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1. SHRNUTÍ ROKU 2020 

 Rozpočet 

Rozpočet pro odbor cestovního ruchu, kultury a sportu na rok 2020 byl schválen v celkové výši 

105 067 500 Kč. S ohledem na situaci způsobenou onemocněním COVID 19 bylo nutné krácení Fondu 

kultury a cestovního ruchu o 1 000 000 Kč z původních téměř 2 000 000 Kč. 

Individuální dotace byly kráceny o 2 300 000 Kč, což se výrazně dotklo akcí jako např. Bohemia Jazz Fest, 

Majáles, Festival dětského čtenářství, či příspěvku pro Krajskou vědeckou knihovnu. 

V rámci běžných výdajů došlo ke krácení o 1 500 000 Kč.   

Tabulka 1: Schválený rozpočet oddělení kultury pro rok 2020  

Text Celkové výdaje 

Technická univerzita Liberec 100 000 Kč 

Kulturní přehled - tisk 100 000 Kč 

Malá výstavní síň (energie, nájem) 522 400 Kč 

Nájemné infocedule 2 000 Kč 

Dny evropského dědictví 80 000 Kč 

Léto na náměstí 700 000 Kč 

Sochy – služby 200 000 Kč 

Velikonoce 100 000 Kč 

Malá výstavní síň – služby 700 000 Kč 

VIA SACRA –předfinancování 2 340 000 Kč 

Koncerty a ostatní služby 150 000 Kč 

Festival ART WEEK 200 000 Kč 

Liberecký advent 160 000 Kč 

Expozice ZDML 220 000 Kč 

Farmářské trhy 150 000 Kč 

Opravy a udržování 1 000 000 Kč 

Individuální dotace - ostatní 1 250 000 Kč 

Bitva u Liberce 150 000 Kč 
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Text Celkové výdaje 

IQlandia 400 000 Kč 

Bohemia Jazz Fest 200 000 Kč 

Majáles 300 000 Kč 

Bitva Ostašov 50 000 Kč 

Duhová bouře 100 000 Kč 

Severáček 150 000 Kč 

Festival Anifilm 1 500 000 Kč 

Krajská vědecká knihovna 3 700 000 Kč 

Fond kultury a cestovního ruchu 1 995 000 Kč 

Festival dětského čtenářství 400 000 Kč 

Technické muzeum  LVT – provoz 600 000 Kč 

Pomník obětem 1. světové války 1 200 000 Kč 

CELKEM 18 719 400 Kč 

 

 Aktivity oddělení 

 

Začala příprava a zpracování nového strategického dokumentu Koncepce rozvoje kultury města Liberec 

pro období 2021-2028 včetně zpracování strategie pro přípravu kandidatury na Evropské hlavní město kultury 

2028. Dokument bude deklarovat dlouhodobé cíle rozvoje města Liberec v oblasti kultury vymezujícího 

základní priority, jejich dosažení, synergii s dalšími rozvojovými dokumenty na místní, regionální, národní a 

evropské úrovni.  

V tomto roce byly sestaveny pracovní skupiny pro tvorbu strategie, probíhá intenzivní sběr dat, zpracovávání 

analytické části koncepce, příprava a spuštění webu http://www.kreativni-liberec.cz/cs/. 

V rámci setkávání pracovních skupin proběhlo mnoho jednání na různých úrovních, zásadní vliv na další 

postup mělo jednání řídícího výboru dne 4. 6. 2020 a 11. 11. 2020, ale také konzultační skupiny dne 

23. 6. 2020. Vznikla platforma, liberecké kulturní fórum, jejímž cílem je vyjadřovat se k otázkám kulturního 

dění v Liberci a být zdrojem kreativních myšlenek. Snaha odboru je zapojit do tohoto procesu odbornou i širší 

kulturní veřejnost, tak aby mohl vzniknout dokument, který bude odpovídat reálnému stavu kultury ve městě 

a  zároveň nastaví vize a cíle pro další rozvoj kultury ve městě a přispěje k případné kandidatuře na Evropské 

hlavní město kultury. 

