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Účel dokumentu 

 

Hlavním účelem dokumentu je podrobně představit záměr zřízení a provozování Centra umění dětem 

v Klášterech Český Krumlov. Dokument je zdrojem informací, podrobným popisem souvislostí, 

představením a zdůvodněním záměru, návrhem jeho realizace po stránce technické i finanční. 

Dokument shrnuje podstatné i podrobné informace o přípravné, realizační i provozní fázi projektu. 

 

Cílovými skupinami dokumentu jsou zástupci samosprávy Města Český Krumlov (radní a zastupitelé – 

dokument je podkladem pro rozhodnutí samosprávy o projektu), občané města Český Krumlov, 

potenciální partneři záměru a jeho donátoři (např. MK ČR nebo privátní subjekty). Struktura 

dokumentu vychází z potřeb cílových skupin. Práce na dokumentu probíhají postupně v přípravné a 

realizační fázi. 
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SHRNUTÍ  
 

Kláštery Český Krumlov jsou jedinečným areálem v historickém centru města zaspaném na Seznam 

světového dědictví UNESCO. Po náročné a celkové obnově v nich od roku 2015 působí kulturně-

vzdělávací instituce zaměřená na prezentaci středověkého života, umění a řemesel – po boku Střední 

umělecko-průmyslové školy sv. Anežky České, která má své ateliéry a učebny v bývalém klášteře 

bekyň. V ambitu bývalého kláštera minoritů je působivá expozice umění, v prostorách bývalého 

kláštera klarisek jsou řemeslné dílny a interaktivní expozice, ve které si zejména rodiny s dětmi 

mohou vyzkoušet klášterní život a dobové dovednosti. Areál se v letech 2017 až 2019 těšil 

návštěvnosti průměrně 67,5 tis. osob ročně, což z něj činí druhou nejnavštěvovanější instituci ve 

městě hned po hradu a zámku. 

 

V Klášterech jako organizační složce Městského divadla Český Krumlov, o.p.s., se během pěti let 

provozu stabilizoval tým i programová náplň. Vedení Kláštera předložilo zastupitelstvu města plán 

rozvoje Klášterů na jaře 2020 – ještě před koncem doby udržitelnosti dotačního projektu a částečným 

uvolněním přísných pravidel využití revitalizovaných prostor. Plán navrhuje pokračovat v dosavadním 

tematickém zaměření a současně zpřehlednit, zatraktivnit a doplnit programovou náplň Klášterů, což 

postupně povede ke zvýšení tržeb ze vstupného i vlastních hospodářských aktivit a k vyšší 

ekonomické soběstačnosti Klášterů – tedy nižší potřebě provozní dotace z rozpočtu města. 

 

     
 

První výraznou aktivitou realizovanou v souladu s plánem rozvoje je připravená výstava Jindry Čapka. 

Prostory v klášteře klarisek byly přeměněny z expozice umění prezentující díla převážně z výpůjček na 

galerii ilustrací dětských knih. Vysoká úroveň samotných ilustrací, ale též kvalita přípravy výstavy 

včetně marketingu a vizuálu, ojedinělé klášterní prostory, upřímná vazba autora na Český Krumlov, 

symbiotické propojení těchto složek, ale také očekávaná poptávka návštěvníků po těžké době tvrdých 

pandemických opatření vytvářejí silné předpoklady úspěchu. 

 

V době od schválení plánu rozvoje se Klášterům a městu naskytla nová jedinečná příležitost. Otakar 

Božejovský, spoluzakladatel úspěšného švýcarského nakladatelství Bohem Press a český nakladatel, 

hledá v Česku umístění pro svoji sbírku ilustrací z dětských knih. Sbírka 583 originálů od 30 autorů z 

celého světa je působivým průřezem umělecké tvorby vstupující do dětských knih a reprezentuje 

etapu evropské ilustrace od 80. let 20. století do počátku 21. století. V současnosti se zřejmě jedná o 

největší mezinárodní sbírku dětské knižní ilustrace v Evropě, do ucelenosti autorů a špičkové kvality 

ilustrací nemá ve světě téměř srovnání. 
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Už výstava Jindry Čapka prokazuje, že Kláštery jsou pro umění a ilustrace pro děti ideálním místem a 

jsou na ně připraveny – dispozicí a vybaveností vnitřních prostor a jejich atmosférou, současným 

týmem a jeho zkušenostmi, orientací produktů na rodiny s dětmi nebo výbornou návštěvností. 

Podporu záměru nabízí i jeho bezprostřední okolí – hrad a zámek, SUPŠ sv. Anežky České nebo 

obnovovaný areál pivovaru. Produkty pro rodiny s dětmi přitom nejsou dosud v Českém Krumlově 

zcela profilovány, což je nezpochybnitelnou příležitostí. Umístění sbírky do Klášterů by bylo také 

velkou příležitostí pro celé město, které by zvýraznilo svůj vztah k umění i ke kultuře a získalo nové 

návštěvníky z Česka (rodiny s dětmi) i ze zahraničí (zájemci o umění), současně s rozvojem aktivit pro 

místní obyvatele (rodinná politika města).  

 

Na podkladu záměru pořízení sbírky Otakara Božejovského je pak připraven komplexní projekt Centra 

umění dětem. Hlavní myšlenkou Centra je stát se místem fantazie a prostorem imaginace rozvíjejícím 

představy dětí i dospělých prostřednictvím prezentace špičkových ilustrací a současně stát se místem 

hravé edukace dětí i inspirujícího setkávání ilustrátorů. Tato nová náplň Klášterů je připravena jako 

dlouhodobá a naskýtá v sobě další příležitosti. Centrum bude postupně budováno do podoby světově 

uznávané instituce zaměřené na dětskou ilustraci. Záměr zřízení a rozvoje Centra je v souladu jak se 

strategií Klášterů cílenou také na snížení provozních dotací města, tak s tematickým zaměřením 

Klášterů daným projektem revitalizace. 

 

 
 

Hlavními aktivitami Centra bude expozice sbírky Otakara Božejovského a pořádání výstav různých 

autorů s programem. Na tyto aktivity budou navazovat workshopy, školní programy a komentované 

prohlídky. Návštěvníkům bude k dispozici muzejní shop a knihovna Bohem Pressu. Centrum se bude 

také věnovat organizaci letních ilustrátorských škol a spolupráci s autory a podobně zaměřenými 

institucemi ve světě. Další aktivity budou postupně rozvíjeny podle příležitostí. Činnost Centra bude 

zabezpečena odbornou radou jako koncepčním orgánem a stávajícím personálem Klášterů. Aktivity 

Centra budou v Klášterech realizovány výhradně v městských objektech. 

 

Cílovými skupinami Centra budou rodiny s dětmi, místní obyvatelé, školy a dětské skupiny, 

individuální turisté i organizované skupiny a zájemci o umění a samotní umělci. Kvantifikováno bylo 

1,9 mil. potenciálních návštěvníků ročně. Nositelem projektu Centra bude Městské divadlo Český 

Krumlov, hlavním partnerem pak SUPŠ sv. Anežky České. Potenciálními partnery jsou kulturní 

instituce v okolí Centra, umělecké vysoké a střední školy, nakladatelství dětských knih, regionální 

podnikatelské subjekty, destinační managementy a média. 
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Sbírka Otakara Božejovského se může stát současným i budoucím kapitálem města. Nesporná je její 

v čase rostoucí hodnota, příležitosti dalších ziskových aktivit města i partnerů a potenciál přilákat 

návštěvníky, kteří se ve městě zdrží a využijí další služby a nabídky. Pro Kláštery je pořízení sbírky 

příležitostí výrazné profilace a nalezení nového atraktivního a perspektivního produktu se širokým 

zaměřením, který povede k vyšší a dlouhodobé ekonomické soběstačnosti provozu. Centrum 

současně nevytvoří přímou konkurenci žádné jiné instituci ve městě, naopak bude nabízet synergie. 

   

Pořizovací cena kompletní sbírky byla znaleckým odhadem stanovena na 1 mil. EUR, tedy 25,854 mil. 

Kč. Pořízení sbírky by proběhlo během 5,5 let s využitím dotačních programů Ministerstva kultury a 

Jihočeského kraje. Vlastní zdroje města by dosáhly postupně 8,900 mil. Kč a externí zdroje ideálně 

16,954 mil. Kč. Další investiční náklady na zřízení Centra nejsou potřeba – prostory Klášterů jsou již 

připraveny v souvislosti s výstavou Jindry Čapka. 

 

Provozní ekonomika Centra byla zpracována ve čtyřech scénářích návštěvnosti pro pochopení vazby 

mezi úspěchem produktu a hospodářským výsledkem a také s ohledem na současnou situaci 

uvolňování opatření po pandemii. Základní scénář předpokládá úvodní návštěvnost 15 tis. osob 

ročně, zvýšený scénář 20 tis. osob, střední scénář 25 tis. osob a optimistický scénář 30 tis. osob po 

několika letech provozu.  

 

     
 

Čistý výnos ze vstupného, muzejního shopu a letních školy se pohybuje od 2,5 mil. Kč v základním 

scénáři po 6,6 mil. Kč v optimistickém scénáři. Náklady na provoz Centra (převážně již stávající 

náklady Klášterů) se pohybují od 2,8 mil. Kč v základním scénáři do 5,4 mil. Kč v optimistickém 

scénáři. Výsledek hospodaření se tak pohybuje od –0,2 mil. Kč v základním scénáři do 1,2 mil. Kč 

v optimistickém scénáři. I základní scénář je ale výrazně pozitivní v porovnání s dosavadním stavem, 

kdy byly v rušené expozici klarisek realizovány průměrné tržby na vstupném cca 260 tis. Kč ročně.  

 

Realizace Centra bude mít zásadní vliv na hospodaření Klášterů jako celku. Zvýšení počtu návštěvníků 

a atraktivnější program Centra v porovnání s dosavadní expozicí povedou ke zvýšení tržeb ze 

vstupného, ale také k větší návštěvnosti ostatních expozic a většímu využití doplňkové činnosti. 

Jestliže návrh rozvoje Klášterů předpokládal pro rok 2023 návštěvnost 49 tis. osob a výsledek 

hospodaření ztrátu 7,5 mil. Kč, již základní scénář Centra povede s 56 tis. návštěvníky ke snížení ztráty 

o 2,0 mil. Kč ročně, v optimistickém scénáři se 75 tis. návštěvníky dokonce o 5,2 mil. Kč na ztrátu 2,3 

mil. Kč ročně.  
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ÚVOD 
 

Osoby a subjekty 

 

Otakar Božejovský (1948)1 – český nakladatel, nositel Zlatého benátského lva za 

kulturní zásluhy a zakladatel curyšské Galerie moderního umění (1999). Autor 

jedné z prvních knih Bohem Pressu o ochraně životního prostředí. Z Bohem 

Pressu vytvořil jedno z nejslavnějších a nejúspěšnějších nakladatelství dětské 

knihy na světě. Autoři knih se často stali a dodnes zůstávají jeho osobními 

přáteli. Připravil desítky výstav dětských ilustrací po celém světe. Narozen na 

Vinohradech v rodině sběratele umění a koncertní pianistky, studoval hudbu, 

roku 1968 emigroval do Švýcarska. Nyní žije v Praze a v severní Itálii.  

 

Štěpán Zavřel (1932–1999)2 – ilustrátor, žák Jiřího Trnky. Roku 1958 emigroval 

do Itálie, studoval v Římě a Mnichově. Usadil se u severoitalského města 

Sarmede. Autor dětských knih a ilustrací pro dětské knihy. Výrazně ovlivnil 

italskou moderní ilustraci pro děti. Art direktor Bohem Pressu a studia 

kreslených filmů Richard Williams ve Velké Británii. Jeho odkaz je uchován ve 

dvou muzeích – Museo Štěpán Zavřel v Sarmede a Museo Artistico ‘Štěpán 

Zavřel’ na zámku Brazza u severoitalského Udine. 

 

Bohem Press – nakladatelství dětských knih založené Otakarem Božejovským a 

Štěpánem Zavřel v Curychu roku 1973. Od počátku bylo nakladatelství 

průkopníkem nových přístupů a témat: zaměřilo na vysokou uměleckou úroveň 

dětských knih (výborné ilustrace a současně nápadité texty), jako první se 

v dětských knihách věnovalo tématům ochrany přírody, smrti nebo prevence 

užívání drog.3 „Víme, že umění a knihy přečkají vše.“ 

 

Nakladatelství často oslovovalo mladé výtvarníky z různých částí světa a jediným kritériem jejich 

výběru byla kvalita. O kvalitě uměleckých děl svědčí, že byla samostatně vystavována ve 

slavných muzeích, knihovnách a galeriích. Nakladatelství také založilo letní mezinárodní výstavu 

ilustrací spojenou s kurzy pro mladé ilustrátory v severoitalském Sarmede, která má za sebou téměř 

čtyřicet úspěšných ročníků. Mnohé z asi tří set knih vydaných v desítkách jazyků v milionových 

nákladech získaly významná ocenění, například ceny veletrhu dětských knih v Bologni. Bohem Press 

je tak v současnosti považováno za jedno z nejuznávanější nakladatelství dětské knihy. 

 

Jindra Čapek (1953)4 – špičkový český malíř a knižní ilustrátor. Díla vynikají 

barevností, jemností a detaily. Autor ilustrací zejména dětských knih (asi 70 

titulů) vydaných ve 30 jazycích. Svá díla vystavuje po celém světě. Nositel řady 

ocenění. Narozen v Českých Budějovicích, v roce 1969 emigroval do Švýcarska, 

studoval v Curychu, v Karlsruhe a ve Freiburgu. Spolupracoval mj. s Bohem 

Pressem (od 1981), po roce 1989 též s českými nakladatelstvími. Vede 

ilustrátorské kurzy letní školy v Sarmede. Momentálně žije a tvoří v ČK. 

 
1 https://cesky.radio.cz/lepsi-byt-spickovym-nakladatelem-nez-prumernym-muzikantem-rika-zakladatel-
bohem-8706259 
2 https://fondazionezavrel.it/en/stepan-zavrel/ 
3 Curriculum Bohem Press v příloze 
4 http://jindracapek.cz/cv.html 
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Český Krumlov (ČK) – bezesporu kouzelné historické město, propojuje v sobě malebnost a 

dramatičnost. Na relativně malém prostoru města jsou propojeny přírodní prvky, historické centrum 

a zámek se zahradou. Město je autenticky zachováno a značným úsilím posledních 30 let obnoveno 

do krásy. Město je jednou z nejvýznamnějších turistických atraktivit v Česku. 

 

Město Český Krumlov (MČK) – veřejnoprávní právnická osoba, územně 

samosprávní celek základního stupně, také vykonavatel státní správy. Nejvyšším 

orgánem města je zastupitelstvo s 23 zastupiteli. Výkonným orgánem je rada 

města se 7 radními, z toho se starostou města Daliborem Cardou a třemi 

místostarosty – Josefem Hermannem (finance, investice, majetek a další), 

Martinem Hákem (cestovní ruch, sport, volnočasové aktivity) a Ivem Janouškem 

(kultura). Městský úřad Český Krumlov vede tajemník a dělí se do 13 odborů. Město zakládá 3 

obchodní společnosti (mj. ČKRF), 4 obecně prospěšné společnosti (mj. MDČK) a 12 příspěvkových 

organizací.  

 

MČK pracuje od roku 2020 Koncepci rodinné politiky 2021+, strategického dokumentu a akčního 

plánu zaměřeného na rozvoj průřezových témat dotýkajících se různých oblastí a fází života rodin 

(např. bydlení, školství, zdravotnictví, trh práce nebo infrastruktura). Současně MČK spolupracuje od 

listopadu 2020 s Českým národním výborem UNICEF v globální iniciativě Města přátelská k dětem. Po 

roční spolupráci MČK případně získá certifikát „Město přátelské k dětem. Projekt CUD bude provázán 

s oběma uvedenými aktivitami. 

 

MĚSTSKÉ DIVADLO ČESKÝ KRUMLOV o.p.s. (MDČK) – obecně prospěšná 

společnost založená MČK v dubnu 1996. Předměty činnosti jsou pořádání a 

zabezpečování kulturních akcí včetně městských slavností (Kouzelný Krumlov, 

Slavnosti pětilisté růže, Svatováclavské slavnosti a Advent a Vánoce), festivalů 

nebo konferencí a seminářů, podpora umělecké činnosti a zajišťování služeb 

včetně vydávání publikací a tiskovin. MDČK vede Jan Vozábal, ředitel a 

statutární orgán. Za rok 2019 MDČK připravilo program pro cca 120 tis. 

návštěvníků – 82 představení, 4 městské slavnosti, KČK, pronájem prostor a spolupráce na dalších 

akcích. 

 

Kláštery Český Krumlov (KČK) – organizační složka MDČK byla založená v roce 

2015 po náročné a zdařilé rekonstrukci části unikátního trojklášteří na 

českokrumlovském Latránu. KČK jsou kulturně-vzdělávací instituci zaměřenou 

na prezentaci středověkého života, umění a řemesel. Hlavními lákadly je 

expozice umění v působivém ambitu bývalého kláštera minoritů a interaktivní 

expozice, ve které si zejména rodiny s dětmi mohou vyzkoušet klášterní život a 

dobové dovednosti. Areál je doplněn o řemeslné dílny. 

 

Střední umělecko-průmyslová škola sv. Anežky České (SUPŠ) – od roku 1991 

rozvíjí čtyřleté středoškolské studium zakončené maturitou v oborech užitá 

malba, užitá fotografie a média, scénická a výstavní tvorba, užitá grafika, design 

knihy a papíru a kamenosochařství. Škola má cca 200 studentů, 40 učeben 

včetně odborných a nestandardní technické vybavení. Sídlo školy je na Tavírně a 

ateliéry jsou v areálu klášterů. Od roku 2000 je škola zařazena do asociace škol 

přidružených k UNESCO, škola se účastní programu ERASMUS+. Ředitelem SUPŠ 

je Martin Busta.  
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Sbírka Otakara Božejovského 

 

Sbírku originálů ilustrací dětských knih sestavil Otakar Božejovský během svého působení v 

nakladatelství Bohem Press. Sbírka je působivým průřezem umělecké tvorby vstupující do dětských 

knih a reprezentuje etapu od 80. let 20. století do počátku 21. století v evropském prostoru. 

 

Sbírka Otakara Božejovského čítá 583 originálních výtvarných ilustrací od 30 ilustrátorů z celého 

světa. V současnosti se zřejmě jedná o největší mezinárodní sbírku dětské knižní ilustrace v Evropě, 

do ucelenosti a špičkové kvality ilustrací nemá ve světě téměř srovnání. Výjimečnosti přidává sbírce i 

inspirující životní příběh obou českých emigrantů, kteří svými knihami nakonec udělali šťastnými 

miliony dětí na celém světě.  

 

Části sbírky se účastnily řady mezinárodních výstav, namátkou v Metropolitan Museum of Art v New 

Yorku, v Centre Pompidou v Paříži, pod záštitou španělské infantky v Museo di Arte Contemporáneo 

v Madridu nebo v The Itabashi Ward Museum of Art v Tokiu.5 Postupně rozšiřovaná sbírka byla pro 

Otakara Božejovského srdcem nakladatelství, které si zakládalo na vysoké umělecké hodnotě svých 

knih. 

 

      
Jozef Wilkon (Polsko): Dva přátelé č. 4, 25 x 21 cm (1995) a volná ilustrace č. 3, 32,3 x 23,3 cm (1986) 

 

Otakar Božejovský hledá od roku 2007, kdy nakladatelství Bohem Press prodal, pro svoji sbírku 

umístění v České republice. Specifická situace na trhu s uměním v Česku orientovala Otakara mimo 

tuzemské mecenáše umění, současně Otakar nenaleznul jiného sběratele, který by se zaměřoval na 

ilustrace pro děti a který by chtěl se sbírkou naložit podle Otakarových představ na umístění a 

prezentaci jeho životního díla formou hravého muzea. 

 

Cestu do ČK Otakar naleznul prostřednictvím svých přátel a především Jindry Čapka. V areálu KČK 

sběratel našel potenciální místo pro svoji sbírku a vešel do jednání s MČK. 

 
5 Více informací v Curriculum Bohem Press v příloze. 
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Autoři zastoupení ve sbírce jsou v naprosté většině Evropany. Sbírka je tak jedinečnou encyklopedií 

evropské dětské knižní ilustrace posledních desítek let.  

 

Józef Wilkoń (1930)6 – jeden z nejvýznamnějších polských ilustrátorů, současně 

malíř, sochař a scénograf. Žije a pracuje v Zalesie Dolne u Varšavy. Vystudoval 

malířství a dějiny umění. Autor téměř 200 knih pro děti i dospělé přeložených 

do 20 jazyků. Jeho ilustrace jsou realistické, často se věnují tématu přírody. 

V 90. letech vytvořil soubor soch zvířat nazvaný Wilkońova archa. Svým dílem si 

získal mezinárodní věhlas a byl mnohokrát oceněn v Polsku i v zahraničí. 

 

Sita Jucker (1921–2003) – slavná švýcarská výtvarnice a ilustrátorka, autorka 

knih pro děti a mládež. Vystudovala školy umění v Basileji, Ženevě a Paříži. 

Pracovala jako grafická designérka. Jako ilustrátorka spolupracovala s Maxem 

Bolligerem nebo Reginou Schindler. Ve svých knihách se věnovala také citlivým 

tématům jako vyrovnání se smrtí blízkého. Svá díla vystavovala v New Yorku, 

Tokiu, Vídni nebo Paříži. Nositelka Švýcarské ceny knih pro mládež (1986).  

 

Fiona Moodie – pochází z Jihoafrické republiky, vyrostla na jablečné farmě nedaleko Kapského města. 

V 70. letech přišla do Evropy, žila ve Španělsku a Itálii, kde se začala věnovat ilustraci dětských knih, 

později působila v Provence. 

 

David McKee (1935) – britský spisovatel a ilustrátor dětských knih a animovaných filmů. První knihu 

„Two Can Toucan“ vydal v roce 1964, v roce 1968 poprvé publikoval svoji postavu Elmera, sešitého 

slona (knihy přeloženy do více jak 20 jazyků, Elemer je současně úspěšný jako zboží), ilustroval také 

knihy s medvídkem Paddingtonem. 

 

Jan Lenica (1928–2001)7 – polský grafický designér a animátor. Vystudoval 

architekturu v Polsku, žil ve Francii a Německu. Spolupracoval s uznávaným 

režisérem Walerianem Borowczykem, společně debutovali na výstavě EXPO 

1958 v Bruselu. Byl součástí úspěchu polského filmového plakátu 60. let, je 

autorem plakátu pro OH v Mnichově 1972 nebo k filmům Romana Polanského. 

Stal se prvním profesorem animace na univerzitě v Kasselu, později učil plakát a 

grafiku v Berlíně. Nositel řady ocenění za animovaný film a plakáty, mj. z MFF Karlovy Vary (1962). 

 

Vlasta Baránková (1943)8 – česká výtvarnice, žije a pracuje v Brně. Navrhovala 

hračky a loutky, věnovala se grafickému designu nebo výstavní grafice, později 

také malbě, ilustracím dětských knih a vytváření animovaných seriálů. Od roku 

1986 spolupracovala s Bohem Pressem, později s vydavatelstvími Albatros nebo 

Bambook (zpěvníky Zdeňka Svěráka a Jaroslava Uhlíře). Dílo prezentovala na 

českých i mezinárodních výstavách a obdržela několik ocenění. 

 

Linda Wolfsgruber (1961) – rakouská ilustrátorka a grafička, vystudovala umělecké obory v Rakousku, 

Německu a Itálii. Žije ve Vídni. Autorka téměř 40 knih převážně pro děti a mládež přeložených do 17 

jazyků. Od roku 1990 je lektorkou „Scuola di Illustrazione di Sarmede”. 

 
6 https://culture.pl/en/artist/jozef-wilkon 
7 https://culture.pl/en/artist/jan-lenica 
8 https://www.idnes.cz/onadnes/vztahy/ilustratorka-barankova-zena-se-stane-velkou-umelkyni-jen-
vyjimecne.A081212_114705_ona_ony_ves 
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Přemysl Vranovský9 – český výtvarník a ilustrátor, žije v Českých Budějovicích. Vystudoval grafiku. Ve 

svých dílech prolíná umění se svojí odborností zoologie, kromě ilustrací pro beletrii je autorem řady 

podrobných vyobrazení zvířat. S Bohem Pressem spolupracoval mj. na knihách věnovaných Praze a 

Vídni. 

 

Marie-José Sacré10 (1946) – belgická malířka, sochařka, ilustrátorka a 

spisovatelka. Vystudovala umění v Lutychu. Svou první knihu pro děti napsala a 

ilustrovala v Japonsku v polovině 70. let, od té doby vydala více jak 100 knih 

přeložených do 20 jazyků. Současně vytváří komiksy a loutky, ilustrace pro 

příběhy a hry. Nositelka ocenění, její díla byla hojně vystavována, mj. v Praze na 

Univerzitě Karlově. 

 

Emilio González Urberuaga (1954) – španělský ilustrátor a autor dětských knih. 

Současně se věnoval plastickému umění, vytvářel ilustrace pro noviny a 

časopisy. Své dílo charakteristické jednoduchými liniemi vystavoval v různých 

zemích Evropy, jeho díla jsou zastoupena též ve sbírkách v Tokiu. Společně 

s Elvirou Lindo je autorem knih a animovaného seriálu o desetiletém chlapci 

Manolitovi Brejlounovi – knihy vyšly též v češtině. 

 

Eugen Sopko (1949–2015) – malíř, grafik, ilustrátor a spisovatel. Výtvarné umění studoval v Bratislavě 

a v Mnichově. Od konce 60. let až do své smrti žil a působil v Německu. Věnoval se zejména volné 

malbě a grafice, významně však zasáhl také do podoby současné evropské ilustrace. Svými 

poetickými variacemi doprovodil řadu knížek v Německu i v zahraničí. 

 

Olga Siemaszko (1911–2000) – polská grafička, malířka a knižní ilustrátorka, 

jedna z nedůležitějších postav polské školy ilustrace. V roce 1945 začala 

pracovat jako umělecká vedoucí v redakci dětského týdeníku Świerszczyk. 

Spolupracovala s řadou polských a zahraničních nakladatelství, je autorkou více 

jak 200 ilustrovaných knih pro děti. Její práce se vyznačují propracovanými 

barvami, smyslem pro grotesku a fantazií. Nositelka řady ocenění a 

vyznamenání. 

 

Eric Battut (1968) – francouzský spisovatel a ilustrátor. Nejprve studoval ekonomii a právo, později 

umění. Je autorem více než stovky knih, většinou dětských. Nositel řady ocenění, např. prestižní 

Grand Prix z Bienále ilustrace Bratislava (2001). S Bohem Pressem spolupracoval např. na 

obrázkových knížkách o zvířátkách pro nejmenší čtenáře. 

 

Stasys Eidrigevičius11 (1949) – litevský malíř a grafik. Vystudoval výtvarné umění 

v Kaunasu a Vilniusu, od roku 1980 žije v Polsku. Věnuje se řadě uměleckých 

oborů jako je volná malba, knižní ilustrace, grafika, fotografie nebo happeningy, 

instalace a plakáty. Ve všech jeho dílech se přes použití různých technik prolíná 

osobitá fantazie a symbolismus. Je nositelem řady ocenění z celého světa včetně 

ocenění za dětskou ilustraci, jeho díla byla vystavována v Evropě, USA a 

Japonsku, které ho zařadilo mezi 110 nejlepších světových ilustrátorů. 

 
9 https://ceskobudejovicky.denik.cz/zpravy_region/nejvic-zabrat-da-zebra-nebo-dikobraz-20120904.html 
10 http://www.mariejosesacre.be/ 
11 http://www.eidrigevicius.com/index.html, https://culture.pl/en/artist/stasys-eidrigevicius 
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Ocenění hodnoty sbírky Otakara Božejovského 

 

V prosinci 2020 Ing. Mgr. Miroslav Zika12 zpracoval znalecký posudek13 sbírky Otakara Božejovského. 

Znalec hodnotí sbírku jako vynikající kolekci kreseb a ilustrací od nejlepších ilustrátorů z celého světa, 

navíc s mezinárodním přesahem. Sbírka je podle znalce světově jedinečnou kolekcí, kterou je 

prakticky nemožné v současné době nově vybudovat (pro obtížnou dosažitelnost autorů i vysokou 

kvalitu jednotlivých děl). 

 

Díla ve sbírce jsou volnými kresbami nebo návrhovými ilustracemi pro následně vydávané knihy – 

v tom případě se obvykle jedná o kompletní soubory návrhů, což dále zvyšuje jejich atraktivitu. Díla 

zastoupená ve sbírce zahrnují reprezentativní průřez technikami, které se v současné době používají. 

 

Součástí sbírky 583 ilustrací je cca 330 titulů vydaných Bohem Pressem, tedy celková produkce 

nakladatelství, dále cca 25 výstavních katalogů nakladatelství z celého světa a cca 450 obrázkových 

knih z dalších světových nakladatelství sebraných Otakarem Božejovským. 

 

 
Fiona Moodie (Jihoafrická republika): volná ilustrace č. 30, 23,5 x 31,8 cm (1984) 

 

  

 
12 Znalec v základním oboru Ekonomika, odvětví Ceny a odhady, specializace Výtvarné umění, starožitnosti a 
ateliérové sklo jmenovaný rozhodnutím předsedy Městského soudu v Praze ze dne 14.4.2016, č.j. Spr. 
1733/2015. 
13 Znalecký posudek č. 41/9/2020 ze dne 15.12.2020. 
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Cena děl byla zjištěna přesným určením a následným porovnáním cen obdobných děl v galeriích a 

aukčních domech, zejména v zahraničí. Znalec přihlížel při oceňování k zájmu majitele zachovat 

sbírku jako celek a cenu děl stanovil jako nižší cenový odhad z možného rozpětí ceny.14 Cena sbírky 

jako celku byla stanovena na 1 000 000 EUR, tedy 25 854 000,- Kč.15  

 

Autor Země Počet ks Odhad ceny 
(EUR) 

Odhad ceny 
(Kč)16 

Gino Alberti  (Itálie/Rakousko)  1 1 450 37 488 

Vlasta Baránková  (Česko)  26 45 200 1 168 601 

Eric Battut  (Francie)  11 13 350 345 151 

Anatoli Bourykine  (Rusko/Rakousko)  1 2 000 51 708 

Jindra Čapek  (Česko/Německo)  66 85 400 2 207 932 

Gianni de Conno  (Itálie)  1 4 000 103 416 

Stano Dusík  (Slovensko/Itálie)  8 9 500 245 613 

Stasys Eidrigevicius  (Litva/Polsko)  37 28 950 748 473 

Ivan Gantschev  (Bulharsko/Německo)  10 4 000 103 416 

Sita Jucker  (Švýcarsko)  20 36 050 932 037 

Svjetlan Junakovič  (Chorvatsko/Itálie) 10 15 200 392 981 

Jan Lenica  (Polsko/Německo)  19 76 000 1 964 904 

Arcadio Lobato  (Španělsko)  5 9 800 253 369 

David McKee  (Velká Británie)  34 100 000 2 585 400 

Giovanni Manna (Itálie)  2 700 18 098 

Fiona Moodie  (Jihoafrická republika)  35 21 000 542 934 

Josef Paleček  (Česko) 2 1 900 49 123 

Luboslav Palo  (Slovensko)  3 6 000 155 124 

Allison Reed  (Francie/Velká Británie)  9 9 400 243 028 

Marie-José Sacré  (Belgie)  11 16 600 429 176 

Hanspeter Schmid  (Švýcarsko) 18 25 500 659 277 

Olga Siemaszko  (Polsko)  19 42 000 1 085 868 

Eugen Sopko  (Slovensko/Německo)  13 16 400 424 006 

Ralph Steadman (Velká Británie)  1 0 0 

Emilio Gonzales Urberuaga  (Španělsko)  14 26 800 692 887 

Reinhilde Verdonk  (Belgie)  9 4 800 124 099 

Přemysl Vranovský  (Česko)  14 10 800 279 223 

Jozéf Wilkoń  (Polsko)  132 259 300 6 703 942 

Linda Wolfsgruber  (Itálie)  47 97 400 2 518 180 

Štěpán Zavřel  (Česko/Itálie)  5 30 500 788 547 

 
Celkem 

 
583 1 000 000 25 854 000 

 

Podrobný seznam děl ve sbírce Otakara Božejovského je uveden v příloze dokumentu.  

 
14 Kolem roku 2007 odprodal Otakar Božejovský jinou kolekci cca 150 ilustrací shodných autorů do japonského 
muzea za ceny cca o 35 % vyšší. 
15 Při 25,854 Kč/EUR, což je průměrný kurz CZK/EUR za 1. pololetí roku 2021 podle ČNB. 
16 Při 25,854 Kč/EUR, což je průměrný kurz CZK/EUR za 1. pololetí roku 2021 podle ČNB. 
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Městské divadlo Český Krumlov 

 

Organizační struktura MDČK je založena na správní radě, dozorčí radě, řediteli a dvou organizačních 

jednotkách – Městské divadlo a Kláštery Český Krumlov. Organizační jednotka Městské divadlo má 

úsek ekonomický, úsek programu a propagace a úsek provozně-technický. Organizační jednotka KČK 

má úsek ekonomický, úsek programu, obchodní úsek a propagaci a úsek provozně-technický.  

