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1 JAKÉ BYLO 
BRNO V ROCE 
2018?
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V roce 2018 jsme pomáhali budovat a rozvíjet značku Brno. V teoretické rovině spoluprací 
na novém Brand Booku, který dále rozvíjí již existující strategické dokumenty a představuje 
Brno bez okázalých příkras, prostě „true story“. V rovině praktického fungování pak organi-
zací, spoluorganizací a propagací několika akcí a festivalů a další modernizací služeb. Mezi 
festivaly svou velikostí jasně ční Festival RE:PUBLIKA, který jsme realizovali. Zapadnout by 
ale neměl ani zcela nový projekt Open House, který v jeden den představoval běžně nepří-
stupná místa a budovy. Pilotní ročník měl takový úspěch, že poprvé v historii „spadl“ server 
GOtoBRNO.cz. Stalo se tak při spuštění možnosti online rezervací vybraných míst. Na jaře 
a v létě jsme vyhlásili třetí ročník Gourmet Brno. Také jsme pomáhali dostát titulu UNESCO 
Brno – kreativní město hudby a živé centrum jsme představovali prostřednictvím festivalů 
UPROSTŘED a Maraton hudby Brno. Červenec opět patřil i nejvýznamnějšímu brněnskému 
vědci G. J. Mendelovi. Celoročně jsme připravovali Brněnské Vánoce, více než měsíc trvající 
festival skvělé gastronomie a dobré nálady v adventním čase.

Kromě akcí pro nás byly stěžejní také služby, a to nejen pro návštěvníky města. Po otevření 
infocentra TO JE BRNO jsme se soustředili na to klasické v Radnické ulici. Infocentrum pod 
krokodýlem prošlo rekonstrukcí, přibyly zde také nové tiskoviny a dárky, například kolekce 
Brněnský drak – legenda se vrací. Kromě prostor infocentra na Staré radnici se proměnila 
i celá expozice, která nyní nese název Magister operis Anton Pilgram a věnuje se slavnému 
staviteli.

Proměnou prošel i samotný TIC BRNO. Mnohem vstřícněji a otevřeněji působí nové prostory 
sídla organizace v Radnické ulici číslo dvě. Kompletní seznam našich dosavadních letošních 
aktivit nabízí další stránky.
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2 JAK JSTE 
SE O BRNĚ 
DOZVÍDALI?
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2A

V srpnu 2017 byla spuštěna nová podoba portálu www.GOtoBRNO.cz. Web je oficiálním turis-
tickým portálem města Brna určeným jak pro české, tak pro zahraniční návštěvníky města, ale 
i pro samotné obyvatele města.

Hlavní znaky webu:

originální, „živé“ fotografie

copy jak české, tak cizojazyčné – rodilí mluvčí

vzájemná provázanost portálu napříč sekcemi a návaznost na sociální sítě

optimalizace pro vyhledávače, důraz na SEO, implementace klíčových slov

responzivní web pro mobilní zařízení

uživatelsky příjemný a iintuitivní; jednou za 3 měsíce uživatelské testování a přizpůso-
bení webu zjištěným nedostatkům

informace na webu jsou dostupné v českém, anglickém a od srpna 2018 také v ně-
meckém jazyce

Od 1. ledna 2018 do 25. listopadu zaznamenal portál celkem 1 088 250 návštěv. 78 % návštěv 
bylo z České republiky, téměř 5 % ze Slovenska a například 2,8 % z USA. Téměř 49 % uži-
vatelů navštíví portál skrze počítač, skoro 46 % skrze mobilní telefon, zbylých 5 % používá 
tablet. Nejčastěji navštěvovanou stránkou je Bavte se v Brně, dále úvodní stránka, vysokou 
návštěvnost měla úvodní stránka Festivalu RE:PUBLIKA, s odstupem pak Poznejte Brno a akce 
Slovanská epopej.

V roce 2018 prošel web několika významnými změnami a aktualizacemi. Na jaře roku 2018 
jsme připravili a spustili speciální webovou prezentaci pro velké festivaly. Funguje jako běž-
ná webová stránka, ale je vnořena do těla portálu GOtoBRNO.cz. Výhodou je nemalá úspora 
na nákladech spojených s pořizováním samostatných webů jednotlivých festivalů, protože 
funguje na již existující platformě. Zároveň také zachovává provázanost se zbytkem náplně 
portálu. Návštěvník tak nezůstává pouze na stránce festivalu, ale intuitivně je naváděn i na 
zbytek informací o městě. Inspiruje ho to tak k delší návštěvě města. Jako první v tomto mo-
delu byl spuštěn Festival RE:PUBLIKA (www.republika2018.cz). Speciální stránka má mnohem 
více funkcí než stránka běžné akce a velkou novinkou je samostatné podmenu festivalu, 
které obsahuje sekce:

O festivalu, Program, Praktické informace, Partneři, Press, Ke stažení, Kontakt. Tyto sekce jsou 
variabilní a můžeme s nimi pracovat dle potřeby konkrétního projektu.

Pro potřeby Brněnských Vánoc byla dále zprovozněna i interaktivní mapa náměstí, využitelná 
i pro další projekty, např. Open House Brno. Festivalovou stránku i nadále využíváme pro další 
akce festivalového typu či pro partnerské akce, příkladem jsou Brněnské Vánoce či Festival 
UPROSTŘED. 

Novinkou letošního roku je současně také microsite Brno – truestory, jejímž cílem je podpora 
nové značky města. Její obsah je součástí ucelené destinační kampaně a vychází z nového 
marketingového Brand Booku města Brna, směřují na ni také všechny online kampaně, které 
pro zahraničí vznikají. Kromě fotografií a textů obsahuje stránka výstupy kampaně, která byla 
představena v říjnu 2018, dále videa různých délek a univerzálně pochopitelné gify.

V roce 2018 jsme také rozšířili tematické okruhy, konkrétně Poznejte Brno: Brno hrou, Moravský 
Manchester a Brněnská sportoviště. Pro lepší komfort jsme také v sekci Praktické informace 
zpřístupnili možnost stahování destinačních tiskovin, map, průvodců a dalších materiálů pro 
návštěvníky i média.

Turistický 
portál 
GOtoBRNO.cz
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I v roce 2018 jsme stabilně a kontinuálně komunikovali na sociálních sítích (na Facebooku 
a Instagramu), konkrétně na těch spojených s portálem GOtoBRNO.cz a na sítích navázaných 
na ticbrno.cz. Na profilu TIC BRNO se soustředíme na komunikaci aktivit organizace a profilu-
jeme ho jako „Facebook s názorem“, profil GOtoBRNO pak slouží k celkovému posílení image 
města Brna. Na správě tohoto profilu jsme ve druhé polovině roku 2018 spolupracovali také 
s agenturou Aetna, která odpovídala za kampaň true story. Podařilo se nám tak sladit komu-
nikaci v outdooru, na microsite true story a na sociálních sítích.

Počet sledujících:

Facebook TIC BRNO  6 254

Instagram TIC BRNO  1 154

Facebook GO to BRNO 9 136

Instagram gotobrno  1 883

Facebook Brněnské Vánoce 7 872

Instagram Brněnské Vánoce 1 168

Do komunikace na sociálních sítích zapojujeme také spolupráci s influencery, těmi brněnský-
mi, českými i zahraničními. V roce 2018 jsme tak Brno propagovali s TMBK, Tomášem Třeštíkem 
či s Jankem Rubešem.

Spolupráce s Jankem Rubešem – Honest Guide:

Youtube Honest Guide  74 944 zhlédnutí

Facebook GO to BRNO  4 357 oslovených lidí
      (placená reklama s dosahem 15 944)

Spolupráce s Ladislavem Ziburou – příklad shrnujícího příspěvku:

Facebook Ladislava Zibury  1 500 liků, 25 sdílení

Facebook TIC BRNO   85 liků, 6 sdílení

Kromě profilů TIC BRNO a GOtoBRNO spravujeme také samostatné profily nejvýznamnějších 
akcí, které pořádáme. Takto byl založen například vlastní profil Festivalu RE:PUBLIKA, který 
získal přes 8 000 fanoušků a bylo na něm vytvořeno a spravováno 33 jednotlivých událostí. 
Úspěšně také využíváme cílení kampaně a online kampaně na sociálních sítích. To se nám po-
dařilo například na profilu festivalu Brněnské Vánoce, kde jsme výstupy německých a rakous-
kých médií o naší akci cílili na německy mluvící země se záměrem nalákat více turistů z těchto 
destinací. Specialitou Brněnských Vánoc byla také LCD obrazovka na náměstí Svobody, která 
interaktivně propojovala dění ve městě se sociálními sítěmi.

Při rozvoji komunikace na sociálních sítích pomáhá také pořizování kvalitní fotodokumentace 
jednotlivých akcí i města a jeho konkrétních míst, stejně jako realizace tematických či image 
videí, čemuž jsme v roce 2018 dávali velkou prioritu.

2BKomunikace 
na sociálních 
sítích
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Standardně využíváme kompletní mix komunikačních kanálů tak, abychom oslovili co mož-
ná nejširší veřejnost – turisty i Brňany, mladé i dospělé, milovníky historie či požitkáře. 
Komunikujeme s regionálními, celostátními i zahraničními novináři a médii, placenou i neplace-
nou formou. Do komunikačního mixu čím dál častěji zahrnujeme také in�uencery.

Nejvýrazněji se do této oblasti v první polovině roku 2018 promítl Festival RE:PUBLIKA. Kampaň 
probíhala v České republice, na Slovensku i v Rakousku. 

V rámci propagace festivalu v médiích bylo vydáno 15 tiskových zpráv, uspořádáno 10 setkání 
s novináři a připraveno 66 inzerátů, což znamenalo výsledek 1 069 zmínek v médiích a inzerci 
ve více než 3 000 000 výtiscích deníků a týdeníků. 

Celostátními médii dále rezonovala například kolekce suvenýrů Brněnský drak – legenda 
se vrací (informace vyšly v Marianne bydlení, Respektu, v středeční příloze MF DNES DOMA 
a v Apetitu speciál. Informaci zveřejnil také časopis Glanc na svém Instagramu a slovenský 
designový magazín Atrium), Maraton hudby Brno a samozřejmě Brněnské Vánoce. V „celo-
státu“ se během roku 2018 objevila i další témata. Brnu jako takovému byl věnován rozsáhlý 
čtyřstránkový cestopis v magazínu ČD pro vás, v časopisech Svět na dlani a v History speciál 
vyšel článek o brněnském podzemí, v časopisu Enigma zase o objevování Brna hrou, v pořa-
du Art zóna České televize se objevila janáčkovská videa Venduly Chalánkové. Všechna tato 
témata a mnoho dalších jsme také komunikovali na každotýdenní bázi s regionálními novináři. 
Výstupy pak vycházely na základě rozesílání tiskových zpráv, individuální domluvy a rozho-
vorů i placené spolupráce. Kromě klasických médií jsme spolupracovali také se zpravodaji 
městských částí a dalšími subjekty.

