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ÚVODEM

současného umění DOX, Národní kulturní památka Dolní 
oblast Vítkovice a  Knihovna města Hradce Králové. Mezi 
přednášejícími nechyběli ani zástupci veřejné správy (statu-
tární město Plzeň) a občanského sektoru (Spolek Vojan z Li-
bice nad Cidlinou).

Proměny kulturní infrastruktury na  Slovensku prezentova-
ly čtyři odborné referáty vedoucích pracovníků z Národného 
osvetového centra v Bratislavě (NOC) a z Krajského osveto-
vého strediska v Nitře (KOS). Byly představeny výsledky vý-
zkumů související s danou problematikou, stejně jako objem 
rozmanité činnosti obou institucí.

Jedním z výstupů konference bylo písemné Prohlášení o vý-
voji kulturní infrastruktury po 1989, které je součástí tohoto 
sborníku, dále je zveřejněno na webu NIPOS a na webu Míst-
ní kultury.

V podobných iniciativách hodlá NIPOS pokračovat i v příš-
tích letech.

Akce se uskutečnila za  finanční podpory MK ČR a  byla zařazena 
na Seznam kulturních akcí konaných v rámci Měsíce české a slovenské 
kulturní vzájemnosti pod záštitou ministra kultury České republiky.

Ve dnech 3.–4. října 2014 se v kulturním centru Fabrika Svi-
tavy uskutečnila bilaterální konference Proměny kulturní in-
frastruktury v České a Slovenské republice po roce 1989. Konfe-
rence se zabývala vymezením kulturní infrastruktury, jejími 
proměnami i otevřenými otázkami financování, personálního 
a materiálně -technického zabezpečení. Uspořádalo ji Národ-
ní informační a  poradenské středisko pro kulturu (NIPOS) 
ve  spolupráci s  Národným osvetovým centrom v  Bratislavě 
a Střediskem kulturních služeb města Svitavy se záměrem dát 
impuls k veřejné diskusi, která v ČR zatím chybí.

Obsah konference byl soustředěn do  dvou tematických blo-
ků: diskutována byla jak kulturní infrastruktura po  stránce 
obsahové, tak její architektonické vyjádření. Do první oblasti 
spadaly prezentace činnosti kulturních center, muzeí, galerií, 
knihoven a  divadel, včetně jejich financování. V  druhé ob-
lasti se prezentovaly proměny objektů, které byly postaveny 
za účelem poskytování kulturních služeb. Pozornost byla vě-
nována také funkčnímu vývoji objektů, které byly původně 
průmyslovými stavbami a dnes slouží veřejnosti jako moderní 
kulturní centra.

Odborné referáty přednesli zástupci různých subjektů pů-
sobících v  oblasti veřejných kulturních služeb. Jednalo se 
o  příspěvky renomovaných organizací, jakými jsou: Národ-
ní muzeum, Sociologický ústav Akademie věd ČR, Centrum 
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Lenka Lázňovská

Vymezení

Podle používané definice autorů Patočky a Heřmanové rozu-
míme pod pojmem kulturní infrastruktura objekty zprostřed-
kovávající a zpřístupňující kulturní statky a služby. Nejběžněji 
se tento pojem vymezuje jako souhrn objektů – například di-
vadelních budov, koncertních sálů, výstavních ploch, muzeí, 
knihoven, operních domů –, které slouží následujícím účelům:

 ~ ochraně a prezentaci kulturních tradic a kulturního dědictví,
 ~ veřejné neformální edukaci,
 ~ tvůrčí činnosti včetně její veřejné prezentace,
 ~ poskytují prostor pro rozvoj společnosti daného území a  jejich 

činnost je přizpůsobována měnícím se potřebám a  změnám 
ve společnosti.

Kulturní infrastruktura z  tohoto hlediska může být defino-
vána jako fyzické majetky a prostory – postavené v minulosti 
nebo v  současnosti –, které slouží výhradně nebo částečně, 
víceúčelově nebo jednoúčelově k  podpoře kulturních statků 
a aktivit a je v nich možné vstřícně naplňovat požadavky kla-
dené na kulturní průmysl.

Na kulturní infrastrukturu se v souladu s přístupy v zahraničí 
můžeme také dívat jako na kulturní potenciál státu, regionu, 
místa. Pak je možné zahrnout následující fenomény:

 ~ kulturně přírodní chráněné prvky (např. CHKO, vodní plochy, 
skalní útvary, rozsáhlé parky atd.);

 ~ památkově chráněné objekty a  soubory (tvrze, hrady, zámky, 
sakrální stavby, soubory lidové architektury…);

 ~ kulturní budovy a  objekty poskytující veřejné kulturní služby 
(muzea, knihovny, divadla atd.);

 ~ atraktivity daného území historické i současné;
 » Symbolické hodnoty (např. hory Říp a Blaník)
 » Historické hodnoty (např. Chlumec – připomínka selských 

bouří, Slavkov – bitva tří císařů)
 » Významové hodnoty (např. sídlo panovníka, prezidenta, 

univerzity, biskupství…)
 » Atraktivity (festivaly, výstavy…)
 » Kulturní akce (Pražské jaro, Janáčkovy Hukvaldy, 

Jiráskův Hronov…)
 ~ objekty a jevy estetické hodnoty:

 » Přírodní (např. terénní reliéfy, krajinné kompozice)
 » Umělé (architektura).

Je zřejmé, že průnikem těchto vymezení je možné vytvořit 
následující definici kulturní infrastruktury:

 ~ Objekty a  soubory objektů vytvořených člověkem, které mají 
zejména historickou a estetickou hodnotu a slouží výlučně nebo 
převážně veřejným kulturním službám.

 ~ Estetické, vzdělávací a poznávací kulturní aktivity obyvatel, které 
jsou jednak výrazem jejich kulturních potřeb, jednak přispívají 
k atraktivitě daného území a jsou veřejně prezentovány.

Objekty a soubory objektů lze klasifikovat takto:

 ~ Objekty účelově konstruované či vymezené tak, aby 
naplňovaly specifickou funkci/funkce. Např. divadlo může 
být určeno pro řadu scénických formátů včetně tanečních 
a hudebních produkcí.

 ~ Multifunkční prostory konstruované a  vymezené tak, aby 
naplňovaly mnoho funkcí a  způsobů užití – se zvláštními 
požadavky na akustiku, svícení, variabilitu prostorů a hlediště. 

Kulturní infrastruktura �eské 
republiky po roce 1989
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Mnoho z  těchto prostor bylo budováno tak, aby splňovaly 
požadavky pro nejrůznější produkce a také pro různé aktivity.

 ~ Adaptované objekty a prostory původně sloužící jiným účelům 
a revitalizované pro kulturní aktivity a průmysly.

 ~ Druhotné objekty a prostory, jejichž primárním účelem nejsou 
kulturní služby, mohou k  nim však být využity (sakrální 
objekty, komunitní centra, vzdělávací instituce).

 ~ Živé prostory, které slouží např. jako studia či ateliéry pro 
kulturní účely.

 ~ Výstavní prostory jak samostatné, tak sloužící jako součást 
větších komplexů (např. muzeí, divadel, koncertních síní).

 ~ Pomocné prostory, které slouží např. jako depozitáře, sklady 
pro uchovávání předmětů kulturní hodnoty, zkušebny často 
vyžadující specifické provozní podmínky.

 ~ Kanceláře, prostory pro setkávání, neformální vzdělávání apod. 
potřeby.

Kulturní aktivity podle mého názoru patří do kulturní infra-
struktury ze tří důvodů. Prvním je fakt, že do veřejných kul-
turních služeb patří aktivity nevládních neziskových organi-
zací bez ohledu na to, zda jsou takto vymezeny (koncipovány) 
a podporovány z veřejných prostředků. Za druhé jsou tyto ak-
tivity součástí kulturního potenciálu daného státu, regionu, 
místa. Za třetí po roce 1989 neplatí, že veřejné kulturní služby 
jsou poskytovány pouze v objektech k tomu určených.

Proč je kulturní infrastruktura důležitá

Význam kulturní infrastruktury vyplývá z významu veřejných 
kulturních služeb pro společnost. Veřejné kulturní služby de-
finuje zákon č. 203/2006 Sb., o  některých druzích podpory 
kultury jako „služby spočívající ve  zpřístupňování umělecké 
tvorby a  kulturního dědictví veřejnosti a  v  získávání, zpra-
cování, ochraně a  zpřístupňování informací, které slouží 
k uspokojování kulturních, kulturně výchovných nebo kultur-
ně vzdělávacích potřeb veřejnosti“. Kulturní infrastruktura je 
klíčem k soudržnosti společnosti, k jejímu sociálnímu zdraví, 

ke zdravému životnímu způsobu, a tím k ekonomické prospe-
ritě společnosti. Tím, že pomáhá integraci, přispívá k rozvo-
ji sociálních sítí a  klíčových kompetencí. Tyto atributy jsou 
základními prvky při utváření zdravé společnosti. Kulturní 
infrastruktura má být součástí plánovacích programů státu, 
regionu, místa. Přispívá k  rozvoji umění, kultury a  sektoru 
kulturního dědictví. Společnost očekává od veřejné správy, že 
zajistí, aby úroveň (obsahová, technická, personální) kultur-
ní infrastruktury odpovídala životní úrovni dané společnosti 
a byla v souladu s její hodnotovou orientací. Sociálně ekono-
mický kontext této oblasti zahrnuje následující prvky:

 ~ Kreativní ekonomické plánování
 ~ Využívání zdrojů včetně souvisejících oblastí, např. turistického 

průmyslu
 ~ Důraz na soulad s životním stylem
 ~ Vyvážení proporcí mezi zábavním a kulturním průmyslem
 ~ Sledování demografických trendů a  zájmu o  kulturu mezi 

jednotlivými generacemi
 ~ Migraci obyvatelstva
 ~ Multikulturalitu

Jaké nároky to klade na veřejnou správu?
 ~ Pečovat o  existující zařízení tak, aby nepřekročila svou 

předpokládanou životnost, zajišťovat údržbu techniky 
a zařízení na úrovni odpovídající požadavkům doby.

 ~ Zkoumat infrastrukturu z  hlediska kapacity, existující 
sociální infrastruktury a  kulturních potřeb populace 
a dostupnosti nabídky.

 ~ Zařazovat tuto oblast do  všech koncepčních a  plánovacích 
dokumentů.

 ~ Zabezpečovat finanční podporu pro poskytovatele veřejných 
kulturních služeb.

 ~ Budovat nové kapacity v okamžiku, kdy stávající infrastruktura 
prokazatelně nedostatečně uspokojuje požadavky společnosti.

 ~ Spojovat tuto oblasti s  novými souvisejícími odvětvími, 
např. s kulturní turistikou.

Kulturní infrastruktura ČR do roku 1989

Československo se mohlo opřít o dlouhodobě budovanou zá-
kladnu kulturních institucí, jejíž bohatost a šíře je mimořádná. 
Je to možné dokumentovat na muzeích, divadlech, galeriích 
a také kulturních domech. Např. počet divadelních budov po-
stavených převážně v první třetině 20. století ze soukromých 
sbírek mezi obyvatelstvem a s využitím veřejných prostředků 
není zcela obvyklý ani v kulturně vyspělé Evropě. Komunis-
tický režim tady přišel téměř k hotovému dílu. Pro srovnání 
mohu uvést dva příklady ze světa. Studie Creative Network 
of Canada uvádí, že největší výstavba objektů kulturní infra-
struktury, jako jsou komunitní centra, divadla, muzea a dal-
ší, nastala po r. 1967 a  trvala deset let. V Německu (tehdej-
ší západní části) byla komunitní kulturní centra budována 
ve 2. polovině 50. let, kdy se země vzpamatovala z druhé svě-
tové války, a za kancléře Ludwiga Erharda (1963-1967, před-
tím byl ministrem hospodářství ve vládě kancléře Adenauera), 
kdy s využitím principů sociálně tržní ekonomiky startovala 
k  tzv. ekonomickému zázraku a  potřebovala vybudovat do-
stupnou infrastrukturu pro volnočasové vyžití obyvatel. Ko-
munistický režim však infrastrukturu potřeboval k  něčemu 
jinému, totiž jako základnu pro šíření svého hodnotového 
systému. Takže infrastruktura byla postupně doplňována pře-
devším kulturními domy, které vyrostly téměř v každé obci. 
Je možné uvést řadu příkladů megalomanských staveb tako-
vých zařízení se sálem pro 500 diváků v obci s 1 500 obyvateli. 
Mnoho jich vyrostlo v době normalizace, tedy v 70. a 80. le-
tech minulého století. (Dnešní zastupitelstva je většinou po-
važují za danajský dar a  snažila se je privatizovat, případně 
zcela změnit jejich účel, v  lepším případě na sportovní zaří-
zení, většinou však na obyčejnou venkovskou hospodu.) Sou-
částí infrastruktury, kterou předchozí režim změnil na zcela 
sportovní zařízení, byly tělocvičny Sokola, jež v malých obcích 
za první republiky sloužily jako víceúčelová kulturní zařízení, 
v nichž se sportovalo, ale také hrálo divadlo, tancovalo a zpívalo.

Není žádným překvapením, že hlavním vlastníkem infrastruk-
tury byly jednotlivé stupně státní moci, především městské 
a obecní národní výbory. Z dvaceti procent jako vlastník vy-
stupovalo Revoluční odborové hnutí, které od počátku 50. let 
plnilo tuto roli, kdy de facto přestalo platit právo shromaž-
ďování a dříve samostatné hudební, divadelní, taneční spolky 
musely mít svého zřizovatele, jímž mohla být jen socialistická 
organizace. Při průmyslových a dalších podnicích byly zříze-
ny závodní kluby a domy ROH. Nebylo by správné nepřipo-
menout, že skrze tuto základnu odbory vkládaly do  těchto 
aktivit finanční prostředky (platily kroje, kostýmy, technické 
vybavení  apod.) a  že např. amatérský film a  fotografie díky 
tomu velmi dobře prosperovaly. Od šedesátých let do této ob-
lasti vstoupil rovněž Československý (později Socialistický) 
svaz mládeže, který zřizoval klubová zařízení. Ta poskytla 
základnu hnutí tzv. malých forem, díky nimž vznikl např. SE-
MAFOR. Pro zájemce připomínám monografie o tomto hnutí 
vydané NIPOS – Pódia z krabičky a Divadla svítící do tmy.

Vývoj po Sametové revoluci

Rok 1989 přinesl do této oblasti zásadní zlom, totiž deetati-
zaci (odstátnění). Státní majetek byl převeden do vlastnictví 
obcí, tedy samosprávy.

Stát zastupují pouze ministerstva. Ministerstvo kultury ČR je 
dnes zřizovatelem 29 příspěvkových organizací, mezi nimiž 
je 18 muzeí včetně Národního, dvě galerie (Národní a Morav-
ská zemská v  Brně) a  Národní divadlo. Národní památkový 
ústav prostřednictvím svých pracovišť spravuje pro stát více 
než 100 památkových objektů, mezi něž patří hrady, zámky, 
kostely, kláštery, skanzeny a s nimi spojené historické zahra-
dy a parky. Další velmi omezený počet organizací zřizují další 
ministerstva (MŠMT 5, obrany 1, zemědělství 1).
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Odbory se snažily svůj majetek prodat, případně změnily jeho 
status na  podnikatelský subjekt (většinou společnost s  ru-
čením omezeným nebo akciovou společnost). Jako příklady 
je možné uvést Dům kultury odborů Jihlava, s. r. o. či Dům 
kultury města Ostrava, a. s. Obě města se přitom k zařízení, 
které není v  jejich majetku, chovají odlišně. Město Ostrava 
zařízení využívá a  umožňuje mu získávat dotační prostřed-
ky na poskytování veřejných kulturních služeb. Město Jihla-
va s Domem kultury nepočítá, přestože tak velké zařízení je 
v městě jediné; hledá jiné možnosti a prakticky na jeho vyu-
žití rezignovalo. Oba subjekty však mají povinnost vydělávat 
a využívají pro to všechny možnosti. Dům odborů Jihlava je 
tak z větší části pronajímán jiným subjektům.

Pokud jde o mládežnickou organizaci, ta byla zrušena, její ma-
jetek byl prodán a většina klubů dnes slouží jiným účelům.

Z osmdesáti procent je dnes vlastníkem těchto objektů kultur-
ní infrastruktury obecní samospráva, jíž má sloužit k uspoko-
jování kulturních potřeb obyvatelstva, tak jak to ukládá zá-
kon, a rovněž krajská samospráva. Převažující právní formou 
existence takových zařízení je příspěvková organizace. Spra-
vuje majetek svého zřizovatele (ten je tak ochráněný, neboť 
s  ním organizace bez jeho souhlasu nemůže nakládat), má 
nárok na příspěvek, který zřizovatel musí poskytnout, byť sa-
mozřejmě záleží na zastupitelstvu, pro jakou výši se rozhodne.

Deetatizace však nebyla jedinou zásadní změnou v  této ob-
lasti. Tou druhou je vstup nevládních neziskových organi-
zací jako poskytovatele veřejných kulturních služeb, přede-
vším spolků (bývalých občanských sdružení) a  také obecně 
prospěšných společností. Je faktem, že spolky jsou málokdy 
vlastníky kulturních objektů, nejsou však ojedinělé případy, 
kdy se o kulturní objekty, přesněji řečeno o program v nich, 
za smluvních podmínek spolu s městem starají. Např. některé 
amatérské divadelní soubory dostaly divadelní budovu nebo 

kulturní dům do pronájmu za symbolický poplatek (1 Kč roč-
ně) a  provozují tady své divadelní aktivity. Případně spolek 
zařizuje příležitostný kulturní program pro obec v kulturním 
domě bez zaměstnanců. Do této oblasti se vrátily spolky jako 
Sokol nebo Orel. Ve vrácených sálech a tělocvičnách se opět 
hraje divadlo, zpívá a tancuje. Na samém počátku 90. let jsme 
v řadě malých obcí byli svědky obnovení divadelních souborů, 
které pod vedením starých sokolských režisérů začaly s nad-
hledem hrát repertoár operet vzniklých ve  20. a  30. letech 
minulého století. Kulturních organizací jako obecně prospěš-
ných společností je v ČR – bez ohledu na problematickou práv-
ní podobu těchto subjektů – překvapivě mnoho. Např. většina 
regionálních divadel se stala stagionami se statutem obecně 
prospěšných společností (např. městská divadla v  Táboře, 
Jablonci n. Nisou, Kolíně). Kromě Sokola začaly být aktivní 
také církve. Dalším novým prvkem jsou podnikatelské subjek-
ty včetně fyzických osob jako živnostníků.

Typologie kulturních institucí

Kulturní služby jsou v  Evropě zásadně členěny na  kulturní 
dědictví (heritage) a umění (art). K tomu jsou přiřazeny vzdě-
lávací a  výzkumné aktivity. Z  hlediska charakteru služeb je 
jistě možné do první skupiny zařadit muzea, galerie a knihov-
ny, do druhé divadla a orchestry. Do jedné ani druhé skupiny 
však nelze zařadit kulturní domy, kluby, kulturní centra. Je 
faktem, že v  historickém prostoru ČR vznikaly od  poloviny 
19. století a neplnily pouze roli komunitních center tak, jak 
je známe ze zahraničí. Jejich hlavním úkolem je dnes kromě 
informačních služeb multižánrová nabídka kultury pro všech-
ny věkové skupiny obyvatel. Na druhé straně je např. označe-
ní muzeí jako paměťových institucí vžitým pojmem. Nabízím 
tedy následující varianty typologie:

a. podle charakteru služeb
 » Paměťové instituce (muzea a  galerie jako muzea umění, 

památkové objekty)
 » Vzdělávací a informační instituce (knihovny)
 » Produkčně-tvůrčí instituce (divadla, orchestry, taneční 

soubory)
 » Produkční instituce (domy kultury, kluby, osvětové besedy 

a další)

b. podle typu zařízení
 » Subjekty s kanceláří/administrativním zázemím (subjekty 

působící ve  vlastní či trvale pronajaté budově a  se 
zaměstnanci)

 » Subjekty bez stabilní kanceláře a  pracující převážně 
na dobrovolnické bázi (především spolky)

c. podle veřejného či soukromého práva
 » Vládní neziskové subjekty (příspěvkové organizace)
 » Nevládní neziskové subjekty (spolky, obecně prospěšné 

společnosti, nadace a  nadační fondy, církevní právnické 
osoby, podnikatelské subjekty)

d. podle účelu existence
 » Neprofitní subjekty (všechny kromě podnikatelských 

subjektů)
 » Profitní subjekty (zřízeny za účelem akumulace kapitálu – 

podnikatelské subjekty)

Charakteristika funkcí jednotlivých 
organizací podle charakteru služeb

Knihovny
Počet veřejných knihoven dosáhl v  roce 2013 čísla 5 381, 
z nichž pouhých 15 nezřizují obce. Zásadní význam pro vznik 
této sítě měl zákon č. 430/1919 Sb., o veřejných knihovnách 
obecních. Uložil každé obci zřizovat a  provozovat veřejnou 
knihovnu. Současný platný knihovní zákon z roku 2001 vy-
mezuje knihovní systém, jeho prvky a  vazby a  stanoví zá-
kladní povinné i  fakultativní služby, které knihovny posky-
tují. Základem činnosti knihoven je poskytování veřejných 

knihovnických a informačních služeb, a to v souladu se stan-
dardem. Ten zahrnuje provozní dobu pro veřejnost, umístě-
ní knihovny v  obci, vymezuje plochu knihovny určenou pro 
uživatele, stanovuje zásady tvorby knihovního fondu a infor-
mačních zdrojů, přístup k  internetu a  informačním techno-
logiím. Knihovna musí mít webovou prezentaci, elektronický 
katalog, pracovníci knihovny jsou povinni se dále vzdělávat. 
Projekt Knihovna pro 21. století usiluje o  to, aby knihovna 
byla uživatelsky přívětivá a byla místem, kde uživatelé najdou 
vše, co potřebují.

Muzea a galerie (muzea umění)
Patrně nejpřesnější definici pojmu muzeum obsahuje Mezi-
národní etický kodex muzeí vyhlášený v roce 1986 světovou 
organizací muzeí ICOM. Říká, že „muzeum je stálá nevýděleč-
ná instituce ve službách společnosti a  jejího rozvoje, otevře-
ná společnosti, která získává, uchovává, zkoumá, zprostřed-
kuje a vystavuje hmotné doklady o člověku a  jeho prostředí 
za  účelem studia, vzdělávání, výchovy a  potěšení“. Podobně 
vymezuje pojem muzea také česká legislativní norma, zákon 
č. 122/2000 Sb., o ochraně sbírek muzejní povahy. Podle sta-
tistiky bylo v  ČR zaznamenáno celkem 504 muzeí a  galerií. 
Tato síť na rozdíl od sítě veřejných knihoven, která se v pod-
statě nemění, zaznamenala po r. 1989 poměrně bouřlivý vý-
voj. Ještě v roce 1990 bylo muzeí a galerií pouhých dvě stě. 
Nejvíce vzrostl počet nových galerií. Je možné konstatovat, 
že ČR patří v Evropě ke třetině zemí s nejhustší sítí v počtu 
na 1 tis. obyvatel.

Divadla
Systém divadel v ČR se po roce 1989 velmi podstatně změnil. 
Dnes zahrnuje veřejná divadla, zřizovaná především obcemi 
(MK zřizuje pouze Národní divadlo v  Praze, Ministerstvo 
školství mládeže a tělovýchovy zřizuje čtyři soubory – Studio 
Marta JAMU, divadlo hudební fakulty JAMU, Divadlo DISK 
AMU a divadlo hudební a  taneční fakulty AMU, dvě divadla 
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zřizují krajské úřady – Horácké divadlo v Jihlavě Kraj Vysoči-
na, Těšínské divadlo v Českém Těšíně Moravskoslezský kraj), 
dále nevládní neziskovou sférou (obecně prospěšné společ-
nosti, spolky) a podnikatelskými subjekty. Počet profesionál-
ních divadel (bez stagion) se proti roku 1990 zvýšil trojnásob-
ně. Statistika v roce 2013 zaznamenala 142 divadel. Divácká 
kapacita se z 30 tis. sedadel zvýšila na 36 tis. míst. Rozdíl není 
velký, neboť především nezisková a podnikatelská sféra pro-
vozuje divadelní činnost v kapacitně menších sálech. Nabídka 
poskytovaných sedadel naší divadelní sítě na tisíc obyvatel se 
pohybuje kolem 3,5 míst a patří tak k evropskému standar-
du. Počet návštěvníků přesahuje 5,5 milionu diváků ročně. 
V časové řadě narostl počet představení. Zajímavým údajem 
je cca 30 % soběstačnost divadel, což je evropský nadstandard.

Hudební soubory
Statistika šetří jednak profesionální hudební tělesa (velké 
symfonické orchestry, komorní filharmonie, komorní orches-
try, komorní soubory a pěvecké sbory) a také neprofesionální 
tělesa. Z  celkového počtu statisticky šetřených 39 profesio-
nálních těles jsou pouze 3 zřizována státní správou, 2 kraji, 
6 obcemi. Mezi ostatními je nejvíce z neziskové sféry (7 obec-
ně prospěšných společností, 9 spolků). Neprofesionálních tě-
les interpretujících hudbu nejrůznějších žánrů je od  r. 2011 
šetřeno 155. Převážně jsou to spolky. Celkový počet koncertů 
v roce 2012 byl 5 890, navštívilo je cca půl milionu posluchačů.

Památkové objekty
Počet hradů, zámků, kostelů a ostatních památek zpřístupně-
ných za vstupné v letech 1990–2013 postupně vzrůstal. Sou-
visí to jednak s nápravou vlastnických poměrů, jednak s roz-
vojem tržní ekonomiky. V roce 1991 jich bylo přístupno 122, 
v roce 2013 se počet zvýšil na 288 objektů. Počet návštěvníků 
vzrostl o téměř padesát procent (v roce 2013 navštívilo objek-
ty bezmála 10 milionů lidí). Památkové objekty se snaží zvýšit 
svou atraktivitu jednak rozšiřováním návštěvnických okruhů, 

zvláštními projekty, jako jsou noční prohlídky, inscenované 
prohlídky, a řada z nich figuruje v nabídce cestovních kancelá-
ří. Nejvyšší návštěvnost zaznamenává 12 objektů zapsaných 
do seznamu UNESCO. Patří mezi ně historická centra Prahy, 
Českého Krumlova, Telče a  Kutné Hory, vesnická rezervace 
Holašovice, poutní kostel sv. Jana Nepomuckého na  Zelené 
Hoře ve Žďáru n. Sázavou, Lednicko -valtický areál, areál Arci-
biskupského zámku a Květné a Podzámecké zahrady v Kromě-
říži, renesanční zámek a historické centrum v Litomyšli, sloup 
Nejsvětější trojice v Olomouci, vila Tugendhat v Brně, židov-
ská čtvrť a románsko -gotická bazilika sv. Prokopa v Třebíči.

Kulturní zařízení nespecifická – produkční
Největší část kulturní infrastruktury ČR, která je převážně 
zřizována obecní samosprávou, představují multifunkční kul-
turní zařízení, jako jsou domy kultury, kulturní a informační 
centra, osvětové besedy, kluby apod. Pokud nejsou organizační 
složkou obce bez právní subjektivity, jde o příspěvkové organi-
zace. Jejich hlavní činnost tvoří multižánrová nabídka kultury 
(zprostředkování živého umění ve formě nabídky divadelních 
představení, koncertů, výstav, pořádání festivalů a přehlídek, 
promítání filmů apod.), dále neformální vzdělávání, podpora 
volnočasových aktivit, informační služby, často ve formě vy-
dávání městského časopisu. Vedlejší činností je pronájem pro-
stor a technického zařízení pro komerční účely, prodej zboží 
a publikací, ubytovací služby, provoz restaurace nebo kavárny. 
Po roce 1989 přibyla do  jejich portfolia funkce komunitního 
zařízení, které je zcela otevřené společnosti v  místě a  okolí. 
Činnost je provozována v objektech budovaných od poloviny 
19. století, které postupně zejména v  období po  roce 2000 
procházejí technickou modernizací, případně rekonstrukcí. 
Pořád je však řada objektů, jejichž doba životnosti už dávno 
uplynula. Některá kulturní zařízení působí v přebudovaných 
původně průmyslových objektech. To je i případ hostitelského 
zařízení této konference, svitavské Fabriky. Originálním pro-
jektem v tomto směru je Baťův institut ve Zlíně (projekt Zlín-

ského kraje), za který kraj obsadil druhé místo v soutěži Gloria 
musaealis 2013. Rekonstrukcí dvou objektů bývalého tovární-
ho areálu firmy Baťa vzniklo zázemí pro tři krajské instituce 
(Muzeum jihovýchodní Moravy, Krajskou galerii výtvarného 
umění, Krajskou knihovnu Františka Bartoše). Podobná spo-
jení přinášejí pro náročného uživatele přidanou hodnotu jak 
v rozsahu, tak standardu služeb. Záchrana architektonického 
dědictví se propojila s rozšířením aktivit kulturních institucí.

Příspěvkové organizace se často kromě nevyhovujících pro-
stor potýkají s dvěma dalšími problémy. Jde o závislost roz-
počtu na příspěvku zřizovatele. Ten sice zařízení dostat musí, 
avšak o  jeho výši rozhoduje zastupitelstvo obce. Příspěvek 
je poskytován ve  výši, která se pohybuje ve  velkém rozpětí 
od  40 % do  90 % rozpočtu; výjimečně je i  nižší. Můžeme se 
setkat také s variantou, že zařízení – při provozním příspěvku 
ve  výši 21 % – platí svému zřizovateli za  pronájem objektu, 
jehož vlastníkem je samozřejmě obec. Druhým problémem 
je objem mzdových prostředků, který často neumožňuje za-
městnávat perspektivní mladé vysokoškolsky vzdělané pra-
covníky. Nikoliv ojediněle se v této souvislosti můžeme setkat 
s názorem, že kulturní služby jsou z hlediska rozpočtu obce 
na posledním místě a že osobní zainteresovanost zaměstnan-
ců neplyne z platových benefitů, nýbrž výhradně z oddanosti 
k předmětu činnosti a zájmu o něj. Předpokladem úspěšnos-
ti kulturních zařízení je přitom kvalifikovanost a kredibilita 
týmu jeho zaměstnanců, atraktivnost programové nabídky, 
znalost kulturních potřeb cílové skupiny.

Druhou skupinou, která je z hlediska struktury činnosti totož-
ná se subjekty zřizovanými samosprávou, jsou kulturní domy 
jako podnikatelské subjekty. V řadě případů jde o privatizova-
ná bývalá odborová kulturní zařízení, případně privatizovaný 
obecní majetek. Liší se systémem hospodaření, tyto instituce 
jsou vždy plátci DPH. V řadě případů si v rámci veřejných kul-
turních služeb mohou žádat o dotaci z rozpočtu obce na kon-

krétní projekt. U  těchto subjektů se setkáváme s  vysokou 
mírou soběstačnosti, která převyšuje 80 %. Ne vždy však má 
založení podnikatelského subjektu zcela zřejmou logiku z hle-
diska účelu činnosti. Jako příklad mohu uvést kulturně vzdě-
lávací zařízení v jednom krajském městě působící jako společ-
nost s ručením omezeným – bylo přitom založeno za účelem 
poskytování veřejných kulturních služeb, naplňování strate-
gických cílů města v oblasti kultury, umění a mimoškolního 
vzdělávání, podpory spolkové činnosti občanů, volného času 
dětí a mládeže. Soudím, že tyto činnosti jsou ve své podsta-
tě neziskové a že je těžko může poskytovat profitní subjekt. 
Zajímavou kombinací podnikatelského záměru s  neprofitní 
činností je centrum současného umění DOX v Praze, působící 
jako akciová společnost s neziskovou doložkou.

Třetí skupinou, která je velmi diverzifikovaná jak z  hlediska 
programové nabídky, tak jejího organizačního, prostorového 
a  personálního zabezpečení, jsou nevládní neziskové organi-
zace, tedy obecně prospěšné společnosti a  spolky (občanská 
sdružení). Dále sem také patří nadace, nadační fondy a církevní 
právnické osoby. Najdeme mezi nimi i subjekty, které by podle 
evropského členění patřily do oblasti art. Pokusím se některé 
typy zobecnit a rozdělit je podle toho, jaké poskytují služby:

 ~ Centra zprostředkovávající současné umění, nabízející také 
zábavu a  jiné vybrané služby. Příkladem může být pražská 
MeetFactory, sídlící v bývalém industriálním prostoru. Slouží 
jako unikátní kulturně vzdělávací, ateliérové, rezidenční 
a produkční centrum. Propojuje výstavní činnost s projekcemi, 
videotékou, semináři pro veřejnost a  s  knihkupectvím, 
kavárnou a  tanečním klubem. Nabízí možnost pronájmu 
5 000 metrů čtverečních víceúčelových studií, ateliérů a sálů 
s parkováním pro 150 vozů. Obecně prospěšná společnost se 
deklaruje jako neziskové mezinárodní centrum současného 
umění, jehož posláním je iniciovat dialog mezi jednotlivými 
žánry a zpřístupňovat dění na současné umělecké scéně nejširší 
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veřejnosti. Kromě divadelního, hudební programu a  výstav 
ve  třech galeriích se zde odehrává mezinárodní rezidenční 
program, který je údajně největším ateliérovým programem 
pro zahraniční umělce. MeetFactory byla založena v roce 2001 
Davidem Černým.

 ~ Multifunkční centra spojující kulturní, společenské a vzdělávací 
služby. Jako příklad uvádím multifunkční aulu Gong v Ostravě, 
kterou spravuje Sdružení právnických osob Dolní Vítkovice. 
Na obrovské ploše došlo k unikátnímu spojení národní technické 
památky s kulturními a společenskými účely.

 ~ Muzea a  moderní galerie působící v  obnovených historických 
či bývalých industriálních prostorech, které se poznávací 
činnost snaží programově spojovat se zážitkem, přičemž 
pracují se znalostí site specific, to znamená, že využívají 
zvláštní atmosféry prostoru, kde působí. Příkladem může být 
Sladovna Písek, v. o. s. otevřená v roce 2007 jako galerie. Dvě 
stálé expozice – píseckého rodáka Radka Pilaře a Po stopách 
ilustrace (zaměřená na vývoj ilustrace dětské knihy) – doplňují 
interaktivní výstavy a  akce pro děti i  dospělé, které chtějí 
vyprávět příběhy a vybízejí ke hře.

 ~ Kulturně vzdělávací centra. Například centrum osobního 
rozvoje Nesměň u Lučenic (Jihočeský kraj), zřizované nadačním 
fondem. Působí od r. 1994 na statku Nesměň a spojuje terapii, 
meditaci s kurzy tance a zpěvu.

 ~ Kluby s kavárnou. Jedním z nich je třeba Horká vana, kterou 
provozuje spolek Nová Solnice v Českých Budějovicích od r. 2013. 
Nabízí kulturní programy, zejména koncerty, literární večery, 
výstavy fotografií a obrazů, setkání s osobnostmi a přednášky.

 ~ Komunitní centra zřizovaná církevními právnickými osobami, 
jejichž hlavním posláním jsou sociální a vzdělávací služby pro 
osoby se zdravotním handicapem, přičemž naplňují i  jejich 
kulturní potřeby. O  příspěvek na  kulturní aktivity mohou 
žádat v  dotační radě MK. Středisko Rolnička v  Soběslavi 
Českobratrské církve evangelické zřizuje speciální školy, 
chráněnou dílnu, provozuje také čajovnu a kavárnu s kulturním 

programem. Nabízí rovněž arteterapeutické dílny a  možnost 
realizace různých kulturních aktivit.

 ~ Sportovní, společenská a kulturní centra České obce sokolské, 
která jsou v malých sídlech hlavním prostorem pro kulturní 
aktivity a  veřejné kulturní služby realizované místní 
organizací ČOS.

Hlavní trendy kulturní infrastruktury 
ČR v období po roce 1989

 ~ Využití bývalých industriálních prostor jako nových objektů 
kulturní infrastruktury, které přinášejí nadhodnotu při využití 
jejich site specific; industriální architektura se může proměnit 
v kreativních rukách v ideální kulturní prostor.

 ~ Významné rozšíření škály kulturních subjektů; vedle veřejných 
institucí působí ve všech oblastech veřejných kulturních služeb 
mnoho nevládních neziskových organizací; tato oblast přestala 
být ztotožňována s „kamennými“ institucemi a veřejné kulturní 
služby nejsou nezbytně vázány na objekt = nemovitost.

 ~ Proměna přístupu kulturních subjektů k  uživatelům, která 
znamená otevření institucí a jejich oživení různými aktivitami; 
takový přístup je např. základem projektů Festival muzejních 
nocí nebo Noc divadel, které začaly v ČR teprve v roce 2013.

 ~ Převaha nových multikulturních zařízení, která nabízejí 
multižánrovou nabídku (prezentace různých druhů umění, 
neformální vzdělávání, informační služby, prodej kulturních 
potřeb a další).

 ~ Do  této oblasti vstoupily aktivně také církevní právnické 
osoby; nejde už jen o pouhé propůjčování akusticky kvalitních 
chrámových prostor pro hudební produkce, řada farností je 
aktivních jako pořadatelské subjekty. Jako příklad uvádím 
kostely na Broumovsku, z nichž několik nabízí v pozdním létě 
zajímavé hudební zážitky.

 ~ Evidentní je programové úsilí nabídnout uživatelům především 
zážitek; řada institucí pojem zážitek vědomě vkládá do titulu 
svých projektů, např. středočeská galerie GASK nabízí program 

s názvem Zážitek pro celou rodinu. Patří sem také inscenované 
prohlídky památkových objektů apod.

 ~ Centrem pozornosti se stává informační činnost a  využití 
moderních komunikačních technologií. Kdo nemá 
internetovou prezentaci své nabídky, uspěje jen velmi obtížně; 
např. do standardu moderní knihovny logicky patří její webová 
prezentace a  on  -line přístupný katalog; patří sem rovněž 
oživení pomocí multimédií a interaktivních prvků.

 ~ Orientace na  děti a  mládež a  jejich osobnostní rozvoj vede 
ke  spojování činnosti kulturních institucí se školami v  rámci 
neformálního vzdělání; tak se zrodil český knihovní projekt Noc 
s Andersenem, iniciativa umělců Celé Česko čte dětem.

 ~ Programová multioborovost, např. ve  formě muzejní edukace, 
která spojuje poznání s potěšením ve snaze přiblížit potenciál 
muzejních sbírek; muzejní pedagogika je v  ČR mladým 
polistopadovým oborem.

 ~ Propojení kulturních služeb s  turistickým ruchem daného 
regionu, kdy se daří spojovat materiální i nemateriální kulturní 
dědictví s  živým uměním jako základním pilířem identity 
daného místa, regionu.

 ~ Propojení prezentace umění a  kultury se zábavou, které si 
klade za cíl přiblížit současné umění především mladým lidem 
a bourá hranice mezi tzv. vysokým uměním, k němuž je třeba 
přistupovat vždy po špičkách.

 ~ V  jednotlivých oblastech veřejných kulturních služeb došlo 
k nárůstu poskytovatelů (např. muzea, divadla).

 ~ Jiné nároky jsou kladeny na  profesionální zaměstnance 
působící v  kulturních službách; vedle nezastupitelné tvůrčí 
invence, erudice, zkušenosti se od nich vyžaduje také obětavost 
a nezaklínání se pracovní dobou.

Výrazné objektivní problémy, případně 
problémy subjektivně pociťované

 ~ Výrazné podfinancování celé oblasti kultury (hluboko pod 
jedním procentem, přestože je podíl kultury na celkovém HDP 

1,5 %) souvisí s malou veřejnou prestiží kultury ve společnosti, 
což přináší problémy po každých obecních volbách, kdy nová 
zastupitelstva váhají s veřejnou podporou této oblasti.

 ~ I  když došlo zejména v  období po  roce 2000 k  technické 
modernizaci řady objektů, mnohé z  nich jsou zastaralé, 
nelze v  nich vybudovat bezbariérový přístup a  jsou 
i energeticky náročné.

 ~ Ekonomická krize způsobila postupné snižování veřejných 
dotací, neřeší se legislativa vícezdrojového financování; chybějí 
víceleté granty.

 ~ Výstavba nových objektů je ojedinělá, neboť je velmi nákladná; 
nedávno otevřené nově Divadlo J. K. Tyla v Plzni stálo více než 
800 milionů Kč.

 ~ Chybí mecenáši a  altruisté; tyto pojmy ztratily svůj obsah; 
mecenáši nejsou sponzoři, kteří dávají za protislužbu, mecenáš 
dává dar.

 ~ Ve  srovnání s  vyspělou Evropou neumíme využívat 
v  profesionálních institucích dobrovolníky a  pracovat s  nimi; 
dobrovolnictví neznamená neplacenou práci.

 ~ V některých regionech pociťují poskytovatelé negativní naladění 
společnosti vůči kultuře a  umění, které se projevuje nižší 
návštěvností, případně tlakem na snižování vstupného.

 ~ Negativně se projevila změna v přístupu škol a školských zařízení 
k návštěvám kulturních akcí v době vyučování, nejsou učitelům 
započítávány do úvazku, jejich motivace se tím snižuje.

 ~ Pořadatelé a organizátoři často pociťují byrokratické překážky 
při jednání s veřejnou správou.

 ~ Negativně je pociťována absence dalších legislativních norem, 
zejména vymezení veřejné prospěšnosti, což zvláště zajímá 
nevládní neziskové organizace (dále jen NNO); řada subjektů 
by považovala za  přínos daňové asignace nebo jiný systém 
daňového zvýhodnění oblasti kultury a umění.

 ~ Zejména NNO, které pracují především s dotačními systémy 
samosprávy, negativně pociťují absenci dlouhodobých 
strategických plánů, jež by přesahovaly volební období 
jednoho zastupitelstva.
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Závěrečné shrnutí

Kulturní infrastruktura České republiky prošla po  listopa-
du 1989 zásadními proměnami. Jestliže do roku 1989 byl zá-
sadním vlastníkem a s malým přispěním ROH a SSM téměř 
monopolním poskytovatelem veřejných kulturních služeb 
stát, současný obraz je podstatně jiný. Rozhodující pravomoci 
má obecní samospráva a  potom krajská samospráva. Malou 
roli – z  programového i  ekonomického hlediska pouze do-
poručující – má stát, který rovněž vystupuje jako zřizovatel 
omezeného počtu přímo řízených organizací a  poskytovatel 
limitovaného objemu dotací ze státního rozpočtu. Do  celé 
oblasti razantně vstoupila sféra nevládních neziskových or-
ganizací, zejména spolky, obecně prospěšné společnosti, čás-
tečně také nadace a nadační fondy, církevní právnické osoby 
a rovněž podnikatelský sektor. Přestala platit teze, že kulturní 
služby jsou vázány na objekt ve smyslu nemovitosti.

Ve srovnání s 80. léty 20. století se zvýšil počet subjektů v jed-
notlivých segmentech (např. divadla, muzea). Podstatně se 
rozšířila typologie subjektů, např. se objevila multifunkční 
zařízení, víceoborová centra spojující poznávání, případně 
neformální vzdělávání s  prožitkem a  zábavou pro všechny 
generace. Také v  ČR existují komunitní centra – obvykle se 
ustavila restrukturalizací někdejších kulturních domů. Sou-
částí kulturní infrastruktury stále zůstává historicky vzniklá 
a z hlediska Evropy ojedinělá síť nespecifických kulturních za-
řízení, přinášejících zejména multikulturní nabídku.

Novým fenoménem je využití bývalých industriálních pro-
stor pro kulturní účely, přinášející nadhodnotu v podobě site 
specific. Vzhledem k proměnám životního stylu jsou posky-
tovatelé nuceni být kreativnější a  o  svého uživatele aktivně 
usilovat, nečekat až sám přijde. Výsledkem jsou projekty 
otevřených zařízení typu Noc muzeí, Noc divadel, Noc kos-
telů  apod. V  centru pozornosti jsou děti a  mládež a  rozvoj 

jejich osobnosti, což přineslo vznik nového oboru muzejní 
pedagogiky a  inspirovalo vznik projektů Noc s  Andersenem 
v knihovnách či Celé Česko čte dětem. Na tom je možné záro-
veň dokumentovat, že Česká republika se ve svých veřejných 
kulturních službách v posledních dvaceti letech jednak inspi-
rovala v zahraničí, jednak přinesla světu i originální projekty.

Trvajícím problémem je finanční poddimenzovanost kultury 
a její relativně malá veřejná prestiž, která se odráží i v částeč-
ně zastaralé materiálně technické základně infrastruktury, 
včetně budov. Prakticky chybí mecenášství a altruismus.

Věra Patočková, Jiří Šafr

Tématem tohoto příspěvku je životní styl české populace 
po  roce 1989, přičemž hlavní pozornost je věnována jedné 
z jeho významných složek, kterou představuje trávení volné-
ho času. Nejprve nastíníme krátký přehled vývoje vybraných 
indikátorů trávení volného času1 od počátku 90. let minulého 
století, poté představíme výsledky analýzy determinant par-
ticipace na „vysoké“ kultuře mezi lety 1984 až 2011 a v závě-
rečné části se podrobněji zaměříme na souvztažnost prostoru 
životních stylů a pozice v sociální struktuře s využitím boha-
tého vějíře indikátorů volnočasových aktivit, kulturní spotře-
by a vkusu, pocházejících z vlastního reprezentativního šetře-
ní uskutečněného v roce 2011.

Společenské, politické a ekonomické změny, ke kterým došlo 
po sametové revoluci, s sebou přinesly i řadu nových možnos-
tí a příležitostí, jak trávit volný čas, a odstranily řadu bariér, 
které do té doby tyto možnosti omezovaly. Byla zrušena cen-
zura, řada uměleckých děl mohla být po mnoha letech opět 
veřejně přístupná, svou činnost obnovila řada spolků a množ-
ství nejrůznějších sdružení nově vzniká, otevřela se možnost 
cestovat, již v první polovině devadesátých let začínají vysílat 

1 Příspěvek vznikl v rámci projektu „Sociální a institucionální podmíněnost 
rozvoje kultury a uchování kulturního dědictví v regionálním prostředí a její 
využití v efektivnější organizaci kulturních aktivit regionu“ (i.č. DF11P01O-
VV032), podpořeného MK ČR v rámci Programu aplikovaného výzkumu a vý-
voje národní a kulturní identity (NAKI). V textu jsou použity upravené pasáže 
z kapitoly 9 (Šafr 2012) původně publikované v monografii V. Patočková, D. 
Čermák, K. Vojtíšková a kol. 2012 Kultura v krajích České republiky. Praha: 
SOÚ AV ČR, v. v. i.

soukromé rozhlasové a  televizní stanice, vznikají soukromá 
divadla, galerie a  další kulturní, společenská a  volnočasová 
zařízení. Nové možnosti trávení volného času se objevují také 
v souvislosti s rozvojem informačních a komunikačních tech-
nologií, zejména nástupem internetu, sociálních sítí a digitál-
ního vysílání. Řada volnočasových trendů se k nám dostává 
v souvislosti s postupující globalizací.

Proměnily se také životní podmínky, v  nichž se formování 
životního způsobu odehrává. Ty se však neměnily pro všech-
ny stejně. Pro někoho se realizace potřeb a  zájmů stává čím 
dále nedostupnější (ekonomicky či časově), pro jiného naopak 
ekonomický úspěch přinesl možnost uskutečnění dříve nerea-
lizovatelných snů. V diferenciaci způsobu života tak začaly na-
bývat na významu kritéria ekonomická (životní úroveň) a soci-
ální (generační rozdíly) (Duffková, Tuček 2003). V souvislosti 
s postkomunistickou transformací prodělala významné změny 
sociální struktura, v pozdějším období se prosazují i další vli-
vy související s globalizací, zejména změny v organizaci práce 
spojené s modernizačními procesy a s přechodem na znalostní 
ekonomiku, projevují se ovšem také například proměny demo-
grafické struktury obyvatelstva. Podívejme se nyní, jak se tyto 
změny odrazily v samotné volnočasové participaci.

Vývoj vybraných indikátorů trávení volného 
času v české společnosti po roce 1989

Nástin vývoje vybraných aktivit trávení volného času v  čes-
ké společnosti za poslední čtvrtstoletí představíme na datech 

�ivotní styl po roce 1989 – prom�ny trávení 
volného �asu ve sfé�e kulturní participace
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Centra pro výzkum veřejného mínění (IVVM/CVVM),2 které 
dlouhodobě sleduje v určitých časových intervalech frekvenci 
způsobů trávení volného času v rámci svých pravidelných šet-
ření populace starší 15 let. Jak se u vybraných aktivit promě-
ňoval podíl nejaktivnějších lidí mezi roky 1991/1994–2009, 
ukazují následující dva grafy. Na obrázku 1 jsou zahrnuty ak-
tivity, jimž se věnujeme víceméně na týdenní bázi. Jde o po-
díl respondentů, kteří se aspoň jednou týdně věnovali čtení 
časopisů, knížek, poslechu nahrávek, setkávání se s  přáteli, 
známými a sousedy, cvičení a posilování, výletům do přírody 
a turistice, návštěvě vináren a restaurací, zvyšování odborné 
nebo jazykové znalosti a koníčkům.

Údaje IVVM/CVVM v grafu č. 1 –Vybrané činnosti volného času 
1991–2009 na straně vii – ukazují vývoj čtení knih a  poslech 
nahrávek od roku 1991, u ostatních uvedených činností ov-
šem až od roku 1994. Bohužel tak nezachycují stav v roce 1989 
a  bezprostřední změny, které po  sametové revoluci nastaly. 
Vysledovat lze následující trendy. Podíl Čechů starších 15 let, 
kteří se věnují svým koníčkům na týdenní bázi, poklesl v le-
tech 1994–2009 z 60 % na 49 %. Ze tří čtvrtin na dvě třetiny 
poklesl také počet čtenářů časopisů. Po počátečním skokovém 
nárůstu o 10 % mezi lety 1991 a 1994 se počet čtenářů, kteří 
čtou knihy aspoň jednou za  týden, ustálil nad hranicí 40 %. 
U ostatních aktivit dochází k určitým výkyvům, ty ale nema-
jí povahu výraznějších změn. Zhruba polovina populace se 
ve sledovaném období aspoň jednou týdně věnovala poslechu 
nahrávek a setkávání se s přáteli, sousedy a známými, více než 
třetina cvičení a sportování a zhruba čtvrtina výletům do pří-
rody a turistice. Přibližně stejné množství lidí si zvyšovalo od-
borné a jazykové znalosti a kolem dvaceti procent pak aspoň 
jednou týdně navštěvovalo vinárny, kavárny či restaurace.

2 Dříve Institut pro výzkum veřejného mínění.

Graf č. 2 – Vybrané činnosti volného času 1991–2009, podíl aktiv-
ních aspoň 1 x měsíčně – údaje v % na straně vii – dokumentuje 
proměnu frekvence navštěvování kulturních zařízení, tj. vol-
nočasových aktivit, kterým se v  porovnání s  předchozími 
činnostmi věnujeme méně často. Uveden je podíl návštěvní-
ků, kteří zavítali alespoň jednou za měsíc do knihovny, kina, 
divadla, galerie resp. na  výstavu, koncert vážné a  populární 
hudby. Na první pohled je zřejmý propad ve frekvenci chození 
do kina. Zatímco v roce 1991 zhlédlo film v kině nejméně je-
denkrát měsíčně 34 % občanů starších 15 let, v roce 2009 po-
klesl jejich počet na 16 %. Podíl aktivních návštěvníků divadel, 
knihoven, galerií a výstav i koncertů jak vážné, tak i populární 
hudby se příliš nemění. Kromě knihoven, k jejichž návštěvě se 
hlásila asi čtvrtina populace, se ostatním sledovaným aktivi-
tám věnuje aspoň jednou měsíčně nejvýše desetina dospělých.

Je otázkou, do jaké míry ovlivnil návštěvnost kin rozvoj infor-
mačních technologií, který umožňuje sledovat filmy v pohodlí 
domova pomocí řady nových zařízení, jaký vliv měl vstup no-
vých soukromých televizních stanic a  mnohanásobně vyšší 
počet vysílacích hodin, který významně rozšířil nabídku, ne-
zanedbatelné zvýšení vstupného nebo i proměna vlastních kin 
jako kulturních institucí a změna charakteru jejich nabídky. Pro 
srovnání můžeme připomenout, že podle zjištění Českosloven-
ského ústavu pro výzkum veřejného mínění navštěvovalo kina 
v roce 1946, tedy ještě před nástupem televizního vysílání, as-
poň jednou za 14 dní 64 % tehdy ještě československé populace.

Protože data IVVM/CVVM nám umožňují sledovat případně 
změny v trávení volného času až od roku 1991, pro některé 
aktivity dokonce až od roku 1994, doplníme pohled na vývo-
jové trendy v kulturní participaci ještě o informace z oficiál-
ních statistik o  návštěvnosti vybraných kulturních zařízení, 
které shromažďuje NIPOS.

Vývoj počtu návštěvníků divadel, kin, galerií a  muzeí a  po-
čtu registrovaných čtenářů knihoven mezi lety 1989 a 2012 
je zachycen v grafu 3. Patrné je, že k nejvýznamnějším pore-
volučním změnám v navštěvování kulturních institucí došlo 
bezprostředně po sametové revoluci. Jak ukazují údaje o ná-
vštěvnosti kin, úbytek diváků, který byl nejmarkantnější změ-
nou zachycenou ve  výzkumu veřejného mínění IVVM/CVVM 
mezi roky 1991–2009, se ve skutečnosti odehrál již hned po roce 
1989, a to ještě strměji. Počet návštěvníků kina poklesl z 51,5 mil. 
v roce 1989 přes 36, 6 mil. v roce 1990 až na pouhou jednu pěti-
nu stavu z konce osmdesátých let (9,3 mil.) v roce 1995. V roce 
2001 pak opět překročil 10 milionovou hranici a mezi lety 2002 
až 2012 osciloval mezi 9,5 až 13, 5 mil. návštěvníků.

Také u  ostatních zařízení došlo v  první polovině devadesá-
tých let k poklesu návštěvnosti, resp. snížil se počet čtenářů, 
nicméně ve  srovnání s  návštěvami kin byl pokles podstat-
ně méně výrazný. Pokud jde o  divadlo, počet diváků klesl 
z 6,3 mil. v roce 1989 na 4,3 mil. v roce 1993, pak začal opět 
mírně stoupat. Dodejme, že v grafu č. 3 – Počet návštěvníků di-
vadel, kin a muzeí a galerií a registrovaných čtenářů (vše v tis.) na 
straně vii – jsou zachyceny pouze návštěvy tzv. státních diva-
del, pokud započítáme i tzv. ostatní divadla, dosáhl by jejich 
celkový počet v roce 1999 5,9 mil.3

Počet registrovaných čtenářů knihoven poklesl ze 1,7 mil. v roce 
1989 na 1,1 mil. v roce 1994 a pak začal pozvolna opět stoupat 
na 1,5 mil. v roce 2001. V letech 2002–2012, pak již spíše stagno-
val a pohyboval se mezi 1,4 až 1,5 mil. čtenáři. A přestože množství 
registrovaných čtenářů již nedosáhlo původních hodnot z  roku 
1989, celkový počet výpůjček za jednotlivé roky od roku 1999 pra-
videlně překračuje původní množství výpůjček z roku 1989.

3 Bohužel údaje za návštěvníky tzv. ostatních divadel jsou k dispozici pouze 
za roky 1995–1999, proto nejsou do grafu zahrnuty.

Obdobný trend lze spatřit i v případě muzeí a galerií. Po roce 
1989 přišel propad z 13,8 mil. návštěvníků na 8,4 mil. v roce 
1993, poté se již jejich počet příliš nemění a pohybuje se mezi 
8–10 mil. Desetimilionovou hranici přitom překročil pouze 
dvakrát, v roce 2007 (10, 3 mil.) a v roce 2011 (10 mil.).

Determinanty kulturně náročné 
formy trávení volného času

Životní styl, specificky kulturní spotřeba, je v  moderních 
společnostech vždy nějakým způsobem spjat se sociálním 
postavením. Sociologie nabízí tři teoretické perspektivy, kte-
ré vztah „kultury“ (kulturních praktik, vkusu, spotřeby či 
obecně vzato životního způsobu) a pozice v sociální struktu-
ře vysvětlují. Podle první, označované jako homologie, jejímž 
proponentem je P. Bourdieu (1984), platí, že různé třídy mají 
k  dispozici různou velikost a  kombinaci specifických forem 
kapitálu (ekonomického, kulturního, sociálního), což se pro-
mítá v  odlišném životním stylu. Druhá perspektiva, indivi-
dualizace vychází z  toho, že rozdíly mezi sociálními třídami 
v oblasti kulturní spotřeby postupně mizí, protože životní styl 
a  kulturní spotřeba se postupně fragmentovaly díky inflaci 
spotřebního vkusu, který má v prvé řadě individualizovanou 
podobu. „Třídní světy“ mizí a  místo nich nastupují „nerov-
né konzumní styly“ (vybavení bytů, odívání, masová média, 
osobní prezentace atd.). Ty „však – i při veškeré demonstrativ-
ní rozdílnosti – odložily atributy třídní kultury“ (Beck 2004: 
125). Životní styl je utvářen především jinými, nevertikální-
mi charakteristikami (gender a  věk či přesněji životní cyk-
lus). Třetí perspektiva, tzv. kulturního všežroutství předchozí 
dvě propojuje. Reaguje tak na  aktuální proměny soudobých 
postindustriálních společností vyznačujících se fragmenta-
cí kulturních forem, zároveň však zcela nepopírá homologii. 
Vysokou kulturu ve  funkci statusově vymezujícího znaku 
postupně nahrazuje systém kosmopolitního „všežroutství“. 
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Publikum lze spíše rozdělit na  všekonzumenty (omnivores) 
a vyhraněné (univores) než na elitu a masu (Peterson, Kern 
1996). Kulturní všežrouti jsou lidé, kteří konzumují velký roz-
sah kulturních statků a jejichž estetické preference překračují 
konvenční hranice vkusu. U dolních vrstev (či třídy) přetrvává 
vkus nízké/masové kultury – zůstávají tedy kulturně vyhra-
něnými (a  často pasivními) –, naproti tomu horní vrstva si 
podržela vysokou kulturu, k níž ovšem přibrala jak populární, 
tak dokonce i „nízkou“ kulturu dříve vlastní pouze nižším tří-
dám. Status je dnes získáván a udržován pomocí vědění a par-
ticipace v co největším počtu kulturních forem.