 

Organizační jednotku KČK vede ředitel MDČK Jan Vozábal, který reprezentuje strategické, řídící a 

rozhodovací činnosti v obou organizačních jednotkách. Středním management KČK jsou programová 

ředitelka Andrea Chuchlová, obchodní ředitelka Marta Dlouhá a provozní ředitelka Kateřina 

Slavíková.  

 

Úsek ekonomický představuje provozní účtárnu (2 úvazky). Úsek programu zahrnuje programové 

oddělení s kurátory a muzejním pedagogem (2,75 úvazku + DPP). Obchodní úsek a propagace je 

tvořen oddělením obchodu a propagace (2 úvazky), oddělením provozu expozic a školních programů 

s animátory a kustody (5 úvazků + DPP), návštěvnickým centrem (3 úvazky + DPP) a doplňkovou 

činností – oddychovým centrem a ubytováním (4 úvazky + DPP). Úsek provozně-technický 

představuje produkci (1 úvazek + DPP), správu a údržbu areálu včetně zahradníka a úklidu (6 úvazků + 

DPČ) a doplňkovou činnost – řemeslné dílny (pronájem) a kostymérnu (DPP).  

 

Provoz KČK je v současné době zajištěn ředitelem MDČK, třemi ředitelkami KČK, 25 úvazky, DPP, DPČ 

a externími řemeslníky. 

 

Zjednodušená organizační struktura MDČK od 1.1.2021: 

 
Zdroj: MDČK 
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Kláštery Český Krumlov 

 

Unikátní areál tří klášterů se nachází v historickém centru ČK na Latránu, v sousedství zámku. Areál se 

skládá z bývalého kláštera minoritů, konventu bekyň a klášterního kostela Božího Těla a Panny Marie 

(vlastníkem Rytířský řád Křížovníků s červenou hvězdou) a bývalého kláštera klarisek (vlastníkem 

MČK). Součástí areálu je rovněž klášterní zahrada a Klášterní dvůr. Areál zahrnuje cca 6 000 m2 

podlahových ploch, 9 000 m2 zahrad a 900 m2 vnitřních nádvoří.  

 

KČK jsou úspěšným a oceněným příkladem památkové obnovy města za přispění více jak 320 mil. Kč 

z fondů Evropské unie. Nejvýznamnějším partnerem MČK pro zajištění činností provozu 

revitalizovaného areálu je MDČK. KČK byly po kompletní rekonstrukci otevřeny návštěvníkům 

v listopadu 2015. V současnosti je areál naplněn funkcemi interaktivní expozice historických 

dovedností a řemeslných dílen (bývalý klášter klarisek), expozice historie a umění (zejména bývalý 

klášter minoritů) a činností SUPŠ (bývalý klášter bekyň).  Mezi lety 2017 a 2019 areál KČK navštívilo 

průměrně 67 450 návštěvníků ročně – převážně místní a tuzemští návštěvníci, zejména rodiny 

s dětmi a dětské skupiny, preferovány jsou „tvořivé“ aktivity – interaktivní expozice a řemeslné dílny. 

 

Doba udržitelnosti projektu byla pět let od termínu jeho ukončení, tedy 31.10.2020. Po dobu 

udržitelnosti měl příjemce podpory MČK a jeho partneři MDČK a Hof-Musici povinnost udržet 

výstupy projektu v původní podobě. Během udržitelnosti projektu se z KČK stala respektovaná 

instituce se stabilním týmem spolupracovníků i programem, což odráží i postupný růst návštěvnosti.17 

S koncem doby udržitelnosti vznikla příležitost pro určitou adaptaci areálu KČK, nicméně stále 

s ohledem na pravidla veřejné podpory.  

 

Uvažovanými rozvojovými záměry a aktivitami v areálu KČK je kromě vytvoření CUD: 

▪ postupná proměna řemeslné uličky do umělecko-řemeslných ateliérů korespondujících 

s dalšími aktivitami v areálu KČK (založení na oblíbenosti tvůrčích aktivit a unikátnosti 

programů řemeslníků a umělců pro děti, důstojný nástup do areálu, tematické návaznosti na 

CUD, větší poptávka po umělecko-řemeslných produktech a tím lepší finanční udržitelnost 

provozu dílen a ateliérů),  

▪ optimalizace provozu kavárny (optimalizace sortimentu – zejména pekárny – a nabídky pro 

cílové skupiny KČK, eliminace provozní ztráty a dosažení provozního zisku),  

▪ využití kapacit ubytování (aktivní využití a nabídka kapacit mimo sezonu včetně nabídky 

široké veřejnosti – dosud nemožné z důvodu podmínek udržitelnosti projektu),  

▪ větší využití potenciálu bývalého kláštera minoritů (flexibilnější komunikace s vlastníkem 

Rytířským řádem Křížovníků s červenou hvězdou, využití sklepů SUPŠ), 

▪ další příjmy z pronájmu částí areálu (firemní akce, komerční aktivity, koncerty, svatby apod.), 

▪ aktivní využití fundraisingu, 

▪ motivace místních obyvatel k častějším návštěvám areálu KČK, 

▪ pronájmy a zápůjčky vlastních sbírek. 

 

Záměrem je programově směřovat klášter klarisek primárně dětem všeho věku (interaktivní expozice, 

CUD, výstavy, umělecko-řemeslné ateliéry, workshopy, kavárna) a bývalý klášter minoritů převážně 

dospělým zájemcům o historii a umění (expozice). 

  

 
17 Blíže v části Provoz CUD / Návštěvnost a v příloze č. 6. 
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Strategické, koncepční a analytické dokumenty KČK 

 

Marketingová a provozní analýza KČK 

 

V roce 2018 byla na základě informací a zkušeností v prvních dvou letech provozu zpracována 

marketingová analýza KČK18 a provozní analýza KČK19. Sumář zpracovaných analýz je uveden v příloze 

tohoto dokumentu. 

 

Zpracované analýzy vypovídají o stavu KČK v daném období od vzniku instituce s minimálním 

základním týmem do částečné stabilizace činnosti. Teprve v dalších letech – a též na základě výstupů 

analýzy – došlo k institucionalizaci provozu KČK, dělbě pracovních povinnosti a odpovědnosti a 

stabilizaci týmu. Právě současný tým KČK měl přitom jedinečnou možnost si kontinuálně projít celou 

cestou vzniku instituce a nyní může tyto zkušenosti využít pro další rozvoj KČK. Analýzy byly rovněž 

využity pro úpravy expozic, doplnění interaktivních prvků, prioritizaci programu, přípravu nový 

atraktivit a zejména pro sestavení Návrh rozvoje KČK 2020–2023. 

 

Za klíčovou cílovou skupinu analýzy vyhodnotily rodiny s dětmi, což v kontextu ČK není běžné. 

Analýzy mj. doporučily více pracovat s touto cílovou skupinou, dále pracovat s expozicemi a jejich 

vybavením a současně hledat nové produkty, vytvořit identitu a produkty lépe pojmenovat. 

Zpracovaná doporučení se mj. projevila v hledání nové dominantní programové činnosti a v přípravě 

projektu CUD s nadregionálním přesahem. 

 

V roce 2019 byla zpracována kontrolní zpráva20, která vyhodnotila provoz v dalším roce a predikovala 

další vývoj. Také na základě výstupů zprávy vedení MDČK přistoupilo ke strategickému plánování 

s vytyčením výkonových a ekonomických cílů a úpravě organizační struktury KČK s distribucí 

zodpovědnosti do managementu KČK (posílení kompetencí a odpovědností ředitelů úseků, posílení 

obchodního úseku. 

 

  

 
18 MgA. Tereza Dobiášová, 07–09/2018, https://data.ois.cz/files/8501-klastery-cesky-krumlov-marketingova-
analyza.pdf 
19 MgA. Tereza Dobiášová, 09/2018, https://data.ois.cz/files/8502-klastery-cesky-krumlov-provozni-analyza.pdf 
20 MgA. Tereza Dobiášová, 08–09/2019 
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Návrh rozvoje KČK 2020–202321 

 

Počátkem roku 2020 byl dopracován střednědobý strategický dokument KČK obsahující vizi rozvoje, 

prioritizaci aktivit, jejich zaměření na cílové skupiny, způsob organizačního zajištění a financování 

provozu. Zastupitelstvo MČK dokument 30.4.2020 projednalo, vzalo na vědomí a uložilo Radě města 

seznámit s dokumentem partnery projektu revitalizace KČK. 

 

Dokument předpokládá dokončení základního rozvoje a profilace aktivit v posledním roce 

udržitelnosti dotačního projektu (tedy v roce 2020) a následně rozvoj kulturně-vzdělávací instituce 

v podobě přívětivého oddychového volnočasového zařízení směřujícího k větší soběstačnosti a 

finanční stabilizaci. Ukončení doby udržitelnosti mělo přinést nové možnosti a menší omezení v 

rozvoji činností, hospodaření a komerčních aktivitách.22 Zárukou dalšího úspěšného provozu KČK má 

být kombinace komerčních a ekonomických aktivit a aktivitami odbornými, společenskými, 

reprezentativními, kulturními či edukativními – a to při zachování jednoho subjektu jako 

provozovatele areálu. 

 

Základní předpoklady: 

▪ zachování KČK ve struktuře MDČK, 

▪ změna obchodní značky KČK, 

▪ spolupráce s DMO a zařazení produktů KČK do celoměstské nabídky, 

▪ převzetí správy areálu KČK včetně klášterních zahrad MDČK, 

▪ prodloužení smlouvy o partnerství při projektu revitalizace KČK, 

▪ prodloužení a úprava smlouvy o výpůjčce KČK mezi MČK a MDČK. 

 

Programově mají KČK ambici nabídnout dva světy: 

▪ Bývalý klášter minoritů se stane klidným městem vyzývajícím k rozjímání a odpočinku, a to 

prostřednictvím moderní muzejní expozice (historická architektura, umělecká díla, 

audiovizuální prvky, videomapping), exteriérové expozice Na Tramínu (umělecké instalace), 

Klášterní zahrady (odpočinek, setkávání, edukace, komunitní funkce, občerstvení, WC) a 

klášterního kostela (liturgie, varhaní koncerty). Hlavní cílovou skupinou jsou inviduální turisté 

se zájmem o kulturu, historii a památky.  

▪ Naopak klášter klarisek má pulzovat aktivitou, být místem poznávání a tvořivých aktivit, a to 

prostřednictvím expozic (Umění pro děti, hravá expozice, exteriérová expozice, řemeslné 

dílny), poznávacích her a programů (pro školy a pro širokou veřejnost). Hlavní cílovou 

skupinou jsou rodiny s dětmi (zaměření na zábavu, poznání a edukaci). 

 

Dokument stanovuje cílové skupiny návštěvníků, potřeby pro realizaci činností a programových 

náplní i marketingové a obchodní aktivity.  

 

Cílem ekonomiky provozu KČK má být na příjmové stránce rozprostření tržeb ze vstupného mezi více 

aktivit, růst příjmu z rozvoje vlastních hospodářských aktivit (gastroslužby, ubytování, výrobky, 

krátko- i dlouhodobé pronájmy), grantových programů, poskytování reklamy a sponzoringu. Na 

výdajové stránce je snaha udržet současnou výši rozpočtu se zvyšováním ekonomické soběstačnosti. 

Plánované investice v souhrnné výši 5,9 mil. Kč mají vést k dovybavení areálu. 

 
21 MDČK: Ing. Kateřina Slavíková, Ing. Roman Švec, PhD., Bc. Ivo Janoušek a Jan Vozábal, 10/2019–03/2020  
22 Více v dokumentu Dotační podmínky a veřejná podpora, Ing. Kateřina Slavíková, 10/2019 – sumář uveden 
v příloze tohoto dokumentu. 
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Brand Kláštery – Současnost / Budoucnost23 

 

Produkty KČK jsou od počátku zatíženy pojmenováními, které vznikly na základě dotačního projektu 

revitalizace KČK. Pro potřeby marketingu a propagace jsou označení produktů dlouhé, nevypovídající 

a kostrbaté. SUPŠ navrhla změny, též v očekávání nových produktů. Areál KČK i produkty jsou 

rozsáhlé a nové označení má napomoci návštěvníkovi v orientaci.  

 

Hlavním motivem návrhu je rozdělení současné široké programové nabídky současných KČK na dvě 

nové instituce / provozy / programové celky: Klášterní muzeum a Centrum umění dětem. 

 

Stávající označení: 

▪ Život a umění v krumlovských klášterech – i přes poetický název nízká čitelnost obsahu, 

dlouhý, slabý a těžce prodejný název, „život“ je nenaplněný obsah, očekávání nových činností 

(Barokní obrazárna a lapidárium). 

▪ Interaktivní expozice – i přes moderní název nízká čitelnost obsahu, nepřesné a 

nesrozumitelné pojmenování. 

 

Navrhovaná označení – vystihují obsah a vymezují cílovou skupinu: 

▪ Klášterní muzeum – vystihuje způsob prezentace, zařazuje se do kulturní nabídky města. 

Souhrnné označení pro bývalý klášter minoritů. 

▪ Historická herna. 

▪ Umění pro děti – název sbírky Otakara Božejovského. 

▪ Centrum umění dětem – název instituce, zařazuje se do kulturní nabídky města. Souhrnné 

označení pro klášter klarisek. 

 

 
 

  

 
23 MgA. Andrea Chuchlová a kol., analytická rozvaha 03/2021 
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VÝSTAVA JINDRY ČAPKA 
 

MDČK jako provozovatel KČK připravilo na podzim 2020 výstavu Svět fantazie Jindry Čapka, a to u 

příležitosti 40. výročí vydání první knihy ilustrátora – v nakladatelství Bohem Press. Tato výstava 

představuje premiéru KČK jako výstavního prostoru a vyvolala potřebu úpravy vnitřních prostor KČK. 

Na výstavě je prezentováno 180 ilustrací (ze sbírek Jindry Čapka a Otakara Božejovského) a k výstavě 

se během roku 2021 přidají doprovodné programy. Kurátorkou výstavy je MgA. Andrea 

Chuchlová, programová ředitelka KČK.  

 

Výstava je umístěna do 2. NP kláštera klarisek. Hlavním prostorem výstavy je Velký sál. Tři sekce pak 

jsou umístěny v chodbě v severní části ambitu, v nově vzniklé chodbě v jižní části ambitu a v současné 

expozici. 

 

 
 

Vstupní prostor nad schodištěm je věnován prezentaci Jindry Čapka a jeho výstavy. 

 

Velký sál (jako bývalá křižovatka cest a místo setkávání v dispozici kláštera klarisek) se stal 

středobodem výstavy. Jsou zde prezentovány knihy a reprodukce ilustrací s možností posedět a začíst 

se. Velký sál je prvkem výstavy, který umožní se v prostoru zdržet. Velký sál je také hlavním místem 

doprovodných programů – předem organizovaných (např. večerní koncerty nebo tvůrčí dílny) nebo 

trvale dostupných tvořivých aktivit za přítomnosti animátora.  

 

Ve velké chodbě v severní části ambitu je umístěno cca 30 ilustrací Jindry Čapka ze sbírky Otakara 

Božejovského. Prezentované ilustrace jsou špičkovými díly, ve kterých se prolíná nadání a postupy 

ilustrátora s mentoringem světového nakladatele.  

 

Zbývající prostory prezentují 20 let práce Jindry Čapka v Českém Krumlově. 

 

V nově vzniklé chodbě v jižní části ambitu (dříve z části mýdlárna a z části sklad, proběhlo odstranění 

sádrokartonových příček) jsou vystaveny ilustrace z Pohádek tisíce a jedné noci a dalších arabských 

pohádek. K tomuto tématu přímo vybízí podlouhlý prostor utvářený severně orientovanými 

zakulacenými okny a gotickým portálem oratoře se schodištěm v čele.  
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Výstava je umístěna také v části bývalé expozice Život a umění v krumlovských klášterech24 v jižní 

části kláštera klarisek. V dlouhé chodbě jsou prezentovány převážně přípravné kresby a skici a bývalé 

cely klarisek jsou upraveny na výstavní prostory, kde jsou vystaveny ilustrace jednotlivých knih (např. 

Kubula a Kuba Kubikula, Severské pohádky, v první cele aktuálně chystaná kniha Pinocchio 

nakladatelství Albatros).  

 

Možnost zakoupení knih nebo reprodukcí ilustrací je v muzejním obchodu – Návštěvnickém centru 

KČK. Do návštěvnického centra budou návštěvníci směřováni u východu z výstavy (např. děti si 

mohou v návštěvnickém centru vyzvednout odměnu za splnění pracovní listů – placku s motivem 

ilustrace Jindry Čapka z výstavy, která se stává další její propagací). 

 

Technické zázemí má výstava v nepřístupných prostorách kláštera klarisek, např. v bývalé šatně u 

Velkého sálu. Trezorová místnost bude využita pro uložení zapůjčené sbírky Otakara Božejovského. U 

dalších prostor v okolí výstavy bude možné během trvání výstavy variabilně měnit využití s ohledem 

na doprovodný program. 

 

 
 

V prostoru výstavy se nepohybují kustodi, ale animátoři, kteří návštěvníky navádějí na připravené 

doprovodné aktivity a upozorňují je na souvislosti, detaily a zajímavosti (včetně např. procesu tvorby 

ilustrace či knihy a specifický pracovní postup Jindry Čapka). Návštěvníci také mohou získat 

podrobnější informace a další obsah včetně videí a interaktivních akcí prostřednictvím aplikace nebo 

QR kódů obsahujících další digitální obsah (textový i zvukový komentář Jindry Čapka, další obsah a 

aktivity) – cíleno zejména na mladší návštěvníky přesto, že výstavní prostory zůstávají jinak záměrně 

„analogové“. Výstavní aplikace je připravována jako platforma pro další výstavy v prostoru. 

 

Spolupráce bude navázána s nakladatelstvím Albatros (prezentace nového vydání Pinocchia jako 

jedna z nejvýznamnějších knih nakladatelství v roce 2021) nebo kapelou Čechomor (na výstavě je 

 
24 Objekty, které se v expozici nacházely, byly z části vráceny vlastníkům (ukončení doby zápůjček) a z části 
přesunuty do bývalého kláštera minoritů, kde budou v budoucnu zapracovány do nové expozice Umělecké 
dědictví minoritů namísto stávající expozice Diplomatické a misijní cesty (nová „obrazárna“ kláštera) – tím bude 
dosažen tematický soulad s ostatními částmi expozice v bývalém klášteru minoritů a prezentace všech děl 
zapůjčených Rytířským řádem Křížovníků s červenou hvězdou v prostorách řádu. Do nově zpřístupněného 
sklepa budou přesunuty stavební fragmenty (nové „lapidárium“). Vytvoření expozice Umělecké dědictví 
minoritů bude řešeno samostatným interním projektem KČK v roce 2021 nebo 2022. 
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prezentována titulní ilustrace z přebalu nového CD Radosti života z roku 2020). Prostor celé výstavy 

včetně přítomnosti animátorů pak je rovněž nabídnut ke komerčním pronájmům, např. firmám pro 

uspořádání jejich dětských nebo rodinných dnů. 

 

Doprovodný program je postupně vytvářen a bude přizpůsobena i nabídka školních programů, čímž 

se bude personál KČK připravovat na budoucí aktivity CUD. Pro děti je pro udržení pozornosti 

k dispozici soubor pracovních listů: ve vstupním prostoru si vyzvednou desky s tužkou a základní 

informací, v každé místnosti pak najdou kapsu s dalšími listy, které si podle zájmu vezmou a na 

kterých bude grafika a zadání rozličných úkolů (např. hledat ilustraci podle úryvku z knihy, hledání 

přípravných skic k vinětám, upozornění na zajímavé ilustrace nebo jejich motivy s vysvětlením nebo 

dalšími otázkami). Pro dospělé pak je ve Velkém sálu připraveno vybavení pro vytvoření vlastních 

ilustrací inspirovaných vystavenými díly.  

 

     
 

Náklady na úpravu prostor jsou součástí produkce a rozpočtu výstavy Jindry Čapka. Součástí rozpočtu 

bylo vyklizení prostor, drobné stavební úpravy, výmalba prostor (cca 2 500 m2, např. ve Velkém sálu 

nové okrové nátěry dle představ Jindry Čapka pro kontrast stávajících prvků prostoru a 

vystavovaných děl v dubových rámech), úprava elektroinstalací, instalace lišt pro osvětlení a 

osvětlení (cca 150 ks, pronájem), zabezpečení (také kamerový systém), zarámování děl včetně 

materiálu na pasparty (částečně jako sponzorský dar dubových rámů v rozměrech 50 x 70 cm a 40 x 

50 cm od Larson-Juhl s.r.o.) a pojištění. SUPŠ se na výstavě podílela vytvořením návrhů na vizuál 

výstavy. Náklady na vytvoření aplikace pro mobilní telefony dosáhnou cca 100 tis. Kč. 

 

Pro instalaci výstavy Jindry Čapka nebylo možné využít dotaci z Podpory expozičních a výstavních 

projektů, jelikož díla nejsou zapsána v Centrální evidenci sbírek a výdaje byly realizovány v roce 2020 

(termín pro žádosti uplynul 31.5.2020). O podporu na vytvoření aplikace bude požádáno z programu 

Podpora cestovního ruchu Jihočeského kraje. 

 

Úprava prostor proběhla v říjnu a v listopadu 2020. Mezi 9. a 26.11.2020 proběhla instalace děl. 

Vernisáž byla původně plánována na 27.11.2020, z důvodu nepříznivé epidemiologické situace byl 

termín přesunut na 18.12.2020, nicméně ani ten nebyl s ohledem na opětovné zhoršení situace 

umožněn. Výstava byla nakonec otevřena až 5.6.2021, vernisáž proběhla 7.7.2021. Ukončení výstavy 

je plánováno na počátek roku 2022. 
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Situace s pandemií sice přinesla opoždění vernisáže a samotného zahájení výstavy. Tato situace ale 

také byla využita jako příležitost, kdy po uvolnění opatření je v ČK a jeho KČK připravena jedinečná a 

zcela pozitivně zaměřená výstava spojená s doprovodnými aktivitami. Omezená nabídka minulých 

měsíců a očekávaná poptávka návštěvníků po cestování a atraktivních produktech může vést 

k vysokému zájmu. 

 

Provedení výstavy Jindry Čapka je na vysoké úrovni (díla, prostory, rámování atd.) a výstava zakládá 
další potenciál (zkušenosti týmu, očekávání návštěvníků, spolupráce s partnery atd.). Adaptované 
prostory KČK jsou rovněž připraveny pro budoucí aktivity CUD. Dvě části – „modrá“ a „zelená“ – 
mohou mít také dvojí zaměření. Zatímco „modrá“ část umožní budoucí prezentaci až cca 120 ilustrací 
ze sbírky Otakara Božejovského, dvě „zelené“ chodby nabídnou prostor až pro 2 x 40 obrazů 
krátkodobých výstav s trváním ideálně půl roku (např. květen až září a listopad až březen). 
Adaptované prostory již splňují mj. nároky na intenzitu osvětlení, která již nyní dosahuje 
požadovaných 50 lx. 
 

 
 

Partneři výstavy: 

▪ SUPŠ 

▪ Larson-Juhl s.r.o. 

▪ POHL cz, a.s. 

▪ VIDOX s.r.o. 

▪ DMO Český Krumlov, z. s. 

▪ Jihočeská centrála cestovního ruchu 

▪ Český rozhlas České Budějovice 

 

Mediální ohlasy výstavy: 

▪ Reportáž JČ Televize Jižní Čechy 18.12.2020 

https://www.facebook.com/watch/?v=394585268420545  

▪ Reportáž Regionální televize Jihočeský kraj 24.12.2020 

https://www.youtube.com/watch?v=jni1Ba5AgiM&ab_channel=IvoBrabec 

▪ Článek Táborský deník 6.6.2021 

https://taborsky.denik.cz/zpravy_region/krumlovske-klastery-jsou-otevrene-zvou-na-

novinky-20210606.html  

https://www.facebook.com/watch/?v=394585268420545
https://www.youtube.com/watch?v=jni1Ba5AgiM&ab_channel=IvoBrabec
https://taborsky.denik.cz/zpravy_region/krumlovske-klastery-jsou-otevrene-zvou-na-novinky-20210606.html
https://taborsky.denik.cz/zpravy_region/krumlovske-klastery-jsou-otevrene-zvou-na-novinky-20210606.html
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ZÁMĚR 
 

Centrum umění dětem 

 

Hlavními myšlenkami CUD je stát se místem fantazie a prostorem imaginace rozvíjejícím představy 

dětí i dospělých prostřednictvím prezentace špičkových ilustrací a současně stát se místem hravé 

edukace dětí i inspirujícího setkávání ilustrátorů.  

 

Vize návštěvníka25: Kouzelný dům, kde můžu snít s otevřenýma očima. Místo, které mně nabídne 

nevšední zážitek, kde se něco dozvím a kde si můžu leccos vyzkoušet. Prostor, kam mohu přijít se 

svými rodiči, sourozenci, spolužáky nebo kamarády a pokaždé zde najdu nebo zažiji něco nového. 

 

Vize CUD 203026: CUD je světově uznávanou institucí zaměřenou na dětskou ilustraci, spolupracuje 

s podobně zaměřenými subjekty. Do ČK a CUD míří návštěvníci z celého světa, současně má ale CUD 

co nabídnout i místním. Jádro CUD tvoří sbírka Otakara Božejovského, o jehož životní dílo CUD dále 

pečuje. Sbírka je postupně rozšiřována a doplňována o další autory. Činnost CUD je řízena partnery a 

odbornou radou, provoz zajišťuje zkušený tým. Zázemím pro činnost CUD je areál klášterů. CUD 

kromě své sbírky prezentuje evropské a světové autory, pořádá akce pro odbornou i laickou 

veřejnost, věnuje se edukaci dětí. 

 

 
Vlasta Baránková (Česko): Zvěst č. 3, 30,8 x 42,7 cm (1991) 

 
25 Typickým návštěvníkem CUD bude dítě od 3 do 14 let. 
26 Vize CUD je stanovena na 10 let. Strategie CUD je vytvořena nejprve na 5 let do doby nabytí sbírky a do doby 
získání zkušenosti s aktivitami CUD a cílovou skupinou. V průběhu 5 let je nezbytné vytvořit dlouhodobou 
strategii CUD pro zajištění kontinuity vývoje značky a aktivit. 
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Strategie sbírky: 

▪ Sbírka Otakara Božejovského má světové parametry, svým významem přesahuje současný 

význam KČK. Příležitost získání sbírky do vlastnictví MČK a její prezentace v KČK je jedinečná. 

Přístup ke sbírce, jejímu umístění a CUD tak musí být zcela specifický. 

▪ Podstatným základem kulturní instituce je vlastní sbírka, se kterou je možné tematicky 

pracovat (výstavy, zápůjčky, vydávání tiskovin, rozšiřování koupí nebo vytvořením apod.). 

▪ Pořízením sbírky získá MČK do majetku umělecké předměty, které přinesou příjmy a jejichž 

hodnota bude současně v čase dále růst. Sbírka je současný i budoucí kapitál MČK. 

▪ Vlastnictví a práce se sbírkou a činnost CUD bude generovat MČK a dalším subjektům včetně 

podnikatelů na území města příjmy, a to nejen z návštěvníků (druhotně generované příjmy). 

 

Strategie CUD: 

▪ Činnost CUD musí být od začátku založena se světovými ambicemi. Lokální charakter může 

v budoucnu významně limitovat přístup umělců i jiných institucí k CUD. Špičková kvalita a 

jedinečné téma sebou ponese prakticky nulovou konkurenci.  

▪ Značka CUD bude od počátku budována jako samostatná, a to i přes jisté společné rysy se 

stávajícími produkty KČK (např. unikátnost). Značka CUD je nadregionální, má daleko širší 

dosah a potenciál. Značka CUD bude vytvářena postupně několik let, nicméně její finální 

rozměr a dosah může být značný. 

▪ Výstava Jindry Čapka je „nultou etapou CUD“ a uvedením KČK (značky, týmu, prostor) mezi 

instituce zaměřené na výtvarné umění. 

 

Strategie KČK ve vztahu k CUD: 

▪ Prostřednictvím značky a činností CUD bude zvyšována atraktivita KČK a zajištěna 

dlouhodobá ekonomická udržitelnost provozu této výjimečné a stále ještě nové kulturně-

vzdělávací instituce. CUD má potenciál zachovat KČK v podobě dané revitalizačním projektem 

a dále ji rozvinout. 

▪ Realizace a provoz CUD budou zajištěny v organizační struktuře MDČK prostřednictvím 

organizační jednotky KČK bez výrazného navýšení zdrojů na provoz. 

▪ Případná úprava stávajících aktivit v klášteru klarisek (historická herna jako interaktivní 

expozice s prezentací historických umění a řemesel) bude řešena postupně s ohledem na 

vývoj úspěchu CUD a poptávky cílových skupin. 

 

Cíle CUD: 

▪ Dosáhnout návštěvnosti CUD min. 15 tis. návštěvníků ročně. 

▪ Dosáhnout snížení provozní ztráty areálu KČK o další 2 mil. Kč ročně, tedy z cca 10 mil. Kč 

ročně (2019), resp. 7,5 mil. Kč (2023 – již deklarováno KČK) na max. 5,5 mil. Kč ročně (po 

zavedení CUD). 
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Proč CUD právě v ČK a KČK? 

 

Proč vytvořit spojení ČK a ilustrací dětských knih? 

▪ Pohádkové ilustrace v pohádkovém městě. ČK má a může být město plné kultury. CUD jako 

vhodné kulturní téma profilující a zlepšující nabídku města pro místní obyvatele i cestovní 

ruch.  

▪ Vysoká frekvence návštěvníků města, klasické výletní místo cílových skupin CUD – rodiny 

s dětmi, v současnosti chybějící nabídka produktů CR pro tuto cílovou skupinu. 

▪ Aktivity CUD nemají v ČK ani v jeho širším okolí konkurenci, jednak tematicky a jednak 

orientací ostatních institucí spíše na expozice (s výjimkou ESAC, který ve svém areálu 

připravuje 4 dlouhodobé výstavy od dubna na rok, cílovou skupinou jsou dospělí návštěvníci). 

Přesto se nabízejí synergie (bezprostředně v sousedství hrad a zámek, SUPŠ, obnovovaný 

areál pivovaru a další v širším okolí). 

▪ Téma ilustrací z oceňovaných dětských knih, jejich prezentace a navazující tvůrčí a vzdělávací 

činnosti mohou být atraktivním prvkem jak pro KČK, tak pro ČK, region a potažmo i stát. ČK 

se prostřednictvím CUD a sbírky Otakara Božejovského může zviditelnit v žádoucím kontextu 

umění a kultury (individuální návštěvníci, náročnější klientela, delší pobyty apod.). 

▪ Další diverzifikace nabídky města vedoucí k dlouhodobějšímu (a tedy ekonomicky 

přínosnějšímu) pobytu turistů ve městě. 

▪ Návaznost na rodinnou politikou města, CUD rozvíjí děti jako budoucí občany a kulturní 

aktivity pro děti.  

▪ Ilustrátor Jindra Čapek jako jeden z nejpočetněji zastoupených autorů ve sbírce žije v ČK. 

▪ Propojení Bohem Pressu a ČK je možné vnímat názvem, určitým bohémstvím, uměním i 

příběhem 2. poloviny 20. století. 

 

 
Ralph Steadman (Velká Británie): litografie, 40 x 64 cm 
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Proč ilustrace v KČK? 

▪ KČK jsou součástí historického centra ČK. Revitalizovaný areál, návaznost CUD na původní 

myšlenku revitalizace „Dvory umění a řemesel“. Rozvoj areálu a jeho plné využití pro umění a 

kulturní činnost a současně návštěvnicky atraktivní činnosti. 

▪ Důstojné a současně jedinečné a až pohádkové prostředí, úžasné a jedinečné prostory, malé 

místnosti jsou současně ideální pro malý formát ilustrací dětských knih. 

▪ Umístnění na frekventovaném, ale současně dostupném místě (pěší, parkování, hromadná 

doprava). 

▪ Historické spojení klášterů a knih – knihtisk, iluminátorské dílny, knihovny. Řada ilustrací 

zobrazuje zvířata, jejichž patronem je sv. František, zakladatel minoritů i klarisek. 

▪ Působí zde etablovaná kulturně-vzdělávací instituce zaměřená na „analogová“ témata 

historie. CUD navazuje na schválený plán rozvoje KČK. 

▪ Aktivity CUD doplňují současné tvůrčí aktivity KČK a jsou určeny pro podobné cílové skupiny.  

Společně s nedalekým zámkem v současnosti prakticky jediná dvě cílová místa pro rodiny s 

dětmi ve městě. 

▪ Zájem zlepšení provozní ekonomiky KČK – nutnost najít a realizovat atraktivní téma. 

Prostřednictvím atraktivní činnosti vyřešit finanční udržitelnost KČK a snížit provozní ztrátu. 

▪ Souhlas vlastníka sbírky Otakara Božejovského s jejím umístěním v ČK a KČK. 

▪ Vysoký potenciál návazujících aktivit (muzejní obchod, dílny, workshopy, letní školy, 

mezinárodní spolupráce, vlastní sbírka). 