Zahraniční mediální výstupy pocházely především z uskutečněných presstripů a také z přímé 
komunikace se zahraničními zastoupeními v jednotlivých zemí. Tematicky dominoval lifestyle 
a vánoční trhy. Nejvíce pak témata rezonovala v rakouských, německých a slovenských mé-
diích. O Brně se ale psalo také v Beneluxu, v Rusku a město navštívila francouzská televize.

Kromě PR mají jednotlivé produkty a akce další prvky ucelené marketingové kampaně. Ta 
obsahuje tematické tiskoviny a outdoorovou prezentaci na vlastních i pronajatých plochách 
ve městě a v dalších vytipovaných lokalitách, v dopravních prostředcích i ve vybraných 
objektech.

Příkladem může být opět Festival RE:PUBLIKA:

V rámci marketingové kampaně bylo vylepeno 2 100 plakátů, 230 CLV nosičů a 50 billboardů, 
instalováno 18 velkoformátových bannerů a po městě Brně jezdilo 10 festivalových tramboar-
dů a 14 polepených autobusů. Tematickými tiskovinami byly různé typy letáků (170 000 kusů) 
a festivalové noviny (75 000 ks).

Kromě Brna se v outdoorové kampani soustředíme především na Jihomoravský kraj. Vždy se 
jedná o komplexní kampaně, které současně „běží“ také v online prostředí placenou i neplace-
nou formou. Novinkou v letošním roce bylo navázání hlubší spolupráce s obcemi a regionálními 
infocentry v Jihomoravském kraji. Pravidelnými závozy našich materiálů jsme podchytili další 
důležitý informační kanál.

2C Marketing 
a Public 
relations 

PR

Marketing
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Časopis KAM se během své existence v „novém“ etabloval jako jeden z nejvýznamnějších mě-
síčníků mapujících brněnské kulturní dění, fenomény a témata. I nadále pokračujeme v rozvoji 
úspěšného konceptu. 

KAM tak vychází ve stejném formátu, kvalitě a navýšeném nákladu 30 tisíc kusů měsíčně. 
Každý měsíc osloví více než 130 000 obyvatel a návštěvníků Brna, distribuován je do 350 pod-
niků v Brně a okolí i v meziměstských vlakových a autobusových spojích. Digitální edici KAM 
pohodlně uživatelé prolistují na monitoru nebo mobilním telefonu. Čtenáře a sledující KAMu 
pojí zájem o kulturu, město, styl a společenský život Brna.

V roce 2018 přišel KAM s několika novinkami. Gra±ka magazínu prošla osvěžujícím redesignem 
a uprostřed je nově příloha WHERE v angličtině. Ke konci roku se také významněji řešila pro-
pagace časopisu s cílem získat více předplatitelů. Příkladem je vznik kalendáře na rok 2019, 
který vychází z umělecky ztvárněných obálek za uplynulý rok.

2DČasopis 
KAM

2EDestinační 
management

V roce 2018 bylo realizováno celkem 57 press/fam/insta tripů – 285 novinářů, blogerů, vlo-
gerů, vlogerů a televizních natáčení. Většina z nich byla ve spolupráci se zahraničními za-
stoupeními CzechTourismu a pracovali jsme na nich ve spolupráci s Magistrátem města Brna 
a Centrálou cestovního ruchu Jižní Moravy a CCRJM. 

Častá témata press tripů byla: gastronomie, hudba (Leoš Janáček, Maraton hudby Brno), 
Festival RE:PUBLIKA, noční život, architektura, Afons Mucha a obecně Brno jako nová desti-
nace pro cestovní agentury.

Nejčastější zastoupené země byly: Japonsko, Korea, USA, Německo, Rakousko, Slovensko, 
Švédsko, Dánsko, Francie, Holandsko, Rusko, Brazílie, Indie, Velká Británie, Mexiko, Chile, 
Argentina.

Podíleli jsme se na organizaci akce Noc hotelů – 12 zapojených hotelů, doprovodný program 
ve 2 institucích (VIDA!, Technické muzeum v Brně) a Brněnském podzemí.

Prezentace pro hotely – březen 2018, celkem 36 zástupců z 21 hotelů, informace o novinkách, 
tiskoviny, BRNOPAS, suvenýry (zaveden newsletter s novinkami pro hotely).

Pravidelně také aktualizujeme různé záznamy o Brně a památkách v online prostředí, aktuálně 
jsme založili nové chybějící pro±ly na Tripadvisor (celkem 6 pro±lů).

Press tripy

Ostatní aktivity
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Spolupracujeme také s dalšími pořadateli kulturních nebo sportovních akcí. Cílem je podpora 
těchto projektů a zajímavých akcí ve městě Brně, rozšíření nabídky pro občany i turisty a sou-
časně zviditelnění města Brna a organizace v dalších aktivitách a posílení pozitivní image 
města Brna a TIC Brno.

Spolupracujeme s projekty a organizacemi plně v souladu s Programem rozvoje cestovního 
ruchu města Brna 2015–2020. Zaměřujeme se tedy především na cílové skupiny: mladí dospělí, 
studenti a prázdné hnízdo, a na podporu základních komunikačních témat pro podporu ces-
tovního ruchu města Brna, stanovených ve výše uvedeném dokumentu, tj. „Brno – živé měs-
to“, „Brno – město pro mladé duchem“, „Brno a unikátní architektura, která žije“, „Brno a jeho 
významná gastro scéna“, „Brno a jeho živá kultura“, „Brno – studentské město“. Podporujeme 
především projekty a organizace s minimálně regionálním přesahem s potenciálem inspirovat 
občany k návštěvě města Brna na dvě a více nocí.

Janáček Brno
Majáles
Brněnská muzejní noc 
Dny elektronové mikroskopie 
Setkání/Encounter 
Cosmos Discovery
Týden výtvarné kultury
Měsíc autorského čtení
Kytarový festival
Iberica
Brno Design Days
EKOFILM
Zombie walk
Titanic – výstava
Mezipatra
Prototyp
Whisky festival

Národní divadlo Brno 
ZOO Brno 
STAREZ-SPORT 
Knihovna Jiřího Mahena 
Moravská galerie v Brně 
VIDA! science centrum 

I v roce 2018 jsme pracovali na budování partnerské sítě – rozvíjeli jsme vztahy s organizacemi 
v regionu a aktivně jsme hledali nové partnery a nové možnosti spolupráce.

Příjmy z pronájmů mobiliáře a sálů Staré radnice letos vzrostly oproti minulému roku o téměř 
dvě třetiny. Obchodní aktivity se zaměřovaly především na akci Brněnské Vánoce.

2F Spolupráce 
s dalšími 
organizacemi

Realizované spolupráce v roce 2018

Dlouhodobé spolupráce v roce 2018

Obchod
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3 JAKÉ SLUŽBY 
JSME VÁM 
POSKYTOVALI?
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Infocentra poskytují kompletní informační servis. V celoročním provozu bylo k 30. 6. 2018 
5 poboček: IC pod krokodýlem (Radnická), IC TO JE BRNO (Panenská), IC letiště, IC hlavní 
nádraží a IC Špilberk. K 30. 6. bylo uzavřeno dohodou IC Špilberk. V hlavní turistické sezóně 
provozujeme IC na přehradě (otevřeno od 2. 6. do 31. 8.) a po dobu adventních trhů také IC 
na náměstí Svobody.

Návštěvnost informačních center:

Radnická 8 „pod krokodýlem“  124 449
Panenská 1 TO JE BRNO   32 414
IC na Špilberku     27 150
IC přehrada     5 829
IC letiště      1 510
IC nádraží     9 201
Celkem zavítalo v roce 2018 do infocenter 200 553 návštěvníků.

Kromě stabilních a sezónních informačních center zajištujeme servis také na stěžejních měst-
ských akcích a na veletrzích cestovního ruchu.

3A Informace 
o městě — 
infocentra

2018 IC Radnická 8 IC na Špilberku IC přehrada IC letiště IC nádraží IC TO JE BRNO Celkem

 Češi cizinci Češi cizinci Češi cizinci Češi cizinci Češi Cizinci Češi Cizinci osob

leden 2663 1051 1254 695  27 19 335 114 1538 267 7963

únor 3429 1433 2086 1094  32 29 359 466 1498 203 10629

březen 5932 2608 3058 1915  41 52 494 280 1498 203 16081

duben 2840 1529 3587 2211  36 46 624 252 2552 778 14455

květen 5989 3221 3272 2398  29 32 608 234 2318 621 18488

červen 7135 4320 3115 2465 2175 315 42 57 514 220 2272 711 23341

červenec 9599 5311  2857 482 46 13 635 268 2014 984 22209

srpen 9534 5985   113 30 620 247 2210 1436 20175

září 6360 3877   165 127 671 213 1817 746 13976

říjen 7414 4254   78 82 665 169 2307 1003 15972

listopad 7655 4126   143 105 552 147 2024 513 15265

prosinec 11581 6603     66 100 594 154 2576 325 21999

celkem 80131 44318 16372 10778 5032 797 818 692 6671 2530 24624 7790  

 Celkem Celkem Celkem  Celkem Celkem Celkem

Celkem 124449 27150 5829 1510 9201 32414 200553
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Infocentra – prezentace na akcích: 

Regiontour   18.–21. 1. (BVV)

ITF Slovakiatour  25.–28. 1. (Bratislava)

Toursalon    9.–11. 2. (Poznaň)

Holiday World  15.–18. 2. (Praha)

F.RE.E Muenchen  21.–25. 2. (Německo)

ITB Berlin    7.–11. 3. (Německo)

Seniorentage  15.–17. 3.(Wien – Donauzentrum)

Majáles    5. 5. (BVV)

Festival Re:publika  26. 5.–17. 6. (BVV)

Janáček Brno 2018  operní a hudební festival, 5 termínů v listopadu
     a prosinci (Janáčkovo divadlo)

Brněnské Vánoce  23. 11.–23. 12. (náměstí Svobody)

Ubylo akcí, na kterých jsme se podíleli stánkem přímo ve městě Brně, naopak vzrostl 
počet u zahraniční prezentace.

Členství v ATIC ČR:

IC pod krokodýlem opět prošlo úspěšně průběžnou kontrolou, certi± kát třídy A je platný do 
roku 2019. IC TO JE Brno se stalo nově členem ATIC ČR, když v květnu získalo certi± kát třídy A.
Účastnili jsme se členského fóra v Hranicích na Moravě ve dnech 19.–20. 4. a v Kutné hoře 
8.–9. 11. 

