
Vize 

Bude vytvořen odstavec na základě výsledků 11 vizí vzniklých na BKP III. Bude zadáno jako 

zakázka copywriterům. 

Hodnoty 

otevřenost - transparentnost - participace - dostupnost - kvalita - inovace - reflexe 

Cíle 

1. KVALITA  
Brno bude v roce 2050 charakteristické kulturní a kreativní scénou špičkové evropské 

(světové?) kvality postavené na potkávání tradic a inovací a prostupující všemi oblastmi 

života ve městě.  

1.1. Top kvalita (špičkovost) 
Chceme vytvářet podmínky pro vznik špičkových kulturních a uměleckých projektů napříč 

jednotlivými kulturními a kreativními oblastmi (dále KKO). Aby se některé z kulturních či 

kreativních odvětví profilovalo jako špičkové, nestačí jen kulturní trendy následovat, ale musí 

je samo vytvářet a šířit. Skrze program na podporu uměleckých trendů a dalších nástrojů 

podpory bude nastartován kulturní ekosystém, který bude jednak kulturní trendy vyhledávat a 

podorovat je, jednak bude lákat umělce a kreativce k tvorbě zde a k psaní a tvoření o tomto 

místě. Skrze tvorbu kulturních hubů a inkubátorů bude podpořeno sdružování se a sdílení, 

aby zde mohlo docházet k výměně dobré praxe a aby ve výsledku celá tato kulturní 

ekosoustava posouvala celé kulturní a kreativního odvětví dopředu a samo se tak 

reprodukovalo a přinášelo plody v podobě trendů a inovativních počinů. 

 

Možnost zaměřit se na podporu: Inovací,Trendů, Udávání tónu, Startupů, Inkubátorů 

Nástroje: V dotační politice i další podpoře klást důraz na aktivity vytvářející či předcházející 

trendům, Cíleně propagovat ze strany města “trend-setting” projekty, V oblasti renomé se 

Brno hrdě hlásí k přívlastku NOVÉ, které bylo městu přiřknuto díky mimořádné modernistické 

progresi ve dvacátých a třicátých letech minulého století. 

Opatření: 

1. Vytvoření grantového programu na podporu uměleckých trendů. 

V rámci grantového programu na podporu kulturních a kreativních projektů bude vymezena 

tematická oblast zaměřená na podporu inovativních projektů a projektů zaměřených na 

udávání trendů. Zacílení na umělce/kreativce obecně, zvláště na na začínající 

umělce/kreativce, ale také snaha o oslovení i mimobrněnských a zahraničních 

umělců/kreativců. Projektové náměty jsou oponovány nejméně jedním mimobrněnským 

odborníkem v dané oblasti. 

Indikátory plnění: 
1) Počínaje rokem 2017/2018 je v rámci grantového programu na podporu kulturních projektů každoročně 

vyčleněna samostatná oblast pro podporu inovativních akcí. 

2) Brno bude mít jasně specifikovanou a) definici podporovaných talentů/oborů (potřebujeme talentované 

dřevorubce?) b. definice výjimek (kdy má smysl podpořit talentovaného dřevorubce - např. reprezentuje 

Brno na světové úrovni v tesání soch dřevorubeckou sekerou) c. jasnou definicí cíle podpory (chceme 

např. aby se náš talent dokázal uživit svým talentem? pokud ano, pak musíme mít program 



profesionalizace pro talenty vč. schopnosti přeměnit talent v podnikatelský záměr) d. nastavením 

takového prostředí, že v podporovaných oborech bude město patřit mezi 20 top měst v Evropě a že se 

tak bude propagovat vstříc investorům / zákazníkům - program JIC voucherů pro zahraniční zákazníky 

pro které je bariérou vstupu k navázání obch. vztahů s místními talenty hl. nedůvěra a neznalost. e. 

lákáním talentů odjidnud. 

3) Počet žádostí s návrhy inovativních projektů se počínaje rokem 2017 každoročně zvyšuje o 10 %. 

4) V rámci 3letého komplexního hodnocení kulturní nabídky v Brně je dle názorů odborné veřejnosti 

oceňována zvyšující se produkce trendů. 

2. Fungující kreativní inkubátor 

Bude fungovat kreativní inkubátor jehož podstatou bude vytvořit podmínky pro realizaci a 

sdílení. Podpora realizovaná skrze nástroje jako uvolňování ubytovacích prostor, zkušebny, 

huby, coworking, poradenské "grantové" centrum nebo třeba zajištění zahraničního PR pro 

mimořádné projekty a z toho plynoucí podpora cestovního ruchu. 

Indikátory plnění: 
1) Zřízení inkubátoru do xx.xx.xxxx. 

2) Definování cílové skupiny pro koho je inkubátor určen a jak budou subjetky úprojekty k podpoře 

vybírány. 

3) Počet ročně podpořených osob: xxx/ počet ročně realizovaných projektů. 

4) Pravidelná vyhodnocení podpořených projektů nezávislou porotou . 

3. Zefektivnit poskytování kulturních služeb 

Pravidelné monitorování a evaluace nabídky kulturních služeb v Brně s cílem zvýšení jejich 

kvality. 