V této části analyzujeme změny determinant životního stylu 
v dlouhodobějším pohledu od poloviny 80. let 20. stol. Využi-
jeme k tomu soubor spojující data z rozsáhlých stratifikačních 
výzkumů provedených Sociologickým ústavem AV ČR.4 Vý-
sledky analýz se z důvodu potřeby standardizovat data z vý-
zkumů s odlišně definovanými základními soubory vztahují 
k populaci ekonomicky aktivního obyvatelstva ČR ve věkové 
skupině 20–60 let.5

Spojená data umožňují sledovat devět aktivit volného času. 
Nejprve jsme proto za  účelem zjednodušení a  snadnějšího 

4 Konkrétně jde o  „Šetření třídní a  sociální struktury obyvatelstva ČSSR 
v roce1984“, „Sociální stratifikace ve východní Evropě po roce 1989“ z roku 
1993, „Deset let transformace české společnosti“ z roku 1999, „Sociální a kul-
turní soudržnost“ z přelomu let 2005 až 2006 a „Kultura v regionech České 
republiky 2011“. K zajištění srovnatelnosti byly původní soubory převedeny 
na stejnou velikost (N = 1500) pomocí náhodného výběru a následně převá-
ženy podle sociální a demografické struktury v daném období.
5 Je třeba podotknout, že baterie otázek zjišťující frekvence činností volné-
ho času v jednotlivých výzkumech se do určité míry lišily. Výčet aktivit není 
ve  všech datových souborech zcela totožný, také znění otázky u  některých 
z nich je poněkud odlišné. Do spojeného souboru jsme proto vybrali pouze de-
vět víceméně shodných položek. Navíc v některých letech byla v odpovědích 
použita odlišná frekvenční škála, proto bylo třeba některé kategorie spojit.

zhodnocení výsledků zkoumali jejich vnitřní souvislosti s cí-
lem odhalit latentní strukturu v pozadí, tj. dimenze, které by 
reprezentovaly odlišné sféry životního stylu (využita byla me-
toda hlavních komponent). Výsledky této analýzy ukazují, že 
v  české společnosti je životní styl dlouhodobě strukturován 
minimálně do tří odlišných sfér, diferencovaných na základě 
kulturního vkusu. Pro první dimenzi je charakteristická ori-
entace na kulturně náročnou formu trávení volného času spo-
lu se zaměřením na intelektuální, resp. osobní rozvoj a také 
sportování. Druhá sféra je spjata se zábavou mimo domov 
(návštěvy restaurací, kaváren, diskoték, koncertů populární 
hudby, setkávání s  přáteli, částečně i  sportování), zatímco 
třetí charakterizuje trávení volného času doma (domácí práce, 
zahrada, koníčky, rukodělné práce, sledování televize). S ohle-
dem na  prostor tohoto příspěvku se budeme dále věnovat 
hlavním faktorům, které ovlivňují životní styl ve  sféře kul-
turně náročného způsobu využití volného času.6 Konkrétně 
nás bude zajímat, zda dochází k proměně vlivu sociální třídy 
na kulturní participaci po roce 1989 a jestli se mění intenzita 
kulturního života v městském a venkovském prostředí.

Zhodnocení proměny vlivu jednotlivých faktorů na participa-
ci ve sféře vysoké kultury jsme provedli pomocí vícerozměrné 
analýzy7 zaměřené především na vliv sociální třídy a rozdíly 
podle typu osídlení (při kontrole vlivu věku, pohlaví a vzdě-
lání). Hledáme tak odpovědi na otázky, zda narůstá v české 
společnosti třídní homologie a zda klesají rozdíly v kulturní 
participaci mezi vesnicí, Prahou a ostatními městy.

6 Za tímto účelem byl vytvořen součtový index míry participace na vysoké 
kultuře. Ten zahrnuje frekvenci návštěv divadel, koncertů a výstav; čtení be-
letrie; studia jazyků, odborné literatury (standardizován je na z-skóry ukazu-
jící na odchylky od průměrné intenzity v celé populaci).
7 Použita byla analýza kovariance, která kombinuje vlastnosti analýzy roz-
ptylu a regresní analýzy. Podrobně jsou výsledky uvedeny v (Šafr 2012).

Zmenšující se podíly vyčerpané variance pro jednotlivé roky 
ukazují, že determinace kulturně náročného způsobu využití 
mimopracovní doby od poloviny osmdesátých let 20. století po-
malu klesá: zatímco pro rok 1984 model celkově vyčerpal 35 % 
variance vysokokulturní participace, v roce 2011 je to jen 25 %.

Sociální třída (používáme třídní schéma EGP) podmiňuje účast 
na aktivitách spjatých s vysokou kulturou, i pokud kontroluje-
me další sociodemografické charakteristiky. Třídní postavení se 
podílí na vysvětlené varianci vysokokulturní participace v jed-
notlivých letech od dvou do pěti procent, přičemž v letech 1993, 
1999 a 2006 jde v porovnání se vzděláním o podstatně nižší 
hodnotu. Ve všech letech je patrná nepatrně vyšší míra kulturní 
participace u žen než u mužů, tento rozdíl v posledních deseti 
letech, zdá se, narůstá. Vliv věku se v podstatě neprojevuje (sla-
bě pouze v roce 1999), připomeňme, že zde sledujeme pouze 
ekonomicky aktivní část populace ve věku 20–60 let.

Dochází ovšem k  postupnému snižování diferenciace v  kul-
turní spotřebě podle velikosti sídla. Zatímco vesnické prostře-
dí postupně absorbuje prvky vysoké kultury – v novém století 
rozdíl mezi vesnicí a městem při kontrole ostatních vlivů vy-
mizel –, tak tendence Pražanů k  vysoké kultuře od  počátku 
devadesátých let naopak poněkud oslabila, česká metropole 
si však svojí kulturní dominanci dodnes uchovává (viz  graf 
č.  4 – Participace na  vysokokulturních aktivitách ve  volném čase 
podle velikosti bydliště, (vše v  tis.) na straně vii – v  němž jsou 
zobrazeny hodnoty odhadnuté z celkového modelu; graf tak 
ukazuje čisté rozdíly mezi kategoriemi velikosti sídla očištěné 
o  vliv ostatních charakteristik). Trend postupného smývání 
kulturních rozdílů mezi venkovským a městským prostředím, 
vrcholící v sedmdesátých letech minulého století, tak pokra-
čuje, tedy alespoň co se týče tradiční intelektuální podoby 
kultury. Nicméně jak ukazuje převládající, byť relativně nízká 
a v čase spíše oslabující, interakce mezi třídním postavením 

a bydlištěm na vesnici, účast na kulturních aktivitách je stále 
ve vesnickém prostředí silněji stratifikována než ve městech.

Celkový vliv sociální třídy je jedna věc, neméně důležitá je 
případná proměna rozdílů mezi konkrétními socioprofesními 
skupinami. Podrobněji dokumentuje proměnu hodnot indexu 
vysoké kultury ve volném čase mezi jednotlivými třídami EGP 
graf č.  5 – Participace na  vysokokulturních aktivitách ve  volném 
čase podle sociální třídy (EGP), hodnoty odhadnuté z modelu, prů-
měry z-skórů; na straně ix. Zobrazeny jsou v  něm opět prů-
měrné hodnoty odhadnuté z celkového modelu (znamená to, 
že ukazujeme čisté rozdíly mezi třídami očištěné o vliv ostat-
ních charakteristik).

Zajímavé je postavení drobných podnikatelů (se zaměstnanci 
i bez nich): úroveň jejich participace na vysoké kultuře nejen 
že je podstatně nižší než u třídy středních odborníků, slože-
né z technických pracovníků, odborných zaměstnanců v ob-
chodní sféře či ve zdravotnictví a školství, nedosahuje ale ani 
v  jednom roce úrovně nižších administrativních pracovníků 
(administrativní a  nižší úřednické profese) a  odpovídá při-
bližně hodnotám třídy rutinně nemanuálních pracovníků 
ve službách. Jedno z možných vysvětlení nabízí skutečnost, 
že po roce 1989 se nově vzniklá třída živnostníků rekrutovala 
mimo jiné v nemalé míře z lidí původně pracujících v dělnic-
kých profesích. Zařazení samostatně činných je však záleži-
tostí poněkud složitější, ve vztahu ke kulturní participaci je 
totiž podstatné, jaké konkrétní činnosti se jedinec věnuje, 
v  jakém prostředí se při podnikání pohybuje a  jaké kulturní 
nároky na něj toto prostředí klade (viz dále podrobnější ana-
lýzu pro rok 2011).

Shrneme -li uvedená zjištění, pak lze konstatovat, že jako celek 
se vliv sociální třídy na kulturní participaci (návštěva divadel 
a koncertů, četba knih a studium jazyků) za dvacet sedm let 
nějak výrazněji neměnil. Při detailnějším pohledu lze ovšem 
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odhalit zajímavé proměny. Dochází k  postupnému poklesu 
zájmu o vysokou kulturu u vyšších odborníků a dělníků, zá-
jem naopak nepatrně roste u rutinně nemanuálních pracov-
níků ve službách a obchodu a také mezi podnikateli. Od deva-
desátých let až do roku 2006 se v porovnání se vzděláním vliv 
sociální třídy uplatňoval podstatně méně. Nicméně data z vý-
zkumu z roku 2011 (ve srovnání s předchozím obdobím 1999 
až 2006) ukazují, že třídní vlivy pravděpodobně rostou, neboť 
efekt třídy se zdvojnásobil – v případě EGP jde o strukturálně 
vymezené pozice na trhu práce –, zatímco vliv vzdělání jakož-
to individuální statusové charakteristiky klesl až na polovinu. 
Tento výsledek bude ovšem třeba ověřit dalšími výzkumy. 
Oddělit od sebe vliv třídy a vzdělání však jednoznačně nelze, 
vzdělání vytváří předpoklad profesního uplatnění, které ná-
sledně determinuje naše třídní postavení. I z tohoto důvodu 
se v následující části budeme věnovat diferenciaci v sociálním 
prostoru v současnosti poněkud zevrubněji – jednak s ohle-
dem na  podrobnější mapu volnočasových aktivit, jednak 
s uplatněním detailnějšího členění socioprofesních skupin.

Sociální prostor životního stylu

Výzkum z  roku 2011 umožňuje mnohem plastičtější pohled 
na životní styl, kromě výše sledovaných devíti aktivit trávení 
volného času zde jsou k dispozici informace o různých formách 
kulturní participace a kulturního vkusu (např. chození do kina, 
typ čtených novin). Můžeme tak zobrazit sociální prostor ži-
votních stylů ve vazbě na postavení v sociální struktuře8 za po-

8 Analýza v této části je z důvodu co největší plasticity sociálního prostoru 
založena na souboru dospělé populace ve věku 20 až 69 let, tedy včetně eko-
nomicky neaktivních.

mocí korespondenční analýzy.9 Při  interpretaci uplatňujeme 
v prvé řadě relační pohled. Nejde nám o popis pomocí abso-
lutních hodnot intenzity, s  jakou se lidé věnují jednotlivým 
aktivitám, nýbrž o celkovou strukturu relativních odlišností 
ve způsobu trávení volného času a kulturní participace mezi 
různými seskupeními, ať už jde o profesní kategorie (tvořící 
součást sociálních tříd) nebo věkové skupiny a gender. Kupří-
kladu dospělí lidé v průměru sledují televizi denně přibližně 
necelé dvě hodiny, zatímco do  kina chodí pouze několikrát 
do  roka, na  koncerty populární hudby dokonce ještě méně 
často. Rozdíly mezi jednotlivými profesními skupinami jsou 
ovšem v  případě koncertů populární hudby relativně malé 
(nejčastěji na ně chodí provozní pracovníci ve službách a ob-
chodu, nejméně často nekvalifikovaní a  zemědělští dělníci), 
zatímco pokud jde o čas strávený před televizí, tak profesní 
příslušnost diferencuje silněji (nejméně, v průměru přibližně 
hodinu a půl, ji sledují vysocí odborníci a podnikatelé v oblasti 
obchodu, naopak nejvíce času – zhruba o hodinu více – stráví 
před televizní obrazovkou právě nekvalifikovaní a zemědělští 
dělníci). Jinými slovy, jde o to, jakou má pro danou sociální 
skupinu relativní váhu určitá činnost ve  volném čase vzhle-
dem k  činnostem jiným. Tyto preference pak, jak poukázal 
P. Bourdieu, vytváří systematický celek aktivit a vlastněných 
komodit spjatých navzájem stylovou příbuzností. Ten dife-
rencuje prostor životních stylů, který je homologicky svázán 
s určitými sociálními pozicemi.

V grafu č. 6 – Sociální prostor životního stylu a pozice v  sociální 
struktuře , korespondenční analýza, populace ČR ve věku 20–69 let; 
na straně viii – na  první pohled vidíme, že sociální prostor 
životního stylu české společnosti je poměrně zřetelně vyprofi-
lován. V pozadí pozice jednotlivých aktivit volného času a zá-

9 Vstupními daty jsou profily za  jednotlivé sociální skupiny – průměrné 
hodnoty frekvence, s  jakou se té které aktivitě věnují, případně intenzity, 
s jakou zastávají určitou hodnotu.

roveň postavení vertikálního/stratifikačního, jakož i horizon-
tálního, jenž odráží především životní cyklus (pohlaví, věk), 
působí jakási vzájemná přitažlivost. Hlavní dimenze (osa X) 
reprezentuje vertikální uspořádání společnosti: na levé straně 
je patrné maximum kulturního kapitálu – volnočasové aktivi-
ty spjaté s prvky souvisejícími s vyšším statusovým postavením 
(péče o sebe, sportování), participací na vysoké kultuře (sebe-
vzdělávání, návštěva divadel, koncertů vážné hudby a výstav) 
spolu s vysokým profesním postavením a vzděláním. Na pravé 
straně horizontály se pak setkáme s konzumací masové kultu-
ry, zábavou, trávením volného času doma, ba dokonce s jakousi 
pasivitou (příhodně to vyjadřuje sledování televize) ve  vazbě 
na nízké vzdělání a profesní status (manuální dělnické profe-
se a práce v zemědělství). Nicméně životní styl neurčuje pouze 
vertikální statusová pozice. Druhou dimenzi (osa Y), podél níž 
je diferencován volný čas a kulturní vkus, utváří gender spolu 
s životní fází reprezentovanou věkovými kategoriemi. Tyto dva 
faktory jsou navíc vzájemně provázány. Dodejme, že vliv veli-
kosti místa bydliště je minimální, váže se na dimenzi spjatou se 
socioekonomickým statusem (tj. podél osy X).

Trávení volného času je vymezeno vzájemným spolupůsobením 
dvou hlavních dimenzí, které jsou v grafu znázorněny diagonál-
ními osami. První (čerchovaná červená čára) na sebe silně váže 
socioekonomický status (profesní kategorie jsou z hlediska sta-
tusu uspořádány podél tohoto kontinuita), druhá (přerušovaná 
modrá čára) je pak kombinací genderu a věku resp. životní fáze. 
Genderové rozdíly se při diferenciaci volného času protínají 
s  vlivem socioekonomického statusu, protože jednotlivé pro-
fesní kategorie jsou častěji obsazeny muži či naopak ženami.

Kombinací těchto dvou faktorů – socioekonomického statu-
su na jedné straně a věku spolu s genderem na straně druhé 
– dostáváme mnohem plastičtější a  realističtější obraz ho-
mologie životního stylu (podrobněji pro různé oblasti tráve-
ní volného času a kulturního vkusu viz (Špaček, Šafr 2010). 

V levém dolním kvadrantu je patrná „mladá zábavní/masová 
kultura“ (věk do 35 let, návštěva koncertů populární a rocko-
vé hudby, diskoték, tanečních akcí, sledování filmů na DVD 
či jinak). V levém horním kvadrantu nacházíme nejvyšší ob-
jem vysokokulturního kapitálu: volnočasové aktivity tradič-
ně vázané na  vysokou kulturu i  prestižní atributy spjaté se 
sebeprezentací (kultivace těla: péče o sebe, sportování) spolu 
s profesními kategoriemi patřícími k vyšší či střední třídě (vy-
socí a střední odborníci, manažeři, podnikatelé z oblasti ob-
chodu). Posuneme -li se do pravého horního kvadrantu, vidí-
me v blízkosti osy Y činnosti typické zejména pro ženy (četba 
knih, časopisů a  péče o  děti) a  činnosti reprezentující spíše 
domácí svět (rukodělné práce). Tomuto prostoru také domi-
nují nejstarší věkové kategorie (vyšší produktivní a seniorský 
věk). Na rozhraní tohoto kvadrantu s kvadrantem posledním 
(vpravo dole) nacházíme sledování televize, volnočasovou ak-
tivitu typickou jak pro muže, tak i ženy ve vyšším věku. Tento 
kvadrant se vyznačuje nejnižším socioekonomickým statu-
sem aktérů a nízkou hodnotou kulturního kapitálu. Typická 
je zde, vedle inklinace k masové či „nižší“ kultuře (kromě sle-
dování TV ještě čtení bulvárních novin), také pasivita (pasivní 
odpočinek, nicnedělání), a s tím, jak se přibližujeme k ose Y, 
nabývají na významu také typicky mužské volnočasové aktivi-
ty pasivní zábavy, jako je sportovní diváctví a chození do hos-
pody takzvaně „na pivo“.

Závěr

Tento příspěvek si kladl za cíl dokumentovat na datech ze so-
ciologických výzkumů proměny životního stylu v posledních 
bezmála třech desetiletích se zaměřením na  sféru kulturně 
náročného způsobu využití volného času a  především pak 
určit faktory, které ho ovlivňují. Předně je třeba konstatovat, 
že kulturních aktivit, zejména těch spojených s náročnějšími 
kulturně -intelektuálními formami trávení volného času, se 
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účastní jen menší část české společnosti. Data z výzkumu ve-
řejného mínění za rok 2009 (a v podstatě to platí minimálně 
za uplynulou dekádu) ukazují, že přibližně tři čtvrtiny Čechů 
starších 15  let například vůbec nenavštěvují koncerty váž-
né hudby, tři pětiny nechodí do veřejných knihoven, zhruba 
polovina populace nenavštěvuje galerie a  výstavy, nezavítá 
na koncert populární hudby ani se nevěnuje zvyšování svých 
odborných či jazykových znalostí. Divadlo vůbec nenavštěvují 
dvě pětiny, do kina nechodí více jak třetina lidí. Dodejme, že 
po počátečním propadu bezprostředně po roce 1989 se počty 
návštěvníků uvedených kulturních institucí víceméně stabi-
lizovaly. Ve  volném čase převažují spíše přístupnější kultur-
ní formy, dokumentuje to například skutečnost, že časopisy 
vůbec nečtou pouhá tři procenta populace nad 15  let, mini-
málně jednou za měsíc přečte nějaký časopis přes 90 % Čechů. 
Volnému času však nedominuje pasivita, vždyť bezmála polo-
vina lidí se setkává aspoň jednou za týden se svými přáteli či 
známými a přinejmenším jednou týdně se věnuje svým koníč-
kům, třetina populace nejméně jednou týdně sportuje a dvě 
pětiny lidí se začtou do nějaké knihy.

Při interpretaci dlouhodobějších trendů vlivu sociodemogra-
fických faktorů na využití volného času je nicméně třeba mít 
na  paměti, že ve  spojeném datovém souboru z  reprezenta-
tivních sociologických výzkumů v  populaci ekonomicky ak-
tivního obyvatelstva z let 1984, 1993, 1999, 2006 a 2011 je 
ve  výsledku k  dispozici pouze značně omezený počet (navíc 
místy jen obtížně srovnatelných) indikátorů trávení volného 
času. Podmíněnost kulturní participace na  základě sociode-
mografických charakteristik se celkově snižuje, nicméně děje 
se tak velmi pomalu. Narůstá vliv individuálních rozdílů, 
které nejsou spjaty s  postavením ve  společenské struktuře, 
což lze chápat jako „jistou míru emancipace životního stylu 
(…) od soustavy sociálních vztahů ve prospěch svobodnější, 
méně sociálně určené volby“ (Machonin 1996: 110). Od konce 

80.  let 20. století také pokračovalo přibližování úrovně kul-
turního života na venkově městskému prostředí.

Přesto však podmíněnost kulturních praktik třídní pozicí v čes-
ké společnosti na  počátku 21. století rozhodně nemizí, dost 
možná, že v posledních několika letech spíše vzrůstá. Výsledky 
analýzy za období 1984 až 2011 ukazují, že třídně kulturní ho-
mologie – souvislost třídy (a také vzdělání) s kulturně náročněj-
šími aktivitami volného času – je v české společnosti přítomná 
již minimálně od poloviny 80. let. Ač je nepochybně od počátku 
devadesátých let postupně narušována postupující individuali-
zací životního způsobu, rozhodně nemůžeme tvrdit, že by ztrá-
cela na významu, ba naopak, jak ukazují podrobnější analýzy 
životního stylu (Šafr 2008), nabývá poněkud jemnějších a slo-
žitějších forem, které prostupují širokou paletou odlišných sfér 
životního způsobu – zejména pokud jde o kulturní vkus a spo-
třebitelské preference. „Žijeme ve společnosti radikálně nových 
životních stylů, pluralizovaných, diferencovaných, vázaných 
na rozmanité subkultury, ale především – u většiny mladé ge-
nerace – zcela nebo téměř odpoutaných od tradiční představy 
kultury a kultivovanosti.“ (Petrusek 2012: 69)

Společenské rozdíly v objemu kulturního kapitálu však i přes 
postupující individualizaci životního způsobu přetrvávají. 
Na jedné straně nacházíme třídu vyšších a nižších odborníků 
spolu s rutinně nemanuálními zaměstnanci v administrativě, 
vyznačující se vysokou mírou kulturního kapitálu, a na straně 
druhé dělnickou třídu. K ní mají blízko rutinně nemanuální 
pracovníci ve službách a v obchodě a také podnikatelé. Tato 
socioprofesní seskupení se však dělnické třídě v intenzitě par-
ticipace na kulturních aktivitách zřejmě postupně vzdalují.

Nicméně vzhledem k  tomu, že mezitřídní rozdíly v  kulturní 
participaci se u nás stále zdají být relativně malé, je otázkou, 
do jaké míry se mohou podílet na vytváření vyhraněných tříd-
ně podmíněných specifických forem životního stylu. V přípa-

dě námi sledovaných finančně relativně dostupných forem trá-
vení volného času, odehrávajících se navíc v relativně sociálně 
otevřeném milieu (divadla, galerie, koncertní síně u nás jistě 
nejsou zcela exkluzivním prostředím vymezeným jen úzkému 
okruhu vyvolených), nepochybně nejde o  nikterak nepřeko-
natelné třídní světy. Bariéry vstupu jsou zde spíše ve  vkusu 
a  kulturní kompetenci (tj. internalizované formě kulturní-
ho kapitálu), která je nezbytná k  systematičtější participaci 
na sledovaných aktivitách. Teprve tehdy může účast na kultur-
ních aktivitách poskytnout jedinci aureolu symbolického kapi-
tálu. Dnes ovšem existují aktivity volného času (stratifikační 
výzkumy je však bohužel nesledovaly), které vyžadují větší 
objem ekonomického i  sociálního kapitálu – kupříkladu ná-
kladné sporty jako golf a jejich klubová organizace nebo aukce 
výtvarného umění, vernisáže či předpremiérová představení 
– a mohou se tak stát základem mnohem intenzivnější, třídně 
odlišné sociokulturní vyhraněnosti životního způsobu.
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Radomíra Sedláková

Období mezi rokem 1990 a letoškem dobře vymezují dvě stav-
by: v  roce 1991 byla dokončena přestavba bývalého panora-
matického kina na  pražském Výstavišti na  divadlo Spirála, 
v roce 2014 byla dokončena rekonstrukce bývalých městských 
lázní v Liberci na nové sídlo Krajské galerie výtvarného umění.

Stavba pro divadlo a stavba pro výtvarné umění. Nejčastější 
typy staveb pro kulturní aktivity, které se objevují, byť zda-
leka nejsou jediné. Obě získaly nejvyšší architektské oceně-
ní – Grand Prix architektury. Obě jsou rekonstrukcemi, což je 
možná dost charakteristické; čistých novostaveb pro kulturu 
je v daném období relativně málo. Není to moc s podivem, mi-
nulost nám zanechala velké dědictví staveb pro tuto funkci 
určených, a k tomu velké dědictví staveb, které svou původní 
funkci ztratily – a nová doba, která je chce využít, jim většinou 
dává právě kulturní funkci.

Zadíváme-li se do minulosti, asi nás překvapí, že stavby, které 
mají ryze kulturní náplň, jsou jako typologický druh relativně 
mladé. Až v 19. století si společnost mohla dovolit budovat 
stavby pro svou zábavu. Do té doby to byla výsada šlechty a je-
jích sídel. Devatenácté století ovšem znamenalo jejich velký 
rozkvět a rozvinulo téměř dokonalou typologickou řadu těch-
to staveb – muzea (jak krásných umění, tak vědecká), divadla, 
knihovny, galerie výměnných výstav, koncertní síně, k tomu 
budovy jaksi univerzální, všeobecně pro zábavu, k níž kromě 
jiného v  té době patřily i  sportovní aktivity. Dvacáté století 
přidalo už jen málo nového – snad kina. V  každém případě 
bylo od počátku jasné, že tento typ staveb je vždy do vysoké 

míry reprezentační a tomu odpovídá i jeho architektonické ře-
šení. Tak to zůstalo už napořád.

České země ani Československo nezůstávalo stranou tohoto 
dění. Přitom stavby pro kulturní účely vznikaly nejen ve vel-
kých městech, byť v nich se stavěly nejprve a také byly nejvý-
stavnější, ale postupně obohacovaly tvář většiny sídel. Někdy 
jich bylo víc, třeba když se ve městě prosazovaly dvě národ-
nosti, které se potřebovaly takzvaně ukázat – a  většinou to 
dělaly právě přes kulturní objekty. Tradice toho, že každé mís-
to má nějaký kulturní stánek, je hodně silná a dodnes se drží.

Druhá polovina 20. století dala kultuře ovšem ještě další roz-
měr, stal se z ní výrazně ideologický nástroj, ostatně soutěže 
na kulturní domy všech velikostí, domy konkrétně pro určité 
místo či domy univerzální byly oblíbeným architektonickým 
tématem celá padesátá léta. K tomu soutěže na nikdy nepo-
stavená divadla či koncertní síně. Přesto však pár soutěží do-
šlo až do realizace – v doznívajícím historismu padesátých let 
divadlo v Příbrami. V šedesátých letech divadlo v Brně a diva-
dlo ve Zlíně jako splátky ještě předválečných dluhů. V osmde-
sátých letech divadlo v Mostě jako náhrada za divadlo zbou-
rané v původním městě a v realizaci odsouvané od konce let 
šedesátých. V  této oblasti se doba rozmanitostí a  hojností 
chlubit nemohla.

Hojně se ovšem stavěly kulturní domy, a to ve dvou vlnách – 
v padesátých a v sedmdesátých letech. Měly však jednu vadu 
– kultura byla jakoby zástupná, prvotní byla ideologie, tedy 
nutnost poskytnout dostatek prostoru pro stranické schůze či 
sjezdy. K vyvrcholení tohoto pletení záměrů došlo výstavbou 

Kulturní infrastruktura – stavby 
pro kulturu v �eské republice
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Paláce kultury v  Praze, jehož hlavním smyslem, bez ohledu 
na název, bylo poskytnout prostory pro sjezdy komunistické 
strany. Taky to na něm je dodnes vidět. Právě v těchto stav-
bách se ukazuje velmi názorně, jak architektura neumí lhát, 
ta hlavní funkce se jen těžko dá zakrýt. Bylo to jasně čitel-
né – schůzovací sál, v němž se občas udělá koncert či zábava, 
k tomu hospoda, někde vzadu klubovny, které ovšem působily 
spíš jako učebny či kanceláře…

Tolik tedy úvodem historický přehled. Staveb pro kulturní 
účely nám minulost nechala vskutku dost. Tolik, že divadlo 
Spirála byla teprve druhá stavba tohoto druhu postavená 
v Praze, coby hlavním městě Československa; a stejně to byla 
rekonstrukce, byť stavby z počátku šedesátých let. První bylo 
divadlo Na Fidlovačce, postavené v roce 1921…

Po  roce 1989 to nějakou dobu vypadalo, že kulturní stavby, 
či lépe stavby pro kulturu budou spíše stagnovat, že zájem 
společnosti bude směřovat někam jinam. Kupodivu to nebyla 
pravda. Ona Spirála byla první a byla velmi úspěšná. Nový typ 
divadla lákal k novému typu inscenací, svou architekturou na-
bídl půvabný svět nové, technologické poetiky (byť stále ještě 
ctící název autorského týmu, tedy Lo-tech) a pro divadelníky 
byl oslnivou výzvou, kterou dokonale zužitkovalo představení 
Jesus Christ Superstar. V roce 1993, kdy se zavedla cena Grand 
Prix architektů, byla Spirála jejím prvním nositelem, když 
ve  finále „bojovala“ s  jinou kulturní stavbou, s  rekonstrukcí 
a dostavbou paláce pánů z Fanalu pro Divadlo Husa na prováz-
ku. Ve stejném roce se ustavila také soutěž Stavba roku, v níž 
jedním z pěti nositelů se stala rekonstrukce Rudolfina.

Stavby pro kulturní aktivity provázejí od té doby obě soutěže 
každoročně, a  poměrně dost úspěšně, což ukazuje na  to, že 
architekti stejně jako stavbaři si těchto staveb váží, zpraco-
vávají je s odpovědností korespondující s tradicí tohoto typu 
budov. Tomu odpovídá i to, že právě kulturní stavby se stávají 

(byť zatím ne u nás) tím, co města charakterizuje a co do měst 
přitahuje – v sedmdesátých letech začaly proudit davy do pa-
řížského Centre Pompidou, v devadesátých se to zopakovalo 
s Guggenheimovým muzeem v Bilbau, jasným symbolem Aus-
trálie je budova opery v Sydney, centrum spojeného Berlína 
tvoří architektonický soubor kulturního účelu.

Jeden typ budov se může pyšnit tím, že nabízí většinou vel-
ké novostavby. Tímto typem jsou knihovny. Možná i proto, že 
musely opustit staré objekty, jež jim stejně již nevyhovovaly 
a  které se vracely v  restitucích. Knihovna se pro uplynulých 
dvacet let stala asi nejvýraznějším moderním architektonic-
kým typem. Knihovna nejen jako místo, kde jsou uloženy a kde 
se studují či půjčují knihy, ale knihovna jako nové společen-
ské centrum, které počítá s  výstavami, koncerty, s  možností 
divadelních inscenací. Velké knihovny se staly ozdobou sou-
časné české architektury; sestaveno podle času: Státní vědecká 
knihovna a židovské kulturní centrum v Liberci (Radim Kou-
sal, 2001), ve stejném roce Moravská zemská knihovna v Brně 
(Petr Benedikt, Tomáš Adámek), v roce 2009 Národní technic-
ká knihovna v Praze a Studijní a vědecká knihovna v Hradci 
Králové (obě od ateliéru Projektil architekti) či knihovna v Dě-
číně (Tomáš Šantavý, 2010; Obrázek č. 1 – Děčín – knihovna na 
straně iv). K  nim lze připojit stavby menší a  neméně zajíma-
vé, vzniklé rekonstrukcemi, ať je to knihovna v  Pardubicích 
(Cuboid architekti, 2006) nebo půvabná knihovna přestavěná 
v  rámci rekonstrukce rodného domu architekta Josefa Hoff-
manna v Brtnici (Hrůša, Pelčák, 2003). S knihovnami souvisí 
zatím jediná stavba svého druhu, kterou jsem u nás zaregistro-
vala, a to mediatéka a komunitní centrum v Mokré (Dimense 
architects, 2006), představující velmi nezvyklý úkol – vzniklo 
přestavbou opuštěné uhelné kotelny, kdy i  z  komína se stal 
nově pojatý architektonicky důležitý prvek.

Nová architektonická řešení divadel jsou spíše ukázkami skvě-
lého přístupu k rekonstrukci toho, co již bylo vytvořeno dříve 

– případně toho, co se nově pro tuto funkci používá. Čistých 
novostaveb je málo – vlastně jen pražský Alfred ve dvoře (Jind-
řich Smetana, Tomáš Kulík, 1997); až o čtrnáct let později při-
byla alternativní scéna Divadla loutek v Ostravě (Petr Hájek, 
Gabriela Minářová, Bronislav Stratil, 2011). A v roce 2013 pů-
vabně novofunkcionalistická novostavba v proluce v historic-
kém jádru Brna pro Divadlo Na orlí (Milan Rak, Alena Režná, 
Pavel Rada). O to více je přínosných rekonstrukcí – rekonstru-
ované a dostavěné Horácké divadlo v Jihlavě (Václav Králíček, 
Tomáš Brix, Vladimír Krátký, 1996), obnovené Městské diva-
dlo v Karlových Varech (SÚRPMO, 1999) či Městské divadlo 
v Prachaticích (Ateliér Aleš, 2010), zajímavě dostavěné Dusí-
kovo divadlo v Čáslavi (Burian – Křivinka). Ojedinělým činem 
architektonicko-výtvarným byla rekonstrukce prostoru pro 
pražské dětské Divadlo Minor (Aleš Kletenský, Viktor Koreis, 
Barbora a Jan Zichovi, Jakub Zich, 2002). Zvláštním architek-
tonickým počinem byla rekonstrukce předešlé rekonstrukce 
– bývalé kino v paláci Adria bylo proměněno v rozhlasové stu-
dio, na  počátku šedesátých let bylo rekonstruováno pro po-
třeby Laterny magiky ve  špičkovou ukázku tzv. bruselského 
stylu, a v devadesátých letech bylo znovu rekonstruováno pro 
potřeby divadla Bez zábradlí… Stranou nelze ponechat obno-
vu brněnské Reduty (ateliér DRHN, 2006).

V  letošním roce vzniklo divadlo na  nečekaném místě – v  ob-
chodní galerii Šantovka v Olomouci se mezi klasickou výbavou 
v zábavním patře, které téměř každá taková galerie má obvykle 
s multikinem a kuželníkem, objevilo zcela regulérní malé Diva-
dlo Na Šantovce se základní kapacitou 220 diváků. Plzeň svou 
funkci evropského města kultury předznamenala výstavbou no-
vého divadla (projekt Helika), otevřeného v září letošního roku.

Oč více se obnovuje divadelní infrastruktura, o  to složitější 
je to s  koncertními sály. Ještě v  devadesátých letech Praha 
kromě Rudolfina zrekonstruovala i Obecní dům (Martin Ně-
mec, Alexander Gjurič, Karel Frankl, 1997), v Brně se obnovy 

dočkal Besední dům (Jindřich Kaněk, Ivo Badal, Ladislav Mi-
ller, Vilma Kaňková, 1995). Zajímavě byl zrekonstruován ob-
jekt filharmonie v Hradci Králové (Alexander Wagner, 2006). 
Nově byly vytvořeny jen dva koncertní sály (nebudeme-li po-
čítat víceúčelové, a především sportovní haly), a to koncertní 
sál Pražské konzervatoře (Domkář, Sehyl, 2009), který za-
plnil školní nádvoří, a sál pro Filharmonii Zlín, skrývající se 
pod názvem Kongresové centrum (Eva Jiřičná, 2011), jehož 
architektonické řešení je ovšem přijímáno spíše rozpačitě. 
Koncertní síně pro Prahu či Brno jsou v nedohlednu, byť to 
jsou pro architekty velmi zajímavá témata, zpracovávaná už 
mnoho let… A zdá se, že do nedohledna se odsouvá i stavba 
koncertního domu v  Českých Budějovicích, známého spíše 
pod názvem Rejnok, podle tvaru, jejž mu dal Jan Kaplický.

Samostatnou kapitolou jsou stavby pro výstavní aktivity, ať 
pro státní sbírky či pro soukromé galerie. Začalo to v roce 1993 
dostavbou a v roce 1995, devatenáct let po požáru, otevřením 
Veletržního paláce pro potřeby Národní galerie (Miroslav Ma-
sák). Samozřejmě sem patří i  Rudolfinum, kde se obnovené 
výstavní sály staly ve  své době skoro senzací a  oprávněně 
sídlem nově založené prestižní Galerie Rudolfinum (Karel Pr-
ager, 1993). Stejně tak už je dnes těžké pochopit, že rekon-
struované prostory domu U černé matky boží od Josefa Go-
čára byly původně určeny zcela jiné funkci (K. Prager, 1995). 
Galerijní či muzejní aktivity se staly velmi populární a velmi 
dobře se hodily do doby, kdy bylo najednou k dispozici značné 
množství historických objektů nejrůznějšího druhu, získaly 
se prostředky k jejich rekonstrukci, ale musela se pro ně na-
jít nová náplň. Průmyslové stavby se jevily jako velmi vhod-
né – halové prostory, které již nevyhovují průmyslu a přesně 
odpovídají výstavním potřebám. Brněnská Vaňkovka (DRHN; 
Obrázek č.  2 – Brno – Vaňkovka na straně iv) sice byla přehlu-
šena přilehlou nákupní galerií, ale poskytla jeden z nejpůsobi-
vějších prostorů nového typu pro Wanieck Gallery. V provozu 
je od roku 2006. Na ni navázal pražský DOX, proměna pekárny 
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na  mnohovrstevnou, mnohaprostorovou výstavní instituci, 
která si do  jisté míry zakládá na  uchované syrovosti (Ivan 
Kroupa, od 2007). Proměna budov 14 a 15 ve Zlíně na sídlo 
Krajské galerie výtvarného umění a na knihovnu (A. D. N. S., 
2012) je pro město velmi vítaným krokem ke smysluplnému 
využití dědictví unikátní baťovské architektury. Stalo se té-
měř tradicí všech těchto rekonstrukcí, že původní stavby jsou 
pojaty jako svého druhu exponát, je zachováván jejich původ-
ní charakter, samozřejmě tam, kde to není na úkor nové funk-
ce. Tak je tomu v případě malé stavby bývalé Orlovny a vodár-
ny v Kroměříži, i liberecké stavby – rekonstrukce starých lázní 
pro potřeby Oblastní galerie výtvarného umění (Jiří Buček, 
2014; Obrázek č.  3 – Liberec – lázně na straně iv), která název 
Lázně dokonce přejala jako oficiální pojmenování. K  těmto 
typům staveb je žádoucí připomenout i využití církevních sta-
veb, které již neslouží svému účelu – Muzeum barokních soch 
vzniklo v  klášteře v  Chrudimi (Projektil, 2012), Památník 
moravského písemnictví v klášteře v Rajhradě (Radko Květ, 
2005). Svébytnou rekonstrukcí byla proměna církevního 
areálu v Olomouci na Arcidiecézní muzeum (HŠH architekti, 
2006). Zvláště bývalé klášterní stavby se pro takovou funkci 
hodí znamenitě, ale jejich množství přesahuje asi možnosti 
současného českého kulturního dění (a financí).

Zřejmě nejčastějšími a nejoblíbenějšími, jak mezi architekty, 
tak mezi investory, jsou ovšem stavby víceúčelové, které na-
vazují na tradice obecních či městských domů – místo, kde se 
lze pobavit nejrůznějším způsobem: od návštěvy restaurace či 
kavárny přes knihovnu či výstavní sál až po aktivity ve velkém 
sále, kde lze tancovat, sledovat divadlo či poslouchat koncert. 
Samozřejmě i tady z velké části jde především o rekonstruk-
ce, prováděné s citem pro minulost. Tak tomu je v Měšťanské 
besedě v Plzni (Jiří Opl, Jan Soukup, 2005), kde rekonstruk-
ce kromě jiného vylepšila prostor klasického malého divadla. 
Rekonstrukce Malostranské besedy v Praze (Jan Karásek, Lu-
káš Ježek, Tomáš Zmek, Kateřina Žentelová, Vít Mlázovský, 

2010) vrátila do obrazu Prahy dávno zapomenutou věžovou 
siluetu a obnovila tak čerstvým pohledem diskusi o pravidlech 
rekonstrukcí. Zajímavým pokusem se stala rekonstrukce a do-
stavba kulturního domu v  Písku (Adam Rujbr, 2005), která 
se pokusila skloubit soudobý výraz se stavbou z  padesátých 
let. I přesto, že výsledek není v architektuře příliš přesvědči-
vý, ukazuje, že i stavby z onoho období hojného vzniku kul-
turních domů mají docela zajímavý potenciál pro podstatně 
pestřejší kulturní využití. Z novostaveb je nutno připomenout 
Střelnici v Turnově (Radek Šíma, 2009; Obrázek č. 4 – Turnov 
– kulturní centrum Střelnice na straně iv) a  především UFFO 
v  Trutnově (Luděk Štefek, Radek Vopalecký, Jana Vebrová, 
Michal Fousek, Miroslav Melena, 2011), které obě dokonale 
rehabilitují pojem kulturní dům v tom pravém slova smyslu 
a vracejí tomuto sousloví smysl. Dům, ve kterém se naše dneš-
ní jednání koná, bývalá továrna ve Svitavách (Roman Svoja-
novský, 2009), je ukázkou proměny na kulturní centrum špič-
kové kvality a především velikého místního významu. 

Na závěr – neboť nelze vypočíst všechny stavby pro kulturní 
aktivity, které architektura za posledních 25 let nabídla – jsem 
si nechala asi nejvýraznější počin poslední doby, kterým je 
proměna oblasti Dolních Vítkovic na kulturní centrum. Od-
povídá přesně proměně společnosti: těžký průmysl se vytrácí, 
ovšem jeho stavební dědictví zůstává a ne vždy je nezbytné, 
a  taky vhodné, ho odstranit. Prostor bývalých VŽKG je vý-
robní už jen částečně. A na tom, co zbývá, najdeme kulturní 
území, které v sobě spojuje prostory pro různé aktivity. Jako 
svébytné a  typicky ostravské muzeum slouží zpřístupněné 
vyhaslé vysoké pece. Interaktivní expozicí, využívající původ-
ních strojů, je Malý svět techniky v bývalé energetické ústřed-
ně (Zdeněk Fránek, 2013). Najdeme zde novostavbu muzea, 
jakou je Svět techniky (Josef Pleskot, 2014), a především ví-
ceúčelovou stavbu jménem Gong (Josef Pleskot, 2012), která 
vznikla z  bývalého plynojemu. Vyzdvižením vrchlíku plyno-
jemu do výšky 30 metrů vznikl prostor, do nějž byla vložena 

samostatná železobetonová konstrukce, nabízející v několika 
podlažích prostory pro výstavy a další aktivity, a především 
velký sál, který je v  prvé řadě divadelní a  koncertní. Kon-
strukce původní stavby byla zachována, zakonzervována jako 
svébytné umělecké dílo (včetně podlahy v přízemí), celek se 
stal vrcholným architektonickým dílem skvěle charakterizu-
jícím dnešní dobu.

Muzea se vůbec stala fenoménem naší doby, jak to ostatně 
odpovídá současným trendům v  dalších evropských zemích. 
Je tu velká skupina muzeí mimo tradiční centra, která pomá-
hají umísťovat na  kulturní mapu státu místa s  jejich specifi-
kou. Takové je Muzeum chmele v Žatci (J. Vaníček, P. Bažant, 
P. Huml, K. Hrách, 2011) či Letecké muzeum Metoděje Vlacha 
v Mladé Boleslavi (Michal Hlaváček a další, 2014), Dobrovická 
muzea (Vladimíra Axmannová, 2011), ojedinělé muzeum čes-
kého kubismu v  Libodřicích (Josef Gočár, rekonstrukce Mi-
chal Sborwitz, 2010; Obrázek č. 5 – Libodřice – muzeum českého 
kubismu na straně iv). Samostatnou skupinu tvoří obnova 
synagog, např. vytvoření památníku v Hartmanicích (Petr Ba-
šta, 2007) či obnova věžové synagogy se školou v Úštěku. A je 
hojnost regionálních a místních muzeí v malých obcích (např. 
Svojšín nebo Borovany). Prostory pro kulturní aktivity nabíze-
jí také postupně opravované a zpřístupňované zámky – přece 
jen musím zmínit proměnu Nových Hradů (Kučerovi, od 1997) 
či obnovu Nového zámku v  Kostelci nad Orlicí (Aleš Granát, 
2011). Z poslední doby lze k téměř zázrakům počítat obnovu 
mnoho desetiletí armádami užívaného zámku v Děčíně.

Dalo by se o stavbách pro kulturu mluvit ještě docela dlouho. 
Vzniklo jich hodně a  většinou na  výborné architektonické 
úrovni. Je podivuhodné, že veřejnost, která je jinak k  sou-
dobé architektuře naladěna podezřívavě, je většinou přijímá 
dobře. Snad to souvisí i s tím, že potřeba kulturních aktivit 
mezi lidmi stoupá.

Není to specifikum naší země. Je to obecný evropský trend, 
který se projevuje již od  posledních dekád minulého století 
a  který neslábne. Architektonická média neustále přinášejí 
nové a nové stavby tohoto určení. V prestižní evropské soutěži 
o cenu Miese van der Rohe získávají v posledních letech titul 
téměř výhradně kulturní objekty – koncertní síň v Reykjavíku 
(Henning Larsen Architects, 2013), Nové muzeum v Berlíně 
(David Chipperfield, 2011), Operní divadlo v Oslo (Snohetta, 
2009) či galerie v Leonu (Mansilla + Tuňón, 2007)… Kultura 
má v životě lidí stále větší význam, stále se rozšiřuje způsob 
jejího užívání. Stavby pro ni jsou tedy stále potřebnější.
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Premeny kultúrnej infraštruktúry v  Slovenskej republike 
po  roku 1989 predstavujú pomerne širokú tému, ktorú je 
možné vnímať z rôznych aspektov. Kultúrna infraštruktúra, 
ktorá tvorí zázemie pre bohatú kultúrnu, vzdelávaciu a osve-
tovú činnosť, je v súčasnosti veľmi pestrá a rôznorodá. Spolo-
čensko-politické zmeny po roku 1989, najmä procesy deetati-
zácie, výrazne zmenili stav kultúrnych zariadení, mali vplyv 
na ich prevádzku, vybavenosť a využívanie. Našou snahou je 
opísať premeny, ktorými prešla a stále prechádza sieť kultúr-
nych zariadení, ako sú knižnice, múzeá, galérie, ale predovšet-
kým kultúrno-osvetové zariadenia, a  poukázať na  možnosti 
ďalšieho vývoja v tejto oblasti.

Kultúrna infraštruktúra

Kultúrna infraštruktúra je podmienkou na realizáciu kultúr-
nych činností. Keď hovoríme o kultúrnej infraštruktúre, máme 
na mysli označovanie objektov, ktoré umožňujú sprostredko-
vať, sprístupňovať a  poskytovať kultúrne statky, kultúrne 
aktivity a služby obyvateľstvu. V najširšom zmysle slova kul-
túrna infraštruktúra predstavuje hmotné zariadenia a objek-
ty (historické budovy, kultúrne domy, múzeá, divadlá, kiná, 
galérie a výstavné siene, knižnice, areály pamätníkov, verejné 
priestory využívané na  spoločenské podujatia a  iné), ale aj 
technické vybavenie týchto objektov a  odborných pracovísk 
v oblasti kultúry (depozitáre, archívy, konzervačné, reštaurá-
torské dielne). V určitom zmysle sú to aj základné umelecké 
školy, múzeá v prírode, hvezdárne, planetáriá, kníhkupectvá, 

aj súkromná kultúrna infraštruktúra. Ďalšiu, pomerne veľkú 
časť infraštruktúry predstavujú aj informačné a digitalizačné 
technológie slúžiace v oblasti živej kultúry (internet, zvuková 
a obrazová technika, tlačiarenská technika a pod.).

Kultúrne zariadenie je účelové zariadenie určené na realizova-
nie kultúrnej činnosti, kultúrnych aktivít a poskytovanie kul-
túrnych služieb. Ide predovšetkým budovy a lokality:

 ~ účelovo budované kultúrne domy, domy osvety alebo domy 
umenia, ktoré majú polyfunkčný alebo aspoň viacúčelový 
charakter na využitie na kultúrne aktivity a kultúrne služby,

 ~ špecializované kultúrne zariadenia ako knižnice, múzeá, galérie, 
kiná, divadlá koncertné sály, domy hudby a pod. (Šimkovič – 
Vitková 2001).

Pojem kultúrna inštitúcia sa väčšinou používa vo vzťahu k čin-
nosti, vyznačuje sa typizáciou, funkčnosťou, vývojaschopnos-
ťou činnosti a zahŕňa v sebe nielen zariadenia a prostriedky, 
ale aj osoby a účelovo stále činnosti.

Situácia po roku 1989

Zmeny v našej spoločnosti v 90. rokoch priniesli so sebou celý 
rad transformačných krokov a opatrení. Najvýraznejšie zmeny 
boli v zriaďovateľských právomociach, v organizačnom zabez-
pečení a vo financovaní kultúry. Pre toto obdobie na Slovensku 
bola charakteristická rýchla, a nie vždy systémová deetatizá-
cia celej siete kultúrnych inštitúcií. Zásadný vplyv na premeny 
v oblasti kultúry mal vstup v tom čase sa rozvíjajúceho súkrom-

Premeny kultúrnej infra�truktúry 
v SR po roku 1989
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ného sektora. Postupne popri štátnych vznikali nové kultúrne 
inštitúcie (miestnej a regionálnej samosprávy, tretieho sektora 
a podnikateľského sektora), ktoré výrazne doplňovali kultúr-
nu ponuku, ale tento potrebný a prirodzený proces rozvoja mi-
moštátnych inštitúcií nebol primerane reflektovaný.

Po  vzniku Slovenskej republiky v  roku 1993 rezort kultúry 
rezignoval na systematické budovanie kultúrnych zariadení. 
Prestal existovať Projektový ústav kultúry, ktorý sa zaoberal 
touto činnosťou. Taktiež nastali zmeny vo vlastníckych po-
meroch, čo znamenalo koniec systematického plánovania. 
Okrem dobudovania kultúrnych objektov podľa štandardov 
spred roka 1989 sa hľadala náhrada, ale absentoval systema-
tický prístup a koncepcia v tejto oblasti aj v celoslovenskom, 
aj regionálnom meradle. Ministerstvo kultúry Slovenskej re-
publiky (ďalej len MK SR), mestá a obce mali v tom čase iné 
starosti, ako zlepšovať materiálno-technickú základňu a  vy-
bavenie v  oblasti kultúry. Materiálno-technické vybavenie 
kultúry v tom období nebolo prioritou aj vzhľadom na neu-
stále finančné problémy.

Každá kultúrna infraštruktúra, teda aj kultúrna infraštruktúra 
v Slovenskej republike závisí od historického vývoja, ktorým 
prešla, a od štátom utváraného sociálno-ekonomického pro-
stredia – teda od  štátnej kultúrnej politiky, najmä jej kon-
cepčných, ideovo-obsahových, legislatívnych, ekonomických, 
inštitucionálnych a riadiacich nástrojov.

Medzi základné legislatívne nástroje, ktoré ovplyvňujú rozvoj 
kultúrnej infraštruktúry na Slovensku, môžeme zaradiť najmä:

 ~ Zákon č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení, ktorý znamenal 
prvú etapu odštátnenia kultúrno-osvetových zariadení. Obec 
na  základe novely tohto zákona z  2. 10. 2001 zabezpečuje 
výstavbu a údržbu kultúrnych zariadení, kultúrnych pamiatok, 
pamiatkových území a pamätihodností obce, utvára podmienky 

na  kultúru, osvetovú činnosť, záujmovú umeleckú činnosť, 
zabezpečuje ochranu kultúrnych pamiatok v  rozsahu podľa 
osobitných predpisov, vedie obecnú kroniku v štátnom jazyku, 
prípadne v jazyku národnostnej menšiny.

 ~ Zákon č.  83/1990 Zb. o  združovaní občanov vytvoril 
predpoklady na  vznik a  činnosť širokého spektra nových 
subjektov pôsobiacich v kultúre (kultúrne inštitúcie 3. sektora) 
na  báze občianskych združení, spolkov, neziskových 
organizácií, nadácií a neinvestičných fondov.

 ~ Zákon č. 221/1996 Z. z. o územnom a správnom usporiadaní 
SR znamenal vznik nových krajov a okresov. Následne zákon 
č.  302/2001 Z. z. umožnil samospráve vyšších územných 
celkov vykonávať pôsobnosť vo veciach kultúry tým, že kraje 
utvárali podmienky na rozvoj výchovy, vzdelávania a na tvorbu, 
prezentáciu a  rozvoj kultúrnych hodnôt, starali sa o ochranu 
pamiatkového fondu, mohli zakladať, zriaďovať, zrušovať 
a kontrolovať svoje rozpočtové a príspevkové organizácie a iné 
právnické osoby podľa osobitných predpisov.

 ~ Zákon č.  416/2001 Z. z. o  prechode niektorých pôsobností 
z orgánov štátnej správy na obce a vyššie územné celky, tzv. 
kompetenčný zákon, inicioval druhú etapu odštátňovania 
kultúrno-osvetových zariadení (realizovala sa v roku 2002).

 ~ Zákon č. 183/2000 Z. z. o knižniciach, zákon č. 206/2009 Z. 
z. o  múzeách a  galériách a  o  ochrane premetov kultúrnej 
hodnoty, zákon č.  103/2014 Z. z. o  divadelnej činnosti 
a  hudobnej činnosti, zákon č.  61/2000 Z. z. o  osvetovej 
činnosti (v znení zákona č. 416/2001 Z. z.) vytvorili základný 
legislatívny rámec pre činnosť jednotlivých kultúrnych 
subjektov.

Kultúrnu infraštruktúru po roku 1989 ovplyvnilo mnoho exter-
ných a interných faktorov. Podľa R. Čornaničovej (2007, s. 78-
82) môžeme v kultúrnej infraštruktúre sledovať tieto trendy:

 ~ deetatizácia štátneho sektora a  prenos plnenia niektorých 
funkcií štátu na  územné samosprávy, inštitúcie tretieho 
sektora a na verejnoprávne inštitúcie,

 ~ zásadná transformácia verejného sektora, oslabovanie 
dominantného postavenia verejného sektora v kultúre,

 ~ rast súkromného a tretieho sektora,
 ~ diverzifikácia kultúrnych inštitúcií, vytváranie nových typov 

inštitúcií,
 ~ rozširovanie medzinárodnej spolupráce, etablovanie 

zahraničných a medzinárodných kultúrnych organizácií,
 ~ transformácia riadenia od riadenia pod tlakom spoločensko-

politických zmien k  snahám o  koncepčné rozpracovanie 
smerovania kultúry v SR,

 ~ zmeny od jednolíniového prístupu k pluralitnému prístupu ku 
kultúrnym javom a inštitúciám,

 ~ rozširovanie záberu poskytovaných služieb v rámci tradičných 
typologických druhov kultúrnych stavieb,

 ~ komercionalizácia prevádzok,
 ~ smerovanie k  polyfunkčnosti, viacúčelovosti a  flexibilite 

prevádzok kultúrnych domov a iných objektov,
 ~ prispôsobenie konkrétnym lokálnym potrebám.

Problematike kultúrnej infraštruktúry sa venovala minimálna 
pozornosť a stratégiou jej rozvoja sa v tom čase komplexnejšie 
nezaoberala žiadna organizácia. Preto je minimum kvalifiko-
vaných informácií o zmenách, ktoré nastali v oblasti kultúry 
v dôsledku transformačných krokov. V roku 1991 bola dokon-
ca zrušená povinnosť štatistického vykazovania a zanikla aj 
Ročenka o kultúrno-osvetovej činnosti ako určitý (aj keď ob-
medzený) informačný nástroj.

Snahy o  mapovanie kultúrnej infraštruktúry sa prejavili 
v roku 1992, keď Národné osvetové centrum v Bratislave (ďa-
lej len NOC) spolu s Ústavom kultúry v Bratislave uskutočnilo 
prieskum inštitucionálnej a organizačnej základne miestnej kul-
túry v obciach Slovenskej republiky, zameraný aj na sortiment 

a počet kultúrnych zariadení a zriaďovateľov týchto zariade-
ní. Výsledky tohto prieskumu boli v  tom čase najúplnejšími 
a najaktuálnejšími údajmi o stave kultúry v miestnych podmi-
enkach na Slovensku.

Prieskum ukázal, že miestna kultúra fungovala v predchádza-
júcej (pred rokom 1989) inštitucionálnej štruktúre a organi-
začných väzbách. Formálna stránka kultúrnej infraštruktúry 
obcí bola relatívne dobrá – iba necelé 4 % obcí nemali žiadne 
kultúrne zariadenie. Takmer 90 % obcí malo integrované kul-
túrne zariadenie alebo kultúrny dom. Dve kultúrne zariade-
nia malo viac ako 23 % slovenských obcí (najmä obce od 500 
do  999 obyvateľov). Vo Východoslovenskom kraji bolo viac 
kultúrnych domov a knižníc, ale na druhej strane výrazne niž-
ší počet miestnych osvetových a kultúrnych stredísk. Klubové 
zariadenia boli len v 2 % obcí. Nízka bola aj úroveň integrá-
cie kultúrnych zariadení. Väčšinou išlo o  integráciu knižni-
ce a kina. Najfrekventovanejším priestorom pre kultúru bol 
kultúrny dom alebo iné špecializované kultúrne zariadenie. 
Viacúčelové sály boli najviac zastúpené v  Stredoslovenskom 
kraji (52 %), zasadacie miestnosti boli najmä v obciach Stre-
doslovenského kraja (51 %). Najčastejším zriaďovateľom kul-
túrnych zariadení boli orgány miestnej samosprávy. Iba 6 % 
kultúrnych zariadení sa využívalo len na  kultúrnu činnosť. 
Technický stav kultúrnych zariadení bol taký, že až 40 % si 
vyžadovalo rekonštrukciu a  takmer 10 % bolo nefunkčných. 
Chýbali prostriedky na údržbu a technické vybavenie, čo zni-
žovalo záujem ľudí o kultúru na miestnej úrovni.

V  roku 1996 NOC uskutočnilo pasportizáciu kultúrnych ob-
jektov v obciach a mestách SR a  ich materiálno-technickej vy-
bavenosti. Potreba aktuálnych informácií o  kultúrnej infra-
štruktúre vyplynula najmä z  výrazných zmien v  postavení 
kultúrnych organizácií a  zariadení a  postupujúceho procesu 
zmien v  riadení miestnej kultúry, ako aj  z  nevyhnutnosti 
efektívnejšie využívať financie v oblasti kultúry. Pasportizácia 
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predstavovala súpis účelových kultúrnych objektov, evidenciu 
ich základnej vybavenosti, sledovanie využívania objektov 
a priestorov na záujmovú umeleckú činnosť a osvetu a suma-
rizáciu údajov o špecializovaných zariadeniach kultúry.

Pasportizácia poskytla údaje o 5 084 objektoch, ktoré sa vyu-
žívali na kultúrnu, resp. osvetovú činnosť. Boli to budovy kul-
túrnych zariadení (divadiel, knižníc, múzeí, osvetových a kul-
túrnych stredísk apod.), ale i objekty, ktoré neslúžili primárne 
na kultúru, ale kultúrne aktivity sa v nich realizovali. Výsledky 
pasportizácie potvrdili, že infraštruktúra kultúry v  tom čase 
bola rovnomerná vo všetkých novovytvorených krajoch SR. 
Nefunkčných bolo iba 5 % objektov. Nepotvrdila sa hypoté-
za o  veľkom úbytku kultúrnych zariadení v  obciach. Avšak 
mnoho kultúrnych zariadení nesídlilo v  objektoch určených 
na  kultúru. Napríklad knižnice aj viacúčelové sály boli často 
v budovách obecných úradov alebo v škôl. Kultúrne a osveto-
vé podujatia sa realizovali aj v kaštieľoch, obytných domoch, 
podnikoch a pod. Väčšina objektov patrila samospráve (78 %), 
štát vlastnil 10 % objektov, ostatné objekty boli vo vlastníctve 
iných subjektov – najmä cirkví, podnikov, akciových spoločnos-
tí, družstiev a pod. Súkromné osoby boli vlastníkmi objektov 
len minimálne. Základ kultúrnej infraštruktúry tvorili budovy 
postavené do roku 1976, avšak viac ako 10 % objektov (okrem 
hradov, kaštieľov, múzeí a  pod.) bolo starších ako 96 rokov. 
Takmer 17 % objektov boli novostavby alebo budovy v dobrom 
technickom stave. Staršie budovy, ale v dobrom stave tvorili 
55 % objektov, zlý stav avizovalo 20 % obcí. Až 79 % obcí malo 
aspoň jedno kultúrne zariadenie, 1 % malo dva objekty a v 1 % 
obcí kultúrna infraštruktúra absentovala. Ostatné obce mali 
tri, štyri a viac objektov. Na kultúru sa využívalo 93 % kultúr-
nych zariadení, nevyužívalo sa 6 %. Väčšinou boli objekty (až 
76 %) umiestnené v  budovách v  centre obce, mesta. Okrem 
toho pasportizácia obsahovala aj údaje o počte kultúrnych za-
riadení podľa krajov, počte objektov podľa veľkostnej skupiny 
obce a kraja, o rokoch dokončenia stavieb, o počte miestností, 

sál, miestností s hľadiskom, klubových priestorov a pod. Pri-
niesla množstvo informácií a dát, ktoré poskytujú dostatočne 
plastický obraz o stave a počte objektov v jednotlivých obciach, 
mestách, okresoch a krajoch Slovenskej republiky.

