Zápis z jednání Komise kultury, cestovního ruchu a vnějších vztahů Rady Kraje
Vysočina č. 3/2013 konaného dne 20. června 2013
Přítomni:
1. Daněk Antonín (předseda)

6. Milotová Danuše (místopředsedkyně)

2. Pavlíková Eliška

7. Hanusek Jan

3. Vybíral Karel

8. Hostašová Alena

4. Studenec Zdeněk

9. Kalina Jaromír

5. Drápela Lubomír

10. Lisá Katina (tajemnice)

Nepřítomni (omluveni):
1. Fischerová Jana

3. Podhorská Věra

2. Dvořák Josef

4. Kolář Milan

Hosté:
1. Kružíková Marie (členka Rady Kraje
Vysočina)
2. Fila Josef (HDJ)

3. Mattyašovská Jitka (Vysočina
Tourism)

Program jednání:
1. Zahájení jednání, schválení programu;
2. Vyhodnocení

divadelní

sezony

2012-2013

v

Horáckém

divadle

Jihlava

a

návrh

dramaturgického plánu na sezonu 2013-2014 (Josef Fila, ředitel HDJ);
3. Informace o bodech projednaných v radě kraje (OKPPCR);
4. Zhodnocení ankety Zlatá jeřabina za rok 2012 (OKPPCR);
5. Informace o projektech administrovaných OKPPCR a příspěvkovými organizacemi na úseku
kultury a cestovního ruchu (OKPPCR);
6. Informace o rozdělení dotací v rámci GP vyhlášených pro rok 2013 na úseku kultury a
cestovního ruchu (OKPPCR);
7. Koncepce Památkové péče v Kraji Vysočina na období 2013-2016 (OKPPCR);
8. Vyhodnocení veletržních prezentací (Vysočina Tourism);
9. Návrhy projektů Vysočina Tourism do Regionálního operačního programu Jihovýchod
(Vysočina Tourism);
10. Závěr.
1. Zahájení jednání, schválení programu
Antonín Daněk, předseda Komise kultury, cestovního ruchu a vnějších vztahů Rady Kraje
Vysočina (dále jen „Kkcrvv“), přivítal všechny přítomné a zahájil jednání. Dle počtu přítomných
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členů konstatoval, že je komise usnášeníschopná. Přednesl návrh programu, který byl 8 hlasy
schválen.
2. Vyhodnocení divadelní sezony 2012-2013 v Horáckém divadle Jihlava a návrh
dramaturgického plánu na sezonu 2013-2014
Během jednání se dostavila členka komise Eliška Pavlíková.
Josef Fila informoval o vyhodnocení divadelní sezony 2012-2013. Herecký soubor pro divadelní
sezonu 2012/2013 nastudoval celkem 10 inscenací, na Malé scéně 4 premiéry a na Velké scéně
6 premiér. Sezona byla zahájena představením Naši furianti. Průměrná návštěvnost činí 92 %.
Celkem se uskutečnilo 215 představení, 178 na Velké scéně a 37 představení na Malé scéně.
Tržby oproti předchozí sezoně byly vyšší. První premiéra sezony 2013/2014 bude představení
Hamlet dne 7. 9. 2013. K dnešnímu dni je vydáno 4 391 abonentních legitimací. Členové komise
obdrželi programovou brožuru na novou divadelní sezonu.
3. Informace o bodech projednaných v radě kraje
Katina Lisá podala informace ze zasedání RK a ZK – (materiály předkládané odborem kultury,
památkové péče a cestovního ruchu, které byly projednávány od 11. 4. 2013): podrobnější
informace o projednávaných materiálech lze získat: http://extranet.kr-vysocina.cz/samosprava.
4. Zhodnocení ankety Zlatá jeřabina za rok 2012
Katina Lisá okomentovala podkladový materiál. Celkový počet hlasů v anketě byl 7 448, tj. o cca
1 600 hlasů více než v roce minulém, což potvrzuje, že mezi veřejností je o hlasování stále zájem.
Příští rok se bude konat jubilejní 10. ročník ankety Zlatá jeřabina, proto Kraj Vysočina plánuje
uspořádání inovativnějšího a slavnostnějšího průběhu ankety.
5. Informace o projektech administrovaných OKPPCR a příspěvkovými organizacemi
na úseku kultury a cestovního ruchu
Katina Lisá informovala o projektech administrovaných na úseku OKPPCR. Jedná se o:
Zámek Třebíč – modernizace zámku a zpřístupnění nových expozic – jedná se o investiční projekt,
který byl zahájen v roce 2011, ukončení projektu je naplánováno na 30. 9. 2013, nově bude i
z větší části zajištěn bezbariérový přístup pro handicapované osoby. Stavba byla ukončena
v březnu 2013. Z důvodu archeologických výzkumů na nádvoří byl termín dokončení venkovních
prací prodloužen do 31. 5. 2013. Expoziční část je v plné realizaci, výsledkem bude zpřístupnění
moderních a interaktivních muzejních a zámeckých expozic a veřejných prostor. Na měsíc září se