Hlavní aktivity roku 2018 v informačních centrech:

Rekonstrukce IC pod krokodýlem (Radnická) – znovuotevření 13. 4.

IC Špilberk – uzavřeno dohodou k 30. 6.

IC Přehrada – v provozu od 2. 6. do 31. 8.

Prostory IC TO JE BRNO (Panenská) se 21. 10. proměnily na registrační místo několika 
set účastníků celosvětové mobilní hry Ingress. Více o hře www.ingress.com.

IC na náměstí Svobody – v provozu od 23. 11.-23. 12. 

Nový vzhled informačního centra je minimalistický a díky tomu, přestože je moderní, skvěle 
podtrhuje historický ráz budovy a interiéru, ve kterém se nachází. Architektka Eva Beránková 
ze studia ARKI zvažovala každý detail a pečlivé přípravy na rekonstrukci trvaly téměř rok. 
Samotná stavba byla hotová za tři týdny. Tradiční nabídku doplnil bookshop, v jehož nabíd-
ce jsou knihy o Brně, s brněnskou tématikou, od brněnských autorů, a to v češtině i cizích 
jazycích.

Rekonstrukce infocentra pod krokodýlem
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3B Předprodej 
vstupenek

IC TO JE BRNO v Panenské ulici funguje již druhým rokem. Prodáváme vstupenky na kulturní, 
společenské i sportovní akce. V letošním roce byl novinkou prodej vstupenek na výstavu 
Alfonse Muchy: Dva světy. Na tuto akci jsme dodávali software na prodej na místě, akci jsme 
propagovali a zajišťovali jsme předprodej vstupenek a rezervace po telefonu. O výstavu byl 
v době konání Festivalu RE:PUBLIKA velký zájem. Stále také zajišťujeme exkluzivní prodej vstu-
penek na Grand Prix České republiky.

 2017 2018

Colosseum (vše) 35 621 960 Kč 53 009 033 Kč

Ticketportal 577 845 Kč 533 339 Kč

Ticketstream 134 241 Kč 102 578 Kč

Perfect systém 93 022 Kč 127 195 Kč

Ticket ART 37 544 Kč 65 766 Kč

cizí pořadatelé 237 508 Kč 175 537 Kč

Suvenýry 897 334 Kč 1 054 253 Kč

LeoExpress 2 821 Kč 534 Kč

sms ticket 100 884 Kč 309 822 Kč

CELKEM 37 703 159 Kč 55 378 057 Kč

EURA

Colosseum (vše) 1 415 798,74 € 1 316 979,24 €

35 394 969 Kč 32 924 481,00 Kč

kurz 25 kurz 25

CELKEM 73 098 128 Kč 88 302 538,10 Kč
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3C

3D

Suvenýry 
a dárky 
z Brna

Tiskoviny – 
tematické 
a sezónní

Pokračujeme ve spolupráci s osvědčenými dodavateli dárků a suvenýrů a navázali jsme spo-
lupráci i s novými. Především se ale zaměřujeme na tvorbu nových kolekcí, které jsou v naší 
režii. Mimo jiné obohacujeme nabídku i o zajímavé české suvenýry, příkladem je kapesní nožík 
rybička či mýdlo s jelenem. Postupně také doplňujeme nabídku knih s brněnskou tematikou, 
v prvním pololetí jsme nakoupili deset nových publikací. 

Nejvýraznější kolekcí je kolekce s legendou, brněnským drakem. Autorem kresby je ilustrá-
tor Jan Klimeš. Kolekce je postavena hlavně na bílém porcelánu, ale v nabídce jsou i další 
předměty.

Vánoční kolekce pro rok 2018 měla dvě roviny. Autorská, která se objevila na hrncích a pohled-
nicích, byla od streeartového umělce TIMA. Druhá linka vycházela z vizuálu Brněnských Vánoc 
od gra± ckého studia Pixle. Byly to zrcadlové brože, čokolády, prskavky a zrcátka. 

Výraznou kolekcí byla sada pohlednic od brněnského fotografa Karla Otty Hrubého, která 
vznikla ve spolupráci s Domem umění města Brna, Moravským zemským muzeem a potomkem 
pana Hrubého. 

Kolekce suvenýrů vznikaly také k vybraným festivalům. Příkladem je Festival RE:PUBLIKA.

Od loňského roku jsme vydali přes dvě desítky destinačních tiskovin – jejich vizuální i obsa-
hová kvalita je potvrzena vysokým zájmem. V letošním roce se tak velká část z nich dočkala 
svého dotisku. Vydány byly dále nové tematické brožurky – Káva v Brně, Funkcionalismus 
v Brně, Kam s dětmi v Brně, Sochy ve městě, Brno s průvodcem, Kalendárium akcí 2018.

Destinační tiskoviny
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Ve spolupráci s MMB byl také vydán 1. dotisk publikace, která v jednotném vizuálním stylu 
TIC BRNO představuje na 136 stránkách vše, co by turistům nemělo uniknout. Co v Brně musí 
vidět, zažít a ochutnat, které akce stoprocentně nevynechat a místa, jež stojí za to navštívit.

BRNO – Průvodce městem

Průvodce po Ústředním hřbitově vznikl díky úspěšné spolupráci s Muzeem města Brna. MMB 
pracuje na aplikaci, která mapuje pochované osobnosti na největším brněnském hřbitově. 
Prostřednictvím symbolické reprezentační publikace je tak propagovaná její úplná digitální 
verze. Brožurku distribuujeme svými kanály. Neobvyklý projekt vzbudil i díky dobře cílené mar-
ketingové kampani zvýšenou pozornost jak u veřejnosti, tak i médií.

Průvodce po Ústředním hřbitově

Brožura představuje ve zkratce město a širokou nabídku brněnských zážitků. Není průvod-
cem, ale má za úkol přilákat do Brna, cílili jsme ji proto především mimo Brno. Každá z osmi 
kapitol má svého amabasadora – Ondřej Chybík (architektura), Magdalena Kožená (hudba), 
Adam Vodička (gastro), Adam Ondra (vyhlídky), Zbyšek Podhrázský (Brno hrou), TIMO (umění), 
Ina Truxová (parky), Michaela Salačová (relax). Brožurka nabízí jako dárek také slevový kupón, 
vydána byla česky, anglicky, německy.

TO JE JARO/LÉTO v Brně 2018

Na tiskovinu TO JE JARO/LÉTO navazuje tiskovina #doBrna. Je rozdělena na dvě části – tělo 
a duše, které představují brněnská témata – gastronomie, pohyb, nákupy, živá kultura, po-
malá chůze, volný čas. Tiskovina obsahuje taktéž kalendárium akcí na rok 2019. Je k dispozici 
v českém, anglickém a německém jazyce. Distribuce je v rámci ČR a okolních států tištěnou 
a online formou.

#doBrna (#To Brno, # NachBrünn)

V tomto roce jsme na základě poskytnutí dotace z rozpočtu Jihomoravského kraje vydali dva 
typy pracovních listů pro školy: pro děti 1. stupně ZŠ – Detektivní příběh ztraceného klíče, pro 
starší studenty – Brno ve stopách notáře Jana. Malé knížky formou kvízů, hádanek, tajenek 
a ilustrací Mgr. Lenky Workové žákům atraktivní formou představují bohatou brněnskou his-
torii, příběhy i legendy a jsou jejich společníky nejen na cestě městem, ale také ve škole při 
výuce.

Pracovní listy pro školy – Detektivní příběh ztraceného klíče 
a Brno ve stopách notáře Jana

TIC BRNO ↓

NÁZEV
(Ulice 00)

Toužíte nasát skutečnou atmosféru měs-
ta? Vězte, že v Brně to jde nejlépe zpoza 
kavárenských stolků. Brno totiž voní ká-
vou. Nechte se jí (s)vést a najděte si mezi 
stovkami zdejších kaváren svůj šálek kávy.
Brno je pevně spjato s kavárenským 
prostředím již od počátku 18. století, 
kdy sem kávu v roce 1702 poprvé při-
vezl Turek Achmet. Opravdovým feno-
ménem se však brněnské kavárenství 

stalo v meziválečném období mimo jiné díky 
funkcionalismu. Slávu brněnských prvore-
publikových kaváren sice vzala válka a ná-
sledná komunistická vláda, ale zlatý kavá-
renský věk se do moravské metropole vrátil. 
Brno v současnosti zažívá unikátní kavá-
renský boom, díky němuž se může opět 
zařadit mezi světové kávové metropole.

ÚT—SO 13.00—23.00
NE, PO ZAVŘENO

web kavárny

NÁZEV
(Ulice 00)

Toužíte nasát skutečnou atmosféru měs-
ta? Vězte, že v Brně to jde nejlépe zpoza 
kavárenských stolků. Brno totiž voní ká-
vou. Nechte se jí (s)vést a najděte si mezi 
stovkami zdejších kaváren svůj šálek kávy.
Brno je pevně spjato s kavárenským prostře-
dím již od počátku 18. století, kdy sem kávu 
v roce 1702 poprvé přivezl Turek Achmet. 
Opravdovým fenoménem se však brněnské 
kavárenství stalo v meziválečném období 

mimo jiné díky funkcionalismu. Slávu br-
něnských prvorepublikových kaváren sice 
vzala válka a následná komunistická vláda, 
ale zlatý kavárenský věk se do moravské 
metropole vrátil. Brno v současnosti zažívá 
unikátní kavárenský boom, díky němuž se 
může opět zařadit mezi světové kávové met-
ropole. Každý kávomilec si v Brně najde to své.

PO—ČT 16.00—01.00
PÁ 16.00—02.00
PÁ 17.00—02.00
NE 17.00—00.00

NÁZEV
(Ulice 00)

Toužíte nasát skutečnou atmosféru měs-
ta? Vězte, že v Brně to jde nejlépe zpoza 
kavárenských stolků. Brno totiž voní ká-
vou. Nechte se jí (s)vést a najděte si mezi 
stovkami zdejších kaváren svůj šálek kávy.
Brno je pevně spjato s kavárenským pro-
středím již od počátku 18. století, kdy sem 
kávu v roce 1702 poprvé přivezl Turek 
Achmet. Opravdovým fenoménem se však 

brněnské kavárenství stalo v meziváleč-
ném období mimo jiné díky funkcionalis-
mu. Slávu brněnských prvorepublikových 
kaváren sice vzala válka a následná ko-
munistická vláda, ale zlatý kavárenský 
věk se do moravské metropole vrátil. 