Indikátory plnění:  

1) Zavést systém evaluace veřejných kulturních služeb. Možnost využití kulturní kalkulačky. 

2) Evaluace kulturní nabídky a návrhy opatření. 

3) Zavedení opatření do strategie. 

1.2 Podpora avantgardy 
Brno jako místo potkávání se různých směrů a žánrů - již historicky. Také velmi silná tradice 

experimentu. Náročné publikum - VŠ vzdělaní, studenti 

1.3 Kapacity subjektů 
Cílem je zvyšovat profesionalitu a rozvíjet kompetence pracovníků v kultuře a tvůrců, a tím 

zajistit adekvátně kvalifikované lidské zdroje pro moderní a progresivní správu a tvorbu 

kultury, vzhledem k její nové roli ve společnosti. Předpokladem k excelenci je odpovídající 

forma nabídky a kvality vzdělávacích institucí v KKO. Aby byl možný rozvoj směrem k 

excelenci musí být vybudováno funkční zázemí tvořené: dostatkem kvalitních lidských 

zdrojů, zajištěním finančního pokrytí, technikou a materiální vybaveností a potřebnými 

prostory. 

1.3.1 Lidské zdroje 

Brno - mnoho škol na všech stupních věnujících se vzdělávání pracovníků v KKO. Smyslem 

je zmapovat nabídku, zjistit slabiny a silné stránky, možnosti spolupráce, zvyšovat 

profesionalitu, mezioborou spolupráci 

Nástroje: SWOT pro VŠ v KKO, kulaté stoly - sdílení, spolupráce 



Opatření: 

1. Zvýšit připravenost absolventů KKO  

Absolventi by měli mít rozhodně vyšší kompetence v oblasti managementu (projektové, 

ekonomické, právní), sebeprezentace a vyšší specializace. Praktickým řešením je větší 

mezioborová i mezifakultní spolupráce a možnost studentů se zapojovat do reálných projektů 

ať už formou stáží nebo studentských projektů a grantů. Větší důraz na propojování 

teoretických a praktických VŠ KKO oborů. Např. chybějící kvalitní recenze ( př. výtvarné 

umění) 

Indikátory plnění: 

1) Podpora mezioborových studií a spolupráce mezi obory a fakultami- např vypsání grantů na projekty, 

společné prostory pro tvorbu, inkubátory,.. 

2) Kreativní centrum (KKO inkubátor) bude podporovat vybrnaé projekty (studenty) a vést je jejich 

projektem, tak aby se zdokonalili v těchto schopnostech. Nejde o tom, aby to dělalo za ně, ale dalo 

možnost se to naučit a poskytlo inspiraci, podalo zpětnou vazbu, atd 

3) U oborů KKO existují kreativní HUBY, kde se mohou studenti scházet a společně pracovat na 

projektech. 

4) Podpora systému stáží - např, formou finanční dotace pro ty, co se budou o stážisty během praxe starat, 

tak aby se stážisté opravdu něčemu na stážích naučili. Nebo formou dlouhodobých pratnerství v 

zřizované a nezřizované sféře 

2. Zavést akreditovaný systém celoživotního vzdělávání pracovníků v 
oblasti kultury 

3. Absolventi bráni jako potenciál (hodnota) 
- Cílená podpora absolventů a mladých kreativců, zázemí pro ně 
- Stáže 

 

4. Semináře pro pracovníky v oblasti kultury 
● IT 

● manažerské kompetence 

● marketing/PR 

● fundraising 

 

1.3.2 Finance 
Město pomáhá s hledáním prostředků (instituce, fondy - EU, mecenáši, sponzoring) 
zřizované i nezřizované scéně. Páteřní síť má zajištěné stabilní vícezdrojové financování. 
Navrhnout meziodborové nástroje podpory konkurenceschopnosti kulturních a kreativních 
odvětví. Podporovat projekty kulturních a kreativních odvětví z evropských fondů. Zajistit 
absorpční kapacitu pro obnovu a využití kulturního dědictví z evropských fondů. Pokračovat 
v programu mapování a analýzy kulturních a kreativních odvětví a jejich potenciálu. 
Definovat a vyprofilovat vybrané podporované umělecké a kreativní oblasti, které bude Brno 
dlouhodobě nebo krátkodobě podporovat. 

Dotace města:  

Dotační programy pro kreativní průmysly, transparentnost a férovost, dotační programy pro 
průřezová témata, aktuální spol. témata, výročí významných událostí 

Kritika: 

1) Struktura grantů (jiných nez města) často neumožňuje pokrýt 100% výdajů. Ty 
projekty jsou nevýdělečné a mají problém si sehnat kofinancování. Viz problém 
s Měsícem autorského čtení, který je grantován. Pomohlo by, kdyby město 
kofinancovalo tyto akce. 



2) Špatné rozložení dotací - audiovize by neměla být v jedné kategorii, ale více se 

dělit.Změnil se grantový systém Brna – začíná vznikat malý budget pro tvorbu 

audiovizuální, bylo by dobré více propojit financování mezi městem, ČT a privátním 

sektorem. =>Podpora scénářů. 