▪ KČK disponují odpovídajícím personálním zajištěním, který od roku 2015 prokázal schopnost 

vystavět a rozvinout zcela nový úspěšný produkt specificky zaměřený na rodiny s dětmi. 

▪ KČK disponují vhodnými vnitřními i vnějšími prostory a vybavením (mj. trezorová místnost, 

rozličné dispozice místností, klášterní zahrada apod.). 

 

 
Marie-José Sacré (Belgie): Zelená květina 2, 34 x 25 cm (1986) a Plachý drak 1, 30,5 x 21 cm (1983) 
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Aktivity CUD 

 

KČK se z pohledu návštěvníka rozdělí na dvě základní programové části: klášterní muzeum v bývalém 

klášteru minoritů a CUD v klášteru klarisek. CUD zahrne aktivity Umění pro děti (sbírka Otakara 

Božejovského) a historická herna. Obě části budou provázány do řemeslných dílen, komerčního 

provozu a klášterní zahrady. 

 

Expozice 

 

Způsob prezentace děl ze sbírky Otakara Božejovského bude ještě upřesněn programovým úsekem 

KČK. Předpokládá se vytvoření komorních zatemněných prostorů, ve kterých vyniknou prezentované 

ilustrace. Určitá tematicky shodně zaměřená část sbírky také může být prezentována v jednom 

uceleném prostoru společně s navazujícími aktivitami pro návštěvníky. 

 

Ilustrace budou prezentovány v souladu s Metodikou uchovávání předmětů kulturní povahy a jejími 

požadavky na teplotu, vlhkost, znečištění, světlo a ochranu před biologickými škůdci, požárem, 

krádežemi a poškozením. S ohledem na vysokou citlivost ilustrací se při osvětlenosti 50 lx 

předpokládá doba světelné expozice každého díla 300 hodin/rok. Při předpokládaném provozu CUD 8 

hodin denně a 6 dní v týdnu zakládají požadavky Metodiky obměnu prezentovaných děl každých 6 

týdnů, tedy cca 8 až 9 x do roka. Při počtu 583 děl ve sbírce a zájmu celoročního provozu CUD bude 

možné vystavit vždy max. 70 ilustrací. Celoroční obměna prezentovaných děl a jejich umístění však 

výrazně zvýší atraktivitu provozu CUD. 
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Výstavy 

 

Výstava Jindry Čapka uvede KČK mezi galerijní instituce a bude „nultou“ etapou CUD. V návaznosti na 

tuto výstavu bude CUD v dalších letech připravovat další jednorázové výstavy spojené s 

doprovodným programem a dalšími prvky. 

 

Počet výstav ročně bude reflektovat postupně rostoucí zájem návštěvníků, prozatím je uvažováno o 1 

až 2 výstavách ročně, každá po 1 až 2 autorech (odpovídající kapacita na přípravu, nenucenost, 

zabránění devalvace, dostatečný prostor na propagaci a návštěvu zájemců), časově ve špičkách 

návštěvnosti ČK (léto a advent). Kapacity prostor CUD a KČK z pohledu výstav (počet děl, počet 

návštěvníků) budou stanoveny postupně nabývanými zkušenostmi. Výstavy budou doprovázeny 

programem (pracovní listy, komentované prohlídky, kulturní program, aplikace apod.). 

 

Možná témata dalších výstav: 

▪ Štěpán Zavřel, podle Otakara Božejovského druhý nejvýznamnější český ilustrátor po Jiřím 

Trnkovi, přinesl revoluci do ilustrace dětských knih v Itálii, reprezentuje moderní ilustraci 

západní Evropy, zápůjčka děl ze dvou italských muzeí Štěpána Zavřela a od jeho dědiců, 

▪ autoři ze sbírky Otakara Božejovského, 

▪ výstupy workshopů a letních škol, 

▪ tematická prolínání (např. umělecké ztvárnění vinět Jindry Čapka pro italského vinaře), 

▪ porovnání produkce Bohem Pressu s dobovými konkurenty (Artemis Verlag, Atlantis Verlag a 

frau Siemens) neb současnými nakladateli. 

 

Lze předpokládat, že postupné etablování CUD bude impulsem pro samotné autory ke spolupráci a k 

nabídce svých děl na výstavy v CUD. S tématy výstav může být pracováno rovněž v návaznosti na 

právě vystavené ilustrace v expozici Otakara Božejovského. Mohou tak vznikat různé tematické, 

autorské nebo výtvarně-technické paralely doplněné o programy pro návštěvníky. 

 

CUD jako disponent sbírky ilustrací rovněž může navázat spolupráci s podobně zaměřenými 

institucemi v Česku, v Evropě i ve světě. Tím vznikne možnost zápůjček a vzájemných prezentací 

sbírkových fondů při výstavách. 
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Komentované prohlídky 

 

Prohlídky výstav za účasti autora a dalších hostů, kteří podrobně vysvětlují přístup a techniku. Pro 

návštěvníky příležitost osobního setkání, diskuze, zážitku – někteří autoři mají významný potenciál 

vtáhnout návštěvníky do svých příběhů a vyprávění. Prohlídky doprovázené pohoštěním a číší vína. 

 

Knihovna  

 

Návštěvníkům bude přístupná knihovna s kompletní edicí knih Bohem Pressu ve světových jazycích, 

které Otakar Božejovský daruje MČK jako součást odprodávané sbírky. Návštěvníci se budou moci 

seznámit s publikovanými díly, odpočinout si v pohodlném prostředí a začíst se do dětských knížek. 

 

Při výstavě Jindry Čapka bude vyzkoušen princip Velkého sálu jako středobodu a srdce prostoru. 

Pokud se princip osvědčí, bude knihovna umístěna právě ve Velkém sálu. 

 

Správa sbírky a sbírkotvorná činnost 

 

Během prvních 5 až 6 let existence CUD dojde k postupnému pořízení sbírky Otakara Božejovského. 

Pro samotného sběratele je sbírka životním dílem, osobně zná každého autora, se kterými jej navíc 

pojí zážitky a příběhy. Sbírka by měla být v budoucnu uvážlivě rozšiřována – autoři a díla tematicky 

navazující, odpovídající kvalita, aby sbírka nedegradovala, rozšiřování se souhlasem sběratele. Žádná 

sbírka není podle Otakara Božejovského kompletní, pokud není doplňována, sbírka zastará a místo 

galerie se stane muzeem. 

 

V další etapě existence CUD by mělo dojít k postupnému založení vlastní sbírky, ve které by byli 

zastoupeni současní autoři a díla. Založení a rozšiřování sbírek je možné nákupem děl na aukcích, 

nákupem od autorů z ateliérů nebo přenecháním od autorů např. z výstav. Pro rozšiřování sbírek 

musí být vyhrazeny zdroje, např. část výnosů nebo zisku může být časem odváděná do fondu. 

 

Propojení s historickou hernou 

 

Historická herna (dříve interaktivní expozice lidských dovedností a umu našich předků) v klášteru 

klarisek se v současné době zaměřuje na historická řemesla a dovednosti, tradiční znalosti klášterů a 

život šlechty. Tvůrčí činnosti se postupně obměňují, aby měla expozice co nabídnout i opakovanému 

návštěvníkovi. Při rozvoji aktivit CUD bude vyhodnocováno užší tematické propojení historické herny 

s tématem ilustrací a případná další transformace či přizpůsobení tvůrčích činností. 
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Muzejní obchod 

 

Stávající Návštěvnické centrum KČK bude rozšířeno o muzejní obchod. Návštěvníci CUD, ale i dalších 

aktivit KČK, případně externí zákazníci si budou moci zakoupit upomínkové předměty spojené s CUD 

– knihy Bohem Pressu nebo českých nakladatelství (autoři např. Jindra Čapek, Petr Sís apod.), další 

tiskoviny a předměty s ilustracemi (např. katalog sbírky Otakara Božejovského), reprinty ilustrací a 

autorské listy, pohlednice, pracovní listy, dřevěné hračky a další sortiment vztažený k ČK nebo KČK. 

Prodej zboží bude zajištěn také komisně s rabatem. Strategie muzejního obchodu bude dále 

podrobněji rozpracována MDČK, organizační jednotkou KČK, úsekem obchodu. 

 

Výhodou muzejního obchodu je jeho lokalizace hned u východu z CUD, přiměřená prostornost a 

současně jeho přístupnost z veřejných prostorů Klášterního dvoru a předpolí bývalého kláštera 

minoritů. Přes to by měl být návštěvník motivován k návštěvě muzejního obchodu (např. vyzvednutí 

odměny). Při zvýšení návštěvnosti je možné uvažovat s dislokací muzejního obchodu do Velkého sálu. 

 

Školní programy 

 

KČK již v současné době nabízejí programy pro MŠ a nižší stupně ZŠ, pro vyšší stupně ZŠ a pro SŠ. 

Programy se zaměřují na témata historie, umění, řemesel, vědy a vynálezů, případně sezónně na 

Vánoce nebo Velikonoce. Pro starší děti jsou v programech hledány paralely se současností a jejich 

dnešními zájmy. Délka programů je od 1 do 3 hodin. Kromě toho KČK nabízejí letní programy pro 

táborové či další skupiny dětí včetně příměstských táborů. 

 

Tyto aktivity by rozšířila činnost CUD o další programy zaměřené na ilustraci, dětské knihy, svět 

imaginace a představivost. Programy pro školy a dětské skupiny budou připravovány již při výstavě 

Jindry Čapka. 
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Workshopy 

 

Workshopy jsou pro návštěvníky oblíbenou činnosti, při níž se mohou aktivně zapojit. Současně KČK 

mají s pořádáním workshopů bohaté zkušenosti a také disponují vhodnými prostory – Velkým sálem, 

seminárními místnostmi nebo v exteriéru klášterní zahradou. 

 

Pro uskutečnění workshopů ilustrace lze uvažovat s využitím místních umělců včetně Jindry Čapka. 

 

Letní ilustrátorské dílny 

 

Letní školy nebo dílny bývají tematicky různě zaměřenými intenzivními vzdělávacími aktivitami 

realizovanými v uvolněné letní dovolenkové atmosféře obvykle ve volné kapacitě středních a 

vysokých škol nebo dalších institucí, případně v době mimo letní sezonu ve volné kapacitě 

ubytovacích zařízení (např. listopad + prodej vytvořených děl na adventních trzích).  

 

Cílovými skupinami mohou být nadšení zájemci o umění (hobby, zájem dozvědět se a zkusit něco 

nového), začínající i zkušení umělci (vzájemná výměna zkušeností, edukace), studenti umění, děti, 

rodiče s dětmi (společný program nebo rodiče v kurzu a děti „na hlídání“ – historická herna, expozice 

a výstavy CUD, školní programy). Efektem pro cílové skupiny i lektory je také získání nových 

dovedností, kontaktů a přátelství, současně efektem pro ČK budou nové skupiny návštěvníků města a 

částečný návrat kulturní esence města z 90. let 20. století. 

 

Pro ilustrátorské dílny se nabízí klastr institucí působících na Latránu: CUD, SUPŠ a Studijního centra 

Zámku Český Krumlov. K činnosti letní dílny se nabízí vnitřní prostory KČK včetně seminárních 

místností, ateliéry SUPŠ včetně vybavení, sály a studovna Studijního centra, klášterní zahrada a další 

exteriéry města a jeho okolí s jedinečným geniem loci (památky, řeka, historie, zelené horizonty). 

Zázemí účastníkům může nabídnout KČK (16 lůžek v 5 pokojích), MDČK (11 lůžek), Studijní centrum 

(33 lůžek v 19 pokojích), soukromí krumlovských rodin nebo mimo sezonu nevyužité kapacity hotelů 

a penzionů. 

 

Základní koncept může být nastaven např. pro 20 lidí (2 skupiny po 10 nebo 3 skupiny po 6–7 

účastnících) s dvou- až třítýdenním programem a účastnickým poplatkem 30 tis. Kč. Kurzy mohou mít 

mezinárodní rozměr – lektoři, účastníci, témata. Společně s přihláškou bude předloženo portfolio, 

aby mohli být účastníci rozděleni do skupin podle zkušeností. Program bude mít téma a směřovat 

k výstupům spojeným s přehlídkou či výstavou vytvořených prací. Součástí programu mohou být 

doprovodné aktivity – koncert, výstava, vernisáž, barokní divadlo apod. (inspirace a zážitky). 

 

Aktivitu bude možné plně rozvinout až po etablování CUD jako instituce, setkávání umělců a jejich 

tvůrčí práce ale bude CUD dále profilovat. CUD současně může získat vytvořená díla a prezentovat je 

při výstavách. S přibývajícími ročníky může i významně růst zájem a počet návštěvníků výstav či 

workshopů (letní ilustrátorské školy v italské Sarmedě s 3 tis. obyvateli a navazující výstavy dětských 

ilustrací zaznamenávají přes 80 tis. návštěvníků ročně s příjmy 60 až 80 tis. EUR). 

 

Spolupráce 

 

CUD také může uvažovat o spolupráci s podobně zaměřenými institucemi v Itálii, USA či Japonsku.27 

 
27 Blíže v další kapitole Potenciální zahraniční partneři projektu. 
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Související a navazující aktivity 

 

Projekce dětských filmů – v rámci expozice nebo jako samostatný program realizovaný např. ve 

Velkém sále, mohou být promítány dětské filmy. Filmy mohou být animované (rozpohybování 

ilustrací, inspiracemi prezentovanými ilustracemi do animované tvorby apod.) nebo hrané 

(dokumenty o autorech, prezentace jejich práce apod.). Zamření filmů bude odpovídat cílovým 

skupinám CUD. 

 

Filmový festival dětských filmů – potenciální aktivita CUD v dalších letech provozu s potenciálem 

oslovit místní obyvatele, návštěvníky města, samosprávy okolních obcí a kraje i partnery. 

 

Prezentace sbírky loutek Jiřího Vorla – na dva tisíce loutek od 1. poloviny 19. století do 70. let 20. 

století, ve kterých se snoubí řemeslo a umění. Provázanost na cílovou skupinu CUD (rodiny s dětmi), 

SUPŠ (scénická tvorba) i na koncept KČK (umístění na půdě s neucelenou programovou náplní). 

 

Bilderbuch Českého Krumlova – po vzoru motivu Jindry Čapka na bilderbuch Českých Budějovic (lev 
na Samsonově kašně celý den drží otevřenou tlamu, v noci se jde podívat do cirkusu, aby se ráno zase 
rád vrátil zpátky na kašnu). 
 
Cena Stříbrná růže Českého Krumlova pro nejepší/ho ilustrátora/ku do 30 let – podmínkou vydání 
knihy do autorových 30. narozenin. Finanční odměna (např. 25 tis. Kč) a rožmberská růže ze stříbra 
do klopy nebo na řetízek a výstava pro autora, stejná finanční odměna a prodej knihy v muzejním 
shopu pro nakladatele. 
 

 
Jozef Wilkon (Polsko): volná ilustrace č. 28, 32 x 46,2 cm (1997) 
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Cílové skupiny a jejich potenciál 

 

Rodiny s dětmi 

 

Primární cílovou skupinou CUD jsou děti. I když je tvrzení klišé, děti jsou bezesporu budoucností 

národa. Téma kultury pro děti však obecně není strategicky rozvíjeno a v současnosti realizované 

aktivity tak obvykle dosahují různé kvality. I přes digitalizaci dnešní doby zůstává dětem vztah ke 

knížkám, a to nejenom školním učebnicím. Spojení malé knížky z domácí knihovny a velkého 

„muzea“, které je plné knížek a ilustrací a které ukazuje dítěti jemu blízké snové prostředí, emoce a 

také souvislosti, bude pro dítě velice atraktivní. Pokud dítě porozumí ilustraci, jejímu obsahu, formě a 

sdělení (též skrytému), bude v něm vytvořen základ pro to, aby se v dospělém věku stalo kulturní 

osobností. Aktivity CUD budou nastaveny tak, aby tento základ výtvarné, literární a kreativní výchovy 

dětí mohly vytvořit. 

 

KČK cílí na rodiny s dětmi již v současné době, zejména interaktivní expozicí, řemesly, tvořivými 

aktivitami a zážitkovými programy v klášteru klarisek. Mezi návštěvníky KČK jsou rodiny s dětmi z ČK, 

z blízkého okolí, z celého Česka a omezeně i ze zahraničí. Za nabídkou KČK přijíždějí cíleně nebo ve 

spojení s návštěvou jiných míst v ČK (SHZ) nebo regionu (Lipno). KČK mají v ČK konkurenční výhodu, 

jelikož jako jediná instituce v ČK nabízejí pravidelné volnočasové aktivity a tvůrčí programy pro děti i 

jejich rodiče. Aktivity CUD jsou vhodné také při nepřízni počasí. 

 

 
Eric Battut (Francie): volná ilustrace a Červená karulka, 21 x 22 cm, 1998) 
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CUD by se měl v ČK stát první volbou této cílové skupiny – nabízí se synergie s hlavním cílem 

destinace SHZ ČK, který nemá zvláštní produkt pro tuto cílovou skupinu. Produkt CUD se zaměří 

primárně na děti od 3 do 14 let. V Česku je těchto dětí 1,37 mil., tedy 12,8 % populace. Pro určení 

potenciálu této cílové skupiny je zpracována následující úvaha: zájem navštívit CUD bude nepřímo 

úměrný délce cesty28 a přímo úměrný průměrné mzdě v regionu (nad/podprůměr zvyšuje/snižuje 

možnost cestovat).29  

 
 

obyvatel dětí 3-14 index 

cesty 

mzda (Kč) podíl 

zájmu % 

zájem dětí 

3-14 2020 2020 2020 

Česká republika 10 701 777 1 369 827 
 

35 611 
 

690 241 

Hlavní město Praha 1 335 084 170 891 18 43 675 84 142 819 

Středočeský kraj 1 397 997 178 944 18 36 260 69 124 159 

Jihomoravský kraj 1 195 327 153 002 40 34 597 51 78 108 

Jihočeský kraj 643 551 82 375 1 32 661 74 60 625 

Plzeňský kraj 591 041 75 653 19 34 513 65 49 240 

Ústecký kraj 817 004 104 577 47 33 303 45 46 999 

Kraj Vysočina 508 852 65 133 18 32 710 63 40 890 

Pardubický kraj 522 856 66 926 45 32 095 45 29 784 

Královéhradecký kraj 550 803 70 503 53 33 447 41 29 071 

Liberecký kraj 442 476 56 637 45 32 837 45 25 718 

Olomoucký kraj 630 522 80 707 74 32 435 26 21 122 

Zlínský kraj 580 119 74 255 75 31 644 25 18 489 

Karlovarský kraj 293 311 37 544 44 31 180 43 16 287 

Moravskoslezský kraj 1 192 834 152 683 108 32 325 5 6 930 

Zdroj: Veřejná databáze ČSÚ 

 

Potenciál cílové skupiny dětí od 3 do 14 let je tedy cca 690 tis. dětí30 + 690 tis. dospělých. 

V samotném ČK je potenciál cílové skupiny cca 1 400 dětí + 1 400 dospělých.31 V okrese Český 

Krumlov je potenciál cílové skupiny 6 100 dětí + 6 100 dospělých.32 

 

Přeshraniční vazba CUD se obtížně kvantifikuje z důvodu existujících limitů (jazyková bariéra, jiné 

požadavky na poskytované služby, jisté kulturní rozdíly apod.). Při aplikaci podobné úvahy jako na 

české kraje by potenciál cílové skupiny jen pro Horní Rakousy mohl dosáhnout 28 tis. dětí + 28 tis. 

dospělých33, tedy podobně jako Pardubický nebo Královéhradecký kraj. 

 

 

  

 
28 Index cesty určen jako součin vzdálenosti v km z ČK do krajského města a průměru jízdní doby autem a 
veřejnou dopravou. 
29 Podíl zájmu cílové skupiny ve vlastním kraji s indexem cesty 1 je určen jako 80 %, podíl zájmu 
v nejvzdálenějším Moravskoslezském kraji s indexem cesty 108 je určen jako 5 %. Hodnoty podílu zájmu pro 
ostatní kraje jsou aproximovány. Podíl zájmu je násoben vztahem mzdy v regionu k průměru Česka. 
30 Tedy 50,4 % dětí ve věku od 3 do 14 let v Česku. 
31 Při cca 1 670 dětech od 3 do 14 let, podíl zájmu 90 %, průměrná mzda 92 %. 
32 Při cca 7 900 dětech od 3 do 14 let, podíl zájmu 85 %, průměrná mzda 92 %. 
33 Horní Rakousy: 1 436 791 obyvatel, tj. cca 184 tis. dětí od 3 do 14 let, index cesty 5, bez zohlednění mezd, 
podíl zájmu 20 %. 
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Místní obyvatelé 

 

KČK nabízejí této cílové skupině koncerty, divadelní představení, přednášky, workshopy a pravidelně 

se opakující programové aktivity (městské slavnosti a výročí, trhy). KČK pro tuto skupinu zároveň 

slouží pro komunitní setkávání. Většina návštěvníků z této cílové skupiny již nyní navštěvuje KČK 

opakovaně a pravidelně. 

 

Projekt CUD zvýší rozsah nabídky produktů a atraktivitu KČK pro tuto cílovou skupinu. Kromě návštěv 

výstav (již výstava Jindry Čapka nabývá mimořádného místního významu) to může být účast na 

seminářích, workshopech, komentovaných prohlídkách nebo promítání filmů. 

 

V ČK je potenciál cílové skupiny cca 1 350 osob nad 15 let. V okresu Český Krumlov je potenciál cílové 

skupiny cca 6 800 osob nad 15 let.34 

 

Školy a dětské skupiny 

 

Současný program KČK nabízí školám řadu programů zaměřených na hry, historii, umění, řemesla 

nebo svátky. Programy jsou mezi školami oblíbené, což se promítá v roční návštěvnosti cca 3 tis. dětí 

v cca 150 skupinách. Na umění se zaměřují již současné programy Umělci v klášterech, Kniha přítel 

člověka (oba zvlášť pro MŠ až 3. třídu ZŠ a pro 4. až 7. třídu ZŠ), Umění v krumlovských klášterech a 

Moudrost schovaná v knihách (oba pro 8. třídu ZŠ až SŠ).  

 

CUD nabídne další programy spojené s uměním, ilustracemi a dětskými knihami pro MŠ, ZŠ a SŠ. Tím 

se zvýší atraktivita nabídky. Speciální školní programy pak mohou být spojeny s konkrétními 

výstavami nebo projekty CUD. Přítomnost školních skupin pak současně napomůže dotvořit 

atmosféru CUD jako živoucího místa plného dětí a dodá KČK osobitý charakter. 

 

Potenciál cílové skupiny v Jihočeském kraji je určen na základě délky cesty a typu školy35. U MŠ je 

potenciál cca 16 100 dětí, u ZŠ 40 400 žáků a u SŠ 9 400 žáků, celkem 66 tis. dětí a žáků.36 Další 

potenciál cílové skupiny představují žáci a děti z jiných regionů. 

 

Vzdělávání – celkový přehled v Jihočeském kraji ve školním roce 2019/2020: 

 Školy Třídy Žáci/ 

Studenti 

z toho dívky Učitelé z toho ženy 

MŠ 324 1 020 23 017 10 945 2 015,2 2 005,2 

ZŠ 264 2 935 57 646 27 899 4 061,9 3 410,1 

gymnázia 22  7 810    

odborné SŠ 68  18 116    

SŠ nástavby 20  1 013    

VOŠ 15 41 841  71,70  

Celkem 713  108 443    

Zdroj: Veřejná databáze ČSÚ 

 
34 Při podílu osob od 15 let v populaci 84 %, podíl zájmu 25 %, bez osob z cílové skupiny rodiny s dětmi. 
35 Z počtu MŠ + ZŠ + SŠ celkem 698 (podle ČSÚ), resp. 280 (podle vlastního průzkumu) je 5 % v ČK, 70 % 
v blízkém okolí ČK a 25 % ve zbytku JČK. U škol v ČK se předpokládá podíl zájmu 100 %, v blízkém okolí 75 % a 
ve zbytku JČK 50 %. U MŠ a ZŠ se předpokládá zájem 100 %, u SŠ 50 %. 
36 Tedy 61,2 % dětí a žáků v Jihočeském kraji. 
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Počet školských zařízení v Jihočeském kraji: 

 ČK blízké okolí ČK zbytek JČK celkem 

mateřské školy 7 92 40 139 

základní školy 5 71 24 100 

střední školy 3 31 7 41 

další zařízení 2 17 10 29 

Celkem 17 211 81 309 

Zdroj: vlastní průzkum muzejní pedagožky KČK 

 

 
Emilio González Urberuaga (Španělsko): Nanuk, 70 x 44 cm (2012) 

 

Individuální turisté + organizované skupiny / zájemci o umění 

 

Tuzemští a zahraniční návštěvníci přijíždějí do ČK za poznáním historie, kulturních památek a města, 

za zážitky a/nebo za uměním. Zájmem DMO je prodlužovat pobyt těchto návštěvníků v ČK různými 

produktovými balíčky. U některých z nich může být CUD vhodným tematickým rozšířením 

(pohádkový ČK, víkend pro dva apod.).  

 

Současně má CUD a sbírka Otakara Božejovského potenciál přilákat zájemce o umění, ilustraci a 

dětskou literaturu z celého světa – u těchto návštěvníků lze předpokládat multiplikaci do dalších 

atraktivit ČK (barokní divadlo, koncerty apod.). Tato cílová skupina má současně potenciál se vracet 

opakovaně. 

 

Organizované tuzemské a zahraniční skupiny návštěvníků se v ČK zaměřují na poznávání místa nebo 

se účastní konferencí a sympozií. Organizátoři vyžadují specifický přístup (časování akce, zvláštní 

prohlídky, jazykové mutace, zázemí) a odborný výklad (komentovaná prohlídka). Mezi organizované 

skupiny lze řadit též korporátní klientelu (kombinované programy, teambuildingové aktivity, zázemí). 
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Segment CR byl postižen dopady pandemie COVID-19. Podle údajů DMO37 poklesla návštěvnost 

destinace z 2,0 mil. návštěvníků v roce 2019 na 0,6 mil. návštěvníků v roce 2020 (o 70 %), přičemž 

podíl zahraničních návštěvníků se snížil ze 70 % na 5 % (tuzemských návštěvníků tedy přijelo zhruba 

stejně). Návštěvnost památek a kulturních institucí se snížila o 30 až 50 %. Průměrný pobyt 

návštěvníků se ale prodloužil z 1,3 na 3,0 noci, čemuž odpovídá i mírnější pokles příjmu z ubytovacího 

poplatku ze 7,9 mil. Kč na 5,8 mil. Kč (o 27 %).  

 

DMO očekává, že budoucími trendy v CR bude větší rozvoj flexibilnějšího individuálního cestování, 

realizace více kratších pobytů na kratší vzdálenosti, větší poptávka po individuálním přístupu, kvalitě 

služeb, lokálnosti nebo autenticitě (analogový, lidský, osobní a emoční produkt). Návštěvníci budou 

před svojí návštěvou vyhledávat virtuální a on-line prohlídky a vybírat své destinace on-line (digitální 

a bezkontaktní marketing). 

 

DMO se chce zaměřit na upevnění pozice a komunikaci uvnitř destinace, orientovat se na cílového 

návštěvníka z Česka a okolních zemí a připravit produkty reagující na novou situaci. V roce 2022 a 

dalších lze v ČK očekávat návštěvnost 0,6 mil. tuzemských a 0,4 mil. zahraničních návštěvníků. Lze 

očekávat, že počet zahraničních návštěvníků bude opět růst. Produkt CUD má potenciál oslovit až 60 

% těchto návštěvníků, tedy 400 tis. osob ročně. 

 

Umělci 

 

ČK byl středobodem umělců zejména v 90. letech 20. století, kdy se ve městě prolínala historie a 

charakter místa, syrová současnost, nadšení z nabyté svobody i obnovených přeshraničních vztahů a 

občanská aktivita. V dalších desetiletích byl tento cenný profil překryt komercí a hromadným 

turismem. CUD a sbírka Otakara Božejovského může v budoucím ČK vytvořit bod, který se stane 

kulturním a uměleckým centrem a současně odkazem nejen 90. let, ale zejména celého uměleckého 

vývoje města. 

 

Stovky umělců ročně naleznou v CUD a SUPŠ studijní materiál nebo tvůrčí zázemí, zúčastní se 

vícedenních kurzů a seminářů nebo výuky pod vedením lektora. Vybavení pro činnost nabídne SUPŠ, 

ubytování a stravování pak KČK. 

 

 

 

 

 

 

 

  

 
37 Prezentace Český Krumlov Region: Jak čelí TOP destinace nové realitě, DMO pro Travelcon 15.4.2021 
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Nositelé projektu 

 

Hlavním nositelem projektu je MDČK, organizační jednotka KČK. Sbírku bude 

pořizovat do svého vlastnictví MČK, správce sbírky pak bude právě MDČK. 

 

Založením CUD se KČK otevírá po době udržitelnosti příležitost úpravy a 

rozšíření programové náplně, avšak s návaznostmi na cíle dotačního programu a 

výstupy dotačního projektu. KČK se během pěti let provozu etablovaly do 

významné kulturně-vzdělávací instituce – kromě expozic nabízí také edukační a 

kulturní programy a ročně je navštíví téměř 70 tis. návštěvníků.  

 

V Česku je podle Centrální evidence sbírek celkem 146 měst a 15 obcí, které vlastní sbírky muzejní 

povahy. MČK prozatím žádnou sbírku nevlastní. Prostřednictvím ČKRF ale MČK provozuje Museum 

Fotoateliér Seidel, jedinečný historický fotoateliér z přelomu 19. a 20. století. Odkoupením od dědiců 

se ho podařilo zachránit a následně byl kompletně zrekonstruován do současné podoby, jeho 

vybavení včetně historických fotografických prací je součástí Centrální evidence sbírek. MČK tedy 

disponuje dostatkem zkušeností se založením a provozem kulturně-vzdělávacích institucí. 

 

Partneři projektu 

 

SUPŠ – umělecká škola s různě tematicky zaměřenými obory, návaznost na 

ateliéry školy umístěné v klášterech. Studenti (včetně zahraničních v rámci 

programu ERASMUS+) přicházejí s novými technikami a nápady, které jsou 

využitelné, studenti nejsou svázaní klišé a přes určitou naivitu a nezkušenost je 

invence velice svěží a přínosná. Spolupráce bude rozvíjena zejména s obory 

užitá malba, scénická a výstavní tvorba, užitá grafika a design knihy a papíru. 

 

MDČK a SUPŠ spolu uzavřeli memorandum o spolupráci na projektu CUD. V memorandu se subjekty 

dohodly na ustanovení odborné rady, svých rolích v projektu CUD a propagaci CUD. Obsah 

memoranda limitují možnosti dané o.p.s. (MDČK) a p.o. (SUPŠ). 

 

Dohodnutá spolupráce SUPŠ na CUD: 

▪ využívání sbírky v rámci vlastní vzdělávací činnosti, školních i mimoškolních aktivit (včetně 

zapojení studentů a pedagogů školy do aktivit CUD), 

▪ spolupráce s uměleckými školami v Česku i zahraničí (včetně aktivit studentů v programu 

Erasmus),  

▪ výtvarné workshopy spojené s CUD (konference, sympozia) a využití vlastních prostor a 

vybavení SUPŠ pro tyto aktivity, 

▪ vizuální styl a grafické práce pro CUD. 

 

Další možná spolupráce: 

▪ tvorba a udržování vizuální stylu CUD, jeho aktivit včetně výstav, jeho prezentace včetně 

elektronických médií, 

▪ předat SUPŠ k programovému naplnění přízemí jižní části ambitu („o úroveň níž“ než CUD) – 

jiní autoři, práce studentů, výstupy workshopů a letních škol, instalace uměleckých děl (jiných 

než ilustrací), 

▪ zapojení do semináře Asociace sítotisku a digitálního tisku ČR pro studenty, pedagogy, 

umělce nebo vedoucí tiskáren, každé 4 roky se workshop koná v SUPŠ. 
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Potenciální partneři projektu 

 

Skupiny potenciální partnerů CUD: 

▪ Zvýšení počtu návštěvníků – partnerství, společné produkty, vzájemné využití chybějících 

kapacit, mediální prezentace apod. 

▪ Tematický rozvoj aktivit – střední a vysoké umělecké školy, umělecké profesní organizace, 

umělci, jejich spolky apod. 

▪ Sponzoring, fundraising nebo darování materiálu – firmy, veřejné instituce apod. Projekty 

spojené s dětmi jsou pro firmy velice atraktivní, zlepšují jejich PR i tvář. 

 

Centrum Český Krumlov a.s. – vlastník areálu bývalého eggenberského pivovaru 

ze 17. století včetně rozlehlé pivovarské zahrady, součást investorské skupiny 

Fortuno Group. V současné době v přípravě projekt částečné revitalizace a 

zpřístupnění areálu za přispění fondů EU ve výši 183 mil. Kč. Společně s KČK byla 

zpracována úprava budoucí programové náplně areálu. V areálu vznikne 

multimediální expozice života v podzámčí, expozice pivovarské kultury a českých 

hospod, výstavní prostor Sdružení českých umělců grafiků Hollar v Rogendorfském paláci (zázemí, 

workshopy, sály pro výstavy – stálá expozice české grafiky). Opravená renesanční kaple a pivovarská 

zahrada zůstanou přístupné zdarma. 