PO 11.30—00.00
ÚT—SO 11.30—02.00
NE 12.00—22.00

web kavárny

NÁZEV
(Ulice 00)

Toužíte nasát skutečnou atmosféru měs-
ta? Vězte, že v Brně to jde nejlépe zpoza 
kavárenských stolků. Brno totiž voní ká-
vou. Nechte se jí (s)vést a najděte si mezi 
stovkami zdejších kaváren svůj šálek kávy.
Brno je pevně spjato s kavárenským pro-
středím již od počátku 18. století, kdy sem 
kávu v roce 1702 poprvé přivezl Turek 
Achmet. Opravdovým fenoménem se však 

brněnské kavárenství stalo v meziváleč-
ném období mimo jiné díky funkcionalismu. 
Slávu brněnských prvorepublikových ka-
váren sice vzala válka a následná komuni-
stická vláda, ale zlatý kavárenský věk se 
do moravské metropole vrátil. Brno v sou-
časnosti zažívá unikátní kavárenský boom. 

NE, PO 15.00—23.00
ÚT—SO 15.00—01.00

web kavárny

foto: INDUSTRA COFFEE (obálka), Jan 
Novák

text: Jan Novák

Údaje o otevírací době jsou aktuální 
k roku vydání.

TIC BRNO, p.o. «nančně podporuje 
statutární město Brno.

2018

GOTOBRNO.cz ←

TIC BRNO ←
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TO JE: Káva v Brně
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Toužíte nasát skutečnou atmosféru měs-
ta? Vězte, že vBrně to jde nejlépe zpoza 
kavárenských stolků. Brno totiž voní ká-
vou. Nechte se jí (s)vést anajděte si mezi 
stovkami zdejších kaváren svůj šálek kávy.

Brno je pevně spjato skavárenským 
prostředím již od počátku 18.století, kdy 
sem kávu vroce 1702 poprvé přivezl Turek 
Achmet. Opravdovým fenoménem se však 
brněnské kavárenství stalo vmeziváleč-
ném období mimo jiné díky funkcionalismu. 
Slávu brněnských prvorepublikových ka-
váren sice vzala válka anásledná komu-
nistická vláda, ale zlatý kavárenský věk 
se do moravské metropole vrátil. Brno 
vsoučasnosti zažívá unikátní kavárenský 
boom, díky němuž se může opět zařadit 
mezi světové kávové metropole.

Přejete si dát šálek kávy vmístech, které 
vás vrátí do zlatých časů první republiky? 
Láká vás osobitý moderní design kaváren-
ských interiérů? Hledáte kouzlo přímo ve 
svém šálku výběrové kávy? Vydejte se na 
kávové toulky. Každý kávomilec si vBrně 
najde to své.

Toužíte nasát skutečnou atmosféru měs-
ta? Vězte, že vBrně to jde nejlépe zpoza 
kavárenských stolků. Brno totiž voní ká-
vou. Nechte se jí (s)vést anajděte si mezi 
stovkami zdejších kaváren svůj šálek kávy.

Brno je pevně spjato skavárenským 
prostředím již od počátku 18.století, kdy 
sem kávu vroce 1702 poprvé přivezl Turek 
Achmet. Opravdovým fenoménem se však 
brněnské kavárenství stalo vmeziváleč-
ném období mimo jiné díky funkcionalismu. 
Slávu brněnských prvorepublikových ka-
váren sice vzala válka anásledná komu-
nistická vláda, ale zlatý kavárenský věk 
se do moravské metropole vrátil. Brno 
vsoučasnosti zažívá unikátní kavárenský 
boom, díky němuž se může opět zařadit 
mezi světové kávové metropole.

Přejete si dát šálek kávy vmístech, které 
vás vrátí do zlatých časů první republiky? 
Láká vás osobitý moderní design kaváren-
ských interiérů? Hledáte kouzlo přímo ve 
svém šálku výběrové kávy? Vydejte se na 
kávové toulky. Každý kávomilec si vBrně 
najde to své.

Jan Novák, (pozice)

TO JE: Káva vBrně

V60 CHEMEX AEROPRESSESPRESSO ESPRESSO LUNGO CAPPUCCINO

MIKROPĚNA

ESPRESSO

CREMA

ESPRESSO
30 ML

30 ML

30 ML

120ML

30ML

CREMA

VODA

ESPRESSO

KÁVA NA BÁZI ESPRESSA ALTERNATIVNÍ PŘÍPRAVA KÁVY
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3E

3F

Publikace

Průvodcovské 
služby 
a prohlídky 
Brna

100 let od vzniku republiky jsme oslavili vydáním dvou nových tištěných průvodců městem – 
TO JE BRNO po sto letech 1918–2018 a Frčíme Brnem. Publikace osloví především ty, kteří rádi 
objevují nové souvislosti a neuspokojí je klasické turistické bedekry.

Zajišťujeme jak celoroční průvodcovské služby na objednávku, tak i tematické prohlídkové 
cykly, které se konají v určitých obdobích. Speciální akcí je potom Mezinárodní den průvodců, 
který jsme letos spolupořádali již popatnácté, či speciální autentické prohlídky MOJE Brno. 
V předem vypsaných termínech nabízíme také prohlídky bývalé káznice na Cejlu.

V knize jsou popsané brněnské fenomény, názory a vize vždy devíti brněnských spisovatelů, 
intelektuálů, architektů, umělců, kavárníků, vědců a představitelů nejvýznamnějších značek. 
Přítomnost je v ní pro srovnání doplněna vždy devíti příklady obdobných osobností a fe-
noménů z časů první republiky. Tento průvodce bude pro mimobrněnské čtenáře inspirací 
k návštěvě města a pro Brňany dalším zdrojem hrdosti na své město. Publikace je vydaná 
dvojjazyčně – česko-anglicky.

TO JE BRNO po sto letech 1918 – 2018 

Publikace je plná půvabných ilustrací a příběhů. Provádí děti a jejich pra/rodiče městem po 
čtyřech ± ktivních cestách, na kterých potkají významné brněnské osobnosti a poznají nejvý-
znamnější pamětihodnosti. Procházky Brnem první republiky s Helenkou, Jaruškou, Theodorem 
a Hugem doplňují originální ilustrace Venduly Chalánkové, Barbory Strakové, Pavla Matysky, 
Jana Šrámka a Veroniky Vlkové.

Frčíme Brnem – Procházky Brnem první republiky
pro holky a kluky
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Zajištujeme celoročně průvodcovské služby. Největší zájem je o dvouhodinové a tříhodino-
vé prohlídky centra Brna, průvodce zajišťujeme i do oblastí Moravského krasu, Lednicko-
valtického areálu, do Slavkova, Mikulova apod. Spolupracujeme s externími průvodci, členy 
Asociace průvodců ČR. Brno navštěvují nejvíce lidé z Rakouska, Německa, Anglie, Polska, 
Slovenska, Francie, Itálie a Španělska. Letos se zvýšil také počet klientů z asijských zemí 
a USA.

Počet zrealizovaných prohlídek  504
Počet osob     10 131
Výnosy      682 465 Kč
Náklady na průvodce   390 050 Kč
Zisk      292 415 Kč

Třetí únorový víkend patřil v Brně tradičně Mezinárodnímu dni průvodců. Akci pořádáme ve 
spolupráci s Asociací průvodců ČR. 15. ročník Mezinárodního dne průvodců byl opět velmi 
úspěšný. Přinesl 19 komentovaných prohlídek v rámci 16 tematických okruhů. Některé z nabí-
zených prohlídkových okruhů byly vyprodány během dvou dnů. Jedinou výjimku představoval 
okruh Centrum města v němčině, resp. ruštině, kde byl zájem menší. Akce je určena široké ve-
řejnosti. V nabídce byly také prohlídky určené dětem nebo cizincům (s výkladem v anglickém, 
německém a ruském jazyce).

Vstupné      30 Kč
Počet prodaných vstupenek   695
Výnosy      20 850 Kč
Náklady (průvodci, propagace)   8 975 Kč
Zisk      11 875 Kč

Druhý ročník netradičního formátu byl úspěšnější než v minulém roce. Akci předcházela ve-
řejná výzva, na kterou mohli reagovat všichni zájemci o vlastní turistickou prohlídku. Letos se 
přihlásilo 15 adeptů (téměř 3x více než minule), o jejichž prohlídkách hlasovalo celkem 635 lidí. 
Realizovali jsme prvních 7 prohlídek. Až na jazykové verze v angličtině a srbštině se všechny 
prohlídky vyprodaly a o zájmu veřejnosti svědčí i fakt, že několik z nich muselo být zopa-
kováno. Velký zájem měla také média. Formát autentických prohlídek je velmi perspektivní 
a budeme pracovat na jeho rozšíření.

Vstupné      50 Kč
Počet prodaných vstupenek   235
Výnos      11 700 Kč
Náklady (průvodci + inzerce)   18 000 Kč

Veřejnosti nabízíme sezónní tematické prohlídky, které jsou zaměřené na osobnosti města 
Brna (Janáček, Mendel, Mahen), na architektonické styly, známé i méně známé vily, kostely, 
městské části, pověsti a zajímavosti, kavárny, pivovary apod.

Průvodcovské služby na objednávku 

Mezinárodní den průvodců 17. a 18. 2. 2018

Autentické prohlídky MOJE BRNO

Tematické prohlídky 

jaro léto podzim zima

Vstupné 100/50 Kč 100/50 Kč 100/50 Kč 100/50 Kč

Počet prodaných vstupenek 672 180 455 106

Výnosy 56 150 Kč 14 050 Kč 36 380 Kč 9 085 Kč

Náklady na průvodce 10 800 Kč 5 400 Kč 9 600 Kč 3 000 Kč

Zisk 45 350 Kč 8 650 Kč 26 780 Kč 6 085 Kč
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3G

3H

Turistický 
minibus

BRNOPAS

V letošní turistické sezóně jsme opět nabízeli vyhlídkové jízdy turistickým minibusem. Jízdy 
byly zahájeny 1. 6. 2018 a skončily 28. 10. 2018. Bylo možné si vybrat ze dvou tras: Brněnské 
vily a Brněnské hrady. Novinkou byly benefi ty v podobě nového průvodce městem a vody pro 
cestující.

Počet cestujících:     1357

V průběhu adventu jsme již tradičně pořádali adventní vyhlídkové jízdy, které nabízely kou-
zelnou vánoční atmosféru zahrad brněnských vil. Cestující si odnesli dárek v podobě nového 
průvodce městem. 

Počet cestujících během adventních jízd: 136

Turistická karta, BRNOPAS, je určena pro všechny, kteří se chystají do Brna na návštěvu a ne-
chtějí nic zajímavého minout. Na jaře 2018 jsme vyjednávali zapojení dalších institucí do pro-
jektu, kromě Brna jsme se zaměřili i na Jihomoravský kraj. Spustili jsme novou verzi BRNOPASu, 
která v sobě aktuálně sdružuje nabídku 41 institucí, z toho jsou 2 instituce JMK. Rozšířili 
jsme také prodejní místa BRNOPASu, nyní je BRNOPAS k dostání nejen online a v informač-
ních centrech TIC BRNO, ale také ve vybraných ubytovacích zařízeních v Brně. K nové verzi 
BRNOPASu byl zpracován i nový vizuál a vyšla nová tištěná brožura (v české a anglické verzi), 
je ke stažení i na gotobrno.cz. Velkou atrakcí byl vstup zdarma na výstavu Mucha: Dva světy, 
kde byla vystaveno Muchovo největší dílo – Slovanská Epopej. Na konci roku jsme domlouvali 
spolupráci s dalšími institucemi pro novou verzi BRNOPASu na rok 2019, kde velkou novinkou 
bude rezervace vstupenek do vily Tugendhat. 