V  rámci pasportizácie kultúrnych domov, ktorú realizovalo 
NOC v  roku 2005 (Čukan 2006), bolo opísaných 2  944 ob-
jektov zo všetkých obcí a  miest SR. Takmer 92 % objektov 
predstavovali kultúrne domy, mestské a  miestne kultúrne 
strediská, osvetové besedy. Aj keď kultúrne zariadenia v obci-
ach mali rôzne názvy, vykonávali činnosť charakteristickú pre 
kultúrne inštitúcie. Iba 8,4 % obcí nemalo žiaden objekt slúži-
aci na kultúrne účely, ani ho neplánovalo vybudovať. Kultúrne 
domy chýbali najmä v obciach do 99 obyvateľov – bolo to až 
24 %, v obciach od 100 do 499 obyvateľov kultúrny dom ne-
malo 8,5 %. Naopak, v porovnaní s minulosťou, až 47 % obcí 
uvádzalo klubové priestory a 14 % výstavné priestory. Kniž-
nice tvorili 50 % z opísaných objektov, ale každá siedma bola 
nefunkčná. Vlastníkom objektov využívaných na kultúru bola 
v  prevažnej väčšine miestna samospráva – vlastnila takmer 
95 % objektov, cirkev vlastnila 1,6 % objektov, štát len 0,5 % 
a  iní vlastníci predstavovali 1 %. Čo sa týka technických pa-
rametrov, až 75 % objektov bolo postavených v rokoch 1950 
– 1989, 20 % bolo starších, len 5 % tvorili nové objekty po-
stavené po roku 1989. Až 79 % budov bolo v dobrom stave, 
v kritickom technickom stave bolo 19 % objektov a nefunkčné 
boli iba 2 % objektov. 

Pasportizácia ukázala, že napriek očakávaniam, že po  roku 
1989 sa kultúrne objekty nevyužívajú na kultúru, ale na iné 
účely, až 98 % objektov sa využívalo na kultúru, 32 % z nich 
výlučne na kultúrne účely. Väčšina, t. j. 65 % objektov, sa vy-
užívala polyfunkčne – na  kultúru a  zároveň aj na  iné účely. 
Iba 2 % z kultúrnych objektov neslúžili v plnom rozsahu pre 
potreby kultúry, ale sa využívali na iné účely.

Z  uvedeného vyplýva, že v  kultúrnej infraštruktúre nastali 
posuny smerom k prechodu kultúrnych objektov z vlastníctva 
štátu do vlastníctva samosprávy a najmä 3. sektora. Narastá 
počet kultúrnych zariadení, ktoré sú zamerané len na realizá-
ciu kultúrnych aktivít a služieb, vzniká čoraz viac polyfunkč-
ných objektov, ktoré je možné využívať na  kultúrne účely, 
a zlepšuje sa aj ich materiálno-technické vybavenie. 

Zmeny inštitucionálnej bázy kultúrno-
osvetovej činnosti po roku 1989

V  nadväznosti na  zmeny v  organizácii miestnej a  regioná-
lnej kultúry a  s  tým súvisiaci presun určitých kompetencií 
z  pôsobnosti MK SR na  samosprávne orgány, ministerstvo 
na začiatku 90. rokov spracovalo nový model siete kultúrnych 
inštitúcií. Tieto procesy súviseli s novými spôsobmi fungova-
nia verejnej správy a financovania kultúry, ktoré naštartovali 
procesy decentralizácie a integrácie osvetových inštitúcií. To 
spôsobilo zásadné zmeny vo vzťahoch centra a siete kultúrno-
-osvetových zariadení v regiónoch.

V roku 1990 prešli kultúrno-osvetové zariadenia do kompeten-
cie miestnej samosprávy, avšak bez delimitácie dostatočného 
objemu finančných prostriedkov. V  roku 1991 bolo zrušené 
Krajské osvetové stredisko (KOS) v Bratislave – jeho úlohy pre-
šli do Osvetového ústavu (dnes NOC), KOS v Banskej Bystrici 
a  Košiciach sa stali detašovanými pracoviskami Osvetového 
ústavu, ale v  roku 1993 tiež zanikli. Krajské mechanizmy sa 
preniesli na okresnú úroveň, resp. na úroveň miestnej kultúry.

Začiatkom 90. rokov okresné osvetové strediská, podobne 
ako iné okresné kultúrne zariadenia, prešli pod priame ria-
denie MK SR. Výnimku tvorili strediská v Leviciach a Banskej 
Bystrici, ktoré prešli pod správu mesta. Zmeny mali ochrániť 
regionálne inštitúcie pred negatívnymi vplyvmi novovzniknu-

tej ekonomickej situácie. Tým, že tieto inštitúcie boli priamo 
riadené MK SR, zmenil sa ich vzťah k NOC a naplno sa preja-
vili komplikácie vyplývajúce z  neujasnenosti funkcií, ktoré 
mali zostať štátu, problémy v oblasti metodického riadenia, 
koordinácie a subordinácie. Všetky vzdelávacie a poradenské 
centrá, ktoré dovtedy realizovali činnosť podľa osvetového zá-
kona, tak zmenili zriaďovateľa.

V  roku 1995 MK SR začalo procesy integrácie a  regionálne 
kultúrne strediská ako zariadenia pre metodickú osvetovú 
činnosť sa mali transformovať na  organizačnú súčasť regi-
onálnych kultúrnych centier s  cieľom zjednotiť a  skvalitniť 
finančno-správne činnosti. Tento model sa overoval v  iba 
okrese Čadca a iba pol roka. Po vzniku nových krajov v roku 
1996 pri transformácii kultúrnych inštitúcií viac ako o inte-
gráciu išlo o deľbu kompetencií v procesoch riadenia a územ-
nosprávneho členenia. Od roku 1997 sa regionálne kultúrne 
centrá presunuli do  sféry riadenia krajských úradov. Tieto 
procesy sa uskutočňovali administratívne, delegovaním prá-
vomocí z  centra na  nižšie úrovne riadenia – intendantúry, 
ktoré boli skôr riadiacim a správnym ako odborným subjek-
tom. Na  zabezpečenie odborného usmerňovania kultúrnych 
činností MK SR vytvorilo národné metodické centrá (v oblasti 
kultúrno-osvetovej činnosti NOC). Ale situácia bola naďalej 
značne komplikovaná tým, že regionálne kultúrne centrá 
boli riadené krajskými úradmi a vytvárali medzičlánok medzi 
NOC a regionálnymi osvetovými strediskami.

Spoločenské zmeny po  parlamentných voľbách v  roku 1998 
umožnili zrušiť regionálne kultúrne centrá a  vrátiť právnu 
subjektivitu regionálnym kultúrno-osvetovým zariadeniam. 
Začal sa proces decentralizácie. V roku 2001 na základe záko-
na o prechode niektorých pôsobností z orgánov štátnej správy 
na obce a na vyššie územné celky prešlo na samosprávne kraje 
35 regionálnych osvetových stredísk a Tatranské kultúrne cen-
trum bolo presunuté z krajského úradu na obec Vysoké Tatry.
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Týmito transformačnými procesmi sa oddelili kompetencie 
štátu ako tvorcu kultúrnej politiky od  realizácie kultúrnych 
činností, t. j. kompetencií, ktoré patria obciam a  regiónom. 
Transformácia inštitucionálnej bázy osvety, jej funkcií a riade-
nia bola úlohou, s ktorou nemala skúsenosti ani štátna správa, 
ani regionálna a miestna samospráva. Preto bol tento proces 
taký turbulentný a je dôležité, aby transformácia v oblasti kul-
túrno-osvetovej činnosti pokračovala a opierala sa o regioná-
lne a krajské osvetové strediská ako subjekty zaoberajúce sa 
fenoménmi najmä živej kultúry na regionálnej úrovni.

Kultúrna infraštruktúra 
na Slovensku v súčasnom období

Nová doba a nové technológie prinášajú aj nové formy preja-
vov kultúry, čo si následne vyžaduje zmeny v  kultúrnej in-
fraštruktúre. Sú potrebné nové stavby, inovovanie starých 
a  zabezpečenie nového materiálno-technického vybavenia 
existujúcich objektov. Avšak materiálno-technická báza kul-
túry a jej financovanie ani dnes nie je prioritou. V súčasnom 
období kultúrnu infraštruktúru predstavujú väčšinou špeci-
alizované a  polyfunkčné, resp. viacúčelové budovy a  zaria-
denia. Medzi často využívané objekty patria divadlá, múzeá, 
galérie, knižnice, kultúrne domy, ale aj archeologické lokality, 
otvorené prírodné areály kultúrneho charakteru, skanzeny, 
účelové koncertné sály, zariadenia na klubovú činnosť. Nieke-
dy sa na kultúru využívajú aj inštitúcie, organizácie a spoloč-
nosti, ktorých základné zameranie nemusí byť vždy špecificky 
kultúrne, ale ťažisko svojej činnosti môžu mať v inej sfére. Ta-
kými sú napríklad školy, internetové kaviarne, športové are-
ály, skanzeny, archeoparky, botanické a  zoologické záhrady, 
náučné chodníky, arboréta, námestia. Dochádza k  integrácii 
kultúrnych zariadení a spájaniu priestorov, čo prispieva k roz-
širovaniu ponuky kultúrnych služieb. Dôležité je však udrža-
nie kompromisu medzi účelnosťou a komerčnosťou.

Za  silné stránky v  oblasti kultúrnej infraštruktúry môžeme 
dnes považovať:

 ~ hustú a  širokú sieť kultúrnych inštitúcií a  zariadení 
na vzdelávacie, voľnočasové a kultúrne aktivity, 

 ~ dlhodobú ekonomickú podporu materiálno-technickej základne 
cez dotácie, 

 ~ spoluprácu medzi aktérmi a skupinami,
 ~ úspešne realizovanú decentralizáciu,
 ~ využívanie informačných technológií (špecializovaných 

sofvérov), prístrojov na  reprodukciu, produkciu, prenos 
a snímanie a pod.,

 ~ posilňovanie výchovno-vzdelávacej a  relaxačnej funkcie 
kultúrnych inštitúcií,

 ~ individualizáciu – prispôsobovanie objektov a  priestorov 
požiadavkám cieľových skupín,

 ~ dôraz na sprostredkovanie živej kultúry, kultúrneho dedičstva 
a na tvorivosť.

Slabé stránky (problémy) naopak predstavujú:

 ~ nízka úroveň ponuky kultúrnych aktivít, tovarov a služieb,
 ~ nízka efektivita fungovania kultúrnych inštitúcií (aj v dôsledku 

nedostatočnej pozornosti, ktorá je venovaná systematickému 
rozvoju ľudského kapitálu týchto organizácií),

 ~ nedostatok financií,
 ~ krátkodobá finančná podpora, podpora najviac viditeľnej 

kultúry bez cieľov a hodnotiacich kritérií,
 ~ nedokonalá komunikácia medzi aktérmi kultúry, zriaďovateľmi 

kultúrnych inštitúcií a Ministerstvom kultúry SR,
 ~ nedostatočný presun kompetencií pri decentralizácii,
 ~ nízky stupeň modernizácie,
 ~ nezáujem mladej generácie o kultúru.

V  súčasnosti na  Slovensku pôsobí 29 organizácií v  zriaďova-
teľskej pôsobnosti MK SR. Ide o 2 galérie, 6 knižníc, 5 divadiel, 

4 hudobné inštitúcie, 3 múzeá, ďalej je to NOC, Literárne in-
formačné centrum, Lúčnica, SĽUK, ÚĽUV, Pamiatkový úrad 
SR, Slovenská ústredná hvezdáreň, Slovenské centrum dizajnu 
a Slovenský filmový ústav. Viaceré z týchto inštitúcií pôsobia ako 
metodické centrá a majú svoje pendanty v krajoch a okresoch.

Súhrnné informácie o kultúrnej infraštruktúre nie sú dostup-
né. Jednotlivé metodické centrá spracúvajú údaje obsahujúce 
aj informácie o  objektoch, inštitúciách,  organizáciách a  ich 
činnosti, ktoré tvoria štatistiku v oblasti kultúry. Vychádzajúc 
z týchto štatistických údajov (prístupných na webovej stránke 
MK SR), uvádzame nasledovné informácie týkajúce sa kultúr-
nej infraštruktúry. Pre obmedzený rozsah príspevku sa venu-
jeme len vybraným, najčastejšie navštevovaným inštitúciám.

Knižnice
V roku 2013 bolo na Slovensku evidovaných 1 789 verejných 
knižníc (z nich 296 stagnuje a 46 bolo zrušených), 9 vedec-
kých špecializovaných a 241 špeciálnych. 560 knižníc má pri-
pojenie na internet a má 2 328 počítačov pripojených na in-
ternet, ktoré môže využívať verejnosť. Aj napriek oslabovaniu 
pozície knižníc a úbytku subjektov, knižnice zaznamenali ná-
rast pobočiek a čitateľov.

Pamiatky
Kultúrne pamiatky predstavujú jeden alebo viac nehnuteľných 
pamiatkových objektov. Stará sa o  ne Pamiatkový úrad Slo-
venskej republiky a od roku 2008 aj 8 krajských pamiatkových 
úradov a 12 ďalších (v Banskej Štiavnici, Kremnici, Komárne, 
Lučenci, Martine, Poprade, Prievidzi, Rožňave, Ružomberku, 
Topoľčanoch, Spišskej Novej Vsi so sídlom v Levoči). Súčasťou 
starostlivosti o  pamiatky sú aj oblastné reštaurátorské ate-
liéry v Bratislave a v Levoči. V roku 2013 bolo na Slovensku 
24 644 národných kultúrnych pamiatok, z toho nehnuteľných 
9 845, archeologických nálezísk bolo 416, pamiatkových ob-
jektov 15 160 a lokalít v zozname svetového dedičstva bolo 5.

Múzeá
Na Slovensku evidujeme 106 múzeí, pričom Slovenské národ-
né múzeum a špecializované múzeá sú samostatné jednotky. 
V roku 2013 boli 2 múzeá vymazané zo zoznamu múzeí. Ti-
eto múzeá majú 150 pobočiek, 786 vlastných objektov, patrí 
k nim aj 10 múzeí v prírode. Najnavštevovanejšie muzeálne 
objekty sú Spišský hrad, Bojnice a  Múzeum SNP v  Banskej 
Bystrici. V  ostatnom období zaznamenávame nárast najmä 
zbierok vo vlastivedných, národopisných, technických, ale aj 
komerčných múzeách.

Galérie
Podľa poslednej štatistiky je na Slovensku 25 zbierkotvorných 
galérií, z toho 1 štátna (so 4 pobočkami), 16 galérií patrí vyš-
ším územným celkom, 8 je obecných a 1 vlastní iná právnická 
osoba. Tieto galérie majú 10 pobočiek, 41 vlastných objektov 
a  74 expozícií. Galérie spravujú 173  603 diel. V  rámci digi-
talizácie sa začala budovať digitálna galéria, ktorá obsahuje 
informačný systém, katalogizačný, akvizičný, reštaurátorský 
modul, modul pre správu zbierok a depozitárov. Doteraz bolo 
zreštaurovaných a ošetrených 4 919 zbierkových predmetov, 
ktoré sa následne digitalizujú. Galérie zaznamenávajú nárast 
zbierok, významné je aj prepojenie ich hlavnej činnosti s kul-
túrno-výchovnou činnosťou.

Kultúrno-osvetová činnosť
V roku 2013 vyplnilo štatistiku týkajúcu sa kultúrno-osveto-
vej činnosti 2 971 subjektov, z toho 2 928 obcí, 40 regionál-
nych osvetových stredísk, NOC, ÚĽUV a  Matica slovenská. 
Národné osvetové centrum malo 2 objekty, ÚĽUV 5 zariadení, 
Matica slovenská uvádzala 564 pobočiek. Spolu 1 649 subjek-
tov vykonávalo kultúrno-osvetovú činnosť v 972 zariadeniach 
(objektoch) a v 406 iných priestoroch. 
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Hudobné telesá a umelecké súbory
Na Slovensku pracuje 12 hudobných telies a súborov. Sú to Slo-
venská filharmónia (spolu 3 súbory), Štátna filharmónia Ko-
šice, Štátny komorný orchester Žilina, Symfonický orchester 
Slovenského rozhlasu, Detský komorný zbor Slovenského roz-
hlasu, Musica aeterna, Moyzesovo kvarteto, SĽUK, Lúčnica, 
Ifjú szívek, Bratislavský chlapčenský zbor a  Quasars Ensem-
ble. Viac informácii o ich infraštruktúre štatistika neuvádza.

Divadlá
V roku 2013 pôsobilo v Slovenskej republike 26 štátnych a sa-
mosprávnych divadiel. Tieto subjekty mali 46 stálych scén 
a 34 divadelných súborov, z toho 19 činoherných, 3 operné, 
2 zamerané na  balet, 2 tanečné, 5 bábkových a  2 nešpecifi-
kovaných žánrov. Vlastné dielne má 16 divadiel. Ďalších 24 
divadiel neštátnych a nezávislých, ktoré zriaďuje iná právnic-
ká osoba, poskytlo údaje. Tieto divadlá majú 26 divadelných 
priestorov, 31 divadelných súborov, z toho 14 činoherných, 4 
tanečné, 4 bábkové, 2 multikultúrne a 6 nešpecifikovaných. Aj 
v tomto prípade badať nárast divadelných scén a divadlá za-
znamenali v ostatných piatich rokoch nárast tak počtu pred-
stavení, ako aj počtu návštevníkov.

Kiná
Kultúrnu infraštruktúru tvoria aj kiná (121 kín a  42 filmo-
vých klubov, ktoré majú 195 premietacích plátien a disponu-
jú 57 490 sedadlami), hvezdárne a planetáriá (23 inštitúcií), 
30 cirkví a náboženských spoločností (evidujeme 6 139 bohoslu-
žobných objektov – z  toho je 30 nových a  54 rozostavaných, 
2 118 farských budov a 268 cirkevných škôl) a mnohé iné sub-
jekty a zariadenia, o ktorých nemáme takmer žiadnu evidenciu.

Ako sme uviedli, v  súčasnosti neexistuje súhrnný prehľad 
o objektoch, stavbách, inštitúciách a ďalších subjektoch a ich 
materiálno-technickom vybavení v  oblasti kultúry, ktorý by 
poskytoval komplexný pohľad na  kultúrnu infraštruktúru. 

MK SR pripravilo celý rad materiálov, organizačných opatrení 
a krokov, ktoré by mali v najbližšom období akcelerovať proce-
sy zmien aj v oblasti dotýkajúcej sa kultúrnej infraštruktúry. 
Jedným z nich je aj poverenie NOC (odboru výskumu a šta-
tistiky kultúry) posilniť výskumné a analytické činnosti a po-
dieľať sa na úprave a kreovaní nových a následne spracovávaní 
štatistických výkazov v oblasti kultúry. Na základe takto zís-
kaných dát a  informácií bude možné zefektívniť a skvalitniť 
prípravu a realizáciu kvalifikovaných strategických rozhodnu-
tí tak na úrovni štátu, ako aj samosprávy.

Rozvoj kultúrnej infraštruktúry

Rozvoj kultúrnej infraštruktúry v  budúcom období nebude 
možný bez výraznejších finančných vstupov štátu a  dôsled-
nejšieho využívania zdrojov Európskej únie, bez zodpovedné-
ho prístupu všetkých zriaďovateľov a vlastníkov kultúrnych 
objektov k zvereným hodnotám, bez ich vzájomnej koordiná-
cie, integrácie a kooperácie ich činností. Pretože starostlivosť 
o kultúrnu infraštruktúru bola dlhodobo zanedbávaná, bude 
potrebné vynaložiť nemalé úsilie na jej revitalizáciu. V tomto 
smere očakávajú všetkých zainteresovaných nové úlohy.

Dokument Stratégia rozvoja kultúry Slovenskej republiky 
na roky 2014–2020, ktorý v máji 2014 schválila vláda Sloven-
skej republiky, otázky infraštruktúry explicitne nerieši, ale 
v  jednotlivých častiach je venovaná pozornosť aj kultúrnym 
inštitúciám, ich technickému vybaveniu a financovaniu. Ma-
teriál uvádza, že kultúru na  Slovensku je potrebné budovať 
na existujúcich prvkoch a naplno využiť potenciál fungujúcich 
štruktúr a systémov.

V  prvom rade treba vytvoriť predpoklady na  to, aby občan, 
bez ohľadu na  to, v  ktorom územnom celku žije, mal zaru-
čený určitý minimálny štandard na  uspokojenie kultúrnych 

potrieb. V  takom zmysle je potrebné prekonávať bariéry 
rozdrobenosti sídelnej štruktúry a združovať financie a obce 
s  cieľom poskytovať určité kultúrne služby, resp. vytvárať 
adekvátnu infraštruktúru. To predpokladá vytvorenie rámca 
štátnej kultúrnej politiky aj regionálnych kultúrnych politík, 
ktoré budú zahŕňať kooperáciu a  inštitucionálnu integráciu. 
V tomto procese zohráva MK SR nezastupiteľnú úlohu.

Vo vzťahu ku kultúrnemu dedičstvu je potrebné zabezpe-
čiť  systematickú záchranu, ochranu a  obnovu pamiatkové-
ho fondu v  celom jeho rozsahu. Systematické doplňovanie, 
sprístupňovanie, inovatívna prezentácia a  propagácia kul-
túrneho dedičstva a jeho súčastí je úzko spojená s procesom 
digitalizácie kultúrnych obsahov a  objektov, ktorý už začali 
pamäťové a fondové kultúrne inštitúcie. Digitalizácia umož-
ní sprístupniť kultúrne dedičstvo novým spôsobom širokému 
okruhu užívateľov a  záujemcov. S  tým súvisí aj potreba vy-
pracovať stratégiu rozvoja erbových pamäťových a fondových 
inštitúcií s dôrazom na ich úlohy a poslanie a podporovať ich 
metodické pôsobenie. Náročnú výzvu predstavuje požiadavka 
vytvoriť nové moderné pracovisko, ktoré bude plniť funkciu 
kompetenčného centra vo vzťahu k  implementácii Doho-
voru UNESCO o  ochrane nehmotného kultúrneho dedičstva 
a k štátnej kultúrnej politike v oblasti tradičnej ľudovej kultúry.

Rozvoj kultúrnych inštitúcií nebude možný bez kvalitnejšieho 
zabezpečenia ich infraštruktúry a  optimálnych materiálno-
technických podmienok. Pôjde o rozvoj vhodných priestorov 
na výkon odborných činností, o investície do obnovy fondo-
vých objektov a tlak na zvýšenie efektívnosti fungovania a vy-
užitia organizácií v rezorte kultúry a na ich atraktívnosť pre 
kultúrny turizmus. Snahou bude kreovať dostatočnú infra-
štruktúru aj pre pôvodnú umeleckú tvorbu a taktiež vytvoriť 
a podporiť činnosť metodických pracovísk v oblastiach ume-
nia, kde sa takáto metodická činnosť doteraz nevykonávala.

Záver

Kultúrna infraštruktúra, tak ako sme ju opísali, vytvára pred-
poklad a  bázu na  rozvíjanie záujmu verejnosti o  kultúrne 
dianie. Preto jej rozvoj, zavedenie funkčného systému ma-
nažmentu, permanentné inovovanie materiálno-technickej 
základne kultúrnych aktivít a  služieb predstavuje nástroj 
na zlepšenie kvality a efektívnosti nielen kultúrnych činností, 
ale aj života celej spoločnosti. Snaha o zlepšenie podmienok 
v oblasti kultúrnej infraštruktúry s cieľom efektívnej realizá-
cie aktivít a služieb v oblasti kultúry by mala spájať jednot-
livých aktérov. Všetky tieto zmeny umožnia zlepšiť celkové 
riadenie a  fungovanie kultúrnych objektov a  inštitúcií, na-
vyše nastavenie kompetenčného modelu a systému riadenia 
umožní zvýšiť postavenie kultúry v regiónoch a zabezpečí jej 
adresné šírenie.
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Národné osvetové centrum – 
charakteristika organizácie

Národné osvetové centrum (NOC) ako štátna príspevková 
organizácia Ministerstva kultúry Slovenskej republiky za-
bezpečuje funkciu celoslovenského odborno-metodického 
pracoviska pre kultúrno-osvetovú činnosť. Svojou činnosťou 
podporuje rozvoj a realizáciu kultúrnych, osvetových a ume-
leckých aktivít v miestnych a regionálnych podmienkach, na-
jmä v oblastiach:

 ~ teoreticko-koncepčnej,
 ~ poradensko-vzdelávacej,
 ~ informačno-dokumentačnej,
 ~ štatistického zisťovania v rezorte kultúry, výskumu kultúry,
 ~ edičnej a publikačnej,
 ~ digitalizácie kultúrneho dedičstva,
 ~ prezentačnej a  výstavnej činnosti (Slovenské centrum 

vizuálnych umení),
 ~ napĺňania programu Európa pre občanov (Európsky 

kontaktný bod).

NOC ako štátna organizácia v oblasti kultúrno-osvetovej čin-
nosti zabezpečuje, buduje, ochraňuje a napomáha duchovný 
rozvoj občanov a udržanie živej neprofesionálnej kultúry, kto-
rá je súčasťou nehmotného kultúrneho dedičstva Slovenska. 
NOC obsahovo napĺňa tieto základné funkcie:

a. kultúrno-osvetová činnosť
 ~ zabezpečuje odborné poradenstvo, metodickú pomoc, spracúva 

systémové koncepcie, iniciuje a predkladá celoštátne programy 
v oblasti kultúrno-osvetovej činnosti,

 ~ vypracúva projekty a  spolupodieľa sa na  súťažných 
a  prehliadkových aktivitách, významných celoštátnych 
podujatiach, odborne garantuje celoštátne súťaže záujmovej 
umeleckej činnosti v oblastiach:
 » scénický folklorizmus,
 » hudba (dychová hudba, komorná a  symfonická hudba, 

zborový spev mládeže a detí),
 » divadlo a  umelecký prednes (činoherné divadlo, divadlo 

mladých, detská dramatická tvorba, divadlo pre deti, 
umelecký prednes všetkých vekových kategórií, detské 
recitačné kolektívy a divadlá poézie),

 » autorské umenie (filmová tvorba, fotografická a výtvarná 
tvorba, literárna tvorba),

 ~ eviduje, dokumentuje a  ochraňuje tradičnú ľudovú kultúru 
a dbá o jej využitie v kultúrno-osvetovej činnosti;

b. poradenstvo a vzdelávanie v kultúre
 ~ projektuje a realizuje záujmové a voľnočasové vzdelávanie ako 

súčasť celoživotného vzdelávania,
 ~ uskutočňuje akreditované aj neakreditované formy 

vzdelávania v  oblasti kultúry (tvorivé dielne, tréningy, 
semináre, kurzy, školenia a  iné) pre zamestnancov štátnej 
správy, samosprávy, tretieho a  privátneho sektora 
a dobrovoľných pracovníkov,

 ~ realizuje profesijné vzdelávanie v oblasti manažovania kultúry, 
usmerňuje subjekty a jednotlivcov v danej oblasti;

Prezentácia NOC – jeho premeny a preh�ad 
vzdelávacích aktivít v kontexte zmien po roku 1989

http://www.strategiakultury.sk/sites/default/files/STRATEGIA_ROZVOJA_KULTURY_SR_NA_ROKY_2014-2020.pdf
http://www.strategiakultury.sk/sites/default/files/STRATEGIA_ROZVOJA_KULTURY_SR_NA_ROKY_2014-2020.pdf
http://www.strategiakultury.sk/sites/default/files/STRATEGIA_ROZVOJA_KULTURY_SR_NA_ROKY_2014-2020.pdf
http://www.culture.gov.sk/vdoc/424/sumare-2012-215 html
http://www.culture.gov.sk/vdoc/424/sumare-2012-215 html
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c. edičná a publikačná činnosť
 ~ zabezpečuje vydávanie teoreticko-praktických publikácií, 

odborných materiálov, metodických listov, 
 ~ vydáva odborné časopisy Javisko, Národná osveta 

a informačno-vzdelávací bulletin Sociálna prevencia;

d. informačno-dokumentačná činnosť, tvorba 
databáz

 ~ zhromažďuje, ochraňuje a  dokumentuje kultúrno-osvetovú 
činnosť a  zozbierané poznatky a  podklady následne využíva 
na rozvoj miestnej a regionálnej kultúry,

 ~ zabezpečuje budovanie databáz kultúry s dôrazom na nosné 
identifikačné znaky miestnej a regionálnej kultúry,

 ~ v  súčasnosti spracúva knižničné jednotky NOC 
do  elektronického evidenčného systému pre knižnicu NOC, 
ktorá bude pre verejnosť sprístupnená v 1. polroku 2015,

 ~ na  digitalizáciu sa pripravuje audiovizuálny fond NOC – 
archívne odborné materiály o  záujmovej umeleckej činnosti 
na nosičoch (napríklad CD, DVD, VHS, MC kazety);

e. štatistické zisťovanie a výskumná činnosť
 ~ ako gestor a  koordinátor zabezpečuje štátne štatistické 

zisťovanie v rezorte kultúry,
 ~ realizuje výskumné úlohy v  oblasti kultúry a  ekonomiky 

kultúry a  vykonáva výskumné aktivity podľa aktuálnej 
spoločenskej požiadavky;

f. spolupráca so zahraničím
 ~ pripravuje a  realizuje projekty vyplývajúce z  kultúrnych 

dohôd s inými štátmi, z bilaterálnych projektov, projektov V4 
a EÚ, resp. spolupracuje na projektoch vysielania a prijímania 
kolektívov a  jednotlivcov z  oblasti živej neprofesionálnej 
kultúry;

g. prezentačná a  výstavná činnosť Slovenského 
centra vizuálnych umení

 ~ systematicky zhromažďuje, spracúva a sprístupňuje odborné 
informácie o súčasnom vizuálnom umení (centrálna databáza),

 ~ sústreďuje odbornú literatúru v danej oblasti a sprístupňuje ju 
verejnosti, 

 ~ realizuje výstavy a prezentačné projekty v oblasti súčasného 
slovenského a zahraničného vizuálneho umenia, prezentuje 
slovenské vizuálne umenie v zahraničí,

 ~ realizuje vzdelávacie aktivity pre verejnosť;

h. Európsky kontaktný bod – program Európa pre 
občanov

 ~ propaguje program Európa pre občanov,
 ~ poskytuje konzultačnú a  koordinačnú pomoc žiadateľom 

o projekty,
 ~ poskytuje informácie formou tlačených a elektronických médií,
 ~ organizuje informačné stretnutia, semináre, prednášky, 

konferencie a workshopy,
 ~ spolupracuje s  orgánmi Európskej komisie a  informačnými 

bodmi v iných krajinách EÚ;

i. digitalizácia kultúrneho dedičstva
 ~ v oblasti centrálnej aplikačnej infraštruktúry digitalizovaného 

obsahu kultúrneho dedičstva zabezpečuje systémy evidencie, 
ochrany a  sprístupnenia digitálneho obsahu a  poznatkov 
o  kultúrnom dedičstve, zabezpečuje centrálne odborné 
poradenstvo pre správu a  rozvoj aplikačných informačných 
systémov na  získavanie, spracovanie, ochranu a  využitie 
poznatkov digitalizovaného obsahu kultúrneho dedičstva 
v  správe pamäťových a  fondových inštitúcií, zabezpečuje 
systémové prepojenie informačných systémov PFI a centrálnej 
aplikačnej infraštruktúry a  registratúry, správu národných 
registrov, medzisektorové sprístupnenie a  prezentáciu, 
poskytovanie centrálnych právnych služieb v oblasti autorského 
práva pre poskytovanie elektronických služieb a on-line služieb 

v  rámci digitalizácie kultúrneho dedičstva a  vzdelávania 
v oblasti centrálnej aplikačnej infraštruktúry a registratúry,

 ~ v oblasti projektov financovaných z fondov EÚ a iných fondov 
zabezpečuje ich prípravu, implementuje schválené projekty 
a zabezpečuje komunikáciu s riadiacimi orgánmi Úradu vlády 
SR a Ministerstva kultúry SR v rámci monitorovacích procesov.

Na  plnení všetkých vymenovaných úloh sa v  súčasnosti po-
dieľa 90 zamestnancov, z toho 69 žien a 21 mužov, z celkové-
ho počtu zamestnancov je 65 vysokoškolsky vzdelaných, 21 
s úplným stredným vzdelaním, 2 so stredným vzdelaním, 1 so 
základným vzdelaním. 

Vývojové premeny – historický exkurz 
vývoja NOC (od roku 1953 po súčasnosť)

Hlavným nositeľom osvetovej činnosti na  území Slovenska 
bola od svojho vzniku v roku 1863 Matica slovenská. K inšti-
tucionalizácii osvetovej činnosti na Slovenku došlo až v roku 
1953, keď po zlúčení kultúrnych zariadení do jedného práv-
neho celku vzniklo Osvetové ústredie so sídlom v  Bratislave. 
Špecializovaný ústav pre odborno-poradenskú, výskumno-
dokumentačnú, vzdelávaciu a edičnú činnosť v oblasti osve-
tovej práce bol v  zriaďovateľskej pôsobnosti vtedajšieho 
Povereníctva školstva a  osvety. V  tom istom roku vzniklo 
Slovenské ústredie ľudovej umeleckej tvorivosti (neskôr pre-
menované na  Slovenský dom ľudovej umeleckej tvorivosti), 
ktorého hlavným zameraním bolo metodicky usmerňovať 
a pomáhať osvetovým zariadeniam či spoločenským organi-
záciám, ktoré zriaďovali kolektívy a krúžky ľudovej umeleckej 
tvorivosti. Slovenské ústredie ľudovej umeleckej tvorivosti 
malo štyri základné oddelenia – divadelné, hudobné, tanečné 
a výtvarné, ktoré zabezpečovali aj organizovanie súťaží, festi-
valov, prehliadok, výstav ľudovej umeleckej tvorivosti.

V roku 1958 povereníctvo obe ústredia zlúčilo do novej orga-
nizácie s názvom Osvetový ústav v Bratislave. Štruktúru ústa-
vu tvorili tri základné odbory: odbor mimoškolskej výchovy 
a  vzdelávania, odbor ľudovej umeleckej tvorivosti (neskôr 
odbor záujmovej umeleckej činnosti) a  ekonomický odbor. 
V roku 1959 vznikli krajské osvetové strediská, ktoré boli za-
členené do  štruktúry Osvetového ústavu ako jeho kabinety. 
V roku 1965 vznikol v rámci Osvetového ústavu Kabinet teó-
rie a výskumu osvety, v roku 1968 bol však preradený do Výs-
kumného ústavu kultúry. 

Po roku 1989 sa udiali zmeny aj v systéme kultúrno-osvetových 
zariadení. Po prijatí zákona o obecnom zriadení a zákona o or-
ganizácii miestnej štátnej správy sa všetky kultúrne inštitú-
cie, ktoré financovali okresné a krajské národné výbory, ocitli 
v  legislatívnom vzduchoprázdne. Existovali dve alternatívy – 
začleniť ich buď pod správu miest, alebo pod ministerstvo kul-
túry. Napokon bolo takmer 200 organizácií začlenených pod 
Ministerstvo kultúry SR, išlo však o provizórium, pretože ich 
priame riadenie ministerstvom bolo komplikované.

Napokon v roku 1991 došlo k zriadeniu Národného osvetového 
centra ako špecializovanej odbornej organizácie Ministerstva 
kultúry SR, ktorá sa v  roku 1993 stala príspevkovou organi-
záciou. Vysunuté pracoviská v podobe krajských osvetových 
zariadení v Košiciach a Banskej Bystrici boli zrušené.

Nový spôsob riadenia kultúrnych organizácií v  regiónoch sa 
začal pripravovať v  roku 1994 vytvorením regionálnych kul-
túrnych centier. Vznikali zlúčením múzeí, galérií, osvetových 
zariadení a hvezdární. Usmerňovať činnosť rôznorodých kul-
túrnych inštitúcií, zoskupených pod regionálnym kultúrnym 
centrom, mali národné metodické centrá (napríklad Národné 
pamiatkové a krajinné centrum, Národné divadelné centrum, 
Národné hudobné centrum, Národné literárne centrum, 
Národné osvetové centrum a i.). Začiatkom roku 1997 boli 
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regionálne kultúrne centrá presunuté do pôsobnosti krajských 
úradov, ktoré im postupne začali vracať právnu subjektivitu 
(do januára 1999), a metodické centrá ako medzičlánok zanikli. 

Vnútorná štruktúra Národného osvetového centra sa opäť 
zmenila v roku 2000. Malo štyri kabinety – záujmových ak-
tivít, amatérskej umeleckej tvorby, tradičnej ľudovej kultú-
ry a sociálnej prevencie, okrem toho ústav výskumu analýz 
a vzdelávania, oddelenie dokumentácie a redakcie časopisov, 
útvar pre vzťahy s verejnosťou, útvar pre zahraničné styky, 
útvar projektov a ekonomiky kultúry a úsek projektov zahra-
ničných a domácich výstav. Rozhodnutím ministerstva kultú-
ry bolo do jeho pôsobnosti včlenené aj pracovisko pre výskum 
verejnej mienky.

Ďalším prelomovým rokom v oblasti osvetovej práce bol rok 
2001. Prijatím zákona o prechode niektorých kompetencií z or-
gánov štátnej správy na  vyššie územné celky, mestá a  obce 
prešli regionálne kultúrne centrá pod zriaďovateľskú pôsob-
nosť samosprávnych krajov. Národné osvetové centrum osta-
lo príspevkovou organizáciou Ministerstva kultúry SR, jeho 
dosah na regionálne a krajské kultúrne centrá sa však výrazne 
znížil. Transformačné zmeny v Národnom osvetovom centre sa 
najvýraznejšie prejavili v záujmovej umeleckej činnosti. NOC vy-
stupovalo ako koordinátor a odborný garant záujmovej ume-
leckej činnosti, ale za organizačnú stránku a realizáciu podu-
jatí (okrem Scénickej žatvy a Folklórneho festivalu Východná) 
zodpovedali subjekty, ktorých projekty boli podporené z gran-
tovej, neskôr dotačnej schémy Ministerstva kultúry SR.

V roku 2008 sa súčasťou NOC stalo Koordinačné centrum tra-
dičnej ľudovej kultúry, zamerané na aplikovanie koncepcie sta-
rostlivosti o tradičnú ľudovú kultúru. Od 1. mája 2010 prešlo 
pod pôsobnosť Slovenského ľudového umeleckého kolektívu 
ako jeho odborné pracovisko. V  súčasnosti pracuje pod ná-
zvom Centrum pre tradičnú kultúru.

V apríli 2009 zaviedlo a aplikovalo NOC systém manažérstva 
kvality podľa normy STN EN ISO 9001: 2001.

Od  roku 2012 Národné osvetové centrum realizuje národ-
né projekty Centrálna aplikačná infraštruktúra a registratúra 
a Harmonizácia informačných systémov, ktoré sú spolufinan-
cované z  prostriedkov Európskeho fondu regionálneho roz-
voja prostredníctvom Operačného programu Informatizácia 
spoločnosti, prioritná os 2 Rozvoj pamäťových a  fondových 
inštitúcií a obnova ich národnej infraštruktúry.

Od roku 2013 je do Národného osvetového centra začlenený 
Európsky kontaktný bod, ktorý je súčasťou medzinárodnej sie-
te kontaktných bodov zameraných na propagáciu a pomoc pri 
príprave a  tvorbe projektov občianskych aktivít grantového 
programu Európa pre občanov.

Od 1. 1. 2014 je organizačnou súčasťou Národného osvetového 
centra aj Slovenské centrum vizuálnych umení/Kunsthalle Brati-
slava, ktoré je zamerané na prezentačnú, propagačnú, vzdeláva-
ciu a výstavnú činnosť v oblasti súčasného slovenského vizuá-
lneho umenia, ako aj prezentáciu výstav zahraničných autorov.

Prehľad vzdelávacích aktivít NOC 
realizovaných po roku 1989

Osvetový ústav od  začiatku svojej existencie plnil úlohu do-
škoľovacieho strediska, pomáhal vychovávať a  pripravovať 
profesionálnych i dobrovoľných kultúrno-osvetových pracov-
níkov. V začiatkoch boli cieľovou skupinou vzdelávania najmä 
lektori, neskôr pribudli správcovia osvetových besied, kroni-
kári, redaktori obecných novín, miestnych rozhlasov, vedúci 
krúžkov a súborov ľudovoumeleckej tvorivosti, ľudoví hvezdá-
ri a ďalší. V tom období sa Osvetový ústav ako jediná inštitú-
cia na  Slovensku zaoberal problematikou nielen vzdelávania 

dobrovoľných a profesionálnych kultúrno-osvetových pracov-
níkov, ale aj vzdelávania dospelých. Postupne sa z neho stalo 
centrum s výsledkami, ktoré vzbudili pozornosť aj v zahraničí.

K  prehodnoteniu systému výchovy a  vzdelávania kultúrno-
-osvetových pracovníkov došlo začiatkom sedemdesiatych 
rokov minulého storočia. V  roku 1972 vzniklo Doškoľovacie 
stredisko Osvetového ústavu, ktoré v  priebehu vyše desiatky 
rokov poskytovalo pomaturitné štúdium, postgraduálne štúdi-
um, školenia vedúcich pracovníkov a  účelové doškoľovanie 
pracovníkov celého rezortu kultúry. Obsah vzdelávania tvorili 
teoretické poznatky z  vybraných vedných odborov, ideologic-
ká výchova aj praktický výcvik. Najčastejšou formou boli dvoj- 
a  päťdňové konzultačné sústredenia, krátkodobé internátne 
kurzy a účelové školenia. Vzdelávanie sa realizovalo na základe 
dlhodobých plánov a malo systematický a koncepčný charakter. 

V  roku 1985 bolo doškoľovacie stredisko Osvetového ústavu 
zrušené a vzdelávanie v rezorte kultúry zabezpečovali iné útva-
ry a výchovno-vzdelávacie strediská. Osvetový ústav zabezpečo-
val už len ďalšie vzdelávanie kultúrno-osvetových pracovníkov. 

O tradície Osvetového ústavu v oblasti vzdelávania sa môže 
Národné osvetové centrum opierať aj v  súčasnosti. Uskuto-
čňoval rôzne formy vzdelávacích aktivít, rozpracúval osnovy, 
tematické plány a učebné texty pre jednotlivé kurzy a školenia, 
odborne usmerňoval aj prácu osvetových zariadení s metodic-
kou pôsobnosťou v regiónoch. V oblasti kultúry zabezpečoval 
metodicko-poradenskú pomoc pri vzdelávaní funkcionárov 
národných výborov, pracovníkov iných rezortov a  spoločen-
ských organizácií, spolupôsobil pri vypracúvaní prednáško-
vých cyklov, krátkodobých školení, vypomáhal lektormi.

V osemdesiatych rokoch bola činnosť v oblasti výchovno-vz-
delávacej pestrá – obsahové okruhy tvorili napríklad estetická 
výchova, národné tradície a  výročia, usmerňovanie kurzov 

a krúžkov, klubov mládeže, zborov pre občianske záležitosti 
a ďalšie. Medzi významné podujatia patrili konferencie, semi-
náre, porady, ale aj sympóziá s medzinárodnou účasťou pod 
názvom VTR a mimoškolské vzdelávanie, celoslovenská súťaž 
politicko-výchovných programov a Klubfórum.

Napriek mnohým deformáciám kultúrno-osvetovej činnosti 
v  tomto období je nesporné, že vo vzdelávacej činnosti boli 
dosiahnuté pozitívne výsledky (najmä čo sa týka systémového 
prístupu k  vzdelávaniu a  širokej palety jeho obsahu, foriem 
a metód), na ktoré bolo možné nadviazať, rešpektujúc potre-
by súčasnej demokratickej spoločnosti.

Spoločenské zmeny po roku 1989 umožnili nadviazať na to po-
zitívne a zároveň zbaviť vzdelávanie v oblasti kultúry ideologic-
kých nánosov. Prehodnotili sa programové dokumenty, zrušilo 
sa ústredné sledovanie a vykazovanie výsledkov vzdelávania. 

Transformačné zmeny sa odzrkadlili aj v zmenách štruktúry 
NOC. Vzdelávanie sa realizovalo v rôznych útvaroch, ale stá-
le tvorilo neodmysliteľnú súčasť kultúrno-osvetovej činnosti. 
Výraznými zmenami prešiel predovšetkým obsah vzdeláva-
nia. Bolo nevyhnutné zbaviť ho ideologického náboja a hľa-
dať aktuálne témy. Saturovanie nových potrieb a záujmov si 
vyžiadalo prípravu nových obsahovo-tematických okruhov, 
zameraných na rozvoj vedomostí, schopností, zručností a kre-
ativity. Aktivity NOC boli zamerané predovšetkým na zvyšo-
vanie a rozširovanie odbornej úrovne kultúrno-osvetových pra-
covníkov a na rozvinutie záujmovej vzdelávacej činnosti v celom 
spektre jej oblastí, okruhov a tém.

Zmeny významnou mierou determinovala aj nová legislatíva. 
Najdôležitejšími zákonmi tvoriacimi legislatívny rámec vzde-
lávania v NOC boli zákon č. 386/1997 Z. z. o ďalšom vzdeláva-
ní (v súčasnosti zákon č. 568/2009 o celoživotnom vzdelávaní 
a o zmene a doplnení niektorých zákonov), zákon č. 61/2000 
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Z. z. o  osvetovej činnosti a  zákony zabezpečujúce prechod 
kompetencií štátnej správy v oblasti kultúry na samosprávu. 

Vytýčenie strategickej línie ovplyvnili aj európske dokumenty 
v oblasti vzdelávania.

Celospoločenský vývoj – globalizácia, budovanie otvorenej ob-
čianskej spoločnosti, zmeny v  oblasti ekonomiky, štruktúre 
voľného času a  spoločenských vzťahov, to všetko formovalo 
nové chápanie poslania kultúrno-osvetovej činnosti. Tieto 
zmeny vyvolávali nové požiadavky na  vzdelávanie vrátane 
ďalšieho vzdelávania kultúrno-osvetových pracovníkov.

Od roku 1999 Národné osvetové centrum na základe rozhod-
nutia Ministerstva kultúry SR a zriaďovacej listiny zabezpe-
čuje funkciu rezortného koordinačného pracoviska pre teóriu, 
výskum, analýzu, metodiku, vzdelávanie, informatiku a doku-
mentáciu kultúry a rezortného koordinačného pracoviska pre 
oblasť vzdelávania. Okrem realizácie vzdelávacích aktivít pre 
kultúrno-osvetových pracovníkov NOC reaguje na  aktuálne 
vzdelávacie potreby rezortu, aplikuje nové trendy v oblasti vz-
delávania, metodicky usmerňuje priamo riadené organizácie 
rezortu i ostatné subjekty v oblasti kultúry pri uskutočňovaní 
vzdelávania a koordinuje ich aktivity.

V uplynulom období sa vzdelávacia činnosť NOC orientovala 
predovšetkým na:

 ~ odborné vzdelávanie zamerané na rozširovanie, prehlbovanie 
alebo obnovovanie vedomostí a  zručností (akreditované 
vzdelávanie vrátane rekvalifikácie),

 ~ záujmové vzdelávanie, občianske vzdelávanie a  iné 
vzdelávanie, ktoré umožňuje účastníkovi uspokojiť jeho záujmy 
a zapojiť sa do života občianskej spoločnosti.

V záujmovom vzdelávaní sa NOC sústreďovalo na popularizá-
ciu spoločenskovedných disciplín, predovšetkým na témy z ob-

lasti vlasteneckej výchovy, národných tradícií, estetiky a etiky. 
V prírodovedných a zdravovedných disciplínach to bola envi-
ronmentálna výchova, zdravotná výchova (propagácia racio-
nálnej výživy, alternatívnej medicíny a pod.). V humanitných 
disciplínach dominovala výchova k manželstvu a rodičovstvu, 
v  záujmovej technickej tvorivosti (amatérska tvorba zvuko-
vých a obrazových nahrávok) sa NOC zameralo na tvorbu vz-
delávacích programov. Rozvoj zaznamenali aj ďalšie okruhy – 
klubová činnosť (logické hry, zábavno-vzdelávacie programy, 
programy a  hry s  edukatívnym charakterom atď.), aktivity 
v oblasti informačných technológií orientované na zabezpeče-
nie počítačovej gramotnosti. V tomto období v záujmovom vz-
delávaní vzrastal význam aktivít uskutočňovaných na základe 
národných programov a akčných plánov vlády SR.

V oblasti profesijného vzdelávania sa realizovali aktivity zame-
rané na  zvyšovanie kvalifikácie a  ďalšieho odborného vzde-
lávania, prípadne rekvalifikácie. Obsah tvorila predovšetkým 
problematika súvisiaca s prácou v rezorte kultúry (otázky kul-
turológie, andragogiky, legislatívy apod.), špecifická odborná 
problematika (štátna kultúrna politika, štruktúra, inštitúcie 
a činnosť rezortu, formy a metódy práce, manažment v kul-
túre, rétorika, vedenie obecných kroník apod.), ďalej proble-
matika súvisiaca s  rozvojom osobnosti (rozvíjanie komuni-
katívnych zručností, interpersonálnych vzťahov, schopnosti 
pracovať v tíme, tvorivo a kriticky riešiť problémy, asertivita, 
rozvíjanie motivácie, kreativity apod.).

Nie je možné hovoriť o vzdelávaní v NOC a nespomenúť ob-
lasť záujmovej umeleckej činnosti. Práve prostredníctvom 
nej sa realizuje záujmové vzdelávanie obyvateľov v  najširšej 
miere. Národné osvetové centrum ho usmerňuje a  realizuje 
v dvoch rovinách:

 ~ vzdelávanie účastníkov záujmovej umeleckej činnosti 
prostredníctvom osvojovania si určitých zručností a dopĺňania 

odborných vedomostí v  jednotlivých druhoch umenia 
(vzdelávajú sa členovia kolektívov aj jednotlivci, napríklad 
pri nácviku tancov vo folklórnom kolektíve, výučbe hry 
na  hudobnom nástroji v  kurze, osvojovaní ľudovoumeleckej 
techniky v  krúžku – kurze, hereckej, speváckej, filmárskej, 
fotografickej činnosti, prostredníctvom rôznych tvorivých 
dielní, seminárov a pod.),

 ~ vzdelávanie divákov a  návštevníkov prostredníctvom 
prezentačných podujatí záujmovej umeleckej činnosti 
(vystúpenie, koncert, predstavenie, výstava a podobne).

Formy a metódy vzdelávania boli a sú smerované na zvyšovanie 
účinnosti, kvality a  atraktivity. K  najpreferovanejším formám 
patrili kurzy v rôznych podobách, semináre, workshopy zame-
rané na riešenie problémov a výmenu pracovných skúseností. 
Zriedkavejšie sa využívali prednáškové cykly, výmeny skúsenos-
tí a príklady dobrej praxe. V ostatných rokoch sa vo väčšej miere 
uplatňovali kombinované formy, výcviky a tréningy, samoštúdi-
um, rôzne formy konzultácií. Analýza súčasného stavu a potreby 
vzdelávania zamestnancov organizácií priamo riadených Minis-
terstvom kultúry SR (2000) a Koncepcia profesijného vzdeláva-
nia v rezorte kultúry (2000) zdôraznili potrebu širšieho využí-
vania nových foriem a metód, kooperatívneho, problémového 
a projektového vzdelávania, dištančného a modulovo členeného 
vzdelávania s aplikáciou moderných informačných technológií 
a ich prepojenia s politikou zamestnanosti.

Nie je možné vymenovať celé spektrum rôznych aktivít, ktoré 
NOC v  danom období uskutočnilo. Na  ilustráciu uvádzame 
nasledujúci prehľad vzdelávacích aktivít realizovaných po roku 
1989, ktorý približuje realizované formy a prezentované témy:

 ~ konferencie (Etika – ekuména – ekológia, 1992, 1993, 1994),
 ~ odborné semináre (Tolerancia a  ľudské práva, 2001; Kultúra, 

kultúrna rozmanitosť a multikultúrna výchova, 2006; Voľný 
čas – príležitosť na  rozvoj kreativity, inovácií a  vzdelávania, 

2009; Kultúra, osveta a  turizmus, 2009; Záujmové 
vzdelávanie, 2011),

 ~ cyklické školenia (Komunikácia, etiketa a protokol v kultúrno-
osvetovej praxi, 2005; Komunikácia v  práci manažéra 
kultúry, 2006), 

 ~ workshopy (Zdravý spôsob života, 1992 – 1995; Ako písať 
projekty pre Európsku úniu, 2004; Dobrovoľníci v kultúre. Ako 
ich získať a udržať?, 2010),

 ~ dvojročný rekvalifikačný kurz Pedagogika tanca, 
 ~ vzdelávacie kurzy Propagačná grafika, dve celoštátne 

konferencie k  otázkam miestnej a  regionálnej kultúry 
(1995, 1997), 

 ~ kurzy akreditované Ministerstvom školstva SR
 » manažment a marketing v kultúre,
 »  kultúrny pracovník,
 »  manažér záujmového kolektívu,
 »  animátor kultúry pedagóg tanca,
 »  choreograf ľudového tanca,
 »  učiteľ spoločenského tanca,
 »  dirigent speváckeho zboru,
 »  manažér občianskeho vzdelávania, 
 »  manažér kultúrneho turizmu.

Národné osvetové centrum ako prvé v rezorte kultúry realizo-
valo aj vzdelávanie prostredníctvom projektov financovaných 
zo štrukturálnych fondov EÚ (spolufinancovaných Európ-
skym sociálnym fondom):

Dištančné vzdelávanie v oblasti miestnej a regionálnej kultúry
projekt zameraný na  uplatnenie novej, dištančnej for-
my vzdelávania v  oblasti miestnej a  regionálnej kultúry 
s cieľom rozvíjať nové formy a metódy kultúrnych akti-
vít vrátane animácie kultúry v miestnych a regionálnych 
podmienkach;

Získavanie nových zručností v oblasti kultúry
projekt orientovaný na rozvíjanie manažérskych zručnos-
tí v oblasti kultúry;
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Rozvoj zručností zamestnancov rezortu kultúry
projekt zameraný na  nadobúdanie a  zlepšenie IT zruč-
ností zamestnancov v oblasti kultúry, jeho súčasťou bolo 
vytvorenie e-learningového programu vzdelávania a rea-
lizácia kurzov na získanie certifikátu ECDL (európskeho 
počítačového pasu) v súlade s požiadavkami EÚ;

Animácia euroobčianstva v miestnej kultúre v SR
národný projekt k  Európskemu roku medzikultúrneho 
dialógu 2008 zameraný na oblasť občianskeho vzdeláva-
nia s cieľom zvýšiť povedomie o význame účasti na med-
zikultúrnom dialógu, hľadať a  zviditeľniť najlepšie po-
stupy v  medzikultúrnom dialógu a  presadzovať úlohy 
vzdelávania pri výučbe o  rozmanitosti, rovnosti a  vzá-
jomnom porozumení.

Rozvoj vzdelávania v Národnom osvetovom centre umožnilo 
aj vytváranie sietí a spolupráca s rôznymi inštitúciami a sub-
jektmi osvetového a výchovno-vzdelávacieho pôsobenia i jed-
notlivcami na  Slovensku aj v  zahraničí. Okrem regionálnych 
a mestských kultúrnych zariadení a vyšších územných celkov 
boli medzi nimi napríklad: Ministerstvo školstva SR, Minister-
stvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR, Matica slovenská, Cyri-
lometodská spoločnosť, Medzinárodné stredisko pre štúdium 
rodiny, Asociácia inštitúcií vzdelávania dospelých v SR, mimo-
vládne organizácie a ďalšie subjekty tretieho sektora.

Na základe spolupráce s rôznymi akademickými inštitúciami 
NOC už tradične vytvára priestor na uskutočnenie odbornej 
či absolventskej praxe študentov, poskytuje konzultácie pri 
vypracovaní kvalifikačných prác.

V ostatných rokoch NOC zintenzívnilo edičnú činnosť v ob-
lasti vzdelávania a od roku 1999 vydalo spolu 24 titulov in-
formačného, študijného a  metodického charakteru. Mnohé 
z nich (publikácie, metodické príručky, študijné materiály pre 

jednotlivé vzdelávacie aktivity, CD-ROM, bulletiny, zborníky) 
odrážajú obsahovú náplň činnosti Národného osvetového 
centra v oblasti vzdelávania a bohato ich využívajú študenti aj 
odborná verejnosť v oblasti kultúry. 

Z edičných titulov posledných rokov vyberáme:

 ~ Vademékum manažmentu a marketingu v kultúre (2006),
 ~ Národné osvetové centrum a vzdelávanie 1992 – 2006 (2007),
 ~ Vademékum pracovníka v kultúre (2007),
 ~ Animátor kultúry (2007),
 ~ Kultouroperátor – učebnica dištančného vzdelávania (2010),
 ~ Historické, spoločenské a  kultúrne dedičstvo sídiel a  rozvoj 

miestnej a regionálnej kultúry (2012),
 ~ Aspekty a trendy miestnej a regionálnej kultúry (2013).

Národné osvetové centrum od roku 1999 realizuje Dni tradič-
nej kultúry, medzinárodný projekt vzdelávacích aktivít – tvori-
vých dielní, súťaží a seminárov pre deti a mládež. Zakladateľmi 
boli Národné osvetové centrum, Folklórna únia na Slovensku, 
Združenie miest a obcí Slovenska. Medzinárodný rozmer pro-
jekt nadobudol v roku 2001 prijatím a uvedením jeho princí-
pu v Českej republike zásluhou Folklorního sdružení ČR, Ná-
rodního ústavu lidové kultury v Strážnici a Valašského múzea 
Rožnov pod Radhoštěm.

Projekt bol v prvých rokoch koncipovaný ako prepojenie akti-
vít v oblasti tradičnej kultúry s turistickým ruchom, postupne 
sa však z podujatia prezentačného charakteru stáva v prvom 
rade vzdelávacie podujatie, v ktorom dominujú:

 ~ tvorivé dielne pre deti z  detských folklórnych súborov Malí 
tanečníci, 

 ~ tvorivé dielne pre detské a mládežnícke ľudové hudby Muzičky, 
 ~ tvorivé dielne pre primášov detských a mládežníckych ľudových 

hudieb Primášikovia,

 ~ študentská letná škola pre študentov humanitných odborov 
(etnológia, hudobná veda, tanečná pedagogika a pod.).

Aktuálne aktivity v oblasti záujmovej 
umeleckej činnosti a vzdelávania NOC 
(stručný prehľad za 1. polrok 2014)

V  súčasnosti sú vzdelávacie aktivity Národného osvetového 
centra orientované na celoživotné vzdelávanie (profesijné, so-
ciokultúrne a občianske) vo sfére kultúry. Ich cieľom je:

 ~ zvýšiť kvalitu a  efektívnosť miestnej a  regionálnej kultúry 
prostredníctvom vzdelávacej, metodickej a  poradenskej 
činnosti,

 ~ realizovať cielené programy zamerané na  doplnenie 
a  rozšírenie vedomostí, zručností a kľúčových kompetencií, 
skvalitniť aktivity po  obsahovej i  formálnej stránke 
aplikovaním nových trendov,

 ~ propagovať aktuálne programy a  témy v  oblasti občianskeho 
vzdelávania.