 

Spolupráce KČK/CUD a CČK bude na základě společných dohod založena na kooperaci návštěvnických 

center oboru areálů a určitém propojení aktivit CUD a expozice sdružení Hollar. 

 

Egon Schiele Art Centrum (ESAC) – mezinárodní kulturní centrum vzniklé počátkem 90. let v tehdy 

zchátralých objektech bývalého měšťanského pivovaru v Široké ulici v ČK. Na ploše cca 3 000 m2 je 

umístěna stálá výstava prací Egona Schieleho včetně dokumentace jeho života, pořádají se výměnné 

výstavy klasického a současného umění 20. století, umělcům jsou k dispozici ateliéry pro studijní a 

pracovní pobyty, návštěvníkům pak muzejní obchod a kavárna. ESAC provozuje obecně prospěšná 

společnost vedená ředitelkou Hanou Jirmusovou Lazarowitz jako jednou ze zakladatelek ESAC. 

 

Spolupráce CUD a ESAC by mohla být založena na podobném produktu, avšak mírně odlišných 

cílových skupinách. Zatímco u CUD jsou cílovými skupinami zejména rodiny s dětmi, u ESAC jsou to 

spíše zájemci o moderní umění. Přesto lze ze spolupráce obou institucí získat jistý multiplikační efekt, 

zejména v pohledu vzájemného navýšení počtu návštěvníků na produktech expozic a výstav, ale také 

např. při využití ateliérů ESAC pro tvorbu umělců zaměřených na dětskou ilustraci. Po 30 letech svého 

provozu bude ESAC muset přistoupit k postupným reinvesticím, v rámci spolupráce s MČK a CUD se 

pro ESAC zvyšuje pravděpodobnost získání dotačních prostředků. Další činnost ESAC je také 

limitována dopady pandemie COVID-19 a nemožnosti ESAC získat plnou státní podporu pro omezené 

provozy z důvodu právní formy. 

 

Státní hrad a zámek Český Krumlov – nejvýznamnější a nejnavštěvovanější památka v ČK i 

v Jihočeském kraji. Areál zámku je jedním z nejrozsáhlejších ve střední Evropě. Zahrnuje 46 budov a 

palácových stavení soustředěných kolem pěti zámeckých nádvoří a 12,49 hektaru zámeckých zahrad 

a ostatních ploch. Návštěvníkům jsou k dispozici dva základní návštěvnické okruhy, barokní divadlo, 

hradní muzeum s věží, konírna se sedlárnou a volně přístupná zámecká zahrada. Správu areálu 

zajišťuje Národní památkový ústav, územní památková správa České Budějovice.  

 

  



CENTRUM UMĚNÍ DĚTEM 
Projekt – podrobné představení, zdůvodnění a rozpracování záměru 

- 40 - 

Studijní centrum Zámku Český Krumlov – objekt bývalých stájí, administrativního objektu a policejní 

úřadovny na I. nádvoří zámku byl v letech 2015–2016 rekonstruován na studijní centrum se zázemím 

pro edukativní pobyty studijních skupin, konference, setkávání odborníků, workshopy, semináře, 

koncerty, spolková jednání nebo občanská setkávání. Objekt nabízí dva sály s kapacitou 130 a 80 

osob (při divadelním uspořádání, při konferenčním uspořádání je kapacita 70 a 45 osob), studovnu 

pro 24 osob a ubytování s 33 lůžky. 

 

Umělecké vysoké školy: 

▪ Vysoká škola uměleckoprůmyslová v Praze 

▪ Fakulta výtvarných umění, Vysoké učení technické v Brně 

▪ Fakulta designu a umění Ladislava Sutnara, Západočeská univerzita v Plzni 

▪ Fakulta umění a designu, Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem 

▪ Filozofická fakulta, Univerzita Palackého v Olomouci 

▪ Fakulta multimediálních komunikací, Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně 

▪ Fakulta umění, Ostravská univerzita 

▪ Universität für Künstlerische und Industrielle Gestaltung Linz 

 

Vyšší odborná škola grafická a Střední průmyslová škola grafická, Praha 1, Hellichova 22 – studijní 

obory zaměřené na výtvarné, technologické a restaurátorské aspekty realizace tiskovin, doplněné o 

grafiku na internetu, digitální fotografii a vydavatelství a reklamu. Na škole studuje 330 žáků na 

střední škole a 180 studentů na VOŠ, výuku zajišťuje 66 pedagogů (cca 43 úvazků). 

 

Další umělecké střední školy – výběr z okolních krajů: 

▪ Střední uměleckoprůmyslová škola, Bechyně, Písecká 203 

▪ Soukromá výtvarná střední škola Písek 

▪ Střední umělecko-průmyslová škola a Základní umělecká škola Zámeček, Plzeň 

▪ Vyšší odborná škola a Střední umělecká škola Václava Hollara, Praha 3 

▪ Vyšší odborná škola uměleckoprůmyslová a střední uměleckoprůmyslová škola, Praha 3 

▪ Střední škola designu a umění, knižní kultury a ekonomiky Náhorní, Praha 8 

▪ Soukromá střední umělecká škola designu, Praha-Řepy 

▪ Soukromá vyšší odborná škola grafická a Střední umělecká škola grafická, Jihlava 

▪ Střední uměleckoprůmyslová škola Jihlava-Helenín 

▪ Akademie – Vyšší odborná škola, Gymnázium a Střední odborná škola uměleckoprůmyslová 

Světlá nad Sázavou 

▪ Střední škola designu Lysá nad Labem 

 

Spolupráce se školami se může rozvíjet společnými programy, účastí studentů na workshopech nebo 

dílnách. 

 

Asociace středních a vyšších odborných škol s výtvarnými a uměleckořemeslnými studijními 

obory – asociace sdružuje 33 uměleckých škol z celého Česka (včetně SUPŠ) a zaměřuje se na vnitřní i 

vnější spolupráci a prosazování společných zájmů těchto škol. 

 

Management KČK pozoruje rostoucí zájem o spolupráci různých subjektů již v současnosti v 

souvislosti s připravenou výstavou Jindry Čapka a změnou orientace programového zaměření KČK. 
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Baobab – rodinné nakladatelství založené na přelomu tisíciletí Jurajem 

Horváthem (grafický designér, ilustrátor a redaktor) a Terezou Horváthovou 

(překladatelka, redaktorka a spisovatelka). Nakladatelství se orientuje na 

současné ilustrované knihy pro děti – obrazové knížky pro nejmenší, ilustrované 

příběhy, české i světové klasiky i současníky obrazové knihy a další. Současně 

nakladatelství iniciuje malé kulturní akce s účastí autorů a organizuje výstavy. 

 

Labyrint – nakladatelství a kulturní revue zaměřená na vydávání české i 

překladové beletrie, knih o umění, komiksů a v edici Raketa knih pro děti. 

Nakladatelství podporuje nezávislé kulturní projekty a spolupořádá mezinárodní 

festival KomiksFEST! Od roku 2014 vydává Labyrint ve spolupráci se spolkem 

RAKETA dětem časopis pro děti ve věku 6 až 12 let RAKETA. Každé číslo (4 x 

ročně) je tematicky zaměřeno a obsahuje příběhy, komiksy, hry, tvoření a různé 

tipy.  

 

Barokní soubor Hof-Musici – soubor hudebníků specializovaných na interpretaci 

barokní hudby s použitím dobových nástrojů. Repertoár se zaměřuje zejména 

na hudbu neapolských a benátských skladatelů. Hof-Musici jsou partnerem 

projektu revitalizace areálu KČK, kde provozují Centrum barokní kultury (CBK) – 

hlavní činností centra je pořádání výukových kurzů dobové interpretace hudby, 

tance a hereckého projevu 17. a 18. století, dále dokumentační a badatelská 

činnost a koncertní činnost. 

 

ČESKOKRUMLOVSKÝ ROZVOJOVÝ FOND, spol. s r.o. (ČKRF) – obchodní 

společnost založená MČK v roce 1991. Na počátku MČK vložilo do ČKRF cca 50 

nemovitostí v historickém centru s úkolem zajistit jejich opravu a nalézt 

optimální využití, dále podílet se na rozvoji cestovního ruchu a přivést investory. 

Kromě toho ČKRF v současné době zajišťuje provoz parkovacího systému a 

přípravu a realizaci rozvojových projektů (např. Musem Fotoaliér Seidel). 

Společnost zastupují čtyři jednatelé. Jedním z nich je Miroslav Reitinger, který také ze zážitků a 

zkušeností ze svých zahraničních cest vytváří návrhy projektů a aktivit v ČK, u jejichž zrodu a realizace 

často stojí. 

 

Potenciální komerční partneři projektu 

 

Larson-Juhl s.r.o. (do 30.4.2019 LIRA, obrazové lišty a rámy, a.s.) – předmětem 

činnosti firmy je výroba a prodej obrazových lišt a rámů z tuzemského borového 

a smrkového dřeva, rámování obrazů a obchod s potřebami pro rámaře. Výroba 

obrazových lišt má v ČK tradici více jak 130 let. V roce 2019 měla společnost 220 

přepočtených zaměstnanců, tržby 311,2 mil. Kč a čistý zisk 3,3 mil. Kč. Cca 71 % 

produkce firmy je určeno na export, z toho 79 % do mateřské skupiny. 

Mateřskou společností je Larson-Juhl UK Limited (dříve ARQADIA LIMITED) z Velké Británie, 

společnost je od konce 90. let 20. století součástí nadnárodního konsorcia Larson Juhl International 

L.L.C. z USA vlastněným Berkshire Hathaway z USA. Během roku 2020 probíhá přesun výrobních 

aktivit ze skupiny do ČK a stabilizace firmy. Rámařství bylo v ČK založeno v roce 1880 a nepochybně 

tak má v místě svoji tradici. Spolupráce by se mohla odvíjet od dodávek rámů pro ilustrace a 

prezentaci firmy, rámování by mohlo být nabízeno i návštěvníkům při zakoupení ilustrací v muzejním 

obchodu. 
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KOH-I-NOOR HARDTMUTH a.s. – výrobce tužek, per, výtvarných, rýsovacích a 

kancelářských potřeb se sídlem v Českých Budějovicích (od roku 1848) a téměř 

stovkou vlastních prodejen po celém Česku. Firma se odkazuje na svého 

zakladatele dvorního knížecího architekta Josepha Hardmutha, jeho syna Carla a 

vnuka Franze, kteří na přelomu 18. a 19. století vybudovali jednu z největších 

světových společností ve svém oboru. Společnost nadále zůstává rodinnou 

firmou v soukromém vlastnictví rodiny Břízů s generálním ředitelem Vlastislavem Břízou st. v čele. 

Firma se základním kapitálem 320 mil. Kč má 553 zaměstnanců a vyrábí přes 3 000 vlastních 

produktů. V roce 2019 firma dosáhla tržeb 648 mil. Kč za vlastní služby a dalších 63 mil. Kč za zboží, 

čistý zisk dosáhnul 61 mil. Kč 

 

Pro provoz CUD by mohla firma poskytnout výtvarné potřeby, které by mohl nabízet i muzejní 

obchod. 

 

Schwan Cosmetics CR s.r.o. – dceřiná firma mezinárodního výrobce dekorativní 

kosmetiky Schwan Cosmetics International GmbH se sídlem v německém 

Heroldsbergu. V ČK od roku 2001, od února 2019 v nových výrobních halách 

(275 mil. Kč jen 2018/9). V současnosti (2019) obrat 1,1 mld. Kč, 516 

zaměstnanců, po řadě úspěšných let propad do ztráty 55,2 mil. Kč. Roční výroba 

83 mil. ks dřevěných kosmetických tužek (2019, propad 20 %), 100 % pro 

export. Společnost zaznamenala propad tržeb, při výstavbě nové haly musela přijmout úsporná 

opatření včetně snížení počtu zaměstnanců. Třetí nejlepší zaměstnavatel Jihočeského kraje (2018, 

2019), stříbrná medaile za udržitelnost podnikání v regionu Dunaj–Vltava (2019). Firma podporuje 

témata žena, dítě, zdraví – např. osvětové publikace, nemocnice, azylové domy pro matky s dětmi, 

babyboxy, školy, partnerství městským slavnostem. 

 

Výrobky firmy by mohly být prezentovány při provozu CUD výměnou za podporu provozu. 

 

RegioJet a.s. – značku Student Agency začal Radim Jančura rozvíjet už v roce 

1993, z počátku se zaměřila na zprostředkování au pair pobytů studentů, 

postupně rozšířila činnosti o prodej letenek, zájezdů a jazykových pobytů a 

provozování autobusových a později i železničních linek. RegioJet je součástí 

větší skupiny firem, samotný RegioJet přepraví v Česku ročně 5,9 mil. cestujících 

(2018), při obratu 1,7 mld. Kč dosáhnul zisku 90,4 mil. Kč (2018). RegioJet 

provozuje autobusovou linku Praha, Na Knížecí – Písek – České Budějovice – ČK, podle jízdního řádu 

platného od 1.7.2021 do 28.8.2021 je na lince 13 spojů denně v každém směru, z Prahy od 6:00 do 

21:00, z ČK od 6:00 do 20:00. Cena jízdenky je od 119,- Kč, cestovní doba je 2:45 hod. 

 

Vysoká frekvence spojů, nízká cena a zájem dopravce o vytížení svých linek při poklesu zahraničního 

cestovního ruchu a zahraničních cestujících jsou předpokladem pro vytvoření společného produktu 

cesty z Prahy, Písku nebo Českých Budějovic do ČK a návštěvy výstavy Jindry Čapka nebo CUD. Při 

odjezdu spoje v 8:00 z Prahy má návštěvník při současném nastavení jízdního řádu v ČK celých 9 

hodin „čistého“ času, pěší dostupnost KČK ze zastávky Špičák je přitom 380 m. 
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Potenciální zahraniční partneři projektu 

 

International Board on Books for Young People (IBBY) – nezisková organizace spojující lidi z celého 

světa zaměřené na knihy a děti. Založena v Curychu roku 1953, dnes je součástí UNESCO a skládá se 

z 80 národních sekcí a sekretariátu v Basileji. 

 

Cena Hanse Christiana Andersena – udělována IBBY každé dva roky autorovi a ilustrátorovi, jejichž 

kompletní díla trvale přispěla k dětské literatuře. Českými, resp. československými laureáty ceny jsou 

Jiří Trnka (1968), Bohumil Říha (1980), Dušan Kállay (1988), Květa Pacovská (1992) a Petr Sís (2012). 

 

Mezinárodní den dětské knihy – pořádají národní sekce IBBY každoročně 2.4. v den výročí narození 

Hanse Christiana Andersena. 

 

Veletrh dětské knihy v Bologni – přední světový veletrh dětských knih. Od roku 1963 se koná 

každoročně po čtyři dny v březnu nebo dubnu. Veletrh je místem setkávání všech profesionálů 

zabývajících se tvorbou a vydáváním dětských knih, kromě toho je během akce udělováno několik 

cen a ocenění.38 

 

BIBIANA – mezinárodní dům umění pro děti působící v Bratislavě. Od roku 1987 působí jako galerijní 

instituce zaměřená na ilustrace z knižní tvorby pro děti, později se začala rozvíjet a šířit uměleckou 

tvorbu pro děti v různých druzích a žánrech 

 

Bienále ilustrací Bratislava (BIB) – celosvětově nejvýznamnější mezinárodní soutěžní přehlídka 

originálů ilustrací knih pro děti. Organizuje v říjnu každý lichý rok BIBIANA pod záštitou UNESCO a 

IBBY. První ročník se uskutečnil v roce 1967.39 

 

Hands On! International Association of Children in Museums – nezisková síť muzejních profesionálů 

se sídlem v rakouském Grazu, sdružuje 120 členů ze 40 zemí. Muzea jsou cenným doplňkem toho, co 

se děti mohou naučit a zažít ve škole nebo doma. 

 

Zlatá stuha – výroční cena vyhlašovaná Českou sekcí IBBY od roku 1997, zahrnuje kategorie původní 

české tvorby, překladu, výtvarné tvorby, komiksové tvorby, cenu za celoživotní dílo a nakladatelský 

počin. Ceny se předávají na knižním jarmarku Knihex v září v Kasárnách Karlín v Praze. 

 

  

 
38 V 60. a 70. letech získala ocenění řada knih z Československa. Ocenění pro Bohem Press z let 1978 (Rita van 
Bilsen, Cornelis Wilkeshuis: Das schönste Geschenk), 1983 (Kurt Baumann, Jindra Čapek: Der Turm zum Babel), 
1986 (Jaroslav Seifert, Josef Paleček: Das Lied vom Apfelbaum), 1987 (Max Bollinger, Jan Lenica: Der bunte 
Vogel), 1988 (Eveline Hasler, Štěpán Zavřel: Die Blumenstadt), 1991 (Gerda Wagener, Marie-José Sacré: Der 
klitzekleine Hase und seine Freunde), 1992 Klaus Kordon, Marie-José Sacré: Der Kleine, der Riese und der 
Großriese), Více https://www.bibliotecasalaborsa.it/ragazzi/documenti/8973. 
39 Ze sbírky Otakara Božejovského byli ohodnoceni autoři Jindra Čapek (1985 s Bohem Press, 1991), Stasys 
Eidrigevičius (1979, 1981, 1989 a 1991), Ľuboslav Paľo (2x 2005 s Bohem Press), Eric Battut (2001), Svjetlan 
Junaković (2x 2001 s Bohem Press), Linda Wolfsgruber (1997), Ivan Gantschev (1985), Arcadio Lobato (1983), 
Štěpán Zavřel (1973) a Józef Wilkoń (1969, 1973). 
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Spolupráce s destinačními managementy 

 

Destinační management oblasti Český Krumlov Region (DMO) je profesionální organizací 

destinačního managementu pro turistickou oblast. Od svého založení v lednu 2020 usiluje o 

spolupráci obcí, zájmových spolků a podnikatelů při rozvoji cestovního ruchu. DMO je platformou pro 

řízení, rozhodování a efektivní řešení problémů. Vedoucím DMO je Miroslav Březina. 

 

Spolupráce CUD a DMO bude založena na zařazení produktu CUD do nabídky destinace spojené s 

další profilací ČK jako uměleckého místa, tentokrát pro cílovou skupinu rodin s dětmi. Nabídka zámku 

(„pasivní“ návštěvnické okruhy) a KČK („aktivní“ historická expozice) bude doplněna o další prvek 

(„aktivní“ umělecká expozice). DMO bude činnost CUD koordinovat s nabídkou dalších aktérů 

destinace a činnost CUD bude propagována v rámci jednotné komunikace destinace. 

 

Další destinační managementy: 

▪ CzechTousim – zajišťuje tuzemskou i zahraniční propagaci Česka, přispívá k rozvoji cestovního 

ruchu, koordinuje aktivity státních institucí i podnikatelských subjektů, připravuje mj. 

produkty cestovního ruchu, zajišťuje informační servis a komunikaci s médii. 

▪ Jihočeská centrála cestovního ruchu (JCCR) – p.o. Jihočeského kraje, koordinuje a řídí cestovní 

ruch v kraji, vytváří, koordinuje, rozvíjí a prezentuje atraktivní turistickou nabídku. 

▪ Turistický spolek Lipenska – destinační management turistické oblasti Lipensko, cílem tvorba, 

rozvoj a udržování konkurenceschopné TO. 

▪ Českobudějovicko-Hlubocko, z.s. – destinační management turistické oblasti Budějovicko 

(České Budějovice, Hluboká nad Vltavou, Týn nad Vltavou a okolí). 

▪ Turistická oblast Pošumaví, z.s. – destinační management turistické oblasti Pošumaví 

(podhůří v Plzeňském kraji). 

 

Sdružení průvodců: 

▪ Asociace průvodců České republiky, z.s. 

▪ Sdružení průvodců Český Krumlov, z.s. 

 

 
Jan Lenica (Polsko): Myš a slon č. 3, 44 x 33 cm (1990) 
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Média 
 
Celostátní média: 

▪ Česká televize, redakce České Budějovice, 
dětská stanice ČT :D (pro děti od 4 do 12 
let), kulturní stanice ČT art, pořady 
Události v regionech, Události v kultuře, 
Toulavá kamera, Studio 6, Dobré ráno 
apod. 

▪ Český rozhlas, regionální studio České 
Budějovice, stanice Radiožurnál, Dvojka, 
Vltava, Rádio Junior, České Budějovice. 

 
Regionální média: 

▪ regionalnitelevize.cz – Jihočeský kraj 
▪ JČ Televize Jižní Čechy 
▪ Jihočeská televize 
▪ Strakonická televize 
▪ MF Dnes, regionální vydání Jižní Čechy 
▪ Českokrumlovský deník, 

Českobudějovický deník 
▪ 5plus2 Jižní Čechy 
▪ týdeník Budějovicko 
▪ měsíčník Rozhled Jižní Čechy 
▪ KUK-měsíční kulturní kalendář města 

Český Krumlov, NOVINY MĚSTA ČESKÝ 
KRUMLOV 

 
On-line média a influenceři: 

▪ idnes.cz 
▪ jcted.cz 
▪ Budějcká drbna 
▪ regionalninoviny.cz 
▪ Influenceři zaměření na rodinný život, 

cestování nebo umění (např. TriColor Cat 
– 60 tis. sledujících, mama.li.ve – 19 tis. 
sledujících, Honzík Lací – 10 tis. 
sledujících). 

 

 
Jindra Čapek (Česko): Hvězdné dítě, 33 x 22 cm (2003) 

 

 
Arcadio Lobato (Španělsko), volná ilustrace, 31,5 x 21,2 

cm (1988) 
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Soulad záměru se strategickými dokumenty 

 

Strategický plán města Český Krumlov 2016 

▪ Opatření C.A Mapování kulturních a přírodních hodnot a potenciálů a potřeb obyvatel 

v oblasti veřejných prostranství, kultury a volného času a rekreace a mobility. 

▪ Ukazatel C.1.2 Město aktivně vyhledává zajímavé památkové a přírodní potenciály na území 

města a jeho okolí a má vytvořené nástroje k jejich ochraně a využití pro místní i návštěvníky. 

Identifikované hodnoty a potenciály jsou prezentované ve veřejně dostupné mapě. 

▪ Ukazatel C.1.4 Postupně jsou zpřístupňovány nové atraktivity přírodního a kulturního dědictví 

ve správním území města. Na základě identifikovaného potenciálu vznikne alespoň 5 nových 

atraktivit pro místní i turisty a bude pro ně zavedena ochrana v plánu péče nebo územním 

plánování. 

▪ Ukazatel C.2.4 Roste obliba návštěv v centru (nad rámec statistické chyby). 

▪ Ukazatel C.3.3 Postupné dlouhodobé snižování sezónních výkyvů v návštěvnosti Českého 

Krumlova s využitím dat: zvýšení čistého využití lůžek, zvýšení vybraných poplatků, zvýšení 

využití parkovišť – rozdíl v dělení dle sezóny oproti předcházejícímu roku. (stačí mírný trend) 

▪ Ukazatel P.6.3 Roste počet dětí v hodnotově orientovaných kroužcích a aktivitách, a to 

včetně dětí ze znevýhodněných rodin a lokalit (míru nastavit dle dat). 

 

Programové prohlášení Rady města Český Krumlov 2018–2020  

▪ Část I. Hospodaření města a investiční politika, bod 2. zvýšení příjmů města z cestovního 

ruchu, bod 3. hospodárné nakládání s majetkem města. 

▪ Část IV. Cestovní ruch, bod 1. cestovní ruch ve městě (by se měl) postupně ubírat 

dlouhodobě udržitelným směrem. 

▪ Část VII. Kultura, sport, volný čas, bod 2. zefektivnění provozu Klášterů Český Krumlov. 

 

Strategie cestovního ruchu Českého Krumlova 2017 

▪ Opatření 1.1 Péče o přírodní a kulturní předpoklady rozvoje cestovního ruchu i autentickou 

atmosféru města a jejich udržitelné využívání v Českém Krumlově, Indikátor Počet nových 

atraktivit jako součást nabídky cestovního ruchu 

▪ Opatření 3.1 Tvorba produktů cestovního ruchu Českého Krumlova, národní produkty Cesty 

za poznáním a Města s příběhem  

 

Plán prevence kriminality 2021–2024 

▪ Priorita č. 4 Vysoká poptávka po návykových látkách ze strany nezletilých a mladistvých, 

opatření č. 2 Nabídka alternativních možností trávení volného času 
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PROVEDENÍ ZÁMĚRU 
 

Umístění CUD 

 

CUD bude se souhlasem Otakara Božejovského umístěno v KČK v klášteru klarisek, ve kterém 

zůstanou kromě CUD zachovány provozy návštěvnického centra, historické herny s půdou, 

řemeslných dílen, výstavních prostor (Velký sál a zázemí), kavárny a zázemí (školní programy, WC, 

administrativa, správa, ubytování). Část objektu (část 2. NP východního křídla) využívá kromě MDČK 

také další partner Hof-Musici. 

 

CUD bude primárně využívat prostory bývalých cel klarisek v 2. NP nad návštěvnickým centrem (6 

místností + trezorová místnost) s chodbou, chodbu v 2. NP v jižní části ambitu a část chodby v 2. NP 

ve východní části ambitu. Uvedené prostory byly adaptovány pro činnost CUD již při přípravě výstavy 

Jindry Čapka na podzim 2020.40 

 

Pro činnost CUD mohou být využity další prostory areálu KČK – výstavní prostory (Velký sál a zázemí), 

místnost pro školní programy, klášterní zahrada, ateliéry SUPŠ – i prostory mimo něj. 

 

Návštěvnické centrum KČK bude transformováno do muzejního obchodu a jeho nabídka bude 

rozšířena o předměty spojené s CUD.  

 

Odpovídající zázemí (dostatečný prostor, bezpečnost, mikroklima) pro uložení sbírky Otakara 

Božejovského a případně dalších uměleckých děl poskytne stávající trezorová místnost.  

 

Po dohodě s Hof-Musiky by případně mohl být pro některé činnosti CUD (krátkodobé výstavy, 

videoprogramy apod.) krátkodobě využit i osobitý prostor bývalé kaple v 2. NP v jihovýchodní části 

ambitu, kterou Hof-Musici využívají jako zkušebnu. 

 

Návštěvník si nejprve zakoupí vstupenku v Návštěvnickém centru. Poté projde průjezdem 

z Klášterního dvoru do ambitu kláštera klarisek. Vstupenka bude zkontrolována v pravém turniketu. 

Návštěvník vystoupá po schodišti do 2. NP, v předsálí Velkého sálu bude seznámen s CUD a expozicí 

nebo výstavou. Trasa povede nejprve do velkého prostoru v jižní části ambitu a menšího prostoru ve 

východní části ambitu. Opět přes předsálí se návštěvník dostane do dlouhé chodby a postupně 

navštíví šest bývalých cel. Ve Velkém sále se návštěvník může zúčastnit doprovodného programu. 

Návštěvník opustí CUD po druhém schodišti směrem na Klášterní dvůr. 

 

 

 

  

 
40 Bližší informace k úpravě osvětlení prostor pro výstavní činnost jsou uvedeny v příloze dokumentu. 
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Realizační rozpočet 

 

Pořízení sbírky 

 

Kupní cena kompletní sbírky, za kterou je pan Otakar Božejovský připraven ji městu odprodat, je 1 

milion EUR = 25,854 mil. Kč (podle průměrného kurzu 25,854 CZK/EUR za rok první pololetí 2021). 

Cena podle sběratele vychází z nákladů, které stálo její postupné pořízení. Lze očekávat, že souhrnná 

hodnota uměleckých děl bude vyšší a v čase bude dále růst. Hodnota sbírky byla pro potřeby MČK 

stanovena znaleckých posudkem. 

 

MČK vyjednalo se sběratelem etapizaci odprodeje sbírky do pěti let a celkem šesti etap rozdělených 

zejména tematicky. Mezi MČK a Otakarem Božejovským bylo zároveň dosaženo dohody, že po 

uskutečnění etapy 1 odprodeje sbírky bude zbývající část sbírky bezplatně zapůjčena MČK a CUD s ní 

bude moci disponovat v rámci svých aktivit. 

 

Autor  země ilustrací EUR EUR/ks Kč 

Celkem 
 

583 1 000 000 1 715 25 854 000 

Etapa 1 
 

40 63 200 1 580 1 633 973 

Anatoli Bourykine  (Rusko/Rakousko)  1 2 000 2 000 51 708 

Svjetlan Junakovič  (Chorvatsko/Itálie) 10 15 200 1 520 392 981 

Ivan Gantschev  (Bulharsko/Německo)  10 4 000 400 103 416 

Olga Siemaszko  (Polsko)  19 42 000 2 211 1 085 868 

Etapa 2 
 

90 117 300 1 303 3 032 674 

Jindra Čapek  (Česko/Německo)  66 85 400 1 294 2 207 932 

Luboslav Palo  (Slovensko)  3 6 000 2 000 155 124 

Eugen Sopko  (Slovensko/Německo)  13 16 400 1 262 424 006 

Stano Dusík  (Slovensko/Itálie)  8 9 500 1 188 245 613 

Etapa 3 
 

103 193 350 1 877 4 998 871 

Štěpán Zavřel  (Česko/Itálie)  5 30 500 6 100 788 547 

Vlasta Baránková  (Česko)  26 45 200 1 738 1 168 601 

Josef Paleček  (Česko) 2 1 900 950 49 123 

Přemysl Vranovský  (Česko)  14 10 800 771 279 223 

Jan Lenica  (Polsko/Německo)  19 76 000 4 000 1 964 904 

Stasys Eidrigevicius  (Litva/Polsko)  37 28 950 782 748 473 

Etapa 4 
 

132 259 300 1 964 6 703 942 

Jozéf Wilkoń  (Polsko)  132 259 300 1 964 6 703 942 

Etapa 5 
 

86 203 550 2 367 5 262 582 

Gianni de Conno  (Itálie)  1 4 000 4 000 103 416 

Linda Wolfsgruber  (Itálie)  47 97 400 2 072 2 518 180 

Gino Alberti  (Itálie/Rakousko)  1 1 450 1 450 37 488 

Giovanni Manna (Itálie)  2 700 350 18 098 

David McKee  (Velká Británie)  34 100 000 2 941 2 585 400 

Ralph Steadman (Velká Británie)  1 0 0 0 

Etapa 6 
 

132 163 300 1 237 4 221 958 

Emilio Gonzales Urberuaga  (Španělsko)  14 26 800 1 914 692 887 

Arcadio Lobato  (Španělsko)  5 9 800 1 960 253 369 

Sita Jucker  (Švýcarsko)  20 36 050 1 803 932 037 

Hanspeter Schmid  (Švýcarsko) 18 25 500 1 417 659 277 

Eric Battut  (Francie)  11 13 350 1 214 345 151 

Allison Reed  (Francie/Velká Británie)  9 9 400 1 044 243 028 

Marie-José Sacré  (Belgie)  11 16 600 1 509 429 176 

Reinhilde Verdonk  (Belgie)  9 4 800 533 124 099 

Fiona Moodie  (Jihoafrická republika)  35 21 000 600 542 934 
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Do etapy 1 jsou zahrnuti slovanští autoři, etapa 2 a 3 zahrnuje převážně české a slovenské autory (z 

toho etapa 2 je zaměřena na díla Jindry Čapka v návaznosti na aktuální výstavy), etapa 4 představuje 

díla nejrozsáhleji zastoupeného autora ve sbírce Jozéfa Wilkońe a ve zbývajících etapách 5 a 6 jsou 

zastoupeni ostatní, zejména západoevropští autoři. 

 

MČK předpokládá využití kombinace vlastních a externích zdrojů pro financování pořizování sbírky. 

Externím zdrojem pro investiční výdaje bude Akviziční fond Ministerstva kultury – podpora až 70 % 

nákladů (podrobnosti k dotačním programům v další kapitole a v příloze č. 7). 

 

Etapa Pořízení Výdaje 
(Kč) 

Vlastní zdroje 
(Kč) 

Cizí zdroje 
(Kč) 

Popis cizích 
zdrojů 

1 4Q/2021 1 633 973 1 633 973 0 
 

2 2Q/2022 3 032 674 909 802 2 122 872 AF 2022 

3 2Q/2023 4 998 871 1 499 661 3 499 210 AF 2023 

4 2Q/2024 6 703 942 2 011 183 4 692 760 AF/KIF 2024 

5 2Q/2025 5 262 582 1 578 775 3 683 807 AF/KIF 2025 

6 2Q/2026 4 221 958 1 266 587 2 955 371 AF/KIF 2026 

Suma  25 854 000 8 899 981 16 954 019  
 

Pro etapu 1 není možné využít Akviziční fond Ministerstva kultury, jelikož MČK nesplňuje podmínku 

vlastnictví sbírky zapsané do Centrální evidence sbírky. Tato podmínka bude splněna až po 

uskutečnění etapy 1. Etapa 1 tak bude realizována z vlastních zdrojů MČK. 