plánuje zahájení zkušebního provozu a předpokládá se, že v listopadu bude zámek zpřístupněn
veřejnosti.
Muzea, galerie na Vysočině on-line – projekt byl zahájen v říjnu 2010 a ukončení projektu je
naplánováno na listopad 2013. Z důvodů problémů se skenováním sbírkových předmětů byl termín
realizace projektu o rok prodloužen. Hlavním úkolem projektu je prezentace bohatého movitého
kulturního dědictví uloženého v muzeích a galeriích v Kraji Vysočina. Celkem je zapojeno
49 muzeí a galerií. Databáze bude přístupná ve 2D formátu (fotografie) a u vybraných předmětů ve
3D formátu (skeny). Ve všech spolupracujících institucích budou umístěny infokiosky pro veřejnost.
Vysočina fandí kultuře – jedná se o projekt, který byl zahájen v minulém roce a pokračuje
v menším rozsahu i v roce letošním. Hlavním úkolem projektu je představení a propagace akcí,
které jsou podporovány Krajem Vysočina veřejnosti. Bližší údaje jsou i dispozici na www.vysocinafandi-kulture.cz.
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Porta culturae – jedná se o projekt v gesci Muzea Vysočiny Havlíčkův Brod. Jde o společnou
iniciativu tří českých krajů a příhraničního regionu Dolní Rakousko v oblasti kultury, památkové
péče, umělecké tvorby, knihovnictví, muzejní a galerijní práce. Mezi dosavadní úspěšné aktivity
projektu patří Muzejní noci, Jazzové dny, odborné konference, Dny otevřených ateliérů, výtvarné a
sklářské sympózium, autorská čtení atd. Projekt bude prodloužen do června 2014. V současné
době probíhají Jazzové mosty po Kraji Vysočina. Dny otevřených ateliérů jsou plánovány na říjen
2013. Spolupráce bude pokračovat i po ukončení projektu Porta culturae, zejména v rámci
udržitelnosti projektu. Na 12. 9. 2013 se připravuje slavnostní zahájení Dnů otevřených ateliérů v
sídle Krajského úřadu Kraje Vysočina. Toto slavnostní setkání se uskuteční po zasedání komise
kultury, cestního ruchu a vnějších vztahů. Členové komise obdrží včas pozvánky s bližšími
informacemi.
Modernizace a dokončení expozic Muzea Vysočiny Jihlava – muzeum získalo dotaci ve výši
12,6 mil. Kč na modernizaci stávajících expozic. Týká se to expozic: archeologie, historie
20. století na Jihlavsku, živá příroda Vysočiny a lapidárium. Vzniknou i nové výstavní prostory.
V současné době byla dokončena projektová dokumentace a probíhají dílčí VZ. Ukončení projektu
se předpokládá na podzim 2014.
Výzkum archeologických lokalit Muzea Vysočina Jihlava – jedná se o projekt ve výši 20 mil. Kč.
Termín ukončení je v plánu v roce 2016. Jedná se o společný vědecko-výzkumný projekt několika
odborných institucí a MU Brno.
Marie Kružíková doplnila, že na základě zadání vedení kraje byla provedena podrobná analýza
příspěvkových organizací na úseku kultury a cestovního ruchu. Sledovány a porovnávány byly
zejména ekonomické a výkonnostní ukazatelé. Tyto podklady posloužily k diskuzi o dalším
směřování příspěvkových organizací a o případné optimalizaci struktury. Na základě předložených
materiálů a po diskuzi v radě kraje Kraj Vysočina vyhodnotil, že do stávající struktury zasahovat
nebude a ponechá současnou fungující síť krajských kulturních institucí.
Jitka Mattyašovská seznámila členy komise s projekty za Vysočina Tourism, p.o. Jedná se o:
Marketing turistické nabídky Kraje Vysočina do roku 2013 – ukončení projektu je v plánu na
měsíce srpen – září 2013. Z tohoto projektu bude realizováno vydání souboru brožur na DVD a
tištěná brožura s tipy na výlety na běžkách.
Prezentace turistické nabídky Kraje Vysočina do roku 2013 – ukončení projektu je v plánu na
měsíce srpen – září 2013. V současné době čeká Vysočina Tourism účast na posledním veletrhu
v Plzni a prezentace v rámci jarmarku na Veselém Kopci v Hlinsku.
Vysočina Tourism také řeší udržitelnost minulých projektů, a to u „Kostýmované prohlídky“,
„Značení hipotras“. Mezi další aktivity patří „Křížem krážem Vysočinou na kole“, vydání
e-Turistických novin. Zdeněk Studenec vznesl dotaz, zda dochází ke konfliktům u cyklostezek a
hipostezek. Jitka Mattyašovská odpověděla, že zatím ne. Trasy jsou značeny dle metodiky KČT.