V období január – jún 2014 NOC uskutočnilo nasledujúce vz-
delávacie aktivity:

Tréning Rozvoj manažérskych zručností v  kultúre pre ria-
diacich pracovníkov kultúrnych a  osvetových zariadení, 
zameraný na  rozvoj profesijných kompetencií manažé-
rov kultúrnych činností. Ťažiskovou témou bolo využi-
tie koučingu v  manažovaní. Interaktívnou formou bola 
prezentovaná rola manažéra a kouča, techniky a nástro-
je koučovania, schémy a  postupy koučovacieho rozho-
voru, zabezpečenie spätnej väzby. Tréning absolvovalo 
17 účastníkov.

Akreditovaný kurz Animácia kultúrnych aktivít – dištanč-
né vzdelávanie akreditované Ministerstvom školstva SR 

v spolupráci s Katedrou andragogiky Pedagogickej fakulty 
Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici. Kurz pozostá-
val z 3 modulov – Miestna a regionálna kultúra, Manaž-
ment a marketing v kultúre a Kultúrna animácia. Po ab-
solvovaní účastníci obhajovali záverečné práce (modelové 
projekty kultúrnych podujatí s využitím animačných ak-
tivít) a získali osvedčenie. Dištančné vzdelávanie úspešne 
ukončilo 10 absolventov.

Projekt Prečo som na svete rád/rada – kľúčový celoštátny 
tematický výtvarný projekt zameraný na prevenciu dro-
gových závislostí, ktorý NOC organizuje už 20 rokov, po-
zostáva z celoštátnej výtvarnej súťaže, besied a celoštát-
nej putovnej výstavy. Do súťažnej časti sa aktívne zapojilo 
1 150 autorov vo veku od 14 do 18 rokov. Súčasťou pro-
jektu boli 4 vzdelávacie besedy o závislostiach, na ktorých 
sa zúčastnilo 66 študentov.

Odborný seminár Psychológia zdravia o  zvládaní stresu 
a prevencii syndrómu vyhorenia, zorganizovaný v spolu-
práci s cirkevným odborom Ministerstva kultúry SR, bol 
určený riadiacim a  metodickým pracovníkom regionál-
nych osvetových stredísk a zástupcom cirkví. Na podujatí 
sa zúčastnilo 35 účastníkov.

Okrem uvedených NOC realizuje vzdelávacie aktivity v ob-
lasti národných a kresťanských tradícií, ako aj v oblasti soci-
álnej prevencie.

Vzdelávanie v oblasti záujmovej umeleckej činnosti sa už tra-
dične odohráva formou rozborových a odborných seminárov 
počas postupových súťaží a celoštátnych prehliadok. 
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V roku 2014 Národné osvetové centrum vyhlásilo a odborne 
garantovalo 15 celoštátnych postupových súťaží záujmovej 
umeleckej činnosti, z toho:

 ~ 5 v  oblasti divadelného umenia a  umeleckého prednesu, 
recitačných kolektívov a divadiel poézie (Zlatá priadka – detská 
dramatická tvorivosť, Divadlo a  deti – ochotnícke divadlo 
dospelých hrajúcich pre deti, Fedim – divadlo mladých, Exit – 
divadlo dospelých, Hviezdoslavov Kubín – umelecký prednes 
poézie a prózy, tvorba divadiel poézie a detských recitačných 
kolektívov),

 ~ 3 v  oblasti scénického folklorizmu (detský hudobný folklór, 
choreografie folklórnych súborov, sólisti tanečníci v  ľudovom 
tanci s medzinárodnou účasťou),

 ~ 4 v  jednotlivých hudobných žánroch (veľké a stredné dychové 
orchestre, detské a mládežnícke dychové hudby, zborový spev 
mládež, populárna hudba) ,

 ~ 3 v oblasti výtvarného umenia a fotografickej a filmovej tvorby 
(AMFO, CINEAMA, VÝTVARNÉ SPEKTRUM).

Ďalšie vzdelávacie aktivity v oblasti záujmovej umeleckej čin-
nosti, ktoré NOC uskutočnilo v roku 2014:

 ~ projekt Encyklopédia scénického folklorizmu na Slovensku,
 ~ kurz pre zbormajstrov,
 ~ tvorivé dielne EduArt,
 ~ workshop Alternatívne formy prednesu,
 ~ večer venovaný mladej slovenskej literatúre Kód mladá 

slovenská tvorba,
 ~ workshopy pre filmárov,
 ~ tvorivá dielňa pre amatérskych výtvarníkov.

Záver

Národné osvetové centrum po roku 1989 kontinuálne pokra-
čuje vo vzdelávaní v oblasti kultúry a snaží sa prispôsobovať 
svoju ponuku aktuálnemu celospoločenskému vývoju. Zatiaľ 
sa mu darí reagovať na potreby praxe, obsiahnuť veľký rozsah 
činností, ktoré vykonávajú pracovníci v oblasti kultúry (kon-
cepčnú, riadiacu, metodickú, organizačnú, lektorskú, admini-
stratívnu, technicko-zabezpečovaciu a i.) a rozširovať ponuku 
vzdelávacích podujatí.
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dňa 3. 11. 2008 číslo MK-3852/2008-10/15243. [cit. 15. 08. 
2014]. Dostupné na  internete: http://www.nocka.sk/noc/
dokumenty/.

* Rozhodnutie MK SR o zmene a doplnení zriaďovacej listiny, 
zo dňa 29. 5. 2014, číslo MK-1895/2014-310/9613. [cit. 15. 
08. 2014]. Dostupné na  internete: http://www.nocka.sk/
noc/dokumenty/.

* Rozhodnutie MK SR o zmene a doplnení zriaďovacej listiny, 
zo dňa 12. 12. 2013, číslo MK-3677/2013-110/22848. [cit. 
15. 08. 2014]. Dostupné na internete: http://www.nocka.sk/
noc/dokumenty/.

* Rozhodnutie MK SR o zmene a doplnení zriaďovacej listiny, 
zo dňa 18. 12. 2012, číslo MK-3276/2012-10/19130. [cit. 
15. 08. 2014]. Dostupné na internete: http://www.nocka.sk/
noc/dokumenty/.

Marek Junek, Jan Sklenář

Národní muzeum, založené v roce 1818, patří mezi nejstar-
ší muzejní instituce v  České republice. Rekonstrukce hlavní 
budovy, postavené na konci 19. století, a projekt nových stá-
lých expozic patří mezi největší investiční akce nejenom Ná-
rodního muzea, ale i českého muzejnictví za posledních dvě 
stě let. Nyní se nabízí výjimečná příležitost vybudovat „nové“ 
Národní muzeum, jehož základem se stanou nové ústřední 
expozice jako promyšlený, vyvážený a propojený celek. Po re-
konstrukci vznikne rozlehlý expoziční prostor (o ploše téměř 
11 500 m2) rozmístěný v komplexu dvou budov (vedle hlavní 
budovy i v budově bývalého Federálního shromáždění). Zde 
budou prezentovány tisíce exponátů vypovídající o dějinách 
ČR v  kontextu střední Evropy, zdejší i  světové přírodě i  sa-
motné planetě Zemi. Nové nebudou jen způsoby vystavování, 
zapojení audiovizuálních a  interaktivních prvků a  podobně, 
ale i struktura a vlastní východiska expozic.

Základní východiska tvorby expozic

 ~ Koncepce expozic vychází z  200 let kontinuálně budované 
sbírky multidisciplinární muzejní instituce, která obsahuje 
jedinečné a  autentické sbírky vypovídající o  historii českých 
zemí, vývoji přírody a člověka ve v středoevropském i světovém 
kontextu.

 ~ Výrazovými prostředky expozice budou zejména autentické 
sbírkové předměty – sbírka Národního muzea dosud nebyla 
takto uceleně a  kontextuálně vystavována, a  to zejména 
ve  společenskovědní části. Proto jsou významnou součástí 
přípravy expozic restaurátorské a  preparátorské práce 

na budoucích exponátech – u přírodovědných sbírek jde i o nové 
plánovité sběry exemplářů; doplňování sbírkového fondu 
muzea bude nutné i  ve  společenskovědní části, a  to zejména 
v rovině dějin 20. a 21. století, kde budou vyhlašovány i veřejné 
sběrové kampaně.

 ~ Expozice v  historické budově jsou vytvářeny s  respektem 
k  charakteru objektu, který je sám o  sobě významným 
uměleckým dílem.

 ~ Expozice moderním způsobem propojí obory v  muzeu 
zastoupené a  je koncipována v  návaznosti na  samostatné 
dislokované tematické expozice Národního muzea v  jeho 
dalších objektech (zejména v Národním památníku na Vítkově, 
Českém muzeu hudby, Náprstkově muzeu asijských, afrických 
a  amerických kultur, v  Národopisném muzeu – Musaion 
a v zámku Vrchotovy Janovice).

 ~ Expozice je od  počátku koncipována s  přihlédnutím 
k cílovým skupinám uživatelů/návštěvníků a jejich potřebám 
a očekáváním (cizinci, rodiny s dětmi, školní skupiny, skupiny 
uživatelů se specifickými potřebami, poučený návštěvník, 
přátelé muzea). Pro potřeby těchto skupin budou definovány 
návštěvnické trasy, přizpůsobena např. informační kapacita 
a forma textů a další návštěvnické vybavenosti.

Postup tvorby expozic

Autorské týmy jsou sestaveny z pracovníků Národního muzea 
(přírodovědecký tým je veden Janem Sklenářem; společen-
skovědní tým vede Marek Junek) a  jsou do  nich v  této fázi 
zapojeni zejména kurátoři Národního muzea. Na přípravě ex-
pozic se ovšem bude podílet i mnoho externích specialistů.

Od vize k realizaci – Národní muzeum

http://www.nocka.sk/noc/60vyrocie4
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http://www.nocka.sk/noc/dokumenty/
http://www.nocka.sk/noc/dokumenty/
http://www.nocka.sk/noc/dokumenty/
http://www.nocka.sk/noc/dokumenty/
http://www.nocka.sk/noc/dokumenty/
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První verze libret expozic a jejich jednotlivých částí byly dokon-
čeny k 30. 6. 2013 a nyní jsou oponovány odbornou veřejností, 
po zapracování připomínek budou dány k další veřejné diskusi.

Do rozšířeného autorského týmu bude zařazen architekt tzv. 
„masterplánu“ budov, jehož úkolem bude definovat výtvar-
ný rámec a spojovací výtvarné a vyjadřovací jednotící prvky, 
parametry návštěvnických tras. Na to budou navazovat další 
veřejná výběrová řízení na architekty jednotlivých částí expo-
zic a další výtvarné profese (grafici, výtvarníci, pořizovatelé 
audiovizuálních částí, tvůrci softwaru, modeláři apod.). Dal-
šími významnými odbornými profesemi budou pedagogové, 
jazykoví specialisté – editoři, překladatelé apod.

V součinnosti těchto profesí vznikne scénář, který bude rov-
něž oponován odbornou i laickou veřejností. Další veřejná ří-
zení se budou týkat technických a realizačních profesí.

Struktura expozic

Projekt, který je momentálně ve  stádiu libret, předpokládá 
následující uspořádání:

Historická budova
1. poschodí – ve dvou částech Příroda kolem nás a Dějiny 
kolem nás – základní „informační minimum“ o  přírodě 
a historii prezentované na výjimečných sbírkách a expo-
nátech (témata: Svět nerostů / Česká okna do pravěku / 
Česká příroda – křižovatka uprostřed Evropy / Antropo-
logie / Raný středověk / Poslední Přemyslovci / Lucem-
burkové / Husitství / Raný novověk / 19. a  20. století: 
ekonomika, kultura, nacionalismus, politika a válka);
2. poschodí – expozice Příběhy – ve  dvou částech (Velké 
příběhy evoluce a Příběh střední Evropy);

suterén – Pokladnice Národního muzea (drahé kameny, 
drahé kovy a šperky ze sbírek Národního muzea);
podstřeší – expozice věnovaná tvůrcům a  rekonstrukci 
historické budovy NM;
nástup do spojovací chodby – tzv. „referenční galerie“ vě-
novaná průřezu sbírek Národního muzea.

Spojovací chodba
Multimediální zážitková projekce v kontextu historie lo-
kality, ve které se Národní muzeum nachází.

Nová budova
Dětské muzeum – specializovaný prostor pro dětského 
návštěvníka přizpůsobený jeho parametrům i  specific-
kým potřebám.
Země a život – expozice věnovaná geologickým procesům 
vzniku a  vývoje planety Země a  jejich vlivu na  podobu 
a vývoj života na jejím povrchu.

Východiska, cíle a témata nových expozic

Přírodovědecká expozice
Současná koncepce přírodovědeckých expozic si klade násle-
dující základní cíle:

1) zprostředkovat definovaným skupinám návštěvníků 
kontakt s  přírodními objekty a  poznatky/otázkami 
současné přírodovědy v nich vzbudit zájem o přírodu 
a  její poznání; umožnit přístup k  vybraným 
přírodním objektům a faktům, často předkládaným 
v nezvyklých kontextech; 

2) nabídnout školám možnost demonstrací reálných 
exemplářů spolu se základním informačním 
a  lektorským zázemím; expozice NM byla jedinou 
institucí tohoto typu umožňující demonstraci 

přírodních exemplářů ve  světovém měřítku – tuto 
funkci je nutné zachovat; 

3) zprostředkovat jak zahraničním návštěvníkům, tak 
i  školním skupinám obraz přírody střední Evropy 
s  důrazem na  oblast ČR v  širším časovém 
i prostorovém kontextu a, v neposlední řadě, 

4) umožnit vážným zájemcům z  řad amatérských 
přírodovědců přístup k srovnávacím souborům přírodnin 
s prostorem pro detailnější studium.

Pro naplnění těchto cílů hodláme využívat ve  vhodné míře 
i prostředky současných audiovizuálních a výstavních techno-
logií a  ilustrativní i didaktické interaktivní modely. Všechny 
základní celky expozice ovšem budou stát především na  re-
álných sbírkových objektech. Expozice nebudou mít ráz vy-
čerpávající encyklopedie, takový cíl je z principu nesplnitelný 
a vedl by nutně k povrchnosti; muzeum by se navíc vydávalo 
do oblasti pevně obsazené internetovými zdroji, popř. kniž-
ními publikacemi, a s těmi by v zásadě mohlo konkurovat jen 
těžko. Síla přírodovědeckého muzea dnes čím dál více spočívá 
právě v kontaktu s hmotným světem, v setkání s nerostem, 
fosílií, fenotypem… Uspořádání expozice a  návštěvnických 
tras bude do značné míry záležet na typu expozice a jednot-
livých instalačních prostorech. Předpokládáme ovšem dva zá-
kladní typy návštěvnických tras – trasu „rychlou“, která spě-
chajícího, nepříliš zaujatého návštěvníka bezpečně provede 
od jedné expoziční dominanty k další; a trasu pomalou, která 
nabídne i místa pro hlubší zájemce, sběratele, dětské badatele 
nebo lektorsky vedené školní skupiny.

Forma a uspořádání expozic
Budoucí přírodovědecké expozice Národního muzea budou 
tvořit základní tři celky nahlížející živou i  neživou přírodu 
z rozdílných perspektiv. První dva jsou relativně tradiční a bu-
dou umístěny v „levé plíci“ historické budovy na Václavském 
náměstí. Celkové uspořádání umožňuje intenzivní komuni-

kaci se společenskovědními expozičními celky přes rozhraní 
představované člověkem jako aktérem dějin i součástí přírody. 
Takové uspořádání umožňuje posílit celostní charakter expo-
zic, vycházející z  interdisciplinárního charakteru Národního 
muzea. Třetí celek pak bude umístěn v prostorách nové budo-
vy NM. Jednotlivé celky jsou charakterizovány dále.

V expozicích se nabízí řada vzájemných interakcí a meziobo-
rových odkazů celků přírodovědeckých a společenskovědních 
s důrazem na (1) osobnosti české vědy, (2) interakce člověka 
a přírody na území našeho státu od posledního glaciálu.

Příroda kolem nás
Celek představující živou i neživou přírodu z regionální, „do-
mácí“, perspektivy střední Evropy s důrazem na území České 
republiky. Z této koncepce mírně vyčnívá jen oddíl věnovaný 
mineralogii. U toho dáváme přednost možnosti vystavit sbír-
ku minerálů světa, stejně jako sbírku meteoritů a tektitů, ne-
jen v původním mobiliáři a adjustaci, ale i v prostorách původ-
ní instalace z roku 1892. Expoziční celek Příroda kolem nás 
pokračuje moderní částí věnovanou fyzikálním vlastnostem 
minerálů, významným mineralogickým nalezištím České re-
publiky a celkové geologické stavbě území dnešní ČR. Na ten-
to celek navazuje expozice Česká okna do pravěku, uspořáda-
ná chronologicky do sálů věnovaných paleontologii starších/
mladších prvohor a  druhohor a  třetihor. Zvláště zkameně-
liny staroprvohorních mořských a  mladoprvohorních pev-
ninských sedimentů z území ČR hrály významnou světovou 
úlohu v poznání pravěké přírody. Samostatný menší sál bude 
věnován vývoji středoevropské přírody v  dobách ledových 
a meziledových během starších čtvrtohor. Na tento úsek lo-
gicky navazuje expozice Česká příroda, křižovatka uprostřed 
Evropy. Ta si klade za úkol ukázat přírodu ČR jako místo protí-
nání migračních cest i  současných a  minulých společenstev 
– jejím hlavním tématem jsou relikty, migrace, invaze, intro-
dukce a expanze a  jejich odraz ve společenstvech. Následuje 
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pak expoziční oddíl věnovaný člověku jako biologickému dru-
hu obývajícímu území ČR. Návštěvník se zde seznámí s vlivy 
biologických i antropogenních faktorů na člověka a jeho tělo 
tak, jak je dokládají sbírky antropologie a archeologie s četný-
mi přechody do historie lékařství. V tomto posledním oddílu, 
který představuje svorník přírodovědeckých a  společensko-
vědních expozic prvního patra, počítáme s výstavním prosto-
rem pro střednědobé tematické expozice dotýkající se člověka, 
přírody a krajiny na našem území. Tematicky na tento oddíl 
těsně navazuje drobný expoziční celek plánovaný do druhého 
patra staré budovy. Je to expozice věnovaná houbám a lišejní-
kům. Ačkoliv se jedná o expozici vystavěnou biologicky, bude 
zohledňovat i množství kulturních aspektů hub a vztahů mezi 
člověkem a  houbami. Tématu věnujeme zvláštní pozornost 
také kvůli významu, jaký pro českou společnost má.

Velké příběhy evoluce
Celek věnovaný diverzitě živočichů na Zemi v kontextu evo-
luční biologie, paleontologie, funkční morfologie a ekologie. 
Jeho členění v  zásadě odpovídá dřívější koncepci zoologic-
kých expozic NM, bude však značně inovován. Zvláštní oddíly 
budou věnovány bezobratlým s vyčleněným hmyzem jako ex-
trémně diverzifikovanou skupinou, rybám, obojživelníkům, 
plazům a savcům. Ze savců jsou dále vyčleněni primáti, kteří 
představují kontext příběhu evoluce hominidů včetně moder-
ního člověka. Člověk jako tvůrce předmětů a kultury je pak té-
matem navazující archeologické expozice. Velké příběhy evo-
luce by měly dát návštěvníkovi jasnou představu o diverzitě 
a vývoji jednotlivých skupin z hlediska zoologie i paleontolo-
gie. Tato expozice se bude zabývat evolučními novinkami vy-
skytujícími se v jednotlivých skupinách, s důrazem na přizpů-
sobení fyzikálním podmínkám prostředí. Tématem expozice 
bude ovšem také ekologie a etologie živočichů a jejich odraz 
v  morfologii fenotypů jejich zástupců. Oproti jiným expozi-
cím zde počítáme i se začleněním živých organizmů – v rám-
ci oddílu věnovaného hmyzu počítáme s  vystavením živého 

včelstva odděleného od návštěvníka průhlednou stěnou. Ex-
pozici postavenou na zoologických preparátech doplní četné 
modely a audiovizuální prvky.

Země a život
Cílem tohoto značně ambiciózního celku je ukázat, jak se život 
vyrovnává s dynamickým vývojem Země jako kosmického tě-
lesa, jehož povrch neustále modelují geologické pochody úzce 
propojené s  deskovou tektonikou; jaká jsou a  jak se promě-
ňují společenstva osídlující globální tektonikou podmíněná 
prostředí. Celek, umístěný ve velkém výstavním sále nové bu-
dovy NM, bude členěn do jednotlivých oddílů sledujících zá-
kladní typy prostředí, resp. ekosystémů svázaných s různými 
fázemi cyklu vzniku a pohlcování zemské kůry a povrchovými 
geologickými jevy. Ukazuje, jak se měnila podoba Země v geo-
logické minulosti, jak se proměňovali obyvatelé některých 
prostředí, respektive celé ekosystémy během vývoje Země, jak 
a proč se měnilo a mění klima na Zemi a podobně. Tento celek 
je tak postavený na ukazování souvislostí mezi živým a neži-
vým světem. Počítáme tu s větším zapojením audiovize – na-
příklad při simulaci vývoje zemského povrchu v průběhu času 
či při prezentaci minulých i současných ekosystémů. Součástí 
expozice bude i řada interaktivních prvků. Jedním z ústřed-
ních bodů expozice, v současnosti ve střední Evropě obzvláště 
aktuálním, by se měl stát interaktivní model řeky s možností 
simulace různých podmínek a chování říčního toku.

Společenskovědní expozice
Cíle a východiska společenskovědních expozic jsou následující:

1) s  oporou v  současném vědeckém diskursu vybudovat 
(vytvořit) nejrozsáhlejší muzejní expozici v ČR poskytující 
návštěvníkům reprezentativní vývojový přehled 
českých dějin;

2) představit minulost jako živou součást přítomnosti, 
v  níž působí tradice, dějinné stereotypy, konfliktní 

i  harmonické vztahy, jako náplň historické složky 
vlasteneckého vědomí žijících obyvatel;

3) neizolovat podoby kulturních identit českých zemí, 
ale včlenit je do  středoevropského a  evropského 
prostoru jako ohlasy prolínání i potýkání v oblastech 
mocenských, náboženských, intelektuálních, 
uměleckých vztahů, jakož i v rovinách každodenního 
života a hmotné kultury;

4) vyjádřit srozumitelně a  bez zkreslování kontinuitu 
i diskontinuitu české a československé demokracie jako 
výsledek specifik sociální a  politické modernizace 
státu;

5) zosobnit Národní muzeum jako integrální součást 
vzdělávacího systému v  České republice, která 
poskytuje jedinečnými prostředky to, co jiné 
vzdělávací instituce nemohou – kontakt s unikátními 
památkami založený na dialogu historického detailu 
a jeho zobecňující výkladové architektury;

6) vést k  hodnotové toleranci idejí a  ideologií snažících se 
v  minulosti i  současnosti o  humánní alternativy 
organizace společnosti; vymezovat neliberální 
projevy myšlení a  praxi politických režimů jako 
negativní projev potlačování principů občanské 
společnosti;

7) vzbudit v  zahraničních i  domácích návštěvnících reflex 
zdravé historické „zvědavosti“, nikoli únavy z minulosti,

8) dosáhnout především mezi domácími návštěvníky 
efektu opakovaných návratů do  Národního muzea, 
a  to promyšleným uspořádáním struktury, obsahu 
a  využitím osvědčených i  nových výrazových 
nástrojů a prostředků.

Mezi základní funkce společenskovědních expozic patří:

1) poznávací funkce – expozice podněcuje k  zájmu 
o minulost, pomáhá tvořit její strukturovaný obraz 

v  představách návštěvníků, fixuje chronologické 
a  tematické interpretační vzorce, současně 
nezamlčuje jejich alternativy;

2) informační funkce – expozice je zdrojem velkého 
množství uspořádaných poznatků o  minulosti 
a předkládá je veřejnosti k využití všemi dostupnými 
způsoby, včetně paralelní virtuální větve v prostoru 
muzejních webů;

3) integrační funkce – expozice by měla být v  centru 
pozornosti obyvatel České republiky, náležet 
k  místům, kde vzniká sjednocující hodnotový 
vztah k  jejímu území a  jeho historii v  teritoriálním 
i etnickém pojetí;

4) reprezentující funkce – expozice je, vedle areálu 
Pražského hradu, svým obsahem, rozsahem 
i  lokací nejdůležitější paměťovou institucí, kde 
je zahraničním návštěvníkům České republiky 
představen autoritativní obraz českých zemských 
i národních dějin;

5) imaginativní funkce – expozice musí v konfrontaci se 
všemi používanými médii dosáhnout maximálního 
možného stupně účinnosti v  tvorbě a  kultivování 
historické představivosti současných a  budoucích 
generací, aby odolávala ahistorickým deformacím.

Společenskovědní expozice v hlavní budově Národního muzea 
se skládá z několika částí (zde blíže prezentujeme pouze dvě 
zásadní části společenskovědní části expozice):

1. Expozice Dějiny kolem nás přibližuje dějiny na území českých zemí 
od  raného středověku po  současnost. Expozice má dvě základní linky: 
chronologickou a tematickou. Chronologická linka je „tradičně“ rozdělena 
na raný středověk, poslední Přemyslovce, Lucemburky, husitství, raný no-
vověk a dějiny 19. a 20. století. Chronologický princip považujeme za pod-
statný, protože na základě debat s odborníky (ale i z vlastní pedagogické 
praxe) jsme dospěli k poznání, že stav historického vědomí je obecně v české 
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společnosti velmi nízký. Přesto v každé dějinné etapě je vyčleněno několik 
témat, která návštěvníkům pomohou lépe pochopit danou historickou eta-
pu a jsou pro konkrétní období typická: komplikovaný život šlechty, cizinci 
ve středověkém českém státě, monasticismus apod. pro raný středověk; ry-
tířství, stříbro, královský dvůr pro poslední Přemyslovce; mýtus „Otce vlas-
ti“, hry a zábava, katedrála apod. pro Lucemburky; husitské válečnictví, 
biblicismus apod. pro husitství; město raného novověku, emigrace, barokní 
zbožnost, kult sv. Jana Nepomuckého apod. pro raný novověk; naciona-
lismus, válka, ekonomika v dějinách 19. a 20. století pro moderní dobu. 
Obě linie tak umožní bližší pochopení základního lineárního historického 
vývoje a zásadních mechanismů doby, které ji vymezovaly.

V  rámci expozice počítáme s  řadou interaktivních prvků, které ná-
vštěvníkům umožní seznámit se se základními „historickými pohyby“ 
(např. nošení brnění, sekání trávy), základními materiály konkrétní 
doby, s uměním psát apod. V rámci expozice budou také tzv. „retro-
spektivy“ (pohledy zpět), kdy návštěvníci budou moci sledovat po-
dobné události v minulosti, a tak si uvědomovat časovou provázanost 
historických procesů.

2. Koncept expozice ve druhém patře hlavní budovy, který je věnován 
fenoménu střední Evropy, nabízí paralelní příběh k tradičnímu chrono-
logickému vyprávění o českých dějinách tak, jak jej zachycujeme v prvním 
patře. Kontext střední Evropy byl vybrán proto, že dějiny na území českých 
zemí se neodehrávají ve vzduchoprázdnu, ale po celou sledovanou dobu (tj. 
od středověku až po současnost) se stávaly důležitou sférou vlivu tu Zá-
padu, tu Východu a  v  geopolitickém vývoji Evropy hrála střední Evropa 
důležitou úlohu.

Samotná expozice je rozdělena na několik částí. Úvod sleduje proměny 
hranic od  středověku do  současnosti a  položení jednotlivých mocen-
ských center. Důraz v samotné expozici bude kladen na české země a je-
jich roli v prostoru střední Evropy. Dále budou představeny hranice jako 
bariéry v komunikaci obyvatel střední Evropy.

Další část se zabývá významnými osobnostmi a  událostmi střední 
Evropy. Jsou zvoleny takové, které jako určující individuality či smě-
rující skutky vymezovaly její vývoj. Důležitým principem sdělování 
v  této části expozice je „kontextuálnost“. Každá důležitá osobnost 
v sobě skrývá několik vrstev (jednala vždy pod vlivem okolností a v re-
akci na  jiné osobnosti). Např. pro počátek 15. století bude důležitou 

osobností Zikmund Lucemburský, jehož chování určoval Žižka, papež 
apod. Tyto vztahy zde budou zachyceny, aby vynikly vazby a vztahy, 
které v úzkém vymezení tzv. národních dějin obvykle bývají zastřeny 
jednostranným viděním historických kauzalit. Prostor expozice jsme 
poněkud postmoderně, ale věříme, že účelně, uchopili jako diskusi u ku-
latého stolu, kde budou přítomny všechny osobnosti z jednotlivých ob-
dobí dějin.

Další faktor, který se výrazně a průběžně otiskl do tvářnosti střední 
Evropy, je náboženská otázka v duchu hesla Cuius regio, eius religio. 
Spor mezi pohanstvím a křesťanstvím, mezi katolictvím a protestant-
stvím, náboženstvím a ateismem, vlivy židovství, pravoslaví, islámu 
jsou hybné motory vývoje střední Evropy od středověku po současnost. 
Centrální dominantou zobrazovacího prostoru je Bible, která je pod-
statným artefaktem pro všechny náboženské, ale i ateistické skupiny 
ve střední Evropě. Toto téma volně přechází v nacionalismus specific-
kých středoevropských podmínek 19., 20. a 21. století. Moderní nacio-
nalismus vnímáme jako integrující i odstředivou sílu, která sociálnímu 
charakteru střední Evropy dopomohla k nové dějinné dynamice přero-
dů nejenom v politickém slova smyslu, ale i v kulturním a duchovním. 
Na nacionalismus tím naváže téma kultury v širokém, nejen umělec-
kém, slova smyslu. Budeme zde reflektovat a vzájemně konfrontovat 
národní symboly, jejich vývoj a  uplatnění v  umění i  každodennosti, 
včetně symbolů, které lze počítat spíše než k produkci národních my-
tologií mezi nadnárodně sdílené produkty podobných mentalit a  ži-
votních pojetí. Takto nazírané středoevropanství budou srozumitelně 
symbolizovat ikony vysoké i nízké kultury – např. Švejk, polka, valčík, 
Kafka, řízek, knedlíky apod.

3. Příběh pravěkých dějin; inovativně pojaté expozice kombinující dějiny 
pravěku a interpretaci archeologie jako vědy;

4. Mincovní kabinet;

5. Pokladnice; unikátní expozice kombinující pohled přírodních a  spole-
čenských věd na nejvzácnější sbírkové předměty ve sbírkách NM;

6. Spojovací chodba; multimediální projekt zachycující genius loci Národ-
ního muzea a Václavského náměstí.

Barbora Čižinská

Devadesátá léta byla nejen pro společnost, ale i  pro české 
knihovny dobou transformace, která měla svá pozitiva i  ne-
gativa. Kromě uvolnění z  centralismu a  ideologie, které mj. 
přineslo nakladatelský boom a  možnost svobodného výbě-
ru literatury do knihoven, je to též období prudkého rozvoje 
informačních technologií a  s  tím související automatizace 
knihovnických procesů a nabídky internetu. Bohužel ze systé-
mového hlediska nebyl v éře nadšení ze svobody téměř žádný 
prostor pro formulaci státní informační politiky a  v  ní sféry 
rozvoje veřejně přístupných knihoven, chyběla knihovnická 
legislativa a vzájemná spolupráce knihoven nebyla dostatečná.

Problematickým momentem se stal přesun zřizovatelských 
pravomocí z okresních úřadů, tedy de facto státu, na města/
obce – tzv. transformace okresních knihoven. Tato přeměna 
byla místy živelná, bez daných postupů a hlavně bez ohledu 
na cíl, jímž bylo zachování rovného přístupu ke knihovnickým 
a informačním službám. Snižovaly se či rušily finanční dota-
ce na činnost knihoven. Okresní knihovny původně v nemalé 
míře realizovaly tzv. regionální funkce, díky nimž dostávali 
odpovídající a  srovnatelné služby i  čtenáři v  malých obec-
ních knihovnách. A tak se transformace místy negativně do-
tkla i tohoto kooperativního systému péče větších knihoven 
o malé. Zaniklo cca 642 knihoven – rušily se, ztrácely práv-
ní subjektivitu, knihovník měl vykonávat další nesouvisející 
činnosti a kvalita služeb se snižovala. V některých okresech 
transformace sice proběhla uspokojivě, nicméně situace jako 
celek nebyla pro knihovny a jejich uživatele zdaleka optimální.

Možné negativní trendy v  rozvoji systému knihoven se jed-
noznačně podařilo zvrátit přijetím nového knihovnického zá-
kona z roku 2001 (platný od r. 2002), v němž je deklarován 
rovný přístup všech obyvatel k veřejným knihovnickým a in-
formačním službám, knihovny jsou rozděleny podle funkcí, 
tvoří koordinovaný systém a jsou upraveny i vzájemné vztahy 
mezi knihovnami. V novém systému jsou zakotveny knihovny 
zřizované Ministerstvem kultury, krajské knihovny, základní 
knihovny zřizované obcemi a specializované knihovny.

Kromě celkové přeměny systému knihoven a legislativního rám-
ce se posledních dvacet let odrazilo i v mnoha dalších oblastech:

1) Rozvojem techniky a  technologií  se částečně mění 
základní médium – z  klasické knihovny se stává 
knihovna elektronická, digitální či mediatéka, 
proměňuje se způsob komunikace s uživateli (WWW, 
sms, sociální sítě), ochrana knihovního fondu 
(technologie elektromagnetické či radiofrekvenční), 
dostupnost služeb (on-line katalog, konto čtenáře).

2) Mění se  prostředí  knihoven. Vznikají úžasné nové 
budovy a spojení, knihovny investují do rekonstrukcí, 
čtenářům je k dispozici nové vybavení a uspořádání.

3) Vznikají  nové služby, oživovány jsou další role 
a funkce. Větší důraz je na roli kulturní a vzdělávací, 
na  multikulturnost a  bezbariérovost ve  všech 
ohledech, na fungování knihovny v rámci komunity 
(místo setkávání), nezanedbatelná je i  role 
oddychová, psychologická. Knihovny se kromě 
knihovnických a  informačních služeb intenzivně 
věnují čtenářské gramotnosti (zejména dětí), mají 

Vývoj kulturní infrastruktury po roce 1989 v oblasti 
knihovnictví na p�íkladu Knihovny m�sta Hradce Králové
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širokou nabídku vzdělávacích a kulturních pořadů 
zaměřenou na různé cílové skupiny, nabídku služeb 
zpříjemňujících pobyt v knihovnách a řadu online 
služeb.

4) Spolu s  těmito změnami se proměňuje 
i profese a nároky na knihovníky. V současné době mají 
být lektory, informačními specialisty, biblioterapeuty, 
programovými a projektovými manažery, marketéry, 
úspěšnými fundraisery, grafiky a  fotografy s  vždy 
vstřícným přístupem ke čtenářům.

Z  obecné roviny se ale teď přenesme do  konkrétní situa-
ce. Knihovna města Hradce Králové – v  roce 1989 okresní 
knihovna, od roku 2003 knihovna městská (podle knihovnic-
kého zákona jde o knihovnu základní, zřizovanou obcí), která 
se na základě pověření krajské knihovny spolu s 5 středisko-
vými knihovnami stará o 91 malých obecních knihoven okre-
su. Z původních 20 poboček v roce 1989 má v roce 2013/2014 
7 větších a 4 malé pobočky v rámci města a ústřední sídlo. Fi-
nancuje ji město Hradec Králové, nové služby a  program se 
snaží hradit z grantových programů. Na péči o malé knihovny 
dostává z větší části dotaci z kraje. Systém regionálních funkcí 
existuje v případě této knihovny a tohoto okresu nepřetržitě 
od 70. let bez přerušení.

Okresní knihovna v Hradci Králové v 90. letech

Budovy a prostory
Knihovna sídlila v historické, leč nevyhovující secesní budo-
vě bývalé záložny, prostor hlavní půjčovny pro dospělé činil 
60 m2, volný výběr literatury byl minimální, skladová kapacita 
naprosto nedostatečná a v problematických místech. Do před-
náškového sálu se vešlo pouze 30–40 lidí, větší výstavy mu-
sely být realizovány jinde. Specializované hudební oddělení 
muselo fungovat v  jiném domě, dětské oddělení v  ústřední 

knihovně neexistovalo. Ani hlavní budovy ani pobočky nebyly 
bez bariér. Z úsporných důvodů musely být zrušeny v tomto 
období okrajové pobočky.

Technika a technologie
V  roce 1990 byly pro knihovnu zakoupeny první 2 PC, po-
stupně se zavádělo automatizované zpracování knihovního 
fondu, do  knihovnického systému  se začaly ukládat též pů-
vodní záznamy obsažené na lístcích (1994), budovaly se auto-
nomní počítačové sítě a v roce 1997 byla knihovna připojena 
k internetu. Postupně se započalo s automatizací výpůjčních 
protokolů jednotlivých oddělení a poboček, kompletní auto-
matizace je pak záležitostí dalšího desetiletí. 

Služby
V roce 1990 zahájilo provoz nové oddělení – zvuková knihov-
na pro nevidomé a slabozraké. Do fondu a nabídky se vrátily 
zakázané knihy (dosud schované či nově vydané). V roce 1994 
byl zpřístupněn první počítač pro čtenáře. Na základě zvýšené 
poptávky po  informačních službách v  těchto letech byly na-
bídnuty pro využití na místě různé právní, ekonomické a vše-
obecné databáze, v  roce 1998 byl zveřejněn web knihovny, 
zavedeny kopírovací/reprografické služby a sobotní otevírací 
doba v ústřední půjčovně. Online katalog a připojení na Fa-
cebook jsou již záležitostí dalšího desetiletí. Knihovníci se 
intenzivně věnovali internetové a počítačové osvětě čtenářů. 
Devadesátá léta byla též dobou zajímavých pořadů se známý-
mi či dříve nedovolenými osobnostmi a autory, kteří rádi při-
jeli besedovat nebo číst svým čtenářům. Knihovna uspořádala 
přes 200 kulturních a vzdělávacích akcí za rok. Roční návštěv-
nost knihovny byla v první polovině 90. let cca 140 000 lidí.

Knihovna města Hradce Králové v roce 2014

Budovy a prostory
V  roce 2014 poskytuje ústřední knihovna, která vznikla re-
konstrukcí bývalé továrny na  bavlnu, služby na  5  500 m2. 
Na jednom místě je oddělení pro dospělé, hudební oddělení, 
referenční centrum, Informační středisko Europe Direct, dět-
ské oddělení a zvuková knihovna pro nevidomé a slabozraké. 
Interiér je moderní a  vizuálně zajímavý. Budova má velký, 
technikou vybavený divadelní sál pro 120 lidí a 2 sály menší, 
vlastní výstavní prostory, literární kavárnu, terasu s velrybou. 
Sklady jsou přímo v domě, komfortní a prostorné, což ovšem 
neplatí pro pobočky knihovny. Ústřední budova nazvaná Cen-
trum celoživotního vzdělávání a některé pobočky jsou bezba-
riérové. (Obrázek č. 6 – Exteriér nové ústřední budovy Centra celo-
životního vzdělávání na straně iv, Obrázek č.  7 – Víceúčelový sál 
a  galerie Centra celoživotního vzdělávání na straně iv a  Obrázek 
č.  8 – Malírna v  dětském oddělení na straně iv)Rekonstrukce 
ústředního sídla a jeho vybavení bylo z větší části financováno 
z evropských fondů. Šlo o  celkovou investici v hodnotě 196 
mil. Kč (dotace 130 mil.). Autorem architektonické studie pře-
měny továrny na knihovnu a návrhu interiérů byl akad. arch. 
David Vávra. Realizace se protáhla na deset let (2003–2013). 
Více informací o projektu Centra celoživotního vzdělávání je 
možné najít na  webových stránkách knihovny. Stávající po-
bočky knihovny zatím z důvodu dostupnosti služeb pro růz-
né cílové skupiny zůstávají v provozu a postupně též prošly či 
procházejí obměnou interiéru a vybavení.

Technika a technologie
Vše funguje síťově. Provoz knihovny podporují částečně pro-
pojené technologické systémy (elektronický požární systém, 
el. přístupový systém, kamerový systém, wi-fi, detekční rámy 
jako součást elektromagnetické ochrany knižního fondu, au-
tomatizovaný knihovnický systém). Knihovna je vybavena 

různou osvětlovací, zvukovou a prezentační technikou a pro-
středky pro možnost přehrání audio a video formátů.

Služby
Knihovna a  její pobočky jsou plně automatizované, což vý-
razně zrychlilo poskytování výpůjčních služeb. Ve fondu ná-
vštěvník nalezne knihy, časopisy, noty, gramodesky, CD, DVD, 
16 online databází. K zapůjčení jsou mj. čtečky elektronických 
knih s  uvolněnými autorskými díly v  elektronické podobě 
a  v  dětském oddělení též deskové hry a  hravé kufříky. Pro 
čtenáře je k dispozici 56 PC, studijní boxy a nespočet zákoutí 
k relaxaci i studiu, poslechová místa v hudebním oddělení, ve-
řejný internet. Služby knihovny jsou dostupné 6 dní v týdnu 
celkem 50 hodin, služby biblioboxů a online služby nepřetrži-
tě (online databáze, online katalog a jeho aplikace pro mobilní 
telefony, čtenářské konto). Nový web a profesionální vizuální 
styl knihovny byl představen v roce 2013. Samozřejmostí jsou 
reprografické služby. O internetovou a počítačovou osvětu zá-
jem z důvodu vyšší informační gramotnosti pochopitelně po-
klesl, ale je vyhledávána asistence pro doporučení a výběr lite-
ratury, informace o službách a programu knihovny. Se čtenáři 
komunikují knihovníci osobně, telefonicky, formou SMS, 
e-mailem, prostřednictvím sociálních sítí, portálů i regionál-
ních médií. Zatím chybí větší využívání videoformátu, se kte-
rými některé knihovny již pracují. Ročně knihovna uspořádá 
přes 1 300 kulturních a vzdělávacích pořadů včetně exkurzí, 
výstav a specializovaných programů pro školky a školy. Nabíd-
ka autorských besed a čtení se mírně komercionalizuje (autoři 
jsou zastupováni agenturami). Zcela nové jsou služby literární 
kavárny, rozsáhlá výstavní činnost a prostor skýtá další mož-
nosti akcí a netradičního využití. Roční fyzická návštěvnost 
knihovny za rok 2013 byla přes 258 000 lidí.

V roce 2013 byla Knihovna města Hradce Králové oceněna ti-
tuly Městská knihovna roku a Kamarádka knihovna. Za dva 
roky oslaví 120. výročí své služby veřejnosti. Nezbývá než 
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doufat, že se jí bude i nadále dařit podchycovat zájem čtenářů 
a návštěvníků a bude pro ně atraktivním a příjemným místem 
pro vzdělávání a trávení volného času. 
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Petr Koudela

Industriální architektura, propojení 
kultur a komunit v srdci Evropy

Tento materiál vám chce představit Dolní Vítkovice, světově 
unikátní areál v centru Ostravy, kde se mezi lety 1828 až 1998 
těžilo uhlí a vyrábělo surové železo. Teď se industriální komplex 
změnil na jedinečné vzdělávací, společenské a kulturní centrum 
s  nadregionálním dosahem. Dennodenně slouží malým i  vel-
kým obyvatelům Ostravy i turistům ze všech koutů světa.

Skipovým výtahem se jezdí na vrchol Vysoké pece č. 1, v aule 
Gong, někdejším plynojemu, probíhají odborné konference, 
mezinárodní kongresy i koncerty a v Malém světě techniky U6 
si hrají děti i jejich rodiče. Dolní Vítkovice jsou nejnavštěvova-
nější památkou v Moravskoslezském kraji a patří mezi nejob-
líbenější místa i v rámci celé České republiky. Jsou taky ideál-
ním místem pro akce všemožného charakteru – nabízejí kulisy, 
které nikde jinde na světě nenajdete, obří kapacity i intimnější 
prostory, špičkové technické zázemí a cateringové služby. 

Multifunkční aula GONG
Dříve se do těchto prostor vešlo 50 000 kubíků vyčištěného vyso-
kopecního plynu, dnes až 2 000 návštěvníků.
Citlivá vestavba do konstrukce historického plynojemu pro-
měnila tuto industriální stavbu v nevšední multifunkční cen-
trum. Gong se využívá pro vzdělávací, kulturní a společenské 
akce. Učí se tady studenti univerzit, organizují se mezinárod-
ní konference a  kongresy, probíhají zde i  workshopy, školení 
zaměstnanců nebo výstavy umělců. To vše umožňuje jedineč-

né prostorové řešení, kapacita i  špičková audiovizuální tech-
nika. V přízemí se nachází víceúčelová galerie, v prvním patře 
jsou variabilně přestavitelné konferenční místnosti, ve třetím 
a čtvrtém patře se nachází foyer a velký sál s kapacitou 1 585 
diváků. (Obrázek č. 9 – Multifunkční aula GONG na straně v)

GONG – stavba roku ČR 2013
Odborná i  laická veřejnost zvolila Multifunkční aulu Gong 
za  nejpovedenější českou stavbu roku 2013. Gong zvítězil 
v konkurenci desítek dalších staveb a tvůrci rekonstrukce byli 
oceněni za „vytvoření ojedinělého kulturního centra v bývalé 
průmyslové zóně se zřetelem k citlivému propojení původní 
a nové konstrukce“. Na prestižním veletrhu Expo Real v Mni-
chově se navíc Gong zařadil mezi TOP 10 staveb světa. Ně-
kdejší plynojem ocenilo titulem Dům roku i statutární město 
Ostrava a titulem Stavba roku Moravskoslezský kraj.

Vysoká pec č. 1
Denně se v útrobách Vysoké pece č. 1 vyrobilo až 1 200 tun suro-
vého železa. Teď se tady po stopách železa vydávají návštěvníci.
Přezdívá se jí nejstarší dáma v areálu, protože její základy po-
cházejí z roku 1911. Kdo by si ale myslel, že je už stará a chát-
rá, pletl by se. Na první vysoké peci s názvem VP1 to žije sedm 
dní v  týdnu, jen jinak než kdysi. Předtím v  jejích žhavých 
útrobách chodili slévači a vysokopecaři, dneska se tady pro-
cházejí všichni, kteří se chtějí dozvědět o historii a technice. 
Návštěvníci se vydávají stejnou cestou, jakou šly dříve su-
roviny na výrobu surového železa. Projedou se v nevšedním 
skipovém výtahu, navštíví žhavé vysokopecní nitro nebo 
autentický velín. Na samotném vrcholu je pak čeká neokou-
kaný, adrenalinový výhled z výšky téměř sedmdesáti metrů. 

Dolní oblast Vítkovice
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Interaktivní expozice U6
Dvě obří devítisettunová dmychadla v Malém světě techniky U6 
obklopuje více než stovka interaktivních exponátů, které zábav-
ně vysvětlují vědu a techniku.
V někdejší VI. energetické ústředně s názvem U6 návštěvníci 
uvidí, co ještě nikde jinde neviděli. Mezi historickými dmy-
chadly a pohyblivými exponáty přijdou na kloub i těm nejslo-
žitějším technickým záludnostem. Zkusí si vyválcovat vlastní 
ocelový plech nebo postavit železný most, s kamarády budou 
závodit ve výrobě elektřiny nebo se společně proletí do kos-
mu. Zabaví se tady celé rodiny, od těch nejmenších až po nej-
větší. (Obrázek č. 10 – Interaktivní expozice U6 na straně v)

Kavárna u kapitána Nemo
Kapacita 80 míst, možnost cateringových služeb, letní te-
rasa. Vhodné pro společenské (večírky, komorní koncer-
ty) i  firemní akce (pracovní porady, workshopy). Variabil-
ní uspořádání v  originálním prostředí světa Julese Verna. 
(Obrázek č. 5 – Kavárna u Kapitána Nema na straně 62)

Velký svět techniky
Science and Technology Center (STC) neboli Velký svět techniky uka-
zuje vědu a techniku jako zábavnou hru. Na 14 000 metrech čtvereč-
ních se odkrývají tajemství moderních technologií současnosti.
Tajuplná věda, zajímavosti ze světových výzkumů i nápady 
technických oborů se představují ve  zbrusu nové budově 
Velkého světa techniky. Malí i  velcí objevitelé tady přijdou 
na kloub fungování města nebo lidského těla, strojem času 
se proletí třeba do  pravěku k  mamutům, pochopí, jak fun-
guje rádio, co je to duha nebo jak může loď plout po moři. 
Architektonicky skvostná stavba v  sobě ukrývá špičkově 
vybavené učebny, přednáškové sály, kinosál s kapacitou 200 
diváků, moderní technologické a  audiovizuální vybavení. 
(Obrázek č. 11 – Velký svět techniky na straně v)

Landek park
Z černouhelného dolu Anselm je největší české hornické muze-
um. Čtvrt kilometru dlouhé chodby v podzemí krok po kroku od-
halují tajemství autentického hornického pracoviště.
Poznání, odpočinek i zábavu nabízí areál hornického muzea 
v  Landek Parku. Návštěvníci tady zažijí opravdovou šichtu 
stejně jako kdysi havíři. Za  věrohodného randálu sfárají 
do podzemí dolu, navštíví řetízkové šatny, projedou se původ-
ním důlním vlakem z 60. let minulého století a prohlédnou 
si expozici báňských záchranářů. Nakonec mohou v nedaleké 
restauraci ochutnat hornické gastronomické speciality. Lan-
dek Park je atraktivní příměstská rekreační zóna, kam si cestu 
najdou rodiny s dětmi, školáci, sportovní nadšenci i organizá-
toři kulturních akcí. 

Možnosti využití areálů Dolní oblast Vítkovice

 ~ Možnost netradičních prohlídek a  neobvyklých incentivních 
programů i mimo běžnou otevírací dobu.

 ~ Autentické fárání.
 ~ Expozice báňského záchranářství.
 ~ Jízda originálním důlním vláčkem.
 ~ Sál kompresorovny ve  stylu průmyslové secese (kapacita 350 

osob).
 ~ Hornická restaurace Harenda u Barborky (kapacita 130 míst, 

denní menu, možnost cateringových služeb, letní terasa).
 ~ Sportovně rekreační a  outdoorové aktivity (beachvolejbal, 

bowling, tenis, badminton, cyklostezka, běžky).
 ~ Pronájem atraktivních prostor bývalé stolárny a  konírny 

(kapacita 150 osob).
 ~ Camp v přírodní části areálu (kapacita 2 000 osob).

Trojhalí Karolína

Trojhalí Karolina se změnilo v multifunkční prostor pro širokou 
veřejnost. Z historických budov ústředny a elektrocentrály vznikla 
sportovní hala a zastřešené náměstí, kam lidé chodí za zábavou.
Trojhalí Karolina je nevšední druh veřejného prostoru, jehož 
konkrétní využití reaguje na aktuální potřeby a zájmy lidí. Ti 
sami mohou jeho náplň ovlivňovat. Mohou zde probíhat bleší 
trhy, divadelní představení, festivalové koncerty, veřejné brus-
lení či pravidelné akce jako dětské, hasičské nebo vojenské dny. 
Využití má být co nejveřejnější a nejrozmanitější tak, aby zde 
návštěvníci našli vždy něco nového. Trojhalí Karolina je navíc 
styčným bodem mezi centrem Ostravy a Dolními Vítkovicemi.

Důl Hlubina
Na dole Hlubina se opět rozjíždí Provoz na tři směny. 
Na ranní, odpolední a noční směnu sem však namísto 
horníků přicházejí básníci, tanečníci nebo filmaři.

Za  časů provozu se tady hluboko v  podzemí vytěžilo téměř 
padesát milionů tun uhlí. Teď tady těžkou práci nahrazu-
je činnost intelektuální. Historicko-průmyslové objekty 
se mění ve  vzdělávací ateliéry, klubovny, galerie, hudební 
zkušebny s  nahrávacím studiem, promítací sály a  prezen-
tační prostory. Součástí je taky kavárna, technické a  soci-
ální zázemí, šatny a  kanceláře. Vzniká tak kreativní čtvrť 
s  názvem Provoz Hlubina, která slouží hudebníkům, her-
cům, spisovatelům nebo třeba nadšencům bojových umění. 
(Obrázek č. 12 – Důl Hlubina na straně v)

Festival park
200 000 čtverečních metrů pro vaše akce. Festivaly pro desítky tisíc 
lidí, stejně jako pro menší vybraná publika. V unikátním industriál-
ním prostředí v těsné blízkosti centra města.
Areál o  celkové rozloze 200  000 m2 nabízí bezkonkurenční 
zázemí pro pořádání obřích festivalů. Je zde možné umís-
tit několik jevišť s  různými kapacitami, v  přírodní části 

areálu vybudovat camp nebo sportoviště pro návštěvní-
ky. Velká plocha spolu s  unikátními industriálními kulisa-
mi nabízí také možnosti doprovodných programů v  netra-
dičních prostorech, kupříkladu vytvoření neobvyklého 
vinného sklípku u  koksovny nebo letní pláže u  vysokých 
pecí. Plocha u  VP1, Gongu a  U6 má rozlohu 45  000 m2 
a hodí se taky pro organizaci akcí komornějšího charakteru. 
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Jaroslav Vondruška

Po roce 1989 došlo ke změně právního postavení amatérských 
divadelních souborů ve společnosti. Do té doby platná a vyža-
dovaná povinnost mít zřizovatele – nějakou organizaci nebo 
úřad (Závodní klub ROH, Kulturní středisko, obec apod.) – 
byla zrušena a mohlo dojít k osamostatňování souborů. Za-
čaly tedy vznikat samostatné právní subjekty, převážně spol-
ky. Velká většina souborů vytvořila občanská sdružení podle 
zákona č. 83/1990 Sb. a začala hospodařit nezávisle na před-
chozích zřizovatelích. S tím ovšem nastal problém, jak upravit 
podmínky využívání prostorů pro zkoušky a představení.

Bylo nutné získat prostory pro sídlo spolku a  najít způsob, 
jak efektivně, a pokud možno oboustranně výhodně, využívat 
hrací prostory. Ve většině míst se podařilo najít majitele nebo 
správce kulturních zařízení ochotné jednat a následně nalézt 
způsob pronájmu hracích prostor, včetně provozních a sklado-
vacích místností potřebných pro dobrý chod spolku. My – teh-
dy divadelní soubor Vojan při Střediskovém kulturním zařízení 
Libice nad Cidlinou – jsme se také osamostatnili, tzn. koncem 
roku 1995 vytvořili občanské sdružení Divadelní spolek Vojan 
Libice nad Cidlinou. Došlo k tomu po vzájemné dohodě našeho 
souboru Vojan, Střediskového kulturního zařízení a obce Libi-
ce nad Cidlinou. Jedním z rozhodujících faktorů jednání bylo 
pravidelné pořádání celostátní přehlídky FEMAD – festivalu 
a dílny divadla pro děti v Libici. Střediskové kulturní zařízení 
a  ani obec neměly právo žádat Ministerstvo kultury o  dotaci 
na tento festival. Občanská sdružení tuto možnost měla, a pro-
to od roku 1996 to byl právě Divadelní spolek Vojan, který žá-
dal o dotace a zároveň celý festival finančně zajišťoval. Kromě 
dotace Ministerstva kultury a finančního příspěvku obce musel 
ovšem zajistit i další prostředky od sponzorů. 

DS Vojan se po  celou dobu své existence podílel v  průběhu 
každého roku význačnou měrou i na pořádání dalších kultur-
ních akcí v obci, což přispělo k vstřícnému jednání zástupců 
obce při sjednávání nájemní smlouvy mezi obcí jako majite-
lem a pronajímatelem kulturního domu a DS Vojan Libice nad 
Cidlinou jako nájemcem prostor v KD.

Koncem sedmdesátých let minulého století se členové diva-
delního souboru podíleli na  rekonstrukci kulturního domu. 
Smlouva byla tehdy nastavena tak, že značná část úhrady 
nájemného bude řešena formou služeb. Vzhledem k tomu, že 
v té době zároveň odcházel správce kulturního domu a na čás-
tečný úvazek nebylo momentálně možné někoho sehnat, byla 
jeho pracovní náplň rozdělena mezi tři osoby. Uklízečku, kte-
rá dostala na  starost otevírání a  zavírání KD pro jednotlivé 
akce. Topič z budovy Obecního úřadu, člen souboru, se staral 
o topení a DS Vojan o drobnou údržbu a opravy v kulturním 
domě. Kromě toho technici DS Vojan od té doby zajišťují pro 
všechny kulturní akce pořádané v  KD obsluhu scénického 
osvětlení, ozvučení a  jevištní technologie. Zároveň průběž-
ně provádějí údržbu těchto zařízení. Menší část nájemného 
je řešena formou finanční částky, jež se skládá ze dvou částí: 
stabilního ročního poplatku 100 Kč a čistého výtěžku z první 
reprízy každé nově nastudované hry.

V roce 2000 se divadelní festival FEMAD konal v Libici nad 
Cidlinou naposledy. Po čtrnácti letech se vrátil zpátky do Po-
děbrad. Po roční „přehlídkové“ pauze jsme od roku 2002 začali 
pořádat ve  stejném termínu, v  němž probíhal FEMAD, svo-
ji vlastní přehlídku: Divadelní babí léto Libice nad Cidlinou. 
Chuť pořádat přehlídku měl nejen náš soubor Vojan, ale hlav-
ně ji požadovali diváci, a to nás velmi potěšilo. FEMAD v Po-
děbradech byl přesunut na  měsíc květen, tudíž bylo možné 
využít zavedený zářijový termín v Libici nad Cidlinou, aniž by 

Mo�nosti spolupráce divadelního 
spolku s obcí
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docházelo k časovému překrývání přehlídek v místech vzdále-
ných od sebe pouze 6 km. Spolupořadatelem a finančním při-
spěvatelem byla a doposud je opět obec Libice nad Cidlinou. 
Přehlídka až do  současnosti probíhá pravidelně každý rok. 
V průběhu let se z jednoho zářijového víkendu, kdy jsme na li-
bické jeviště pozvali pět inscenaci (tři pro děti a dvě pro do-
spělé), rozrostla na období od konce září do poloviny prosin-
ce. Protože se přesunula do podzimního období, dostala nový 
název – Libický divadelní podzim. Diváci za tu dobu mohou 
vidět celkem osm až jedenáct inscenací. Z toho je vždy ales-
poň polovina určená malým divákům. Na  libickém jevišti se 
představují špičková ochotnická představení z celé republiky.

Vrátím se ještě k  právnímu postavení souborů. Existuje stále 
jistý počet souborů, které mají svého zřizovatele, tj. jsou sou-
částí nějakého kulturního nebo jiného zařízení – ať už se jedná 
o kulturní a informační centrum, kulturní dům, TJ Sokol apod. 
U těchto souborů jsou podmínky pro využívání jednotlivých pro-
stor pro činnost upraveny jiným způsobem než smlouvou mezi 
dvěma subjekty. Postavení souboru či spolku – zda je samostat-
ný, nebo je součástí jiného subjektu, tedy „pod zřizovatelem“ – je 
opravdu jen a jen záležitostí každého souboru, a samozřejmě vy-
chází z jeho potřeb, rozsahu činnosti, místních podmínek a mož-
ná i dalších okolností. Někdy souborům k samostatnosti chybí 
odvaha jejich členů starat se o sebe zcela sami. Například vést sa-
mostatně účetnictví, zajišťovat finance na činnost, sledovat do-
tační tituly a žádat o různé dotace, případně oslovovat sponzory.