Celkem bylo za rok 2018 prodáno 1 247 BRNOPASů.
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JSME 
SPRAVOVALI?



24

4ABrněnské 
podzemí

Stabilně spravujeme 3 provozy podzemí – konkrétně Labyrint pod Zelným trhem, Mincmistrovský 
sklep a Kostnici u sv. Jakuba. Prostory jsou turisticky velmi atraktivní. Připravujeme zde také 
mnoho doprovodných programů pro veřejnost.

Návštěvnost brněnského podzemí:

Labyrint pod Zelným trhem  36 482
Kostnice u sv. Jakuba  30 658
Mincmistrovský sklep  4 784
Exitgame     261 (počet týmů)

V Galerii probíhaly výstavy s různou tematikou, které byly přístupné v rámci prohlídkové trasy. 
Při významných událostech jsme připravili speciální prohlídky, např. šermířská vystoupení ke 
Dni Brna apod. Ke klasické turistické trase jsme provozovali ve společenské části podzemí 
únikovou hru Poklad v Labyrintu. 

Vzhledem k probíhajícím pracím na Dominikánském náměstí byl provoz Mincmistrovského 
sklepa značně omezen. Od listopadu 2018 začala probíhat rekonstrukce elektřiny ve sklepení, 
takže je pro návštěvníky zcela uzavřen. 

Během letních měsíců probíhaly již tradiční večerní prohlídky, kdy je kostnice osvětlena pouze 
světlem svíček. Jako každý rok byl o ně obrovský zájem a prohlídky byly předem zcela vypro-
dány. Ve stejném duchu jsme uskutečnili dušičkové prohlídky 2. 11. Komentované prohlídky za 
svitu svíček proběhly v Kostnici u sv. Jakuba a v Kapucínské hrobce. K akci se rovněž připojilo 
Muzeum mučicích nástrojů a útrpného práva.

Labyrint pod Zelným trhem

Mincmistrovský sklep

Kostnice u sv. Jakuba
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4B Věž Staré 
radnice

Věž Staré radnice byla během roku 2018 velmi vyhledávaným místem, nejen jako vyhlídko-
vá věž pro turisty, ale i pro samotné Brňany. Tato památka se rovněž zapojila do programu 
Brněnské muzejní noci. K dispozici jsou zde letáky o historii Staré radnice v českém, anglic-
kém, německém a ruském jazyce. Návštěvníci Staré radnice mají možnost zahrát si interak-
tivní hru Tajemství Staré radnice, která je seznamuje se zajímavými historickými informacemi 
prostřednictvím šifer a logických úkolů. Hra je k dispozici v anglickém a českém jazyce. 

Návštěvnost věže Staré radnice:

celkem osob  38 496
celkem tržba  2 005 801 Kč

Advent 2018 (23. 11.–31. 12.):
celkem osob  11 447
celkem tržba  599 599 Kč

Brněnská muzejní noc:
celkem osob  1 054
celkem tržba  21 080 Kč

Věž Staré radnice oživujeme také různými akcemi pro veřejnost, jako byl například Valentýn či 
Máj ve věži Staré radnice. Velmi oblíbené jsou výstupy na věž v období adventu, kdy zazna-
menáváme vysoká čísla návštěvnosti.

Nejzásadnější novinkou roku je nová expozice věnovaná brněnskému rodákovi Antonu 
Pilgramovi, jehož dílo z přelomu 15. a 16. století představovalo jeden z vrcholů architektury 
pozdní gotiky ve střední Evropě. Právě Pilgram navrhl a se svojí dílnou následně vytvořil jeden 
ze symbolů města – skvostný portál v gotických formách se slavnými pokroucenými ± álami. 

Expozice od architekta Martina Hrdiny a kurátora Michala Konečného je zaměřena nejen na 
osobu samotného architekta, ale také na fascinující období „podzimu středověku“, jehož nej-
významnějším projevem byly právě vytříbené formy pozdní gotiky. 

Nová expozice Magister operis Anton Pilgram
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V roce 2018 jsme spravovali také prostory bývalé Káznice na Cejlu. Areál s historickými kořeny 
jsme představovali veřejnosti v rámci pravidelných prohlídek, prostor jsme nabízeli k pronájmu 
na různé kulturní akce či k fi lmování. Káznice se zapojila také do programu Brněnské muzejní 
noci.

Prohlídky bývalé Káznice byly možné v předem vypsaných termínech, zpravidla ve dvou až 
třech dnech v měsíci. Kromě toho jsme zajistili výklad v několika termínech na objednávku 
MMB, KúJMK, Kanceláře architekta města Brna, Mendelovy univerzity atd.

Návštěvnost Káznice:

Vstupné     150 Kč / 70 Kč
Počet návštěvníků   1 098
(mimo Brněnskou muz. noc)  
Výnosy     95 720 Kč
Náklady na průvodce  20 700 Kč
Zisk     75 020 Kč

Návštěvnost Káznice během Brněnské muzejní noci:

Vstupné     60 Kč
Počet osob    290
Výnosy     17 400 Kč
Náklady na průvodce  1 400 Kč
Zisk     16 000 Kč

4CKáznice
na Cejlu

TIC BRNO                                                                                          ↓

Káznice na Cejlu
Old City Prison

Komentované prohlídky
Guided tours

1 hodina / 1 hour

CZ: 1. 9., 22. 9., 6. 10., 20. 10.

14.00, 15.00

CZ: 27. 9., 25. 10.

16.00, 17.00

EN: 27. 9., 25. 10.

3PM

1.9. — 25.10. 
2018
Bratislavská 68

Vstupné
150/70 Kč

www.ticbrno.cz

TIC BRNO                               ↓

Komentované prohlídky

Guided tours

GOTOBRNO.cz                           ←

TIC BRNO, p.o.finančně
podporuje Statutární město Brno.

Foto: Marek Rakovský
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V sobotu 14. dubna 2018 jsme pořádali první ročník Open House Brno. Tento festival ukázal 
místa a budovy ve městě, do kterých se lidé obvykle nedostanou. Díky němu zdarma otevřelo 
své dveře na 23 institucí, od administrativních budov až po budovy industriální a funkciona-
listické. Hlavním cílem akce bylo ukázat architekturu města, design, výhledy a v neposlední 
řadě i posílit vztah veřejnosti k místu a městu.

Celkový počet návštěvníků byl odhadnut na více než 8 000. Tento nemalý dav pomohlo ob-
sloužit bezmála 50 dobrovolníků, kteří se pro samotnou myšlenku nadchli spolu s organizáto-
ry. Velký zájem veřejnosti potvrdil, že akce podobného rázu mají v kulturní nabídce své místo.

Hlavním komunikačním kanálem akce, s ohledem na předpokládanou cílovou skupinu návštěv-
níků, byla zvolena sociální síť Facebook v kombinaci s microsite na GOtoBRNO.cz. Událost na 
Facebooku pod stránkou GOtoBRNO měla celkový dosah 235 778 uživatelů, 6 383 označilo, že 
je událost zajímá, 1 115 uvedlo, že se události zúčastní. Na události byla postupně odhalována 
místa zapojená do akce, vždy s krátkým medailonkem, informací, co zapojená organizace 
nabízí a fotkou opatřenou logem festivalu. V průběhu akce pak událost sloužila zejména ke 
zveřejňování nejaktuálnějších informací, změn a informování o vytíženosti jednotlivých lokalit. 
Sami návštěvníci také začali přidávat fotogra± e z navštívených míst. Nejúspěšnějším postem 
se stal příspěvek o zpřístupnění The Distillery – Social Reactor, tento příspěvek získal celkem 
121 „To se mi líbí“ a 9 sdílení. Průměrně měly příspěvky kolem 50 reakcí. Událost nejvíce zaujala 
věkovou skupinu 25–34 let, která je ale zároveň nejpočetnější skupinou uživatelů Facebooku. 
Větší zájem o událost byl zaznamenán u žen než u mužů.

Online komunikace byla doplněna také o¾ line propagací ve formě plakátů, letáků a informač-
ní brožury. Celkem bylo vylepeno 220 kusů plakátů a rozdáno 1 000 letáčků a 1 000 brožur. 
Všechny o¾ line materiály měly jednotný vizuál obsahující logo festivalu. Většina materiálu byla 
dvojjazyčně, tedy česky a anglicky.

Autorkou vizuálu je Barbara Zemčík, vizuál pracuje s názvem festivalu a drží se pouze dvou-
barevného spektra, které mezi ostatními materiály vyniká. Zároveň byl vizuál velmi dobře za-
pamatovatelný a využitelný na propagační materiály k festivalu. K festivalu byly vyrobeny dva 
druhy placek, které byly již před akcí dostupné zdarma v informačních centrech a v průběhu 
akce přímo v zapojených místech. Dobrovolníci měli kvůli lepší rozpoznatelnosti velkou bílou 
placku s nápisem dobrovolník a zároveň černý klobouk, který působil dojmem majordoma. 
Jako další propagační předmět byly vyrobeny černé tašky s logem festivalu, které dostali 
dobrovolníci a organizátoři. Z praktického důvodu zamezení vstupu do nepřístupných prostor 
byla také vyrobena ohraničující páska s logem festivalu. Propagační předměty přispěly k jed-
notnosti a větší zapamatovatelnosti akce.

5AOpen House 
Brno

Příklad ucelené marketingové kampaně nového festivalu
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V roce 2018 jsme se zapojili do tradiční akce Dny evropského dědictví, která měla podtitul 
Společné dědictví, společné hodnoty. V jejím rámci jsme připravili 15. září prohlídky 4 dvojic 
památek (vždy stará a novodobá) a vyhlídkové jízdy Brnem (4 vily) za zvýhodněnou cenu. 
Celková návštěvnost dosáhla počtu 395 osob. Zapojené dvojice památek zahrnovaly: Kostel 
sv. Janů + Pasáž Alfa, Hotel Avion + Kostnice u sv. Jakuba, Kostel sv. Václava + Hrad Špilberk, 
Palác Omega + Dům pánů z Lipé.

Gourmet Brno je nekomerční seznam kvalitní a prověřené brněnské gastronomie. Projektu se 
účastnilo 58 podniků v 7 kategoriích (restaurace, bistra, kavárny, vinárny & wine bary, pivnice, 
cukrárny a bary), umístilo se jich 53 (některé z nich ve více kategoriích). Letos jsme realizovali 
již třetí ročník. 