6. Informace o rozdělení dotací v rámci GP vyhlášených pro rok 2013 na úseku kultury
a cestovního ruchu
Katina Lisá okomentovala podkladový materiál.
GP Regionální kultura 2013 - uzávěrka GP „Regionální kultura 2013“ byla dne 30. 4. 2013. Bylo
doručeno celkem 77 žádostí s celkovým finančním požadavkem 2 793 331 Kč s tím, že objem
finančních prostředků pro grantový program byl schválen ve výši 1 500 000 Kč. Zasedání řídícího
výboru se konala ve dnech 15. a 27. května 2013. 14 projektů bylo vyřazeno z důvodu
administrativního nesouladu žádosti s výzvou programu. Zbývajících 63 projektů bylo hodnoceno
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členy řídícího výboru. Z hodnocených žádostí je 37 žádostí navrženo k poskytnutí dotace a
26 žádostí je navrženo k neposkytnutí dotace. Celkem byla mezi podpořené projekty rozdělena
částka 1 491 176 Kč.
GP Doprovodná infrastruktura cestovního ruchu 2013 - uzávěrka GP „Doprovodná infrastruktura
cestovního ruchu 2013“ byla dne 30. 4. 2013. Bylo doručeno celkem 16 žádostí s celkovým
finančním požadavkem 2 023 061 Kč s tím, že objem finančních prostředků pro grantový program
byl schválen ve výši 1 200 000 Kč. Zasedání řídícího výboru se konala ve dnech 17. a 30. května
2013. 2 projekty byly vyřazeny z důvodu administrativního nesouladu. Zbývajících 14 projektů bylo
hodnoceno členy řídícího výboru. Z hodnocených žádostí bylo 11 žádostí navrženo k poskytnutí
dotace, přičemž na hranici dostupné finanční alokace programu se ocitl jeden projekt, kterému je
návrh dotace snížen. 3 žádosti byly navrženy k neposkytnutí dotace. Celkem byla mezi podpořené
projekty rozdělena celková alokovaná částka 1 200 000 Kč.
7. Koncepce Památkové péče v Kraji Vysočina na období 2013-2016
Katina Lisá okomentovala podkladový materiál. Materiál bude po vnějším připomínkovém řízení
následně předložen k projednání v radě kraje a zastupitelstvu kraje. Materiál bude předložen MK
k oponentuře.
Usnesení 13/03/2013/Kkcrvv
Komise kultury, cestovního ruchu a vnějších vztahů Rady Kraje Vysočina
doporučuje
radě kraje doporučit zastupitelstvu kraje schválit Koncepci Památkové péče v Kraji Vysočina na
období 2013-2016.
Usnesení bylo přijato 8 hlasy (0 proti, 1 se zdržel).
8. Vyhodnocení veletržních prezentací
Jitka Mattyašovská okomentovala podkladový materiál. V roce 2013 se Vysočina Tourism zúčastní
celkem 12 veletrhů. Poslední veletrh, na kterém se Vysočina Tourism bude prezentovat, je veletrh
ITEP v Plzni.
9. Návrhy projektů Vysočina Tourism do Regionálního
Jihovýchod
Jitka Mattyašovská okomentovala podkladový materiál.