Jsou i soubory, které mají samostatnou právní subjektivitu, 
a majitel objektu jim umožňuje působit ještě výhodněji, např. 
za  symbolickou výši nájemného v  hodnotě 1,- Kč.  Je v  tom 
zahrnuto užívání klubovny, skladů, divadelního sálu pro 
představení a případně i samostatné zkušebny. Navíc mohou 
tyto soubory žádat, a zpravidla každoročně žádají, i o dotaci 
na svou činnost. Naproti tomu jsem se setkal se soubory, kte-
ré sice mají vyhovující, nebo dokonce výborné prostory k dis-
pozici, ale platí poměrně vysoké nájemné. Je paradoxem, že 
na nájemné přitom žádají od pronajímatele, tedy obce nebo 
města, dotaci. Z  té pak uhradí nájem, a  co je navíc, použijí 
k částečné úhradě nákladů na dekoraci, kostýmy atd. 

V České republice existují samostatně hospodařící divadelní 
spolky, které mají svou vlastní divadelní budovu. Je jich ov-
šem velmi málo. Osobně tyto spolky velmi obdivuji a obrov-
sky jim fandím, protože zajistit bezproblémový chod takové 
budovy je záležitost velice náročná. 

Dosavadní zkušenosti Divadelního spolku Vojan Libice nad 
Cidlinou ukazují, že i  při změnách ve  vedení obce jsou vzá-
jemné dohody možné, fungování spolku není narušováno 
a spolupráce zástupců obce a DS Vojan je kontinuální a trvalá.

Závěrem chci říci, že je vždy nutné o stanovení podmínek pro 
činnost souborů jednat. To musí činit samostatné spolky stejně 
jako soubory, které jsou součástí nějakého zařízení, jež je zřizu-
je. Rozhodně není vhodné, bez jakékoliv diskuse o možnostech 
jedné i druhé strany, přijít s přemrštěnými a mnohdy i nereál-
nými požadavky vůči straně druhé. Ať už od divadelního spolku 
na prostorové a časové využívání kulturního domu, resp. diva-
dla, nebo ze strany obce jako majitele objektu sloužícího kul-
turním potřebám. Výhodou při jednání o podmínkách proná-
jmu je, když divadelní spolek může nabídnout propagaci obce či 
města – ať již svou účastí na různých přehlídkách nebo alespoň 
svými zájezdovými představeními v  různých místech okresu, 
kraje nebo republiky. Za DS Vojan Libice nad Cidlinou mohu 
říci, že se reprezentace obce stala velmi dobrým základem při 
našem jednání o vzájemné spolupráci s obcí: vždyť náš soubor 
hrál již na více než 150 místech České republiky a pravidelně 
se účastní vrcholových národních přehlídek i  mezinárodních 
akcí v zahraničí. Jednání usnadnila také rekonstrukce regulace 
scénického osvětlení a  zvukové techniky provedená členy di-
vadelního spolku. Obec nakoupila zařízení a materiál a spolek 
zajistil veškeré pracovní činnosti – demontáž starého a montáž 
nového zařízení, včetně potřebného „prokabelování“.

Jak jsem již řekl, záleží na lidech a vzájemné komunikaci. Ze 
strany zástupců obce také na prioritách. Může nastat situa-
ce, kdy budou zástupci obce preferovat jiné zájmové aktivity, 
a potom samozřejmě nastanou další, patrně složitější jednání.

Hedvika Máchová

Motto: Dnešní svět je hypnotizován názorem, že nic není úspěš-
nějšího než úspěch, že na všechno je recept a že odborníci jsou 
ti nejpovolanější. DOX je místo, kde je tyranie expertů zpochyb-
ňována. DOX poskytuje prostor pro rozpory, mylné začátky, 
zamítnuté projekty a experimenty. DOX je místem, kde nepřed-
vídatelnost umění je hodnotou, jež umožňuje nečekaný přínos. 
S tímto přesvědčením DOX v roce 2008 zahájil svou činnost.

Leoš Válka, ředitel

Nezávislé Centrum současného umění, architektury a  de-
signu DOX je v  současnosti považováno za  nejprogresivněj-
ší kulturní instituci v ČR prezentující současné umění a těší 
se přízni široké i  odborné veřejnosti. Vzniklo na  základě 
iniciativy Leoše Války a  Roberta Aafjese, kteří v  roce 2002 
pojali záměr vybudovat živé kulturní centrum, jež by se sta-
lo platformou pro prezentaci současného českého a meziná-
rodního umění. Centrum vzniklo přestavbou industriálního 
objektu v pražských Holešovicích, při jehož prohlídce v roce 
2002 si zakladatel Leoš Válka uvědomil unikátní potenci-
ál tohoto místa pro vybudování galerie současného umění. 
Pro výstavbu centra však bylo nezbytné získat další inves-
tory, k  Válkovi a  Aafjesovi se přidali Václav Dejčmar a  Ri-
chard Fuxa. Architektonického řešení se ujal Ivan Kroupa, 
držitel ceny Berliner Kunstpreis, Förderungspreis Baukunst 
(2001). 6  250 m² zastavěné plochy zahrnuje výstavní pro-
story, auditorium, kavárnu, design shop, knihkupectví, před-
náškový sál a  dvě terasy. Budova centra současného umění 
DOX byla zařazena do  publikace The Phaidon Atlas of 21st 

Century World Architecture mezi nejvýznamnější stavby 
světa roku 2008 a  ve  stejném roce byla nominována za  ČR 
na prestižní architektonickou cenu Mies van der Rohe Award.  
(Obrázek č. 13 – Aktuální pohled na galerii DOX v Poupětově ulici 
na straně v)

Díky nezávislosti na státních institucích a programu založené-
mu na mezinárodní spolupráci se otevření centra v roce 2008 
stalo pro českou kulturní scénu zásadním průkopnickým po-
činem. Cílem činnosti centra je podpora prezentace českých 
umělců v mezinárodním kontextu a poskytnutí platformy pro 
dialog mezi místní a  mezinárodní uměleckou scénou, rozví-
jení výměny a přesahů mezi různými uměleckými odvětvími 
a  obory. Centrum, jehož jméno je odvozené od  slova doxa 
(způsob chápání věcí, názor, přesvědčení), vytváří prostředí, 
jež umožňuje střetávání, rozvíjení a inspiraci prostřednictvím 
rozdílných pohledů. Stalo se symbolem revitalizace pražských 
Holešovic, čtvrti, která v  posledních letech zažívá proměnu 
srovnatelnou s  rozvojem bývalých industriálních čtvrtí jako 
Docklands v Amsterdamu, SOHO v New Yorku nebo Holmen 
v Kodani. DOX ovšem boduje především díky rozsahu, spek-
tru a charakteru programu, který je v kontextu nabídky čes-
kých kulturních institucí nevídaný. Doposud představil DOX 
více než sto dvacet výstavních projektů, přes pět set padesát progra-
mů pro veřejnost a více než šest set čtyřicet vzdělávacích a rodinných 
programů. Představili se tu umělci jako Anish Kapoor, Douglas 
Gordon, Martin Parr, dvojice Gilbert & George, Jonas Mekas, 
Stelarc atd.

Centrum sou�asného um�ní 
DOX – nejen galerie!



70 71

Centrum DOX v číslech (2013)

Ukazatel Rozloha/počet
Výstavní a programová/

celková plocha

3 200 m2/

6 400 m2

Výstavy 20

Public events

& doprovodné programy
80

Vzdělávací a rodinné

programy
75

Návštěvnost 60 000

Mediální výstupy cca 1 100

Katalogy 7

Program: Umění s agendou

Posláním centra je „Představovat a  prosazovat současné umění 
v kontextu témat, jež mění dnešní svět“. Není tedy divu, že v sou-
vislosti s  programovou koncepcí DOX zaznívá stále častěji 
termín „angažované umění“ – v  českém prostředí označení 
nepopulární, spjaté s  významovým zabarvením z  dob býva-
lého režimu. V  DOXu ale samozřejmě nejde o  žádné umění 
ve službách ideologie: schopnost a připravenost „obyčejných 
lidí“ angažovat se v situacích, problémech a kauzách, a podílet 
se tak na změnách, je zde chápaná jako přidaná hodnota.

V tomto kontextu je důležité zdůraznit, že DOX není „pouze“ ga-
lerií prezentující výstavy a umělecká díla, ale působí jako dynamické 
fórum pro společenskou interakci. Činnost tak (kromě výstav) zahr-
nuje také širokou škálu programů pro veřejnost, doprovodný program 
k výstavám a jejich tematickým přesahům z oblasti sociologie, 
psychologie, filozofie a  dalších společenských věd (přednáš-
ky, diskuse, besedy, filmové projekce atd.) a aktivity pro rodiny. 
Stále důležitější roli v  nabídce Centra DOX dále představují 
vzdělávací programy (zejména pro 2. stupeň ZŠ a SŠ), které jsou 
připraveny speciálně k jednotlivým výstavám a pojednávají zá-
sadní témata výstav v souladu s Rámcovými vzdělávacími pro-
gramy škol; jsou tak vhodnou součástí nejen výuky výtvarné 
výchovy, ale především dějepisu, občanské výchovy a základů 
společenských věd, českého jazyka a  literatury atd. Centrum 
realizuje mj. dva dlouhodobé diskusní formáty: (S)tisk doby, 
mapující aktuální domácí dění i světové kauzy z pohledu před-
ních novinářů, a Jaká je vize Prahy, kontinuálně sledující dění 
v hlavním městě. „Umění pro umění, krása pro krásu, je pro 
nás v dnešní době nedostačující. Zajímá nás umění s agendou 
a v tomto ohledu chceme být v budoucnu ještě radikálnější,“ 
říká ředitel DOXu Leoš Válka, který získal v roce 2011 na zá-
kladě nominace Václavem Havlem cenu Ministerstva kultury 
ČR za mimořádný přínos v oblasti výtvarného umění.

Mezi nejúspěšnější projekty Centra DOX patří například výstava 
Luciferův efekt: střetnutí se zlem, uvedená v roce 2011. Inspiro-
vala se dílem slavného amerického psychologa a autora zná-
mého stanfordského experimentu Philipa Zimbarda a zamě-
řila se na zkoumání projevů zla v nás, na podmínky, situace 
a okolnosti, které fungují jako nepředvídatelné spouštěče zla 
v každém člověku, na překvapivou „ochotu“ každého z nás zlo 
páchat. Prostřednictvím děl světových i domácích umělců se 
ve  výstavě představily slavné experimenty z  oblasti psycho-
logie zkoumající projevy násilí, ale i  vizualizace korupčních 
kauz, příklady zneužívání moci a  další aktuální problémy. 
V rámci projektu proběhly i přednášky s Philipem Zimbardem 
a  přímo v  expozici se konaly rozhovory s  více než padesáti 
osobnostmi z  oblasti kultury, politiky a  společenských věd. 
Jiným úspěšným příkladem programu Centra byla např. vý-
stava Postiženi normalitou (2013), která při příležitosti 100. vý-
ročí vzniku Jedličkova ústavu a škol tematizovala a zejména 
problematizovala pojem postižení a  jeho vnímání z historic-
ké i současné perspektivy. Výstavu doprovodily performance 
konfrontující „zdravou“, většinovou populaci setkáním s po-
stižením, happeningy upozorňující na  problematiku života 
lidí s  postižením ve  městě, debatní setkání objasňující roli 
technologií v tomto kontextu atp. 

Financování aneb boj o kyslík…

Jako organizace, která je svým rozsahem i  programem ne-
srovnatelná s  jakoukoliv institucí svého druhu v  ČR, svádí 
DOX trvale boj o pokrytí rozpočtu (v roce 2013 ve výši 43,7 mil. 
Kč), který je z veřejných rozpočtů pokryt přibližně 20–25 % 
(za  zmínku v  této souvislosti stojí, že MČ Praha 7 přispívá 
do rozpočtu částkou 10 000 Kč!). Hlavním partnerem centra 
je podnikatel Zdeněk Bakala, jehož podpora činí 10,5 mil. Kč 
ročně, tedy zhruba čtvrtinu rozpočtu. Další finance DOX zís-
kává prostřednictvím partnerských spoluprací, vlastní příjmy 

pak představují přibližně 25 % rozpočtu. Kromě vstupného je 
jejich zdrojem program individuálních, rodinných a firemních 
členství v Klubu přátel DOX (v zahraničí oblíbených „member-
shipů“), komerční pronájmy galerie, provoz kavárny atd. Kaž-
doroční schodek v rozpočtu (tj. cca 10%) kryjí majitelé Centra 
(Leoš Válka, Václav Dejčmar, Karel Janeček a Libor Winkler) 
z vlastních prostředků. Ředitel DOXu Leoš Válka popisuje fi-
nanční situaci instituce jako „neustálý boj o kyslík“ a doufá, že 
kromě zvýšení podpory ze strany veřejných institucí se dočká 
i zájmu dalších partnerů ze soukromé sféry.

Další výzvy v současné činnosti…

Za další výzvy považuje vedení centra (kromě výše uvedeného 
financování, které je samozřejmě zásadní) například zajištění 
co nejefektivnějšího, a  zároveň co nejméně finančně nákladného 
marketingu, propagace a  komunikace, přičemž v  tomto ohledu 
sází téměř výlučně na vlastní kreativitu, barterovou spoluprá-
ci a rostoucí skupinu příznivců. Avšak i vzhledem k faktu, že 
jednou z dalších výzev je lokace centra, které je oproti ostat-
ním kulturním institucím znevýhodněno svou polohou mimo 
samotné centrum města, je pro DOX vizuální propagace (ze-
jména v centru Prahy) skutečně zásadní.

Úskalím, se kterým se při své činnosti Centrum DOX trvale 
setkává, je dále pojetí kulturní žurnalistiky v podmínkách ČR. Ta 
se bohužel téměř výlučně omezuje na zveřejňování informa-
cí o konání výstav nebo jiných kulturních událostí, případně 
na  publikování textů obsažených v  tiskových zprávách, její 
výstupy však málokdy obsahují kvalitní kritickou reflexi, ne-
mluvě o  (ne)schopnosti postihnout témata společenských 
přesahů výstavních projektů. 

Dalším aspektem činnosti v oblasti současného umění, se kte-
rým je potřeba dlouhodobě pracovat, je neznalost až nedůvěra 
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k této oblasti kultury ze strany učitelů ZŠ a SŠ (a to i těch budou-
cích) a  dalších pedagogických pracovníků, která byla zřejmě 
důvodem, proč vzdělávací programy k výstavám byly poměr-
ně dlouho navštěvovány školními skupinami (oproti plánu) 
v menším měřítku. Jak se ukazuje, tuto bariéru pomáhají pře-
konat speciální workshopy pro učitele a také cílenější marke-
tingové kampaně v této oblasti.

V roce 2014 se naskytla příležitost, která se už nezopakuje: 
možnost získat pro činnost Centra i  prostory sousedního objektu. 
Nově vybudované multifunkční auditorium, které v  nové 
budově vzniká, bude fungovat především jako platforma pro 
další disciplíny, jako jsou divadlo, literatura, film, performan-
ce a další, jejichž prostřednictvím bude DOX rozvíjet témata 
svých výstavních projektů. Příběh rozvoje Centra DOX tedy ne-
končí…

Obrázek č. 14 – Dobová fotografie původního industriálního objektu 
/30. léta 20. stol./ na straně v

Obrázek č. 15 – Centrum DOX – model dle návrhu Ing. arch. Ivana 
Kroupy na straně v

Obrázek č. 16 – Záběry z expozic výstav: B. Šlapetová, L. Rittstein: 
Manop, poslední první /2009/ na straně v

Obrázek č. 17 – Záběry z expozic výstav: První linie /2014/ na straně vi

Petr Mohr

Název stavby:
Multifunkční vzdělávací, komunitní a kulturní centrum Fabrika
Místo: Svitavy
Charakteristika: rekonstrukce, přestavba
Investor: Město Svitavy
Provozovatel a správce objektu:
Středisko kulturních služeb města Svitavy
Aktivity objektu:

 ~ Kongresový a divadelní sál
 ~ Městská knihovna
 ~ Učebny
 ~ Antikvariát
 ~ Koktejlový bar
 ~ Krajská hospodářská komora
 ~ Občanské sdružení Děti patří do rodiny
 ~ Protidrogové krizové centrum
 ~ Místní televize ComVision
 ~ Mateřské centrum Krůček
 ~ Středisko sociálních služeb Salvia
 ~ Klub seniorů
 ~ Zdravotní pojišťovna Ministerstva vnitra
 ~ Spolkové místnosti

Architekt: Ing. arch. Roman Svojanovský
Projekt: 2004–2005
Začátek a konec realizace: 1. 12. 2005 až 30. 6. 2008
Hlavní inženýr stavby: Ing. Ivo Junek
Celková zastavěná plocha: 2 296 m²
Plocha odstraněné části stavby: 650 m²
Plocha ponechané stavby: 1 787 m²
Plocha komunikací: 650 m²
Plocha sadových úprav: 301 m²
Celkový obestavěný prostor: 25 660 m³

Charakteristika a historie 
původního využití lokality

Historie řešeného území
Půdorysná stopa historického okraje města, která určila tvar 
stavby, byla dána původním hradebním příkopem plněným 
vodami řeky Svitavy a Studeného potoka. Zde postavil v roce 
1925 továrník Wilhelm Ettl čtyřpodlažní železobetonový 
tovární objekt se čtvercovou věží jako součást plánovaného 
velkého průmyslového textilního areálu. Postupně byla Wol-
kerova alej, založená na zasypaném hradebním příkopu, obe-
stavěna dalšími méně kvalitními stavbami a základní školou.

Tato živelná výstavba vytvořila negativní protipól historic-
kému náměstí. Likvidace stromořadí za éry socialismu a po-
stupné chátrání monstrózních objektů (vztaženo k  měřítku 
sousedních měšťanských domů) posunuly celou tuto oblast 
k  hranici neřešitelného problému. Jeho negativní dopad 
na charakter města se ještě více zvýraznil po úspěšné regene-
raci svitavského náměstí po roce 1993.

Výchozí stav objektu
Výchozí stav objektu Fabrika byl takový, jaký nutně musel 
být po všech peripetiích jeho života. Byl to objekt poskládaný 
z  různých částí různě starých a v  různém stavebně technic-
kém stavu. Původní zděná severozápadní část, jež byla v nej-
horší situaci, byla pro potřeby nového záměru nepoužitelná, 
a  tak byla odstraněna a uvolnila místo přístavbě sálu s  jevi-
štěm. Novější železobetonový skelet vybudovaný v několika 
etapách byl očištěn od všech nenosných konstrukcí. Po odkry-
tí konstrukcí se ukázalo, že rozsah sanací bude mnohem větší, 

Multifunk�ní, vzd�lávací, komunitní 
a kulturní centrum Fabrika Svitavy
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než vyplývalo z původních průzkumů. A tak bylo v průběhu 
stavby nutno provést mnoho změn. Původní skelet, opravený 
a doplněný pomocnými konstrukcemi, se propojil s novostav-
bou sálu a jeviště, tato hrubá stavba byla protkána hustou sítí 
instalací inženýrské infrastruktury objektu a na závěr vybave-
na originálním interiérem. Většina původních nosných kon-
strukcí je přiznána v surovém tvaru, ocelové konstrukce pak 
jsou opatřeny protipožární izolací, stejně jako původní žele-
zobetonový strop v knihovně. Přiznané jsou i části technické 
infrastruktury, především vzduchotechnika a kabelové rozvo-
dy, což byl jednak záměr architekta, především však nutnost, 
protože na podhledy nebylo místo a do nosných železobeto-
nových konstrukcí se nedá nic zasekat. 

Logicky tak stavba jenom pokračuje ve svém životě, pouze se 
změnil její účel. Nezměnily se však základní principy. A tyto 
principy se dále otevřely spolu se stavbou pro veřejnost, která 
musela dříve Fabriku obcházet jako překážku na cestě a dnes 
je naopak vedena cestou procházející objektem. Cestou, která 
spojuje nově vybudované parkoviště po zbourané staré ško-
le v zeleni s náměstím, cestou, která se díky všem aktivitám 
umístěným ve Fabrice stala i cílem.

Záměry revitalizace
Město Svitavy od  poloviny devadesátých let minulého století 
řešilo problém vytvoření podmínek pro spolkový, společenský 
a kulturní život. Bylo zpracováno několik variant, žádná z nich 
však nesplňovala zadání. Řešení také naráželo na problémy s fi-
nancováním. Když se v  roce 2003 otevřela možnost získat fi-
nanční prostředky z EU, úvahy a záměry dostaly novou dimenzi. 
V historickém jádru města stála opuštěná a zdevastovaná tovární 
budova, se kterou si majitel nevěděl rady. Hrozilo také nebezpečí, 
aby na tomto místě po demolici nevyrostl např. supermarket.

Z  výše uvedených důvodů město v  rekordně krátkém čase 
zpracovalo projekt využití budovy, továrnu koupilo a uspělo 

se žádostí o  prostředky z  fondu EU. Výsledek byl odměnou 
všem, kteří se s obrovským nasazením na projektu podíleli.

Fabrika je zejména místem k setkávání lidí. Samotná dispozi-
ce a otevřenost vnitřních prostor je k tomu co nejvíce uzpůso-
bena. Do Fabriky můžete vstoupit dvěma vchody. Vstoupíte-
li tím hlavním, rozevře se nad vámi nebe zaskleného stropu 
vestibulu. Zatočí se vám hlava při pohledu vzhůru, kdy naráz 
přehlédnete všechna čtyři podlaží a navíc spatříte věž – domi-
nantu Fabriky. Jedním pohledem přečtete, co vše Fabrika na-
bízí. Tím druhým vstupem je pasáž, která umožňuje průchod 
centrem budovy a je vlastně napojena na svitavské náměstí.

Budova Fabriky je specifická svou funkcionalistickou podobou 
a po rekonstrukci se stala dominantou centra města. Způsob re-
vitalizace starých industriálních objektů v centrech měst probí-
há v Evropě již desítky let. V České republice se jedná o jedineč-
ný projekt. Fabrika navazuje na centrum města a stává se jeho 
nedílnou součástí. V okolí je vybudováno rozsáhlé parkoviště, 
které umožňuje návštěvníkům zaparkovat v blízkosti objektu.

Fabrika změnila svůj účel a stalo se z ní vzdělávací, informač-
ní a kulturní centrum. Z industriálního objektu se stal objekt 
postindustriální, který navazuje na epochu a účel vzniku, ale 
slouží poslání novému – vzdělávání, kultuře, získávání infor-
mací, vzájemnému setkávání a komunikaci lidí. Fabrika Svita-
vy je svým pojetím prestižní záležitostí na úrovni moderních 
měst a je důležitým krokem k dalšímu rozvoji města.

Vlastnická struktura, aktivita vlastníků
Vlastníkem objektu Fabriky je Město Svitavy. Správcem ob-
jektu je jeho Středisko kulturních služeb. To také pronajímá 
prostory Fabriky. Jedná se o pronájmy ekonomické (pro pod-
nikatelské subjekty), nebo o  výpůjčky (oblast neziskového 
sektoru). Pronájmy jsou dlouhodobé a krátkodobé (jednorá-
zové akce ve Fabrice).

Struktura fabriky Svitavy

Fabrika Svitavy má čtyři nadzemní podlaží. Veškeré chodby 
Fabriky jsou opatřeny posuvným závěsným systémem a slou-
ží jako výstavní galerie. Výstavy se měsíčně obměňují.

V prvním nadzemním podlaží se nachází antikvariát a filate-
lie, které jsou v ekonomickém podnájmu. Ve výpůjčce zde má 
prostory občanské sdružení „Děti patří do rodiny“ a Protidro-
gové krizové centrum. V prvním nadzemním podlaží má svoje 
sídlo také svitavská soukromá televize COMVISION.

Dále se zde nachází multifunkční kongresový a divadelní sál. 
Jeviště divadelního sálu je vybaveno klasickými divadelními 
tahy, moderní zvukovou a osvětlovací technologií. Kongreso-
vý sál je vybaven audiovizuální technikou s možností projekce 
v sále. Součástí sálu jsou i tři překladatelské kabiny pro pořá-
dání mezinárodních kongresů. Hlediště je variabilní – posuvná 
elevace nabízí možnost změny sálu na  sál divadelní, taneční 
nebo kongresového uspořádání. Celková kapacita sálu je 417 
míst (275 v sále a 142 na balkóně). Sál má skvělou akustiku. 
Zázemí pro sál představují tři vybavené šatny a technická ka-
bina. Právě v kongresovém sále probíhají veškeré kulturní akce 
města Svitavy: koncerty, divadelní představení, taneční kurzy, 
plesy, zábavné pořady, pořady pro školy. Jsou zde také pořádá-
na významná shromáždění města, semináře, koncerty, prezen-
tace, výstavy, setkání spolků, školní akademie, prezentace aj.

Ve druhém nadzemním podlaží sídlí Městská knihovna, která 
je zde ve výpůjčce, v pronájmu pak Koktejlový bar.

Třetí nadzemní podlaží má v  ekonomickém pronájmu re-
staurace s kuchyní a salónkem, Krajská hospodářská komora 
a Zdravotní pojišťovna Ministerstva vnitra. Aulu má ve výpůj-
čce Klub seniorů Svitavy a Univerzita třetího věku.

Středisko kulturních služeb města Svitavy zde organizuje ja-
zykové kurzy. Dále zde dle předem určeného časového rozpisu 
probíhají setkání různých spolků – Sahadžajógy, Církve bra-
trské, klubu fotografů, klubu filatelistů, Svazu postižených 
civilizačními chorobami a Svazu neslyšících.

Ve čtvrtém nadzemním podlaží se nachází kanceláře městské 
knihovny a kanceláře Střediska kulturních služeb města Svi-
tavy. Část podlaží má ve výpůjčce Mateřské centrum Krůček 
a v pronájmu pak Středisko sociálních služeb Salvia.

Součástí budovy je i věž, kde se nachází vysílač telefonní spo-
lečnosti T-Mobile, která ji má v ekonomickém pronájmu.

Fabrika jako místo pro amatérskou kulturu

Ve Fabrice se schází a pracují amatérské taneční soubory. Vy-
užívají jeviště sálu. Pravidelně se pořádá festival amatérských 
pěveckých sborů. Ty vystupují v  sále Fabriky a  ostatní pro-
story jim slouží jako zázemí, restaurace pak k  občerstvení. 
Pravidelně zde také vystupují svitavské amatérské soubory. 
Amatérské hudební kapely zde čtyřikrát do  roka pořádají 
„Fabrické rockování“ a na Vánoce setkání všech kapel – „Vá-
noční bigbít“. Svitavské dechové orchestry hrají vždy jednou 
za  měsíc k  tanci i  poslechu. Chodby Fabriky slouží zároveň 
jako výstavní plochy. Amatérští fotografové a malíři ze Svitav 
i okolí tu pravidelně vystavují své práce.

Fabrika samozřejmě také slouží všem svitavským školám – 
k  pořádání akademií, k  vystoupení žáků svitavské umělecké 
školy. Veškeré amatérské aktivity ve Fabrice probíhají zdarma, 
pronájem nikdo neplatí a veškeré náklady hradí město Svitavy.

Fabrika je ideálním místem pro pořádání amatérských pře-
hlídek. Pořádají se zde: Národní přehlídka dětského divadla 
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a dětské recitace Dětská scéna, Národní soutěž a výstava ama-
térské fotografie. Zároveň tu probíhají tři krajské přehlídky: 
dětského divadla, studentského divadla a amatérského filmu. 
V případě Dětské scény, která trvá celý týden a doprovázejí ji 
odborné semináře, dílny, kurzy a diskuse (a navíc zde pracuje 
redakce zpravodaje přehlídky), je využita celá Fabrika – sál, 
učebny, restaurace, bary a ostatní prostory. Dětská scéna tu 
v roce 2013 byla uspořádána potřetí. V případě fotografické 
přehlídky jsou využívány všechny chodby Fabriky jako výstav-
ní prostory.

Ukázalo se, že Fabrika Svitavy nabízí veškeré potřebné pod-
mínky pro takové akce. Fabrika však umožňuje něco navíc: je 
to krásný otevřený prostor, který svádí ke komunikaci a spo-
lečnému prožívání času. Samozřejmostí je volné připojení 
k  internetu, včetně míst s  veřejným internetem. Fabrika je 
skvělé místo, které vyhovuje především mladým lidem a od-
ráží způsob komunikace a života lidí 21. století.

Daniela Gundová

Kultúrne organizácie v Nitrianskom kraji

Nitriansky kraj a jeho metropola, starobylé mesto Nitra, zo-
hrali v dejinách formovania Slovenska, slovenského národa, 
jeho kultúry a  vzdelanosti významnú úlohu. Reliéf kraja je 
prevažne rovinatý a  nížinatý, prerušovaný pahorkatinami. 
Patrí k  najteplejším oblastiam a  najproduktívnejším poľno-
hospodárskym centrám Slovenskej republiky. Na  severe sa 
krajom tiahne pohorie Tríbeč, severovýchod je lemovaný vý-
bežkami Štiavnických vrchov a z časti Pohronským Inovcom. 
Najväčšiu časť na juhovýchode a juhu zaberá kvalitná poľno-
hospodárska pôda Podunajskej nížiny s časťou Žitného ostro-
va – najväčším riečnym ostrovom Európy vytvoreným medzi 
hlavným tokom Dunaja a Malým Dunajom s bohatými záso-
bami podzemných vôd.

Kraj, najmä jeho južné oblasti, sú bohaté na výskyt vodných 
a termálnych prameňov a preteká ním viacero riek – najdlhšia 
slovenská rieka Váh, Dunaj, Nitra, Hron, Ipeľ a Žitava. Na zá-
pade susedí s Trnavským krajom, na severe s Trenčianskym 
a na východe s Banskobystrickým krajom. Nitriansky kraj má 
rozlohu 6 343 km², čo je 12,9 % rozlohy Slovenskej republiky. 
Tvorí ho 350 obcí, z ktorých 15 má štatút mesta. V mestách 
žije približne 48,5 % obyvateľov kraja.

Nadobudnutím účinnosti zákona NR SR č. 302/2001 Z. z. o sa-
mospráve vyšších územných celkov vznikol 1. januára 2002 
Nitriansky samosprávny kraj, ktorý má 7 okresov: Nitra, Ko-
márno, Levice, Nové Zámky, Šaľa, Topoľčany a Zlaté Moravce.

Nitriansky kraj sa v rámci svojej samosprávnej funkcie stará 
o všestranný rozvoj svojho územia a o potreby svojich obyva-
teľov. Výrazom miestnej demokracie a samosprávy je aj štatút 
Nitrianskeho samosprávneho kraja, ktorý predstavuje „ústa-
vu“ platnú na  území samosprávneho kraja. V  nej sa okrem 
iných dôležitých vecí deklaruje aj povinnosť utvárať podmien-
ky na tvorbu, prezentáciu a rozvoj kultúrnych hodnôt a kul-
túrnych aktivít a starostlivosť o ochranu pamiatkového fondu.

V NSK je niekoľko profesionálnych kultúrnych zariadení – di-
vadiel, múzeí, galérií, knižníc, osvetových stredísk a hvezdární. 
Obrovská je báza neprofesionálnych telies i jednotlivcov, ktorí 
pôsobia buď v zriaďovateľskej pôsobností obci, ale najčastejšie 
ako dobrovoľníci – nadšenci, ktorí chcú zmysluplne využiť voľ-
ný čas, uspokojiť svoje aktívne kultúrne potreby, splniť si sny 
z mladosti, zaspievať, zatancovať, zahrať, namaľovať, odfotiť, 
skúmať, učiť sa a tešiť sa z pochvaly, úspechu. Širokému spek-
tru amatérskej – neprofesionálnej kultúry sa na Slovensku ve-
nujú regionálne osvetové strediská, centrá kultúry.

História a význam osvetových stredísk v kraji

Osvetové strediská, ktorých názvy sa v priebehu ich existen-
cie menili, zostali na Slovensku aj po revolúcii – s výnimkou 
okrem Levíc a Banskej Bystrice.

V minulom roku sme oslavovali 60. výročie inštitucionalizácie 
osvetových stredísk. Na  začiatku vychádzali zo širokej bázy 
spolkovej činnosti. V Nitre vznikol prvý Dom osvety v roku 
1953. Z tohto obdobia sa nezachovalo veľa materiálov.

Prezentácia �innosti a premien Krajského osvetového 
strediska v Nitre za posledných 20 rokov
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Osveta kopírovala dianie v  spoločnosti, niekedy sa našim 
predchodcom dýchalo ľahšie a mohli sa venovať kultúre. Po-
čas socializmu sa však výrazne venovali aj politike, propagácii 
poľnohospodárstva, výsledkov žatvy a podobne. Kultúra bola 
až druhoradá. Napriek tomu sa ľudia na dedinách a v mestách 
neprestali schádzať, nacvičovať divadlá a pripravovať ľudové 
folklórne programy. 

Osvety menili zriaďovateľov od okresného úradu až po Mini-
sterstvo kultúry SR. V období osemdesiatych rokov, keď na-
stala profesionalizácia osvetovej činnosti, boli všetci osvetoví 
pracovníci v  miestnych a  mestských osvetových strediskách 
zamestnancami okresného osvetového strediska a  ich práca 
bola nielen platená, ale aj prísne kontrolovaná z  okresného 
centra. Zmena nastala po Novembri 1989. Od roku 1990 sa 
riešila otázka sietí osvetových zariadení, hovorilo sa o  ich 
transformácii, o  revitalizačných procesoch miestnej a  regio-
nálnej kultúry. Všetky okresné kultúrne inštitúcie prešli pod 
priame riadenie Ministerstva kultúry SR.

V  rokoch 1993–1996 Ministerstvo kultúry SR pripravovalo 
zmenu, ktorá vyžadovala optimalizáciu funkcií inštitucioná-
lnej základne miestnej a regionálnej kultúry. Išlo o postupný 
presun kompetencií štátnej správy na  samosprávu. V  roku 
1995 prišlo Ministerstvo kultúry SR s novým riešením. Od 1. 
júla 1996 boli zriadené regionálne kultúrne centrá, ktoré 
združovali všetky regionálne kultúrne inštitúcie v  regióne, 
ktorým bola odňatá právna subjektivita. Tento model kultúry 
bol veľmi problematický, pretože celá činnosť sa skomplikova-
la neúmernou administratívou, krátením rozpočtov a nekom-
petentnými zásahmi štátnych intendantov.

Rok 1998 priniesol zrušenie regionálnych kultúrnych centier 
a kultúrnym inštitúciám bola prinavrátená právna subjektivi-
ta. Od 1. apríla 1999 sa stali zriaďovateľom regionálnych kul-
túrnych inštitúcií krajské úrady. Začal sa proces decentralizá-

cie v súvislosti s reformou verejnej správy. Národná rada SR 
schválila zákon o samospráve vyšších územných celkov, v roku 
2002 sa začal veľmi zložitý a náročný proces decentralizácie 
štátnej správy, ktorého súčasťou bol aj prechod doterajších 
štátnych kultúrnych inštitúcií do zriaďovateľskej pôsobnosti 
samosprávnych krajov. Osvetové strediská počas celej svojej 
existencie prešli mnohými fázami a obdobiami – od podpory 
a rozvoja až po úvahy a snahy o ich zlikvidovanie. Našťastie sa 
tak nestalo a v roku 2007 bola vytvorená nová sieť regionál-
nych osvetových stredísk NSK. V súčasnosti Krajské osvetové 
stredisko v Nitre, Regionálne osvetové strediská v Komárne, 
Nových Zámkoch, v Leviciach a Tríbečské osvetové stredisko 
v  Topoľčanoch spolu s  Tekovskou hvezdárňou v  Leviciach, 
ako špecializovaným osvetovým zariadením, proporcionálne 
pokrývajú celé územie Nitrianskeho kraja a zaručujú rovnakú 
ponuku kultúrno-osvetových služieb pre všetkých obyvateľov.

Potreba existencie regionálnych osvetových stredísk vyplý-
va z  uplatnenia kultúrno-osvetovej činnosti ako integrálnej 
súčasti rozvoja ľudských zdrojov, potreby budovania zna-
lostnej spoločnosti, zvyšovania konkurencieschopnosti regi-
ónov, sídiel a komunít, budovania a zvyšovania kompetencií 
a  zručností jednotlivca a  komunít pre plnohodnotný život. 
Iba kultúrne a morálne vyspelí občania vedia byť zodpoved-
nými hospodármi mesta, regiónu, štátu. Prezentácia miest 
a  obcí prostredníctvom živej kultúry zastúpenej kolektívmi 
záujmovo umeleckej činnosti, resp. aktivitami kultúrno-osve-
tovej činnosti, zviditeľňuje obce, zasahuje do životného štýlu 
občanov a je tvorcom prostredia s jeho charakteristikami, po-
máha vytvárať komunity. Krajina, v ktorej sa zachoval histo-
rický, kultúrny, umelecký potenciál, má vyššie šance na pritia-
hnutie nielen návštevníkov a turistov, ale hlavne investorov. 
S  nástupom moderných technológií a  cielenej propagácie sa 
zhodnocujú práve tie miesta, ktoré sú nositeľmi kultúry, tra-
dícií a  krásy. Podpora regionálnych a  miestnych kultúrnych 
aktivít a kultúrneho života a dôkladné poznanie kultúrnych 

zdrojov územia sa stáva konkurenčnou výhodou, silnou strán-
kou a znakom rozvoja regiónu.

Základným poslaním regionálnych osvetových stredísk je:

 ~ sprostredkúvať informácie a poznatky z kultúry, vedy a techniky,
 ~ prehlbovať vzťah k  vlastnému štátu, ku kultúrnej identite 

národa, národnostných menšín a  etnických skupín 
a k starostlivosti o životné prostredie,

 ~ vychovávať umením a k umeniu, najmä rozvíjaním záujmovej 
umeleckej činnosti,

 ~ vyhľadávať, ochraňovať, uchovávať a  sprístupňovať ľudové 
tradície s dôrazom na tradičnú a  ľudovú kultúru, tvorivo ich 
rozvíjať a využívať,

 ~ napomáhať prevenciu protispoločenských javov a  drogových 
závislostí,

 ~ umožňovať ľuďom napĺňať ich voľný čas kultúrnymi aktivitami.

Regionálne osvetové strediská zároveň vykonávajú odborno-
-poradenskú, metodickú a informačno-dokumentačnú činnosť 
pre osvetové zariadenia, iné právnické osoby a fyzické osoby, 
ktoré vykonávajú osvetovú činnosť na území ich pôsobnosti

Činnosť a vízie KOS v Nitre

Krajské osvetové stredisko v Nitre je rozpočtová organizácia 
Nitrianskeho samosprávneho kraja, ktorej základným posla-
ním vyplývajúcim zo zriaďovacej listiny, je vyhľadávať, ochra-
ňovať, uchovávať a sprístupňovať kultúrne dedičstvo na úrov-
ni amatérskej tvorby, prehlbovať vzťah ku kultúrnej identite, 
rozvíjať záujmovú umeleckú tvorivosť a ľudové a súčasné re-
meslá, sprostredkúvať informácie a  poznatky z  kultúry, od-
borne pripravovať a organizovať vzdelávanie, umožňovať ľu-
ďom napĺňať ich voľný čas.

Zamestnanci KOS v Nitre poskytujú bezplatnú odborno-po-
radenskú a metodickú pomoc profesionálnym i dobrovoľným 
pracovníkom kultúry, obciam a  mestám, študentom stred-
ných a vysokých škôl, odovzdávajú svoje skúsenosti a podieľa-
jú sa na spoluorganizovaní kultúrnych akcií iných subjektov, 
najviac organizácii tretieho sektora, neformálnych združení 
a jednotlivcov.

Územne pôsobíme v mestách a obciach obvodov Nitra, Zlaté 
Moravce a Šaľa, metodicky v rámci celého Nitrianskeho samo-
správneho kraja. Podujatia určené deťom, mládeži a dospelej 
populácii realizujeme vo vlastných priestoroch alebo priamo 
v  mestách a  obciach. Spolupracujeme s  odborníkmi z  naj-
rôznejších oblastí.

Krajské osvetové stredisko v Nitre tvoria tri oddelenia: tvori-
vosti, vzdelávania a  služieb. V súčasnosti je aktívnych zamest-
nancov 16, z toho osem metodických pracovníkov.

Oddelenie tvorivosti pripravuje súťaže na krajskej, regionálnej, 
okresnej a obvodnej úrovni pre amatérskych umelcov v rôz-
nych oblastiach: výtvarné umenie, literárna tvorba, hovorené 
a  umelecké slovo, hudba, spev, tanec, folklór, divadlo, foto-
grafia a film. V rámci uchovávania tradícií ponúkame tvorivé 
dielne ľudových remesiel pre deti, mládež, dospelých . Venu-
jeme sa menšinovej kultúre. Vo výstavných sálach celoročne 
prezentujeme záujmovo-umeleckú činnosť prostredníctvom 
autorských a kolektívnych výstav detí, mládeže i dospelých.

Oddelenie vzdelávania  pripravuje odborné semináre pre pra-
covníkov kultúrnych inštitúcií Nitrianskeho samosprávneho 
kraja zamerané na zvyšovanie kompetencií, vedomostí a zruč-
ností potrebných pre prácu v kultúre. Vzdelávanie pre širokú 
verejnosť realizujeme aj prostredníctvom kurzov, školení, 
seminárov, prednášok, besied, animačných aktivít, exkurzií 
a  súťaží. Dotýkajú sa viacerých oblastí: environmentálnej 
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tematiky, zdravého životného štýlu, histórie, filozofie, ast-
ronómie, geografie, spoznávania osobností v histórii sloven-
ského národa, ale i kultúry iných národností. Organizujeme 
aj programy sociálnej prevencie a rozmanitú klubovú činnosť, 
ktorá napomáha plnohodnotné využívanie voľného času.

Oddelenie služieb  v  rámci pomoci obciam, spoločenským or-
ganizáciám, združeniam, súborom, krúžkom a  nadáciám 
ponúka spracovanie propagácie podujatia prostredníctvom 
edičných prác – pozvánky, letáky, plagáty, pamätné a ďakovné 
listy, diplomy a osvedčenia. Zároveň vieme zabezpečiť profe-
sionálne ozvučenie podujatí. Vo svojich priestoroch ponúka-
me pre verejnosť jednorazový prenájom priestorov vhodných 
na prednášky a semináre. Všetky miestnosti sú vybavené audio 
a video technikou, samozrejmosťou je pripojenie na internet.

V budove Krajského osvetového strediska sídli aj hvezdáreň, 
ktorú vedie odborník. Organizuje semináre, besedy, pozoro-
vania pre verejnosť, výstavy a súťaže.

Zrekonštruovaná dvojposchodová budova Krajského osveto-
vého strediska v Nitre s vlastným parkoviskom sa nachádza 
na sídlisku, dobre dostupnom miestnou hromadnou i indivi-
duálnou dopravou. Vedenie organizácie si rýchlo uvedomilo, 
že zabezpečiť veľkú obsahovú šírku a tematickú pestrosť kul-
túrno-osvetovej činnosti v územnej pôsobnosti troch okresov 
Nitra, Zlaté Moravce a  Šaľa (108 obcí a  miest) si vyžaduje 
vytvorenie kvalitných personálnych i  materiálnych podmie-
nok na systematickú činnosť. V súčasnosti sú všetci odborní 
pracovníci vysokoškolsky vzdelaní a neustále sa zdokonaľujú 
prostredníctvom kurzov a školení.

V  oblasti záujmového vzdelávania KOS v  Nitre ponúka rôz-
ne formy prežitia voľného času pre všetky cieľové skupiny. 
Pre verejnosť je vytvorená bohatá ponuka viacerých druhov 
podujatí: kluby, kurzy, prednášky spojené s besedou, seminá-

re, tvorivé dielne a workshopy, exkurzie, vzdelávacie výstavy 
a premietanie filmov s besedou.

K pravidelným podujatiam organizovaným pracovníkmi KOS 
v  Nitre patria kluby. V  súčasnosti sú aktívne: šachový klub 
pre deti i  dospelých, fotokluby, klub grafológie, Art klub, 
klub diabetikov, klub sklerózy multiplex a Česko-Slovensko 
poznávací klub. 

Ponuka kurzov organizovaných KOS v Nitre reaguje na dopyt 
verejnosti. Kurzy majú vopred určené trvanie – v trojmesač-
ných intervaloch sa pravidelne otvárajú kurzy jogy a  rela-
xačných cvičení, dvakrát ročne kurz grafológie, príležitostne 
napr. kurz digitálnej postprodukcie fotografií, makrobiotickej 
stravy, masáží dojčiat. 

Často využívanými formami záujmového vzdelávania sú 
prednášky pre verejnosť spojené s besedou. Návštevníci preja-
vujú najväčší záujem o históriu, filozofiu, tradície, cestovanie, 
psychotroniku, zdravý životný štýl a alternatívne formy sta-
rostlivosti o telo i duševné zdravie.

Ďalšou formou kultúrno-vzdelávacích aktivít, o ktoré je veľký 
záujem, sú tvorivé dielne – workshopy pre deti i dospelých, 
konajúce sa pravidelne počas roka ale i ako sprievodné podu-
jatia k  výstavám, súťažiam, pri príležitosti významných dní 
alebo ako ponuka na využitie času počas letných mesiacov. 

Pre pedagógov a  vedúcich krúžkov realizujeme vzdeláva-
nie v  oblasti folklóru, hovoreného slova, astronómie, envi-
ronmentálnej výchovy a  sociálnej prevencie patologických 
javov, pre pracovníkov v kultúre vzdelávacie aktivity v oblasti 
marketingu a rozvoja kľúčových kompetencií.

Najmladšej a žiackej vekovej kategórii sa venujeme pri prezen-
tácií tém ako folklór, tradície, hovorené slovo, divadlo, ekoló-
gia, astronómia, výtvarníctvo a sociálna prevencia. Takmer vo 
všetkých týchto oblastiach organizujeme postupové súťaže, 
kde najlepší sa dostávajú do celoslovenského kola.

Špecifickou oblasťou zamerania osvetových stredísk je soci-
álna prevencia protispoločenských javov. Spolu s našimi lek-
tormi a  obcami pripravujeme protidrogové dni, ponúkame 
materským školám interaktívne animácie o  zdravej výžive, 
do  základných a  stredných chodíme s  témami – asertivita, 
empatia, sebapoznávanie, budovanie kolektívu, látkové a ne-
látkové závislosti, riziká obchodovania s ľuďmi, zodpovedný 
prístup k svojmu telu i životu a iné. Ponúkame aj semináre pre 
učiteľov – vedenia peer-aktivistov, rozoznania šikany a týraných 
detí, obchodovanie s ľuďmi, HIV – AIDS, sexuálna výchova.

Mnohé aktivity sú venované environmentálnej výchove – Eko 
stopa, rozmanitosť prostredia, solárne dni, metodika pozná-
vania chránenej prírodnej oblasti, zhotovovanie enviro pomô-
cok ako doplnok k vyučovaniu prírodovedy a iné.

K viacerým témam a podujatiam pracovníci a odborníci z po-
radných zborov pripravujú metodické materiály. Kým kluby, 
kurzy a prednášky sa konajú v budove KOS, akcie s témami 
zameranými na zdravý životný štýl, environmentálnu výcho-
vu a sociálnu prevenciu sa konajú priamo v obciach a mestách 
patriacich do našej územnej pôsobnosti.

Za veľmi dôležité v rámci celoživotného vzdelávania považuje-
me vzdelávanie pracovníkov v kultúre obcí a miest a pracovní-
kov kultúrnych organizácií. Hlavným cieľom je získať kľúčové 
kompetencie v kultúre a základy manažmentu a marketingu. 
Pre kultúrno – osvetových pracovníkov organizujeme aj kurzy 
jazykových, písomných a  moderátorských zručností, infor-
mačné semináre o možnostiach získavania finančných prost-
riedkov zo štátnych a súkromných zdrojov, o nových trendoch 
a PR (public relation) v kultúre, o budovaní značky a posilnení 
imidžu organizácie, ale aj semináre o spoločenskej etikete, bi-
znis protokole, o stolovaní pri kultúrnych podujatiach, o úče-
lnej propagácii, redakčnej úprave textu a napr. aj o zvládaní 
stresových situácií, motivácii, získavaní dobrovoľníkov.

Záber našej práce v  oblasti záujmového vzdelávania je nao-
zaj veľmi široký, snahou zamestnancov KOS je ponúkať témy 
a formy, po ktorých je dopyt, a majú uplatnenie či už v laickej 
alebo odbornej verejnosti. Finančné prostriedky na realizáciu 
záujmového vzdelávania, okrem plánovaných v rozpočte Kraj-
ského osvetového strediska, získavame z projektov a vložné-
ho od  účastníkov. Vložné na  aktivity záujmového vzdeláva-
nia je nízke, niekedy len symbolické, keďže sa ho snažíme 
sprístupniť všetkým vrstvám obyvateľstva.

S prekvapivým záujmom sa stretávame v posledných rokoch 
pri organizovaní tvorivých dielní ľudových a  súčasných re-
mesiel. Pre záujemcov sme v Krajskom osvetovom stredisku 
zriadili špeciálnu učebňu remesiel vybavenú všetkými potreb-
nými pomôckami. Cieľovými skupinami sú okrem verejnos-
ti, organizovaných skupín detí a žiakov zo školských klubov 
a  krúžkov aj vychovávatelia a  pedagógovia z  reedukačných 
zariadení, detských domovov, špeciálnych škôl pre teles-
ne a  mentálne postihnuté deti, domovov sociálnych služieb 
a školy pre hospitalizované deti pri Fakultnej nemocnici. Na-
šim cieľom je ponúknuť možnosť naučiť sa ľudové a súčasné 
remeslá, zdokonaliť sa v  motorickej zručnosti, rozširovať 
estetické cítenie, vytvárať darčeky pre potešenie svojich blíz-
kych čo najväčšiemu počtu ľudí. Tvorivé dielne sú vždy dop-
lnené odborným výkladom o vzniku remesiel, tradíciách, ľu-
dových zvykoch počas roka v minulosti i súčasnosti. Cieľom je 
motivovať mladých ľudí k zachovaniu kultúrneho dedičstva. 
Aby sme sa priblížili k ľuďom, ktorí by možno cielene neprišli 
do  nášho zariadenia na  tvorivé dielne, pravidelne ich reali-
zujeme aj vo všetkých obchodných centrách nášho krajské-
ho mesta. Je to zároveň možnosť sprostredkovať informácie 
o  celej škále záujmového vzdelávania prostredníctvom letá-
kov, plagátov, ponukových listov, ale aj prezentácia činnosti 
Krajského osvetového strediska v Nitre.
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Nemenej významnou časťou činnosti KOS v Nitre je záujmo-
vo umelecká činnosť. Táto oblasť zahŕňa v sebe organizovanie 
rôznych stupňov súťaží – okresných, regionálnych a krajských 
vo všetkých oblastiach tvorivej činnosti amatérskych – ne-
profesionálnych tvorcov, jednotlivcov i kolektívov, ale najmä 
každodennú prácu, motivovanie, podnecovanie ľudí, ktorí 
tvoria pre seba, chceli by tvoriť, ale nevedia ako... Týka sa to 
oblastí: hovorené a umelecké slovo; prednes poézie a prózy; 
rétorika; moderovanie; detské divadlo; divadlo dospelých; di-
vadlo dospelých hrajúcich pre deti; seniorské divadlo; hudba 
– vážna, populárna, alternatívna, zborový spev; tanec – scé-
nický, moderný; folklór; výtvarné umenie; fotografia; film. 
Za  najdôležitejšiu časť každej súťaže považujeme rozborové 
semináre bezprostredne po súťaži pod vedením najlepších od-
borníkov v danej oblasti s dostatočným časovým priestorom 
na hodnotenie a možnosť konzultácií pre jednotlivcov i vedú-
cich súborov. Významnú rolu zohrávajú aj pravidelné cyklické 
vzdelávania aktívnych tvorcov, tvorivé dielne, zážitkové akti-
vity, aktívne tvorivé víkendové pobyty, sympóziá pre nepro-
fesionálnych výtvarníkov. Počas posledných rokov evidujeme 
veľký záujem o edukačno – zážitkové aktivity s odborníkmi 
vďaka čomu vidíme výsledný kvalitatívny posun jednotlivcov 
a kolektívov, úspech v celoštátnych súťažiach.

Okrem súťažných podujatí pripravuje Krajské osvetové stre-
disko v Nitre aj podujatia pre náročnejších divákov a poslu-
cháčov, napríklad autorské výstavy, folklórne večery v syna-
góge, divadelné dialógy v átriu, muzikohranie, reprezentačnú 
prehliadku najväčších úspechov amatérskej kultúry pod ná-
zvom Srdce, duša, radosť s  oceňovaním tvorcov ale aj osve-
tových pracovníkov, celokrajské podujatia ako Deň svätého 
Urbana s  prezentáciou tradícií i  kultúrnej súčasnosti kraja, 
reprezentačný program Jarný pozdrav Nitrianskeho kraja pre 
družobné mestá v zahraničí, zvyky a obyčaje napr. Advent pre 
slovenskú menšinu v Maďarsku.

Najrozšírenejšiu cezhraničnú spoluprácu máme s Maďarskom 
v  oblasti speváckych skupín, folklóru,  výtvarného umenia 
a ľudových remesiel. Pravidelne organizujeme vystúpenia jed-
notlivcov ale najmä folklórnych súborov a speváckych skupín 
v  v  družobných župách Ostrihom – Komárom a  Veszprém. 
Naopak, maďarskí reprezentanti amatérskej kultúry sú hos-
ťami slovenských i  maďarských prehliadok v  obciach nášho 
kraja. Zmapovali sme aj etnologický výskum zameraný na ľu-
dový odev podzoborských obcí s maďarskou menšinou a vy-
dali knihu Ľudový odev Podzoboria. Obľúbenými sú spoločné 
výstavy slovenských a maďarských výtvarníkov a fotografov. 

Činnosť Krajského osvetového strediska v Nitre je veľmi roz-
siahla, oslovuje cieľové skupiny naprieč všetkými vekovými 
kategóriami, počet podujatí organizovaných pracovníkmi je 
v priemere 1 200 ročne s počtom 5 000 väčšinou aktívnych ná-
vštevníkov. Takéto množstvo aktivít vie zvládnuť len perfektný 
tím zamestnancov, ktorí majú svoju prácu radi a hoci sú nedo-
statočne finančne ohodnotení, robia ju s láskou a nadšením.

Finančné prostriedky získavame z viacerých zdrojov – z roz-
počtu Nitrianskeho samosprávneho kraja na mzdy a prevád-
zku budovy, z vlastných príjmov (získaných z jednorazových 
a  dlhodobých nájmov, vložného a  vstupného), z  dotačného 
systému Ministerstva kultúry Slovenskej republiky, Úradu 
vlády Slovenskej republiky, mesta Nitra a  rôznych nadácií. 
Pri podujatiach organizovaných v  obciach a  mestách našej 
územnej pôsobnosti využívame viaczdrojové financovanie aj 
zo samospráv.

Takto v  stručnosti vyzerá činnosť Krajského osvetového 
strediska v Nitre. Som hrdá na široký záber a pestrosť našej 
činnosť, ktorá je ocenená množstvom poďakovaní od našich 
spolupracovníkov – jednotlivcov, súborov, samospráv, obcí. 
Motivuje nás to naďalej zvyšovať profesionalitu, rozvíjať našu 
kreativitu, ponúkať ľuďom umenie a vzdelávanie a spríjemňo-
vať im každodenný život.

Jiří Králík

„Civilizovaná společnost potřebuje kulturu a umění stejně jako 
vědu jako zdroj vědění a kreativity.“

(A. Klamer)

„Umění jest ozdoba největší každého rozumného člověka. Ono 
každý stav, každý věk mile šlechtí; ono chudým čest způsobí, bo-
hatým vážnosti přidává. Ono mladosti okrasa, starosti potěšení; 
ono štěstí člověka povyšuje, neštěstí pak a bídu jeho nejen ule-
vuje a k skončení, nýbrž v zapomenutí uvodí. Umění, jak Cicero 
praví, doma člověka obveseluje, venku mu nepřekáží, s ním noc-
lehuje, putuje, hospodaří. Přitom pak ono člověka i k mravnosti 
a šlechetnosti uvodí, ono ho učí sebe jako cíl, a ne jako prostře-
dek vážiti; a kdo tak sebe považuje a podle toho i své jednání 
řídí, ten každého dne může říci: Živ jsem byl.“

(F. L. Hek)

Výchozí situace

V  posledních 10–15 letech jsme svědky enormní komercio-
nalizace kultury, její stále výraznější roztříštěnosti (spojené 
s  bezprecedentně individualizovanou společností), relativi-
zace kulturních hodnot a také permanentního snižování vý-
znamu funkce, kterou umění ve společnosti plní. Nadále klesá 
i úroveň současného českého umění – jak v domácím, tak pře-
devším zahraničním kontextu.

Nehorší je ale očividné a takřka cílené vytěsňování umění ze 
životního stylu zejména nejmladší generace. Pozitivní a aktiv-

ní vztah k  umění se vytratil z  životního stylu dospívajících 
a zásadně poklesl i jejich základní kulturní přehled (dokonce 
i u studentů s uměleckými zájmy a ambicemi) – alarmující je 
navíc skutečnost, že tento deficit většinou ani nepociťují jako 
problematický.

Svůj vliv v této oblasti ztratila nejenom rodina (má stále méně 
času, roste počet neúplných rodin), ale také zájmové skupiny 
(zanikají tradiční silná a vlivná nezávislá kulturní a umělec-
ká sdružení – např. filmové a  jiné kluby), umělecká kritika 
(zanikla většina významných uměleckých časopisů) a  v  ne-
poslední řadě i  nový systém všeobecného vzdělávání. Z  něj 
se umění a estetická výchova prakticky vytratily a jejich role 
a  postavení slábly na  úkor výraznější podpory pragmatič-
tějších předmětů – především maturitních. Oslabení umění 
a jeho nezastupitelné role je pochopitelně problémem globál-
ním. Na rozdíl od naší republiky ale většina evropských států 
tuto situaci aktivně řeší a v posledních letech vzniká a úspěš-
ně funguje mnoho významných projektů podporujících es-
tetickou výchovu na  školách. Mnohé z  těchto projektů byly 
velkou inspirací ke vzniku projektu ARTEDIEM (např. norský 
THE CULTURAL RUCKSACK, britský INTO FILM, polský 
FILMOTEKA SZKOLNA…).

Podstata

Podstatou projektu ARTEDIEM je vytvoření celostátní aktivi-
ty významných institucí z oblasti kultury a školství (ALIANCE 
ARTEDIEM), která by aktivně a systémově tuto situaci změ-
nila. Výraznější podpora estetické výchovy na SŠ (i ZŠ) vede 
k zásadní a tolik potřebné změně současného spíše negativního 

Projekt ARTEDIEM – podpora 
estetické výchovy na S�
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vztahu studentů k umění, který ve svém výsledku vytěsňuje 
umění ze životního stylu mladé generace. Projekt ARTEDI-
EM je paralelní forma vzdělávání, která nezasahuje zásadně 
do školní struktury a nemá ambice zavádět nový předmět, ale 
„jen“ přirozeně vytváří podmínky pro efektivnější spolupráci 
významných kulturních institucí a škol, a  to na všech úrov-
ních – celostátní, krajské i místní.

Programová nabídka projektu ARTEDIEM nabídne v oblasti 
estetické výchovy alternativu a zároveň i aktivní a přirozenou 
obranu současného vzdělávacího systému před nabídkami 
ryze komerčními a  navíc nekvalitními. Garance maximální 
kvality a profesionality ze strany UNESCO a dalších význam-
ných národních kulturních institucí i osobností výrazně při-
spěje k tolik potřebné přirozené propagaci domácího i světo-
vého kulturního dědictví u nejmladší generace.