 

Předpoklad vlastních a cizích zdrojů v jednotlivých letech: 

Rok Vlastní zdroje 
(Kč) 

Cizí zdroje 
(Kč) 

Suma 
(Kč) 

2021 1 633 973 0 1 633 973 

2022 909 802 2 122 872 3 032 674 

2023 1 499 661 3 499 210 4 998 871 

2024 2 011 183 4 692 760 6 703 942 

2025 1 578 775 3 683 807 5 262 582 

2026 1 266 587 2 955 371 4 221 958 

Suma 8 899 981 16 954 019 25 854 000 

 

Graf vlastních a cizích zdrojů v jednotlivých letech: 
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Adaptace prostor a vybavení KČK pro CUD 

 

Prostory KČK již byly na podzim 2020 stavebně adaptovány a vybaveny pro výstavu Jindry Čapka ze 

zdrojů MDČK. Realizované úpravy a vybavení budou využity i pro činnost CUD. 

 

Realizované náklady:  1 114 tis. Kč 

▪ stavební část  191 tis. Kč 

▪ elektroinstalace  421 tis. Kč 

▪ instalace výstavy 355 tis. Kč 

▪ mobiliář  147 tis. Kč 

 

Očekávané náklady: 

▪ svítidla   1 400 tis. Kč (pořízení 2021 – zdroje MDČK + dotační program) 

 

Náklady na instalaci každé další výstavy lze očekávat v objemu cca 350 tis. Kč: 

▪ rámy 120 ks  90 tis. Kč 

▪ pasparty  10 tis. Kč 

▪ panely s polepy  230 tis. Kč 

▪ materiál  20 tis. Kč 

 

Další vybavení CUD bude blíže specifikováno úsekem programu KČK podle aktivit. 

 

Mimo rozpočet výstavy budou realizovány další náklady na zakoupení předmětů do muzejního 

obchodu – knih, reprodukcí, plakátů, pohlednic apod., případně na vydání katalogů. Tyto náklady 

budou realizovány obchodním úsekem KČK.  

 

MDČK předpokládá využít kombinace vlastních a externích zdrojů pro pořízení vybavení. Externím 

zdrojem pro neinvestiční výdaje bude Podpora expozičních a výstavních projektů Ministerstva kultury 

– podpora až 70 % nákladů nebo Dotační program Jihočeského kraje Podpora cestovního ruchu – 

podpora až 50 % nákladů.41 

 

Vytvoření programů sebou nenese žádné pořizovací náklady. Další doprovodné aktivity a programy 

(tvoření, příměstské tábory, hry – pátrání, besedy a přednášky, letní ilustrátorské dílny apod.) budou 

plánovány jako nízkorozpočtové aktivity s úhradou nákladů z výnosů ze vstupného.  

 
41 Podrobnosti k dotačním programům v další kapitole a v příloze č. 7. 



CENTRUM UMĚNÍ DĚTEM 
Projekt – podrobné představení, zdůvodnění a rozpracování záměru 

- 51 - 

Harmonogram přípravy a realizace projektu 

 

4.9.2020 MČK odeslalo na MK ČR (Ing. Ouroda) Žádost o podporu záměru Centra umění dětem 

21.9.2020 návrh a odsouhlasení struktury Projektu CUD 

2.10.2020 nastavení harmonogramu Projektu CUD 

30.9.2020 omezení expozice Život a umění v krumlovských klášterech – části v klášteru klarisek 

říjen 2020 dokončení produkce a rozpočtu výstavy, výběr děl Jindrou Čapkem 

31.10.2020 uzavření expozice Život a umění v krumlovských klášterech – části v klášteru klarisek 

do 8.11.2020 stavební úpravy v jižní části kláštera klarisek v 2. NP  

9.11.2020 zahájení instalace výstavy Jindry Čapka 

26.11.2020 dokončení instalace výstavy Jindry Čapka 

27.11.2020 vernisáž Jindry Čapka, odloženo 

18.12.2020 vernisáž Jindry Čapka, odloženo 

27.4.2021 setkání partnerů CUD, iniciace odborné rady CUD 

28.4.2021, 25.5.2021  

jednání Otakara Božejovského a MČK – vyjasnění detailů kupní smlouvy 

5.6.2021 otevření výstavy Jindry Čapka 

7.7.2021  vernisáž Jindry Čapka 

srpen 2021 představení a projednání Projektu CUD ve vedení MČK (koaliční rada), dopracování 

Projektu CUD 

 

 

26.8.2021 zastupitelstvo MČK – představení projektu CUD 

září 2021 zastupitelstvo MČK – návrhy na schválení realizace projektu, odsouhlasení kupní 

smlouvy, úpravy rozpočtu MČK na rok 2021 

podzim 2021 koupě 1. části sbírky Otakara Božejovského, zápis pořízené části sbírky do Centrální 

evidence sbírek 

6.1.2022 očekávané ukončení výstavy Jindry Čapka 

zima 2021/22 převezení pořízené části sbírky a zapůjčené zbývající části sbírky Otakara 

Božejovského do ČK, instalace sbírky Otakara Božejovského v KČK 

zima 2021/22 podání 1. žádosti o dotaci z Akvizičního fondu MK ČR pro rok 2022 (předpokládaný 

termín příjmu od 1.11.2021 do 31.8.2022, průběžné hodnocení)  

jaro 2022 zahájení provozu CUD, slavnostní otevření za účasti významných osobností, autorů, 

umělců, partnerů a zástupců ve sbírce zastoupených států ministerstev a samospráv 

jaro 2022 koupě 2. části sbírky Otakara Božejovského 

podzim 2022 / 2023 / 2024 /2025  

podání 2. / 3. / 4. / 5. žádosti o dotaci z Akvizičního fondu MK ČR pro rok 2023 / 2024 

/ 2025 / 2026 (předpokládaný termín příjmu od 1.11. do 31.8., průběžné hodnocení) 

nebo do Krajského investičního fondu JČK 2024 / 2025 / 2026 

jaro 2023 / 2024 / 2025 / 2026  

koupě 3. / 4. / 5. / 6. části sbírky Otakara Božejovského 

jaro 2026 dokončení transakce, aktualizace projektu CUD  
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Způsob pořizování sbírky 

 

Mezi Otakarem Božejovským a MČK bude uzavřena jedna kupní smlouva. Předmětem kupní smlouvy 

bude postupný odkup sbírky 583 originálních ilustrací v 6 částech během 5,5 let za kupní cenu 

1 000 000 EUR. Podkladem kupní smlouvy bude znalecký odhad. Na straně MČK bude kupní smlouva 

předložena ke schválení zastupitelstvu města (pravděpodobně v září 2021). 

 

Mezi Otakarem Božejovským a MČK nebo MDČK bude uzavřena smlouva o zápůjčce. Předmětem 

smlouvy o zápůjčce bude bezplatné zapůjčení dosud neodkoupených částí sbírky 583 ilustrací pro 

potřeby prezentace v CUD v KČK.  

 

Požadavky a návrhy Otakara Božejovského: 

▪ Proces postupného odkupu sbírky nelze zvrátit, po zahájení je nezbytné realizovat všechny 

dohodnuté části, jediným závěrem je získání celé sbírky do majetku MČK a úhrada celé kupní 

ceny. 

▪ Současné a výhledové zachování ucelenosti sbírky u jednoho majitele. Omezení pro případný 

rozprodej částí sbírky i sbírky jako celku. 

▪ Prezentace sbírky v KČK / CUD, pokud Otakar Božejovský neodsouhlasí jiné místo.  

▪ Zapůjčená část sbírky bude pojištěna. Pokud nebude zapůjčená část sbírky prezentována, 

bude uložená v trezorové místnosti v KČK a zabezpečena. 

▪ Vystavování děl sbírky bude možné pouze v rámci uměleckých institucí.  

▪ Činnosti spojené se sbírkou budou omezené.  

▪ Případné rozšiřování sbírky bude podléhat rozhodnutí odborné rady a současně Otakara 

Božejovského (právo veta) tak, aby zůstala zachována hodnota sbírky. Není vyloučeno, aby si 

MČK založilo vlastní sbírku. 

▪ Prezentace knih a ocenění předaných současně se sbírkou bude důstojná jejich významu.  

▪ MČK / MDČK rozpracuje pravidla fondu pro rozšiřování sbírky (rezervní fond v účetnictví MČK 

nebo MDČK). 

▪ MDČK stanoví kromě odborné rady CUD jednoho manažera, kterému OB bude moci předávat 

informace a doporučení. 

 

Požadavky a návrhy MČK: 

▪ Otakar Božejovský odsouhlasí použití svého jména pro prezentaci sbírky v podobě Otakar 

Božejovský collection.  

▪ Díla ve sbírce budou dohodou smluvních stran rozdělena do jednotlivých etap pořizování 

sbírky (podle autorů, témat, a hodnoty ilustrací). 

▪ Postupné získávání částí sbírky do majetku MČK v jednotlivých letech – pro potřeby čerpání 

podpory z dotačních programů. 

▪ Otakar Božejovský zapůjčí dosud neodkoupené části sbírky MČK / MDČK, pokud bude MČK 

plnit podmínky kupní smlouvy, nesmí být zápůjčka přerušena. 

▪ Další spolupráce Otakara Božejovského s CUD – příběh Otakara Božejovského, jeho sbírky, 

autorů a jednotlivých ilustrací, účast v odborné radě, spolupráce na jednání s autory apod. 

▪ Otakar Božejovský poskytne informace a doklady o vystavení děl ve sbírce na autorské, 

skupinové nebo generační výstavě a o tom, že dílo bylo publikováno v odborném tisku, 

souborné publikaci nebo výstavním katalogu. 
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Návrh smluv vytvoří advokátní kancelář stanovená MČK a odsouhlasená Otakarem Božejovským, na 

náklady MČK (např. Advokátní kancelář Jarušek, Straková & Partners, která připravovala pro MČK 

kupní smlouvy čistírny odpadních vod). 

 

Před vytvořením návrhu smluv ještě ověří MČK podrobnější podmínky potenciálních dotačních 

programů pro kofinancování pořizování sbírky (kupní smlouva 2021 + pořizování v dalších letech), 

zpracovaný návrh smlouvy bude konzultován znovu. 

 

 
Vlasta Baránková (Česko): Vánoční vrabec, 32,2 x 43,8 cm (1998) 
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Dotační programy42 

 

Možné zdroje pro pořizování sbírky: 

▪ Akviziční fond Ministerstva kultury – až 70 % nákladů a max. 1 mil. EUR pro muzea a galerie 

se zapsanými sbírkami muzejní povahy na nákup děl představující vývoj umění v České 

republice vnímaný v mezinárodním kontextu. Každoročně se v programu rozděluje necelých 

16 mil. Kč, žádosti se předkládají od listopadu do srpna. 

▪ Krajský investiční fond Jihočeského kraje – až 50 % nákladů a max. 30 mil. Kč pro obce a 

města pro jejich záměry mj. v oblasti kultury. V roce 2021 je k dispozici 200 mil. Kč. 

 

Možné zdroje pro provozní náklady: 

▪ Podpora expozičních a výstavních projektů Ministerstva kultury – až 70 % nákladů pro 

vlastníky zapsaných sbírek na neinvestiční náklady spojené s instalací expozic a výstav. 

Každoročně se v programu rozděluje necelých 9 mil. Kč, žádosti se předkládají od října do 

května. 

▪ Rozvoj základní a doprovodné infrastruktury CR Ministerstva pro místní rozvoj – až 50 % 

nákladů a max. 5 mil. Kč pro rozvoj veřejné infrastruktury CR, mj. budování a rozvoj expozic. 

▪ Podpora cestovního ruchu Jihočeského kraje – až 50 % (70 % v případě neziskových projektů) 

a cca 100 tis. Kč na vytváření nových nebo aktualizaci stávajících produktů cestovního ruchu. 

Každoročně je k dispozici 1 mil. Kč, žádosti se předkládají v březnu. 

 

 
David McKee Joachim (Velká Británie): Pouliční zametač, 29,7 x 33 cm (1982) 

 
42 Bližší informace a analýzy dotačních programů jsou uvedeny v příloze dokumentu. 
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PROVOZ CUD 
 

Odborné zabezpečení 

 

MČK vlastní sbírku a areál klášteru klarisek, o obou strategicky rozhoduje a nakládá s nimi. MDČK řídí 

CUD a zabezpečuje jeho provoz.  

 

Odborným a koncepčním orgánem CUD bude oborná rada, poradní orgán MDČK. Odborná rada bude 

mít lichý počet, cca 7 členů. KČK a SUPŠ bude mít po 2 členech, MČK jako vlastníka sbírky zastoupí 1 

člen, zastoupena bude také odborná veřejnost (2 členové). Členství a činnost v odborné radě bude 

čestné a bez nároku na honorář. 

 

Nominace do odborné rady: 

▪ MgA. Andrea Chuchlová, programová ředitelka KČK43, 

▪ Bc. Ivo Janoušek, kurátor KČK, 3. místostarosta MČK44, 

▪ Ing. Martin Busta, ředitel SUPŠ, 

▪ MgA. Kateřina Zemanová, vedoucí odboru Design knihy a papíru SUPŠ45, 

▪ Jindra Čapek, 

▪ teoretik umění, který zná současnou ilustraci, má kontakty, ovládá světové jazyky a umí 

komunikovat (nabízí se např. někdo spojený s UMPRUM), aktivita takové osoby přispěje 

k zachování aktuálnosti rozšiřované sbírky, 

▪ Otakar Božejovský – autor sbírky, předává CUD své životní zkušenosti a kontakty. 

 

Odborná rada se bude řídit Statutem CUD, který bude přesně vymezovat způsob jednání odborné 

rady, její kompetence, způsob vzniku a zániku funkcí včetně doplňování členů, zastupování navenek, 

způsob předkládání návrhů kompetentním orgánům partnerů a další aspekty. Kompetencí odborné 

rady nebude nahrazovat rozhodování institucí v ní zastoupených. 

 

Základní rozsahem činnosti bude odborná péče o sbírkový fond, návrhy na nakládání se sbírkou, 

stanovení vhodných způsobů prezentace a využití sbírky, sestavení návrhů výstavního plánu, 

koordinace edukativních aktivit a společných aktivit partnerů, iniciace a posuzování rozšiřování sbírky 

a nastavení mezinárodní spolupráce. Odborná rada bude pro CUD hledat vlastní moderní odbornou a 

programovou cestu. 

 

Odborná rada připraví návrh strategie činnosti CUD na 5 let a předloží jej k projednání a schválení 

MDČK a SUPŠ jako partnerům CUD. Podle schválené strategie činnosti bude odborná rada 

připravovat roční plán aktivit, který opět budou projednávat a schvalovat partneři CUD. Odborná 

rada bude průběžně vyhodnocovat plnění ročního plánu i strategie činnosti. 

 

  

 
43 Jako zástupce Jan Vozábal, ředitel MDČK 
44 Jako zástupce Ing. Josef Hermann, 1. místostarosta MČK 
45 Jako zástupce MgA. Vojtěch Voborník, pedagog SUPŠ a grafický designér 
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Personální zabezpečení  

 

Provoz CUD bude personálně zabezpečen stávající organizační strukturou MDČK, organizační 

jednotkou KČK, která se již adaptovala v souvislosti s ukončením udržitelnosti projektu revitalizace 

KČK. Projekt CUD nebude spojen s významnou změnou v počtu úvazků – v základním scénáři 

návštěvnosti lze dokonce očekávat snížení počtu úvazků o 0,5, v optimistickém scénáři návštěvnosti 

by pro zajištění dostatečných personálních kapacit provozu došlo k navýšení úvazků o 0,5. 

 

Programová ředitelka KČK zabezpečí naplňování vize CUD a reflexi strategie MDČK, koordinaci 

s ostatními aktivitami KČK a řízení provozu CUD včetně jeho tematického směřování. Klíčovou úlohou 

programové ředitelky bude iniciace programu CUD, koordinace jeho přípravy, vyhodnocování jeho 

průběhu a zpětné promítnutí zkušeností do přípravy dalšího programu. Programová ředitelka také 

zabezpečí komunikaci s partnery CUD. Zapojení do činnosti CUD lze přepokládat v rozsahu 0,25 

úvazku programové ředitelky. 

 

Kurátor expozic zabezpečí správu sbírkových předmětů CUD, bude zapojen do přípravy výstav a 

obměny expozic přípravy plánů a rozpočtů, do komunikace s dodavateli a též do zadání 

marketingových aktivit. Kurátor bude komunikovat s autory a případně také s partnery CUD. Zapojení 

do činnosti CUD lze předpokládat v rozsahu 0,25 úvazku kurátora. 

 

Animátorka expozice bude k dispozici návštěvníkům v expozici nebo u výstav. Návštěvníky seznámí 

s tématem, uvede je do konceptu expozice, výstavy nebo programu a zabezpečí bezprostřední vnitřní 

kontakt návštěvníka s CUD. Animátorka se bude podílet na přípravě výstav a doprovodných 

programů. Animátorka rovněž zabezpečí provoz doprovodných aktivit. Zapojení do činnosti CUD lze 

předpokládat v rozsahu celého úvazku animátorky. 

 

Muzejní pedagog připraví a zabezpečí programy CUD pro školy a skupiny návštěvníků. Současně s tím 

bude ve spolupráci s obchodní úsekem a propagací KČK adresně oslovovat potenciální návštěvníky 

CUD. Muzejní pedagog rovněž zajistí výpomoc animátorce expozic. Zapojení do činnosti CUD lze 

předpokládat v rozsahu 0,5 úvazku muzejního pedagoga. 

 

Obchodní úsek a propagace zajistí jednak propagaci CUD, a to jak samostatně, tak jako součást 

ostatních produktů KČK a také zprostředkování CUD jako dalšího produktu cestovního ruchu ČK, a 

jednak prodej vstupenek a předmětů v návštěvnickém centru. Zapojení do činnosti CUD lze 

předpokládat v rozsahu 0,25 úvazku zaměstnanců obchodního úseku a propagace. 

 

Úklid zabezpečí denní údržbu prostor CUD, rozsáhlejší týdenní úklid a komplexní úklid vždy po 

instalaci nové výstavy nebo změně expozice. Zapojení do činnosti CUD lze předpokládat v rozsahu 0,5 

úvazku úklidu. 

 

U personálu, který bude v kontaktu s partnery a návštěvníky CUD, ale také u členů odborné rady, je 

nezbytné sledovat také jazykovou vybavenost – alespoň angličtina, ideálně též němčina. 

Management KČK pozoruje zvýšený zájem kvalitnějších uchazečů o zaměstnání již v současnosti v 

souvislosti s připravenou výstavou Jindry Čapka a změnou orientace programového zaměření KČK.  
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Očekávaná návštěvnost 

 

Návštěvnost CUD je stanovena s ohledem na vývoj v letech 2020 a 202146 ve čtyřech scénářích: 

▪ Základní scénář – s ohledem na počet návštěvníků města, jejich strukturu a návštěvnost 

ostatních institucí ve městě47 bylo stanoveno 15 tis. návštěvníků CUD ročně. Scénář lze 

očekávat během prvního období provozu CUD. 

▪ Zvýšený scénář – 20 tis. návštěvníků ročně. 

▪ Střední scénář – 25 tis. návštěvníků ročně. 

▪ Optimistický scénář – 30 tis. návštěvníků ročně. Předpoklad dosažení po několika letech 

provozu CUD, závislé na externích vlivech vývoje cestovního ruchu a interních vlivech 

programové náplně a vnitřního růstu organizace. 

 

Struktura návštěvníků CUD je členěna na: 

▪ návštěvníci části Umění dětem (expozice, výstavy) s dalším členěním na dospělé, děti a 

rodinné vstupné, 

▪ kombinované vstupenky CUD (Umění dětem + historická herna) s dalším členěním na 

dospělé, děti a rodinné vstupné, 

▪ komentované prohlídky jako speciální akce uskutečněné pro okruh cca 20 návštěvníků, akce 

mohou být spojeny s účastí autora a s cateringem, 

▪ výtvarné dílny pro veřejnost uskutečněné pro okruh cca 20 návštěvníků, 

▪ školní programy uskutečněné pro okruh cca 20 dětí či žáků. 

 

Počet návštěvníků na dalších aktivitách jako příměstské tábory, přednášky a dalších není 

kvantifikován – jedná se o jednorázové a nepravidelné akce. 

 

Rozložení návštěvnické zátěže do jednotlivých měsíců vychází z návštěvnosti KČK v letech 2017 

(druhý celý rok provozu) až 2019 (poslední rok provozu před COVID-19). 

 
 

měsíc suma 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

2017 2 363 3 189 3 776 6 003 4 574 11 008 7 928 7 560 7 378 4 536 5 460 10 647 74 422 

2018 3 001 5 296 7 506 3 229 5 234 11 445 5 753 6 808 6 598 3 705 2 029 6 397 67 001 

2019 1 341 2 491 4 251 6 135 4 578 9 310 6 233 6 360 5 592 4 003 3 213 7 424 60 931 

prům. 2 235 3 659 5 178 5 122 4 795 10 588 6 638 6 909 6 523 4 081 3 567 8 156 67 451 

KČK 3 % 5 % 8 % 8 % 7 % 16 % 10 % 10 % 10 % 6 % 5 % 12 % 100 % 

CUD 3 % 5 % 8 % 8 % 8 % 11 % 13 % 14 % 10 % 5 % 5 % 10 % 100 % 

 

Zřízení CUD přinese současně pokles návštěvnosti KČK ve zrušeném prohlídkovém okruhu Život a 

umění v krumlovských klášterech – část klášter klarisek. Průměr návštěvnosti za roky 2017 až 2019 

byl 9 770 návštěvníků ročně a tržby na vstupném cca 260 tis. Kč ročně (průměrně 26,61 Kč na 

návštěvníka). Ve většině případů se jednalo o návštěvníky kombinovaného vstupného společně s 

návštěvnickým okruhem v klášteru minoritů. 

  

 
46 V roce 2021 bude návštěvnost KČK poznamenána uzavřením provozu z důvodu pandemie COVID-19, což je 
situace, která může nastat i v dalších letech. 
47 Bližší informace a analýzy návštěvnosti jsou uvedeny v příloze dokumentu. 
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Základní scénář 

Odhadovaná cílová roční návštěvnost: 
 

měsíc 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Dosp. osob 59 95 159 138 162 215 287 309 216 95 77 159 

Děti osob 117 189 318 276 324 429 573 618 432 189 153 318 

Rodin. osob 137 221 371 322 378 501 669 721 504 221 179 371 

CUD 

o. dos. 20 32 53 46 54 72 96 103 72 32 26 53 

o. děti 20 32 53 46 54 72 96 103 72 32 26 53 

o. rod. 39 63 106 92 108 143 191 206 144 63 51 106 

Indiv. celkem 390 630 1 060 920 1 080 1 430 1 910 2 060 1 440 630 510 1 060 

Kom. osob 20 20 20 20 20 0 0 0 0 20 20 20 

Dílny osob 0 20 40 60 20 20 0 0 20 20 60 120 

Školy osob 40 80 80 200 80 200 40 40 40 80 160 300 

Hrom. celkem 60 120 140 280 120 220 40 40 60 120 240 440 

suma osob 
450 750 1 200 1 200 1 200 1 650 1 950 2 100 1 500 750 750 1 500 

15 000  

 

Celkový počet individuálních návštěvníků CUD se v základním scénáři odhaduje na 13 120 osob ročně, 

z toho 5 580 dospělých a 7 540 dětí. Celkový počet hromadných návštěvníků se odhaduje na 1 880 

osob ročně, z toho 320 dospělých a 1 560 dětí. 

 

Graf cílové roční návštěvnosti po měsících: 
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Optimistický scénář 

 

Odhadovaná cílová roční návštěvnost: 
 

měsíc 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Dosp. osob 117 189 318 276 324 426 561 606 429 189 141 318 

Děti osob 234 378 636 552 648 852 1 122 1 212 858 378 282 636 

Rodin. osob 273 441 742 644 756 994 1 309 1 414 1 001 441 329 742 

CUD 

o. dos. 39 63 106 92 108 142 187 202 143 63 47 106 

o. děti 39 63 106 92 108 142 187 202 143 63 47 106 

o. rod. 78 126 212 184 216 284 374 404 286 126 94 212 

Indiv. celkem 780 1 260 2 120 1 840 2 160 2 840 3 740 4 040 2 860 1 260 940 2 120 

Kom. osob 40 40 40 40 40 20 20 20 20 40 40 40 

Dílny osob 0 40 80 120 40 40 20 20 40 40 120 240 

Školy osob 80 160 160 400 160 400 120 120 80 160 400 600 

Hrom. celkem 120 240 280 560 240 460 160 160 140 240 560 880 

suma osob 
900 1 500 2 400 2 400 2 400 3 300 3 900 4 200 3 000 1 500 1 500 3 000 

30 000  

 

Celkový počet individuálních návštěvníků CUD se v optimistickém scénáři odhaduje na 25 960 osob 

ročně, z toho 11 030 dospělých a 14 930 dětí. Celkový počet hromadných návštěvníků se odhaduje    

4 040 osob ročně, z toho 720 dospělých a 3 320 dětí. 

 

Graf cílové roční návštěvnosti po měsících: 
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Tržby ze vstupného 

 

Vstupné je pro potřebu provozního rozpočtu stanoveno na základě stávajícího vstupného KČK: 

▪ Základní  190,- Kč dospělí  Umění dětem 

150,- Kč snížené 

   380,- Kč rodinné  

▪ Kombinované  300,- Kč základní48 Umění dětem + historická herna 

   240,- Kč snížené 

   600,- Kč rodinné  

▪ Komentované  500 až 1 500,- Kč osoba podle rozsahu akce 

▪ Výtvarné dílny  250,- Kč osoba 

▪ Školní programy 80,- Kč žák 

 

Vstupné je osvobozeno od DPH, jelikož se jedná o poskytnutí kulturní služby neziskovou právnickou 

osobou.49 

 

 
Jindra Čapek (Česko), dřevoryt č. 2, 11 x 14 cm (1993) 

  

 
48 Podíl CUD na vstupném je 50 %. 
49 Podle § 61 písm. e) zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů. 
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Základní scénář 

 

Tržby ze vstupného (v tis. Kč): 

(tis. Kč) měsíc 

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 

Dosp. vstupné 11 18 30 26 31 41 54 59 41 18 15 30 

Děti vstupné 18 28 48 41 49 64 86 93 65 28 23 48 

Rodin. vst.50 13 21 35 31 36 48 64 68 48 21 17 35 

CUD 

vst. dos. 3 5 8 7 8 11 14 15 11 5 4 8 

vst. děti 2 4 6 6 6 9 11 12 9 4 3 6 

vst. rod. 3 5 8 7 8 11 14 15 11 5 4 8 

Indiv. celkem 50 80 135 118 138 183 244 263 184 80 65 135 

Kom. vstupné 20 20 20 20 20 0 0 0 0 20 20 20 

Dílny vstupné 0 5 10 15 5 5 0 0 5 5 15 30 

Školy vstupné 3 6 6 16 6 16 3 3 3 6 13 24 

Hrom. celkem 23 31 36 51 31 21 3 3 8 31 48 74 

suma tis. Kč 
73 112 172 169 169 204 247 266 192 112 113 209 

2 038  

 

Celkové tržby individuálních návštěvníků CUD jsou v základním scénáři kalkulovány na 1 676 080,- Kč 

ročně (průměrně 127,75 Kč na návštěvníka). Celkové tržby hromadných návštěvníků jsou kalkulovány 

na 362 200,- Kč ročně (průměrně 192,66 Kč na návštěvníka). 

 

Graf tržeb ze vstupného (v tis. Kč) po měsících: 

 
 

  

 
50 Předpoklad 4 návštěvníci na jedné rodinné vstupence. 
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Optimistický scénář 

 

Tržby ze vstupného (v tis. Kč): 

(tis. Kč) měsíc 

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 

Dosp. vstupné 22 36 60 52 62 81 107 115 82 36 27 60 

Děti vstupné 35 57 95 83 97 128 168 182 129 57 42 95 

Rodin. vst.51 26 42 70 61 72 94 124 134 95 42 31 70 

CUD 

vst. dos. 6 9 16 14 16 21 28 30 21 9 7 16 

vst. děti 5 8 13 11 13 17 22 24 17 8 6 13 

vst. rod. 6 9 16 14 16 21 28 30 21 9 7 16 

Indiv. celkem 100 161 271 235 276 363 478 516 365 161 120 271 

Kom. vstupné 40 40 40 40 40 20 20 20 20 40 40 40 

Dílny vstupné 0 10 20 30 10 10 5 5 10 10 30 60 

Školy vstupné 6 13 13 32 13 32 10 10 6 13 32 48 

Hrom. celkem 46 63 73 102 63 62 35 35 36 63 102 148 

suma tis. Kč 
146 224 344 337 339 425 512 551 402 224 222 419 

4 144  

 

Celkové tržby individuálních návštěvníků CUD jsou v optimistickém scénáři kalkulovány na 3 316 390,- 

Kč ročně (průměrně 127,75 Kč na návštěvníka). Celkové čisté tržby hromadných návštěvníků jsou 

kalkulovány na 827 200,- Kč ročně (průměrně 204,75 Kč na návštěvníka). 

 

Graf tržeb ze vstupného (v tis. Kč) po měsících: 

 
  

 
51 Předpoklad 4 návštěvníci na jedné rodinné vstupence. 
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Další výnosy 

 

Muzejní shop 

 

Pro potřeby kalkulace muzejního shopu je uvažováno s prodejem drobných předmětů (výtvarné 

potřeby, upomínkové předměty, pohledy, dřevěné hračky apod.), knih (zejména dětských 

s ilustracemi z expozice či výstav, z českých i světových nakladatelství) a reprodukcí ilustrací 

(případně originálů, též včetně paspart a rámů). Nákup drobných předmětů se očekává u 10 % 

dospělých a 15 % dětských návštěvníků, nákup knih u 5 % dospělých a 10 % dětských návštěvníků, 

nákup reprodukcí pak u 3 % dospělých a 1 % dětských návštěvníků. 

 

U drobných předmětů a reprodukcí jsou kalkulovány střední cena nákupu a prodeje 50,- Kč. U knih je 

kalkulována střední cena prodeje 200,- Kč se 45 % rabatem. Do nákladů je započtena DPH v příslušné 

výši a určen zisk. 

 

Základní scénář:  
ks nákup prodej výnosy náklady zisk  

Kč/ks Kč/ks Kč Kč Kč 

Drobné př. 1 960 25 50 98 000 59 290 38 710 

Knihy 1 210 110 200 242 000 143 990 98 010 

Reprodukce 270 150 500 135 000 60 345 74 655 

Celkem 
   

475 000 263 625 211 375 

 

Optimistický scénář:  
ks nákup prodej výnosy náklady zisk  

Kč/ks Kč/ks Kč Kč Kč 

Drobné př. 3 910 25 50 195 500 118 278 77 223 

Knihy 2 410 110 200 482 000 286 790 195 210 

Reprodukce 540 150 500 270 000 120 690 149 310 

Celkem 
   

947 500 525 758 421 743 

 

Letní školy 

 

Letní školy jsou kalkulovány jako 18denní akce (čtvrtek až neděle, 17 nocí) pro 20 účastníků. 

V základním scénáři není kalkulována žádná letní škola, v dalších scénářích je vždy jedna navíc. 

 

Náklady = 390 tis. Kč 

▪ Lektoři – 3 osoby, 16 dní, 8 hodin á 300,- Kč/hod. = 115 tis. Kč. 

▪ Ubytování 23 osob, 17 nocí á 200,- Kč/noc ve vlastní režii = 78 tis. Kč. 

▪ Denní stravování 23 osob, 17 dní á 300,- Kč/osoba = 117 tis. Kč. 

▪ Materiál = 40 tis. Kč. 

▪ Kulturní program = 40 tis. Kč 

 

Výnosy = 500 tis. Kč 

▪ Účastnické poplatky 20 osob á 25 tis. Kč (cca 1 500,- Kč/den) = 500 tis. Kč 

 

Rozdíl = 110 tis. Kč 
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Druhotně generované tržby dalším subjektům 

 

Mimo tržby CUD jsou odhadnuty druhotně generované tržby dalším subjektům ve městě. 

Předpokladem je, že polovina návštěvníků CUD přijede do ČK s primárním cílem právě CUD. V případě 

neexistence CUD by tito návštěvníci do ČK nepřijeli. 

 

Základní scénář: 

▪ Zařízení stravovacích služeb: 7,5 tis. nových návštěvníků * 200,- Kč průměrná tržba = navýšení 

tržeb o 1,5 mil. Kč ročně. 

▪ Zařízení ubytovacích služeb: 1,5 tis. nových návštěvníků * 750,- Kč průměrná tržba = navýšení 

tržeb o 1,1 mil. Kč ročně. 

▪ Obchody: 7,5 tis. nových návštěvníků * 150,- Kč průměrná útrata = navýšení tržeb o 1,1 mil. 

Kč ročně. 

▪ Další muzea a galerie: 7,5 tis. nových návštěvníků * 150,- Kč průměrné vstupné = navýšení 

tržeb o 1,1 mil. Kč ročně. 

▪ ČKRF, parkování: 1,5 tis. nově parkujících aut * 150,- Kč průměrné parkovné = navýšení tržeb 

o 0,2 mil. Kč ročně. 

Celkové druhotně generované tržby dalším místním subjektům v souvislosti s přilákáním nových 

návštěvníků lze odhadnout na 5,0 mil. Kč ročně. 

 

Optimistický scénář: 

▪ Zařízení stravovacích služeb: 15 tis. nových návštěvníků * 200,- Kč průměrná tržba = navýšení 

tržeb o 3,0 mil. Kč ročně. 