3) Grantová politika města – podfinancování, nepropracovanost systému dále neshoda 

(např. instituce slyšení x zjednodušení administrativní zátěže žádostí x stanovení 

přísných podmínek pro posuzování, kdo dostane peníze a spíše méně závislé na 

osobním posuzováním těch peněz je tak málo, že se nevyplatí víc sypat do systému 

přerozdělování, protože zbyde méně peněz pro příjemce). Město se musí snažit 

získávat těch peněz víc, dávat důraz na to, že jsme to zemské město. Je důležité 

nasměřovat zájem města – zda bude podporovat všech deset os, nebo naopak 

vybrat jen některé a obhájit si to. I prestiž té komise hraje roli dalšího úspěchu toho 

podpořeného projektu. Když se donese určitá částka (200 - 300 tis.) tak to většinou 

vezmou, ale s těmi brněnskými tématy to je těžké, méně exponované téma ani 

peníze nezachrání. =>Vytipování dlouhodobě kvalitních akcí v daných žánrech (např 

měsíc autorského čtení) - několikaleté granty - vede ke stabilitě a rozvoji. 

Sponzoring/mecenášství - firemní/individuální 

(Příkladem takové spolupráce je program uměleckých intervencí ve firmách, dlouhodobě 

realizovaný např. švédskou organizací Tillt.20 (http://www.tillt.se.) V ČR je realizován pilotní 

projekt KREKR21 v rámci projektu Plzeň 2015 – Evropské hlavní město kultury.) 

Zefektivnít princip mesenášství a jiné formy získávání financí mimo granty. Privátní 
sponzoring příliš nefunguje - chybí identifikace firem s hudbou a morální podpora ze strany 
města 

Granty: nadační ČR, nadační ZAHR, EU, NORSKO 

“Uživení” 

Poradenské grantové centrum: semináře, propojování, kultivace brněnského filantropismu, 
PPP projekty v kultuře 

Lobbing:  ze umění u vyšších či mimoměstských instancí,  za zákon o daňové asignaci a 
zákon o veřejných kult. organizacích 

 

Kreativní vouchery a kreativní galerie 

Propojení kreativců s JMK firmami 

Registrace firem do 9. 1.2017 

 Losování dalších spoluprací v dubnu 2017. 

Evaluace úspěšnosti pilotu z 2016 během jara 

1.3.4 Prostory 

Ve městě je dostatek dostupných prostorů pro tvorbu (zkušebny, ateliéry, dílny). probíhá 

podpora umění v objektech města (Z toho plynoucí reálná podpora umění, KKP i 

vzdělávání). Nebytové prostory, kde je drahé nájemné - nejsou stropy nájmů. Pokud by 

město vstoupilo do toho v tom, že ateliéry by nebyly jako ostatní nebytové prostory, ale za 

méně (není možné zaplatit to samé za ateliér jako za hospodu nebo kancelář) – možnost 

rozvoje v brownfieldech, nevyužívaných městských prostorech a také využití Brněnských 

veletrhů a výstaviště (dále BVV) – již probíhá studie proveditelnosti.  Spolky by ocenily aspoň 

zkušebny – ve vesnicích mimo Brno zkoušejí v kulturních domech zadarmo a tím lehce 

konkurují brněnským spolkům, které musí platit nájem a ceny jsou pak stejné. (folklór) 

Nástroje: snížené nájmy pro kulturní subjekty, identifikace a poskytnutí brownfieldů 

http://www.tillt.se/


1.3.5 Technické a materiální zázemí 
Využívání současných technologií k větší efektivnosti. Univerzity neumí prodat práce svých 
studentů - možnosti podpory města, kreativní hledání řešení pomocí technologií aplikací,.. 

Nástroje: Kreativní workshop na transparentnost pro VŠ aby firmy neměli tak jednoduché 
krást studentům nápady 

 

- zábory pro parkování 
- ubytovací kapacity městských PO 

 

1.3.6 Páteřní síť 

Páteřní síť zřizovaných institucí slouží jako infrastrukturní podpora ostatním aktérům 

městského kulturního ekosystému. Kulturní instituce s přímou návazností na městský 

rozpočet mají vytvořené strategie jejich rozvoje s výhledem na pět až deset let a jsou 

přístupné jako veřejné strategické dokumenty.  Ředitelé těchto institucí jsou vždy vybráni 

správními radami na základě transparentního a odborného výběrového řízení na x-leté 

funkční období. Budou založeny správní rady pro tyto instituce, které budou 

spoluzodpovědné za plnění programu, se kterým do čela těchto institucí nastoupili. Tím je 

odstraněn i neustávající administrativní tlak odboru kultury, formální projednávání provozních 

záležitostí v různých komisích města atd.  Příspěvkové organizace se nepřekrývají, mají 

unikátní poslání, roli. Finanční podpora odpovídá faktu, že Brno si zřizuje takové instituce, 

které mají šanci suverénně obstát v evropském kulturním prostoru. 