Vyhlášení vítězů a dalších úspěšných podniků proběhlo na slavnostním večeru dne 21. 6. 2018 
v sálech Staré radnice a na jejím nádvoří. Vítězné a oceněné podniky lze nalézt na stránkách 
www.GOtoBRNO.cz a v brožuře, která je v papírové i elektronické podobě. Kromě české i ang-
lické verze je nově brožura také v němčině. 

Aktuální ročník přinesl zdokonalený systém hodnocení, který uvádí rozklad výsledného pro-
centního ocenění podle sledovaných kritérií. Každý se tak může sám rozhodnout, jestli je pro 
něj rozhodující např. chuť a kvalita pokrmů, jejich prezentace, originalita nabídky, personál, 
prostředí nebo vše dohromady. 

Gourmet Brno má letos historicky prvního ambasadora, Romana Blumaiera, který prostřed-
nictvím #GOURMETBRNO zveřejňuje vlastní pohled na brněnské gurmánství. Zároveň se stal 
průvodcem promo videa "1 den v Brně", které ukazuje nejlepší podniky letošního ročníku. Na 
sociálních sítích dále prezentoval také kolekci suvenýrů (bryndák, chňapka, multifunkční ot-
vírák a krabička na svačinu).

Kreativní ztvárnění, které má na svědomí fotograf KIVA, čerpá z divadelní scény, takže jsou do 
promo kampaně vtažena i vybraná divadla (NdB, Divadlo Husa na provázku, HaDivadlo, Divadlo 
Bolka Polívky a D’Epog). Propagovala Gourmet Brno GOURMET BRNO svými komunikačními ka-
nály, ve svých prostorách i na výjezdních představeních. Projekt také oslovil in� uencera Janka 
Rubeše, který svým doporučením věnoval samostatné video.

5B

5C

Dny 
evropského 
dědictví 2018

Gourmet Brno
2018



30

5D

5E

Brno a jeho 
chrámy

Poznej Brno

V devátém ročník projektu Brno a jeho chrámy jsme otevřeli 5 vybraných chrámů veřejnos-
ti a nabízeli jsme ve vybrané časy prohlídky zdarma. K projektu jsme vydali také brožuru 
Brno a jeho chrámy, kde jsou uvedeny informace o chrámech v centru Brna. Brožura existuje 
v české, německé, anglické i polské verzi. Podle informací z jednotlivých chrámů odhadujeme 
návštěvnost projektu 100 lidí za den.

Pro účely výuky češtiny pro cizince jsme vytvořili pracovní listy s nahrávkami (obsahují audio 
a obrázkový materiál), které studentům češtiny představují Brno. Jsou určeny pro studenty 
češtiny v zahraničí úrovně SERR pro jazyky A2. Listy byly nabídnuty lektorům češtiny v za-
hraničí, konkrétně v Itálii, Polsku, Maďarsku, Ukrajině, USA a Rumunsku. Výukové materiály 
jsou dostupné na vyžádání i ke stažení na stránkách Domu zahraničních služeb. Zájem o ně 
projevily lektoráty v Evropě i USA.
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5F

5G

Hravé Brno

Grand 
Prix ČR

V roce 2018 jsme nadále spolupracovali s firmou Cryptomania a rozšířili jsme výběr šifrovacích 
her ve veřejném prostoru o další tituly z nové série – Brno, co není.

Propagační aktivity k podpoře prodeje vstupenek jsme zaměřili mimo okruh stabilních fanouš-
ků s cílem oslovit širší veřejnost a přitáhnout k závodům nové nadšence. Vytipovali jsme nové 
cílové skupiny a propagaci postavili na faktu, že Velká cena ČR je největší sportovní událost 
v ČR, podnik světového formátu skýtající příležitost zažít jedinečné okamžiky nejlépe se svými 
blízkými – rodinnými příslušníky nebo přáteli. 

Kampaň jsme zaměřili na sociální média a načasování dle preferencí vybraných cílových sku-
pin. Vše odstartovala Facebooková kampaň ke Dni otců, navazovalo téma dárku za vysvěd-
čení a komunikace se stupňovala až k samotným závodům. Poprvé jsme angažovali amba-
sadorku projektu – Nelu Slovákovou, která se pozitivně vyslovila o Velké ceně v rozhovorech 
v časopisech Story a Glanc. Další ambasadorkou pak byla Tereza Kerndlová.
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6 KTERÉ 
FESTIVALY 
JSME PRO VÁS 
PŘIPRAVILI?
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Hudba, divadlo, film, živé centrum, historie, oslava významných osobností. To byla hlavní 
témata našich festivalů a akcí.

Z hlediska velikosti a významu naprosto dominoval Festival RE:PUBLIKA. Zajišťovali jsme 
jeho produkci, ve druhé fázi pak marketing celé akce. Kapacitně festival zaměstnal velký 
marketingový a ekonomický tým.

Projekty festivalového typu jsme pořádali zejména ve veřejném prostoru městského centra, 
a to na náměstí Svobody, Moravském náměstí, Mendlově náměstí a v roce 2018 nově také 
v prostorách Nové radnice. Jejich cílem bylo oživení centra města nejen v době turistické 
sezóny. 

Pro pořádání akcí jsme využívali také interiéry budov – prostory Sálu Břetislava Bakaly 
a především Staré radnice, zejména sály (Freskový, Ernův a Křišťálový) včetně nádvoří. Kromě 
těchto tradičních prostor se neustále snažíme nacházet prostory nové a přinést tím divákovi 
pestřejší kulturní zážitky. 

Stejně jako v loňském roce, tak i v tom letošním se pořádání kulturních akcí rozšířilo výrazným 
způsobem o řadu akcí pořádaných v prostorách bývalé káznice na Cejlu.

U akcí, které byly veřejně přístupné a nebyly zpoplatněny vstupným, lze návštěvnost
vyčíslit pouze kvalifikovaným odhadem.

Statistika návštěvnosti festivalů za rok 2018
Projekt Počet akcí/dní festivalu Počet návštěvníků

Tmavomodrý festival 2 2 800

ZUŠ OPEN 1 500

UPROSTŘED 36 15 023

RE:PUBLIKA 23 170 000

Brněnsko tančí a zpívá 2 900

F-Scéna  5 2 000

Mendel je… 3 3 200

Maraton hudby Brno 4 30 000

Na prknech, dlažbě i trávě 3 3 600

Dožínky 4 15 500

Babylonfest 5 3 000

To je talent 1 200

Brněnské Vánoce 1 300 000

CELKEM 1 544 723
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6AHudební 
a divadelní 
festivaly

Tematika folklóru se na celé jižní Moravě těší veliké oblibě a Brno není v tomto směru výjim-
kou. Lidová kultura se zde předává po staletí z generace na generaci a velká divácká účast 
na kulturních akcích Folklórního roku svědčí o tom, že dokáže nabídnout mnohé i v moderním 
současném světě. 

Projekt s názvem Folklorní rok podporuje a zastřešuje čtyři kulturní akce, vycházející z lido-
vých zvyků. 

Folklórní rok začíná Fašankem, který představuje pohyblivý svátek oslavující konec zimy. 
V křesťanské tradici zakončuje masopust období mezi svátkem Tří králů a začátkem půstu 
před oslavou Velikonoc. Brněnský fašank je rozverný svátek, spojený s dobrým jídlem a před-
stavením brněnských folklórních souborů, zakončený tradičním pochováváním basy. V červnu 
mohou milovníci folklóru i zahraniční návštěvníci města Brna zhlédnout přehlídku folklórních 
souborů Brněnska a okolí. Akce nese název Brněnsko tančí a zpívá, koná se ve dvou termí-
nech a představují se dětské soubory i dospělí. Součástí festivalu jsou nejen hudebně taneční 
vystoupení, ale také krojovaný průvod centrem města Brna doprovázený dechovou hudbou. 
Na tuto akci navazuje cyklus folklórních večerů pod širým nebem s názvem F-SCÉNA. Ta 
představuje to nejlepší z folklórních souborů v rámci pěti letních večerů. Součástí F-SCÉNY 
jsou vystoupení domácích i zahraničních těles v čele s vyhlášeným VUS Ondráš. Folklórní rok 
uzavírá v období dožínek Mezinárodní folklórní festival, v rámci kterého se představují brněn-
ská i zahraniční uskupení. Součástí čtyřdenního festivalu je bohatý doprovodný program na 
náměstí Svobody i v Etnogra± ckém ústavu MZM. 

Naše úloha v rámci Folklórního roku spočívala především v technické a administrativní podpo-
ře a rovněž v oblasti propagace jednotlivých akcí. V rámci Mezinárodního folklórního festivalu 
a F-SCÉNY byla uzavřena dohoda o spolupořadatelství. Poskytovali jsme technické a v přípa-
dě F-SCÉNY částečně i produkční zajištění a rovněž jsme obě akce v různé míře propagovali. 
Podobně tomu bylo i v případě akce Brněnsko tančí a zpívá, kde jsme zajišťovali propagaci 
a tisk informačních materiálů, administrativní a produkční podporu, zázemí v prostorách Staré 
radnice a technické zajištění. V souvislosti s Fašankem jsme zajišťovali techniku a propagaci 
dle vzájemné dohody. Dramaturgická linka festivalů zůstávala vždy v rukou jejich hlavních 
organizátorů.

Na náměstí Svobody vystupovaly folklorní soubory, například Brněnský Valášek, krojovaná 
chasa z Komína, Lučina, Májek, Slovácký krúžek z Brna a Vojenský umělecký soubor Ondráš. 
Součástí programu bylo též malování masek, průvod po centru města, předání „práva“ zá-
stupcem Jihomoravského kraje či lidový zvyk pochování basy.

Folklorní rok

Fašank

13. 2.
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Brněnsko tančí a zpívá představovalo přehlídku folklórních souborů z Brna a okolí formou hu-
debních a tanečních vystoupení. V letošním roce akce proběhla ve dvou termínech, a to 12. 6. 
(přehlídka folklórních souborů dospělých) a 19. 6. (přehlídka dětských folklórních souborů) 
na nádvoří Staré radnice. Součástí festivalu byl také krojovaný průvod centrem města Brna 
doprovázený dechovou hudbou. Festival byl přístupný široké veřejnosti a vstup na jednotlivá 
představení byl zdarma s možností dobrovolného příspěvku na činnost souborů.

Návštěvnost: Odhadovaný počet diváků a posluchačů na nádvoří Staré radnice byl min. 400 za 
obě odpoledne. Dalších cca 100 diváků se zúčastnilo průvodu a cca 400 diváků oslovila ta-
neční přehlídka na náměstí Svobody, která se konala v rámci krojovaného průvodu městem 
Brnem.