 

http://www.kreativni-liberec.cz/cs/
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Via Sacra je staro-nová poutní trasa v původním kulturním prostoru. Vede k jedinečným sakrálním stavbám 

a uměleckým pokladům v Trojzemí Německa, Polska a Česka.  

Realizované aktivity v rámci projektu v roce 2020: 
- dokončena úprava návštěvnického místa v areálu kostela Nalezení Sv. Kříže (turistická 

infrastruktura - 3x lavička, 3x odpadkový koš, 3x stojan na kola) 

- příprava a realizace výběrového řízení na Rekonstrukci městského informačního centra v Liberci 

s cílem optimalizace provozu informačního centra - Centrum VIA SACRA v Liberci vznikne 

pro koordinaci aktivit na české straně a zároveň jako hlavní informační centrum pro návštěvníky. 

S cílem zlepšení nabídky pro návštěvníky je nezbytná optimalizace provozu. Městské informační 

centrum bude doplněno o prostor VIA SACRA, kde návštěvník dostane kompletní informace 

o všech zastavení.   

 

 

V roce 2020 proběhly tyto výstavy:  

 do 11. 1.  Karel Kryl, Milan Drahoňovský - Fotografie a grafika  

o výstava k výročí 17. 11. 1989 

 18. 1.  - 23. 2. Pavel Stejskal - Můj  svět  

o dokumentární fotografie, zapomenutý liberecký fotograf 

 29. 2. - 5. 4. - prodlouženo do 21. 6. Šimon Pikous – Dechberoucí 

o výstava libereckého fotografa, k jubileu 50 let autora 

 27.6. - 13. 9.  Zdeněk Lhotský - Sklo a kresby 

o výstava světoznámého skláře, ve spolupráci s Křišťálovým údolím, komentovaná prohlídka 

s besedou 6. 9.  

 19. 9. - 22. 11. Jiří Seifert - Sochy a kresby (výstava prodloužena do konce ledna 2021) 

o významný sochař, působící v Liberci, autor Loosova památníku 

 

 

V roce 2020 proběhlo vyhlášení pátého ročníku. 

Pořadí soutěže Kulturní počin roku 2019: 

1. Liberec 89, sametová revoluce, G300- spolek- odměna 10.000 Kč 

2. divadelní hra Šššš. Šššš. Hůůů. Haf!, Naivní divadlo Liberec- odměna 7.000 Kč 

3. O vílách a Králi draků, Divadlo F. X. Šaldy Liberec- odměna 3.000 Kč 

Pořadí kategorie Reprezentace města 2019: 

1. Daniel Matejča, 14 let, odměna 10.000 Kč 

- 61. ročník Kocianovy houslové soutěže- laureát a absolutní vítěz 

- Národní soutěž ZUŠ 1. místo 

- Německá Národní soutěž Jugend musiziert 1. místo 

2. Vítězství Severáčku na 29. mezinárodním festivalu adventní a vánoční hudby s Cenou 

Petra Ebena, Praha - odměna 7.000 Kč 

3. Tři hlavní ceny pěveckého sboru Severáček na mezinárodní soutěži Slovakia Cantat  
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v Bratislavě - odměna 3.000 Kč 

Ocenění v kategorii Dvorana slávy 2019: 

70. výročí založení Naivního divadla Liberec - odměna 10.000 Kč 

 

 

Tradiční spolupráci Liberce a Žitavy letos ovlivnila situace kolem pandemie Covid-19. V Liberci se 12. 9. 

otevřelo zdarma 26 objektů. Celková nižší účast činila cca 2000 návštěvníků. Žitava naopak zvala pouze 

na virtuální prohlídky (např. radnice, Vodárenská věž) a program byl zaměřený na diskuzi k památkové péči. 

Vznikla společná landing page www.ehd-toffd.eu  sjednocující informace k programu obou měst a rezervacím 

jednotlivých památek. 

