CULTURE CARES... WHO CARES?
NOW IT’S OUR TURN
TO TAKE CARE!

KULTURA PEČUJE... KOHO TO ZAJÍMÁ?
TEĎ JE TO NA NÁS
PEČOVAT O NI!
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MĚSTA ČESKÉ BUDĚJOVICE NA OBDOBÍ 2023–2035
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Město České Budějovice
nám. Přemysla Otakara II. 1/1
370 92 České Budějovice
IČ: 00244732
Dne 28. dubna 2022
Tento dokument je jednou z příloh Strategie rozvoje kultury a
kreativních odvětví města České Budějovice na období 2023–2035.
Zahrnuje náměty na možné projekty realizované během platnosti
Strategie.

Obsah:
Návrh investičních projektů – tvrdé projekty........................................ 3
Návrh investičních projektů – měkké projekty..................................... 5

Analytická fáze probíhala od září 2021 do začátku ledna 2022, na ní
navázala v období únor až duben 2022 tvorba návrhové části
Strategie, prvního Akčního plánu a tohoto Zásobníku projektů. Po
celou dobu probíhaly práce participativně v úzké spolupráci s mnoha
kulturními aktéry a zástupci kulturních a kreativních odvětví, kteří se
zapojili formou participativních workshopů, individuálních konzultací
a ve spolupráci se spolkem Budějovice 2028 také formou tematických
pracovních skupin.

V případě jakýchkoli dotazů k tvorbě strategie jsme vám plně
k dispozici.

Tereza Raabová, Tereza Jetelová, Ondřej Špaček
KROKEM s.r.o., KREIA group
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Návrh investičních projektů – tvrdé projekty
Název projektu

Popis projektu

Odpovědnost
za realizaci

Spolupráce

Typ projektu

Realizace

Rámcová cena

Výstavba nové budovy
divadla a filharmonie

Výstavba nové budovy Jihočeského
divadla a Jihočeské filharmonie na
Mariánském náměstí.

náměstek
pro kulturu,
Jihočeské
divadlo

Jihočeská
filharmonie,
Jihočeský
kraj

Celostátní

01/2023 –
12/2035

3,5 mld. Kč

Rekonstrukce a dostavba
KD Slavie

Rekonstrukce a dostavba kulturního a
spolkového domu Slavie (již v procesu),
jeho dokončení a slavnostní otevření.

náměstek
pro kulturu

Tým KD
Slavie

Lokální

01/2023 –
12/2025

600 mil. Kč

Revitalizace KD Vltava

Revitalizace okolí KD Vltava (již v
procesu), dále postupná revitalizace
budovy a modernizace jejího vybavení
pro kulturní účely.

náměstek
pro kulturu

Tým KD
Vltava

Lokální

01/2023 –
12/2026

60 mil. Kč

Rekonstrukce Domu
umění

Rekonstrukce Domu umění pro odbor
kultury, městskou galerii a edukační
centrum.

náměstek
pro kulturu

Lokální

01/2023 –
12/2023

56 mil. Kč

Nová moderní muzea a
expozice

Vznik nových moderních muzeí a expozic
ke klíčovým tématům města a Jižních
Čech.

OKCR

Oblastní

01/2024 –
12/2030

bude
upřesněno
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Návrh investičních projektů – tvrdé projekty
Název projektu

Popis projektu

Kreativní hub

Vznik kreativního centra/hubu s ateliéry a
prostory pro kreativní průmysly a
vzdělávání.

Dílny digitální fabrikace

Podpora vzdělávání k technologiím
(STEAM) – dílny digitální fabrikace jako
cesta k modernímu vzdělávání a
udržitelné tvorbě.

Science centrum

V rámci propojení kultury a vědy bude ve
spolupráci s krajem realizováno
plánované science centrum, které bude
zahrnovat prvky kulturního dědictví
města a regionu

Odpovědnost
za realizaci

Spolupráce

OKCR

kreativci,
kreativní
podniky,
dílny

Typ projektu

Lokální

Realizace

07/2023 –
06/2025

Rámcová cena

5 mil. Kč
prvotní
investice,

provoz ve
spolupráci s
JČU, JVTP

OKCR

JČU, JVTP

Lokální

2024-2026

1 mil. Kč
prvotní
investice,
provoz
soběstačný
nebo z dotací

Náměstek
pro kulturu

Jihočeský
kraj

Oblastní

2025-2035

Bude
upřesněno
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Návrh investičních projektů – měkké projekty
Název projektu

Popis projektu

Odpovědnost
za realizaci

Spolupráce

Tým KD Slavie

Jihočeské divadlo,
Jihočeské muzeum,
Jihočeská filharmonie,
KD Slavie, Alšova
jihočeská galerie
(plánovaná budova
na Senovážném
nám.), Jihočeská
vědecká knihovna, DK
Metropol, Český
rozhlas a další.