F-SCÉNA byla zahájena 13. 6. ve 20.30 na nádvoří hradu Špilberk společným představením 
dvou profesionálních souborů, kterými jsou slovenský PUĽS z Prešova a domácí VUS ONDRÁŠ. 
Ostatní večery (14.–17.6.) proběhly na nádvoří Nové radnice. Zde účinkoval opět slovenský 
soubor PUĽS z Prešova, který umělecky zpracovává především hudební a taneční folklor 
Rusínů, a to již více než šedesát let. S cyklem Moravské střípky vystoupil FS Dolina ze Starého 
Města, který působí od roku 1956, a ve své tvorbě se zaměřuje především na folklór z oblas-
ti Uherskohradišťského Dolňácka. Cyklus uzavřel svým vystoupením brněnský VUS ONDRÁŠ, 
který si připravil jak taneční pořady malých forem (profesionální tanečníci), tak celého sou-
boru. Součástí letních folklórních večerů bylo také hudebně-divadelní představení Zatoulané 
pohádky určené především dětským divákům.

Návštěvnost: Odhadovaný počet diváků a posluchačů na nádvoří Nové radnice byl v proměnli-
vý v závislosti na jednotlivých večerech, pohyboval se v rozmezí 200–300 diváků. Divácky nej-
úspěšnější byl pak pravděpodobně poslední nedělní večer a zahájení festivalu na Špilberku, 
kterého se zúčastnilo 800 diváků.

Mezinárodní folklórní festival se stal nedílnou součástí brněnského kulturního dění již v roce 
1990. Mezi lety 2013 a 2016 byly součástí programu také Jihomoravské dožínky, pořádané 
JMK. Z původního setkávání folklórních souborů z Brna a okolí se festival proměnil na význam-
nou kulturní akci s mezinárodní účastí a bohatým doprovodným programem. Letošní ročník 
MFF pořádalo Sdružení přátel folkloru v Brně, z.s., řádný člen České národní sekce CIOFF®. TIC 
BRNO spolu s Moravským zemským muzeem a Společností pro lidové tradice fungovaly jako 
spolupořadatelé. 

Návštěvnost: Odhadovaný počet diváků a posluchačů na nádvoří Nové radnice byl dán ka-
pacitou 300 míst/představení. Spolu s návštěvností festivalu na náměstí Svobody a MZM se 
dostáváme k celkovému počtu 15 500 návštěvníků.

Brněnsko tančí a zpívá

12. 6. a 19. 6.

F-SCÉNA 

13.–17. 6.

MEZINÁRODNÍ FOLKLORNÍ FESTIVAL 

30. 8.–2. 9.
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ZUŠ OPEN představuje celostátní platformu pro setkávání žáků uměleckých škol, pedagogů 
i široké veřejnosti. Kulturní akce si klade za cíl představit vyučovací metody na ZUŠ, tvorbu 
jejich žáků a zároveň podporuje komunikaci mezi jednotlivými školami v rámci regionu. 

Druhý ročník proběhl simultánně hned ve 21 českých městech, a to 24. 5. 2018. Brněnská 
produkce se uskutečnila na nádvoří Staré radnice, kde probíhaly koncertní vystoupení a na 
ulici Radnická, která patřila především výtvarníkům. Žáci, pedagogové, rodiče i návštěvníci 
z řad široké veřejnosti tak měli možnost vyzkoušet si hru na hudební nástroje, vytvořit si pod 
odborným vedením výtvarné dílo nebo si poslechnout hudební produkci žáků i pedagogů ZUŠ. 
Na projektu ZUŠ OPEN jsme spolupracovali na technickém a produkčním zajištění.

Program
Ve čtvrtek 24. 5. v Brně na nádvoří Staré radnice proběhla oslava umění, jejímiž hlavními 
hvězdami se stali žáci, soubory i sbory základních uměleckých škol. Patronkou této akce je 
Magdalena Kožená. V České republice je k roku 2018 evidováno 492 základních uměleckých 
škol, ve kterých studuje téměř čtvrt milionu žáků. Brněnského happeningu se pak zúčast-
nilo 12 základních uměleckých škol. Z hudební produkce nechyběla hra na hudební nástro-
je ani sólový a sborový zpěv. Zastoupeny byly skladby a písně napříč žánry: zazněl folklór 
(Danny Boy, Sally Gardens), jazz, vážná hudba (Schubert, Proksch), ale i popové hity jako Piráti 
z Karibiku Davida Bruce. Na ulici Radnická mezitím probíhaly výtvarné workshopy: návštěvníci 
mohli tvořit pomocí tradičních i méně tradičních výtvarných materiálů, mohli si vyzkoušet ale 
i animaci v počítačovém programu nebo práci se spreji. Celá akce provázená zkušeným mode-
rátorem byla ukončena představením výtvarných prací na pódiu a společným zpěvem lidové 
písně Dyby byla Morava. 

Návštěvnost
Odhadovaný počet diváků a posluchačů na nádvoří Staré radnice byl cca 200, dalších cca 
200 návštěvníků se pak zúčastnilo výtvarných workshopů na Radnické ulici. Akce byla rovněž 
propagována krátkým průvodem v centru Brna. Celkový počet návštěvníků bylo těžké od-
hadnout vzhledem k pohybu diváků a posluchačů v prostorách ulice i náměstí Staré radnice.

ZUŠ OPEN 

24. 5.

Druhý ročník multižánrového festivalu proběhl v prázdninovém období loňského roku na 
17 různých místech v rámci centra města. Festival je založen na programové spolupráci a pod-
poře nezřizovaných, nestátních, ve většině případů neziskových subjektů z oblasti brněnské 
kulturní scény. Byli jsme pořadatelem festivalu spolu s Kulturním a vzdělávacím střediskem 
„U Tří kohoutů“, p. o. a ÚMČ Brno – střed. 

Program
O± ciální zahájení festivalu proběhlo 15. a 16. 6. v parku na Moravském náměstí. Páteční pro-
gram byl vytvořen ve spolupráci s Federací moravského longboardingu, která zajistila ukázky 
a lektorské hodiny longboardingu, skateboarding předváděli kluci a holky z Accrasy apparel, 
parkour si mohli návštěvníci vyzkoušet za dohledu In motion Accademy, vše bylo doplně-
no exhibicemi profesionálů. Na sportovní odpolední program volně navázala hudební party 
v režii Filtru. Ve spolupráci se sdružením Hurá na výlet proběhla sobota zaměřená na rodiny 
a seniory – mezigenerační setkání. Na hlavním pódiu vystoupila tradiční cimbálová muzika, 
dětská kapela Pískomil, stand-upová show Komediomat nebo bigband Red socks. Z parku 
v hodinových intervalech vyrážel historický autobus na projížďky centrem Brna. S velkým 
zájmem se také setkala komentovaná prohlídka brněnského „Bronxu“. Součástí zahájení byla 
i souběžná akce na Zelném trhu Asie vzdálená i blízká ve spolupráci se spolkem ZaseRýže.cz, 
který podporuje soužití většinové společnosti a vietnamské menšiny. Zahájení předcházela 
warm-up akce Ateliéry Open:Barrack24. V červnu následně proběhlo dalších šest různoro-
dých eventů. 

Festivalový červenec zahájila divadla ArtBar II. Pád s improvizační show Minicharada 
a BuranTeatr s komiksovou inscenací z brněnského prostředí Železný Major, část II. – Vykoupení. 
Díky mezinárodní spolupráci s Holandským symfonickým orchestrem se vydařilo velmi zajíma-
vé středeční odpoledne, kdy 110členný orchestr a sbor zahrál skladby Rachmaninova a Handla 
na Jakubském náměstí po širým nebem. V rámci festivalových podvečerů bylo možné si opět 
zatančit rock'n'roll nebo swing v Denisových sadech, nebo tango s živou hudbou na Staré 
radnici, zažít atmosféru skateboardingových závodů nebo si zpříjemnit večer kvalitním vínem 

Festival UPROSTŘED 

1. 6.–1. 9. 
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36. ročník se nesl v jazzovém duchu. Pod patronací JazzFestu a Tanec Praha proběhly na 
nádvoří Staré radnice dva unikátní koncerty vybraných studentů JAMU a HAMU, kteří před-
stavili pod vedením předních pedagogů své vlastní dlouhodobě fungující projekty. Vrcholem 
večera bylo vystoupení společného ansámblu s africkým uskupením Ghana Dance Ensemble. 
Spolupracovali jsme na technickém a organizačním zajištění.

Od 9. do 12. srpna 2018 se uskutečnil třetí ročník multižánrového festivalu Maraton hud-
by Brno, který přinesl do města zcela nový koncept festivalu oživující centrum města i dal-
ší méně tradiční místa. Maraton hudby Brno 2018 pořádala agentura C.E.M.A. ve spolupráci 
s TWENTYFOURSEVEN Promotion, my jsme byli partneři festivalu. Festival je dále součástí pro-
jektu Brno – město hudby a podporuje jej statutární město Brno. V letošním roce se koncept 
posunul ještě dál a Brno se na jeden víkend zcela naplnilo hudbou a dalšími formami umění. 
Projekt je součástí členství města Brna v síti kreativních měst UNESCO v oboru hudba.

Program:
Druhý srpnový víkend Brno zaplavila hudba všech možných žánrů, od komorní a orchestrální 
klasiky přes jazz, folklor, ethno, rock až po kapely pro děti a netradiční bezuliční busking. 
Hudební program ozdobila čtveřice exkluzivních představení nového cirkusu s názvem 
„Extremités“, nechybělo pouliční divadlo, kouzelník či unikátní ohňová show. 
Maraton hudby Brno vyrostl do největšího letního městského hudebního festivalu. Město 
se na tři dny proměnilo v obří scénu, na které se prolínaly koncerty všech hudebních žánrů 
s divadelními či akrobatickými performancemi v podání českých i zahraničních špičkových 
umělců. 

Jednotlivé scény
Nový cirkus
Celé čtyři festivalové dny měli Brňané šanci zhlédnout exkluzivního hosta Maratonu, francouz-
ský soubor nového cirkusu Cirque Inextremiste, který sbírá úspěchy po celé Evropě. V maje-
státním šapitó postaveném v areálu Hněvkovského čtyřikrát předvedli jedinečnou a dechbe-
roucí podívanou v představení pro vozíčkáře, dva akrobaty a bagr s názvem Extremités.

Jazz
Druhý den maratonu, pátek 10. srpna, si užili jazzoví fanoušci. Program v Sono Centru zahájilo 
v půl osmé Marek Kotača Trio, brněnský soubor, který naplnil jeden z cílů festivalu: předsta-
vovat to nejlepší z brněnské hudební scény.
Po nich přišli na podium velikáni světového jazzu, izraelské Yaron Herman Trio a americký 
Kenny Garrett Quintet, a dostali diváky doslova do varu. Jazzový večer na Maratonu hudby byl 
pro posluchači zcela zaplněné Sono Centru velkým zážitkem a stal se událostí letní jazzové 
sezony v celé ČR. 