Město Liberec vytvořilo virtuální prohlídku objektu Strossovy vily, která je každoročně v rámci EHD přetížená. 

Zájemci mohli virtuálně shlédnout i Divadlo F. X. Šaldy, radnici nebo Oblastní galerii. Největší zájem byl o 

nově zařazený kamenolom v Ruprechticích. 

 

 

Cílem projektu byla kompletní rekonstrukce kaple Božího hrobu v zahradě kostela Nalezení sv. Kříže a její 

začlenění do souboru obnovených památek barokní zahrady po boku mariánského sloupu od Matyáše 

Brauna. Zahrada se tak stává atraktivním zastavením pro Liberečany a návštěvníky města. 

V první fázi proběhlo statické zajištění a restaurování věžičky kaple. Ve druhé fázi následovala celková 

rekonstrukce střechy a spodní části kaple do poslední dochované podoby. Zhotovitelem díla byla firma Aron 

house, s.r.o., která vzešla z výběrového řízení jako vítězná. 

Celkové náklady druhé fáze: 1 989 500 Kč vč. DPH  

Na těchto nákladech se Liberecký kraj podílí částkou ve výši 500 000 Kč (25,13 % z celkové požadované 

částky projektu) ve formě poskytnutí účelové dotace investorovi. 

Statutární město Liberec se na projektu podílí  částkou 1.489.500 Kč, což je 74,87 % z celkové požadované 

částky projektu. 

Termín provedení celkové obnovy: 1. 1. 2020 – 31. 12. 2020 - Realizace druhé etapy proběhla od 09/2020 

do 11/2020. 

 

 

Letos proběhl netradičně 15. a 16. srpna a to s Rudolfem II., který přijel udělit městu právo užívat městský 

znak a pečeť, také jsme mohli přihlížet návratu Golema. Našemu odboru se podařilo prosadit Jarmark jako 

bienále střídající se s Valdštejnskými slavnostmi ve Frýdlantu. 

 

 

Přípravu a realizaci Léta na náměstí Dr. E. Beneše zajišťovala v roce 2020 opět společnost Elset. V letošním 

roce jsme se vydali cestou snížení počtu pořádaných akcí s důrazem na kvalitu produkce těchto akcí. 

Příjemnou letní atmosféru bylo možné si vychutnat např. při muzikálu Noc na Karlštejně, přehlídce dechovek 

Vackovo Léto, koncertu Plastic People, nebo již tradičním Big O Band jamu. 

 

http://www.ehd-toffd.eu/
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V první polovině roku zdobilo prostor náměstí před radnicí sousoší od Olbrama Zoubka. Vystřídala 

jej plastika Sublima od Jiřího Pačínka, na jejím umístění jsme spolupracovali s Křišťálovým údolím. 

Na náměstí bude zhruba do poloviny roku 2021.  

 

 Podpora a spolupráce 

 

 
 
V roce 2020 byly původně vyhlášeny tyto programy: 

 

Program 5. 1- Kulturní projekty na území města Liberec, s původním předpokládaným objemem finančních 

prostředků na rozdělení  ve výši  1 400 000,- Kč. Finanční podpora ponížena na 545 700,- Kč. 

Program 5. 2- Liberec jako turistická destinace, s původním předpokládaným objemem finančních prostředků 

na rozdělení ve výši  150 000,- Kč. Zrušení podpory v tomto programu. 

Program 5.3- Publikace, tiskoviny a další média, s původním předpokládaným objemem finančních 

prostředků na rozdělení ve výši 450 000,- Kč. Zrušení podpory v tomto programu. 

 

 

Dne 30. 4. 2020 bylo zastupitelstvem města schváleno vyhlášení programu „Podpora malých a středních 

kulturních zařízení na území SML“. Důvodem této podpory bylo zachování diverzity živé kultury na území 

SML a podpora pro malá a střední kulturní zařízení (nezřizované subjekty), poskytující kulturní služby 

na území SML, postižená mimořádným opatřením Vlády ČR (COVID-19). 