- PO se nepřekrývají, mají jasné / unikátní poslání 
- důvěryhodnost a transparentnost výběrových řízení na ředitele PO 
- fungování dozorčích rad 

 

Indikátory plnění: 
1) Každá z organizací zřizovaných městem má do konce roku XXXX zpracovanou strategii svého rozvoje, 

která byla projednána příslušnými orgány města a je uložena na Odboru kultury MMB. Strategie 

obsahuje zejména: a) vymezení programového zaměření a cílové skupiny, b) kroky směřující k rozvoji 

organizace z hlediska institucionálního, materiálního, personálního a uměleckého, c) cíle z hlediska 

národních ocenění a účasti na mezinárodních festivalech, mezinárodních výměnách, d) cíle v oblasti 

financování (především při získávání externích a sponzorských prostředků), e) vymezení partnerů a 

subjektů pro spolupráci, kdy jsou zároveň definovány způsoby této spolupráce 

2) Počínaje rokem XXXX jsou všichni ředitelé městem zřizovaných a založených kulturních organizací 

jmenováni na x let postupně tak, jak jim skončí mandáty. Nejméně polovinu členů výběrové komise tvoří 

uznávaní odborníci v daném oboru. Je jasně definováno funkční období, parametry pro případné druhé 

prodloužení kontraktu.Vzhledem k významu, velikosti a finanční nákladnosti mají ředitelé kulturních 

institucí manažerské smlouvy stejně jako ředitelé jiných městských firem, které se neobejdou bez dotací 

(modelově třeba Dopravní podnik) 

3) Všechny kulturní organizace zřízené či založené městem vyhotovují každoročně výroční zprávu dle 

jednotného manuálu schváleného Radou města Brna. 

4) Do konce roku XXXX každá organizace naplňuje stanovené cíle z hlediska vlastního, externího a 

sponzorského financování, provozní příspěvek města činí max. 80 % obratu instituce. 

5) Počínaje rokem XXXX je každoročně hodnoceno působení těchto organizací, které tvoří základ kulturní 

nabídky ve městě v daném oboru. 

6) V rámci 3letého komplexního hodnocení kulturní nabídky v Brně je dle názorů odborné veřejnosti 

oceňována kvalita jednotlivých institucí. 

7) Výsledky všech uvedených hodnocení jsou každoročně publikovány a předkládány orgánům města. 

8) Na základě důkladného auditu kulturních potřeb brněnské, resp. jihomoravské veřejnosti, jsou 

definovány klíčové úkoly jednotlivých institucí. 



9) Na základě ekonomického auditu je stanoven rozpočet jednotlivých příspěvkových institucí. Finanční 

podpora reflektuje reálné potřeby jednotlivých žánrů, velikost jednotlivých domů, reálné provozní náklady 

a ceny na evropském trhu práce. Díky tomu nedopouští, aby se jednotlivé žánry navzdory potenciálů 

potácely v provinčnosti. 

1.4 Spolupráce a propojování  
Spolupracovat a podílet se na modernizaci kulturní páteřní infrastruktury na území města, 

která je zřizovaná nebo provozovaná státem, Jihomoravským krajem, městem nebo 

městskými obvody. Ekonomický potenciál kultury se rozvíjí především na úrovni kultivace 

lidských zdrojů a know-how v oblasti kultury využitelného pro znalostní ekonomiku a 

stimulace spolupráce mezi kulturní, akademickou a podnikatelskou sférou. Promítnout téma 

spolupráce a propojení do dotací 

1.4.1 Spolupráce a propojování uvnitř KKO 

Vznik fungující komunikační platformy pro kulturní scénu.  

TIC administruje otevřenou platformu, do které všichni hráči na kulturní scéně průběžně 

zaznamenávají své plány do budoucna - blízké i vzdálené, takže nedochází ke kumulaci 

významných událostí. Role jednotlivých aktérů jsou jasně rozděleny a jejich komunikace a 

vzájemná důvěra je na takové úrovni, že se nebojí tyto informace spolu sdílet a své záměry 

do budoucna zveřejňovat. 

Aktivní vyhledávání a podpora projektů spolupráce mezi vícero kulturními 
subjekty 

Motivace k propojování s mezi sebou navzájem i v neobvyklých kombinacích (např. reklama 

a scénické umění a hry) které by mimo kýžené navázání spolupráce a výměny dorbé praxe 

mezi těmito subjekty také měly přinést nové možnosti rozvoje kulturních subjektů a také 

vznik nových a neotřelých projektů. 

Indikátory plnění: 
1) Granty zaměřené na spolupráci vícero subjektů a multižánrová témata (více viz. téma spolupráce). 

2) Počínaje rokem XXXX je-li v Brně realizován projekt, který je držitelem významného uměleckého 

ocenění (například Thálie, účast na Pražském jaru, cena Alfréda Radoka,cena Jindřicha Chalupeckého), 

tak všechny zřizované instituce spolupracují s držitelem ocenění v daném oboru. 

3) spolupráce kulturních institucí na akcích, které se konají zároveň na různých místech (inspirace – 

Muzejní noc, Noc literatury, Brněnský lunapark apod.) Smysl iniciativy: organizátoři se při spolupráci 

navzájem učí od sebe a vzájemně se propagují, návštěvníci poznávají nová místa. 