Typ
projektu

Realizace

Rámcová cena

od 01/2023

1 mil. Kč / rok
(společný
fond města,
kraje a
zúčastněných
organizací)

oblastní

01/2023 –
06/2023

Přesun financí
z rozpočtu
OKCR +
navýšení
o 5-10 mil. Kč
/ rok

Kulturní čtvrť České
Budějovice

Vytvoření konceptu a
společné značky Kulturní
čtvrti v jihovýchodní části
centra města v blízkosti řeky
Malše, která propojí
jednotlivé kulturní instituce
sídlící v centru města a
veřejný prostor mezi nimi.

Samostatná organizace pro
činnost městských kulturních
domů, provozů a akcí

Zřízení samostatné
organizace, pod kterou
spadají umělecké a
produkční týmy pro
provozy.

náměstek pro
kulturu

OKCR, Galerie v
Domě umění,
pracovníci dalších
dotčených provozů,
příp. TIC

Nadregionální kulturní akce

Zajištění konání kvalitní
nadregionální akce.

OKCR,
náměstek pro
kulturu

Kulturní komise

oblastní

10/2023 –
09/2024

2 mil. Kč / rok

Kulturní koordinátor

Zřízení pozice kulturního
koordinátora na OKCR.

OKCR

Budějovice 2028 z.s.

oblastní

10/2023 –
12/2023

v rámci
rozpočtu
města

lokální
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Návrh investičních projektů – měkké projekty
Název projektu

Popis projektu

Odpovědnost
Spolupráce
za realizaci
nájemníci
kin (Kotva,
Háječek),
Žižkárny,
Rabenštejnské věže

Typ projektu

Realizace

Rámcová cena

oblastní

01/2023 –
12/2024

v rámci
rozpočtu
města

oblastní

10/2024 –
12/2030

v rámci
rozpočtu
města
(1 % rozpočtu
města v roce
2021 bylo cca
25 mil. Kč)

Pravidla pro další kulturní
organizace v městských
objektech

Nastavení jednotných
transparentních pravidel ze strany
města pro využívání městských
budov pro kulturní účely.

OKCR

Kulturní plánování založené na
datech

Pravidelné zajištění (cca 1x za 3–5
let) výzkumu kulturní participace ve
městě včetně kvalitativní evaluace
kulturních organizací a akcí.

OKCR

Plán pozvolného navyšování
výdajů na kulturu na 9 %
rozpočtu

Pozvolné zvyšování výdajů města na
kulturu a dosažení minimální
úrovně 9 % rozpočtu města
(hodnota v roce 2019: 6,6 %).

náměstek
pro kulturu

Finanční
odbor
MMČB

oblastní

01/2023 –
12/2035

Revize grantového systému

Nastavení grantového systému tak,
aby plnil cíle této strategie, a tím
odrážel potřeby města a
společnosti.

OKCR,
Kulturní
komise

Budějovice
2028 z.s. a
kulturní
obec

oblastní

Od 01/2023

navýšení
alokace bude
upřesněno

OKCR,
Kulturní
komise

akce
dotované
individuálně
(Budějovický Majáles,
Umění ve
městě aj.)

Od 01/2023

přesun
prostředků z
indiv. dotací
do dotačního
systému, příp.
navýšení
alokace bude
upřesněno

Revize programu víceletých
dotací pro významné akce

Revize programu víceletých dotací,
které dlouhodobě podporují
výjimečné akce (3 roky) dotvářející
profil a značku města a lákající
návštěvníky.

oblastní
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Návrh investičních projektů – měkké projekty
Název projektu

Popis projektu

Odpovědnost
Spolupráce
za realizaci

Typ projektu

Realizace

Rámcová cena

Nadační fond na kulturní
investice, EHMK, výjimečné
projekty

Diskuze a ověření konceptu
případného nadačního fondu v
rámci mezioborové a mezisektorové
spolupráce, který by zajišťoval
financování rozvojových akcí.

náměstek
pro kulturu

Budějovice
2028 z.s.,
externí
agentura

oblastní

01/2023 –
03/2023

200 tis. Kč

Program pro dočasné
využívání prázdných prostor
pro kulturu a komunitní akce

Zajištění koordinátora, který aktivně
vyhledává nevyužité prostory (např.
kulturní památky) a brownfields
města i soukromých vlastníků a
napomáhá jejich propojení s
kulturními subjekty k dočasnému
využití.