 

 cool-NISA-tour z. s. - dar ve výši 50 000 Kč. 

 Warehouse - dar ve výši 50 000 Kč. 

 M. BOOM s. r. o. - dar ve výši 50 000 Kč. 

 Knihkupectví a antikvariát Fryč s. r. o. dar ve výši 40.000,- Kč 

 

 

V rámci individuálních dotací došlo s ohledem na mimořádná opatření spojená s onemocněním COVID 19 

ke krácení, přesto město finančně podpořilo různé organizace působící v Liberci. 

 

Tabulka 2: Individuální dotace pro rok 2020  

Příjemce Akce Částka 

Technické muzeum Provozní financování a realizaci expozic 600 000 Kč 

LIVE ART! ŽIJ UMĚNÍM! Pěvecká soutěž pro děti a mládež 10 000 Kč 

Kino Varšava 
Příprava dramaturgie a na provozní 
výdaje 

600 000 Kč 
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Příjemce Akce Částka 

Krajská vědecká knihovna v 
Liberci 

na činnost poboček a na nákup fondu 
(akvizici) 

3 200 000 Kč 

Občanské sdružení pro podporu 
animovaného filmu 

Mezinárodní festival animovaného filmu – 
Anifilm 

1 500 000 Kč 

Archa 13 
Kultivace pozemku, p. č. 1437/1 v k. ú. 
Růžodol I. 

600 000 Kč 

Agentura regionálního rozvoje 
Soutěže Karla Hubáčka – Stavba roku 
Libereckého kraje 2020 

50 000 Kč 

Kruh přátel Severáčku 
Podporu dětského sboru Severáček na 
prestižní turné po Jižní Koreji 

150 000 Kč 

Technická univerzita v Liberci 
Obnova „Prostoru k poctě architekta 
Adolfa Loose“ sochaře Jiřího Seiferta 

100 000 Kč 

CELKEM  6 810 000 Kč 

 

 

Letos poprvé proběhl v Liberci, a to od 6. do 11. října mezinárodní festival animovaných filmů Anifilm. Festival 

představuje aktuální trendy, postupy, technologie a animační techniky. Podporuje rozpracované či zcela nové 

animační projekty, jejich tvůrce, producenty a distributory. Přes obtíže spojené nejen s přesunem termínu 

navštívilo letos festival kolem 10 000 diváků, proto chceme jako spoluorganizátor podporovat dalších ročníky 

v Liberci a připravit stabilní základ pro rozvoj tohoto festivalu. Město podpořilo festival Anifilm finanční dotací 

ve výši 1 500 000 Kč, a společně s Libereckým krajem se staly oficiálním hostitelem. Dále proběhla podpora 

formou prezentace festivalu, podpora při jednáních se subjekty spadající pod kontrolu města.    

 

 

Festivalu se účastnili také zástupci města a zájem médií byl enormní. Monitoring festivalu: 

 Tištěná média: 146 článků. 

 Celostátní televize: 13 reportáží, rozhovorů, redakčních pozvánek. 

 Celostátní rozhlas: 17 reportáží, rozhovorů, redakčních pozvánek. 

 Online média: přes 500 článků, reportáží, rozhovorů, redakčních pozvánek a zařazení do kulturních 

kalendářů. 

 

 

Spolupráce probíhá především s partnerským městem Žitava, zde jde o společné projekty jako například Dny 

evropského dědictví či pomocnou ruku při přípravě kandidatury na Evropské hlavní město kultury 2028. 

Aktuálně řešíme spolupráci s přeshraničními organizacemi Kreative Sachsen, potažmo Kreative Lausitz.  