1.4.2 Propojování s dalšími subjekty (NNO, vzdělávací instituce, ČT, 
ČRo, firmy) 
 

1.4.3 Multisided projekty 

Výroční kulturní konference primárně pro Brněnskou scénu 
Cílem je organizovat pravidelná setkání zástupců jednotlivých kulturních organizací tak aby se 

mohli mezi sebou potkávat, sdílet, diskutovat. Bližší seznámení aktérů brněnské kulturní scény 

přispěje k vytvoření platformy pro vzájemnou inspiraci a pomoc při řešení shodných problémů na 

základě osobních a profesionálních vztahů jednotlivých lidí, pracujících v oblasti kultury. 

Zpřístupnt tato setkání  (nebo jejich části) i široké veřejnosti  například v podobě atraktivní 



prezentace (pecha kucha night, TedX talk), za účelem popularizace aktuálního kulturního dění v 

Brně pro odbornou i širokou veřejnost. 

Spolupráce na kvalitní recenzi brněnské kulturní scény 

Školy chrlí historiky umění, co pak dělají uvaděče, a málo teoretiků, co by psalo o 

současném umění. Nemjí de facto kam přispívat, aby se mohly vypsat a zlepšit. ŘEŠENÍ: 

Nejde si platit vlastního recenzenta, musí být zapojeno více subjektů. Sdružení v rámci 

nějakého internetového časopisu, který by referoval nějak podrobněji. Možnost vidí i 

v časopise KAM. Otázka je, zda některá z fakult jde a nebo chce jít tímto směrem? 

Zvýšení ochrany děl studentů KKO a jejich expozice 

“ICC sektor” si umí na školách (hlavně na VUT) odchytit nadané studenty a vychovat si je pro 

sebe. Např. bakaláři na informatice si naschvál vybírají jednoduché diplomky, protože už u 

nich pracují. Úskalí je, že ty komerční frimy nechtějí hrát fér, jen berou, ale do vzdělávání a 

systému spolupráce a rozvoje nevrací nic zpět. Univerzity v Brně neumí prodat práce svých 

studentů, nemají na to patřičné peníze a prostory. 

Indikátory plnění: 

1) Kreativní workshop na transparentnost 

2) Podpora VŠ školy, aby se staraly o více své studnety a pomáhali jim realizovat expozice svéch děl. 

Příklad si můžeme třeba vzít z VŠUP v Praze, které se daří vytvářet okolo sebe komunitu, kde 

shromažďuje tvůrce, obecenstvo i potenciální zákazníky. 

3) Podpora rozvoje formou soutěží a výstav. 

4) Strategická změna řešení vystavování výtvarných děl -  v současné době kolikrát ani neotevřou ateliér 

veřejnosti. 

1.4.4 Brněnský kulturní parlament 

Jako komunikační a organizační platforma, místo pro setkávání - viz oblast Demokracie 

Strategická kulturní koncepce bude spoluutvářena těmito subjekty: Odbor kultury, 

Brněnským kulturním parlamentem, koordinační skupinou. Vysvětlit v čem je přínos 

participačního přístupu a proč je důležitý v procesu plánování. 

Indikátory plnění: 

1) vytvoření jednacího řádu včetně vnitřní struktury a propojení s rozhodovací strukturou magistrátu, 

četností setkání,  

2) nastavení procesu spolupráce těchto subjkeůt na tvorbě koncepce a rozdělení jejich kompetencí 

 

1.4.5 Spolupráce nezávislé a zřizované scény  

Město si definuje strategické partnery v nezřizované scéně. Pro pestrost kulturní nabídky je 

nutné nejen aby město mělo pod sebou své zřizované instituce, které naplňují své specifické 

cíle, ale také aby dokázalo vytipovat a navázat spolupráci s dlouhodobými i krátkodobými 

partnery mezi kulturními subjekty v nezřizované sféře. V Brně již existuje několik úspěšných 

kulturních projektů vedených nezřizovanou sférou, tyto je třeba si vydefinovat a stanovit míru 

a podmínky spolupráce a podpory a zároveň nastavit systém výběru nových partnerů, kteří 

budou moci teprve své projekty vytvořit, tak aby se mohly podílet na budoucím směřování 

kulturního života v Brně. Cílem je podpořit kvalitní projekty nezřizované sféry, které jsou 

důležitou součástí brněnské kulturní scény a poskytnout jejich organizátorům větší stabilitu 

pro další rozvoj. 



Indikátory plnění: 

1) Evaluace dosavadních kulturních projektů vedených subjekty z nezřizované sféry. 

2) Definice a nastavení systému spolupráce a podpory- dlouhodobé a krátkodobé projekty. 

3) Nastavení mechanismu vyhledávání nových vhodných patnerů z nezřizované sféry. 

 

Př. Měsíc autorského čtení, Hrnem Brnem, .. ale možnost i rozšířit o ne jen kulturní dosah, 
např. Spolupráce se Zkušebny.cz či jinám disponovatelem zkušebních prostor a dát tak 
prostor nově vznikajícím kapelám : (možnost vystoupit, zkoušet, pomoc s produkcí, možnost 
provázat s protidrogovými programy) 

 

1.5 Excelence v kulturní politice 
Opsat proč je teď in dělat věci plánovaně, strategicky a participačně….Něco z kurzu? I vláda 

ČR se zavázala podporovat participativní správu kulturních záležitostí (státní ku lturní politika 

2015-2020). Proč je třeba i ke kultuře přistupovat strategicky, v čem je to výhodné, benefity 

takového plánování. 