▪ Zařízení ubytovacích služeb: 3 tis. nových návštěvníků * 750,- Kč průměrná tržba = navýšení 

tržeb o 2,25 mil. Kč ročně. 

▪ Obchody: 15 tis. nových návštěvníků * 150,- Kč průměrná útrata = navýšení tržeb o 2,25 mil. 

Kč ročně. 

▪ Další muzea a galerie: 15 tis. nových návštěvníků * 150,- Kč průměrné vstupné = navýšení 

tržeb o 2,25 mil. Kč ročně. 

▪ ČKRF, parkování: 3 tis. nově parkujících aut * 150,- Kč průměrné parkovné = navýšení tržeb o 

0,45 mil. Kč ročně. 

Celkové druhotně generované tržby dalším místním subjektům v souvislosti s přilákáním nových 

návštěvníků lze odhadnout na 10,0 mil. Kč ročně. 
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Provozní náklady 

 

Osobní náklady 

 

Provoz CUD bude personálně zajištěn stávajícími zaměstnanci MDČK, organizační jednotky KČK. 

V souvislosti se scénáři návštěvnosti CUD je modelována změna výše úvazků oproti stávajícímu stavu 

– v základním scénáři pokles o 0,5 úvazku, v optimistickém scénáři navýšení o 0,5 úvazku v souvislosti 

s potřebou obsluhy návštěvníků v expozici (animátor expozice, muzejní pedagog). Kalkulace 

mzdových nákladů vychází ze skutečných mzdových nákladů pro rok 2021 v rozpočtu KČK. Osobní 

náklady kalkulují mzdové odvody zaměstnavatele, tedy včetně sociálního a zdravotního pojištění. 

 

Základní scénář:  
osobní náklady úvazek osobní náklady 

Kč za rok Kč za rok 

programový ředitel 560 901 0,25 140 225 

kurátor expozic52 379 360 0,25 125 189 

animátor expozice 452 400 1,0 452 400 

muzejní pedagog 498 304 0,5 249 152 

obchod a propagace 585 940 0,33 193 360 

úklid 300 498 0,5 150 249 

celkem 
 

2,83 1 310 575 

 

Optimistický scénář:  
osobní náklady úvazek osobní náklady 

Kč za rok Kč za rok 

programový ředitel 560 901 0,25 140 225 

kurátor expozic53 379 360 0,25 125 189 

animátor expozice 452 400 1,5 678 600 

muzejní pedagog 498 304 1,0 498 304 

obchod a propagace 585 940 0,33 193 360 

úklid 300 498 0,5 150 249 

celkem 
 

3,83 1 785 927 

 

  

 
52 Úvazek kurátora expozic je 0,75. Na projektu CUD se bude podílet úvazkem 0,25, čemuž odpovídá třetina 
jeho osobních nákladů. 
53 Úvazek kurátora expozic je 0,75. Na projektu CUD se bude podílet úvazkem 0,25, čemuž odpovídá třetina 
jeho osobních nákladů. 
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Ostatní náklady – fixní 

 

Náklady na instalaci jedné výstavy jsou kalkulovány na 350 tis. Kč. Od středního scénáře jsou 

kalkulovány dvě výstavy za rok. 

 

Přímé náklady na energie představuje elektřina na expoziční osvětlení ve výši 38 tis. Kč. Výše je 

kalkulována ze zpracovaného projektu osvětlení. 

 

Marketing bude zajištěn oddělením obchodu a propagace KČK. Pro marketingové aktivity CUD bude 

vyčleněna polovina rozpočtu určeného na marketing KČK, tedy 485 tis. Kč.54 

 

Ostatní náklady – variabilní podle počtu návštěvníků 

 

Programy CUD budou vycházet z prioritního prezentačního modelu – animace prostoru a 

návštěvníků, aktivní činnosti. Pro většinu činností tak bude k dispozici spotřební materiál (pracovní 

listy a karty, tužky a propisky, materiál na výrobu a výtvarnou činnost apod.), se kterým bude 

návštěvník pracovat a který si odnese jako suvenýr a vzpomínku na návštěvu CUD. Roční jsou 

stanoveny: 

▪ základní scénář = 15 000 návštěvníků * 50 % využití spotřebního materiálu * 25,- 

Kč/návštěvníka = 188 tis. Kč. 

▪ optimistický scénář = 375 tis. Kč. 

 

V nákladech na komentované prohlídky jsou kalkulovány průměrné náklady na 50 % ceny vstupného 

– zajištění účasti autora, catering pro návštěvníky. Roční náklady jsou ve výši: 

▪ základní scénář = 160 účastníků * 450,- Kč/osoba = 72 tis. Kč, 

▪ optimistický scénář = 400 účastníků * 450,- Kč/osoba = 180 tis. Kč. 

 

Do nákladů na výtvarné dílny a školní programy vstupuje materiál v průměrné ceně 25 % ceny 

vstupného. Roční náklady jsou ve výši: 

▪ základní scénář = školy 1 340 účastníků * 20,- Kč/osoba + dílny 380 účastníků * 60,- Kč/osoba 

= 50 tis. Kč, 

▪ optimistický scénář = školy 2 840 účastníků * 20,- Kč/osoba + dílny 800 účastníků * 60,- 

Kč/osoba = 105 tis. Kč. 

 

  

 
54 Náklady na marketing KČK dosáhly za leden až září 2019 částky 223 tis. Kč, přičemž ceníkové ceny by byly 
1 092 tis. Kč a nefinanční plnění tak činí 869 tis. Kč (bartery, mediální spolupráce apod.). Do provozního 
rozpočtu CUD je započítána polovina z nákladů na marketing odhadovaných v Návrhu rozvoje KČK 2020–2023.  
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Výsledek hospodaření CUD 

 

Výsledek hospodaření je zpracován pro čtyři varianty návštěvnosti.  

   
scénář návštěvnosti   

základní zvýšený střední optimistický 

návštěvnost osob 15 000 20 000 25 000 30 000 

celkem výnos tis. Kč 2 513 3 873 5 232 6 591 

výnos vstupné tis. Kč 2 038 2 740 3 442 4 144 

tržby muzejní shop tis. Kč 475 633 790 948 

tržby letní škola tis. Kč 0 500 1 000 1 500 

celkem náklad tis. Kč 2 758 3 510 4 612 5 365 

osobní náklady tis. Kč 1 311 1 469 1 628 1 786 

instalace výstav tis. Kč 350 350 700 700 

elektrická energie tis. Kč 38 38 38 38 

marketing tis. Kč 485 485 485 485 

spotřební materiál tis. Kč 188 250 313 375 

komentované tis. Kč 72 108 144 180 

dílny a školy tis. Kč 50 68 87 105 

náklady muzejní shop tis. Kč 264 351 438 526 

náklady letní škola tis. Kč 0 390 780 1 170 

Výsledek hospodaření tis. Kč -244 363 619 1 226 

 

Porovnání výnosů a nákladů a ve scénářích návštěvnosti základní / zvýšený / střední / optimistický: 

 
 

Bod zlomu (nulový výsledek hospodaření) je cca 16 300 návštěvníků ročně. I základní scénář je ale 

výrazně pozitivní v porovnání s dosavadním stavem, kdy byly v expozici Život a umění v krumlovských 

klášterech – klášter klarisek realizovány průměrné tržby na vstupném cca 260 tis. Kč ročně. 
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Vliv na hospodaření KČK 

 

Pro celkový vliv projektu CUD na hospodaření KČK je zpracováno porovnání hospodářského výhledu 

KČK roku 2023 z Návrhu rozvoje KČK 2020-2023 (bez uvažovaného CUD) s hospodářským výhledem 

KČK s CUD v základním a optimistickém scénáři. Navýšení počtu návštěvníků KČK (5 500 nových 

návštěvníků v základním scénáři a 20 500 nových návštěvníků v optimistickém scénáři)55 bude mít vliv 

na návštěvnost ostatních expozic a aktivit KČK, ale také na návštěvnost doplňkových činností. 

Samozřejmostí je vliv vyššího počtu návštěvníků také na výdaje, nicméně většina z výdajů je 

považována za fixní. 

 

Příjmy KČK – část 1 hlavní činnost: 

 

průměr 
2018-9 

2023 – Plán rozvoje  
KČK bez CUD 

KČK s CUD  
základní scénář 

KČK s CUD  
optimistický scénář 

    tis. Kč   tis. Kč   tis. Kč 

Příjmy KČK      10 524    13 415    19 938  

Hlavní činn.      5 298     7 116     11 450 

 

návštěv
nost 

návštěv
nost 

prům. 
vstup. 

vstup-
né 

návštěv
nost 

prům. 
vstup. 

vstup-
né 

návštěv
nost 

prům. 
vstup. 

vstup-
né 

 osob osob Kč tis. Kč osob Kč tis. Kč osob Kč tis. Kč 
Vstupné  39 850 49 325 101 4 998 55 731 122 6 776 74 126 148 11 000 

Minorité 9 500 12 500 80 1 000 12 775 80 1 022 13 525 80 1 082 

Klarisky 8 800 9 500 16 152 0 0 0 0 0 0 

CUD individ. 0 0 0 0 13 120 128 1 676 25 960 128 3 316 

Interakt.exp. 6 500 7 500 130 975 7 913 130 1 029 9 038 130 1 175 

Koment. pr. 300 1 000 170 170 840 170 143 600 170 102 

CUD koment. 0 0 0 0 160 1000 160 400 1000 400 

Řem. dílny 11 000 13 500 80 1 080 14 050 80 1 124 15 550 80 1 244 

Pozn. hry 300 1 000 500 500 1 138 500 569 1 513 500 756 

TB hra 20 300 510 153 438 510 223 813 510 414 

Školní prg 2 300 2 500 60 150 2 053 60 123 1 553 60 93 

CUD prg 0 0 0 0 1 340 80 107 2 840 80 227 

Přím. tábory 60 75 2100 158 75 2100 158 75 2100 158 

WS jednoráz. 20 250 650 163 250 650 163 250 650 163 

CUD WS 0 0 0 0 380 250 95 800 250 200 

WS víceden. 0 150 2800 420 150 2800 107 100 2800 91 

Letní školy 0 0 0 0 0 0 0 60 25000 1 500 

Koncerty 500 500 85 43 500 85 43 500 85 43 

Divadla 550 550 65 36 550 65 36 550 65 36 

      příjmy   příjmy   příjmy 

    Kč   Kč   Kč 

Ostatní       300    340    450 

Granty      100    110    150 

Sponzoring      200    230    300 

 

  

 
55 Rozdíl očekávané návštěvnosti CUD a nerealizovaní návštěvníci zrušené expozice Život a umění v 
krumlovských klášterech – klášter klarisek. 
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Příjmy KČK – část 2 doplňková činnost: 

 

průměr 
2018-9 

2023 – Plán rozvoje  
KČK bez CUD 

KČK s CUD  
základní scénář 

KČK s CUD  
optimistický scénář 

    tis. Kč   tis. Kč   tis. Kč 

Doplň. činn.      5 226    6 299    8 488 

 

prům. 
tržba 

prům. 
tržba 

počet 
jed. 

celkem prům. 
tržba 

počet 
jed. 

celkem prům. 
tržba 

počet 
jed. 

celkem 

 Kč Kč  tis. Kč Kč  tis. Kč Kč  tis. Kč 

Obchod      4 604    5 677    7 867 

Gastro  2 520 9 200 360 3 312 10 395 360 3 742 13 826 360 4 977 

Ubytování   620 1 520 942 620 1 717 1 065 620 2 284 1 416 

Ostatní, zboží      350    395    526 

CUD shop      0    475    948 

 

počet 
jed. 

prům. 
nájem 

počet 
jed. celkem 

prům. 
nájem 

počet 
jed. celkem 

prům. 
nájem 

počet 
jed. celkem 

  Kč  tis. Kč Kč  tis. Kč Kč  tis. Kč 

Pronájmy      621    621    621 

dílny 5 25 000 7 175 25 000 7 175 25 000 7 175 

krátkod.obj.    4 650 25 116 4 650 25 116 4 650 25 116 

krátkod.zahr.   3 000 40 120 3 000 40 120 3 000 40 120 

dlouh. zahr.   35 000 6 210 35 000 6 210 35 000 6 210 

 

Výdaje KČK: 

 
2023 – Plán rozvoje  

KČK bez CUD 
KČK s CUD 

základní scénář 
KČK s CUD 

optimistický scénář 

 tis. Kč tis. Kč tis. Kč 

Výdaje KČK 18 055 18 938 22 218 

Výdaje na hlavní činnost 14 490 14 972 17 595 

Mzdy  10 600 10 362 10 838 

Provozní náklady  740 666 666 

CUD materiál 0 188 375 

CUD výstavy 0 350 700 

Komentované CUD 0 80 200 

CUD školní prg a dílny 0 50 105 

Letní školy CUD 0 0 1 170 

Propagace 970 970 970 

Energie 1 420 1 504 1 636 

Náklady na denní provoz 630 671 788 

Vybavení 45 41 41 

Ostatní a režijní náklady 85 91 106 

Výdaje na doplň. činnost 3 565 3 966 4 622 

Mzdy  2 300 2 300 2 300 

Zboží a materiál OC 780 881 1 172 

Zboží a materiál ostatní 100 113 150 

CUD muzejní shop 0 264 526 

Energie 355 378 444 

Vybavení 30 30 30 
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Porovnání scénářů:  
2023 – Plán  

KČK bez CUD 
KČK s CUD 

základní scénář 
KČK s CUD 

optimistický scénář  
osob osob změna osob změna 

Návštěvnost celkem 49 325 56 206 114% 74 601 151% 

CUD individuální 0 13 120 
 

25 960 
 

Klarisky 9 500 0 
 

0 
 

Řemeslné dílny 13 500 14 050 104% 15 550 115% 

Minorité 12 500 12 775 102% 13 525 108% 

Interaktivní expozice 7 500 7 913 106% 9 038 121% 

Hromadné 6 325 8 348 132% 10 528 166%  
tis. Kč tis. Kč změna tis. Kč změna 

Příjmy celkem 10 524 13 415 127% 19 938 189% 

Vstupné 4 998 6 776 136% 11 000 220% 

Gastro 3 312 3 742 113% 4 977 150% 

Ubytování 942 1 065 113% 1 416 150% 

Zboží 350 870 249% 1 473 421% 

Pronájmy 621 621 100% 621 100% 

Ostatní 300 340 113% 450 150% 

Výdaje celkem 18 055 18 938 105% 22 218 123% 

Mzdy 12 900 12 662 98% 13 138 102% 

Provoz 740 1 334 180% 3 216 435% 

Propagace 970 970 100% 970 100% 

Energie 1 775 1 882 106% 2 081 117% 

Denní provoz 630 671 106% 788 125% 

Zboží 880 1 258 143% 1 848 210% 

Ostatní 160 161 101% 177 111% 

Rozdíl příjmy – výdaje 7 531 5 523 73% 2 280 30% 

Dotace na provoz 7 500 5 500 73% 2 250 30% 

Ekonomická závislost 42% 
 

29% 
 

10% 

  

V základním scénáři návštěvnosti CUD je odhadováno snížení provozní ztráty KČK a tedy dotace na 

provoz KČK ze strany MČK o 2,0 mil. Kč na 5,5 mil. Kč ročně, v optimistickém scénáři pak o 5,25 mil. 

Kč na 2,25 mil. Kč ročně. 
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Porovnání počtu návštěvníků: 

 
 

Porovnání příjmů a výdajů KČK návrh 2023 bez CUD / CUD základní scénář / CUD optimistický scénář: 
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Marketing produktu56 

 

Marketing produktu bude součástí obchodní strategie KČK a navazujícího marketingového plánu. 

Marketing zajistí marketingové oddělení KČK, které rovněž zajistí rovnoměrné rozdělení zdrojů do 

adekvátních komunikačních kanálů. Distribuční strategie se mimo klasického prodeje zaměří na on-

line možnosti prodeje a větší propojenost s DMO pro oblast balíčků. V oblasti personální projdou 

zaměstnanci školením v oblasti znalosti produktu a také znalostí komunikačních a obchodních. 

Komunikace musí být profesionální, ale nesmí dojít ke ztrátě lidskosti mezi zaměstnancem a 

návštěvníkem, čímž se CUD odliší od mnohých jiných atraktivit nejen v ČK, ale i v širší oblasti. Oblast 

marketingu se rovněž musí zabývat souladem nabízeného produktu a aktuálních zákaznických 

potřeb. 

 

Pro CUD bude významná spolupráce s různými stakeholdery. Pro CUD bude klíčovým partnerem 

DMO. Je nutné pracovat na tom, aby pro pracovníky informačního centra byly KČK první volbou při 

doporučování programu pro rodiny s dětmi. KČK budou místem první volby pro famtripy a presstripy 

pořádané DMO. KČK mohou v rámci partnerství DMO poskytovat vstupenky do expozic a na aktivity 

pro soutěže. Na podobné bázi je plánována spolupráce s JCCR. Spolupráce bude v koordinaci s DMO 

(presstripy, prezentace v rámci projektů JCCR). Významná je též spolupráce s Lipno card, kde je 

navázána spolupráce a garantována marketingová podpora ze strany poskytovatele karty. V případě 

Krumlov card se zatím CUD prezentuje jako bonus k současnému zvýhodnění vstupů na dočasné 

výstavy za inzerci na rubové straně karty. Spolupráce se sdělovacími prostředky bude zaměřená na 

udržení stávajících smluv a uzavření partnerství s dalšími mediálními partnery na celostátní i 

regionální úrovni. 

 

Významnou oblastí marketingové komunikace je osobní prodej a merchandising. Nové dispoziční 

řešení návštěvnického centra s ohledem na prodej zboží se stane významným zdrojem navyšování 

příjmů s relativně malou vstupní investicí. Pro naplnění této vize je nutný aktivní up-selling a cross-

selling, ke kterému je nutné proškolení všech zaměstnanců se všemi druhy zaměstnaneckých 

poměrů. 

 

Mezi základní nástroje off-line marketingové komunikace patří hlavně: 

▪ Billboardy – k dispozici jsou předplacené plochy na příjezdových komunikacích, po otevření 

hranic další plocha při příjezdu od Rakouska. Výlepy plakátů ve městě Český Krumlov a okolí 

je finančně náročný, kampaně budou cílené při významnějších příležitostech a dle aktuální 

obsazenosti města. Hlavní plochou v ČK se stává plocha na parkovišti P2, fungující též pro 

účely navigace.  

▪ Výlepy plakátů v Jihočeském kraji – výlepové plochy KČK pronajímá dle aktuální situace ve 

městech z hlediska jejich návštěvnosti. KČK mají k dispozici dvě CLV na autobusovém nádraží 

z nichž jedna je dispozici pro CUD.  

▪ KČK mají propracovanou komunikaci v nákupních centrech účastí na eventových akcích IGY 

centra České Budějovice.  

▪ CUD bude spolupracovat s televizními společnostmi, z regionálních televizí (JČ1 a JČ2, 

Jihočeská televize), z celoplošných kanálů potom ČT 1, ČT Art, CNN Prima News).  

▪ V oblasti rádií CUD bude spolupracovat s ČRo ČB (tisové zprávy, reportáže, soutěže) a ČR 

Radiožurnál.  

 
56 Zpracovali Marta Dlouhá, obchodní ředitelka KČK a Roman Švec, vedoucí oddělení obchodu a marketingu KČK 
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Mezi další nástroje off-line komunikace patří komunikace na veletrzích výstavách, výlepy v dalších 

místech kumulace návštěvníků (hypermarkety, prodejny, vývěsky dle aktuálních možností majitelů). 

 

Mezi základní nástroje on-line marketingové komunikace patří hlavně: 

▪ Základem pro komunikaci jsou bannerové kampaně na Seznam.cz, Google a mapové servery.  

▪ Významná pozornost bude věnována sociálním sítím FB, Instagram, YouTube a také celé řadě 

dalších. Z tohoto důvodu je nutné sledovat aktuální trendy a účastnit se seminářů a školení 

na nové trendy v sociálních médiích.  

▪ CUD bude mít nejen součástí sociálního světa KČK, ale bude vytvářet i vlastní profily na 

těchto sítích dle komunikační strategie.  

▪ Základem pro komunikaci je web, kdy je zatím plánováno zachování stávající členění a 

jednotlivé expozice mají odlišný grafický i obsahový styl.  

▪ Vznikne rovněž efektivní práce s cestovatelskými portály a také portály pro volný čas rodin s 

dětmi a umělecky založeného segmentu rezidentů i turistů. Mezi základní spolupracují média 

patří: Jihočeský deník; MF DNES, Lidové noviny, časopisy zaměřené na lifestyle, design, 

umění, cestování; ČTK a Městské /obecní noviny. 

 

Samostatná část marketingové komunikace CUD bude adresována školám. Přípravu programu pro 

školy zajišťuje oddělení programu. Podklady pro komunikaci zajišťuje muzejní pedagog a ve 

spolupráci s obchodním oddělením řeší rezervace a konzultuje vhodnost programů pro konkrétní 

klienty. Komunikace probíhá na setkání učitelů, či prostřednictvím odborů školství. Komunikace 

těchto produktů proběhne rovněž na platformě MAS, které často připravují školní programy. 

 

Pro CUD bude významná rovněž komunikace do zahraničí. Spolupráci na přeshraniční úrovni lze 

realizovat prostřednictvím propojení s Hornorakouskou centrálou cestovního ruchu a dalšími DMO v 

sousedních regionech. Mezinárodní spolupráce potom prostřednictví CzechTourism – jedná se o tak 

silné téma, možnost uchopit jako diverzifikaci turistických toků umělecky založených turistů. 

 

Při vytváření marketingu produktu (ať už výstavy nebo CUD) je vhodné také cílit na předávání dobré 

zkušenosti a zájmu mezi návštěvníky a jejich známými. Koncept „To chci taky“ je vhodné zaměřit také 

na cílovou skupin „moderních“ rodin orientujících se na udržitelný způsob života a často také 

„analogová“ témata. V místě se pak nabízejí různé formy upozornění na produkt – zvětšeniny ilustrací 

v oknech klášterních objektů, promítání ilustrací na fasády klášterních objektů apod. 
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Monitoring projektu57 

 

Od roku 2021 MDČK předkládá čtvrtletní monitorovací zprávu Plnění dlouhodobých cílů a 

sledovaných ukazatelů KČK. Zpráva sleduje plnění stanovených cílů a bude sloužit jako informativní 

materiál pro správní radu, Radu města Český Krumlov a další zainteresované subjekty. 

 

Struktura informací: 

▪ Cíl 1 Dodržování stanovených parametrů schváleného rozpočtu s důrazem na zvyšování 

podílu příjmu z vlastní činnosti: 

o vývoj výnosů z hlavní činnosti – srovnání meziročně za uvedené období a vývoj od 

začátku roku, 

o vývoj výnosů z doplňkové činnosti – srovnání meziročně za uvedené období, plán na 

kalendářní rok, vývoj od začátku roku. 

▪ Cíl 2 Počet podaných žádostí do grantových programů a počet úspěšných žádostí: 

o přehled podaných žádostí. 

▪ Cíl 3 Počet podporovatelů klášterů formou sponzoringu, či reklamy: 

o přehled partnerů včetně nefinančního plnění. 

▪ Cíl 4 Zvyšování počtu návštěvníků s důrazem na zvýšení počtu platících: 

o statistika návštěvnosti dle jednotlivých činností. 

▪ Cíl 5 Marketing + zvyšování počtu odkazů na kláštery v médiích + komunikace s návštěvníky: 

o přehled realizovaných marketingových aktivit, 

o přehled mediálních partnerů včetně nefinančního plnění. 

▪ Cíl 6 Počet a míra společných aktivit s dalšími subjekty: 

o seznam aktivit v režimu spolupráce. 

▪ Cíl 7 Dodržování schválených dramaturgických plánů: 

o plán činnosti a jeho naplňování, 

o popis realizovaných akcí – datum, název. 

▪ Cíl 8 Provoz oddychového centra: 

o ekonomické a statistické ukazatele – kavárna, 

o ekonomické a statistické ukazatele – pekárna, 

o ekonomické a statistické ukazatele – ubytování. 

▪ cíl 9 Uskutečňování a naplňování hlavní vize Klášterů: 

o slovní zhodnocení záměrů a jejich naplňování. 

 

Aktualizace projektu CUD v roce 2025 

 

V roce 2025 bude mít CUD více jak tříleté zkušenosti s provozem expozice, výstav a souvisejících 

programů. Do konce roku 2025 jsou také ze strany MČK jako vlastníka kláštera klarisek uzavřeny 

nájemní smlouvy s MDČK a Hof-Musiky jako partnery a uživateli areálu.  

 

V roce 2025 je tak ideální doba pro aktualizaci projektu Centra umění dětem a stanovení dalšího 

rozvoje nejen CUD, ale celého kláštera klarisek od roku 2026. 

 

  

 
57 Zpracoval Jan Vozábal, ředitel MDČK 
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FAQ 
 

Proč by měly být v Klášterech obrázky pro děti? 

 

Ilustrace z dětských knih jsou velice atraktivním tématem, které Klášterům zajistí dlouhodobou 

programovou náplň a vylepší provozní ekonomiku. Téma primárně cílí na rodiny s dětmi, což je cílová 

skupina návštěvníků města, pro kterou ve městě zatím není k dispozici zcela odpovídající nabídka – 

nicméně právě v Klášterech už je například Historická herna. Současně má téma ilustrací a dětských 

knih co nabídnout i místním obyvatelům ve vzdělávání a rozvoji jejich dětí. V Klášterech ilustrace 

najdou ideální místo – je zde zkušený tým, odpovídající prostory včetně zázemí a technického 

vybavení, návštěvníkům je k dispozici oddychové centrum i ostatní atraktivity včetně klášterní 

zahrady. Nabízí se spolupráce se sousední SUPŠ sv. Anežky, hradem a zámkem, revitalizovaným 

pivovarem a dalšími institucemi, stejně jako v budoucnu rozvoj dalších činností spojených se sbírkou 

(např. letní ilustrátorské školy). 

 

Proč právě Otakar Božejovský? 

 

Je to právě jedinečná a inspirativní životní cesta pana Otakara Božejovského, na jejímž základě lze 

vytvořit nové kvality – Centrum umění dětem, které bude pokračovat v rozdávání radosti dětem. 

Otakar Božejovský spolu se svým přítelem Štěpánem Zavřelem založili počátkem 70. let v Curychu 

nakladatelství dětské knihy Bohem Press. Ačkoliv se vydali neprošlapanými cestami a dali příležitost 

také začínajícím umělcům, tak dosáhli úspěchu v podobě tří set vydaných knih v desítkách jazyků v 

milionových nákladech a také řady významných ocenění. Otakar Božejovský hledal a v Českém 

Krumlově našel umístění pro svoji sbírku ilustrací, která je působivým průřezem umělecké tvorby 

vstupující do dětských knih a reprezentuje etapu od 80. let 20. století do počátku 21. století 

v evropském prostoru. V záměru Centra umění dětem se tak propojuje silná osobnost se svojí životní 

zkušeností a dílem s kouzelným historickým městem a pohádkovými prostory jeho Klášterů. 

 

Kdo se bude ilustrace a program starat? 

 

Vlastníkem sbírky bude Město Český Krumlov. Sbírku bude spravovat a program bude zajišťovat 

Městské divadlo Český Krumlov, o.p.s. prostřednictvím své organizační složky Kláštery Český Krumlov. 

Programovou koncepci bude navrhovat a odbornou péči o sbírkový fond zajistí odborná rada jako 

poradní orgán složený ze zástupců MDČK, města, SUPŠ sv. Anežky, odborníků, umělců a Otakara 

Božejovského. Samotný provoz CUD zajistí současný tým Klášterů složený z programové ředitelky, 

kurátora, animátorky a muzejní pedagožky s podporou obchodního úseku, návštěvnického centra a 

úklidu. V souvislosti se vznikem CUD ale nedojde k významnému růstu počtu úvazků v Klášterech, 

činnosti budou zajištěny stávajícím personálem. 

 

Co to přinese městu? 

 

Město je s kulturou a uměním spjato od středověku, znovu od 90. let 20. století. Téma ilustrací 

dětských knih město vrátí na světovou mapu umění, vytvoří novou atraktivitu a tím přinese nové 

individuální návštěvníky žádoucích cílových skupin a prodlouží jejich pobyt, bude vhodnou 

dlouhodobou programovou náplní revitalizovaných Klášterů a zlepší jejich provozní ekonomiku, 

umožní vzdělávat a rozvíjet také místní děti a bude přinášet možnosti spolupráce místním institucím 

mezi sebou i se zahraničím. Město získá jedinečnou sbírku, jejíž hodnota v čase dále poroste. 
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Lze toho dosáhnout i bez pořízení sbírky? 

 

Sbírka uměleckých předmětů, v tomto případě originálů ilustrací z dětských knih, se stane základem a 

srdcem nově vznikajícího Centra umění dětem. Se sbírkou plnou hodnotných děl lze dále pracovat 

v různých aktivitách, lze ji využít nejen pro prezentaci a zápůjčky, ale také pro propagaci a vytváření 

merchandise. Je prakticky nemožné vytvořit novou instituci a dlouhodobě ji rozvíjet bez takového 

základu. 

 

Kolik to bude stát? 

 

Prakticky jediným vstupním nákladem je pořízení sbírky Otakara Božejovského v hodnotě 1 mil. EUR, 

tedy 25,854 mil. Kč. Předpokládá se využití dotačních programů Ministerstva kultury a Jihočeského 

kraje. Vlastní zdroje města dosáhnou ideálně během šesti let postupně 8,900 mil. Kč a externí zdroje 

až 16,954 mil. Kč. Nová programová činnost a zvýšení počet návštěvníků sice přinesou růst 

provozních výdajů Klášterů o 5 až 23 %, nová atraktivita však současně povede ke zvýšení příjmů o 27 

až 89 % podle dosažené návštěvnosti. Jestliže schválený návrh rozvoje Klášterů předpokládal pro rok 

2023 návštěvnost 49 tis. osob a výsledek hospodaření ztrátu 7,5 mil. Kč, již základní scénář Centra 

povede s 56 tis. návštěvníky ke snížení ztráty o 2,0 mil. Kč, v optimistickém scénáři se 75 tis. 

návštěvníky dokonce o 5,2 mil. Kč na ztrátu 2,3 mil. Kč. Pokud by jako zdroj příjmů investice do sbírky 

byla uvažována provozní dotace Klášterům z městského rozpočtu, bude se „návratnost“ pořízení 

sbírky pohybovat při úspěchu všech dotačních žádostí od 1,6 roku (optimistický scénář návštěvnosti) 

do 4,5 let (základní scénář návštěvnosti). 

 

Jaká jsou rizika? 

 

Nezískání celé sbírky – ošetřeno v kupní smlouvě a smlouvě o zápůjčce, jednou zahájenou transakci 

není možné zvrátit do úplného nabytí sbírky městem. 

 

Nezískání dotační podpory – lze minimalizovat předjednáním s poskytovateli a kvalitní přípravou 

projektu CUD i dotačních žádostí. Pokud riziko nastane, prodlouží se výše zmíněná „návratnost“ 

pořízení sbírky v extrémním případě zcela bez dotační podpory na 5 let (optimistický scénář 

návštěvnosti) až 13 let (základní scénář návštěvnosti). 

 

Ohrožení sbírky – sbírka bude uložena v zabezpečené trezorové místnosti, bude pojištěna, při 

prezentaci děl budou díla střežena elektronickým systémem. 

 

Galerie nemívají velkou návštěvnost. Jak chcete docílit uváděných počtů návštěvníků?  

 

Mezi cílovými skupinami projektu (rodiny s dětmi, místní obyvatelé, školy a dětské skupiny, 

individuální turisté i organizované skupiny a zájemci o umění a samotní umělci) bylo odhadnuto 1,9 

mil. potenciálních návštěvníků ročně. CUD nechce být pouhou galerií, ale místem které nabídne 

nevšední zážitek, kde se návštěvník něco dozví a kde si může leccos vyzkoušet. Kromě expozice sbírky 

Otakara Božejovského a výstav různých autorů bude připraven doprovodný program, komentované 

prohlídky, školní programy a workshopy. Návštěvníkům bude k dispozici muzejní shop a knihovna 

Bohem Pressu. Další aktivity budou postupně rozvíjeny podle příležitostí. Kláštery soustavně posilují 

svoje činnosti marketingu a propagace. Návštěvnosti prospěje také management destinace i okolních 

destinací a spolupráce institucí ve městě. 
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Příloha č. 1: Dopis Ing. Vlastislava Ourody, Ph.D. 
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Příloha č. 2: Memorandum o spolupráci MDČK a SUPŠ 

 

Memorandum o spolupráci 

na projektu 

CENTRUM UMĚNÍ DĚTEM 

 

MĚSTSKÉ DIVADLO ČESKÝ KRUMLOV o.p.s. 

se sídlem: Horní Brána 2, 381 01 Český Krumlov 

zastoupený: Janem Vozábalem, ředitelem 

(dále jen „Nositel projektu“) 

 

a 

 

STŘEDNÍ UMĚLECKOPRŮMYSLOVÁ ŠKOLA SV. ANEŽKY ČESKÉ 

Se sídlem: Tavírna 109, 381 01 Český Krumlov 

zastoupený: Ing. Martinem Bustou, ředitelem  

(dále jen „Partner projektu“) 

 

uzavřeli níže uvedeného dne, měsíce a roku  

 

memorandum o spolupráci 

(dále jen „memorandum“) 

 

Článek 1 

Cíl memoranda 

 

Memorandum slouží k podpoře realizace dlouhodobého projektu s názvem CENTRUM UMĚNÍ DĚTEM 

(dále jen „CUD, Projekt“). Obě strany tímto Memorandem vyslovují odhodlání a společnou vůli 

spolupracovat při přípravě a realizaci CUD tak, aby bylo dosaženo jeho cíle a účelu. 