OKCR

Kulturní
koordinátor

oblastní

01/2023 –
12/2030

1 mil. Kč

Živé komunitní prostory ve
všech městských částech

Vytipování vhodných objektů ve
všech městských částech pro
sousedské a jiné komunitní akce a
zpracování strategie/manuálu jejich
využívání.

kulturní
koordinátor

externí
agentura,
Budějovice
2028 z.s.

lokální

01/2023 –
12/2024

3 mil. Kč na
první rok,
poté cca 250
tis. Kč

Informační kanál/systém

Revize stávajících informačních
kanálů a sjednocení do 1 uživatelsky
jednoduchého systému. (Funkční
také jako kolizní kalendář pro
pořadatele a hotely.)

OKCR

externí IT
firma,
kulturní
aktéři

oblastní

01/2023 –
12/2024

2 mil. Kč
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Návrh investičních projektů – měkké projekty
Název projektu

Popis projektu

Odpovědnost
Spolupráce
za realizaci

Typ projektu

Realizace

Rámcová cena

Pravidelná setkání kulturní
obce

Zavedení pravidelného setkávání
kulturních aktérů napříč obory a
sektory na podporu jejich
propojování, vzájemné inspirace a
navazování spolupráce.

kulturní
koordinátor

kulturní
aktéři

oblastní

01/2023 –
12/2030

40 tis. Kč/ rok

Mezioborová rada

Ustanovení a svolávání mezioborové
pracovní skupiny pro lepší
informovanost a koordinaci kultury s
dalšími obory.

Náměstek
pro kulturu

OKCR,
kulturní
koordinátor

oblastní

01/2023 –
09/2023

Bude
upřesněno

Zjednodušená administrativa
pro zábory veřejných
prostranství

Zmapování všech administrativních
procesů potřebných pro zábor
veřejného prostranství pro účely
kulturních, sportovních a
společenských akcí. Vyhodnocení
jejich účelnosti a uživatelské
přívětivosti, následné zjednodušení
procesů.

Náměstek
pro kulturu

OKCR

oblastní

01/2023 –
12/2023

V rámci
agendy města

Manuál využití vhodných
veřejných prostranství pro
kulturní akce

Vytipování vhodných prostranství
pro kulturní, sportovní a
společenské akce a sestavení
jednoduchého manuálu pro jejich
využívání pro kulturní a podobné
aktivity.

OKCR

Budějovice
2028 z.s.,
externí
organizace

oblastní

01/2023 –
12/2023

300 tis. Kč
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Návrh investičních projektů – měkké projekty
Název projektu

Popis projektu

Odpovědnost
Spolupráce
za realizaci

Typ projektu

Realizace

Rámcová cena

Strategie pro umisťování
uměleckých děl do veřejného
prostoru

Koncepce výběru vhodných děl
(soch ap.) ve veřejném prostoru,
příp. v městských budovách,
stanovení příležitostí a frekvence
umísťování děl, formy financování,
časového rozmezí apod. Stanovení
ploch vhodných pro street art
(graffiti) a pro velkoplošné muralové
malby.

OKCR,
kulturní
komise

Umění ve
městě z.s.

oblastní

07/2023 –
03/2024

300 tis. Kč

Koncept spolupráce a značky
Kulturní čtvrti

Iniciace setkání zástupců všech
organizací na území Kulturní čtvrti,
vytvoření konceptu dlouhodobé
spolupráce, rozdělení kompetencí a
cílů.

OKCR, tým
KD Slavie

všechny
organizace
Kulturní
čtvrti

lokální

01/2024 –
06/2024

100 tis. Kč

Projekty Kulturní čtvrti

Podpora společných projektů
Kulturní čtvrti.