 

1.5.1 Existence dlouhodobé koncepce 

Tvorba a realizace dlouhodobé strategické koncepce kultury na světové úrovni vycházející z 

novodobých trendů se zvláštním zřetelem na participaci. Koncepce je realizována v souladu 

s dalšími koncepčními dokumenty, především se Strategií města Brna a zároveň koncepční 

dokumenty nižších správních celků (např. městské části) a zřizovaných organizací jsou v 

souladu s ní. 

Indikátory plnění:  

1) vytvoření dokumentu do XX.XX.XXXX 

2) odshouhlasení dokumentu Brněnském kulturním parlamentem (dále BKP) a zastupitelstvem 

3) vytvoření evaluačního - kontrolního postupu a určení zodpovědných osob za realizaci a evaluaci 

4) zřizované kulturní instituce mají své strategické plány, které jsou v souladu se strategickou koncepcí 

kultury města, jsou pravidelně evaluovány nezávislou porotou 

1.5.2 Odbornost, kapacita a kvalita práce OK MMB 
Tvorba a realizace dlouhodobé strategické koncepce kultury na světové úrovni vycházející z 

novodobých trendů se zvláštním zřetelem na participaci. Koncepce je realizována v souladu 

s dalšími koncepčními dokumenty, především se Strategií města Brna a zároveň koncepční 

dokumenty nižších správních celků (např. městské části) a zřizovaných organizací jsou v 

souladu s ní. 

Indikátory plnění: 

1) účast na BKP 

2) vnitřní audit 

3) školení 



1.5.3 Pravidelné mapování, evaluace a ocenění a zpětné hodnocení 
kulturních počinů 

 

1.6 Cílené přitahování top zahraničních tvůrců a vývoz 

brněnské kultury za hranice 
 

1.6.1. Film office 

Kontaktní místo pro filmové produkce. 

RMB  29.11. rozhodla o umístění kanceláře na TIC. 

1/17 výběr manažera FKB 

31.1. ZMB změna zřizovací listiny TIC 

2/17 zahájení činnosti FKB. Zapojování dalších partnerů (ČT Brno, MU, Centrála cestovního ruchu) 

 

1.6.2 Přitahování talentů  

Talent ve městě udržme tak, že přestaneme uvažovat jak talent udržet a místo toho budeme 

uvažovat o tom jak přilákat do Brna talent z celé Evropy. 

1.6.3 Rezidenční pobyty 
Založit propracovaný systém podpory rezidencí a stipendií, který poskytne prostor pro 

individuální i týmovou práci v mezioborovém kontextu za účelem přitahování nových tvůrců, 

know-how, myšlenky a nápady do města a regionu a zároveň poskytnout prostor místním 

začínajícím i etablovaným tvůrcům. Program bude zaměřen jak na umělce z ČR, tak ze 

zahraničí s důrazem na partnerská města. Při plánování rozmístění těchto bytových jednotek 

nezapomenout zvážit daný genius loci, který může mít na tvorbu vliv. 

1.6.4 Infopoint / rozšíření EXPAT Centra Brno 
Vytvoření infopointu pro mobilitu umělců jehož náplní bude usnadnit export i import 

umělců/kreativců. Spolupráce s CED. Cílem je výměna dobré praxe a přilákání nadějných a 

úspěšných umělců a kreativců mimobrněnských a zahraničních a zároveň vysílání 

brněnských umělců a kreativců do partnerských měst a zemí, aby tam načerpali nové 

inspirace a po návratu obohatili brněnskou kulturní scénu. 

1.6.5 Specifický dotační titul 
 



1.7. Janáčkovo kulturní centrum 

1.8. Kreativní centra  (Cejl, Údolní)  

Větší informovanost, co kreativní centra a kulturní průmysl znamenají, zejména u studentů a 

absolventů 

Aktualizace webu  Kreativní Brno: Umbrela Smart projektů.Komunikační strategii řeší 

agentura Aetna. 

Kreativní centrum Brno 

Pracovní prostory, inkubační programy 

1/2017 Řídicí skupina projektu rozhodne o dalším postupu v kontextu vyjádření MK ČR a 

možné dotace z OPPIK, Služby infrastruktury. Strategický projekt města, ITI projekt. 

Architektonická soutěž: pravděpodobně nebude v kontextu dotace 

12/16-2/17  KAM, KSM, OPP, NPÚ Brno: projekt studie limitů památkové ochrany objektu 

1/17 převod správy sanované části objektu na TIC (kulturní akce) 

Od 12/16- odborní placené prohlídky pro veřejnost : TIC 

Kreativní Hub (pilot KC na FAVU VUT, Údolní 19) 

Inkubační programy, pracovní prostory. Doplňuje nabídku budoucího KC v bývalé káznici. 

Leden 2017: jednání města  a VUT o zapojení partnerů do projektu (finance, prostory) 

9.1. představení projektu poradě primátora. 

1.9. Online kultura 

1.10 Benchmarking (Frankfurt, Barcelona, Milano, 
Lyon, Vídeň...) 

1.11 Game Access 
Duben/květen 2017 

Týdenní festival herního průmyslu (game jam, odborná konference, akce pro veřejnost na nám. 