 

Hlavní myšlenkou Projektu je vznik CENTRA UMĚNÍ DĚTEM (CUD), jež se stane místem fantazie a 

imaginace prostřednictvím prezentace špičkových ilustrací – sbírky ilustrací Otakara Božejovského a 

bude místem hravé edukace dětí, odborného vzdělávání i inspirujícího setkávání ilustrátorů. 

 

Sbírka Otakara Božejovského, nositele Zlatého benátského lva za kulturní zásluhy, čítá 626 

originálních výtvarných ilustrací od 28 ilustrátorů z celého světa. V ucelenosti a špičkové kvalitě 

ilustrací se jedná o největší mezinárodní sbírku dětské knižní ilustrace v Evropě. 

 

Myšlenka vzniku CUD byla podpořena Městem Český Krumlov a Ministerstvem kultury České 

Republiky. 

 

Projekt CUD zároveň navazuje na dlouholetou úspěšnou spolupráci při realizaci projektu „Revitalizace 

areálu klášterů Český Krumlov“ v rámci výzvy Integrovaného operačního programu pro období 2007-

2013, oblasti intervence 5.1 „Národní podpora využití potenciálu kulturního dědictví“, jehož 

nositelem je město Český Krumlov a jehož fáze udržitelnosti byla úspěšně ukončena 31.10.2020. 

 

Vůle k další společné spolupráci je zároveň vyjádřena uzavřením Dohody o spolupráci Města Český 

Krumlov a partnerů projektu Revitalizace areálu klášterů v Českém Krumlově, Městského divadla 
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Český Krumlov, o.p.s. Centra barokní kultury, z.s. a Střední umělecko-průmyslové školy sv. Anežky 

České. 

 

Článek 2 

Obsah memoranda 

 

1. Odborná rada 

a. Partneři se dohodli na ustanovení Odborné rady CUD, jako koncepčního orgánu. 

b. Maximální počet členů Odborné rady CUD je stanoven na 7 osob.  

c. Odborná rada CUD je složena ze zástupců partnerů a odborné veřejnosti takto:  

d. Nositel projektu – 2 členové 

e. Partner projektu – 2 členové 

f. Město Český Krumlov – 1 člen 

g. Odborná veřejnost s hlasem poradním – 2 členové, jedním z členů je Otakar Božejovský 

h. Základní rozsah činnosti: odborná péče o sbírkový fond, nakládání se sbírkou, vhodné 

způsoby prezentace a využití sbírky, výstavní plán, edukativní aktivity, společné aktivity 

partnerů, rozšiřování sbírky, mezinárodní spolupráce. 

i. Odborná rada se bude řídit Statutem Centra umění dětem, který bude přesně vymezovat 

složení a způsob jednání odborné rady, její kompetence, způsob vzniku a zániku funkcí 

včetně kooptace členů, zastupování navenek, způsob předkládání návrhů kompetentním 

orgánům Nositele projektu a Města Český Krumlov a další aspekty fungování odborné rady. 

j. Statut CUD se zavazují Nositel projektu a Partner projektu vydat do 6 měsíců od podpisu 

tohoto memoranda. 

 

2. Nositel Projektu bude v rámci své hlavní činnosti rozvíjet a zajišťovat především tyto aktivity: 

a. péče o sbírkový fond, depozitář sbírky  

b. prezentace sbírky formou výstav ve vlastních prostorách dle výstavního plánu 

c. doprovodné edukační a animované aktivity využívající vhodným způsobem sbírku 

d. další moderní způsoby prezentace a využití uměleckých děl pro kulturně-vzdělávací aktivity 

e. zápůjčky sbírky, nebo její části dle návrhu odborné rady 

f. vydavatelská činnost 

g. marketing a propagace, merchandising 

 

3. Partner projektu bude v rámci partnerské spolupráce rozvíjet a zajišťovat především tyto 

aktivity: 

a. využívání sbírky v rámci vlastní vzdělávací činnosti, školních i mimoškolních aktivit 

b. spolupráci s uměleckýni školami v ČR i zahraničí 

c. výtvarné workshopy (konference, sympozia) a využití vlastních prostor a vybavení pro tyto 

aktivity 

d. vizuální styl a grafické práce spojené s Projektem 

 

4. Uvedené činnosti bude každý z účastníků memoranda vyvíjet dle svých vlastních provozních a 

personálních možností v hlavní, případně doplňkové činnosti. 

 

5. Nositel projektu i Partner projektu se zavazují, že budou spolupracovat na propagaci a 

zveřejňování myšlenky a poslání CUD v rámci své hlavní činnosti. 
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6. Nositel projektu i Partner projektu se zavazují, že při plnění závazků a povinností vyplývajících 

z tohoto memoranda budou vždy postupovat tak, aby svým jednáním nebo opomenutím 

nepoškodily dobré jméno CUD a partnerů projektu. 

 

Článek 3 

Doba účinnosti memoranda 

 

Memorandum se uzavírá na dobu neurčitou ode dne podpisu memoranda oběma stranami.  

 

Článek 4 

Ukončení memoranda 

 

1. Ukončení memoranda je možné učinit dohodou obou stran, nebo písemným ukončením 

memoranda – osobním doručením a předáním na jednání odborné rady kontaktní osobou dle 

čl.5. 

 

2. Memorandum může být vypovězeno kteroukoliv ze stran, zejména pokud: 

a. jedna ze stran dlouhodobě neprojevuje zájem o činnost CUD a účast v Odborné radě CUD, a 

to ani po písemné výzvě druhé strany směřující k nápravě, případně v přiměřené lhůtě 

nepodá uspokojivé vysvětlení. 

b. Projekt je z jakéhokoliv důvodu předčasně ukončen. 

c. je rozhodnuto o zrušení subjektu. 

 

Článek 5 

Kontaktní osoby 

 

1. Nositel projektu určuje jako kontaktní osobu ve věcech memoranda Jana Vozábala, ředitele 

MDČK. Jako členy odborné rady pak určuje Bc. Ivo Janouška a MgA. Andreu Chuchlovou. 

Kontaktní údaje: 

Jan Vozábal, tel.: 602 331 162, e-mail: jan.vozabal@divadlock.cz 

MgA. Andrea Chuchlová, tel.: 774 591 901, e-mail: andrea.chuchlova@divadlock.cz 

Bc. Ivo Janoušek, tel.: 728 603 085, e-mail: ivo.janousek@divadlock.cz 

 

2. Partner projektu určuje jako kontaktní osobu ve věcech memoranda Ing. Martina Bustu, ředitele 

SUPŠ. Jako členy odborné rady Ing. Martina Bustu a MgA. Kateřinu Zemanovou. 

Kontaktní údaje: 

Ing. Martin Busta, tel.: 601 588 038, e-mail: martin.busta@supsck.cz 

MgA. Kateřina Zemanová, tel.: 702 802 694, e-mail: katerina.zemanova@supsck.cz 

 

3. Kontaktní osoba je oprávněna jednat za příslušnou stranu v záležitostech naplňování 

memoranda. Kontaktní osoba však není oprávněna měnit memorandum nebo jeho obsah. 

 

Článek 6 

Závěrečná ustanovení 

 

1. Změny a doplnění memoranda je možné činit jen ve formě postupně číslovaných písemných 

dodatků podepsaných oběma stranami. Pro platnost dodatku se vyžaduje dohoda o celém jeho 

obsahu. 
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2. Jakákoliv sdělení a oznámení stran budou činěna písemnou formou a předána osobně či 

odeslána dopisem nebo e-mailem, a to na adresu či e-mailovou adresu kontaktní osoby strany, 

uvedené v tomto memorandu. 

 

3. Toto memorandum se vyhotovuje ve dvou stejnopisech, z nichž každá z obou stran obdrží jeden. 

 

4. Obě strany prohlašují po přečtení tohoto memoranda, že souhlasí s jeho obsahem, že bylo 

sepsáno na základě pravdivých údajů, jejich pravé a svobodné vůle a nebylo ujednáno v tísni ani 

za jinak jednostranně nevýhodných podmínek. 

 

V Českém Krumlově, dne ………………  
 
 

……………………………………….. 
Nositel projektu 

V Českém Krumlově, dne ………………  
 
 

……………………………………….. 
Partner projektu 
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Příloha č. 3: Curriculum Bohem Press 

 

Nakladatelství dětských obrázkových knih Bohem Press bylo založeno v roce 1973 
dvěma exilovými Čechy Štěpánem Zavřelem a Otakarem Božejovským v Curychu ve 
Švýcarsku. 
 
Štěpán Zavřel, již tehdy světoznámý ilustrátor, pracoval pro Bohem Press do své 
náhlé smrti v roce 1999 jako umělecký ředitel, Otakar Božejovský jako nakladatel a 
ředitel. Susanne Zeller přistoupila k tomuto již úspěšnému páru, později měla na 
starosti mezinárodní koprodukce a licence.  
 
Startovní kapitál byl US$ 4'000, k čemuž se připojila silná vůle s cílem nejen 
publikovat knížky v té nejvyšší kvalitě, ale je také velmi dobře prodat. Od dvou na 
začátku publikovaných titulů se postupem času dostalo na 10 až 12 publikovaných 
titulů ročně, které se od počátku publikovaly v mezinárodních koprodukcích na celém 
světě.  
 
Díky velmi vysoké kvalitě textu, ilustrací a technickému zpracování si tyto knihy 
dobyly na celém světě uznání a byly publikovány v 67 jazycích, mezi nimi různé, skoro 
neznámé jazyky vyskytující se v Africe nebo na malých ostrovech.  
 
Bohem Press se stalo nakladatelstvím, které bylo dekorováno nejvíce prestižními 
cenami vůbec. Bohem Press bylo tím nakladatelstvím, které také předcházelo svoji 
dobu ne jenom po výtvarné stránce, ale i po stránce kvality textu a výběru témat. Bylo 
prvním nakladatelstvím, které vydávalo knížky o ochraně přírody („Jakob a Liza“, 
Marta Kočí 1973, „Poslední strom“, Štěpán Zavřel 1977) nebo s tématem proti drogám 
(„Mia co to je tripp?“, Regine Schindlerová – Sita Juckerová 1984) a mnoho dalšími.  
 
Jiná naše filosofie byla také, dát šanci mladým výtvarníkům, kteří pro Bohem Press 
ilustrovali svoji první obrázkovou knížku vůbec a z kterých se postupně času stali 
výtvarníci známí po celém světě, jako Marta Kočí (CZ/AT), Fiona Moodie (SA), Jindra 
Čapek (CZ/DE), Petr Sís (CZ/USA), Fulvio Testa (IT), Ivan Gantschev (BG/DE), 
Arcadio Lobato (ES), Michael Grejniec (PL/JAP), Linda Wolfsgruber (IT/AU), Emilio 
Urberuaga (ES) a mnoho dalších. Pro Bohem Press pracovali výtvarníci ze 16 
různých zemí – jediné kritérium byla kvalita. 
 
Mezi další aktivity Bohem Pressu patřila organizace mezinárodních výstav ilustrací 
dětských knih v prestižních muzeích. Kromě toho, že je Bohem Press zakladatelem 
mezinárodní výstavy ilustrací v Sarmede v severní Itálii – bydlišti Štěpána Zavřela, 
který tam má také své muzeum). Výstava je každoročně navštěvována 50-60 000 
návstěvníky během dvou měsíců. 
 
1999 Založení galerie moderního umění (Galerie moderne Kunst), 
Curych 
Umělci galerie: Hans Aeschbacher, Raffael Benazzi, Lucio Fontana, Theodoulos 
Gregoriou, Dao Droste, Max Bill, Bernhard Luginbühl, Jasper Johns, James 
Juszczyk, David McKee, Angelo Savelli, Piero Dorazio, Mark Rothko, Jean Tinguely, 
Tamás Konok, Antoni Tapiés, Alberto Burri, Richard Serra, Paul Sieber, Willy 
Wimpfheimer, Michael Eul a další. 
 
2007 Úspěšný prodej firmy 



CENTRUM UMĚNÍ DĚTEM 
Projekt – podrobné představení, zdůvodnění a rozpracování záměru 

- 84 - 

Výstavy Bohem Press v muzeích 
 
Metropolitan Museum of Art, New York 
Centre Pompidou, Paříž 
Art Directors Club Gallery, New York 
Museo di Arte Contemporáneo, Madrid (pod záštitou španělské Infantky) 
Museo di Pobo gallego, Santiago di Compostela 
The Otani Memorial Art Museum, Nishinomiya-shi (Japonsko) 
The Itabashi Ward Museum of Art, Tokio 
Künstlerhaus, Vídeň 
Museum Junge Kunst, Frankfurt 
Palais Aursperg, Vídeň 
Internationale Jugendbibliothek Schloss Blutenburg (2x) / Mnichov 
Zentralbibliothek, Curych 
Klingspor Museum, Offenbach 
Schweizer. Jugendbuchinstitut (2x), Curych 
Katedrála, Helsinki 
Biennale ilustrací (2x), Bratislava 
Carolinum, Praha (pod záštitou Československé vlády) 
Biennale del libro illustrato per l’infanzia, Scuola San Giovanni e Paolo, Benátky 
Kawara Museum of Takahama, Japonsko 
Tochio Art Museum, Niigata, Japonsko 
The Museum of Modern Art, Wakayama, Japonsko 
Hokkaido Obihiro Museum of Art, Japonsko 
The Tokushima Modern Art Museum, Tokushima, Japonsko 
plus 13 dalších muzeí v Japonsku pod záštitou Japonské císařovny 
 
Země a jazyky publikovaných knížek Bohem Press 
 
Austrálie, Belgie (flámsky a francouzsky), Brazílie, Česká republiky, Čína, Kanada 
(anglicky a francouzsky), Chorvatsko, Dánsko, Farejské ostrovy, Finsko, 
Francie, Německo (německy a sorbsky), Řecko, Velká Británie (anglicky a welšsky), 
Mad'arsko, Island, Irsko (galsky), Izrael (hebrejsky), Itálie (italsky, sardsky, 
latinsky, slovinsky, friulsky, ve 4 nářečích), Japonsko, Korea, Mexiko, Nový 
Zéland, Norsko, Polsko, Portugalsko, Srbsko, Slovensko, Slovinsko, Švédsko, Jížni 
Afrika (anglicky, africaans, zulu, tsonga, tswana, venda, xhosa, south-sotho, 
swati), Španělsko (kastilsky, katalánsky, baskicky), Švýcarsko (německy, 
francouzsky, italsky, románsky), Taiwan, Turecko, Nizozemsko (holandsky, 
frísky) a USA (anglicky a španělsky). 
  



CENTRUM UMĚNÍ DĚTEM 
Projekt – podrobné představení, zdůvodnění a rozpracování záměru 

- 85 - 

Obdržené ceny a vyznamenání Bohem press 
 
1976 Grafická cena Boloňského veletrhu dětských knih 
1978 Cena dětí Boloňského veletrhu dětských knih 
1978 The Owl Price for Popularity, Japonsko 
1980 Nejlepší kniha roku, Francie 
1981 Top ten, nejlepší kniha roku v Německu (3x) 
1982 The Owl Price for Popularity, Japonsko 
1983 Grafická cena Boloňského veletrhu dětských knih 
1984 Rakouská státní cena za ilustraci 
1985 Top ten nejlepších knih v Jižní Americe 
1985 Top ten (2x) Katolická cena Německé biskupské konference 
1986 Cena dětí Boloňského veletrhu dětských knih 
1987 Grafická cena Boloňského veletrhu dětských knih 
1988 Cena Boloňského veletrhu 
1988 Zlatý Benátský lev za kultůrní zásluhy 
1988 Top ten, nejlepší kniha roku v Německu 
1989 Nejlepší kniha, Švýcarsko 
1989 Bronzová medaile knižního veletrhu v Lipsku 
1989 Čestný diplom knižního veletrhu v Lipsku 
1989 Nejlepší kniha Evropy 
1989 Top ten nejlepších knih Evropy 
1990 Cena dětí Boloňského veletrhu dětských knih 
1990 Top ten nejlepších knih Švýcarska 
1990 Octogone, grafická cena Fonte, Francie 
1990 Octogone, grafická cena Ardoise, Francie 
1991 Cena dětí Boloňskeho veletrhu dětských knih 
1991 Grafická cena Boloňského veletrhu dětských knih 
1992 Cena dětí Boloňského veletrhu dětských knih 
1992 Chicago Book Clinic Award 
1993 Luchs 76, Německo 
1993 Top ten Německé biskupské konference 
1995 Nejlepší kniha Švýcarska 
2001 Velká Cena Biennale ilustrací v Bratislavě 
2001 Zlatá plaketa Biennale ilustrací v Bratislavě 
2002 Premio Andersen, Itálie 
2003 Zlaté jablko Biennale ilustrací v Bratislavě 
2003 Premio Andersen, Itálie 
2004 Cena Oita Biennale ilustrací, Japonsko 
2004 Cena Oita Biennale ilustrací, Japonsko 
2004 Premio Andersen, Itálie 
2005 Zlatá plaketa Biennale ilustrací v Bratislavě 
2006 Premio Andersen, Itálie 
2007 Premio Andersen, Itálie 
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Příloha č. 4: Podrobný seznam děl ve sbírce Otakara Božejovského 

 

Artist Country 

no. size year book/free Euro 

Gino Alberti Italy 

1 41x31 1987 free 1 450,00 

Vlasta Baránková Czech Republic 

9 41x31 1998 book 18 000,00 

5 21x 24.5 1995 book 5 000,00 

2 22.5x 33 1995 book 2 400,00 

8 44x25 1987 book 16 000,00 

1 48x34 1991 Gute Schneemann 1 800,00 

1 30x43 1991 book 2 000,00 

Eric Battut France 

1 50x40 2004 free 4 000,00 

1 44x31 2003 free 3 000,00 

1 21x21 2005 book 700,00 

1 21x29 2006 free 900,00 

3 15x15 2005 book 900,00 

1 48x42 2006 free 1 800,00 

1 21x22 1998 Rotkäppchen 1 000,00 

1 21x19  free 600,00 

1 14x25  free 450,00 

Anatoli Bourykine Russia 

1 25x28 1998 Wirbelwind 2 000,00 

Jindra Capek Czech Republic 

18 24x34 1996 book 36 000,00 

3 27x23 1999 book 1 800,00 

2 45x35 1997 book 1 600,00 

7 23x32 1995 book 14 000,00 

1 22x16 1996 book 400,00 

11 13x11 1993 book 3 300,00 

1 17x23 1995 book 650,00 

10 20x27 2002 book 10 000,00 

7 42x30 2003 book 12 600,00 

1 33x22 2003 London 1 300,00 

3 32x21 2003 book 1 350,00 

1 34,5x50 2003 book 1 800,00 

1 19x15 1982 Turm Babel 600,00 

G. de Conno Italy 

1 42x23 2003 book 4 000,00 

Stano Dusik Slovakia/Italy 

2 56x30 2002 Venice 2 600,00 

3 37x25 2002 Venice 3 000,00 

3 37x49 2002 Venice 3 900,00 

Stasys Eidrigevicius Lituania/Poland 

8 65x45 1989 book 24 000,00 

1 33x45 1989 book 1 800,00 

3 32x21 1989 book 1 350,00 

1 34,5x50 1989 book 1 800,00 

24 b/w 1986 free 0,00 

Ivan Gantschev Bulgaria 

10 25x25 1981 free 4 000,00 
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Artist Country 

no. size year book/free Euro 

Sita Jucker Switzerland 

9 26x36 1994 book 18 000,00 

1 20x20 1994 book 1 000,00 

2 12x12 1994 book 800,00 

1 50x12 1994 book 350,00 

3 50x36 1997 book 6 000,00 

2 65x50 1997 book 4 400,00 

1 51x37 1997 Fridollin 3 500,00 

1 36x36 1986 Marianne 2 000,00 

Svjetlan Junakovic Croatia 

1 25x35 2016 Antonio Pollaiolo 1 400,00 

1 25x33 2016 Lorenzo Lotto 1 400,00 

1 24x31 2016 Bottega di Tiziano 1 400,00 

1 42x31 2005 Pinguin Pips 1 600,00 

1 37x22 2006 Wanja 1 300,00 

1 21x30 2006 Wanja 900,00 

1 42x30 2005 Pinguin Pips 1 600,00 

1 42x30 2005 Pinguin Pips 1 600,00 

1 50x35 2015 free 2 000,00 

1 50x35 2015 free 2 000,00 

Jan Lenica Poland 

4 45x32 1988 book 16 000,00 

14 complete 1996 book 56 000,00 

1 44x33 1990 Maus+Elefant 4 000,00 

Arcadio Lobato Spain 

2 36x50 1987 book 4 000,00 

1 26x36 1988 free 1 400,00 

1 26x36 1997 Sternchen 1 400,00 

1 49x70 1989 Zauberkugel 3 000,00 

David McKee England 

17 complete 1980 Der Zöllner 50 000,00 

17 complete 1982 Strassenkehrer 50 000,00 

Giovanni Manna Italy 

1 10x15  Portrait O.B. 0,00 

1 36x26  free 700,00 

Fiona Moodie South Africa 

1 24x32  proof 1 000,00 

18 17x17 1986 book 7 200,00 

3 36x24 1984 free 2 100,00 

7 18x25 1984 free 3 500,00 

6 39x20 1986 Einhorn 7 200,00 

Josef Palecek Czech Republic 

1 21x59 1984 book 700,00 

1 25x23 1983 free 1 200,00 

Lubo Palo Slowakia 

1 55x41 2003 1+1 2 000,00 

1 53x39 2006 Frohe Weihnachten 2 000,00 

1 49x36 2005 Nicht erwischt 2 000,00 

Allison Reed England 

6 32x47 1983 book 7 200,00 

2 23x 30 1983  1 000,00 

1 33x46 1983 Gaspar, cover 1 200,00 
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Artist Country 

no. size year book/free Euro 

Marie-José Sacré Belgium 

4 44 x 33 1983 book 8 000,00 

6 24 x 34 1986 book 7 200,00 

1 40x29 1989 Bodo 1 400,00 

Hanspeter Schmid Switzerland 

9 55x38 1995 book 14 400,00 

8 29x38 1997 book 9 600,00 

1 45x 35,5 1996 Besenmann 1 500,00 

Olga Siemaszko Poland 

8 40x 29 1991  42 000,00 

5 20x29  complete   

5 20x18  book   

1 25x33  book   

Eugen Sopko Slovakia/Germany 

1 19x19 1981 Brot (bambino) 800,00 

4 30x21 1985 Grüne Elefant 4 800,00 

2 30x21 1989 Lachmöwe 2 400,00 

2 30x21 1987 Niklaus 2 400,00 

3 31x42 1985 ELEFANT 4 500,00 

1 31x42 1989 Lachmöwe 1 500,00 

Ralph Steadman England 

1 40x64  Litho 0,00 

Emilio Urberuaga Spain 

1 31x35 2004 Sara 2 000,00 

1 44x33 2003 Dodo 2 000,00 

3 35x47 1988 Krokodil 6 000,00 

1 24x33 2003 Dodo 1 200,00 

1 25x34 2003 Dodo 1 200,00 

2 25x34  book 2 400,00 

1 25x36 1996 Vampirchen 1 200,00 

3 70x44 2012 Nanuk 9 000,00 

1 34x45  free 1 800,00 

Reinhilde Verdonk Belgium 

6 20x20 1980 book 2 400,00 

3 48x23 1980 book 2 400,00 

Premysl Vranovsky Czech Rep 

6 28x17 2002 Prague 3 600,00 

2 26x18 2003 Vienna 1 200,00 

4 26x32 2002 Prague 4 000,00 

2 26x32 2003 Vienna 2 000,00 

Jozef Wilkon Poland 

1 37x47 1999 book 3 000,00 

1 37x47 1999 book 3 000,00 

1 18x18 1999 book 1 400,00 

1 21x25 1987 free 1 500,00 

1 21x25 1988 free 1 400,00 

1 47x32 1999 book 1 800,00 

1 25x25 1999 free 1 500,00 

1 25x35 1987 free 1 500,00 

1 20x30 1998 book 2 000,00 

1 23x26 1999 free 1 500,00 

1 20x17 1999 book 1 400,00 
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Artist Country 

no. size year book/free Euro 

1 22x26 2000 book 2 000,00 

1 43x30 2001 free 2 000,00 

1 48x29 1988 book 3 000,00 

1 48x29 1999 book 3 000,00 

1 22x30 1987 free 3 000,00 

1 11x16 1987 book 1 400,00 

1 11x16 1987 book 1 400,00 

1 22x19 1986 book 3 000,00 

1 14x25 1990 book 1 400,00 

1 25x33 1987 free 2 000,00 

1 26x32 1986 book 2 000,00 

1 24x32 1985 free 1 800,00 

1 21x28 1986 free 1 600,00 

1 25x23 1987 free 1 600,00 

1 28x39 1988 free 1 600,00 

1 40x30 1987 free 1 400,00 

1 29x32 1985 free 1 400,00 

1 44x32 1981 free 1 500,00 

1 44x32 1981 free 1 700,00 

1 43x31 1982 book 1 700,00 

1 43x31 1982 book 1 500,00 

1 42x31 1982 free 1 800,00 

1 50x65 1990 free 4 000,00 

1 43x58 1987 book 4 000,00 

1 21x24 1987 book 1 400,00 

1 21x24 1987 book 1 400,00 

1 19x21 1986 book 1 500,00 

1 16x25 1986 book 1 600,00 

1 21x18 1986 book 1 800,00 

1 45x33 1988 free 2 500,00 

1 21x29 1988 free 1 600,00 

1 48x34 1987 book 3 000,00 

1 48x34 1987 book 3 000,00 

1 30x38 1999 free 2 500,00 

1 19x28 1999 free 1 400,00 

1 29x36 1999 free 2 600,00 

1 31x31 1999 free 1 800,00 

1 45x32 1989 book 3 000,00 

1 27x26 1998 free 1 800,00 

1 59x64 1998 free 3 500,00 

1 21x29 1989 free 1 500,00 

1 30x38 2000 Stoppel 1 800,00 

1 50x39 2000 Stoppel 3 000,00 

1 50x39 2000 Stoppel 3 000,00 

1 50x39 2000 Stoppel 3 000,00 

1 50x39 2000 Stoppel 3 000,00 

1 50x39 2000 Stoppel 3 000,00 

1 44x35 1984 Pferd am Nil 3 000,00 

1 44x35 1984 Pferd am Nil 3 000,00 

1 44x35 1984 Pferd am Nil 3 000,00 

1 21x29 1984 Pferd am Nil 1 800,00 

1 45x32 1984 Pferd am Nil 3 000,00 

1 44x31 1984 Pferd am Nil 3 000,00 
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Artist Country 

no. size year book/free Euro 

1 42x32 1988 Was bin ich 1 600,00 

1 42x32 1988 Was bin ich 1 600,00 

1 24x29 1997 König Otakar 3 000,00 

1 13x19 1997 König Otakar 1 000,00 

1 23x31 1986 free 1 400,00 

1 21x30 1982 Bärenberg 2 000,00 

1 23x32 1986 free 1 400,00 

1 48x32 1985 Pipistrelli 3 000,00 

1 21x23 2000 free 1 400,00 

1 25x25 2000 free 1 400,00 

1 25x25 2000 free 1 500,00 

1 23x31 2000 free 1 500,00 

1 32x32 1999 book 1 800,00 

1 23x30 1998 free 1 500,00 

1 27x19 1998 free 1 500,00 

1 21x23 2000 book 1 500,00 

1 20x20 2000 book 1 500,00 

1 28x27 1996 free 1 500,00 

1 24x32 1996 free 1 500,00 

1 41x29 1995 free 1 500,00 

1 24x32 1998 free 1 500,00 

1 46x31 1997 free 1 700,00 

1 32x43 1997 free 1 500,00 

1 36x32 2000 free 1 600,00 

1 45x32 2000 book 1 800,00 

1 50x35 2000 free 1 800,00 

1 32x48 2000 free 1 800,00 

1 52x26 2000 free 1 800,00 

1 25x31 2002 Frau Drosselmann 1 600,00 

1 16x23 2002 Frau Drosselmann 1 400,00 

1 16x24 2002 Frau Drosselmann 1 400,00 

1 24x32 2002 Frau Drosselmann 1 400,00 

1 15x23 2002 Frau Drosselmann 1 200,00 

1 26x31 2002 Frau Drosselmann 1 400,00 

1 13x17 2002 Frau Drosselmann 1 200,00 

1 16x23 2002 Frau Drosselmann 1 400,00 

1 27x20 2002 Frau Drosselmann 1 500,00 

1 13x24 2002 Frau Drosselmann 1 200,00 

1 49x35 1997 Wölfchen 3 000,00 

1 26x35 2000 free 1 200,00 

1 19x27 2000 free 1 200,00 

1 25x35 1987 Kleinste Elefant 1 600,00 

1 25x35 2000 free 1 600,00 

1 25x35 1987 Kleinste Elefant 1 600,00 

1 25x35 1987 Kleinste Elefant 1 600,00 

1 25x35 2000 free 1 500,00 

1 25x35 1998 free 1 500,00 

1 25x35 1987 Kleinste Elefant 1 600,00 

1 41x30 1982 Bärenberg 2 000,00 

1 40x30 1982 Bärenberg 2 000,00 

1 40x30 1982 Bärenberg 1 800,00 

1 35x25 1997 Wölfchen 1 500,00 

1 35x25 2000 free 1 500,00 
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Artist Country 

no. size year book/free Euro 

1 34x46 1997 Wölfchen 1 800,00 

1 17x25 1997 Wölfchen 1 200,00 

1 25x31 1989 Rosalind 1 600,00 

1 40x29 1987 Rosalind 3 000,00 

1 47x33 1987 Rosalind 3 000,00 

1 47x33 1987 Rosalind 3 000,00 

1 47x33 1987 Rosalind 3 000,00 

1 47x33 1987 Rosalind 3 000,00 

1 24x33 1987 book 1 500,00 

1 30x41 1987 free 1 600,00 

1 17x25 1987 free 1 200,00 

1 24x17 1987 book 1 600,00 

1 49x60 1987 free 3 500,00 

1 15x20  free 1 000,00 

1 50x60 1990 free 4 500,00 

Linda Wolfsgruber Italy 

12 complete 1999 book 40 000,00 

5 28x28 1989 free 7 500,00 

16 25x36 1995 book 24 000,00 

12 44x32 1990 book 21 600,00 

1 25x33 1987 Das rote Paket 2 000,00 

1 42x30 1999 Kuckuck 2 300,00 

Stepan Zavrel Italy/Czech Republic 

3 70x50 1996 Bible 18 000,00 

1 42x50  Bible 5 500,00 

1 70x50 1990 Verlorene Sonne 7 000,00 
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Příloha č. 5: Sumář marketingové a provozní analýzy KČK 

 

Marketingová analýza KČK58 

 

V roce 2018 byla na základě informací a zkušeností v prvních dvou letech provozu zpracována 

marketingová analýza KČK. Projekt revitalizace KČK je podle analýzy zaměřen na vzdělávání, kulturní 

a historickou soudržnost města, budování vazeb občanů ke svému městu, je tedy mimořádně silně 

zaměřený na dlouhodobou investici a rozvoj zdrojů pro nadcházející generace města.  

 

Dosavadní činnosti KČK jsou hodnoceny jako hybridní muzejní forma, která spojuje moderní 

dokumentaci a prezentaci kulturní dědictví (živé umění a živé řemeslo) s řešením ztráty vazeb občanů 

města k historickému centru do principu žité či prožívané historie. Práce s představivostí a 

emocionalitou návštěvníka vede do výsledného vjemu, jak se tehdy žilo. Realizovaný přístup je pro 

návštěvníky přínosný a současně atraktivní, pro instituci má vyšší potenciál ekonomické 

soběstačnosti. Rizikem však je personální zabezpečení, obtíženější management i komunikace 

k cílovým skupinám. 

 

Klíčovými programovými produkty jsou klášterní expozice, interaktivní expozice lidských dovedností a 

řemesla. Analýza hodnotí tehdejší expozice v bývalém klášteru minoritů a v klášteru klarisek jako 

obsahově nesourodé, i přes atraktivitu témat a prostor je expoziční řešení masivní, historické objekty 

jsou naskládány, v návštěvníkovi je vzbuzován pocit uzavřenosti či stísněnosti, cílové skupiny nejsou 

vyprofilovány. Naopak u interaktivní expozice určené pro rodiny s dětmi analýza oceňuje aktivní 

vstup do historie, haptičnost, autenticitu a tým spolupracovníků. Řemeslné dílny pro široké skupiny 

návštěvníků jsou považovány za silnou a současně specifickou atraktivitu s nízkými provozními 

náklady (pronajaté dílny) a zájem návštěvníků (školy, skupiny, řemeslné soboty, advent). 