Podstatou projektu tedy není zavádět nový předmět estetic-
ké výchovy, ale – po vzoru obdobných zahraničních projektů 
– nabízet studentům a školám pravidelné setkání s profesio-
nálním uměním (i jeho tvůrci či odborníky) ideálně ZDARMA 
a školám nabídnout toto setkání i silný zážitek k pedagogic-
kému využití na školách. Důležitou podmínkou úspěchu pro-
jektu je také systémová finanční podpora především institucí 
státních, část jejich rozpočtů bude účelově vázaná k vytvoření 
podmínek snadnějšího přístupu studentů k umění.

Strategické cíle

Hlavním strategickým cílem projektu je změnit vztah genera-
ce současných studentů k umění a pokusit se u nich probudit 
„lásku“ k umění, ale i potřebu mít umění jako nedílnou sou-
část životního stylu. Každý z nás na prahu dospělosti prožil 
známý stav iniciace – setkání se silným uměleckým zážitkem 
v  kině, divadle, knihovně, na  koncertě či výstavě. V  mnoha 

případech nešlo o náhodu, ale aktivní doporučení – z rodiny, 
přátel, ale i školy. Proto chce projekt nabídnout cíleně progra-
my, které mají tuto předpokládanou iniciační sílu a současně 
jsou bezesporu programy uměleckými – patří tedy do kultur-
ního dědictví.

Aktivní setkání s těmito díly, anebo i osobnostmi, může vý-
razně podpořit a  posílit estetickou výchovu na  SŠ. Tímto 
přirozeným rozšířením kulturního přehledu i  prohloubením 
kritického estetického vnímání projekt výrazně přispěje k vý-
chově tzv. profesionálního diváka, který se dobře orientuje 
v současné přebohaté kulturní nabídce, dokáže si vybrat, ale 
i  některé kulturní nabídky aktivně odmítnout. Také dokáže 
lépe umělecké dílo interpretovat a zasadit do kontextu spole-
čenského, historického i politického. V neposlední řadě zásad-
ně posiluje a udržuje svůj pozitivní vztah k umění, a vytváří 
tak celoživotní potřebu, nutnost, lásku k umění.

Projekt ARTEDIEM ale současně nabízí i plnění dalších dů-
ležitých dílčích cílů, mnohé z nich se v naší republice dlou-
hodobě neřeší:

 ~ zahájení širší diskuse o smyslu a důležitosti umění ve společnosti 
a tedy i estetické výchovy v systému všeobecného školství;

 ~ přesnější definice umění a  jeho nezastupitelné role právě 
v současné době přeplněné komerční a  jen relaxační zábavné 
kultury;

 ~ přirozená propagace nejvýznamnějších děl a osobností domácího 
a světového kulturního dědictví pod přímou gescí UNESCO;

 ~ efektivní fungování národních kulturních institucí a  jejich 
přirozené využití v oblasti estetické výchovy na školách;

 ~ vytvoření cílené koncepce a  spolupráce v  oblasti podpory 
prezentace umění na  všech úrovních – celostátní, krajské, 
místní;

 ~ snadnější a nekomerční přístup k umění pro studenty;

 ~ implementace a spolupráce zahraničních projektů podporujících 
estetickou výchovu na školách;

 ~ obnovení společného zájmu a konkrétní spolupráce ministerstva 
kultury a školství v oblasti estetické výchovy;

 ~ přirozené posílení role umělecké kritiky a  aktivní zapojení 
periodik věnujících se umělecké kritice;

 ~ aktivní zapojení významných uměleckých osobností a  jejich 
podpora i aktivní účast v projektu;

 ~ vytvoření přirozené obrany před vstupem komerčních 
kulturních aktivit do škol;

 ~ přirozená a  koordinovaná spolupráce významných institucí 
a aktivit různých druhů umění;

 ~ navázání na  velmi dobrou úroveň i  tradici estetické výchovy 
na ZŠ a unikátní systém ZUŠ;

 ~ vytvoření prostoru pro vznik nových neformálních skupin 
studentů (průkazky, kluby umění, …);

 ~ vytvoření systému financování projektu na  všech úrovních 
– místní, krajské i  celostátní a  vytvoření speciálního fondu 
na podporu vybraných certifikovaných programů pro školy.

Zahraniční projekty – vzory

Aktivní řešení absence estetické výchovy a  vytěsnění umě-
ní ze životního stylu nejmladší generace se u nás koncepčně 
neřeší a  není dokonce ani definováno jako významný pro-
blém, jehož výsledkem je stálé snižování úrovně české kultury 
a umění, ale i kulturního prostředí (postupný zánik důležitých 
aktivit a iniciativ – kulturní časopisy, filmové kluby, rockové 
kluby,…). Celá země je sice v  současnosti zaplavena velkým 
množstvím kulturních aktivit, ale drtivá většina z  nich má 
cíl ryze komerční a relaxační. Snahy o výraznější změnu této 
situace jsou náhodné, nekoncepční a bez výrazné podpory vý-
znamných státních institucí. Obdobná situace je i v zahraničí, 
ale na rozdíl od naší republiky je nejenom přesněji definová-
na, ale i  aktivně řešena. Většina vyspělých evropských zemí 
tak má již několik let významné celostátní projekty na podpo-

ru estetické výchovy nejmladší generace, některé z nich jsou 
i velkou inspirací pro vznik a realizaci projektu ARTEDIEM.

Norsko – THE CULTURAL RUCKSACK
Pozoruhodný a  výrazně finančně dotovaný projekt na  pod-
poru estetické výchovy na  ZŠ i  SŠ je založen na  usnadnění 
přístupu studující mládeže k  významným kulturním akcím 
a  osobnostem. Projekt je součástí kulturní politiky vlády 
od  roku 2001 nejprve pro ZŠ, v  poslední době i  pro střed-
ní školy. To znamená, že všichni žáci ve věku od 6 do 19 let 
budou moci využít tento program, který nabízí možnost kul-
turního vyžití ve všech oblastech – múzické umění, vizuální 
umění, film, hudba, literatura a kulturní dědictví. Projekt je 
joint-venture mezi vzdělávacím a kulturní odvětvím na ná-
rodní a místní úrovni.10

Velká Británie – FILM EDUCATION a INTO FILM
Nejstarší, nejvýznamnější a  nejaktivnější aktivita, která 
od roku 1984 rozšiřuje svoje aktivity v oblasti filmové a au-
diovizuální výchovy v  celé zemi. Připravuje metodické ma-
teriály, vzdělává pedagogy, organizuje projekce pro školy. 
Největší součástí projektu je celostátní festival NATIONAL 
SCHOOLS FILM WEEKS, kterého se v posledních letech roč-
ně účastní více jak 400 000 studentů a žáků prakticky všech 
britských škol. Velmi významnou a  inspirativní aktivitou je 
vytvoření nové strategie – FILM: 21. CENTURY LITERACY, 
která stanoví základní kroky a  postupy vedoucí k  posílení 
filmové gramotnosti.11 Projekt v roce 2013 překvapivě skon-
čil, ale nahradil jej projekt progresivnější a efektivnější INTO 
FILM12 a FILM CLUBS.13

10 Publikace k  tomuto projektu najdete na  webových stránkách: http://
denkulturelleskolesekken.no/english/publication-in-english/.
11 Více informací na www.filmeducation.org.
12 Více informací na http://www.intofilm.org/.
13 Více informací na http://www.filmclub.org/about.

http://www.filmeducation.org
 http://www.intofilm.org/
http://www.filmclub.org/about.
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Polsko – FILMOTEKA SZKOLNA
Nedávno vznikl i v Polsku velmi zajímavý, úspěšný a inspira-
tivní projekt FILMOTÉKA SZKOLNA, jehož podstatou je vý-
roba a dodání kolekce 55 DVD (s významnými polskými filmy, 
metodickými materiály a  dalšími bonusy) do  všech 14  000 
polských středních škol. Souběžně také vzniká několik dalších 
aktivit – školení pedagogů, výroba studentských filmů, distri-
buce materiálů, webové stránky. Autorem a realizátorem pro-
jektu je Polský filmový institut, který vznikl v roce 2005 díky 
přijetí nového filmového a audiovizuálního zákona. V součas-
né době se připravuje pokračování projektu a přirozené rozší-
ření dalších aktivit.14

Německo – VISION KINO
Iniciativa založená již v roce 2003 se v posledních letech roz-
rostla a její působnost je velmi podobná aktivitě FILM EDU-
CATION v Anglii. Také tato aktivita má svůj největší projekt 
SCHULKINOWOCHE, který dostane do  kin v  krátkém čase 
600 000 studentů a žáků z celého Německa. Kromě pořádání 
kongresů pro pedagogy, školení, distribuci DVD, vydávání pu-
blikací (mimochodem také knihy KÁNON FILMU), provozuje 
internetový portál www.kinofenster.de. Podobně jako v  An-
glii, tak i  v  Německu je aktivita výrazně finančně i  morálně 
podporována státem.15

Švédsko – FILM IN SKOLAN
Iniciátorem a také hlavním organizátorem je Švédský filmový 
institut, který garantuje a organizuje školní projekce a pod-
poruje využití filmu ve  vyučování. Kromě školení učitelů, 
údržby filmové databáze a tvorby metodických materiálů SFI 
také organizuje školní projekce v programu SCHOOL CINE-

14 Více informací na www.filmotekaszkolna.pl.
15 Více informací na www.visionkino.de.

MA – a  opět s  velkým úspěchem a  dosahem (600 000 žáků 
a studentů za rok).16

Název projektu

Název projektu odpovídá podstatě celého projektu – tedy cíle-
nému vytváření podmínek pro snazší přístup nejmladší gene-
race k umění a případnému silnému emočnímu zážitku, který 
může do budoucna přerůst v „lásku“ k umění a k jeho přiroze-
nému začlenění do budoucího životního stylu. Název v pod-
statě odpovídá pojmu DOSTAVENÍČKO S  UMĚNÍM – tedy 
velmi silný zážitek, který může za určitých okolností přerůst 
v celoživotní lásku. Důležitou inspirací bylo i krédo mladého 
výtvarníka Maxe Švabinského, který v době nástupu na Aka-
demii se řídil heslem NIHIL PRAETER ARTE … nic než umění.

Formy projektu

Projekt ARTEDIEM má za sebou tři roky úspěšné pilotní re-
alizace v jednom malém městě – Kroměříži (25 000 obyvatel 
a 9 středních škol). Projekt se realizoval tři roky a zaznamenal 
každý rok větší zájem i  aktivnější účast ze strany pedagogů 
i studentů – v roce 2013 se týdne zúčastnilo 2 500 studentů. 
Paradoxně ale také absenci výraznější finanční pomoci ze stra-
ny místních i  krajských orgánů samosprávy. I  přes význam-
né záštity (ministr kultury, ministr školství, předseda parla-
mentu, Rada ČT…) získal projekt přímou finanční pomoc jen 
ze strany Fondu kultury MKČR. Zatím poslední třetí ročník 
(2013) dokonce nezískal žádnou finanční podporu a byl „fi-
nancován“ jen z rozpočtu pořádající instituce – DOMU KUL-
TURY KROMĚŘÍŽ. A  právě tato situace prokázala, že tento 
projekt je možné zorganizovat s minimálními finančními ná-

16 Více informací na www.sfi.se/engb/English/Education.

roky a s maximálním výsledným efektem. Navíc nás těší velký 
zájem a morální podpora ze strany našeho vzoru – norského 
projektu THE CULTURAL RUCKSACK. V únoru byl delegaci 
norské oblasti HEDMARK projekt představen a shledán velmi 
zajímavým i pro případnou spolupráci a šanci získat finanč-
ní podporu z norských zdrojů. Pozitivní výsledky projektu tří 
ročníků, zahraniční ohlas i  aktuální trvalá absence význam-
ného celonárodního projektu na  podporu estetické výchovy 
středoškolské mládeže byl impulzem k vytvoření této nabídky 
i pro jiná města ČR a další partnerské organizace. Z dosavadní 
praxe vyplynuly tyto formy realizace projektu – projekt Týden 
umění (celostátní kampaň trvající jen týden), průkazky ARTE-
DIEM (celoroční aktivní nabídka kvalitních kulturních pro-
gramů). V letošním roce přibude i další forma – kluby umění 
ARTEDIEM na školách.

Týden umění ARTEDIEM

Jedná se o  celonárodní aktivitu, která v  rámci 1–2 týdnů 
v roce nabídne v jednotlivých větších městech (podmínkou je 
přítomnost minimálně 2-3 středních škol) kvalitní a rozmani-
tou nabídku kulturních programů v rámci vyučování. Studenti 
tak dostanou šanci alespoň jednou za rok navštívit kulturní 
akce maximální kvality a  setkat se aktivně s  významnými 
představiteli celostátní, regionální i místní kultury.

Týden umění vychází z bohatých zkušeností podobně „umě-
leckých“ týdnů v Anglii, Německu či Švédsku (např. ve Velké 
Británii se těchto týdnů účastnilo 600 000 studentů z několi-
ka tisíc škol). Obdobně jako i u jiných celostátních úspěšných 
aktivit (NOC S  ANDERSENEM, NOC KOSTELŮ, MUZEJNÍ 
NOC …) je cílem této aktivity propagovat základní myšlenku 
projektu ARTEDIEM (probuzení lásky k umění, výchova pro-
fesionálního diváka) a současně i nabídnout alternativu ško-
lám v oblasti kulturní a umělecké. Týden umění také vytvá-

ří ideální prostor pro aktivní spolupráci kulturních institucí 
místních i nadregionálních.

Programová náplň
Hlavní organizátor Týdne umění připravuje a nabízí program 
v  těsné spolupráci se školami a  jinými institucemi, ale také 
s jinými městy v kraji. Základ programu budou tvořit certifi-
kované programy, které nejlépe prezentují kulturní dědictví 
a současně jsou vhodné pro studenty SŠ nebo i ZŠ. Seznam 
těchto programů sestaví celostátní nebo i krajské kulturní in-
stituce v těsné spolupráci s komisí UNESCO, která garantuje 
maximální kvalitu, ale i  aktuálnost (např. vazbu na  výročí, 
ocenění státními i  dalšími cenami, jako jsou např. Magne-
sia Litera, Thálie, Český lev...). Organizátor ale může využít 
i místní kulturní instituce nebo osobnosti a přirozeně je zahr-
nout do kulturní nabídky pro školy tak, aby kvalitativně od-
povídaly celkové nabídce programů ARTEDIEM. Školy si pak 
samy vyberou ze seznamu vhodný program i  místo konání. 
Tyto programy jsou pro školy ZDARMA, ale školy a organizá-
tor se mohou rozhodnout využít i jinou kulturní nabídku – ta 
je ale již zpoplatněna. Některé z nabízených programů mohou 
být využity i v odpoledních hodinách tak, aby tyto programy 
mohla navštívit nejenom veřejnost, ale i studenti jiných škol.

Termín
Obdobně jako u  zahraničních vzorů se jeví tento program 
vhodný k realizaci v podzimních měsících – ideálně spojený 
s významným výročím 28. října nebo 17. listopadu.

Místa
Akce se mohou konat nejenom v  profesionálních prostorách 
participujících institucí (kulturní domy, divadla, kina, knihovny, 
galerie…), ale i přímo na školách (auly, audiovizuální centra…).

http://www.kinofenster.de
http://www.filmotekaszkolna.pl
http://www.visionkino.de
http://www.sfi.se/engb/English/Education
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Organizace
Samotnou organizaci TÝDNE UMĚNÍ bude v  příslušném 
městě zajišťovat některá aktivní kulturní organizace s dob-
rým zázemím a organizačními schopnostmi. Ideálně DOMY 
KULTURY nebo KINA, případně KNIHOVNY, DIVADLA či 
GALERIE. S koordinací a podporou se mohou tohoto úkolu 
ujmout i  jiné organizace anebo příslušné městské a krajské 
odbory kultury a školství. 

Propagace
Protože se jedná o celostátní akci, která se koná v přesně da-
ném termínu a v několika městech, pak také by měla být akce 
propagována především celostátně a cíleně na školy. Směřova-
la by nejenom k hlavním účastníkům a organizátorům (školy, 
kulturní instituce), ale i ke studentům, pedagogům i rodičům. 
Propagace by probíhala prostřednictvím webu, sociálních sítí 
a speciálních panelů, které budou umístěny na všech školách 
a  budou propagovat všechny formy projektu ARTEDIEM – 
tedy i jeho každoročního vrcholu – TÝDNE UMĚNÍ PRO SŠ.

Financování
Cílem projektu je nabídka kvalitních uměleckých programů 
tak, aby organizátor nemusel vybírat vstupné, a setkání s vý-
znamnými osobnostmi za  výhodných finančních podmínek. 
Nejlépe tak, aby školy platily jen symbolické vstupné, nebo 
žádné (ideál). Důležité bude zajištění vícezdrojového financo-
vání ze zdrojů:

 ~ místní samosprávy (formou účelové dotace organizátora – 
především režijních nákladů),

 ~ krajského úřadu (účelová dotace vlastních kulturních organizací 
a podpora středních škol),

 ~ celostátní (financování certifikovaných programů ve spolupráci 
s  národními kulturními institucemi, případně účelová dotace 
TÝDNE UMĚNÍ ze speciálního fondu – ideálně z  FONDU 
KULTURY, případně z jiného účelově vázaného fondu).

Základním principem financování TÝDNE UMĚNÍ by měl být 
systém garantované automatické dotace z celostátních a kraj-
ských zdrojů, vázané na výši dotace města a současně na vý-
slednou kvalitu programu.

Průkazky ARTEDIEM

Aktivita Týden umění je pouze jednorázová a trvá pouze jeden 
týden, ale nabídka kvalitních uměleckých programů místních 
kulturních institucí je celoroční. V současné době má většina 
z těchto institucí vytvořený svůj vlastní systém slev pro stu-
denty a pedagogy, které se dají přirozeně popojit s projektem 
ARTEDIEM. Propojení zdůrazní potřebu vzájemné výhodné 
spolupráce škol s daným kulturním zařízením, současně ale 
zvýší potřebu nabízet studentům maximální kvalitu umělec-
kých programů. Jednotná průkazka ARTEDIEM totiž nabídne 
slevy VŠEM zapojeným kulturním institucím ve městě. Také 
se vytvoří přirozený prostor pro využití certifikovaných pro-
gramů i  mimo Týden umění, tedy celoroční nabídka těchto 
programů pro školní, ale i mimoškolní aktivity. K propagaci 
akcí se slevou pro držitele průkazek ARTEDIEM je možné vy-
užít školy, weby i pravidelně zasílané newslettery (podmínkou 
předání průkazky je e-mail). Držitelé průkazek vytváří sou-
časně velmi silnou zájmovou skupinu, která touží setkávat se 
s kvalitními uměleckými programy i osobnostmi.

DRŽITEL – jen studenti SŠ (i ZŠ) a pedagogové
EVIDENCE – podmínkou k získání průkazu je evidence konkrétního 

držitele, potvrzení školy a předání kontaktních údajů
CENA – by měla být jen symbolická (manipulační) anebo ideálně 

ZDARMA
VÝHODY – pravidelné informace o  programech zařazených pod 

značku ARTEDIEM a významná sleva
VÝROBA A DISTRIBUCE – ideálně organizace TÝDNE UMĚNÍ

Kluby ARTEDIEM

V  návaznosti na  úspěšné zahraniční vzory (britský INTO 
FILM), ale i domácí (JEDEN SVĚT NA ŠKOLÁCH), je možné 
iniciovat vznik specializovaných klubů umění ARTEDIEM pří-
mo ve školách. Podstatou této studentské aktivity bude volné 
pokračování TÝDNE UMĚNÍ a využití některých nabízených 
certifikovaných programů po celý rok – v rámci právě těchto 
klubů ARTEDIEM – anebo i pro další školní kulturní aktivity. 
Klub ARTEDIEM by totiž pravidelně nabízel aktivní setkání 
s  uměním přímo ve  školách a  to v  různých formách – pro-
jekce filmů, čtení poezie, výstavy, besedy s  umělci, odborné 
přednášky… Organizace klubů a  následně i  výběr programu 
bude v gesci aktivních a uměním oslovených studentů, ideál-
ně i s pomocí a podporou pedagogů či místních umělců. Kluby 
ARTEDIEM mohou vznikat v těsné spolupráci s již existující-
mi KLUBY JEDNOHO SVĚTA (rozšíření nabídky na umělecké 
programy) či dalšími formami školních klubů (diskusní, poe-
zie, hudební, apod.). Kluby kromě certifikovaných programů 
mohou získat další finanční podporu přímo od  škol, krajů 
anebo z celostátního fondu.

Spolupráce a organizace
Každá z aktivit projektu ARTEDIEM bude mít svého místního 
organizátora. Organizaci TÝDNE UMĚNÍ bude zajišťovat sil-
ná místní kulturní organizace v těsné spolupráci s ostatními 
organizacemi města. Pochopitelně v koordinaci s místním od-
borem kultury a školství a s podporou příslušných krajských 
odborů. Míra spolupráce se pak odrazí i ve výši přímé účelově 
vázané podpory ze strany města a  kraje. Z  hlediska progra-
mové nabídky vždy půjde o tvůrčí proces konečného výběru 
programů z databáze certifikovaných programů celostátních, 
krajských i místních. Důležitá bude i aktivní účast místních 
kulturních osobností. Na  základě této spolupráce pak může 
vzniknout i  koordinovaná nabídka průkazek ARTEDIEM 
a  opět ideálně ze strany organizace odpovědné za  TÝDEN 

UMĚNÍ. Pokud jde o  KLUBY ARTEDIEM, ty si zorganizuje 
každá škola sama – ideálně z iniciativy studentů a některých 
pedagogů na základě již stávajících klubů či kulturních aktivit 
(např. JEDEN SVĚT NA ŠKOLÁCH, diskusní kluby, apod.).

Pro celostátní propagaci, metodickou pomoc, jednání s  vý-
znamnými institucemi, zajištění finančních zdrojů a  přede-
vším vytváření databáze certifikovaných programů pro školy 
bude nutné a vhodné vytvořit speciální organizaci – ALIANCI 
ARTEDIEM. Aktivními členy ALIANCE by měli být zástupci 
obou ministerstev a nejdůležitějších celostátních kulturních 
institucí, které ve své činnosti již mají i aktivity k podpoře es-
tetické výchovy na školách. Také by byla přínosná a potřebná 
účast a podpora významných kulturních osobností a aktivit 
(festivaly, apod.). 

ALIANCE vytvoří speciální poradní výbor, který bude garan-
tovat kvalitu vhodných certifikovaných programů pro aktivity 
ARTEDIEM. ALIANCE také vytvoří systém efektivní a moti-
vující přímé finanční podpory organizátorů TÝDNE UMĚNÍ, 
případně školních KLUBŮ ARTEDIEM. Základem tohoto sys-
tému by měl být princip vícezdrojového financování a aktivní 
spoluúčasti – celostátní přímá finanční podpora bude genero-
vána na základě výše podpory z místních a krajských rozpočtů 
i  konečné kvality programové nabídky TÝDNE UMĚNÍ. Fi-
nancování bude zajišťovat speciální FOND ARTEDIEM, který 
sdruží nejenom prostředky obou ministerstev (např. FOND 
KULTURY), ale dokáže získat další finanční zdroje z  fondů 
EU a Norska. Dalším zdrojem by měla být i speciální nadace, 
která by umožnila finanční podporu i ze soukromých zdrojů 
(např. BOHEMIAN HERITAGE FUND). 
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Markéta Poláková, Daniel Čermák

Kulturní infrastruktura je významným faktorem, který vy-
tváří zázemí pro realizaci kulturních aktivit, rozvoj kultury 
a regionálních tradic (Patočková a kol. 2012). Nejedná se pou-
ze o místa, kde je možné zhlédnout přestavení, výstavu či vy-
slechnout koncert, ale zároveň o místa, kde se lidé setkávají, 
společně sdílejí prožitek s lidmi podobných zájmů, kde dochází 
k reprodukci kultury. Kulturní infrastruktura nabízí možnost, 
jak zpřístupnit společné kulturní dědictví široké veřejnosti, 
je prostředím pro mezigenerační a  mezikulturní předávání 
artefaktů, sociokulturních regulativů a  idejí. Podle Patočky 
a Heřmanové (2008: 51) se jedná „o pojem, který je používán 
k  označení objektů zprostředkovávajících a  zpřístupňujících 
poskytování kulturních statků a služeb“. Pod tento pojem lze 
zařadit jednak veškeré nemovitosti (historické budovy, kul-
turní domy, muzea, divadla, kina, galerie, knihovny), jednak 
i technické vybavení muzeí, galerií a odborných pracovišť (de-
pozitářů, archivů, konzervačních a  restaurátorských dílen), 
zejména pokud jde o  informační a digitalizační technologie 
sloužící v oblasti „živé i neživé kultury“ (Patočka – Heřma-
nová 2008: 51). Stav kulturní infrastruktury v  jednotlivých 
regionech lze sledovat prostřednictvím statistických údajů. 
Ty nám dávají informace o počtu jednotlivých typů objektů, 
o jejich kapacitě či návštěvnosti. Statistické údaje jsou získá-
vány z rezortního statistického výkaznictví Ministerstva kul-
tury ČR, které zpracovává Národní informační a poradenské 
středisko pro kulturu (NIPOS). Údaje jsou zjišťovány za kul-
turní organizace zřizované státem (Ministerstvem kultury 
ČR, Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR nebo 
jinými ministerstvy a  územně samosprávnými celky), kul-
turní zařízení zřizované církvemi, občanskými sdruženími, 

obecně prospěšnými společnostmi, podnikateli (právnickými 
a fyzickými osobami) aj. 

Při sledování současného stavu kulturní infrastruktury je zá-
roveň důležitým hlediskem subjektivní vnímání dostupnosti 
a  hodnocení nabídky infrastruktury zajišťující kulturní vy-
žití. K tomu nám poslouží data z rozsáhlého dotazníkového 
šetření Kultura v regionech České republiky 2011, které bylo 
zaměřeno na oblast představ o kultuře a kulturním dědictví 
a  zejména na  kulturní participaci a  faktory, jež ji ovlivňují. 
Dotazníkové šetření probíhalo v rámci výzkumného projektu, 
na němž autoři participují.17 Získaná data nám mohou také 
pomoci identifikovat, jaký typ lidí navštěvuje jednotlivá kul-
turní zařízení, předpoklady, které mohou ovlivňovat vyšší ná-
vštěvnost či důvody nenavštěvování.

Vzhledem ke  značné rozsáhlosti tématu a  množství zaříze-
ní, která lze pod kulturní infrastrukturu zařadit, se v tomto 
příspěvku chceme na danou problematiku podívat prostřed-
nictvím jednoho příkladu typu kulturní infrastruktury – diva-
dla. Nejprve se soustředíme na deskripci a analýzu vybraných 
prostorových aspektů sítě (profesionálních) divadel v  České 
republice. Na základě výsledků dotazníkového šetření se pak 
snažíme o zodpovězení otázky „Jací lidé navštěvují divadlo“ 
neboli o postihnutí typologie návštěvníků jak z hlediska čet-
nosti návštěv divadelních představení, tak i  z  hlediska typů 
představení (činohra, představení pro děti, muzikál).

17 Projekt „Sociální a institucionální podmíněnost rozvoje kultury a ucho-
vání kulturního dědictví v regionálním prostředí a její využití v efektivnější 
organizaci kulturních aktivit regionu“ byl podpořen Ministerstvem kultury 
v rámci Programu aplikovaného výzkumu a vývoje národní a kulturní identi-
ty (identifikační kód projektu: DF11P01OVV032).

Kulturní infrastruktura v �eské 
republice na p�íkladu divadel
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Historie divadel v České republice

Česká republika se může chlubit jednou z nejhustějších diva-
delních sítí v Evropě. Významnou tradici této instituce v čes-
kých zemích dokládá široká základna profesionálních divadel 
i ochotnických souborů (Patočková a kol. 2012). Profesionální 
divadelní instituce se vyvíjela do dnešní podoby podobně jako 
v celé střední Evropě zhruba od 18. století, tedy období osví-
cenství. V letech 1739–1783 působilo v Praze Divadlo v Kot-
cích, které bylo prvním divadlem, jež svým nákladem zřídil 
a provozoval pražský magistrát. Prostor pronajímal jednotli-
vým ředitelům na určitá období.

Stavovské divadlo (původně Hraběcí Nosticovo divadlo), které 
bylo otevřeno v roce 1783, je nejstarší dochovanou divadelní 
budovou v Praze. Bylo postaveno jako reprezentativní „národ-
ní“ divadlo, nicméně spíše ve smyslu osvícenském, kde bylo 
zdůrazňováno hlavně teritoriální hledisko a aspekt kultivová-
ní a výchovy společnosti. Národní divadlo, jehož základní sta-
vební kámen byl položen v roce 1868 a na jehož budování se 
sbírkami podílely široké vrstvy obyvatel, se stalo ztělesněním 
vůle českého národa po národní svébytnosti a samostatnosti.

Analogicky k  Praze začala následně vznikat divadla i  v  dal-
ších, zejména lázeňských městech českých zemí. Rozvoj di-
vadelní sítě však neprobíhal pouze lineárně, ale objevilo se 
zde několik výraznějších skoků. Samostatné budovy vznikaly 
ve větších i malých městech, přičemž některé z nich dodnes 
slouží k  divadelnímu či obecně kulturnímu účelu (Studie 
současného stavu podpory umění 2009: 21). V období mezi 
lety 1860–1910 vznikaly reprezentativnější budovy, v pová-
lečném období první republiky vedle oficiálních kamenných 
divadel docházelo ke stavbě středně velkých divadel určených 
zejména pro bulvární repertoár zaměřený na lidové publikum. 
Forma kabaretních divadel poskytovala možnost jak se vyjad-
řovat ke každodenním událostem, a tak vystoupení často pře-

cházela ke společenské a politické satiře. Od 20. let minulého 
století začala vznikat avantgardní divadla, jejichž zdrojem in-
spirace byly zejména lidové zábavy, kabarety či filmy. Nejzná-
mějším příkladem je Osvobozené divadlo, které bylo založeno 
v  roce 1926 režiséry Jindřichem Honzlem a  Jiřím Frejkou 
jako součást divadelní sekce Devětsilu.

Po roce 1945 se nové budovy stavěly jen sporadicky. Stávají-
cí divadelní infrastruktura byla doplněna tzv. divadly malých 
forem (Semafor, Rokoko, Paravan aj.) a  později studiovými 
divadly (Divadlo na provázku, Hanácké divadlo Prostějov aj.), 
která mnohdy využívala i  alternativní prostory, jež nebyly 
původně divadelní (Studie současného stavu podpory umě-
ní 2009: 22). Po roce 1948 byla všechna divadla v Českoslo-
vensku zestátněna, dále pak podle tzv. Divadelního zákona 
č. 33/1978 Sb. byla od roku 1978 divadla zřizována a provozo-
vána pouze krajskými národními výbory a státem (minister-
stva kultury a školství, mládeže a tělovýchovy).

Komplexní společenská změna, která nastala po  listopadu 
1989, měla vliv i na divadla. Jednak došlo k nárůstu divadel-
ních scén, ale také k transformaci divadelního systému: v de-
vadesátých letech skončil státní monopol provozování divadla, 
většina divadel přešla do správy měst, významnou roli začal mít 
rovněž soukromý sektor (což se zpočátku týkalo zejména muzi-
kálových produkcí). Divadla tak dnes mohou být provozována 
jako veřejné neziskové organizace, soukromá (nestátní) nezis-
ková zařízení a soukromá (nestátní) zisková zařízení.

Divadlo ve statistických údajích

Statistika NIPOS zaznamenává divadla zřizovaná jak MK ČR, 
tak MŠMT ČR, obcemi, městy či městskými částmi, občanský-
mi sdruženími, obecně prospěšnými společnostmi, nadacemi, 

podnikateli i podnikatelskými subjekty.18 Sledována jsou i di-
vadla soukromá a od roku 1999 rovněž divadla stagionového 
typu, tedy ta, která nemají vlastní soubor a sama nutně ne-
produkují vlastní divadelní či taneční představení.

V období mezi lety 1990 a 2012 došlo k nárůstu počtu divadel 
ze  47 na  153 (bez stagion). Analogicky k  počtu divadel, jak 
ukazuje graf č. 7 – Dlouhodobý vývoj počtu sedadel, představení 
a  návštěvníků divadel v  ČR 1995-2012 na straně ix, narůstal 
také počet sedadel ve  stálých scénách a  počet představení. 
Naproti tomu počet návštěvníků prošel kolísavým vývojem: 
po počátečním poklesu na počátku 90. let na minimum v roce 
1993 (4,27 mil.) stoupal k maximu v roce 1996 (6,05 mil), ná-
sledoval opětovný pokles v letech 2000 až 2003 a znova nárůst 
v letech 2004 až 2011. V roce 2012 byl patrný zase menší pokles.

Prostorové rozmístění divadel, o nichž máme dostupné infor-
mace, ukazuje graf č. 8 – Počet divadel (2014) na straně ix. Graf 
byl zpracován na základě registru kulturních subjektů uvedené-
ho na webových stránkách NIPOS (aktualizovaný k 19. 2. 2014).

Z grafu č. 8 – Počet divadel (2014) na straně ix – je patrné, že 
síť divadel je očividně vázána zejména na větší města. Nepře-
kvapuje zjištění, že nejvíce divadel je v Praze (122) a v Brně 
(22). Více jak dvě divadla se nacházejí v Českých Budějovicích 
(5), v Ostravě a v Hradci Králové (3). Na grafu je také možné 
vidět větší koncentraci divadel v Ústeckém kraji.

Zajímavé informace poskytuje také pohled na vztah kapacity 
stálých scén divadel (počet sedadel) a počtu návštěvníků v jed-

18 Je třeba si uvědomit, že v rámci statistiky nemusí být databáze, která 
by mapovala stav divadelní sítě v České republice, úplná. Zejména soukromá 
divadla zde nemusí být vůbec podchycena, a řada těchto zařízení mohla vyu-
žít svého práva na ochranu individuálních dat a nedat souhlas ke zveřejnění 
jakýchkoli podrobnějších údajů.

notlivých krajích České republiky. Jak potvrzují údaje z Výsled-
ků účtu kultury za rok 2011, ukazuje se zde výjimečné postavení 
Prahy z hlediska ostatních měst v České republice. Kapacita 
měřená počtem sedadel je v Praze v přepočtu na 10  tis. oby-
vatel v porovnání s celostátní úrovní téměř čtyřnásobná, ještě 
vyšší je relativní návštěvnost divadel v Praze (24 048 na 10 
tis. obyvatel). Vázanost divadel na větší a kulturně významná 
města dále potvrzuje jejich vyšší návštěvnost v  Jihomorav-
ském kraji (Brno), v Plzeňském kraji (Plzeň) a Moravskoslez-
ském kraji (Ostrava). Nejnižší návštěvnost z  hlediska počtu 
obyvatel je v Karlovarském kraji, nižší návštěvnost je patrná 
také v Kraji Vysočina a ve Středočeském kraji, což může pou-
kazovat na „dostředivý vliv“ zejména Prahy a Brna i fakt vel-
kého počtu malých obcí (Výsledky účtu kultury za rok 2011).

Divadlo v dotazníkovém šetření Kultura 
v regionech České republiky 2011

Následující část textu přináší poznatky získané z vlastního roz-
sáhlého dotazníkového šetření. Zaměříme se zejména na čet-
nost návštěv divadelních představení, bariéry návštěvnosti, 
typologii návštěvníků a dojíždění za divadelními představení-
mi. Sběr dat na základě formalizovaného a standardizovaného 
dotazníku realizovalo Centrum pro výzkum veřejného mínění 
SOÚ AV ČR, v.v.i. na podzim roku 2011 ve všech krajích České 
republiky (NUTS 3). Výzkum se konal na základě kvótního výbě-
ru podle kraje, velikosti místa bydliště, pohlaví, věku a vzdělání. 
Celkem se výzkumu zúčastnilo 2 710 respondentů (Patočková 
a kol. 2011). V prvních fázích našich analýz nás zajímala čet-
nost návštěv jednotlivých typů kulturních zařízení. Tu zjišťova-
la otázka „Zamyslete se, prosím, a řekněte mi, jestli a jak často obvykle 
navštěvujete následující kulturní akce či zařízení“. V této otázce byla 
z hlediska divadel zjišťována u respondentů frekvence návštěv 
divadelních představení pro dospělé, divadelních představení 
pro děti a muzikálů. Frekvence návštěv pak byla následně dána 
do souvislosti se sociodemografickými údaji respondentů.
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Typologie návštěvníků
Jak ukazuje graf č.  9 – Návštěva divadel (v  %) na straně x, 
přibližně 70 % obyvatel chodí, alespoň občas, do divadla nej-
méně na  jeden typ představení (pro dospělé, pro děti nebo 
muzikál). Nicméně většina z nich je navštěvuje méně než jed-
nou za čtvrt roku. Všechny typy představení navštěvují pouze 
necelá tři procenta ze všech zkoumaných respondentů, ales-
poň na jeden typ chodí nejméně jednou za čtvrt roku téměř 
30 % ze všech dotázaných, a lze je tedy společně se skupinou 
první (tříprocentní) označit jako pravidelné návštěvníky. Podíl 
pravidelných návštěvníků stoupá se vzděláním, nejčastěji se 
jedná o lidi ve věku 31–45 let, v manželství, a častěji ženy než 
muže. Obvykle pocházejí ze sídel majících více než 1 000 oby-
vatel. Asi nepřekvapí, že nejvyšší podíl pravidelných návštěv-
níků (41 %) najdeme v Praze. Z hlediska jejich dalších zájmů 
a volnočasových aktivit tito lidé např. čtou knihy častěji než 
ostatní a naopak méně často chodí do hospody. 

To naopak neplatí o 15 procentech respondentů, kteří zmínili, 
že nechodí na žádný typ divadelních představení, protože ne-
chtějí (viz graf č. 10 –Typologie podle docházky do divadla (v %) na 
straně x). Ti velmi často nečtou vůbec a do hospody chodí ná-
padně častěji. Nejčastěji to zdůvodňují vlastními zdravotními 
problémy, nedostatkem peněz a špatnou dostupností divadel.19 
Při výčtu uvedených důvodů asi nepřekvapí, že ve  skupině, 
která by se dala charakterizovat jako skupina Nezájem o diva-
dlo, jsou nápadně častěji zastoupeni lidé nad 60 let, druhou 
nejsilnější skupinou jsou mladí lidé do 30 let. Častěji se jedná 
o muže, než ženy. Špatná dostupnost souvisí také s tím, že tito 
lidé pocházejí ze dvou pětin z obcí do 1000 obyvatel, ve kte-
rých přitom žije dle SLDB 2011 jen 17 % obyvatel.20 Největší 

19 Bariéry překážek v návštěvě kulturních akcí či zařízení byly zjišťovány 
prostřednictvím otázky „Brání Vám něco v návštěvě kulturních akcí nebo za-
řízení?“, přičemž respondenti mohli vybrat tři největší překážky.
20 Viz www.czso.cz

podíl tohoto typů „zájemců“ najdeme v  krajích Pardubickém 
a Olomouckém. Tato srovnání nám potvrzují postavení divadla 
jako kulturního zařízení, které lze považovat za indikátor vyso-
ké kultury. Podobně též např. Bourdieu považuje činnosti jako 
sledování televize, četbu bulvárních plátků nebo poslouchání 
populární hudby za indikátory nízké kultury, zatímco návště-
vu divadel, koncertů, muzeí, galerií nebo četbu beletrie naopak 
za indikátory vysoké kultury (Bourdieu 1998).

Poslední specifickou skupinou jsou lidé, kteří by do  divadla 
chodit chtěli, avšak nemají kam, ať už z hlediska prostorové 
dostupnosti či kvality dostupných představení. Dva až tři21 
typy představení nejsou dostupné pro přibližně 17 % respon-
dentů. Pro tuto skupinu Neuspokojených zájemců je typické, že 
o  něco častěji bydlí na  vesnici či samotě, jsou spíše vyššího 
věku a  nižšího vzdělání, to ovšem u  lidí vyššího až důcho-
dového věku nepřekvapí, stejně jako fakt, že se jedná často 
o rozvedené či ovdovělé. Z bariér pro návštěvu divadla zmiňují 
častěji než ostatní respondenti zejména špatnou dostupnost 
a v menší míře také nedostatek peněz. Největší podíl neuspo-
kojených návštěvníků najdeme v  Karlovarském kraji a  Kra-
ji Vysočina, odkud je relativně horší dostupnost do  většího 
množství sídel se zavedenými divadly a ani ekonomická situa-
ce obyvatel v těchto krajích není nejpříznivější.

Výzkum také zjišťoval, kam se lidé za divadelními představe-
ními vydávají a zda realizují své kulturní potřeby přímo v mís-
tě bydliště, nebo někde jinde. Největší rozdíly podle velikosti 
sídla bydliště se ukázaly právě u  divadel s  profesionálními 
soubory. Většina dotázaných z nejmenších obcí do 3 tisíc oby-
vatel musí za divadlem dojíždět (Patočková a kol. 2012).

21 Pro zařazení do skupiny neuspokojených zájemců stačilo, když respon-
dent uvedl už u dvou typů představení, že nemá kam. Důvodem je nižší obliba 
muzikálů, které navíc cílí na specifické skupiny obyvatel, a také fakt, že lidé 
nemající děti mívají výrazně nižší zájem o dětská představení.

Rozdíly dle typu představení
Pokud se detailněji podíváme na návštěvníky konkrétních sle-
dovaných typů divadel – divadelní představení pro dospělé, 
divadla pro děti a muzikály –, můžeme z hlediska sociodemo-
grafických charakteristik respondentů vidět značné rozdíly.

Návštěvníci divadla pro dospělé – Návštěvnost stoupá se vzdě-
láním, častěji chodí ženy, z hlediska věku navštěvuje uvede-
ný typ představení méně mladá generace do  30 let, naopak 
nápadně častěji jej navštěvují lidé z velkých obcí a měst nad 
1000 obyvatel, častěji se jedná o  lidi žijící v manželství, než 
lidi svobodné, ovdovělé či rozvedené. 

Návštěvníci divadla pro děti – Nejčastějšími návštěvníky jsou 
rodiny se závislými dětmi, s tím souvisí další charakteristiky 
odpovídající lidem majícím děti. Tedy jedná se obvykle o lidi 
žijící v manželství, nejčastěji ve věku 31 až 45 let. Stejně jako 
u předešlého typu představení také v tomto případě jsou čas-
tějšími návštěvníky ženy než muži a návštěvnost stoupá pod-
le vzdělání. A opět jsou zde méně časté návštěvy u lidí žijících 
v malých obcích do 1 000 obyvatel.

Návštěvníci muzikálů – Tato skupina návštěvníků se liší 
od  obou předchozích, zejména tím, že muzikály nápadně 
častěji navštěvují mladí lidé do 30 let, víceméně bez rozdílu 
pohlaví, a že se vzděláním stoupá návštěvnost méně strmě, 
než u předchozích dvou typů představení. Ovšem stejně jako 
v předchozích případech platí, že v návštěvách jsou limitováni 
zejména obyvatelé malých obcí do 1 000 obyvatel.

Závěr

Informace z oficiálních statistik, které nám přinášejí čísla o ná-
vštěvnosti konkrétních kulturních zařízení, jsme v našich ana-
lýzách doplnili o pohled na návštěvnost divadelních představe-
ní z dat z výzkumného šetření. Ta nám pomohla osvětlit otázku 
„Jací lidé navštěvují divadlo“. Z obou zdrojů dat je patrné, že 
divadelní síť v  České republice a  aktivní participace na  diva-

delních představeních je provázána zejména s velkými městy 
charakteristickými historickou kontinuitou a kulturní tradicí.

Naprosto výjimečné postavení má přitom Praha. Návštěvnost 
divadel v přepočtu na obyvatele při srovnání s celostátní úrov-
ní je v Praze více jak čtyřnásobná, kolem pětiny pražských vý-
dajů na kulturu ostatně směřuje právě na podporu divadelních 
činností. Dá se říci, že lidé jsou determinováni spíše svojí ži-
votní situací, místem, kde žijí, tím, jaké jsou jejich příjmy apod. 
S tím souvisí také jejich sociodemografické charakteristiky.

V zásadě lze říci, že návštěva divadla patří do oblasti městské 
vysoké kultury. Chození do  divadla je významně ovlivněno 
jednak dosaženým vzděláním, ale rovněž velikostí místa by-
dliště. Rozdíly v návštěvnosti divadel vyplývají rovněž z hle-
diska rodinného stavu a pohlaví – návštěvnost stoupá u žen 
a lidí žijících v manželství. Jako bariéry pro návštěvy divadla 
jsou nejčastěji zmiňovány špatná dostupnost a v menší míře 
také nedostatek peněz.
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Tabulka č. 1 — Sociodemografické charakteristiky ná-
vštěvníků divadel podle typu představení

Tabulka č. 2 — Sociodemografické charakteristiky návštěvníků 
divadel podle typu návštěvníka

Tabulka č. 3 — Vybrané volnočasové zá-
jmy podle typu návštěvníka

Podíl nejméně 1× za čtvrt roku? 

Divadlo Divadlo pro děti Muzikál

Po
če

t z
áv

. d
ět

í WZ 23,5 26,4 9,5

Dvě a více 21,7 36,8 6,8

Žádné 23,4 8,2 6,8

V
zd

ěl
án

í

Nanejvýš ZŠ 15 8,8 5,7

Vyučení 17,8 14,4 5,9

SŠ s maturitou 27,8 18,3 8,9

VOŠ, VŠ 42,9 22,3 9,9

Po
hl

av
í Muž 18,3 11,9 6,5

Žena 27,7 18,7 7,8

Vě
k

18-30 20,4 11,4 8,8

31-45 22,5 27,5 8

46-60 25,5 13,8 7,1

61+ 24,3 7,7 4,5

R
od

in
ný

 s
ta

v

Svobodní 20,8 8,4 7,8

V manželství 25,6 22,1 7,5

Rozvedení 20,1 11,4 7,1

Ovdovělí 21,6 6,2 4,2

Ve
lik

os
t o

bc
e

Do 499 13,8 10 3,8

500-999 15,2 10,3 3,1

1000-1999 20,9 16,2 9,4

2000-4999 20,6 19,6 7,4

5000-9999 20,9 13,1 4,5

10000-19999 25,6 17,3 6,3

20000-49999 22,5 12,9 7,8

50000 a více 28,5 16 8,2

Ty
p 

by
dl

iš
tě

Město - stará zástavba 27,6 16,2 5,5

Město - panelové sídliště 23,5 14,4 7,9

Město - vilky, rodinné domy 26,2 17,5 8,4

Předměstská zástavba 
rodinných domků

22,6 22,6 9,7

Nově vybudovaný 
satelit u města

46,7 33,3 33,3

Nově vybudovaný satelit 
u vesnice nebo izolovaný

14,3 21,4 10,7

Vesnice 16,8 13,4 6

Samota 33,3 12,5 8,3

Podíl daného typu divadelního návštěvníka v %

Pravidelný návštěvník Neuspokojený zájemce Nezájem o divadlo

Po
če

t z
áv

. d
ět

í Jedno 38,7 14,8 8,2

Dvě a více 46,4 15,1 8,9

Žádné 27,4 18 18

V
zd

ěl
án

í

Nanejvýš ZŠ 20,5 22,1 24,3

Vyučení 27,5 18,6 18,3

SŠ s maturitou 38 15 8,6

VOŠ, VŠ 51,7 9,1 4,5

Po
hl

av
í Muž 26,1 16,9 21,6

Žena 37,6 17,3 9,1

Vě
k

18-30 28,1 15,5 14,9

31-45 40,1 15,3 10,9

46-60 32,2 17,8 13,8

61+ 26,8 20,3 22,2

R
od

in
ný

 s
ta

v
Svobodní 26,8 17,1 17,8

V manželství 38,2 15,2 12,1

Rozvedení 27,2 19,3 18,4

Ovdovělí 22,6 23,5 18,8

Ve
lik

os
t o

bc
e

Do 499 20,8 17,7 21,5

500-999 23,7 22,3 18,3

1000-1999 30,6 18,1 14,3

2000-4999 31,9 17,3 14,7

5000-9999 26,7 18,6 16,6

10000-19999 31,4 19,5 9,9

20000-49999 31,6 17,5 17,8

50000 a více 37,2 14 13,9

Ty
p 

by
dl

iš
tě

Město - stará zástavba 35,4 15,1 17,9

Město - panelové sídliště 31,7 16,6 13,8

Město - vilky, rodinné domy 35,7 15,5 12,5

Předměstská zástavba 
rodinných domků

35,1 18,1 6,4

Nově vybudovaný 
satelit u města

66,6 13,3 0

Nově vybudovaný satelit 
u vesnice nebo izolovaný

35,7 17,9 7,1

Vesnice 26 19,7 18,3

Samota 37,5 29,2 12,5

Podíl daného typu divadel-
ního návštěvníka v %

Pravidelný 
návštěvník 

Neuspokoje-
ný zájemce

Nezájem 
o divadlo

Če
tb

a 
lit

er
at

ur
y

Denně 44,5 15,8 8,1

Týdně 45,7 12,4 7,9

Měsíčně 36,1 12,9 12,1

Méně často 24,5 15,3 14,6

Vůbec, neví, 
neodpověděl

14,1 27,8 30,1

C
ho

ze
ní

 d
o 

ho
sp

od
y

Denně 12 23,1 36,8

Týdně 26,3 13,8 21,7

Měsíčně 38,2 14,8 8,8

Méně často 40,8 14,4 9,6

Vůbec, neví, 
neodpověděl

28,6 23,2 15,5

Sl
ed

ov
án

í fi
lm

ů

Denně 27,8 16,8 21,2

Týdně 34,6 13,7 15

Měsíčně 38,4 14,6 7,8

Méně často 35,7 14,9 10,1

Vůbec, neví, 
neodpověděl

22,6 25,4 22,6

Barbora Vávrová

Průběh dotazníkového šetření

Následující příspěvek si klade za  cíl představit výsledky do-
tazníkového šetření, které provedlo Národní informační 
a  poradenské středisko pro kulturu (Bc.  Petra Štěpánková 
a  Mgr.  Barbora Vávrová, útvar Koncepcí a  metodiky) v  led-
nu až září 2014 pro účely této konference. V rámci průzku-
mu byly písemně i  telefonicky osloveny organizace různých 
právních forem. Z  toho důvodu byly připraveny dvě verze 
dotazníků – typ A (neziskové organizace) a typ B (obchodní 
společnosti). Obě verze byly ještě v přípravné fázi ověřovány 
na  malém vzorku respondentů. Nutno poznamenat, že ač-
koliv byly připomínky k několika otázkám včas zapracovány, 
nevyhnuli jsme se později některým nedorozuměním (více 
v dílčích komentářích chyb níže).

Vzorek organizací byl nejprve vybírán s  cílem jejich rovno-
měrného zastoupení podle právních forem. Po  vyhodnocení 
druhé ze tří sběrných fází však musela být strategie přehod-
nocena. Důvodem byla nízká návratnost dotazníků od  zis-
kových subjektů, zapříčiněná zejména neochotou odpovídat 
na citlivé ekonomické údaje. Přes veškeré snahy objasnit re-
spondentům účel části B (charakteristika a typizace právních 
subjektů v rámci vzorku) a přes výslovné prohlášení, že bude-
me získaná data anonymizovat, návratnost dotazníků se ne-
zlepšila. Náhodný výběr se proto proměnil v cílený, a to podle 
místa působení organizace. V  rámci každého kraje byla vy-
brána největší města a posléze byly dohledány městské nebo 
krajské kulturní organizace. Druhé kritérium sběru dat se 
ukázalo jako výrazně úspěšnější. Přijaté dotazníky pokrývají 

všechny kraje ČR. Z 233 odeslaných dotazníků se zpět navrá-
tilo rovných 100, což odpovídá 43% návratnosti.

Struktura dotazníku a cíle průzkumu

Oba typy dotazníků sestávaly z částí A – Identifikace subjektu, 
B – Ekonomické ukazatele, C – Poskytované kulturní služby 
a D – Budovy/objekty kulturně veřejných služeb. U dotazníku 
typu B byla navíc přidána část E, v  níž obchodní korporace 
škálově hodnotily čtyři otázky týkající se jejich spokojenosti 
s podporou z veřejných rozpočtů a výkonem veřejné správy.

Cíle samotného průzkumu jsou úzce spjaty s definicí pojmu 
„kulturní infrastruktura“, z níž jsme v přípravných fázích do-
tazníkového šetření vycházeli a  podle níž jsme zařadili jed-
notlivé části A  až D. Infrastrukturou (infra = pod, vespod) 
se obecně rozumí určitý soubor (většinou materiálních) prv-
ků sloužící k zajištění společností vyžadované funkce. Např. 
v dopravní infrastruktuře zajišťuje síť silnic a dálnic potřebu 
obyvatel dopravit se odněkud někam. Ovšem ve spojení s ob-
lastí kultury je třeba brát v  úvahu hned několik společnos-
tí vyžadovaných funkcí (socializační, poznávací, výchovná, 
kompenzační, kumulativní), které nelze zajistit pouze exis-
tencí hmotných prvků. V oblasti kultury tak z našeho pohledu 
záleží stejně na subjektech, které tvoří ono „infra“ kulturní-
ho povědomí v dané lokalitě, jako na budovách a prostorech, 
ve  kterých se tyto subjekty vyskytují; pro skutečný   infra-
struktury jsou neoddělitelné.

Cílem průzkumu z  tohoto důvodu nebylo zabývat se pouze 
objekty využívanými kulturními organizacemi, ale věnovat 

Výsledky dotazníkového �et�ení NIPOS 
zam��eného na téma kulturní infrastruktury
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současně značnou část pozornosti typologii kulturní činnosti, 
která se v těchto budovách provozuje, i otázkám, jaké kulturní 
subjekty ji zajišťují a v jakém rozsahu, co považují organizace 
za své palčivé problémy a co naopak za úspěchy. Cílem prů-
zkumu v  nejširším slova smyslu bylo přispět ke  zmapování 
proměn kulturní infrastruktury, zejména se zaměřením na lo-
kální a  regionální úroveň, získání vybraných charakteristik 
současného stavu organizací poskytujících veřejné kulturní 
služby, a to včetně proměn kulturních zařízení, která spravují.

Struktura vzorku – Identifikační údaje (část A)

Vzhledem k výše komentované proměně výběru oslovovaných 
respondentů je výsledné zastoupení organizací podle právní 
formy nerovnoměrné. Více než 2/3 vzorku tvoří příspěvko-
vé organizace, 12 % respondentů jsou obecně prospěšné spo-
lečnosti, 10 % společnosti s  ručením omezeným, 8 % spolky 
a zbylá procenta připadají na dvě akciové společnosti, jednu 
nadaci a organizační složku města (Graf č. 11 – Vzorek respon-
dentů podle právních forem na straně x). Poměr zastoupení 
neziskových organizací a obchodních společností je 88 % ku 
12 %, z toho důvodu vyhodnocujeme rozdíly mezi nimi pou-
ze výjimečně, a to spíše v případech, kde předpokládáme jistý 
trend pro danou oblast. Výpovědní váha této informace však 
zůstává statisticky nevýznamná, příp. do budoucna možnou 
hypotézou.

Z pohledu geografického rozložení vzorku jsme získali odpo-
věď ze všech krajů (Graf č. 12 – Počet respondentů podle krajů na 
straně x).

Třetina respondentů vzorku působí v krajském městě. Všech-
na tato města mají nad 50  000 obyvatel, což je významný 
faktor v otázce kupní síly, návštěvnosti a velikosti poptávky. 
72 % organizací tohoto vzorku dále působí v bývalých okres-

ních městech. Lze proto konstatovat, že respondenti jsou 
nejčastěji městskými kulturními organizacemi, které působí 
zejména ve  středně velkých až velkých městech. Se sídlem 
v obci pod hranicí 3 000 obyvatel jsou v našem vzorku pouze 
2 organizace (Graf č. 13 – Počet obyvatel v místě působení KO (1) 
na straně xi a Graf č. 14 – Počet obyvatel v místě působení KO (2) 
na straně xi). Přibližně třetina dotazníků přišla od  kultur-
ních domů a zařízení, další třetina od divadel a muzeí, zbylá 
třetina je různorodá.

Ve snaze dále charakterizovat specifika vzorku byla do identi-
fikační části A zařazena otázka na rok vzniku organizací. Bo-
hužel v odpovědích na tuto otázku jsme zaznamenali chyby. 
Někteří uváděli rok vzniku stávající právní formy organizace, 
zatímco bylo myšleno stáří organizace podle historie jejího 
působení, tj. nezávisle na transformaci její právní subjektivi-
ty. Abychom uvedli příklad: organizace, která v daném měs-
tě působí již přes padesát let, uvedla datum vzniku spadající 
do druhé poloviny 90. let minulého století, protože v té době 
byla transformována na  s. r. o. Protože se tato chyba týká 
proměn právního prostředí až po roce 1989, s jistotou tak lze 
tvrdit pouze to, že do roku 1989 vzniklo nejméně 37 % orga-
nizací našeho vzorku; u zbylých 63 % nelze rozpoznat, které 
vznikly nově a  které byly pouze přeměněny. I  tak lze učinit 
závěr, že vzorek obsahuje organizace s  dlouholetou tradicí 
činnosti, kdy minimálně 7 % sahá do 19. století.

Ekonomické ukazatele (část B)

Další charakteristikou vzorku jsou ekonomické ukazatele 
výkonnosti organizace, struktury jejího rozpočtu, podílu ve-
řejných prostředků aj. Nutno poznamenat, že ač tyto údaje 
mají svou výpovědní hodnotu pro specifikaci vzorku, na váze 
získávají při poměřování v  dlouhodobém měřítku. O  to se 
také snaží útvar CIK (Centrum informací a statistik kultury) 

NIPOS, který z  pověření Ministerstva kultury České repub-
liky zabezpečuje státní statistickou službu za  celou oblast 
kultury a od roku 2009 sestavuje tzv. satelitní účet kultury, 
jehož účelem je zmapování všech finančních toků přicházejí-
cích do kultury z nejrůznějších zdrojů (a vycházejících z ní). 
S  těmito daty lze v  dlouhodobém výhledu poměřovat vývoj 
a efektivnost organizací poskytujících veřejné kulturní služby, 
činit predikace a srovnání, odhadovat možné problémy.

Ze sebraných dat jsme vyhodnotili, že téměř 90 % organizací 
našeho vzorku hospodaří s rozpočtem do 50 milionů Kč, ne-
celé 2/3 organizací poté nepřekročí hranici 20 mil. Kč. (Graf 
č. 15 – Objem rozpočtů organizací na straně xi). V průměru tak 
městské organizace našeho vzorku hospodaří s 20–21 mil. Kč, 
střední hodnota mediánu je 14,5 mil. Kč.

Dalším důležitým ekonomickým ukazatelem je vlastní struk-
tura příjmů a jejich zdrojů, ze které je zároveň rozpoznatelné, 
jak se daří organizacím zajišťovat vícezdrojové financová-
ní své činnosti a v jaké míře jsou samostatné. Z povahy jiné 
struktury příjmů neziskových a obchodních subjektů uvádí-
me srovnání výsledků této části odděleně pro A  (neziskové) 
a B (obchodní).