Svobody) 

 

2. RENOMÉ 
Brněnská kulturní a kreativní scéna bude v roce 2050 dobře známá za hranicemi města i 

země a obraz (image, renomé, reputace) města bude založen na prvotřídní kultuře. Brno 

bude výrazným kulturním bodem na mapě (Střední) Evropy. 



2.1 Kultura a kreativní odvětví / kreativita v PR města 
Často se stává, že město má hodně nákladných projektů, ale propagace vzniká ad hoc a 

nárazově bez potřebné dlouhodobější strategie a širšího konceptu. Nebo nefunguje 

komunikace s městem (např. nepíší brněnským kulturním časopisům, kdo vyhrál jakou 

soutěž vyhlášenou městem). Oproti devadesátým letům je velká kulturní nabídka a 

lidé mohou chodit na různorodé akce, ale ve výsledku nechodí nikam. Problém: 

Neorientují se v nabídce, vybrat si je pro ně práce navíc, tak raději nikam 

nechodí nebo jen na tradiční akce. Dostatek propagačních ploch pro kulturní 

prezentaci. 

2.1.1 PR zaměřené na návštěvníky z ČR a ciziny 

Zajištění PR pro mimořádné projekty a z toho plynoucí podpora cestovního ruchu. Brno se 

staví do role středoevropského města kultury vedle Vídně, Krakova, Bratislavy a Budapešti. 

 

2.1.3 Spolupráce s ostatními městy (CZ + partnerská města), krajem, 
CzechTourism a CCRJM 

 

2.1.4 Město se propaguje jako město kultury "Art City" 

Super město, živé město, kreativní město 

2.1.6 Prezentace Brna směrem ven pomocí jasného označení (značky) 

Identifikace významných akcí, tradic a tvůrců, které využívat v PR města, např: Janáček 

industriální dědictví - viz zápis z IV. BKP. Sdělme “co je Brněnská kultura” a prodejme to 

venku a. Co je nosné pro Brněnskou kulturu? Co je “brněnská kultura"? viz inspirace Stratil 

Silné stránky viz SWOT AS. 

2.2 Město v PR kultury 

1.2.1 Funguje platforma pro prezentaci lokální lidové kultury 

1.2.2 Při komunikace kulturních aktivit, subjektů apod. by mělo být opakovaně 

zdůrazňováno, že pochází z Brna. 

 

2.3 Vývoz brněnské kultury a umělců a kreativců 

1.3.1 Blízké okolí (Blava, Vídeň, Budapest, Praha, Krakow) 

1.3.2 Partnerská města 

1.3.3 Podpora ostatního exportu 

 
 



2.4 Přitahování návštěvníků 

1.4.1 Tradice a folklór 

1.4.2 Podporovat zlepšení přístupu ke kulturnímu dědictví. Zavést bezplatný vstup do 

vybraných stálých expozic státních muzeí a galerií. 

1.4.3 Každý rok nějaké nové téma - viz Pantůček 

1.4.4 Propaguje se brněnská výjimečnost 

„Mimořádnou je multikulturní tradice hledání české, moravské, německé a židovské kultury 

ve vztazích s aktuálním evropským i světovým děním na úrovni institucí i bohatého 

amatérského dění. Brno je centrem pro výzkum, zachování a rozvíjení regionální, národní i 

experimentální hudby. I v jednadvacátém století chceme být nadále NOVÉ Brno, kde hudba 

žije, kde se klasika, folklor, pop, experiment či sound art nezavírá za zdi zkostnatělých 

institucí, ani geografických či mentálních hranic, ale otevírá se bohatému světu současné 

společnosti a kreativity. „(Pantůček) 

 

2.5 Velká gesta  

2.5.1 Je označena jedna velká kulturní akce, pomocí které se Brno prodá venku???? 

2.5.2 Zbourání zděných hradeb během 19. století umožnilo rozvoj města, které se stalo 

evropskou metropolí, postupně jsme však vybudovali nové hradby, mentální, lokální a 

sociální, pokusme se je v 21. století opět zbourat. Ať je Brno malé pouze rozlohou a nikoliv 

myšlením, nebojme se velkých gest. 

 

2.6 Evropské hlavní město kultury 2028 

2.7 Brno město hudby UNESCO 

Brno hudbou žilo a žije. Z rozvinuté sítě hudebníků se po celou historii města rekrutovalo 

množství mimořádných talentů, kteří se aktivně podíleli na činnostech s hudbou spojených. 

hudba zde byla provozována, jak z pozice oficiálních institucí, tak přispěním bezpočtu 

nadšenců. (pantůček) 

2.8 Brněnský festival 

unikátní, avantgardní, multižánrový, benchmark - OFF, Pohoda, Creepy Teepee, GRAPE, 

BurningMan, FUSION, 

2.9 Kreativní veletrh 

výstava soudobé kultury a kreativních odvětví 

Možné propojení s designdays (Destillery) anebo art veletrhem (akce MG na BVV) 

Kombinace výstavy s odbornými přednáškami. 