operačního

programu

Zkvalitnění on-line komunikace a zahraniční marketingové aktivity Kraje Vysočina v oblasti
cestovního ruchu - cílem projektu je zvýšit počet návštěvníků Kraje Vysočina z České republiky i
zahraničí, oslovit je moderní formou a podpořit prezentačními aktivitami podnikatele v cestovním
ruchu na Vysočině, především v odvětví gastronomie a kongresového a incentivního cestovního
ruchu. Projekt bude předložen v režimu „de minimis“. Aktivity projektu budou koordinovány a
budou se doplňovat s aktivitami dalších dvou současně připravovaných projektů organizace
Vysočina Tourism – „Marketingové aktivity Kraje Vysočina v oblasti domácího cestovního ruchu
pro období 2014-2015“ a „Propagace turistické nabídky Kraje Vysočina v České republice v letech
2014-2015“. Celkové náklady projektu činí 5,5 mil. Kč.
Marketingové aktivity Kraje Vysočina v oblasti domácího cestovního ruchu pro období 2014 – 2015
- cílem projektu je zvýšit návštěvnost Kraje Vysočina prostřednictvím realizace inovativní nabídky
produktů cestovního ruchu a orientací na konkrétní cílové skupiny návštěvníků Vysočiny z České
republiky. Produkty cestovního ruchu budou zaměřeny na propagaci rozhleden a vyhlídkových věží
a dále židovských památek a tradic na Vysočině. Kromě tištěných (publikace, letáky) a
elektronických (virtuální prohlídky, videa) výstupů a tematických propagačních materiálů se počítá
se zapojením turistů formou vědomostních her a soutěží. Celkové náklady projektu činí 4,3 mil. Kč.
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Propagace turistické nabídky Kraje Vysočina v České republice v letech 2014 – 2015 - cílem
projektu je zvýšit počet návštěvníků Kraje Vysočina ze strany občanů České republiky
prostřednictvím komplexní propagace turistické nabídky Vysočiny. Realizací projektu dojde
k oslovení potenciálních návštěvníků Vysočiny v rámci České republiky kombinací více forem
marketingu. Turistická nabídka Vysočiny bude prezentována na dvou nejvýznamnějších
mezinárodních veletrzích cestovního ruchu, v sedmi významných městech ČR v dosahu Vysočiny
bude nabídka Vysočiny propagována formou Roadshow, z projektu budou pořízeny také
propagační předměty určené pro prezentační akce. Celkové náklady projektu činí 7 mil. Kč.
10. Diskuse a různé
Katina Lisá informovala o dalším průběhu společného zasedání s Komisí kultury Magistrátu města
Jihlavy. S panem předsedou bylo domluveno, že společné zasedání se asi uskuteční ve druhé
polovině roku 2013.
Termín zasedání komise kultury, cestovního ruchu a vnějších vztahů č. 4/2013 byl stanoven
na čtvrtek 12. září 2013 od 14:00 hod. v sídle Krajského úřadu Kraje Vysočina, Žižkova 57,
Jihlava, zasedací místnost A 3.15, s tím, že po zasedání komise bude následovat slavnostní
zahájení Dnů otevřených ateliérů v Kongresovém sále Krajského úřadu Kraje Vysočina.
11. Závěr
Antonín Daněk poděkoval členům komise za aktivní přístup a ukončil jednání.

Antonín Daněk
předseda Komise kultury, cestovního ruchu a vnějších vztahů Rady Kraje Vysočina

Katina Lisá
tajemnice Komise kultury, cestovního ruchu a vnějších vztahů Rady Kraje Vysočina

Zpracovala a zapsala: Eva Oulehlová dne 24. června 2013.
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