 

Za klíčovou cílovou skupinu KČK byly vyhodnoceny rodiny s dětmi (v kontextu ČK není běžné), druhou 

nejvýznamnější cílovou skupinou KČK jsou běžní návštěvníci (dospělí turisté – zejména zahraniční – 

cesty za poznáním). Rodiny s dětmi jsou závislí na osobním doporučení, vyžadují kvalitu prostředí i 

zážitku, též osobní a citlivý přístup, stabilitu a bezpečnost, po pozvolném získání důvěry přinášejí 

stabilní návštěvnost. Rozhodovací proces začíná u dítěte (podnět ve škole, v reklamě), rozhodnutí činí 

rodič (vzdělávací rozměr zážitku). 

 

Analýza navrhuje změnit přístup týmu k expozicím, pracovat s klíčovou cílovou skupinou i dalšími 

potenciálními návštěvníky, dále pracovat s expozicemi a jejich vybavením a současně hledat nové 

produkty, vytvořit identitu a lépe pojmenovat produkty. 

 

Jádrem produktového spektra KČK by se měla stát animace prostorů i návštěvníků (vyplývá z 

„divadelních“ zkušeností týmu), ekonomickou bázi KČK mají činit expozice a služby (rozvoj produktů i 

návštěvnosti a efektivní fungování), pořádání eventů pro veřejnost by mělo být až v druhé linii. 

Analýza navrhuje vyčistit a inovovat expozici v bývalém klášteru minoritů. Expozice klarisek by měla 

být sloučena do prožitkové expozice s interaktivní expozicí, u které by mělo dojít k plnému využití 

potenciálu.   

 

 
58 MgA. Tereza Dobiášová, 07–09/2018, https://data.ois.cz/files/8501-klastery-cesky-krumlov-marketingova-
analyza.pdf 
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Provozní analýza KČK59 

 

V roce 2018 byla zpracována také provozní analýza KČK. Z pohledu návštěvnosti byla instituce ve své 

růstové fázi. 

 

V personální oblasti bylo zaznamenáno vyčerpání managementu (náročná rekonstrukce, změny), ale 

současně vykrystalizování týmu spolupracovníků. Analýza navrhla integraci obou středisek MDČK a 

optimalizaci zdrojů (nejprve ekonomické řízení, účetnictví, správa, následně program), jmenování 

osoby zodpovědné za provoz KČK, delegování odpovědnost do řídící struktury KČK, prorůstové 

plánování (strategické a roční cíle, indikátory), zpracování kvartálních monitorovacích zpráv, 

rozdělení KČK do úseků, ohodnocení zaměstnanců závislé na plnění indikátorů a převedení správy 

KČK do MDČK. 

 

V ekonomické oblasti bylo vyhodnoceno, že dominantní část příjmu tvoří příspěvek MČK a vstupné, 

dále gastro provoz a řemeslné dílny, na chvostu to jsou pronájmy a služby, marginální jsou granty a 

sponzoring. Nejnižší efektivitu (energie vs. vstupné) mají krátkodobé programy pro místní. Expozice 

byly shledány za ztrátové, interaktivní expozice za lehce ztrátovou s potenciálem růstu. Řemeslné 

dílny byly vyhodnoceny jako mírně ziskové a kavárna s pekárnou za ekonomicky soběstačné. Podle 

analýzy se KČK neobejdou bez podpory města, více jak 50 % svého rozpočtu by si ale měly 

vygenerovat sami (potenciál až 80 %). K využití se také nabízejí granty (MK ČR, Creative Europe, 

sociální podnikání, Erasmus+, přeshraniční spolupráce), sponzoring nebo komunitní financování. 

 

Analýza navrhla, aby MDČK s vedením MČK projednalo dlouhodobou představu o roli KČK 

v kulturním, společenském, sociálním, občanském a ekonomickém životě města a o finančním podílu 

města na hospodaření KČK v horizontu 5 let. 

 

Kontrolní zpráva: rok po realizaci marketingové a provozní analýzy60 

 

Zpráva se zaměřila na posouzení vývoje efektivity provozu v období 07/2018 – 07/2019 a na predikci 

dalšího vývoje.  

 

U expozic došlo k úpravám, avšak bez změny v komunikaci programu. Tržby tak meziročně poklesly, a 

to včetně řemeslných dílen. Rostoucím segmentem jsou školní programy. Tržby rostly také u 

kulturních programů, zde jsou ale k tíži vysoké personální náklady. Problém je spatřován 

v nedostatečné propagaci, případně v neshodě mezi potřebami zákazníků a podobou produktů. 

Komunikace se soustředí na personálně a ekonomické náročné činnosti, vůči cílovým skupinám je 

však nevyhraněná.  

 

Analýza doporučuje provést hloubkové strategické plánování s vytyčením výkonových a 

ekonomických cílů a distribuci zodpovědnosti do managementu KČK. Tím by mělo být dosaženo tlaku 

na produktovou prioritizaci a zvýšení investic do propagace. 

 

  

 
59 MgA. Tereza Dobiášová, 09/2018, https://data.ois.cz/files/8502-klastery-cesky-krumlov-provozni-analyza.pdf 
60 MgA. Tereza Dobiášová, 08–09/2019 
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Příloha č. 6: Sumář dotačních podmínek a veřejné podpory 

 

Dotační podmínky a veřejná podpora61 

 

Dokument vzniknul jako příloha Návrhu rozvoje KČK 2020–2023. Dokument shrnuje souvislosti 

s pravidly veřejné podpory přijaté jako dotace z Integrovaného operačního programu 2007–2013 na 

projekt revitalizace KČK. Relevantní je zejména část pravidel po uplynutí doby udržitelnosti projektu, 

tedy po 31.10.2020. 

 

Dotační program se zaměřoval na vzorové projekty obnovy památek, na zdokonalení infrastruktury 

pro moderní kulturní služby a jejich rozšíření a zkvalitnění a na zvýšení atraktivity prostředí a regionů. 

Příjemci podpory mají povinnosti vůči poskytovateli až do konce referenčního období, tedy do 

uzavření IOP Evropskou komisí (zřejmě konec 2022). V případě veřejné podpory trvají rizika až do 

konce účetní odepsání celé investice. 

 

Z pohledu provozu KČK jsou nejcitlivějším tématem doplňkové činnosti, které by mohly ovlivnit 

pravidla veřejné podpory – zejména gastroslužby, ubytování, prodej suvenýrů, aktivity 

s mezinárodním přesahem, pronájmy a komerční služby (komerční aktivity). 

 

Doporučení: 

▪ Propagace aktivit by měla být adekvátní – jedná o aktivity lokálního charakteru v oblasti 

vzdělávací a poznávací a v oblasti kultury. 

▪ Marketing orientovaný na cestovní ruch by měl být poskytován profesionálními organizacemi 

v oblasti cestovního ruchu – např. DMO, nikoliv provozovatelem. 

▪ Rozšíření řemeslných dílen do bývalé expozice pivovarnictví by mělo být schváleno 

poskytovatelem podpory. 

▪ Příjem z doplňkové činnosti (komerční aktivity) by měl dosáhnout max. 30 % celkových 

příjmů provozu. 

▪ V gastroprovozu a ubytování budou dominovat nekomerční aktivity, provoz bude zachován a 

zajištěn vlastními silami, doplnění komerčních aktivit je možné (prodej výrobků od jiných 

dodavatelů, externí ubytování) s tím, že zvýšené příjmy budou využity pro podporu jiných 

aktivit. 

▪ Rozšíření prodeje upomínkových předmětů a publikací je možné. 

▪ Komerční pronájmy jsou možné do 20 % prostorové a časové kapacity objektů, s výjimkou 

řemeslných dílen, které mají specifický režim. 

▪ Provoz KČK zachovat ve struktuře MDČK – kontinuita podmínek IOP a veřejné podpory, 

využívání majetku pro původní účely, efektivita společného vedení agend, výhoda právní 

formy MDČK pro čerpání další podpory pro KČK. 

 

  

 
61 Ing. Kateřina Slavíková s využitím podkladu PhDr. Ondřeje Hubáčka, 10/2019 
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Příloha č. 7: Podrobná analýza dotačních programů 

 

Akviziční fond Ministerstva kultury  

 

Na základě Usnesení vlády České republiky ze dne 10. dubna 2017 č. 276 bylo zřízeno výběrové 

dotační řízení Akviziční fond. Ministerstvo kultury, odbor muzeí od roku 2017 každoročně vyhlašuje 

výzvu k podávání žádostí o dotaci na nákup děl. Příjemci dotace mohou být muzea, galerie a případně 

další subjekty hospodařící se sbírkami muzejní povahy a musí mít v Centrální evidenci sbírek 

zapsanou sbírku nebo podsbírku v oboru mj. výtvarné umění a architektura. 

 

Pořizovaná díla musí být mladší 50 let a musí patřit mezi díla typickým způsobem přestavující vývoj 

výtvarného umění v České republice vnímaný v mezinárodním kontextu a musí být mj. volným 

uměním, respektive originální autorskou dokumentací díla volného umění včetně původní 

dokumentace instalací a autorských záznamů performancí. Dílo musí být vystaveno na výstavě, 

publikováno v odborném tisku, případně odborně zhodnoceno. Dílo by dále mělo patřit mezi 

vývojově důležitá díla svého tvůrce, odpovídat nejpřísnějším požadavkům na uměleckou kvalitu a 

reprezentovat podstatný vývojový trend v současném umění. Dílo musí zároveň představovat 

významné obohacení a celkové zhodnocení sbírky spravované žadatelem. 

 

Výzva na daný rok bývá vyhlašována 1.11. předcházejícího roku. Příjem žádostí o dotaci je zahájen 

1.11. předcházejícího roku a je ukončen 31.8. daného roku. K žádosti se předkládají mj. doklady o 

vystavení a publikování díla, zdůvodnění žádosti, strategie sbírkotvorné činnosti organizace, slovní a 

fotografická dokumentace, soudně znalecký posudek nebo protokol z jednání nákupní komise 

žadatele. Vyhodnocování žádostí probíhá průběžně. Nákup díla musí být plně realizovaný v daném 

roce. 

 

Dotace může být poskytnuta na investiční výdaje, a to do výše max. 70 % nákladů a max. 1 mil. EUR. 

Celková podpora ze všech veřejných zdrojů nesmí přesáhnout 80 %. 

 

Vyhodnocení programu za roky 2017–2020: 

Rok Žadatelů Žádostí Součet dotace 

(Kč) 

Průměr 

žadatel (Kč) 

Průměr 

žádost (Kč) 

2017 14 59 9 722 810 694 486 164 793 

2018 18 111 15 208 818 844 934 137 016 

2019 19 114 15 417 760 811 461 135 244 

2020 14 121 15 996 461 1 142 604 132 202 

Součet 31* 405 56 345 849 1 878 195 139 126 

* v letech 2017–2020 obdrželo podporu 31 různých subjektů   

 

Největší objem podpory načerpalo Museum Kampa – Nadace Jana a Medy Mládkových – v 97 

projektech 15,0 mil. Kč. Podporu nad 2 mil. Kč načerpaly Východočeská galerie v Pardubicích (6,5 mil. 

Kč ve 46 projektech), Galerie výtvarného umění v Ostravě (5,9 mil. Kč v 27 projektech), Galerie 

moderního umění v Hradci Králové (5,4 mil. Kč v 47 projektech), Galerie Středočeského kraje (3,5 mil. 

Kč v 33 projektech) a Západočeská galerie v Plzni (3,0 mil. Kč v 13 projektech) a Galerie výtvarného 

umění v Chebu (2,2 mil. Kč v 28 projektech). Mezi příjemci pak figuruje dalších 24 subjektů. 
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Největší díl podpory směřoval do Prahy (30 %), Pardubického (14 %) a Královéhradeckého kraje a 

Moravskoslezského kraje (po 11 %). Naopak v Olomouckém a Jihočeském kraji dosud nebyl podpořen 

žádný projekt. 

 

Z pohledu autorů je nevětším objemem dotace zastoupen sochař a malíř Zbyněk Sekal (5 projekty 

s dotací 2,2 mil. Kč), dále malíř Bedřich Dlouhý (4 projekty s dotací 1,9 mil. Kč), sochař a malíř Jaroslav 

Róna (4 projekty s celkovou dotací 1,8 mil. Kč), sochařka a malířka Ludmila Seefried-Matějková (4 

projekty s dotací 1,4 mil. Kč), sochař a malíř Jan Koblasa (3 projekty s dotací 1,4 mil. Kč), sochař a 

malíř Jiří Hilmar (6 projektů s dotací 1,3 mil. Kč), malíř a sochař František Kyncl (4 projekty s dotací 1,2 

mil. Kč), malířka a sochařka Adriena Šimotová (2 projekty s dotací 1,1 mil. Kč) nebo malíř Milan 

Grygar (4 projekty s dotací 1,1 mil. Kč), nebo Ve sledovaném období Akviziční fond podpořil nákup 

děl od celkem 230 převážně českých a slovenských autorů. 

 

Podpora expozičních a výstavních projektů Ministerstva kultury 

 

Na základě ustanovení § 10 odst. 3 písm. d) zákona č. 122/2000 Sb. jsou Ministerstvem kultury, 

odborem muzeí od roku 2016 každoročně vyhlašovány výzvy k podávání žádostí o příspěvek. 

Příjemcem příspěvku může být pouze vlastník sbírky zapsané v Centrální evidenci sbírek.   

 

Příspěvky jsou udělovány na instalaci expozic nebo výstav (pod záštitou ministra kultury, Ministerstva 

kultury nebo ve spolupráci se státní p.o. sbírkotvorného charakteru) a na zpřístupnění expozic a 

výstav osobám s omezenou schopností pohybu a orientace. 

 

Výzva na daný rok bývá vyhlašována v říjnu předchozího roku. Příjem žádostí o příspěvek je ukončen 

31.5. aktuálního roku. K žádosti se předkládají mj. popis projektu, udělená záštita nebo smlouva se 

státní p.o., položkový rozpočet s komentářem a případně cenovými nabídkami, libreto a formulář 

odborného garanta. Při hodnocení žádostí se zohledňují zpracování projektu, připravenost k realizaci, 

účelnost a hospodárnost nákladů a odborná úroveň. Realizace projektu nebo jeho dílčí ucelené etapy 

musí plně proběhnout v aktuálním roce. 

 

Příspěvek může být poskytnut na neinvestiční výdaje, a to do výše max. 70 % nákladů. Celková 

podpora ze zdrojů státního rozpočtu nesmí přesáhnout 70 %. 

 

Vyhodnocení programu za roky 2016–2020: 

Rok Počet projektů Schválená dotace (Kč) Průměrná dotace (Kč) 

2016 10 3 345 000 334 500 

2017 24 7 447 000 310 292 

2018 21 7 655 000 364 524 

2019 24 8 234 000 343 083 

2020 35 8 637 950 246 799 

Součet 114 35 318 950 309 815 

 

Největší objem podpory načerpalo Centrum kultury a vzdělávání Blatná – v šesti projektech 4,02 mil. 

Kč. Podporu nad 1 mil. Kč načerpaly Královská kanonie premonstrátů na Strahově (3,67 mil. Kč v pěti 

projektech), Oblastní muzeum v Mostě (2,55 mil. Kč ve třech projektech), Památník Šoa Praha o.p.s. 

(2,08 mil. Kč v pěti projektech), Museum Kampa – Nadace Jana a Medy Mládkových (1,39 mil. Kč ve 

třech projektech) a Severočeská galerie výtvarného umění v Litoměřicích (1,24 mil. Kč v dvou 

projektech). Mezi příjemci pak figuruje dalších 61 subjektů. 
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Rozvoj základní a doprovodné infrastruktury cestovního ruchu 

 

Cílem Národního programu podpory cestovního ruchu v regionech (2016–2020) je mj. zvýšení 

potenciálu a konkurenceschopnosti regionů, rozvoj základní a doprovodné infrastruktury cestovního 

ruchu nebo rozvoj kvality služeb. Dotační titul je financován ze zdrojů státního rozpočtu a zahrnuje 

dva podprogramy. 

 

Podprogram Rozvoj základní a doprovodné infrastruktury cestovního ruchu se zaměřuje na podporu 

nadregionálních aktivit (kraje, svazky obcí, destinační managementy a další), základní a doprovodné 

infrastruktury CR (podnikatelé) a rozvoj veřejné infrastruktury CR (veřejný a neziskový sektor). 

Podporována je mj. doprovodná infrastruktura CR v regionu a v rámci ní aktivita budování nebo 

modernizace expozic (včetně interaktivních) celoročně přístupných různým specifickým cílovým 

skupinám návštěvníků. Mezi uznatelnými výdaji jsou stavební úpravy a pořízení vybavení. 

 

Výzva na rok 2020 byla vyhlášena 5.11.2019 s lhůtou příjmu žádostí do 5.2.2020. Výzva v předchozích 

letech byly vyhlášeny podobně v listopadu předešlého roku s lhůtou do února aktuálního roku. 

Realizace projektu byla obvykle možná do konce následujícího roku. 

 

Dotace je poskytována do 50 % uznatelných výdajů a do 5 mil. Kč na projekt. 

 

Podpora cestovního ruchu 

 

Dotační program Jihočeského kraje se zaměřuje v opatření č. 1 na nové nebo aktualizaci stávajících 

produktů CR včetně propagace, v opatření č. 2 na informační centra, v opatření č. 3 na destinační 

managementy a v opatření č. 4 na informační systémy a doprovodnou infrastrukturu.  

 

V opatření č. 1 je možné získat podporu na rozšíření nabídky nebo nové produkty a jejich balíčky, na 

propagační materiály nebo influencer marketingu, na modernizaci a optimalizaci internetových 

stránek včetně multimediálních prezentací, na informační a komunikační technologie, na podporu 

šetrných forem turistiky, venkovské turistiky nebo agroturistiky. 

 

V opatření č. 1 je plánováno alokací 1 mil. Kč podpořit 10 projektů dotací až 100 tis. Kč. Spoluúčast 

žadatele je 30 % v případě neziskových subjektů a 50 % v případě ziskových subjektů. 

 

Výzva na rok 2021 byla vyhlášena 29.1.2021 s termínem příjmu žádostí od 1.3.2021 do 12.3.2021. 

 

Krajský investiční fond 

 

Zastupitelstvo Jihočeského kraje zřídilo v prosinci 2020 Krajský investiční fond, který bude 

podporovat významné investiční akce obcí a měst v oblastech školství, sportu, sociální péče, základní 

infrastruktury a kultury. Pro rok 2021 je ve fondu připraveno 200 mil. Kč, dotace je až do výše 50 % a 

max. 30 mil. Kč. 

 

Kritérii posouzení je perspektiva rozvoje obce, počet uživatelů mezi obyvateli, podpora záměru jinými 

dotacemi, výše spolufinancování obcí, připravenost akce a její harmonogram. 
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Příloha č. 8: Návštěvnost města a institucí ve městě 

 

Pro stanovení odhadu návštěvnosti CUD byla provedena rešerše návštěvnosti ostatních muzejních 

institucí a prohlídkových okruhů v ČK. Dále byla zjištěna návštěvnost města a počet přenocování ve 

městě.  

 

Návštěvnost v roce 2020 byla ovlivněna protiepidemickými opatřeními v souvislosti s pandemií 

COVID-19. Návštěvnické objekty byly uzavřeny od 13.3.2020, v květnu začalo postupné rozvolňování 

– nejprve od 11.5. zařízení otevřela za přísnějších hygienických opatření, posléze bez nich. Znovu byla 

zařízení uzavřena od 12.10.2021. V období od 3. do 18.12.2021 byla muzea a galerie částečně 

otevřena do čtvrtiny své kapacity, resp. skupinek do 10 osob. 

 

Propad v návštěvnosti v roce 2020 zaznamenalo kromě samotných zařízení také město. Denní 

návštěvnost města vzrostla během června 2020 z pěti tisíc návštěvníků na více než dvacet tisíc, za 

celý měsíc byl ale zaznamenán propad návštěvnosti 37 % oproti roku 2019. 

 

Od poloviny roku 2018 s pokračováním v roce 2019 se projevoval trend snížení návštěvnosti města. 

Dle informací od ostatních neziskových organizací se pohyboval pokles návštěvnosti od 8 do 17 %. V 

případě KČK činilo snížení návštěvnosti 12 %, s tím souvisel i pokles plánovaných tržeb. Komerční 

subjekty v cestovním ruchu uváděly propad příjmů v roce 2019 až o 30 %. 

 

Státní hrad a zámek 

 

Expozice Počet návštěvníků 

2015 2016 2017 2018 2019 2020 

I. trasa 152 303 152 530 153 320 138 408 127 386 69 484 

II. trasa 13 900 13 972 12 279 9 820 9 852 17 480 

Zámecké divadlo 12 925 11 219 12 234 11 399 11 036 7 567 

Hradní muzeum + Věž 59 849 62 544 68 012 62 482 232 836 92 612 

Hradní muzeum 8 451 9 373 9 741 10 396 0 0 

Zámecká věž 147 863 175 182 206 315 189 346 100 0 

ČK Card 373 334 334 648 579 226 

Konírna 4 240 3 690 3 966 4 946 2 413 3 654 

Bellarie 1 649 0 0 1 160 1 082 0  

Plášťová chodba 0 0 228 0 262 0 

Zahradnické muzeum 0 0 0 629 720 0 

Horská zahrada 0 0 0 352 0 0 

Renesanční dům 0 0 0 0 0 144 

Celkem 401 553 428 844 466 429 429 994 387 093 191 671 

Zdroj: výroční zprávy 

 

ESAC 

 

Data o návštěvnosti instituce nezveřejňuje, na přelomu století však deklarovala návštěvnost mezi 70 

a 80 tis. návštěvníků ročně. V současné době se návštěvnost pohybuje mezi 40 a 50 tis. návštěvníky 

ročně. 
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Regionální muzeum ČK 

 

Uvedena data návštěvnosti výstav a expozic Regionálního muzea ČK v ČK. 

 

Rok 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Návštěvnost 22 683 19 601 21 044 7 030 21 170 20 438 5 596 

Zdroj: výroční zprávy 

 

Průměrná roční návštěvnost (bez let 2017 – rekonstrukce vytápění a 2020 – pandemie COVID-19) je 

20 987 návštěvníků 

 

Struktura návštěvníků podle vstupného v roce 2020: za plné vstupné 48 %, za snížené vstupné 19 %, 

za rodinné vstupné 16 %, neplatících 17 %. 

 

Museum Fotoatelier Seidel 

 

Rok 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

Návštěvnost 9 790 11 765 12 075 10 918 12 346 13 403 

Zdroj: výroční zprávy ČKRF 

 

Průměrná roční návštěvnost je 11 716 návštěvníků. 

 

Ubytovací příležitosti 

 

Podle Veřejné databáze ČSÚ a dalších zjištění byly v roce 2020 v Českém Krumlově k dispozici 

následující kapacity hromadných ubytovacích zařízení. 

2020 Počet 
zařízení 

Pokoje Lůžka Místa pro stany 
a karavany 

Hromadná ubytovací zařízení celkem 122 1 461 3 503 585 

v 
tom 

Hotel ***** 1 71hotelruze.cz 142hotelruze.cz  

Hotel, motel, botel **** 9 322 647  

Hotel, motel, botel *** 8 134 284  

Hotel garni ****,***,**,* 7 129dopočet 269dopočet  

Penzion 81 658 1 558  

Kemp 4 28 202 585 

Turistická ubytovna 3 41 181  

Ostatní HUZ 9 78 220 
 

 

Od roku 2016, do kterého byla stagnace kapacit, a zejména po roce 2018 došlo k růstu počtu zařízení 

o 26 %, počtu pokojů o 25 %, počtu lůžek o 24 % a počtu míst pro karavany o 59 %. 
 

Počet zařízení Pokoje Lůžka Místa pro stany 
a karavany 

2016 97 1 167 2 831 3682014 

2017 93 1 133 2 747 3682014 

2018 109 1 282 3 079 560 

2019 107 1 279 3 093 585 

2020 122 1 461 3 503 585 
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Přenocování ve městě 

 

V posledních letech (vyjma anomálního roku 2020) pak počet hostů a přenocování narůstá, snižuje se 

však průměrný počet přenocování. 

 

 Hosté Přenocování Průměr  

přenoc. celkem rezidenti nerezidenti celkem rezidenti nerezidenti 

2016 225 375 62 987 162 388 324 372 113 235 211 137 1,44 

2017 248 781 65 453 183 328 348 383 114 490 233 893 1,40 

2018 293 644 81 226 212 418 412 199 144 281 267 918 1,40 

2019 271 648 78 223 193 425 381 574 135 825 245 749 1,40 

2020 109 791 74 898 34 893 200 052 147 053 52 999 1,82 

Zdroj: Veřejná databáze ČSÚ 

 

V okrese Český Krumlov bylo v roce 2019 evidováno 598 933 hostů v HUZ (z toho 45,4 % přímo 

v Českém Krumlově) a 1 330 529 přenocování (z toho 28,7 % přímo v Českém Krumlově). Průměrný 

počet přenocování v okrese dosáhnul 2,2 noci a průměrná doba pobytu 3,2 dne. 

 

V roce 2020 byl v Jihočeském kraji zaznamenán propad počtu hostů o 38,4 % a propad počtu 

přenocování o 25,3 %. 

 

Obsazenost ubytovacích kapacit ve městě:  
lůžek teor. roční kap. přenocování obsazenost 

počet osobonocí osobonocí  

2016 2 831 1 033 315 324 372 31,4 % 

2017 2 747 1 002 655 348 383 34,7 % 

2018 3 079 1 123 835 412 199 36,7 % 

2019 3 093 1 128 945 381 574 33,8 % 

2020 3 503 1 278 595 200 052 15,6 % 

 

Návštěvnost KČK 

 

Rok 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Minorité 2 607 14 780 12 921 11 005 9 986 6 787 

Interaktivní ex. 1 798 7 278 14 105 12 930 9 037 6 694 

Klarisky 492 6 667 11 996 9 340 9 633 6 331 

Řemesla 809 4 836 17 029 27 930 18 134 12 482 

Semináře 232 110 1 437 338 1 381 116 

Schola hist. 0 8 151 25 54 0 

Kulturní akce 340 8 325 8 759 13 123 10 495 2 922 

Celkem 6 269 44 922 74 422 67 001 60 931 35 306 

Zdroj: výroční zprávy 
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Školní programy v KČK 

 

Školy preferují programy pro rozvíjení témat ŠVP a pro pedagogické vedení během návštěvy. 

Pedagogové bývají s programem spokojeni, vrací se s jinou třídou nebo doporučují návštěvu 

programu kolegům. 

 

 2018/2019 2019/2020 

žáků skupin žáků skupin 

Středověk 532 27 239 15 

Advent 470 26 470 25 

Knihy 329 17 108 6 

Alchymisté a vědci 372 22 184 12 

Velikonoce 292 15   

Řemesla 280 16 182 10 

Sametová revoluce 75 4 254 14 

Umění a umělci   154 9 

ostatní 526 20 392 24 

Celkem 2 876 147 1 983 115 

 

Školní kolektivy činily ve školním roce 2019/2020 76 % návštěvníků, zbytek byly zájmové útvary. 

Přímo z ČK bylo 42 % skupin. Základní školy se podílejí 89 %. Největší návštěvnost školních skupin je 

v adventu (600-750 žáků), kolem Velikonoc (400-600 žáků) a v červnu (400-600 žáků). Roční příjem ze 

školních programů činí cca 150 tis. Kč. 

 

Výběr z akcí muzejní pedagogiky v KČK  

 

2019: 

▪ Strašidelné kláštery (pololetní prázdniny 1.2.): 57 dětí + 42 dospělých. 

▪ Příměstský tábor (4.2.-8.2.): cca 15 dětí. 

▪ Beseda RNDr. Ruth Hálové Wintonovy děti (5.4.): 240 žáků + 11 pedagogů. 

▪ Hledání velikonočního pokladu (Velký pátek 19.4.): cca 160 dětí + 160 dospělých. 

▪ Příměstské tábory (15.-19.7. a 19.-23.8.): 2 x 15 dětí. 

▪ Rozloučení s létem (31.8.): 44 dětí + 80 dospělých. 

▪ Den sv. Františka (5.10.): 88 dětí + 69 dospělých. 

▪ Příměstský tábor (29. a 30.10.): 15 dětí. 

 

2020: 

▪ Strašidelné kláštery (pololetní prázdniny 1.2.): 71 dětí + 62 dospělých. 

▪ Příměstský tábor (10.-14.2.): cca 15 dětí. 

▪ Středověká hra (02-10/2020): 466 návštěvníků. 

▪ Zahradní hra (06-10/2020): 163 účastníků. 

▪ Vyrábění hmyzích hotelů (6.6.): cca 40 dětí + 40 dospělých. 

▪ Příměstské tábory (13.-17.7., 10.-14.8., 24.-26.8.): 6 x 15 dětí. 
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Shrnutí 

 

Do Českého Krumlova mířily do roku 2019 ročně asi 2 mil. návštěvníků.  

 

Jednodenních návštěvníků byla většina, asi 1,75 mil. ročně, z toho asi 750 tis. návštěvníků přijelo 

autobusy jako součást hromadných zájezdů. Mezi jednodenními návštěvníky města mohou být i 

vícedenní návštěvníci okresu, kteří nejsou ubytováni přímo ve městě a kterých je ročně průměrně 

270 tis., zhruba 90 % z nich jsou Češi. Roční návštěvnost sousední destinace Lipensko je pak cca 290 

tis. návštěvníků (zhruba 70 % z nich jsou Češi), kteří tam realizují průměrně 3,2 přenocování. 

 

Vícedenních návštěvníků města je průměrně 250 tis. ročně, zhruba 25 % z nich jsou Češi. Vícedenní 

návštěvníci realizují ve městě průměrně 1,4 přenocování. 

 

Roční návštěvnost státního hradu a zámku je průměrně 425 tis. návštěvníků, KČK průměrně 60 tis. 

návštěvníků, Regionálního muzea ČK průměrně 20 tis. návštěvníků a Musea Fotoatelier Seidel 

průměrně 12 tis. návštěvníků. 

 

Hlavní sezóna je od května do září se špičkovými měsíci červenec a srpen. Vedlejší sezona je pak 

zejména advent. 
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Příloha č. 9: Adaptace osvětlení pro výstavní činnost 

 

V prostorách bylo realizováno expoziční osvětlení dle projektu autorizovaného projektanta – sada 

světlometů různých optických systémů napájených z lištového sběrnicového systému.  

 

Světlomety jsou osazeny světelnými diodami s dlouhou dobou života (více jak 50 tis. hodin), malým 

poklesem světelného toku v průběhu doby života (20%) a velkou spolehlivost (B10). Světlomety jsou 

plynule stmívatelné v rozsahu 1 až 100 % pomocí ručního ovladače, který je součástí každého svítidla. 

Světlomety jsou směrovatelné do všech směrů dolního poloprostoru a mají optickou část 

konstruovanou tak, aby bylo možné rovnoměrně osvětlit na stěně i několik obrazů zároveň.  

 

Lišty jsou zavěšeny ve výšce 2,8 až 4,0 m na ocelových lankách pod stropy tak, aby bylo možné docílit 

správného osvětlení obrazů. 

 

 
Zdroj: Návrh expozičního osvětlení výstavních prostorů, Ing. Jiří Pavelka, listopad 2020 

 

S ohledem na poměrně nízké hladiny osvětlenosti, je zvolen přirozeně působící teple bílý barevný tón 

světla (Tcp = 3000 K). Hladina osvětlenosti odpovídá konzervátorskému i výstavnímu hledisku a může 

dosahovat hodnot od méně než 50 lx u velmi citlivých exponátů až po 1 000 lx u necitlivých exponátů. 

 

Ve výstavním prostoru je instalováno 122 svítidel o příkonu 25 W, celkem 3,05 kW. Při provozu 6 dní 

v týdnu po 8 hodinách je roční spotřeba 7 613 kWh. Při ceně 5,- Kč/kWh jsou roční náklady na 

osvětlení 38 tis. Kč. 
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Příloha č. 10: Seznam zkratek 

 

AF Akviziční fond 

CR cestovní ruch 

CBK Centrum barokní kultury 

CČK Centrum Český Krumlov a.s. 

CES Centrální evidence sbírek 

CUD Centrum umění dětem 

ČK Český Krumlov 

ČKRF ČESKOKRUMLOVSKÝ ROZVOJOVÝ FOND, spol. s r.o. 

ČSÚ Český statistický úřad 

DMO destinační management oblasti 

ESAC Egon Schiele Art Centrum 

HUZ  hromadné ubytovací zařízení 

IBBY International Board on Books for Young People, Mezinárodní sdružení pro dětskou 

knihu 

IOP Integrovaný operační program 2007–2013  

JČK Jihočeský kraj 

KČK Kláštery Český Krumlov 

KIF Krajský investiční fond 

MČK Město Český Krumlov 

MDČK Městské divadlo Český Krumlov, o.p.s. 

MFF KV Mezinárodní filmový festival Karlovy Vary 

MK ČR Ministerstvo kultury České republiky 

SHZ státní hrad a zámek  

SUPŠ Střední umělecko-průmyslová škola sv. Anežky České Český Krumlov, p.o. 

UNESCO United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization, Organizace OSN pro 

vzdělání, vědu a kulturu 

UNICEF United Nations Children’s Fund, Dětský fond Organizace spojených národů  

 