OKCR,
náměstek
pro kulturu

všechny
organizace
Kulturní
čtvrti

lokální

04/2024 –
12/2030

Bude
upřesněno

Mobilita a spolupráce místních
a nemístních umělců a
souborů

V rámci grantového systému bude
posíleno kritérium spolupráce na
několika úrovních (město, kraj,
Evropa), budou zvýhodňovány
společné projekty místních umělců,
souborů a kulturních organizací s
nemístními pro získání nové
inspirace.

oblastní

01/2023 –
12/2030

Bude
upřesněno

OKCR
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Návrh investičních projektů – měkké projekty
Název projektu

Popis projektu

Odpovědnost
Spolupráce
za realizaci

Typ projektu

Realizace

Rámcová cena

Spolupráce s partnerskými
městy Českých Budějovic a s
příhraničím

Posílení spolupráce s partnerskými
městy Českých Budějovic – Lincem
(Rakousko), Lorientem (Francie),
Nitrou (Slovensko), Pasovem a
Suhlem (obě Německo). Podpora
přeshraničního partnerství a
networkingu s cílem posilovat
kapacity aktérů, získávat know-how
a přinášet trendy ze zahraničí.

Město České
Budějovic

partnerská
města,
kulturní
aktéři

lokální

01/2023 –
12/2030

Bude
upřesněno

Spolupráce města s JVTP,
školami a zástupci kulturních a
kreativních průmyslů

Spolupráce města s JVTP, školami
(ZŠ a SŠ) a zástupci KKP na
aktivitách rozvíjejících podnikavost a
využití nových technologií i
netechnologických inovací v
podnikání.

Město České
Budějovice

JVTP, ZŠ, SŠ,
zástupci
KKP

oblastní

07/2023 –
06/2024

5 mil. Kč

Interaktivní výstavy a expozice
prezentující kulturní dědictví
a osobnosti města

Vznik interaktivních výstav a
expozic, či jiných moderních forem
prezentace kulturního dědictví
města a osobností města jako
nástroje edukace s moderními
technologiemi (např. virtuální realita
či imerzní výstavy). Propojení
herních prvků s kulturním dědictvím,
např. formou interaktivní aplikace,
soutěže, šifrovací hry, únikové hry,
audioprůvodce namluveného
osobností apod.

OKCR

kulturní
organizace,
kulturní
aktéři

lokální

01/2023 –
12/2030

15 mil. Kč za
celé období
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Návrh investičních projektů – měkké projekty
Název projektu

Popis projektu

„Památky vypráví“, prezentace
architektury města

Podpora projektů typu Open
houses, speciální tematické
prohlídky, procházky s architektem,
historikem umění, pro děti
kostýmované prohlídky s
osobnostmi, videomapping apod.

Sdílená půjčovna vybavení a
techniky

Sdílená půjčovna vybavení a
techniky pro kulturní instituce i
veřejnost.

„Kulturní průkazka“ pro
občana

Založení „kulturní průkazky občana“
pro zvyšování motivace k účasti
• se zvýhodněným vstupným na
kulturní akce / do objektů pro
občany s trvalým bydlištěm ve
městě
• se vstupným zdarma pro
nízkopříjmové skupiny

Analýza přístupnosti, potřeb a
bariér

Zpracování analýzy přístupnosti,
potřeb a bariér, ve spolupráci se
sociálními službami a neziskovým
sektorem.

Odpovědnost
Spolupráce
za realizaci

OKCR

provozovate
lé kulturních
objektů

Typ projektu

Realizace

Rámcová cena

lokální

01/2023 –
12/2030

V rámci
grantového
systému

oblastní

01/2023 –
09/2023

2 mil. Kč

OKCR

kulturní
aktéři

oblastní

01/2023 –
09/2023

500 tis. Kč

OKCR,
městské
organizace

Odbor
sociální
Centrum
pro
studenty se
specifickými
potřebami
JčU, krajské
kulturní
organizace,
tematická
pracovní
skupina

oblastní

01/2023 –
12/2023

600 tis. Kč
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Návrh investičních projektů – měkké projekty
Název projektu

Popis projektu

Odpovědnost
Spolupráce
za realizaci

Typ projektu

Realizace

Rámcová cena

Plán rozvoje publika všech
městských kulturních,
vzdělávacích a volnočasových
institucí

Vytvoření plánu rozvoje publika pro
každou městskou organizaci /
provoz pracující s veřejností.
Nastavení sběru dat o návštěvnících,
dle toho vytvoření plánu pro lepší
přístupnost kultury, včetně zaměření
na publikum generace Z a na
seniorský věk.

OKCR

městské
organizace

oblastní

01/2024 –
12/2024

400 tis. Kč

Dopady kulturní produkce na
životní prostředí,
environmentální plán pro
kulturu

Zmapování dopadů kulturní
produkce na životní prostředí a
vytvoření environmentálního plánu
pro kulturu.

OKCR

kulturní
aktéři

oblastní

01/2023 –
06/2023

500 tis. Kč
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