Jak bylo řečeno, 2/3 vzorku činí příspěvkové organizace, pro-
to není překvapením, že největší procento z rozpočtů organi-
zací typu A představují provozní dotace (v průměru 64,84 %).   
Průměrný podíl vlastních tržeb na rozpočtu organizací dosa-
huje téměř jedné třetiny (29,22 %). Z poměru vlastních tržeb 
na  celkových nákladech organizace poté vypočítáme index 
soběstačnosti 1. U vzorku A činí v průměru 28,57 %. Pokud 
do výpočtu zahrneme všechny výnosy organizace kromě pří-
jmů z veřejných zdrojů, dostáváme index soběstačnosti 2, kte-
rý je zpravidla o něco vyšší než index 1, neboť zahrnuje dary 
a  ostatní výnosy – u  neziskových organizací 32,66 %. (Graf 
č. 16 – Struktura příjmů (typ A) na straně xi)

Poměrně výrazně malé zastoupení v  rozpočtech neziskových 
organizací vykazuje položka darů, a to pouhých 2,18 %. Tento 
výsledek koresponduje s  odpověďmi respondentů na  zkuše-
nosti s filantropií, která byla vyhodnocena jako nízká (viz dále).

Dalším ukazatelem „šikovnosti“ neziskových organizací za-
jistit si prostředky na svou činnost je procento výnosů z do-
plňkové činnosti. V našem vzorku (A) se pohybuje okolo 6 %. 
Tyto příjmy organizací plynou nejvíce z pronájmu sálů za úče-
lem umělecké produkce, z  prodeje zboží a  publikací, z  pro-
nájmu sálů/učeben za účelem vzdělávací činnosti a pořádání 
společenských akcí (plesy, módní přehlídky, schůze, kongresy 
apod.). Nejméně respondenti uváděli ubytovací, hostinské 
služby a maloobchodní prodej a pronájem zvukových a zvu-
kově-obrazových záznamů a  nenahraných nosičů. Poměrně 
málo organizací uvedlo jako zdroj příjmů provoz kavárny či 
klubu. Někteří uváděli pronájem technického vybavení třetím 
osobám anebo poněkud netradiční zdroje příjmů, jako smě-
nárnu či provoz grafického studia.

V případě celkových veřejných výdajů do rozpočtů neziskových 
organizací uvedlo 47 % respondentů (mimo provozní dotaci) 
další příjem z veřejných rozpočtů. Šlo nejčastěji o malá procen-
ta, pouze výjimečně se podařilo (5 případů) překročit 15 % po-
díl na rozpočtu organizace. Aritmetický průměr je těmito sko-
ky ovlivněn, dosahuje 5,2 %. Medián odpovídá lépe – 2,39 %. 
Lze konstatovat, že průměrně je v celkových příjmech nezis-
kových organizací našeho vzorku 66,6 % z veřejných výdajů.

Z  pohledu hospodaření mají organizace typu A  téměř ze 
3/4 kladný hospodářský výsledek: 11 % uvedlo záporný (Graf 
č.  17 – Hospodářský výsledek (typ A) na straně xii). Zde hrála 
velkou roli snížená provozní dotace (příp. přijetí nízké dotace 
na provoz v případě spolků), která byla v některých případech 
pro příspěvkové organizace či pro obecně prospěšné společ-
nosti až 20 % pod uvedeným průměrem. Neznamená to přitom, 
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že by dané organizace jednoznačně špatně hospodařily. Míra 
soběstačnosti (zejména v indexu 2, který zahrnuje také přija-
té dary a ostatní výnosy) těchto organizací dosahovala v ně-
kterých případech až 70 %; průměrný index soběstačnosti 2 
dosahoval 40 %.

Z daných hodnot můžeme vyvozovat závěr, že kulturní měst-
ské organizace, které nemají přiměřenou podporu svého zři-
zovatele, zpravidla nejsou schopny zajistit alespoň vyrovnaný 
rozpočet. Patrně zvýší aktivitu na zajištění pokrytí svých ná-
kladů z jiných zdrojů, a ač jsou logicky výrazně soběstačnější 
než ostatní neziskové organizace, na pokrytí celkových nákla-
dů to zdaleka nestačí. Jak uvidíme dále, v mnoha případech 
jde o zajištění vysokých nákladů na provoz ne zcela vyhovu-
jících, zastaralých prostor. Požadavek vícezdrojového finan-
cování je už tak pro tento typ organizace velkým stresorem 
a pramenem nejistoty, protože dárcovství je spíše ojedinělé, 
pro samotné dárce nijak zvlášť výhodné, fundraising se u fi-
rem válčících s vlastní existencí příliš s úspěchem nesetkává. 
Organizace přijímající provozní dotaci v průměru pokrývající 
okolo 65 % nákladů generují kladný hospodářský výsledek, 
který může být vložen zpět do zkvalitňování jejich hlavní čin-
nosti, přesto jsou dlouhodobě ochromovány, neboť nemohou 
plánovat své aktivity výhledově dále než na jeden rok dopře-
du, nemohou zkvalitňovat své služby a  dá se předpokládat, 
že nemohou ani pružně reagovat na potřeby místní poptávky.

U  organizací typu B činí největší procento výnosy z  vlast-
ních tržeb, což je pochopitelné, neboť kapitálové společnosti 
jsou k  tomuto účelu založeny. Přesto je podíl těchto příjmů 
u  vzorku B sotva 50 % (nejčastěji z  vlastní produkce/agen-
turní činnosti, pronájmu sálů za  účelem umělecké produk-
ce profesionálních těles, společenských akcí, pronájmu sálů 
a učeben za účelem vzdělávací činnosti, jakými jsou přednáš-
ky, workshopy, školení aj.). Organizace tak musí daleko více 
bojovat v dotačních řízeních, která v rámci našeho šetření činí 

37 % jejich příjmů (Graf č. 18 – Struktura příjmů (typ B) na straně 
xii). Profitní organizace také vycházejí o něco lépe ve sháně-
ní sponzorů a přijímání darů (4 %), dvě uspěly v přijetí dotace 
z fondů EU.

Větší procento než u typu A je však v případě záporného hos-
podářského výsledku (téměř 25 %). Ovšem validita tohoto vý-
sledku, jak bylo řečeno dříve, je velmi nízká. V rámci této části 
zůstalo 8 % bez odpovědi. Přesto lze předpokládat, že zisko-
vé organizace svádí skutečně velké boje v pokrývání nákladů 
na svoji činnost. Zatímco v příjmech organizací typu A našeho 
vzorku je průměrně 66,6 % z veřejných výdajů, u typu B činí 
36,65 %. Je tedy pochopitelné, že rovněž indexy soběstačnos-
ti jsou výrazně vyšší (index 1 = 42,9 %, tj. o 14,37 % vyšší; in-
dex 2 = 54,7 %, tj. o 22, 12 % vyšší).

V této souvislosti uveďme odpovědi organizací na otázku, zda 
se svým postavením cítí spíše jako monopolní či konkurenční. 
Tři čtvrtiny organizací typu B uvedlo své postavení jako kon-
kurenční, zatímco u typu A byl výsledek přesně napůl. I z to-
hoto můžeme vyčíst informaci ukazující na proměnu prostře-
dí. Ačkoliv ve vzorku neziskových organizací je vysoký podíl 
městských kulturních zařízení, polovina z nich pociťuje „boj“ 
o  své návštěvníky v  tržním prostředí. Čtvrtina organizací, 
která se označila za monopolní, odkazovala často na monopol 
z hlediska jedinečnosti nabídky, která byla v mnoha případech 
mířena úžeji než u organizací městského typu, avšak umožňo-
vala tím lepší cílení na potenciálního návštěvníka. Ve čtyřech 
případech byly zaškrtnuty obě možnosti, což ukazuje na ne-
jednoznačnost otázky – tyto organizace se cítily být monopol-
ní z hlediska kulturní nabídky v daném oboru dané lokality, 
avšak konkurenční z  hlediska boje o  návštěvníka v  případě 
substituční nabídky.

Z hlediska počtu návštěvníků obslouží neziskové organizace 
našeho vzorku v průměru přes 60 000 návštěvníků, soukromé 

organizace přes 65 000. Celková průměrná roční návštěvnost 
pořádaných akcí činí 61  000 návštěvníků. Poměrně vysoké 
číslo je stejně jako v případě počtu pořádaných akcí v mnoha 
případech navýšeno započítáním filmových projekcí.

Počet pořádaných akcí se různí podle povahy kulturní aktivi-
ty. Je tedy nasnadě, že kulturní zařízení, která obsluhují kino, 
mohou uvést až 1 650 pořádaných akcí za rok, zatímco galerie 
konající 4 dlouhodobé výstavy tuto svou „komoditu“ nabízejí 
průběžně. V průměru je v našem vzorku pořádáno 320 akcí 
ročně (typ A i B dohromady).

Sledování návštěvnosti je důležitým parametrem pro výpočet 
dalších indikátorů vypovídajících o  úspěšnosti organizace. 
Můžeme vypočítat např. čisté náklady na jednoho návštěvní-
ka, nebo kolika procenty dotují jednoho návštěvníka v dané 
organizaci veřejné zdroje. Z hlediska nevyváženosti počtu or-
ganizací typu A a B sledovaného vzorku je nebudeme srovná-
vat, nebudeme vyvozovat žádné závěry, na tomto místě pouze 
pro zajímavost uveďme zjištěné informace převažujícího typu 
(typ A). Průměrná hodnota nákladů na 1 návštěvníka organi-
zace typu A činí 585 Kč, přičemž z veřejných zdrojů je v prů-
měru tohoto vzorku kryto 71,25 % částky.

Poskytované kulturní služby (část C)

V této části jsme se respondentů ptali na povahu jejich kultur-
ních aktivit a na otázky týkající se kvalitativního typu jejich 
činnosti. Ačkoliv měly organizace typu A  i  B stejné zadání, 
vyhodnocujeme je zvlášť, neboť se domníváme, že rozdíly 
plynou z  jejich rozdílného poslání a z rozdílné povahy jejich 
kulturní produkce (Graf č. 19 – Poskytované kulturní služby (A) 
na straně xii a Graf č. 20 – Poskytované kulturní služby (typ B) na 
straně xii). V  celkovém přehledu můžeme říci, že 21 subjek-
tů vykázalo pouze jednu oblast činnosti (výrazné zastoupení 

mělo divadlo), necelá polovina vykázala však 6 a více činností 
současně. Co se týče nejčetnější kombinace služeb v nabídce, 
pak zvítězila kombinace divadla, hudební produkce a  kina. 
V průměru organizace typu A zajišťují 5 až 6 typů kulturních 
služeb, organizace typu B 4 až 5 typů, což koresponduje s výše 
zmíněným komentářem k  poněkud užší profilaci nabídky 
u ziskových organizací.

Pokud porovnáme graf č. 19 a 20, vidíme na první pohled, že 
rozložení poskytovaných služeb je v obou sektorech odlišné. 
Průnikem předních pěti příček je divadelní oblast, poté hu-
dební. Co se týče divadelní a hudební produkce v kamenných 
institucích, je nepochybné, že v  České republice mají právě 
ony výrazně dlouholetou historii. Proto jsou v popředí nabíd-
ky u organizace typu A i B. Výrazné rozdíly lze však vyčíst díky 
různé povaze a poslání obou typů organizací. Zatímco v řadě 
městských zařízení typu A je již ve zřizovací listině deklarová-
no poslání starat se o  rozvoj kulturně-vzdělávacích činností 
v rámci lokality či regionu a vytvářet současně pestrou a ši-
rokou nabídku, u typu B jsou na předních pozicích produkce 
atraktivního živého umění. Neziskové organizace tak mají 
na předních pozicích kulturně-vzdělávací činnosti i podporu 
volnočasových aktivit, čímž se rozumí např. podpora nepro-
fesionálních a  zájmových těles zapůjčováním technického 
vybavení, prostor aj. Zatímco u typu A je kulturně-vzdělávací 
činnost na prvním místě, u soukromých organizací obsadila 
už 4. místo, což je ale stále na špici pomyslného žebříčku.

Výrazně jiné postavení obou typů organizací lze konstatovat 
také v oblasti kinematografie – jejími zprostředkovateli jsou 
o poznání více soukromí profitní poskytovatelé. Odlišnou po-
zici organizace rovněž zaujímají u informační činnosti. Mno-
ho městských kulturních zařízení spravuje informační centra, 
což je nový fenomén polistopadové éry. Fakt souvisí s otevře-
ním hranic republiky, rozvojem cestovního ruchu a tzv. kul-
turního turismu.
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Nejmenší zastoupení v soukromém sektoru kulturních služeb 
mají muzejnictví a knihovnické služby, které jsou zajišťovány 
již tradičně a velmi často velkými specializovanými městský-
mi či krajskými organizacemi. Bez zajímavosti není ani roz-
dílná pozice taneční oblasti – o 4 místa (podrobný přehled viz 
Tabulka č. 4 — Srovnávací tabulka (Povaha kulturních aktivit) na 
straně 110). Mimo stěžejní pozornost obou typů respondentů 
je shodně oblast literární.

V  nabídce otázky na  povahu nabízených kulturních aktivit 
byla zařazena rovněž možnost zaškrtnout pole „multižánrová 
nabídka“. Pokud si ji respondenti vybrali, dávali tím najevo, 
že poskytují více služeb v  jedné budově k tomu uzpůsobené 
(např. kinosál, divadlo a galerie v  jednom objektu). V tomto 
ohledu mají znatelně vyšší procenta respondenti typu B, což 
je zapříčiněno tím, že více než 3/4 z  nich poskytují veřejné 
kulturní služby v bývalých domech kultury, někteří v nových 
multifunkčních komplexech.

V otázce na  typy označení objektů, v nichž respondenti po-
skytují své služby, jsme získali odpovědi zachycené na grafu 
č.  21 – Typy kulturních objektů (A  i  B) na straně xiii, z  něhož 
je patrné, že respondenti nejvíce využívají typ objektu kina. 
V této oblasti je dohromady zaneseno kamenné kino (30 vý-
skytů) i  letní kino (12 výskytů). Druhé místo obsadily gale-
rie/výstavní prostory. Souvisí to patrně i  s  faktem, že mno-
hé prostory sloužící primárně jinému účelu (např. divadlo, 
knihovna, muzeum, kino) jsou využívány ke  konání výstav 
(mezipatra, foyer, vestibuly aj.). Na  třetím místě vidíme di-
vadla, posléze kulturní domy (30 výskytů). Na druhé straně 
žebříčku skončily filharmonie, kluby a  nová multifunkční 
centra, čímž byly myšleny zejména takové kulturní objekty, 
jež často vznikly rekonstrukcí původních industriálních ob-
jektů za  účelem podpory a  rozvoje současného umění, po-
skytnutí rezidenčního prostoru, příp. k  rozvíjení kulturních 
experimentů a vzdělávání. Někdy se tato centra označují jako 

„nezávislá“, „experimentální“, příp. „alternativní“. U nás jsou 
výrazně polistopadovým trendem a vyskytují se často nedale-
ko center měst. V porovnání se staršími až historickými typy 
objektů jich stále není mnoho, jejich existence však už u nás 
není ojedinělou výjimkou. Pod termín „Jiné multifunkční 
centrum“ spadají takové objekty, které nejsou ani kulturním 
centrem, ani kulturním domem, nicméně jsou využívány/pro-
najímány pro různé účely (např. kongresové sály, společenská 
centra atd.).

Někteří respondenti zvolili otevřenou možnost „jiné“. Ob-
jevily se zde typy objektů jako kostel, sokolovna, zkušebna, 
alternativní prostory (veřejný prostor, altán, multifunkční je-
viště), hvězdárna, společenský dům nebo spolkový dům.

Samostatné grafy typů využívaných kulturních objektů dle 
typů respondentů A  a  B zde neuvádíme, ponecháme pou-
ze slovní komentář: u  respondentů typu B byla na  prvním 
místě divadla, avšak kulturní domy a kina hned následovaly. 
U  respondentů typu A  byl pak největší nárůst zaznamenán 
u památkového objektu, což je předvídatelné. Mnoho památ-
kových objektů bylo po  roce 1989 vráceno městům, která 
do nich dosadila své kulturní organizace (např. do zámku, sta-
ré radnice, muzea, brány atd.), kde provozují nejčastěji muzea 
a informační centra.

Součástí dotazníkové části C (Poskytované kulturní služby) 
byly i  některé dílčí otázky, jako např. otázka na  zkušenost 
s dobrovolnictvím a s filantropií. Naše očekávání byla optimi-
stičtější, než naznačují výsledky. Z historie je známo, že ještě 
v  předválečném období byla v  české společnosti filantropie 
poměrně na vysoké úrovni, navazovala na tradici započatou 
národním obrozením v 19. století, stala se otázkou cti i spole-
čenské odpovědnosti. Zásah druhé světové války do celospole-
čenského vývoje a poválečné nastolení totalitního politického 
režimu zanechalo i v tomto směru v České republice výrazně 

negativní stopu. Organizovaná dobročinnost u nás byla zno-
vu povolena až po roce 1989 s oporou o nově přijaté zákony, 
které umožnily jednak svobodné sdružování občanů a jednak 
vznik neziskových organizací. Přesto téměř 2/3 organizací 
uvedly, že nemají s filantropií, dobročinností žádnou zkuše-
nost. O něco méně negativních odpovědí bylo u neziskových 
organizací, ale přesto neklesly pod 61 % (Graf č. 22 – Filantropie 
(typ A) na straně xiii a Graf č. 23 – Filantropie (typ B) na straně 
xiii). Dohromady (A i B) nemá žádnou zkušenost s filantropií 
62 % dotázaných.

Otázka týkající se dobrovolnictví dopadla o  něco lépe pro 
neziskový sektor (typ A, Graf č. 24 – Dobrovolnictví (typ A) na 
straně xiii a  Graf č.  25 – Dobrovolnictví (typ B) na straně xiv). 
Zkušenost s dobrovolníky uvedla téměř polovina responden-
tů typu A, zatímco v  případě soukromého ziskového sekto-
ru odpověděly negativně více než 4/5 dotázaných. Výsledek 
dle typů respondentů byl očekávatelný, neboť dobrovolnictví 
obecně je považováno více za záležitost neziskového sektoru.

Dohromady odpovědělo na  otázku po  zkušenosti s  dobrovol-
níky 54 % negativně a 45 % pozitivně. V kladném případě byly 
zaznamenány doplňující odpovědi, o  jakou službu se jednalo. 
Subjekty uvedly, že dobrovolníci pomáhají s  roznosem letáků, 
instalacemi, vypomáhají při pořádání akcí – pomoc organizáto-
rům, šatnáři apod. Jeden subjekt uvedl, že je dobrovolníků málo.

Nutno poznamenat, že NIPOS se tématu dobrovolnictví ak-
tivně věnuje již od roku 2011, i proto byla otázka do dotazní-
ku zařazena. Rok 2011 byl vyhlášen Radou ministrů EU jako 
Evropský rok dobrovolných činností na  podporu aktivního 
občanství, zkráceně Evropský rok dobrovolnictví. Tuto pří-
ležitost využila rovněž Česká republika a NIPOS založil pra-
covní skupinu Dobrovolnictví v kultuře. Výstupem byl vznik 
příručky „Metodické doporučení Ministerstva kultury ČR pro 

dobrovolnictví v kultuře a umění“22, která se snaží poskytnout 
dobré zkušenosti z praxe s dobrovolníky a napomoci s veške-
rým administrováním dobrovolnické práce.

V další dílčí otázce části C jsme se dotazovali organizací na je-
jich filozofii, poslání či motto. Subjekty v odpovědích nejčas-
těji popsaly svoji činnost, funkci, pro niž byly založeny, zří-
zeny. Odpovědi směřovaly buď na vlastní činnost („Kulturní 
dům chce nabídnout nejširší kulturu všem sociálním vrstvám 
města/regionu…) nebo na  obor činnosti („rozvoj amatérské 
tvorby, rozvoj loutkového divadla“), příp. bylo uvedeno něko-
lik obecných definic typu: „kultura pro všechny“, „divadlo pro 
všechny“, „rozdávat radost a šířit kulturní osvětu“. Jisté měst-
ské kulturní zařízení zanechalo jako své motto jednoslovný 
odkaz: „Přežít.“

Následující otázka „Jaká je Vaše cílová skupina?“ byla otevře-
ná. Možná proto se tolikrát objevila nespecifikovaná odpověď 
typu „všichni“, „široké spektrum“, „0 až 100 let“. Tyto odpově-
di jsme vyhodnotili jako bez specifického zacílení a tvoří 69 % 
ze vzorku (Graf č.  26 –  Cílové skupiny (A  i  B) na straně xiv). 
Zbylých 31 % respondentů uvedlo nejčastěji cílové skupiny 
v tomto pořadí (od nejčetnějších):

1) podle věkových skupin – děti a mládež, studenti SŠ 
a VŠ, senioři a dospělí (s VŠ i bez);

2) podle geografického zacílení – lokální, regionální 
a národní úroveň;

3) podle zájmových skupin – odborná veřejnost, turisté;
4) podle sociálních skupin – rodiny s  dětmi, 

znevýhodněné skupiny (sociálně slabší) a menšiny.

22 Dokument je volně ke stažení na WWW: http://www.nipos-mk.cz/wp-
content/uploads/2012/06/Metodick%C3%A9-doporu%C4%8Den%C3%AD-
-MK-%C4%8CR-pro-dobrovolnictv%C3%AD-v-kultu%C5%99e-a-
-um%C4%9Bn%C3%AD.pdf.

http://www.nipos-mk.cz/wp-content/uploads/2012/06/Metodick%C3%A9-doporu%C4%8Den%C3%AD-MK-%C4%8CR-pro-dobrovolnictv%C3%AD-v-kultu%C5%99e-a-um%C4%9Bn%C3%AD.pdf
http://www.nipos-mk.cz/wp-content/uploads/2012/06/Metodick%C3%A9-doporu%C4%8Den%C3%AD-MK-%C4%8CR-pro-dobrovolnictv%C3%AD-v-kultu%C5%99e-a-um%C4%9Bn%C3%AD.pdf
http://www.nipos-mk.cz/wp-content/uploads/2012/06/Metodick%C3%A9-doporu%C4%8Den%C3%AD-MK-%C4%8CR-pro-dobrovolnictv%C3%AD-v-kultu%C5%99e-a-um%C4%9Bn%C3%AD.pdf
http://www.nipos-mk.cz/wp-content/uploads/2012/06/Metodick%C3%A9-doporu%C4%8Den%C3%AD-MK-%C4%8CR-pro-dobrovolnictv%C3%AD-v-kultu%C5%99e-a-um%C4%9Bn%C3%AD.pdf
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Výsledek odpovědí na tuto otázku lze shrnout následovně: té-
měř 3/4 vzorku se specificky nevyhraňuje, necílí na konkrétní 
cílovou skupinu, ale snaží se zasáhnout široké spektrum. Do-
mníváme se, že je to dáno charakterem městských organizací, 
které mají z povahy svého poslání vytvářet širokou nabídku 
pro danou lokalitu. Pokud respondenti uváděli nějaké zamě-
ření, vítězilo cílení podle věkových skupin. Druhým nejfrek-
ventovanějším bylo zasažení publika podle geografického roz-
ložení – nejčastěji byla uváděna daná lokalita, méně již celý 
region, výjimečně národní úroveň (2krát) a ani jednou úroveň 
mezinárodní, což však považujeme za zkreslenou informaci, 
neboť v uvedených největších pořádaných akcích organizace 
uvedly 7 událostí mezinárodního významu.

Poměrně překvapivě početně byla uváděna snaha oslovit od-
bornou veřejnost (16krát). Pod očekávání byla uváděna skupi-
na turistů (pouze 9krát). V kategorii cílící na sociální skupiny 
získala bezkonkurenční postavení rodina s  dětmi (15krát), 
skupina znevýhodněných či sociálně slabých byla uvedena vý-
jimečně, menšiny dokonce pouze jednou. Organizace našeho 
vzorku jsou tedy spíše bez vyhraněného zaměření na  cílový 
segment; v případě, že cílový segment uvedly, převažovalo vý-
razně mladé či výrazně starší publikum. Z hlediska geografic-
kého rozpětí respondenti uváděli nejvíce lokální úroveň. 

Poslední otázky části C byly otevřené a dotazovaly se na pří-
klady největších periodicky se opakujících kulturních akcí, 
které subjekt pořádá, na  to, co je podle jejich názoru činí 
úspěšnými, a  v  neposlední řadě na  jejich palčivé problémy 
a nevyřešené otázky. V případě periodicky se opakujících akcí 
byla zaznamenána největší četnost dlouhodobých akcí typu 
festivalů, přehlídek (uvedeno třetinou respondentů) a výstav 
(rovněž třetina), včetně interaktivních a venkovních instala-
cí. Z  jednorázových akcí převažovaly dle očekávání hudební 
produkce v podobě nejrůznějších koncertů, divadelní předsta-
vení a  filmová promítání (filmové kluby, večerní promítání, 

multiminikino aj.). Jak napověděl předmět hlavních činností 
organizací, kulturně-vzdělávací činnosti zde mají rovněž své 
důležité zastoupení. Různé formy těchto aktivit (přednášky, 
workshopy, besedy, dílny, kurzy, konference, kongresy, kul-
turní veletrhy či symposia) se umístily na třetím místě dle čet-
nosti výskytu. Čtvrtou pomyslnou příčku obsadily slavnosti 
městského typu (městská kulturní léta v podobě celého cyklu 
akcí, slavnosti, folklorní slavnosti, jarmarky a řemeslné trhy). 
Do sekce podpory dětských aktivit bychom mohli zařadit nej-
různější soutěže a pořádání dětských dnů a karnevalů.

Mnoho uvedených akcí bylo typických pro danou lokalitu, 
např. připomínkou slavného rodáka. Velké oblibě se rovněž 
těší pořádání tematicky zaměřených „Nocí“, „Dnů“, a „Týdnů“ 
(např. Noc v galerii, Den pro dětskou knihu, Týden dobré po-
hody aj.) V odpovědích byla mnohokrát připomínána Muzejní 
noc. Společenské akce jako plesy, taneční kurzy obsadily po-
slední místo.

Na otázku „Co Vás činí úspěšnými?“ se sešla celá řada dílčích 
odpovědí, jež odkazovaly na konkrétní pořádané akce, na vý-
hody plynoucí z monopolního postavení a z dlouhé historie 
činnosti organizace v dané lokalitě, z kvalitních mezilidských 
vztahů, umělecké úrovně a mnoha dalšího. Odpovědi jsme se 
pokusili shrnout do nejčastěji uváděných kategorií: 1) Široká 
kulturní nabídka, 2) Zainteresovaní a  zkušení zaměstnanci, 
též interpreti, 3) PR a propagace, 4) Široké spektrum služeb 
(doplňková činnost), 5) Zdařilé rekonstrukce.

V případě palčivých otázek zazněly nejčastěji problémy dotý-
kající se oblastí uvedených na grafu č. 27 – Problematické ob-
lasti (A i B) na straně xiv. Je nasnadě, že kategorizované pro-
blémy jsou často spojitou nádobou – nejsou-li finance, bude 
přetrvávat nedostatečný stav zastaralých budov, který může 
být trvalou překážkou v dostupnosti služby, v přilákání více 

návštěvníků, a  navíc může generovat neekonomický provoz 
s vysokými náklady na spotřebu energií apod.).

V každé z problematických oblastí jsou jisté problémy, které 
se násobně opakují. Jmenujme na tomto místě ty s největší 
četností výskytu (pokud se v dané oblasti vyskytl pouze jedi-
ný, uvádíme jej):

1) Stav budov – špatný stav budov, zastaralé objekty, 
havarijní stav, nevyhovující technické zázemí, 
potřeba modernizace, celkové rekonstrukce a opravy, 
nedostatek depozitních prostor, digitalizace kina, 
chybějící zázemí, nedostačující skladové prostory, 
problémy s  dostupností (chybějící bezbariérový 
přístup, problémy s  parkováním), chybějící vlastní 
budova.

2) Financování organizací – finanční nejistota (závislost 
na  dotačních programech, nejistota kontinuálního 
financování, nemožnost dlouhodobého plánování), 
vícezdrojové financování projektů, vysoké náklady 
na  údržbu a  energie budov, vysoká cena pronájmů 
(platba nájmu zřizovateli), malé příspěvky 
od  zřizovatele a  nedořešené vlastnické vztahy, 
nedostatek financí na  opravy a  rekonstrukce, 
nedostatek financí na  propagaci, finanční závislost 
na  zřizovateli, snižující se podpora kultury, vysoké 
poplatky OSA, DILIA, nedostatek financí na obnovení 
vybavení a modernizaci.

3) Veřejná správa a  grantová politika – nízké dotace, 
neřešení podfinancování živého umění, chybí granty 
na  dílčí akce a  výročí, problematické podmínky 
na  získání neinvestiční dotace, neprůhledná 
dotační politika, nestabilita grantových programů, 
strategické plány města nedbají na  kulturu, 
byrokracie, vliv zřizovatele, tendence zasahovat 
do  chodu instituce zvnějšku, nekompetentnost 

úředníků, nezájem města, nedostatek grantů pro 
muzea, postavení kulturního zařízení versus státní 
správa a samospráva.

4) Lidé v  organizaci – mzdové podhodnocení 
zaměstnanců, fluktuace zaměstnanců kvůli nízkému 
ohodnocení, nedostatek zaměstnanců, důchodový 
věk zaměstnanců, vytíženost členů týmu jinými 
aktivitami, finanční nároky umělců.

5) Publikum – klesající trend návštěvnosti (malá 
návštěvnost), neochota platit vstupné (představa, 
že je vše zadarmo), klesající zájem o kulturu obecně, 
klesající zájem o  konkrétní poskytované služby 
(vážná hudba), chybí mladší posluchači, upadající 
zájem škol o kulturní výchovu žáků, nezájem o dovoz 
kultury, volba substituční nabídky.

6) Legislativa – problematická, omezující, nedostatečná 
legislativa, DPH (odvody, neplátci DPH), neschválený 
zákon o  veřejné prospěšnosti, nevhodná právní 
forma.

7) Dárcovství, filantropie a  sponzoring – chybí 
filantropie, neochota firem participovat na kulturním 
dění, nízké daňové zvýhodnění dárců, specifické 
požadavky reklamy.

8) Konkurence – zájem o nevkusné kulturní substituty 
(masmédia), záliba v zábavním průmyslu, konkurence 
v kulturní oblasti, blízkost Prahy – odliv návštěvníků.

9) Dobrovolnictví – nezájem zadarmo pomáhat.
10) Vnější faktory – nízká kupní síla návštěvníků, 

nezaměstnanost, negativní nálada ve  společnosti, 
ekonomická krize proměnila žebříček hodnot 
– kultura na  posledním místě, odliv mladých 
lidí do  větších měst, vesnické prostředí s  nízkou 
návštěvností.

K této části připojme hodnocení části dotazníku E, která se týka-
la hodnocení podpory z veřejných rozpočtů. Škálové hodnocení 
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spokojenosti od  1 (zcela spokojen) do  5 (zcela nespokojen) 
vyplňovaly pouze soukromé obchodní organizace (typ B). Nej-
lépe byla hodnocena komunikace s  úředníky veřejné správy 
(hodnota 3, tj. v průměru vzešel výsledek „spokojen“), nejhůře 
transparentnost hodnocení projektů v rámci dotačního řízení 
(hodnota 3,89, tj. spíše nespokojen). Průměrná „známka“ výše 
podpory (3,83) a  dostupnosti podpory z  veřejných rozpočtů 
(3,75) se však také velmi blížila hodnocení „spíše nespokojen“. 
V celkovém hodnocení podpory z veřejných rozpočtů jsou sou-
kromé obchodní organizace spíše nespokojeny.

Budovy/objekty kulturně 
veřejných služeb (část D)

V poslední části dotazníku jsme zjišťovali počet využívaných 
budov poskytovateli veřejné kulturní služby, využití alterna-
tivních prostorů, otevření budov veřejnosti a počet i typ sta-
vebních úprav. Výsledky jsou následující:

V  dotazníkovém šetření, v  němž odpovídalo 100 organizací, 
bylo uvedeno celkem 253 budov spravovaných za účelem pro-
vozování své činnosti, třikrát 0 budov a dvakrát byla otázka 
ponechána bez odpovědi. Jen jednu budovu využívá ke své čin-
nosti necelá třetina vzorku. Téměř dvě třetiny organizací (63) 
uvedlo 2 a více budov. Průměrný počet budov činí 2,6 objektů 
na organizaci a rovněž z grafu č. 28 – Počet budov využívaných 
KO (A i B) na straně xiv a grafu č. 29 – Počet budov KO na straně 
xv lze vyčíst, že nejčastějším případem v rámci našeho vzor-
ku je správa 1–3 objektů současně (více než 75 % vzorku).

Dále 26 ze 100 organizací uvedlo, že k pořádání svých akcí vy-
užívá rovněž alternativní prostory, přičemž bylo jmenováno 
až sedm různých veřejných prostranství v místě působení or-
ganizace. Nejčastěji šlo o historické, přírodní areály a veřejná 
prostranství (náměstí, ulice, parky, nábřeží).

Další otázka byla směřována na  počet provedených rekon-
strukcí za posledních deset let. Ani jednu stavební úpravu ne-
podniklo v posledních deseti letech 33 % organizací ze vzorku, 
alespoň jednu podniklo 59 % a zbylých 8 % o žádné neví, nebo 
na  otázku vůbec neodpovědělo. Z  grafu (Graf č.  30 – Četnost 
provedených stavebních rekonstrukcí na straně xv) dále vyčteme 
četnosti rekonstrukcí. Osa x nám ukazuje počet provedených 
rekonstrukcí, poté – hodnota nad sloupcem – kolik organizací 
podniklo právě tolik (x) stavebních úprav. Je zřejmé, že nej-
častěji zvládly dané subjekty provést 1 až 2 úpravy, zřídkakdy 
3 stavební úpravy a již výjimečně 5 až 10 stavebních úprav.

O jaké typy stavebních zásahů šlo? Subjekty 43krát označily, 
že provedly na  svých objektech dílčí rekonstrukci, 4krát se 
jednalo o celkové rekonstrukce. Pět subjektů uvedlo, že zcela 
změnilo funkčnost objektu (např. přebudování továrny na ga-
lerii). Třikrát subjekty provedly novou stavbu objektu, dvakrát 
přístavbu. Modernizaci provedly subjekty 9krát, zahrnovala 
budování bezbariérových vstupů, digitalizaci a další technické 
modernizace. (Graf č. 31 – Typy stavebních úprav na straně xv)

Rok otevření budovy veřejnosti respondenti uvedli v případě 
179 budov. Bohužel 15 z odpovědí odkazovalo na historické 
stáří budovy, nikoliv na období, kdy začala budova sloužit ve-
řejnosti – jinak řečeno, respondenti např. uvedli 13. století, 
kdy jsou dochované první zmínky o stavbě staré radnice, na-
místo roku 1996, kdy byla budova opravena a otevřena k ve-
řejnému účelu (nové informační centrum). Těchto 15 chyb-
ných odpovědí bylo ze zpracování dat vyloučeno. I tak ovšem 
sahá historie otevření spravovaných budov až k přelomu 19. 
století (zejména u budov divadel).

Ze sebraných dat lze vyhodnotit, že více než 2/3 organizací 
obhospodařují budovy, které byly otevřeny za  účelem pro-
dukce kulturní činnosti ještě před rokem 1989 (Graf č.  32 – 
Otevření budov veřejnosti – I na straně xv). Lze rovněž kon-

statovat, že v období poválečné éry až k roku 1989 je patrný 
skokový nárůst otevírání takových objektů (až trojnásob-
ný). Z druhé strany je v našem vzorku přes pětinu organiza-
cí, které spravují budovu, jež zahájila svůj provoz v  období 
od 19. do první poloviny 20. století.

Tyto údaje ukazují na  zvýšené požadavky rekonstrukcí sta-
rých budov. Logickým předpokladem současně je, že mnohé 
z nich budou patrně kulturními památkami.

Máme-li hovořit o proměnách po roce 1989, křivka ukazující 
proměny otevírání budov ke kulturnímu účelu jasně dokumen-
tuje významný nárůst. Zejména od přelomu milénia po sou-
časnost zaznamenáváme výrazný počet nově otevřených 
budov (Graf č.  33 – Otevření budov veřejnosti – II na straně xvi 
a Graf č. 34 – Otevření budov veřejnosti dle dekád 20. století na stra-
ně xvi). Domníváme se, že tento trend lze hodnotit jako po-
zitivní vývoj v otázce uspokojování potřeb současného diváka.

Dalším sledovaným parametrem byl rok, od kterého v dané bu-
dově působí současná kulturní organizace. Respondenti znali 
odpověď v případě 171 jimi spravovaných budov. Mezi organi-
zacemi, které nejdéle poskytují své služby v nejstarších veřejně 
otevřených budovách tohoto vzorku, jsou na prvním místě di-
vadla a muzea. V jediném výjimečném případě působí organi-
zace (divadlo) ve stejné budově již od počátku jejího postavení, 
tedy od roku 1805. Tato divadelní organizace datuje svůj vznik 
k roku 1804 a svou činnost v budově provozuje dodnes.

Městská kulturní zařízení často využívají starých historických 
budov či památkových objektů, které byly pro tyto účely nově 
otevřeny (např. stará radnice, bývalý národní dům, upravené 
prostory zámků a  panských domů apod.). Tyto organizace, 
zajišťující nejčastěji široké spektrum místní kulturní nabídky, 
do podobných objektů umísťují zejména své paměťové insti-
tuce s  výrazně místním významem či turistická informační 

centra, která patří k nejmladším subjektům veřejné kulturní 
služby. V grafu (Graf č.  35 – Působení současného poskytovatele 
v  objektech na straně xvi) lze vyčíst, kolik poskytovatelů ve-
řejné kulturní služby našeho vzorku působí v daném objektu 
před a po roce 1989. Ve spojení s grafem č. 32 –Graf č. 32 – 
Otevření budov veřejnosti – I na straně xv – lze konstatovat, že 
62 % ze spravovaných budov je starší 20 let a zhruba stejné 
procento dotazovaných organizací (přes 2/3) zahájilo svou 
činnost právě po roce 1989.

Je zřejmé, že takové množství zastaralých budov je náročné 
na údržbu a vyžaduje velký počet rekonstrukcí, aby odpovída-
lo současným požadavkům na ekonomický a kvalitní provoz. 
Dříve jsme uvedli, že dané organizace spravují nejčastěji 1 až 3 
objekty (ale 1/5 vzorku 4 až 7 budov) a počet provedených re-
konstrukcí se pohybuje mezi 1 až 2, výjimečně 3. Ve spojitosti 
s  nejčastěji uvedenými problémy, kde první příčku obsazuje 
problematický stav budovy, lze vyvodit, že se jedná o nejpalči-
vější problém organizací našeho vzorku.

Jako poslední jsme zkoumali bezbariérovost budov. Zajištění 
bezbariérového přístupu budov patří v dnešní době vyspělých 
technických možností (v porovnání s možnostmi před rokem 
1989) mezi celospolečensky pozitivně hodnocený jev. Nehle-
dě na to, že je posuzování bezbariérovosti často zařazeno mezi 
hodnocené indikátory dostupnosti poskytovaných služeb pro 
veřejnost. Podle očekávání je tak na bezbariérovost brán větší 
zřetel než dříve. Vyslovili jsme rovněž hypotézu, že očekává-
me vysoké zastoupení kulturních památek, které neomezený 
přístup neumožňují.

V našem vzorku se trend zpřístupňování objektů potvrzuje. 
Celkem je zde zastoupeno 168 objektů, které mají bezbarié-
rový přístup, a to z celkového uvedeného počtu 253. Tzn. více 
než 2/3 budov je zpřístupněno bez omezení. Subjekty, které 
odpověděly na otázku bezbariérovosti negativně, uvedly jako 
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nejčastější důvod „objekt je kulturní památkou“ (58 %). Fi-
nanční důvody byly na druhém místě (39 %). Jedna odpověď 
odkazovala na  chybějící pravomoc rozhodovat o  stavebních 
úpravách daného objektu, další zase na  překážky v  původ-
ním projektovém záměru budovy (objekt z počátku 60. let), 
který dříve bezbariérový přístup vůbec nebral v potaz. Pokud 
přihlédneme ke  jmenovaným problémům výše, problémy 
s dostupností jsou až na samém konci výčtu v bodě 1, z če-
hož usuzujeme, že zpřístupňování objektů vykazuje pozitivní 
trend. (Graf č. 36 – Důvody objektů nedisponujících bezbariérovým 
přístupem na straně xvi)

Závěrečné shrnutí

Na závěr tohoto příspěvku mi dovolte shrnout nejdůležitěj-
ší poznatky, které z dotazníkového šetření vzešly. Jelikož byl 
celý příspěvek koncipován jako zpráva o výsledcích (spolu s je-
jich hodnocením), pokusím se na tomto místě některá zjištění 
poněkud zobecnit. Zároveň připomínám, že dotazníkové šet-
ření probíhalo v rámci jednoho roku (2014), tj. neopakovaně, 
tudíž je pravděpodobné, že zejména ekonomické ukazatele 
podléhají rok co rok určitým obměnám. V  našem příspěvku 
sloužily k přibližné charakteristice respondentů zkoumaného 
vzorku. Nejsou však bez zajímavosti, dáme-li je do souvislosti 
se subjektivně pociťovanými problémy dotazovaných organi-
zací (za předpokladu, že tyto problémy přetrvávají). Domní-
váme se, že následující závěry mají trvalejší platnost.

Poskytovatelé veřejných kulturních služeb uvedli jako své 
nejpalčivější problémy: 1) stav budov, v nichž dané služby zajiš-
ťují, 2) financování, 3) grantovou politiku, 4) personální zajiš-
tění a 5) publikum.

Ad 1) jsme zjistili, že 2/3 budov využívaných kulturními or-
ganizacemi jsou otevřeny veřejnosti déle než 25 let, přičemž 

zastoupení budov otevřených od  raného počátku 19. století 
do poloviny 20. století tvoří až pětinu zkoumaného vzorku. 
Současně bylo zjištěno, že organizace spravují nejčastěji 1 až 
3 budovy, v  nemalém zastoupení (19 %) ale také 4 až 6 ob-
jektů. Vyšší počet využívaných budov s sebou přináší zvýšené 
finanční výdaje na jejich údržbu a rekonstrukce. Nedostatek 
finančních prostředků může v tomto případě způsobit hned 
několik negativních dopadů: např. permanentně vysoké ná-
klady na neekonomický provoz těchto budov, nízkou konku-
renceschopnost vůči moderním a  technicky vybaveným no-
vějším objektům, z  čehož plyne neschopnost přilákat svého 
návštěvníka, a tedy nízké výnosy z vlastních tržeb plus špat-
nou image organizace.

Neodpovídající prostory jsou zároveň velkou překážkou 
ve výkonu samotné činnosti, např. neschopnost přilákat kva-
litní hostující soubory z domova i zahraničí, nedůstojné pro-
story pro výkon doplňkové činnosti, nemožnost uložení sbí-
rek do chybějících depozitářů aj. Na druhou stranou je novým 
trendem, že organizace pořádají své akce v alternativních pro-
storech. Nejčastěji šlo o historické, přírodní areály a veřejná 
prostranství (náměstí, ulice, parky, nábřeží). S tím je spojená 
vzešlá charakteristika „městských slavností“, nejčastěji festi-
valů, přehlídek a trhů spjatých s ročním obdobím. Oblíbeným 
se stalo pořádání nejrůznějších Dnů, Nocí a Týdnů.

V otázce na počet rekonstrukcí bylo z odpovědí zřejmé, že nej-
častěji zvládly dané subjekty provést 1 až 2 úpravy, zřídkakdy 
3, přičemž průměrný počet budov na jednu organizaci je 2 až 
3. Z uvedeného přehledu palčivých problémů pro tuto oblast 
vyplývá, že rekonstrukce využívaných objektů je na  pořadu 
dne a zcela jistě tato potřeba není dostatečně uspokojena.

Ad 2) Financování je samozřejmě problematická oblast a pro-
stupuje více či méně všemi jmenovanými oblastmi. Uváděli 
jsme průměrný výdaj z  veřejných rozpočtů (včetně provoz-

ní dotace) na  neziskové organizace tohoto vzorku (66,6 %). 
Problémem převážně není fakt, že by byla uvolňována malá 
procentuální část ze strany zřizovatele, ale že už samotné 
rozpočty těchto organizací jsou podfinancovány ve  spojení 
s objemem činností, které provozují, a s počtem budov, které 
spravují. Ve spojení s nutností vícezdrojového financování své 
činnosti, mizivé hladiny dárcovství a  nemotivovaností sou-
kromých firem vstupovat do  partnerských či sponzorských 
vztahů jsou dané subjekty, dalo by se říci, frustrované. Mno-
hé z nich uváděly jako hlavní problém „finanční nestabilitu“ 
a  právě „vícezdrojové financování“. Situace po  roce 1989 se 
skutečně proměnila. Zatímco bývalý režim chápal kulturu 
jako veřejný statek (a z důvodu cílené propagandy, manipula-
ce a kontroly se o něj postaral), pro jehož efektivnější zajištění 
centrálně zřizoval své pomocné organizace, v současnosti jsou 
obdobné (transformované) organizace nechány napospas trž-
nímu prostředí. Lépe na tom nejsou ani ziskové kulturní orga-
nizace. V mnoha případech své služby poskytují v zastaralých 
objektech, s nimiž jen těžko čelí konkurenci substituční na-
bídky (výjezd za kulturou do větších měst, zábavní průmysl, 
online sdílení apod.).

Bez zajímavosti není, že podíl nově otevřených budov není 
právě nízký. Uvedli jsme (Graf č. 34 – Otevření budov veřejnosti 
dle dekád 20. století na straně xvi), že počet otevřených budov 
pro veřejnost byl v našem vzorku po roce 2000 výrazně skoko-
vý. Zůstává ovšem otázka, nakolik se daří přilákat návštěvní-
ky, neboť problémy spojené s publikem (ad 5) byly hojně zmi-
ňovány (klesající trend návštěvnosti, neochota platit vstupné, 
klesající zájem o kulturu obecně), stejně jako problémy týka-
jící se vnějších faktorů daného prostředí (nezaměstnanost 
a nízká kupní síla, negativní nálada ve společnosti a ekono-
mická krize proměnily žebříček hodnot atd.).

Ad 3) Grantovou politiku nemusíme dlouze komentovat, za-
znamenali jsme stížnosti na  nízké nastavení přísunu přidě-

lovaných dotací spolu s administrativní zátěží. Současně byly 
uváděny jako problematické strategické plány měst, která 
na  kulturu příliš nedbají anebo mají nastavená grantová ří-
zení neberoucí v  potaz určité oblasti (živé umění, design 
atd.). Z  pohledu dlouhodobého plánování byla zmiňována 
opět nestabilita, netransparentnost. Domníváme se, že jde 
v  mnohých případech o  krátkou zkušenost se strategickým 
plánováním tohoto typu na regionální úrovni, které je rovněž 
trendem posledních 10–15 let.

V dotazníkovém šetření jsme dále zjistili řadu dílčích závěrů, 
které dokreslovaly závěry k současnému stavu kulturní infra-
struktury. V  řadě zjištění se problémy prolínaly do  různých 
oblastí, avšak neustále se vracely k nízkým vkladům do této 
sféry. Jakoby neustále nebyly brány v  potaz výsledky stu-
dií dokládající, že kultura peníze pouze nespotřebovává, ale 
také generuje. Je zřejmé (nejen z uvedených úspěchů v tomto 
šetření), že velkou zásluhu na  kontinuitě kulturních aktivit 
v dané lokalitě mají právě lidé, kteří do těchto činností vklá-
dají své nadšení a energii.
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Tabulka č. 4 — Srovnávací tabulka (Povaha kulturních aktivit)

A – Povaha kulturních aktivit B – Povaha kulturních aktivit

1 kulturně-vzdělávací 1 divadelní

2 divadelní 2 hudební

3 výtvarná 3 multižánrová nabídka

4 podpora volnočasových aktivit 4 kinematografie

5 hudební 5 kulturně-vzdělávací

6 informační činnost 6 výtvarná

7 publikační činnost 7 podpora volnočasových aktivit

8 multižánrová nabídka 8 tanec

9 muzejnictví 9 informační činnost

10 knihovnické služby 10 publikační činnost

11 kinematografie 11 literární

12 tanec 12 správa památkového objektu 

13 správa památkového objektu 13

14 literární 14

15 jiné (metodická činnost v  péči 
o  lidovou architekturu, vědecko-
výzkumná činnost, hvězdárna, 
folklor aj.)

15

Marie Gonzálezová

Statistický výkaz o  kulturně vzdělávací a  zájmové umělecké 
a  neumělecké činnosti obsahuje řadu údajů, ze kterých lze 
vyvodit a čísly podložit různá tvrzení, která by se do budouc-
na mohla využít v kulturní politice státu, v programu grantů 
a dotací, hlavně v jeho účelném nasměrování do různých pro-
jektů, k  vytvoření vývojových analýz apod. Ukážou reálnou 
podobu „žijící“ regionální kultury především na venkově. To 
je ovšem ideální stav, ke kterému je nutné se propracovat. Což 
znamená trpělivou a dlouhodobou práci.

Chtěla bych zde spíše upozornit na některé aspekty, které je 
nutné respektovat, aby daná čísla mohla být správně interpre-
tována. Nelze vše zaškatulkovat podle čísel, je nutné se na ně 
podívat i z jiných úhlů.

Statistická šetření z pověření Ministerstva kultury a ČSÚ pro-
vádí Národní informační a poradenské středisko pro kulturu. 
Součástí šetření je i sledování vzdělávací a kulturní činnosti, 
kterou pořádají kulturní zařízení, příp. kulturní komise a re-
feráty městských a obecních úřadů, občanská sdružení, nově 
spolky, subjekty zřizované církvemi či obchodní korporace 
na celém území České republiky.

Výkaz zpravodajským jednotkám rozesíláme od  roku 2007. 
Obsah se i nadále propracovává a upravuje, jak šetřená pro-
blematika, částečně z vůle zadavatele, částečně podle ohlasů 
a připomínek z terénu, vyžaduje.

Ke 30. 6. 2014 bylo do databáze zařazeno cca 1 050 zpravo-
dajských jednotek (dále ZJ), z nich v roce 2013 bylo ve statis-
tickém šetření 521. Je nutné doplňovat nejen sféru podnika-
telskou a skupinu občanských sdružení, obecně prospěšných 
společností, církevních organizací, ale také více zapojit sdru-
žení etnických menšin, které nám prozatím unikají. Jenom 
tak bude obraz celistvý.

V České republice je cca šest tisíc sídel, i když prozatím obce 
s méně než tisícem obyvatel do šetření nezapojujeme, je zde 
mnoho měst s více kulturními zařízeními, dále stále vznikající 
sdružení, resp. spolky, a obchodní korporace, které se kultur-
ní činností zabývají jak amatérsky, tak profesionálně.

Vzhledem k tomu, že prozatím nemáme ve statistickém šet-
ření všechny ZJ pořádající kulturní aktivity, může být výsled-
kem jen obecná analýza problematiky. Není ani možné příliš 
sumarizovat a srovnávat situaci v krajích, okresech atp. A není 
to jen kvůli nedostatečné databázi. Je nutné brát v potaz i dal-
ší odlišnosti. ZJ není možné zařadit do typizovaných skupin 
podle počtu obyvatel, zaměstnanců, ekonomických podmínek 
apod. Vždy se budou subjekty v  podobných sociologických, 
demografických a  ekonomických podmínkách v  závěru lišit. 
(Jde o živé a neustále se proměňující organismy.)

Uvedu obecný příklad tří obcí se stejným počtem obyvatel-
stva: První obec je v blízkosti Prahy v tzv. příměstské oblas-
ti, často nazývané noclehárnou Prahy, kam občané většinou 
dojíždějí za prací a jejich děti do škol, případně i za zábavou. 
Druhá je typická vinařská obec na  Moravském Slovácku se 

N�kolik dopl�ujících aspektů vyplývajících z analýzy 
statistického �et�ení na základ� výkazu o kulturní vzd�lávací 
a zájmové um�lecké �innosti v �eské republice 
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silnou folklorní tradicí a sídly postavenými paprskovitě kolem 
velké návsi a třetí je horská obec v Krkonoších s  lyžařskými 
vleky a zástavbou lemující horské cesty. To tedy na vysvětle-
nou, proč je těžké srovnávat.

Osobně se domnívám, že záleží ještě na  dalších aspektech. 
Například i na historickém a etnografickém dědictví, na typu 
osídlení – starousedlíci žijící zde po staletí, či pováleční „při-
šelci“ a reemigranti (zvláště ve vysídlených oblastech pohra-
ničí), příhraniční menšiny, které se snaží zachovat si svoji 
svébytnou národní kulturu (Poláci, Němci), příp. Řekové mi-
grující před desetiletími z politických důvodů, nebo nově při-
byvší Vietnamci, Ukrajinci a obyvatelé Ruska. I Slováci, kteří 
primárně přišli za prací, se zde časem zabydleli a zůstali i s ro-
dinami. Dalším ovlivňujícím činitelem je zemědělský, hornic-
ký nebo průmyslový ráz krajiny. A  samozřejmě velmi záleží 
i na lidském faktoru, jeho aktivitách, schopnostech a potřebě 
se organizovat, bavit, pracovat pro blaho sousedů či krajanů. 
To vše je nutné mít vedle čísel na zřeteli.

Stále více se projevuje vliv současné ekonomické situace na or-
ganizování všech sledovaných typů zájmové kulturní činnosti. 
Vzdělávací kurzy neorganizuje již více než polovina ZJ. Ovšem 
je nutné podotknout, že některá kulturní zařízení sice vzdělá-
vací kurzy nepořádala, ale pronajímala své prostory pro tyto 
účely především jazykovým a hudebním školám, příp. jednot-
livým lektorům. Z analýzy vyplývají také zmenšující se počty 
souborů zájmové umělecké činnosti i klubů a kroužků mimou-
mělecké činnosti, a tím také počty jejich členů. Prozatím nelze 
vysledovat všechny příčinné souvislosti, proč tomu tak je. Ale 
jedním z  důvodů je to, že se stále více uměleckých souborů 
(především divadelních, hudebních, folklorních a  tanečních) 
osamostatňuje a pracuje jako samostatný právní subjekt. Tím 
ovšem „vypadnou“ ze sledovaného statistického šetření.

Některé ZJ kvůli zhoršení své finanční situace snížily počet 
zaměstnanců na minimum, příp. mají pouze dobrovolné pra-
covníky. Jedná se především o menší obce, drobnější obchodní 
korporace či živnostníky a sdružení. Tento trend se stále šíří.

Rozšiřují se náznaky, že kulturní život v  menších a  malých 
obcích či městských obvodech mohou časem organizovat vět-
ší měrou jednak podnikatelské subjekty a podnikatelé (obce 
prodávají či pronajímají svá kulturní zařízení), jednak nejrůz-
nější tradiční organizace (TJ Sokol, TJ Orel, Sbor dobrovol-
ných hasičů, baráčníci, svazy žen, Selské jízdy atd.), divadelní 
soubory a  sdružení typu „za  obec krásnější“. Především ob-
čanská sdružení organizují kulturní, společenský a  sportov-
ní život v obcích s  cílem udržet tradiční, etnické a  folklorní 
zvyklosti (masopust, hody). Teprve další šetření ukážou, zda 
se tento trend potvrdí.

I z ekonomických tabulek je patrné, jak se mění finanční toky 
vynaložené na kulturní aktivity. Vzhledem k tomu, že dle zá-
kona nelze zveřejňovat ekonomické informace, všimněme si 
pouze několika obecných údajů.

Bereme-li za  východisko srovnávání počtu zpravodajských 
jednotek a jejich výnosů rok 2007, od něhož provádíme šetře-
ní (100 % ZJ), pak v r. 2012 171,2 % ZJ mělo výnosy 127,6 % 
v poměru k roku 2007 a v roce 2013 mělo 182,8 % ZJ ve vzta-
hu k roku 2007 výnosy na úrovni 123,7 %. Jak vyplývá z vypo-
čteného percentuálního výsledku, příjmy se i přes zvětšující se 
počet šetřených jednotek stále zmenšují.

Ještě výraznější vývoj se ukázal v dalších položkách. Zhoršené 
ekonomické podmínky se nejrazantněji projevily ve výši stát-
ních příspěvků. V krajských a obecních dotacích, příspěvcích 
a grantech se sice v tabulkách projevuje růst, ale nelze zapo-
menout, že počet ZJ je vyšší, tzn., že výše příspěvků se kaž-
dým rokem snižuje.

Snad jen výše darů a sponzoring tento trend nepodporuje. Ale 
začíná se také omezovat. Takže musíme konstatovat, že i přes 
mírné zvýšení částky, sponzoring a dary ve svém objemu klesají.

Domnívám se, že sponzoring se obrací obecně spíše k spor-
tovním činnostem. Lze to doložit plánovanými i uskutečně-
nými stavbami sportovních hal v městečkách a obcích, ve kte-
rých se občas organizují i kulturní akce. Ale stěžejní činnost je 
obrácena ke sportu.

V  konečném důsledku to znamená zanikání kulturních za-
řízení, rušení jejich pronájmů, prodej pro komerční využití, 
snižování zaměstnanců a dokonce i změnu statusu zpravodaj-
ské jednotky. Mění se totiž i právní forma některých subjektů. 
Z příspěvkové organizace se transformují v organizační složku 
úřadu, příp. se stávají jeho přímou součástí. Druhým trendem 
je změna v občanské sdružení, o. p. s. nebo společnost s r. o. Je 
to zatím spíše náznak dalšího vývoje, ale stále sílící. Zároveň 
se již druhým rokem objevují vyplněné výkazy malých obcí 
a  sdružení, které kvůli špatným ekonomickým podmínkám 
nemohou během roku zorganizovat žádnou kulturní akci.

Jako pozitivně se rozvíjející trend se ukazuje získávání finanč-
ních prostředků ze zahraničí, resp. z  fondů EU. I když v po-
sledních 2 letech tok peněz výrazně poklesl.

Přesto tento vývoj ukazuje a  potvrzuje rozšiřující se eman-
cipaci a  povědomí kulturních pracovníků a  aktivistů o  pro-
jektech a  možnostech kulturní spolupráce v  rámci EU. Výše 
uvedená tvrzení by měla potvrdit nová tabulka týkající se 
přeshraniční a mezinárodní kulturní spolupráce sledovaných 
subjektů, která byla zařazena do výkazu již pro rok 2014, resp. 
její následná analýza. Tyto kulturní aktivity jsou organizová-
ny v nezanedbatelném počtu po celém příhraničí (mezinárod-
ní kulturní kontakty jsou i ve vnitrozemí), je proto potřebné 

vědět, jakým způsobem a v jakém množství jsou vydávány fi-
nanční prostředky poskytnuté především z fondů EU.

Dalším plánovaným objektem šetření budou kulturní akti-
vity minoritních společností žijících v České republice (Polá-
ků, Němců, Romů (resp. Cikánů), Vietnamců, Řeků, Bulharů 
atd.), které mají vlastní kulturní subjekty organizující pře-
devším kulturní život svých krajanů, na  nějž mimo vlastní 
prostředky (sponzoring, příspěvky apod.) získávají finanční 
podporu od ministerstva, krajů, i obcí, měst, kde se realizují 
(tedy ze státního rozpočtu). První sdružení jsou již v databázi 
zařazená, jejich dohledávání je úkolem dalších let.

NIPOS každoročně zveřejňuje v  sešitě Základní statistické 
údaje o kultuře v České republice tabulky a z nich vyplývající 
analýzy za posledních 5 let, tzn. letos v rozmezí let 2009 až 
2013. Díky tomuto krátkodobému úseku není tolik patrný po-
měrně strmý pád finančních prostředků, se kterými zpravo-
dajské jednotky disponují. V letech 2007 a 2008 byly finanční 
prostředky vyšší, takže je vidět zlom v letech 2010 až 2011. 
Domnívám se, že desetileté období by lépe ukázalo dění ve fi-
nančních tocích a  potvrzení prozatím nastíněných náznaků 
prognóz. Výsledky, analýzy a tabulky si můžete najít na webo-
vých stránkách NIPOSu www.nipos-mk.cz.