2.10 FABLAB Industra  - do kvality 

Zapojení města do projektu. Leden 2017. 

2.11 Bienále grafického designu 2018  

Propsání bienále do městského veřejného prostoru-: spolupráce s MG, TIC, Živé centrum, 

KAM. 

Návrh města pro kurátory výstavy: dodat do ledna 2017 

 

 

2.11 Status umělců a zaměstnanců v kultuře  

 

3. KOMFORT  

Všem skupinám obyvatel (vertikálně i horizontálně) bude v roce 2050 dostupná jak kultura 
ke konzumaci, tak možnosti vlastní produkce. Kultura bude pravidelně oživovat veřejná 
prostranství a informace o veškerých kulturní akcích budou přehledně a jednoduše dostupné 
všem obyvatelům a návštěvníkům. Obyvatelé budou schopni rozeznat a vyžadovat kvalitu. 

 

3.1 Celoroční široká nabídka 

- oživení letních měsíců 

3.2 Dostupnost 
3.2.1 Městské části 

- Jarmarky a podobné akce jsou zajímavým využitím veřejného prostoru v MČ, fungují 
jako lákadlo pro lidi i z centra 

3.2.2 Znevýhodněné skupiny obyvatel 

- Podporovat projekty usnadňující přístup seniorů, znevýhodněných občanů a minorit 

ke kulturním službám, včetně seberealizačních aktivit znevýhodněných osob 

- Podporovat (a zajišťovat) atraktivní nabídku kulturních, sportovních a volnočasových 

aktivit pro různé cílové skupiny. 

3.2.3 Doprava 

3.2.4 Okolí Brna 

 



3.3. Oživená veřejná prostranství 

3.3.1 Legální grafitti plochy 

3.3.2 Divadelní rožky 

3.3.3 Busking 

3.3.4 Specifické dotace 

3.3.5 Město má živé a kvalitní centrum 

3.3.6 Využití veřejného prostoru ke kvalitní DECHBEROUCÍ / IMPOZANTNÍ kultuře.Např. 

podchody jako velkoformátové výstavní plochy. Dejme kultuře coolness faktor inspirace 

Stratil) 

3.3.7 Zajistit vyšší uživatelskou a estetickou kvalitu a prostupnost veřejného prostoru a 

území 

3.3.8Umění ve veřejném prostoru – kvantita dobrá, ale kvalita se různí 

- Přehlcenost veřejného prostoru vizuálním smogem 

3.4 Přehledná orientace 

3.4.1 Informační a propagační portál 

- Nechť má programovatelné API a nechť sám potál umí získávat data např. z 

Facebooku či kalendářů (ical/caldav) organizací 

 

3.5 Vzdělání pro kulturu 

Posílit výuku kulturních dovedností a znalostí o kultuře a kulturním 

dědictví ve školách a zařízeních mimoškolního vzdělávání. 

Posílení výuky kulturních znalostí a dovedností lze výrazně zefektivnit podstatnějším 

zapojením kulturních institucí do vzdělávání, a to jak dětí a mládeže, kde je výchovné 

působení v oblasti předávání kulturních hodnot nezbytnou investicí do budoucnosti, tak také 

dalších segmentů obyvatelstva, včetně příslušníků sociálně ohrožených skupin, u nichž 

může pozitivně působit při jejich společenském začleňování 

3.5.1 v oblasti literatury cílit na současné autory 

3.5.2 Základní kulturní kompetencí, která umožňuje participovat na kulturním životě, je čtení. 

Jednou z priorit státní kulturní politiky je systematická podpora čtenářství jako kulturní praxe, 

jejíž rozšíření a strukturace prokazatelně koreluje se vzdělanostní úrovní a kohezí 

společnosti 



3.6 Participace občanů na tvorbě 

3.7 Podporovat rozvoj osobnosti prostřednictvím 
neprofesionálního umění 

3.8 Kultura a umění jsou běžnou součástí života ve 
městě 

3.9 Existuje rovnice kultura = kvalita života 

 

4. DEMOKRACIE A SOUŽITÍ  
Brněnská kultura bude postavena na principech participace, vzájemného respektu, soužití a 

prolínání různých kultur (ve smyslu subkultur i etnických a národnostních kultur, náboženství 

atd). Bude vědomě podporován a ceněn emancipační, demokratizační a sociální soudržnost 

posilující potenciál kultury a kreativních aktivit. 

 

4.1 Brno jako tradičně multikulturní město 

4.2 Kultura jako základní stavební kámen identity 
města 

4.3 Soužití s okolím Brna 

4.4 Sociální koheze - kultura jako “tmel” 

- včetně příslušníků sociálně ohrožených skupin, u nichž může pozitivně působit při 

jejich společenském začleňování 

4.5 Brněnský kulturní parlament 

4.6 Podporovat rozvoj spolkového života a vlastních 
aktivit obyvatel a vytvářet pro ně podmínky. 

- Posilovat kvalitu (přirozených) a vytvářet nová urbánní centra lokalit 

- Rozvíjet kulturně komunitní infrastrukturu v lokalitách MČ – spolupracovat na 

budování klíčové infrastruktury i s jinými subjekty 

- Vytvořit systém nefinanční podpory realizace aktivit 
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