Na poli národním jsme navázali vztahy s českou kanceláří Kreativní Evropy, organizací Nová síť 

a Ministerstvem kultury. 
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2. PLÁN NA ROK 2021 

 Rozpočet 

Rozpočet pro odbor cestovního ruchu, kultury a sportu na rok 2021 je navržen v celkové výši 93 123 750 Kč 

(z toho pro oddělení kultury a oddělení cestovního ruchu 14 826 580 Kč), pokud tedy bude schválen rozpočet 

v této výši, je krácení oproti loňskému roku o 11 943 750 Kč, toto krácení citelně zasáhne individuální dotace, 

fondy, ale i běžný provoz celého odboru.  

Přes výrazné krácení rozpočtu (velká část jsou mandatorní výdaje v oblasti sportu, které není možné ovlivnit) 

jsou zachovány důležité činnosti oddělení a zásadní aktivity pro rok 2021.  

 

 Priority pro oddělení kultury pro rok 2021 

 

Nejdůležitějším úkolem pro příští rok bude pomoc kulturním organizacím a navázaných subjektům přejít do 

pokud možno běžného režimu. Tento celospolečenský úkol vyžaduje otevřený přístup a nutnost hlubší 

spolupráce na různých úrovních. Náš odbor vidí svou pozici zejména v metodické činnosti, koordinaci aktivit 

na území města, podpůrné propagační činnosti, finanční podpoře organizací a v neposlední řadě 

v konzultační rovině.   

 

V roce 2021 dokončíme koncepci kultury. Zapojíme aktéry z různých oblastí kultury a souvisejících oblastí 

s cílem vytvořit živí dokument, který se stane součástí kulturního dění ve městě a pomůže při kandidatuře na 

Evropské hlavní město kultury 2028. 

 

Předpokládaný harmonogram dalšího postupu: 

Leden až březen 2021 

Zpracování návrhové části 

 Vize, Cíle, Opatření 

 Rámec financování projektů 

 Návrh Implementace 

 Konzultační skupina 

 Liberecké kulturní fórum 

 Projednání zastupitelstvem 

Duben až červenec 2021 

Akční plán 

 Zpracování projektů do projektových listů 

 Liberecké kulturní fórum – představení kandidatury 
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Navážeme na úspěšný dramaturgický plán MVS střídat výstavy zapomenutí Liberečané, mladí začínající, 

jubilanti, výročí a slavní umělci. Prostor MVS chceme oživit využitím i k dalším účelům, např. konání 

řemeslných dílen během Velikonoc a Vánoc. Úkolem pro MVS je zajistit povědomí veřejnosti a s tím 

související zvýšení návštěvnosti.  

Pro výstavy v roce 2021 zatím jednáme s těmito umělci: Jindřich Štreit, Jaroslav Róna, Rony Plesl, Jiří David. 

 

Liberec je novým domovem Anifilmu. Liberecký zámek se stal centrem festivalu, sály multiplexu Cinema City 

v obchodním centru Forum divákům poskytly kvalitní projekce i pohodlí, kino Varšava vytvořilo alternativní 

prostor pro projekce i diskuse s tvůrci, Lidové sady se staly centrem programů pro rodiny a děti, sál v Krajské 

vědecké knihovně byl místem především pro prezentace, přednášky a diskuse, promítalo a debatovalo 

se i v kongresových prostorech Grandhotelu Zlatý lev a náměstí Dr. Edvarda Beneše vytvořilo nádhernou 

kulisu pro kino pod širým nebem.  

Pracujeme na víceleté grantové smlouvě v rámci režimu blokové výjimky, která je nutná k zajištění 

financování festivalu na další 4 roky. Termín příštího ročníku je od 4. do 9. května 2021. 

 

Projekt Via Sacra zahrnuje 8 českých zastavení + turistické/poutní cesty a cyklostezky, které jednotlivá 

zastavení spojují. 

Plán Via Sacra na rok 2021 

Původní termín ukončení projektu Via Sacra byl stanoven na 30. 6. 2021. V důsledku realizovaných opatření 

při boji proti COVID-19 v průběhu roku 2020 však nastaly závažné překážky, které nedovolí stihnout realizaci 

projektu v řádném termínu. Lead partner ve spolupráci s kooperačními partnery se proto rozhodli, že podají 

společnou žádost o prodloužení projektu do konce roku 2021. 