Při telefonických konzultacích často slýchám: „zase další vý-
kaz, který je k ničemu, jen nám zabírá čas a stejně nic nevy-
řeší“. Většinou se mi povede respondenty uklidnit a zaujmout 
tak, že nakonec výkaz pošlou. Chtěla bych i vám ukázat, kolik 
informací lze z výkazů vyčíst.

Jako příklad uvádím Středisko kulturních služeb města Svita-
vy. Jedná se o příspěvkovou organizaci města sídlící v budově 
zvané Fabrika na adrese Wolkerova alej 92/18 a na Purkyňo-
vě 17, kde mají svoji základnu kino Vesmír, Alternativní klub 
Tyjátr a  Divadlo Trám. Budovy mají bezbariérový přístup. 

http://www.nipos-mk.cz
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Organizace vznikla 1. 2. 1991, statistický výkaz o  zájmové 
vzdělávací a kulturní činnosti vyplňuje od roku 2007.

Od roku 2008 se každoročně pořádají v Multifunkčním centru 
Fabrika cyklické kurzy umělecké, jazykové a jiné (např. kurzy 
tance a společenské výchovy). Od roku 2009 pořádají vždy je-
den jednorázový umělecký kurz se stále stoupajícím počtem 
zájemců. Pod hlavičkou kulturního zařízení dlouhodobě pra-
cují dospělé, mládežnické a dětské divadelní soubory, hudeb-
ní i taneční (pohybové divadlo). Již od počátku sledovaného 
období zde provozuje činnost fotografický klub či kroužek 
s dospělými, v posledních dvou letech i mládežnickými členy. 
Po celou dobu statistického šetření si Svitavy udržují 1. až 2. 
pořadí v počtu divadelních a hudebních souborů všech sledo-
vaných subjektů.

Zájmovou mimouměleckou činnost, kam patří např. turistické 
a sportovní oddíly, kluby šachů a logických her, zde neprovozují.

Z kulturních aktivit se v kulturním zařízení provozují přede-
vším divadelní, hudební a filmová představení, nezanedbatel-
ný je i počet výstav, plesů a zábav, organizují se i akce lidové 
kultury, např. Hřebečský slunovrat, dále Pivní slavnosti, Svi-
tavské letní slavnosti, Posed – setkání amatérských divadelní-
ků a festivaly – krajské i celostátní jako Dětská scéna, bienále 
festivalu amatérských sborů a hudební festival Rosnička.

Prostory střediska jsou pronajímány i k jiným aktivitám a po-
čet pronájmů stále roste.

Co se týká zaměstnanců – počet řádných zaměstnanců se 
po r. 2009 zvýšil a až na nepatrné výkyvy zůstává stejný, ex-
terní zaměstnance vykazují od roku 2009. Platy zůstávají více 
méně na stejné úrovni.

Příspěvky a dotace z městského rozpočtu do roku 2009 rostly, 
pak se snižovaly a od roku 2011 zůstává částka zhruba stejná. 
Dary a sponzoring až na rok 2013 se počítá řádově v desetiti-
sících. Neinvestiční příjmy a výdaje jsou po celou dobu šetření 
prakticky v rovnováze.
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Květuše Sokolová

Statutární město Plzeň, stejně jako ostatní města v ČR, pro-
šlo po roce 1989 výraznou proměnou kulturní infrastruktury. 
Plzeň, pokládaná za ryze industriální město, je v současnosti 
vnímána jako dynamické „průmyslové město s kulturním srdcem“. 
Podíl na této proměně má i projekt Plzeň – Evropské hlavní 
město kultury 2015, který navazuje na bohaté kulturní a his-
torické tradice města (pro zajímavost – již za první republiky 
působilo v Plzni okolo 800 spolků a sdružení).

Po  roce 1989 bylo řízení a financování většiny lokálních in-
stitucí převedeno z  Krajského národního výboru na  město 
Plzeň, čímž došlo k značnému zatížení městského rozpočtu, 
které trvá dodnes (např. v Plzni více než 40 % z celkových vý-
dajů na městskou kulturu tvoří příspěvek na provoz Divadla 
J. K. Tyla, jediného pětisouborového divadla v ČR, dále cca 12 % 
na provoz Knihovny města Plzně).

Následně organizace, které byly do  té doby v  působnosti 
Ministerstva kultury České republiky a které působí a vyví-
jí aktivní činnost na  území statutárního města Plzeň, byly 
převedeny pod Plzeňský kraj. Jde o příspěvkové organizace 
Západočeská galerie, Západočeské muzeum a Studijní a vě-
decká knihovna Plzeňského kraje. Ty budou v této prezentaci 
řešeny pouze okrajově. 

Řada kulturních zařízení byla v 90. letech 20. století zprivati-
zována či prodána (změněny na sklady, prodejny aj.), pouze ně-
které kulturní objekty byly ponechány ve správě jednotlivých 
městských obvodů (např. D klub). Kdysi největší biograf v ČR 
– Kino Elektra dnes bohužel funguje jako vietnamská tržnice.

Nejvýznamnějším společensko-kulturním centrem v Plzni je 
objekt Měšťanská beseda, třípatrová budova s několika spole-
čenskými sály a  salonky, Kinem Beseda, divadélkem JoNáš 
a proslulou secesní kavárnou (dokončenou v roce 1901). Pro-
vozování tohoto objektu, který byl po mnohaleté rekonstruk-
ci otevřen v roce 2005, je realizováno od roku 2008 formou 
vyhlašování výběrového řízení na zajišťování kulturních slu-
žeb a nájem objektu (veřejná zakázka) s jasným deklarováním 
požadovaných veřejných kulturních služeb ze strany města 
(povinný rámec) a cenovým zvýhodněním pro příjemce dotací 
ze strany města. Ročně se zde koná přes 2 000 akcí, celková 
kapacita všech prostor je 1 000 osob. 

V  současnosti jsou zřizovateli a  zakladateli kulturních or-
ganizací na  území města statutární město Plzeň, Plzeňský 
kraj či soukromé subjekty. Statutární město Plzeň udržuje 
bohatou divadelní a  loutkářskou tradici prostřednictvím již 
zmíněného vícesouborového Divadla J. K. Tyla či Divadla 
Alfa, zaměřeného na tvorbu pro děti a mládež. Síť kulturních 
příspěvkových organizací doplňuje Knihovna města Plzně 
a Hvězdárna a planetárium. 

Veřejné kulturní služby dále zajišťují obecně prospěšné společ-
nosti – Plzeňská filharmonie, Galerie města Plzně, Divadlo 
pod lampou (dříve příspěvkové organizace) a  společnost Pl-
zeň 2015, nový subjekt pro realizaci projektu Plzeň – Evrop-
ské hlavní město kultury 2015. 

Stávající lokální kulturní infrastruktura bohužel neodpovídá, 
až na  výjimky, evropským standardům. Chybí prostory pro 
velké mezinárodní výstavy či prezentaci vzácných sbírkových 
fondů, např. Západočeská galerie čeká již 60 let na  vlastní 

Prom�ny kulturní infrastruktury v Plzni

http://www.kultura-svitavy.cz
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budovu pro prezentaci jedné z nejvýznamnějších kolekcí čes-
kého umění 19. a 20. století. Dalším nedostatkem je absence 
koncertního sálu s dostatečnou akustikou i kapacitou pro vět-
ší počet diváků. Kapacitně největší kulturní sál pro 1 200 osob 
v někdejší socialistické stavbě Kulturní dům Inwest v centru 
města zanikl v  polovině roku 2011, kdy se rozhodl privátní 
vlastník, developerská firma Amadeus Real, ukončit činnost 
kulturního domu a na jeho místě vybudovat Obchodní cent-
rum Corso. Demolicí v roce 2012 zaniklo i zdejší proslulé Di-
vadlo Miroslava Horníčka. 

Projekt Plzeň – Evropské hlavní město kultury 2015 (dále jen 
PEHMK 2015) se stal příležitostí pro revitalizaci lokální kul-
turní infrastruktury. Mezi hlavní projekty patří Nové divadlo 
(otevřeno 2. 9. 2014) a plánovaný projekt rekonverze areálu 
Světovar (vznik Cultural factory 4x4 a moderního městského 
archivu). Plzeň je prvním městem v zemi, které po roce 1989 
postavilo nové divadlo včetně zázemí. Je vybaveno nejmoder-
nější divadelní technologií v České republice a disponuje dvě-
ma sály, hlavním pro 461 diváků a  menší studiovou scénou 
pro 150 návštěvníků.

PEHMK 2015 přináší šanci na  zvýšení diverzity kulturní 
nabídky, vzniku významné kulturní destinace a  rozvoj kre-
ativních průmyslů. Došlo též k rozvoji kreativního vzdělává-
ní a podpoře vzdělávání v managementu a marketingu (tzv. 
Arts management), rozvoji co-workingových aktivit a přípra-
vě kreativního inkubátoru (Světovar). Rozvíjí se komunitní 
aspekt (projekty Kontejnery k světu, Pěstuj prostor, Evrop-
ský den sousedství aj.), projekty pro mladé (Pecha Kucha Ni-
ght, Plovárna atd.), networking, crowdsourcingové aktivity 
(Everfund), rezidenční pobyty umělců a  vznikají privátní 
aktivity (např. Papírna – ojedinělé alternativní kulturní cen-
trum financované pouze ze soukromých zdrojů) i nové spol-
ky a  uskupení. Regionální projekt Západočeské baroko tvoří 
výjimečný, evropsky neobjevený soubor barokních památek 

v západních Čechách a nový systém infrastruktury pro rozvoj 
kulturního turismu.

V souvislosti s přípravou kandidatury města na titul Evropské 
hlavní město kultury 2015 vznikla aktuální městská kulturní 
politika: Program rozvoje kultury ve městě Plzni na léta 2009–2019. 
Navazuje na kulturní politiku z roku 2001 (Zpráva o stavu pl-
zeňské kultury a návrh kulturní politiky města), která ve své 
době byla naprosto ojedinělá.

Na  zpracování nového programu rozvoje kultury se podílel 
široký tým odborníků, novinkou se pak stalo přímé zapojení 
odborné i laické veřejnosti do přípravy dokumentu. Schvále-
ním Programu rozvoje kultury, který je úzce provázán s dal-
šími strategickými rozvojovými dokumenty města, dává Pl-
zeň jasně najevo dlouhodobý a  koncepční přístup k  rozvoji 
kultury ve městě. Program je živý dokument, každoročně je 
připravován realizační plán Programu na daný rok a následně 
je veřejnost seznamována s  jeho naplňováním na  webových 
stránkách odboru kultury formou Monitorovací zprávy. Pro 
rok 2015 se připravuje aktualizace této kulturní politiky.

Zkušenost z  EU ukazuje, že investice do  „tvrdých“ faktorů, 
které nejdou ruku v ruce s investicemi do faktorů „měkkých“, 
jsou z hlediska dlouhodobé udržitelnosti nanejvýš problema-
tické. Plzeň si tuto skutečnost uvědomuje a provozní výdaje 
na  kulturu z  celkového rozpočtu statutárního Města Plzeň 
jsou již řadu let dlouhodobě nejvyšší v  rámci České republiky 
(od roku 2009 cca 9 %).

V Plzni existuje ojedinělá, již téměř dvacetiletá tradice systémové 
podpory kultury ve městě. Dotační systém v oblasti kultury, kte-
rý umožňuje ovlivňovat nabídku kulturních aktivit a  rozvoj 
neziskového kulturního sektoru, probíhá formou otevřených 
výzev (dotační programy), a to i pro kulturní organizace zalo-

žené městem Plzeň. Veřejný zájem je formulován vypisová-
ním aktuálních témat jednotlivých dotačních programů. 

Finanční podpora je různorodá: Mikrogranty – na podporu své-
ho uměleckého či kulturního projektu si může požádat jaký-
koliv občan žijící či působící v Plzni, Jednoletý dotační program 
určený na podporu celoroční činnosti a kulturních projektů, 
dotační programy na podporu realizace festivalů Smetanov-
ské dny a Živá ulice a Čtyřletý dotační program v oblasti kultury 
na období 2012–2015 navazující na Čtyřletý dotační program 
2008–2011. Celkově byl v rámci dlouhodobé podpory schvá-
len finanční příspěvek celkem 24 žadatelům (25 žádostí) v cel-
kové výši 162 920 000 Kč na období let 2012–2015. Tradiční 
kulturní akce podpořené v rámci čtyřletého dotačního systé-
mu budou tvořit páteřní osu projektu PEHMK v roce 2015. 
V rámci čtyřletých dotací je podporována i celoroční činnost, 
např. ojedinělá je platforma neprofesionálních divadelníků 
v rámci Divadla Dialog (sdružuje cca 12 divadelních uskupe-
ní), kteří se prezentují na vlastní divadelní scéně. Vzhledem 
k přítomnosti velkého počtu mladých lidí ve městě (studenti 
SŠ a ZČU) vypisuje město dotační tituly cílené i na tuto vě-
kovou kategorii, např. na podporu aktivit začínajících uměl-
ců. Finanční podpora města (zejména živého umění) se snaží 
o narovnání disproporce mezi financováním „kamenných in-
stitucí“ a aktivního neziskového sektoru.

Zajímavostí je také projekt Artotéka města Plzně (od  roku 
2006), v rámci něhož dochází k systematické podpoře výtvar-
ného umění plzeňské oblasti – každoročně město nakupuje 
díla od současných regionálních výtvarníků, které posléze vy-
stavuje ve veřejných prostorech.

Kulturní nabídka je ve městě bohatá a rozmanitá, v každoroč-
ních dotazníkových šetřeních vyjadřuje cca 85 % respondentů 
svou spokojenost s kulturní nabídkou. Kultura je vnímána jako 
významný faktor lokálního rozvoje, a možná i proto se právě 

Plzeň stala prvním městem v ČR, které v roce 2001 schválilo 
vlastní kulturní politiku, čímž inspirovalo další česká města 
včetně Prahy. 

Plzeň je na jedné straně dynamické město s výrazným podni-
katelským segmentem, na  straně druhé v  něm převládá pa-
triotismus a  jistá konzervativnost lokálního publika. K  jeho 
větší otevřenosti napomáhá projekt PEHMK 2015, jehož zá-
kladním mottem je „Pilsen, open up!“.
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Od revitalizace nefunkčního veřejného prostranství přes vybu-
dování nového volnočasového centra z bývalé kotelny až po vy-
psání mezinárodní architektonické soutěže na výstavbu nového 
komunitního centra.

David Kašpar

Výchozí stav – zadání a vymezení 
oblasti pro tvorbu strategie

Když jsem se na  jaře roku 2012 stal ředitelem příspěvkové 
organizace zajišťující kulturní dění na Praze 14 (Černý Most, 
Hloubětín, Kyje, Aloisov, Hutě, Lehovec a  Jahodnice), byl 
hlavní páteří její kulturní infrastruktury Kulturní dům Kyje. 
Sem plynulo 90 % rozpočtu na kulturu. Problém byl jediný – 
Kulturní dům Kyje se nachází v nejméně obydlené a nejhůře 
dostupné části Prahy 14, na samém jejím jihozápadním okraji, 
v klidové oblasti Kyjského rybníka, mezi domky starousedlí-
ků, vilami novousedlíků a  vechtrem – kulturní dům je totiž 
situován přímo na vlakové nádraží Praha-Kyje.

Bylo evidentní, že kulturní infrastruktura na Praze 14 doslova 
pokulhává. Odhalit tento neduh nebylo nic těžkého, daleko 
těžší bylo nalézt odpověď na  logickou otázku, která vzápětí 
následovala: co s  tím? Tou otázkou, kterou položil starosta 
této městské části Radek Vondra, začal proces vzniku kulturní 
strategie městské části Praha 14. Zadání bylo na stole...

Byla to od  počátku velká výzva – Praha 14 je okrajovou lo-
kalitou metropole, která s  kulturou zrovna spojovaná není. 

Ale to přeci neznamená, že kultura na tomto území nehraje 
důležitou roli. Ale o jakou kulturu tedy jde? Vymezení oblasti 
kultury Městské části Praha 14 bylo jedním z prvních kroků 
práce na kulturní strategii.

Základní typologie aktivit

V  rámci strategie se pod souhrnným označením „kultura, 
sport a volný čas“ rozumí následující typy aktivit:

 ~ Kulturní a  umělecké akce – koncerty, výstavy, festivaly… 
(masové akce, menší akce, profesionální či poloprofesionální, 
akce ke sledování či k částečné účasti).

 ~ Sportovní akce – maraton, pohár starosty, sportovní den… 
(masové akce, menší akce ke sledování či k aktivní účasti).

 ~ Komunitní akce – den dětí, soutěže, trhy, události spojené se 
svátky v roce, spolky, klub seniorů, komunitní zahrada…

 ~ Společenské akce – jubilea, vítání občánků, plesy.
 ~ Sociálně kulturní a  sportovní akce – práce s  občany ze 

sociálního bydlení Broumarská – dílny, projekty, pěvecký sbor;
 ~ Kampaně – Den zdraví, Den Země, Setkání kultur.
 ~ Neformální volnočasové aktivity všeho druhu – kroužky, dílny, 

workshopy, DDM, taneční, street sport, cyklistika.
 ~ Vzdělávací akce (neformální vzdělávání).

Mapování prostředí

Vedle vymezení obsahu kulturního života na  Praze 14 bylo 
také třeba zmapovat prostředí, kterému se kulturní strate-
gie bude věnovat. Dali jsme dohromady neformální skupinu 

Roz�i�ování a optimalizace kulturní infrastruktury 
jako cíl kulturní strategie Prahy 14
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mladých architektů, sociálních geografů, kulturních antropo-
logů a urbanistů, kteří se pustili do zkoumání prostředí Prahy 
14. Za  pomoci dostupných dat, zpovědí starousedlíků, pro-
cházkami, průzkumem a  následnými diskusemi se podařilo 
vytvořit jakousi „pocitovou mapu“ lokalit MČ Prahy 14. Na-
jednou se začaly v mapě objevovat bariéry, potenciály či při-
rozená ohniska. Taková vizualizace „měkkých faktorů“ území 
se stala dobrým nástrojem pro komplexní úvahy nad kulturní 
strategií městské části. (Obrázek č. 18 – Pocitová mapa lokalit na 
straně vi)

Dílčími projekty, které výrazně napomohly mapování poten-
ciálu Prahy 14, byla Operace P14 a  Komunitní monitoring. 
První ze zmiňovaných projektů proběhl ve  spolupráci s  ar-
chitektonickým studiem Manua. Šlo o  týdenní workshop, 
kterého se účastnilo 11 studentů ze dvou škol architektury 
(TU Liberec a ČVUT Praha v  rámci projektu Týden v  realitě 
i z vlastní iniciativy).

Téma bylo jednoduché: Zlepšení veřejného prostoru a hledání 
pozitivních bodů ve struktuře města. A zadání srozumitelné:

„Půjdeš, a když tě zaujme nějaká situace (třeba proto, že vidíš, jak by 
se dala zlepšit, nebo zkrášlit, nebo chceš na ní upozornit), zpracuješ 
to třeba jako rozhovor, video, zprávu, zákres do fotografie, nebo to 
rovnou uděláš na místě a zdokumentuješ. K tomu jedno vylepšení: 
Intervence prováděné na místě jsou na vlastní riziko. Každý musí 
uvážit své jednání. Chceme jít příkladem obyvatelům a snažíme se, 
aby to bylo realizovatelné a v rámci společenských mezí.“

Výsledkem je obsáhlý materiál plný nákresů, postřehů, ná-
padů, poznámek, ale i  více méně konkretizovaných návrhů 
řešení, vedoucích ke zlepšení veřejných prostranství na Praze 
14. Některé jsou zřejmé, některé nerealizovatelné, jiné geni-
ální. Každopádně jde o databázi inspirací a svěžího pohledu 
na prostředí zdánlivě nezajímavé periferní části Prahy. (Obrá-

zek č.  19 – Operace P14 na straně vi a  Obrázek č.  20 – Operace 
P14 na straně vi)

Komunitní monitoring byl dalším z klíčových kamenů do sklá-
dačky informací o životě a prostředí Prahy 14. Studio akční 
antropologie – Anthropictures – navrhlo zadání pro výzkum 
komunit na Praze 14. Naše předchozí debaty se pojmem „ko-
munita“ a „komunitní“ jen hemžily – při hlubší rozpravě však 
bylo zřejmé, že ne všichni vědí, o čem je vlastně řeč. Komunit-
ní monitoring udělal všem v dané věci jasno.

Výzkum se soustředil na identifikování současných neformál-
ních sdružení a  skupin jednotlivců všech věkových skupin 
na  Praze 14 a  míst jejich společenského styku. Neformální 
komunitní aktivity byly definovány jako aktivity fungující 
na bázi lidské a místní blízkosti vyplývající z kolektivně sdíle-
ných potřeb. Toto úsilí není přímo organizováno žádnou ofi-
ciální institucí s právní formou, není financováno oficiálními 
dotačními cestami, i když může být s organizovanými iniciati-
vami v intenzivním kontaktu. Kritériem neformálního komu-
nitního chování byla jeho autenticita a nezávislost na vnější 
finanční či organizační podpoře.Obrázek č. 21 – Mapa komunit 
na straně vi

Vize a strategické cíle

Spolu se SWOT analýzou s klíčovými aktéry kulturního prostře-
dí byla analytická základna víc než dostatečná a strategie se na-
psala vlastně sama. Samozřejmě díky velké míře zapojení všech 
účastníků, včetně zaměstnanců úřadu a samotného pana sta-
rosty, který celému procesu dodával patřičnou důvěryhodnost.

Z celé strategie městské části Praha 14 uvádím vizi a 5 stra-
tegických cílů. Kdybych měl i tuto základní matrici strategie 
shrnout do  dvou klíčových pojmů, byl by to „aktivní život 

obyvatel“ a „lokalita“. To jsou dva principy, které determinují 
rozvoj lokální kultury v lokalitách Prahy 14, to jsou paradigma-
ta rozvoje kulturní infrastruktury jedné okrajové městské části.

Městská část Praha 14 – místo, kde se dobře žije

Městská část Praha 14 je atraktivním místem pro život. Do-
káže těžit ze své rozmanitosti, krajinné dispozice a dobré do-
pravní dostupnosti. Svou polohu „na okraji“ obrací ve výhodu 
a nejen svým obyvatelům, ale i návštěvníkům z jiných měst-
ských částí nabízí nové formy městského životního stylu (pro-
línání sportu, aktivního trávení volného času, kultury, umění 
a komunitních aktivit). Lidé zde tráví aktivně svůj volný čas 
a  nacházejí dostatek příležitostí k  vlastnímu vyžití. MČ má 
rozvinutý spolkový život ve všech svých přirozených částech, 
který odráží specifika těchto částí. Městská část Praha 14 je 
prostupnou sítí příležitostí, aktivit a komunit.

 ~ Cíl 1: Podporovat (a zajišťovat) atraktivní nabídku kulturních, 
sportovních a volnočasových aktivit pro různé cílové skupiny.

 ~ Cíl 2: Podporovat rozvoj spolkového života a vlastních aktivit 
obyvatel a vytvářet pro ně podmínky.

 ~ Cíl 3: Zajistit vyšší uživatelskou a  estetickou kvalitu 
a  prostupnost veřejného prostoru a  území MČ, rozvoj 
koncipovat s  důrazem na  vytvoření podmínek pro kulturní, 
sportovní a komunitní aktivity.

 ~ Cíl 4: Budovat úzkou spolupráci MČ a subjektů, které nabízejí 
služby veřejnosti nebo jsou experty v oblasti sportu, kultury, 
umění a volného času na území MČ.

 ~ Cíl 5: Vytvořit image a  identitu městské části, jako městské 
části spojené se sportem, zelení, uměním a kulturou a kvalitním 
využitím veřejného prostoru.

Rozvoj kulturní infrastruktury 
Prahy 14 za období 2012–2014 

Nyní od slov k činům – každá strategie je cárem papíru, pokud 
není naplňována. Známé to tvrzení, které je však jádrem ne-
zdaru mnoha strategií. Dovolím si tedy představit 3 pilotní pro-
jekty, které jsme na Praze 14 v období 2012–2014 realizovali:

Blackville – z mrtvého místa 
k aktivnímu veřejnému prostoru

Praha 14 bez nadsázky trpí neexistencí lokálních center. Ne-
jsou zde funkční náměstí, která by se stala přirozenými centry 
života jednotlivých lokalit. Velký potenciál v tomto směru dlí 
ve 3 stanicích metra trasy B, která Prahu 14 protíná. Denně 
tudy projde převážná většina obyvatel této městské části. Po-
slední zastávkou trasy B je stanice na  samém okraji sídliště 
Černý Most. Je zde autobusové nádraží, IKEA, Hornbach, nej-
větší nákupní středisko ve  střední Evropě (alespoň to hlásá 
reklamní slogan) a sídliště s 24 tisíci obyvateli.

A v bezprostřední blízkosti této stanice je již více jak patnáct 
let opuštěný oplocený pozemek s  vybledlou cedulí s  nápisy 
„staveniště“ a „zákaz vstupu“. Prý „neřešitelná situace“ – něco 
mezi restitucí a špatnou investicí – zkrátka „nedá se nic dělat“.

Po patnácti letech se během čtyř měsíců práce v rámci festi-
valu Street for Art podařilo bez větších problémů získat toto 
místo do výpůjčky, za malé peníze je revitalizovat a ještě zde 
uspořádat jedno z pravidelných setkání radnice s občany, tzv. 
Fórum městské části (součástí agendy MA21). (Obrázek č. 22 – 
Změna prostoru na straně vi)

Blackville, jak se 6. ročník festivalu SFA jmenoval, byl jen jed-
norázovým projektem, poukazujícím na to, že klíčové infra-
strukturní body pro setkávání a  dialog (kulturu) lze hledat 
i tam, kde zdánlivě „nemohou být“.
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Plechárna – regenerace stávajícího objektu
Druhým příkladem rozvoje kulturní infrastruktury MČ Pra-
hy 14 je projekt vzniku víceúčelového volnočasového centra 
na jižním okraji sídliště Černý Most – Plechárny. Bývala zde 
kotelna, pak autoservis. Z hlediska potenciálu života lokality 
je však nejdůležitější existence skate-parku, místa pro setkání 
a sportovní vyžití mladých lidí ze sídliště. Jakkoli zní přede-
šlá věta bohulibě, faktem je, že tento skate-park, schovaný 
za plechovou halu nevyužívané kotelny, byl spíše místem hrů-
zy. Ve výše zmiňované prostorové analýze Prahy 14 bylo ale 
toto místo označeno značkou pro velký potenciál. A to je pro 
argumentaci o vzniku kulturní instituce vlastně to nejlepší.

Během letních prázdnin tak díky zapojení „zlobivých dětí ze 
skejtparku“ proběhla základní rekonstrukce objektu, vznikla 
zde recepce, kanceláře, klubovna a víceúčelová sportovní hala 
(rozuměj krytý skate-park). Plechárna se zaplnila téměř oka-
mžitě. Samozřejmě, vznik takové instituce je pro lokalitu vždy 
velkým zásahem a přináší spoustu problémů a nepochopení. 
Důležité je, že díky podpoře pana starosty a  vedení úřadu 
a díky tomu, že realizátorem projektu je vlastně příspěvková 
organizace MČ, se daří projekt dále rozvíjet. Momentálně je 
objekt uzavřen, protože zde probíhá celkové zateplení a revi-
talizace hrazená z fondu EU. (Obrázek č. 23 – Revitalizace Ple-
chárny na straně vi)

H55 – výstavba komunitního centra 
s pobočkou místní knihovny v Hloubětíně

Třetím případem je na pražské poměry ojedinělá architekto-
nická soutěž...

V polovině června 2014, konkrétně 16. 6., vyhlásil starosta MČ 
Praha 14 Radek Vondra výsledky mezinárodní jednokolové ar-
chitektonické soutěže na nové komunitní centrum v Hloubětí-
ně. Soutěže se zúčastnilo 67 návrhů, třetina z nich dorazila ze 
zahraniční, například ze Španělska, Belgie nebo Norska.

Porota po  dvoudenním zasedání udělila první, druhé i  třetí 
místo a dvě odměny. Zadáním soutěže bylo komunitní cent-
rum jako místo, kde se všichni cítí zahrnuti do společenského 
a kulturního života lokality a nikdo není vyloučen.

Komunitní centrum bude pro Hloubětín „krytou návsí” a pro-
pojením samotné budovy s  veřejným prostranstvím ulice 
a zahrady. První cenu získal návrh autorského týmu Ing. arch. 
Zbyňka Ryšky a Ing. arch. Aleše Břečky.

Nebývalý zájem o soutěž byl způsoben nikoli velikostí zakáz-
ky – naopak, investiční limit byl nastaven na 25 mil Kč – ale 
kvalitou zadání. Účastníci soutěže se shodli, že v  Pražském 
kontextu šlo o jev takřka nevídaný a že bylo pro ně potěšením 
se soutěže účastnit.

Poznámka k implementaci opatření 
kulturní strategie

Na závěr nutno dodat, že výše uvedené počiny v oblasti rozvo-
je kulturní infrastruktury na Praze 14 jsou možné díky dobře 
fungujícímu systému správy kultury – městská část Praha 14 
nemá vlastní odbor kultury, ale správa této oblasti je vykoná-
vána prostřednictvím příspěvkové organizace. Celý systém je 
tak pružnější a efektivnější. 

V příštích dnech jsou komunální volby. Jsem zvědav, jestli to 
vydrží i nadále.

Prohlá�ení o vývoji kulturní 
infrastruktury po roce 1989
Kulturní infrastruktura České republiky 
prošla po  listopadu 1989 zásadními promě-
nami. Jestliže do  roku 1989 byl zásadním 
vlastníkem a s malým přispěním ROH a SSM 
téměř monopolním poskytovatelem veřej-
ných kulturních služeb stát, současný obraz 
je podstatně jiný. Rozhodující pravomoci má 
obecní samospráva, potom krajská samosprá-
va a malou roli, z programového i ekonomic-
kého hlediska roli pouze doporučující, má 
stát, který rovněž vystupuje jako zřizovatel 
omezeného počtu přímo řízených organizací 
a poskytovatel limitovaného objemu dotací ze 
státního rozpočtu. Do  této oblasti razantně 
vstoupily nevládní neziskové organizace, ze-
jména spolky, obecně prospěšné společnosti, 
částečně také nadace a  nadační fondy a  cír-
kevní právnické osoby a rovněž podnikatelské 
subjekty. Přestala platit teze, že kulturní služ-
by jsou vázány na objekt ve smyslu nemovi-
tost. Ve srovnání s 80. léty 20. století se zvýšil 
počet subjektů v  jednotlivých segmentech 
(např. divadla, muzea). Podstatně se rozšířila 
typologie subjektů, např. se objevila multi-
funkční zařízení, všeoborová centra spojují-
cí poznání, případně neformální vzdělávání 
s prožitkem a zábavou pro všechny generace. 
Také v ČR existují komunitní centra i ve for-
mě restrukturalizace někdejších kulturních 
domů. Součástí kulturní infrastruktury stále 
zůstává historicky vzniklá a  z  hlediska Ev-
ropy ojedinělá síť nespecifických kulturních 
zařízení, přinášejících zejména multikulturní 
nabídku. Novým fenoménem je využití býva-
lých industriálních prostor pro kulturní účely, 
přinášející nadhodnotu v podobě site specific. 
Vzhledem k  proměnám životního stylu jsou 
poskytovatelé nuceni být kreativnější a o své-

ho uživatele aktivně usilovat, nečekat, až sám 
přijde. Výsledkem jsou projekty otevřených 
zařízení typu Noc muzeí, Noc divadel, Noc 
kostelů apod. Centrem pozornosti jsou děti 
a  mládež a  rozvoj jejich osobnosti, což při-
neslo vznik nového oboru muzejní pedagogi-
ky a inspirovalo vznik projektů Noc s Ander-
senem v knihovnách či Celé Česko čte dětem. 
Na tom je možné zároveň dokumentovat, že 
se Česká republika ve svých veřejných kultur-
ních službách v posledních dvaceti letech jed-
nak inspirovala v zahraničí, jednak přinesla 
světu i originální projekty. Trvajícím problé-
mem je finanční poddimenzovanost kultury 
a její relativně malá veřejná prestiž, která se 
odráží i v částečně zastaralé materiálně tech-
nické základně infrastruktury včetně budov. 
Prakticky chybí mecenášství a altruismus.

Účastníci konference, mezi nimiž byli zá-
stupci veřejné správy, pracovníci profesio-
nálních kulturních institucí i  zástupci ne-
vládních neziskových organizací, definovali 
tyto problémy a apelují na nutnost je řešit:

 ~ Výrazné podfinancování celé oblasti kultury 
(hluboko pod jedním procentem, přestože 
je podíl kultury na  celkovém HDP 1,5%); 
to souvisí s  malou veřejnou prestiží kultury 
ve  společnosti, což přináší problémy 
po  každých obecních volbách, kdy nová 
zastupitelstva váhají s  veřejnou podporou 
této oblasti.

 ~ I když došlo zejména v období po roce 2000 
k  technické modernizaci řady objektů, 
mnohé z  nich jsou zastaralé, nelze v  nich 
vybudovat bezbariérový přístup a  jsou 
i energeticky náročné.

 ~ Ekonomická krize způsobila postupné 
snižování veřejných dotací, neřeší se 

legislativa vícezdrojového financování; 
chybějí víceleté granty.

 ~ Výstavba nových objektů je velmi ojedinělá, 
neboť je velmi nákladná; (nedávno otevřené 
Nové divadlo v Plzni stálo 880 miliónů Kč).

 ~ Chybí mecenáši a altruisté; tyto pojmy ztratily 
svůj obsah. Mecenáši nejsou sponzoři, 
kteří dávají za  protislužbu, mecenáš dává 
dar. Nerozvíjí se dostatečně společenská 
odpovědnost firem v oblasti kultury.

 ~ Ve  srovnání s  vyspělou Evropou neumíme 
pracovat v  profesionálních institucích 
s  dobrovolníky; dobrovolnictví neznamená 
neplacenou práci.

 ~ V  některých regionech pociťují poskytovatelé 
negativní naladění společnosti vůči kultuře 
a umění, které se projevuje nižší návštěvností, 
případně tlakem na snižování vstupného.

 ~ Negativně se projevila změna v přístupu škol 
a školských zařízení k návštěvám kulturních 
akcí v  době vyučování, ty nejsou učitelům 
započítávány do  úvazku, což snižuje 
motivaci pedagogů a  může v  budoucnosti 
negativně ovlivnit vnímání kulturních 
hodnot mladou generací.

 ~ Pořadatelé a  organizátoři často pociťují 
byrokratické překážky při jednání s veřejnou 
správou.

 ~ Negativně je pociťována absence dalších 
legislativních norem, zejména vymezení 
veřejné prospěšnosti, což zvláště zajímá 
NNO; řada subjektů by považovala za přínos 
daňové asignace nebo jiný systém daňového 
zvýhodnění oblasti kultury a umění.

 ~ Negativně je pociťována absence synergií 
mezi jednotlivými stupni veřejné správy 
v  resortech kultury a  školství a  absence 
dialogu mezi odbornou a  laickou veřejností 
o postavení kultury a umění ve společnosti.

 ~ Zejména NNO, které pracují s  dotačními 
systémy především samosprávy, negativně 
pociťují absenci dlouhodobých strategických 
plánů, které by přesahovaly volební období 
jednoho zastupitelstva.

Ve Svitavách dne 4. 10. 2014
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architektury (Existencialia), Stavební 
slohy v Česku (Vašut), 20. století české 
architektury (Titanic-Grada), Slavné 
vily Prahy (Foibos), Karel Prager (Ti-
tanic). Od roku 1993 (s výjimkou roku 
1997) je předsedkyní soutěže Stavba 
roku, pracuje v porotě soutěže Wiener-
berger.«

PhDr. Svetlana Chomová, Ph.D.
PhDr.  Svetlana Chomová, Ph.D.  stu-
dovala na  Státním institutu kultury 
v ruském Petrohradě a na FF Univerzi-
ty Komenského v  Bratislavě, kde poz-
ději (2001–2008) působila na Katedře 
andragogiky jako externí doktorandka. 
Od  roku 1981 pracovala jako odborný 
metodický pracovník v  oddělení vzdě-
lávání nejprve v  Okresním osvětovém 
středisku Košice a  o  dva roky později 
(do  roku 2002) na  téže pozici v  NOC 
(Národné osvetové centrum). V  roce 
2002 se stala vedoucí Oddělení vzdělá-
vání NOC, kde pracuje doposud. Záro-
veň je projektovou manažerkou v útva-
ru kulturně-osvětové činnosti. Ve  své 
dlouhodobé činnosti v oblasti kultury se 
věnovala např. vytváření a řízení kultur-
ních projektů financovaných z ESF. Sta-
la se autorkou příspěvků v  publikacích 
NOC, lektorkou akreditovaných progra-
mů profesního vzdělávání pracovníků 
v  kultuře a  manažerkou vzdělávacích 
aktivit v oblasti kultury.«

Mgr. Lenka Lázňovská
Mgr.  Lenka Lázňovská je ředitelkou 
Národního informačního a  poraden-
ského střediska pro kulturu (NIPOS). 
Absolvovala FF UK a má za sebou bo-
hatý profesní život, i  když je stále za-
městnána v  jedné instituci (resp. v  její 
novodobé nástupkyni). Působila jako 
redaktorka, odborný pracovník ana-
lytik, přednášela a  publikovala. Vedla 
dva rozsáhlé humanitní výzkumy, byla 
členkou týmu rozsáhlého dlouhodobého 
projektu mapování českého amatérské-
ho divadla. Specializuje se na teorii ne-
profesionálního umění. Díky působení 
v různých NNO má velké mezinárodní 
zkušenosti.«

Mgr. Věra Patočková, M. A.
Je absolventkou magisterského studia 
kulturologie na FF UK, absolvovala rov-

Mgr. Petra Krnáčová, Ph.D.
Mgr. Petra Krnáčová, Ph.D. vystudova-
la etnologii a  folkloristiku na  Katedře 
etnologie a  kulturní antropologie Uni-
verzity Komenského v Bratislavě. V le-
tech 2004–2008 pracovala jako kultur-
ní referentka a  projektová manažerka 
na  Místním úřadě Městské části Bra-
tislava-Vajnory, 2008–2012 byla vy-
sokoškolským pedagogem a  odborným 
asistentem na Katedře etnologie a etno-
muzikologie FF Univerzity Konštantína 
Filozofa. Zaměstnankyní NOC se stala 
v roce 2006. Nejprve byla projektovým 
manažerem a  odborným pracovníkem 
a v roce 2014 se stala pověřenou ředitel-
kou ZUČ a projektů ZUČ.«

PhDr. Veronika Vasilová, Ph.D.
PhDr.  Veronika Vasilová, Ph.D.  studo-
vala na Katedře andragogiky a Katedře 
pedagogiky Univerzity Komenského 
v  Bratislavě. V  roce 2007 se stala za-
městnankyní NOC, kde pracuje dopo-
sud. Do  září 2012 vykonávala funkci 
odborného pracovníka a  manažera 
v  útvaru kulturně-osvětové činnosti, 
poté se stala na  více než rok persona-

něž studijní program WLRA Internatio-
nal Centre of Excellence v Nizozemsku 
(M.A. in international leisure studies). 
Působí ve výzkumném oddělení Lokální 
a regionální studia Sociologického ústa-
vu AV ČR, v.v.i. Zaměřuje se na proble-
matiku veřejné správy na  lokální a  re-
gionální úrovni, občanské participace 
a na sociální a institucionální podmíně-
nost rozvoje kultury.«

doc. Ing. Arch. Radomíra 
Sedláková, CSc.
Radomíra Sedláková absolvovala Sta-
vební fakultu ČVUT v Praze, obor ar-
chitektura, v  roce 1974. V  roce 1977 
ukončila jednooborové postgraduální 
studium estetiky na  FF UK, v  roce 
1982 obhájila titul kandidáta věd 
v  Ústavu teorie a  dějin architektury 
a urbanismu v Moskvě. Do roku 1984 
pracovala v  Kabinetu teorie architek-
tury VÚVA a  věnovala se metodolo-
gii hodnocení architektonických děl. 
Od roku 1985 dosud působí v Národní 
galerii v Praze, kde založila sbírku ar-
chitektury. V  letech 1987–1989 byla 
kurátorkou Galerie Jaroslava Fragnera 
v Praze. Od roku 1995 dosud přednáší 
dějiny architektury na  různých vyso-
kých školách. Připravila několik desítek 
výstav o české architektuře a architek-
tech 20. století v ČR i v zahraničí. Pu-
blikuje statě o architektuře 2. poloviny 
20. století, napsala a  spolupracovala 
na  přípravě několika knih, mj. Prague 
architecture guide (Hatje Verlag – Ar-
senale Editrice), Obrázky z  pražské 
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listkou. Od prosince 2013 je pověřenou 
ředitelkou Odboru vzdělávací, výzkum-
né a  ediční činnosti (od  června 2014 
Odbor vzdělávací a  ediční činnosti). 
V  minulosti se  věnovala projektovým 
aktivitám v oblastech, jako jsou dobro-
volnictví v kultuře, zájmové vzdělávání 
a profesní vzdělávaní v kultuře.«

Mgr. Marek Junek, Ph.D
Mgr.  Marek Junek, Ph.D.  je vedoucím 
společenskovědní části autorského 
týmu, který připravuje stálé expozice 
v  Národním muzeu. V  současné době 
působí jako ředitel Historického muzea 
NM, v odborné činnosti se věnuje dějinám 
20. století a česko-slovenským vztahům.«

Mgr. Jan Sklenář, Ph.D.
Mgr. Jan Sklenář, Ph.D. vystudoval geo-
logické vědy na  Přírodovědecké fakultě 
UK. Od roku 2004 působil jako kurátor 
paleontologického oddělení Národního 
muzea, kde ve své činnosti nadále pokra-
čuje jako výzkumný a  vývojový pracov-
ník. Počínaje rokem 2009 se stal členem 
autorského týmu pro přípravu budoucích 
expozic Národního muzea a současně zá-
stupcem hlavního autora. Od roku 2014 
je hlavním autorem těchto expozic.«

Mgr. Barbora Čižinská
Mgr.  Barbora Čižinská vystudovala in-
formační studia a knihovnictví na FF UK. 
V letech 1998–2007 pracovala v Odbor-
né knihovně Ministerstva financí – nej-
prve jako rešeršérka a  webová editorka 
a  od  roku 2002 jako vedoucí knihovny. 
Od  roku 2012 doposud je ředitelkou 
Knihovny města Hradce Králové.«

Ing. Petr Koudela
Ing.  Petr Koudela vystudoval pozem-
ní stavitelství na  Vysoké škole Báň-
ské – Technické univerzitě v  Ostravě. 
Od  roku 2003 se kromě zaměstnání 
ve  svém oboru (2003–2004 staveb-
ní mistr, přípravář a  stavbyvedoucí; 
2004–2006 technik investiční výstav-
by) začal aktivně věnovat moderátorské 
činnosti. Nejprve samostatně vytvářel 
moderované bloky pro rádio KISS MO-
RAVA, později se stal programovým 
ředitelem (2006–2009). Moderování 
se věnuje nadále v rádiu HELAX. V roce 
2009 se stal na jeden rok vedoucím od-
dělení Správy majetku dceřiných společ-
ností VÍTKOVICE. Od  téhož roku až 
doposud je výkonným ředitelem zájmo-
vého sdružení právnických osob Dolní 
oblast VÍTKOVICE.«

Ing. Jaroslav Vondruška
Ing. Jaroslav Vondruška vystudoval dál-
kově stavební fakultu na  ČVUT Praha 
a od roku 1982 je jeho hlavní pracovní 
náplní projektování v  oboru technika 
prostředí staveb. Od  základní školy se 
věnuje divadlu a  v  roce 1968 byl spo-
luzakladatelem Divadelního spolku Vo-
jan, který s krátkou přestávkou dodnes 
řídí. V letech 1978–1980 absolvoval Li-
dovou konzervatoř v oboru režie. Řadu 
let se věnuje dětem v DS Vojan – Junior. 
Stál v čele organizování okresních a kraj-
ských přehlídek i národní přehlídky FE-
MAD. Byl spoluzakladatelem, aktivním 
členem a  také několik let prezidentem 
o.s. Vobskočák ve Vysokém nad Jizerou. 
Je dlouholetým členem a funkcionářem 
Svazu českých divadelních ochotníků.«

Mgr. Hedvika Máchová
Mgr.  Hedvika Máchová je absolventkou 
PdF UP v Olomouci. Má zkušenosti z ne-
ziskových organizací (Nadace občanské 
společnosti, Nadace českého kubismu), 
z  řízení kulturních projektů financova-
ných z  EU a  Norských fondů, i  ze sou-
kromého sektoru. V Centru DOX působí 
od roku 2011, je zodpovědná za fundrai-
sing, podílí se na eventech a marketingu.«

Mgr. Petr Mohr
Mgr. Petr Mohr absolvoval v roce 1987 
na Pedagogické fakultě v Hradci Králo-
vé v  oboru český jazyk a  občanská na-
uka. V roce 1991 se stal ředitelem Stře-
diska kulturních služeb města Svitavy 
a  tuto funkci vykonává dodnes. Za 22 
let pomohl ve  Svitavách vybudovat al-
ternativní divadlo Trám a  multifunkč-
ní centrum Fabrika. Od mládí aktivně 
pracuje v oboru amatérského divadla.«

Mgr. Daniela Gundová
Mgr.  Daniela Gundová vystudovala 
ruský jazyk a  pedagogiku dětských 
a  mládežnických organizací na  Pe-
dagogické fakultě v  Nitře. V  letech 
1978–1987 učila na  Základní škole 
Dolný Pial, poté se stala vedoucí pro-
gramového oddělení v  Domě kultury 
ORBIS (1987–1992) a  od  roku 1993 
pracuje v Krajském osvětovém středisku 
v Nitře – v letech 1993–1999 jako od-
borný pracovník v  oddělení zájmového 
vzdělávání, 2000–2004 jako vedoucí 
metodicko-odborného odboru a od roku 
2005 doposud je jeho ředitelkou.«

vu AV ČR, v. v. i. Zaměřuje se na pro-
blematiku genderu a kultury, prostoro-
vých vzorců volebního chování, sociální 
a  institucionální podmíněnosti rozvoje 
kultury a uchování kulturního dědictví 
v regionálním prostředí.«

Mgr. Barbora Vávrová
Mgr.  Barbora Vávrová vystudovala es-
tetiku a management v kultuře na Ma-
sarykově univerzitě v  Brně. Od  roku 
2013 pracuje jako odborný pracovník 
v  Útvaru koncepcí a  metodiky Národ-
ního informačního a  poradenského 
střediska (NIPOS). Podílí se na  vzni-
ku analýz, připomínkování odborných 
a  strategických dokumentů v  oblasti 
kultury, pořádání vzdělávacích semi-
nářů a odborných setkání. Redaktorsky 
přispívá do  internetového časopisu NI-
POS Místní kultura. Je členem týmu 
projektu Týden uměleckého vzdělávání 
a amatérské tvorby.«

PhDr. Marie Gonzálezová
PhDr.  Marie Gonzálezová absolvovala 
v roce 1981 FF UK v Praze obor etno-
grafie, folkloristiky a  historie. V  roce 
1983 získala doktorát z  obecné etno-
grafie. Po  ukončení studia pracovala 

Ing. Jiří Králík
Ing. Jiří Králík absolvoval v roce 1980 
obor ekonomicko-matematické výpo-
čty na  VŠE v  Praze. Poté až do  roku 
1989 pracoval jako matematik-analy-
tik ve  výpočetním středisku Železáren 
Veselí nad Moravou a  po  dvou letech 
se stal vedoucím výpočetního střediska 
ZD Mír v  Kunovicích. Ačkoliv se zá-
jmově věnoval provozování filmového 
klubu a  spoluorganizoval různé semi-
náře již v 80. letech, profesně do toho-
to oboru vstoupil až počátkem 90.  let: 
1991–2006 byl ředitelem Městských 
kin v  Uherském Hradišti, 2006–2007 
ředitelem produkce Asociace českých fil-
mových klubů a v roce 2007 jejím před-
sedou. V  roce 2010 se stal ředitelem 
a  dramaturgem 35mm kina ATLAS. 
V  letech 2011–2014 byl ředitelem 
Domu kultury v  Kroměříži a  současně 
je dlouhodobě činný v oblasti neformál-
ní výchovy, zejména filmové.«

PhDr. Markéta Poláková, Ph.D.
Vystudovala obor kulturologie 
na  FF  UK, kde následně absolvovala 
doktorské studium. Od  roku 2012 pů-
sobí ve  výzkumném  oddělení Lokální 
a regionální studia Sociologického ústa-

krátkodobě jako asistentka v  Náro-
dopisném oddělení Národního muzea 
v Praze. Od roku 1982 pracovala jako 
nakladatelská redaktorka. Zaměstnan-
kyní NIPOSu je od roku 1997, nejprve 
pracovala jako anotátorka, nyní na po-
zici odborného pracovníka v  Centru 
informací a statistik kultury, kde se za-
bývá statistikou kulturně vzdělávací 
a zájmové činnosti.«

PhDr. Květuše Sokolová
PhDr.  Květuše Sokolová je absolvent-
kou oboru kulturologie a  kroatistika 
na FF UK a Jednoletého studia jihoslo-
vanských kultur pro cizince na FF Uni-
verzity Zagreb. Za sebou má dlouholetou 
praxi v managementu kultury, produkci 
a  marketingu velkých festivalů, kultur-
ních a  společenských akcí, zastupování 
a  managementu známých českých hu-
debních interpretů, dále praxi v  hudeb-
ním vydavatelství, neziskovém sektoru, 
cestovním ruchu aj. Od roku 2002 pra-
cuje na odboru kultury Magistrátu měs-
ta Plzně, od září 2012 je jeho vedoucí.«

MgA. David Kašpar
MgA.  David Kašpar je kulturní ma-
nažer a  neziskový producent v  oblasti 

umění. Již na  gymnáziu založil spolu 
se svými spolužáky divadelní soubor 
Vosto5. V  minulosti působil jako krea-
tivní ředitel KC Zahrada a programový 
ředitel festivalu o  umění ve  veřejném 
prostoru Street For Art na  Jižním 
Městě. Založil centrum pro nový cirkus 
Cirqueon, prostor pro aktuální umění 
Prádelna Bohnice a  lokální kreativní 
a  volnočasové centrum Plechárna Čer-
ný Most. V současné době je ředitelem 
organizace Praha 14 kulturní a členem 
Institutu plánování a  rozvoje hlavního 
města Prahy či  Metropolitní ozvučné 
desky. Dlouhodobě se věnuje tématům 
revitalizace veřejného prostoru, kultur-
nímu a komunitnímu oživení pražských 
periferií, kulturním projektům se soci-
álním přesahem a  obecným otázkám 
rozvoje města.«

Martin Váňa
moderátor
V mediální sféře se Martin Váňa pohy-
buje od  začátku 90. let. Pracoval jako 
redaktor v  pelhřimovských regionál-
ních týdenících a  denících a  postupně 
se přesouval do  oblasti mluveného 
slova, a to krátkým angažmá v  lokální 
televizi a  prvními vystoupeními v  roli 
moderátora. Po dvanáct let působil jako 
moderátor v  Českém rozhlase Region 
v  Jihlavě, kde nadále působí na  pozici 
editora vysílání. V  moderátorské čin-
nosti je aktivní po celé České republice, 
v poslední době například v Praze nebo 
Plzni, nejčastěji však v  rodném Pelhři-
mově (tradičně Cena města Pelhřimo-
va) a dalších místech Kraje Vysočina.«
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Obrázek č. 8 – Malírna v dětském oddělení 

Obrázek č. 7 – Víceúčelový sál a galerie Cen-
tra celoživotního vzdělávání

Obrázek č. 6 – Exteriér nové ústřední bu-
dovy Centra celoživotního vzdělávání

Obrázek č. 5 – Libodřice – muzeum 
českého kubismu

Obrázek č. 4 – Turnov – kulturní centrum 
Střelnice

Obrázek č. 3 – Liberec – lázně

Obrázek č. 2 – Brno – Vaňkovka

Obrázek č. 1 – Děčín – knihovna
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Obrázek č. 16 – Záběry z expozic výstav: B. Šlape-
tová, L. Rittstein: Manop, poslední první /2009/

Obrázek č. 15 – Centrum DOX – model dle 
návrhu Ing. arch. Ivana Kroupy

Obrázek č. 14 – Dobová fotografie původního 
industriálního objektu /30. léta 20. stol./

Obrázek č. 13 – Aktuální pohled na galerii 
DOX v Poupětově ulici

Obrázek č. 12 – Důl Hlubina

Obrázek č. 11 – Velký svět techniky

Obrázek č. 10 – Interaktivní expozice U6

Obrázek č. 9 – Multifunkční aula GONG
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Obrázek č. 23 – Revitalizace Plechárny

Obrázek č. 22 – Změna prostoru

Obrázek č. 21 – Mapa komunit

Obrázek č. 20 – Operace P14

Obrázek č. 19 – Operace P14

Obrázek č. 18 – Pocitová mapa lokalit

Obrázek č. 17 – Záběry z expozic výstav: 
První linie /2014/
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Graf č. 2 – Vybrané činnosti volného času 1991–2009, podíl aktivních aspoň 1 x 
měsíčně – údaje v %
Zdroj: IVVM/CVVM podle (Šamanová 2010

Graf č. 1 – Vybrané činnosti volného času 1991–2009
podíl aktivních aspoň 1 x týdně – údaje v % Zdroj: IVVM/
CVVM podle (Šamanová 2010)

Graf č. 4 – Participace na vysokokulturních aktivitách ve volném čase podle veli-
kosti bydliště, (vše v tis.) 
Zdroj: Národní informační a poradenské středisko 
pro kulturu (NIPOS) podle ČSÚ (2014)

Graf č. 3 – Počet návštěvníků divadel, kin a muzeí a galerií a registrovaných čtenářů 
(vše v tis.)
Zdroj: Národní informační a poradenské středisko 
pro kulturu (NIPOS) podle ČSÚ (2014)
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Graf č. 6 – Sociální prostor životního stylu a pozice v sociální struktuře , korespondenční analýza, populace ČR ve věku 20–69 let;
Zdroj: Kultura v regionech České republiky 2011, N = 2276; věk 20–69 let (vč. ekonomicky neaktivních).

Graf č. 5 – Participace na vysokokulturních aktivitách ve volném čase podle sociál-
ní třídy (EGP), hodnoty odhadnuté z modelu, průměry z-skórů;
Zdroj: Data 1984, 1993, 1999, 2006, 2011, ekonomicky aktivní 
ve věku 20-60 let, spojený soubor N = 1500, vážená data.

Graf č. 8 – Počet divadel (2014)
Zdroj: vlastní kartogram podle registru kulturních subjektů 
uveřejněného na webových stránkách www.nipos-mk.cz.

Graf č. 7 – Dlouhodobý vývoj počtu sedadel, představení a návštěvníků divadel v ČR 1995-2012
Zdroj: Statistika kultury 2012 – II. díl – umění (divadla, hudební soubory, výstavní činnost a festivaly), NIPOS 2013
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Graf č. 9 – Návštěva divadel (v %)
Zdroj: Kultura v regionech České republiky 2011

Graf č. 10 – Typologie podle docházky do divadla (v %)
Zdroj: Kultura v regionech České republiky 2011

Graf č. 12 – Počet respondentů podle krajů

Graf č. 11 – Vzorek respondentů podle právních forem
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Graf č. 14 – Počet obyvatel v místě působení KO (2)

Graf č. 13 – Počet obyvatel v místě působení KO (1)

Graf č. 16 – Struktura příjmů (typ A)

Graf č. 15 – Objem rozpočtů organizací
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Graf č. 18 – Struktura příjmů (typ B)

Graf č. 17 – Hospodářský výsledek (typ A)

Graf č. 20 – Poskytované kulturní služby (typ B)

Graf č. 19 – Poskytované kulturní služby (A)

Graf č. 22 – Filantropie (typ A)

Graf č. 21 – Typy kulturních objektů (A i B)

Graf č. 24 – Dobrovolnictví (typ A)

Graf č. 23 – Filantropie (typ B)
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Graf č. 26 –  Cílové skupiny (A i B)

Graf č. 25 – Dobrovolnictví (typ B)

Graf č. 28 – Počet budov využívaných KO (A i B)

Graf č. 27 – Problematické oblasti (A i B)

Graf č. 30 – Četnost provedených stavebních rekonstrukcí

Graf č. 29 – Počet budov KO

Graf č. 32 – Otevření budov veřejnosti – I

Graf č. 31 – Typy stavebních úprav
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Graf č. 34 – Otevření budov veřejnosti dle dekád 20. století

Graf č. 33 – Otevření budov veřejnosti – II

Graf č. 36 – Důvody objektů nedisponujících bezbariérovým přístupem

Graf č. 35 – Působení současného poskytovatele v objektech

Organizace byla zřízena rozhodnutím ministra kultury 
k 1. 1. 1991. Novela zřizovací listiny z prosince 2008 formu-
luje jako základní poslání NIPOS „podporu rozvoje kultury 
a veřejných kulturních služeb ve smyslu zákona č. 203/2006 
Sb., o některých druzích podpory kultury, neprofesionálních 
uměleckých aktivit, poskytování informačních služeb a  od-
borných konzultací na  základě soustavného vytěžování te-
oretických a  praktických poznatků z  analytické a  výzkumné 
činnosti v oblasti kultury, z vlastního výzkumu a s využitím 
odborných informací z různých oborů umělecké činnosti“.

Svým posláním navazuje instituce na své předchůdce (histo-
ricky prvním byl Masarykův lidově výchovný ústav založený 
roku 1925), v současné době se žádnou z těchto činností ne-
zabývá jiná příspěvková organizace zřizovaná Ministerstvem 
kultury ČR. NIPOS zajišťuje v oblasti kultury spektrum čin-
ností ojedinělých svým rozsahem i zaměřením, vyplývajících 
i ze Státní kulturní politiky na léta 2009–2014. V roce 2011 
mu byl přiznán statut výzkumné a vývojové organizace.

NIPOS působí jako specializovaná organizace především 
ve třech oblastech:

1. státní statistická služba za  oblast kultury (dle zákona 
č. 89/1995 Sb. ve znění pozdějších předpisů);
2. zkoumání veřejných služeb kultury; konzultační, poradenská 
a informační činnost v oblasti ekonomiky a práva v kultuře, ze-
jména pro územní samosprávné celky a občanská sdružení;
3. odborný servis pro neprofesionální umělecké aktivity 
ve 21 oborech od dětí po seniory.

V rámci mezinárodní spolupráce je NIPOS činný jak v evrop-
ské skupině pro muzejní statistiku EGMUS, tak v oblasti ne-
profesionálního umění. Poměrně všestranná agenda zahrnuje 
činnost komise pro podporu zahraničních kontaktů i  výběr 
účasti českých souborů a jednotlivců na zahraničních festiva-
lech, instituce je také kontaktním místem pro vybrané mezi-
národní nevládní organizace (AITA/IATA, CISM, UNICA) a je 
partnerem řady zahraničních organizací (mj. v Nizozemí, Ma-
ďarsku, SRN, Slovensku, Slovinsku a v dalších zemích).

O NIPOSU

Národní informační a poradenské 
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státní příspěvková organizace
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