Realizace přestavby Městského informačního centra 

Cílem je úprava a modernizace informačního centra tak, aby splňovalo současné nároky objektů v cestovním 

ruchu. Současný stav městského informačního centra a kanceláře pro zaměstnance nevyhovuje standardům, 

které jsou v dnešní době kladena na jejich provoz. 

Předpokládaná celková hodnota veřejné zakázky za vnitřní vybavení a stavební část činí:  

2 057 530 Kč bez DPH. 

Předpokládaný termín provedení obnovy: 02/2021 – 04/2021 

Informační a propagační materiály VIA SACRA na české straně a v Liberci 

 Informační letáky k jednotlivým sakrálním památkám VIA SACRA na českém území. 

 Audio-průvodce pro zastavení VIA SACRA na českém území. 

 Image-materiál. 

 Databanka fotografií k objektům VIA SACRA na českém území. 

 Návštěvnický navigační systém ve městě Liberec - sakrální památky a VIA SACRA na hlavních 

turistických osách. 

 Internetové stránky k projektu.  

 

Marketingová opatření VIA SACRA na české straně a v Liberci  

 Press a fam trip pro novináře, zástupce informačních středisek a ostatních subjektů v cestovním 

ruchu - po českém území. 
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 Press a fam trip pro novináře, zástupce informačních středisek a ostatních subjektů v cestovním 

ruchu - po německém území. 

 Den otevřených dveří památek 2020  - tematicky orientovaný na VIA SACRA.  

 Účast na 4 veletrzích cestovního ruchu v ČR a Německu - prezentace VIA SACRA. 

 

Prioritou v nadcházejícím roce bude rozvíjet a dostat do povědomí české i německé veřejnosti společnou 

landing page www.ehd-toffd.eu, navrácení se do standardní spolupráce s městem Žitava v tomto projektu 

a zaměření se na nové objekty v rozsahu povědomí o památkové péči (palác Adria, Brouk a Babka, 

Wolkerovo sanatorium, apod.). 

 

 Systémově administrativní aktivity oddělení 

 

V příštím roce budeme hledat partnera pro pořádání obou významných akcí pro roky 2021 až 2024. Tímto 

krokem se chystáme zajistit systematickou a kvalitní spolupráci. Nastavíme jasná pravidla od vizuální podoby 

tržnic, doprovodných akcí či prodávaného zboží. Vytváříme prostor pro realizaci nových aktivit, které 

zakotvíme do smlouvy s vítězem, např. řemeslné dílny. 

 

S ohledem na transparentnost udělování individuálních dotací chceme řešit systematické nastavení pravidel 

pro tyto podpory zároveň prosadit možnost víceletých grantů. Vytvoříme nový jednotný vzor pro vyúčtování 

individuální dotace. 

 

Budeme vyhledávat a využívat možnosti dotačních příležitostí pro náš odbor v oblastech investiční podpory 

kulturního dědictví či směřování strategických cílů v oblasti koncepce kultury či směřování ke kandidatuře na 

Evropské hlavní město kultury. 

Kulturním organizacím budeme poskytovat metodickou pomoc s vyhledáváním grantů a dotací, či při realizaci 

jejich projektů. Jak skrze vlastní iniciativu, tak skrze spolupráci s organizacemi typu Kreativní Evropa, 

EUREX, Institutu pro památky a kulturu, Nová síť, apod. 

 

Chceme zjednodušit a vylepšit komunikaci s odbornou i širší kulturní veřejností, ke spolupráci využijeme 

prvky chytré komunikace, chceme sjednotit styl, zjednodušit stávající procesy a k tomu využít nových stránek 

kreativni-liberec.cz 

 

 

http://www.ehd-toffd.eu/