Evropský svátek hudby 

21. 6. 

Maraton hudby Brno

9.–12. 8. 

a hudbou v režii Vínovníků. Bizarními a zapomenutými místy a výtvarným workshopem festi-
valové návštěvníky provedla Lucie Králíková alias Efemér a Hana Kubešová.

Festivalový srpen se nesl v duchu připomínek, apelu, ale i letního relaxu a hudebních rado-
vánek a divadelního site-speci± c. Festival zahájil poslední měsíc prázdnin akcí představující 
dramaturgii klubu Leitnerova Oltec showcase. Typickou street festivalovou akcí oživující ne-
tradičně veřejný prostor bylo Dobrodružství II. na Jarošově ulici, s bohatým hudebním, taneč-
ním i divadelním programem podpořeným gastronomií, bleším trhem a výtvarnými worksho-
py. Pro připomenutí nešťastných srpnových událostí 68 a 69 proběhly dvě akce: premiéra 
audiovi-zuální skladby Testimonianze významného skladatele soudobé hudby Jana Kapra, 
ve spolupráci s Maratonem hudby Brno a Okupace 68' – koncerty, taneční vystoupení sku-
piny ProArt s odkazem na Jana Palacha a výstava dobových rezolucí. Prostor bývalé káznice 
na Bratislavské ulici pak využila divadla Odjinud a Facka pro svá site-speci± c představení. 
Hudební podvečery se konaly v parku Pisárky u Atrhroposu a před Letohrádkem Mitrovských. 
Zakončení festivalu bylo v Klubu Leitnerka.

Návštěvnost
Průměrná návštěvnost na akcích byla 400 osob, dohromady festival navštívilo 15 tisíc diváků.
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Rock
První část rockové scény se odehrála v pátek 10. srpna v brněnském klubu Fléda, kde anglická 
punk rocková legenda The Adicts představila svou novou desku And it was so! Spolu s nimi 
vystoupilo pražské legendární uskupení The Fialky a brněnská mladá krev HONEM. V sobotu 
11. srpna na terase hradu Špilberk vystoupila kultovní formace Chaozz, kterou doplnila br-
něnská legenda rapové scény Tafrob. V Sono Centru nabídla nejslavnější skladby legendár-
ních Led Zeppelin v rámci své show holandská skupina PHYSICAL GRAFFITI. Rocková neděle 
na Marotonu přinesla dnes již kultovní Dog Eat Dog – bezesporu jednu z nejúspěšnějších 
crossoverových kapel kombinující tvrdý rock s hip hopem. Doplnili ji američtí tvrďáci Evegreen 
Terrace a místní punk rockeři Rabies, kteří představili novou desku Anarkids. Vrcholem neděl-
ního večera pak bylo vystoupení britské skupiny Alt-J. 

Bezuliční busking
V pátek 10. srpna a v sobotu 11. srpna byli na velmi překvapivých místech centra města ke 
slyšení a k vidění unikátní muzikanti a performeři pod taktovkou Kateřiny Šedé, výtvarnice 
a mezinárodně respektované realizátorky projektů ve veřejných prostorech. Pro Brno nachys-
tala již podruhé bezuliční busking, doplněný o Mezinárodní setkání � ašinetářů.

Folklor
Tradiční moravskou hudbu, ale i folklor národnostních menšin pevně zakotvených v Brně si di-
váci mohli užít ve folklorním okruhu na nádvoří Staré radnice (např. Mužský sbor z Kyjova, DFS 
Dyjavánek, Cimbalom dualité, Vlastimil Ondra s rodinou a hosty ad.). Večer celodenní program 
vyvrcholil vystoupením špičkových cimbálek: ĽH Poľana a CM Petra Mičky.

Klasika
Novinkou festivalu byl koncert organizovaný ve spolupráci s Biskupstvím brněnským v ka-
tedrále sv. Petra a Pavla. Na tomto koncertě představil renomovaný Ensemble Inégal působi-
vou Lužanskou mši Antonína Dvořáka. Redutu rozzářila nepřehlédnutelná brněnská hudební 
osobnost Barbara Maria Willi, která se svými hudebními hosty přichystala další nezapome-
nutelné představení. Alfa pasáž patřila atraktivní a divácky oblíbené Pianoštafetě, na které 
si mohl vedle hvězd klavíru v čele s Ivo Kahánkem zahrát opravdu kdokoli. Jezuitský kostel 
rozezněly Nekonečné varhany pod záštitou prof. Aleny Veselé. 

Návštěvnost
Letošní ročník se ukázal jako divácky mimořádně atraktivní, což se projevilo na návštěvnosti 
u všech představení – celý festival si nenechalo ujít více než 30 000 diváků.

O prázdninách jsme ve spolupráci s Maratonem hudby 2018 nabídli divákům Festival Na 
prknech, dlažbě i trávě, a to v termínu 10. až 12. 8. 2018. Součástí festivalu byly cirkusové 
workshopy, dětský dřevěný kolotoč, malování na obličej, balónkování s klauny, zmrzlina, chan-
sony, ohňová show a mnoho dalšího.

Program
Zahájení festivalu proběhlo v pátek 10. 8. od 16 hodin na nádvoří Staré radnice, kde se před-
stavil klaun HOMBRE, následoval fenomenální stand-up kabaret divadla ArtBar Druhý Pád 
s názvem SuperCharada, jedinečná kapela VeHiBa v čele s exotickou zpěvačkou Veronikou 
Bartošovou, večerní koncert Chantal Poullain, která okouzlila diváky svými chansony. Páteční 
program zakončila ohňová show skupiny Ilumia.

Sobotní program probíhal stejně jako v loňském roce v bývalé káznici na Cejlu. Představil se 
zde Filip Teller se svým představením Cikánský boxer, které odehrál v prostorách kaple. Po 
divadelním představení si diváci mohli poslechnout ještě koncert kapely Jannis Moras, hrající 
vlastní řeckou tvorbu žánru World music, který se uskutečnil na venkovním nádvoří.

Poslední festivalový den probíhal na Moravském náměstí. Opět byl tento den zaměřený pře-
vážně na děti. Postupně se představili Divadlo Marvánek s pohádkou o Napoleonovi, folkový 
písničkář MONTY s koncertem pro nejmenší děti a poté i s koncertem pro dospělé. Cirkus 
LeVitare v čele s Janem Hlavsou, který předvedl své žonglérské umění, tradiční koncert kapely 
BomBarďák pro děti, plný divokých písní a ztřeštěných tanečků. Později odpoledne pro děti 
připravil vystoupení kouzelník Mišuge a vrcholem večera byl ostravský Cirkus trochu jinak se 
svou show On the road. Pomyslnou třešničkou na dortu pak byla velká ohňová show skupiny 
Ilumia. 

Návštěvnost: Na nádvoří Staré radnice dorazilo 900 diváků, do bývalé káznice na Cejlu 100 a na 
Moravském náměstí se sešlo 2 600 návštěvníků, dohromady tedy festival navštívilo 3 600 lidí.

Na prknech, dlažbě i trávě

10.–12. 8.
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Soutěž TO JE TALENT, kterou organizujeme, navazuje na historické předchůdce Brněnské kolo 
a Brněnský vrabeček. Přihlásit se a předvést své dovednosti mohly děti a mládež do 20 let.

V TO JE TALENT se soutěží v literární, hudební a výtvarné kategorii, v každé z kategorií byla 
vyhlášena první místa.

V porotě zasedli Jan Fic, Tomáš Matonoha a Jaroslav Dolník, moderoval písničkář Jiří Monty 
Motyčák. Rozhodování měli nelehké, protože soutěžící předvedli poutavé výkony, vyhrát však 
může vždy jen jeden. Porota přesto udělila i jednu speciální cenu Dominice Chvátalové v kate-
gorii zpěv od 9 do 14 let. Zvolila i absolutní vítězku soutěžního dne Emmu Hayduk, která zaujala 
vlastní písní v rodné ukrajinštině, již doprovodila hrou na kytaru.

Výsledky soutěže TO JE TALENT

1. místo ve hře na hudební nástroj: Vojtěch Koča 
1. místo ve zpěvu od 9 do 14 let: Samuel Rychtar 
Speciální cena poroty: Dominika Chvátalová 
1. místo ve zpěvu od 15 do 20 let: Emma Hayduk 
1. místo výtvarná soutěž: Viktorie Moravcová

TO JE TALENT

25. 10.

6B Brněnské 
Vánoce 2018
23. 11.–28. 12.

Brněnské Vánoce představují městské vánoční trhy s mnohaletou tradicí, skvělou gastronomií, 
bohatým hudebním programem, řemeslnými stánky, betlémem, Zoo koutkem, designovým fes-
tivalem, virtuální realitou i dalšími atrakcemi. V roce 2018 jsme je opět organizovali na náměstí 
Svobody a Dominikánském náměstí. Brněnské Vánoce nabízí prostor k setkání s rodinou, přá-
teli i blízkými v atmosféře prodchnuté nadcházejícími svátky, možnost ochutnat kulinářské 
speciality, ale i přispět potřebným. Dramaturgická koncepce vánočního festivalu umožnila 
také v letošním roce jeho návštěvníkům z Brna i blízkého či vzdáleného okolí prožít sváteční 
atmosféru v tradičním, ale i moderním pojetí.
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Brněnské Vánoce v číslech:
36 dnů 
2 centrální náměstí
78 prodejních míst
44 prodejců kvalitní gastronomie a nápojů
34 prodejců dárku a dárkových potravin, řemeslných výrobků
154 živých programových vystoupení
61 koncertních vystoupení 
22 divadelních vystoupení 
40 zúčastněných škol

Vánoční strom a jeho předání
K stoletému výročí založení republiky se brněnský vánoční strom přivezl ve velkolepém du-
chu. I v roce 2018 pokračovala tradice daru vánočního stromu z obce Bílovice nad Svitavou. 
Čtrnáct a půl metrů vysoký smrk ztepilý pocházel ze Školního lesního podniku Křtiny.

Slavnostní bílovické loučení se stromem a jeho předání Brňanům proběhlo před hájenkou les-
ního podniku. Program v roce 2018 obohatili Národní divadlo Brno, Základní škola Bílovice nad 
Svitavou a další vzácní hosté se vstupy odkazujícími hlavně k založení republiky a dílu Leoše 
Janáčka a Rudolfa Těsnohlídka. Za myslivnou opět vysadili zástupci města Brna na oplát-
ku dva malé semenáčky do bílovických lesů. Slavnost provázel pan Kováč ze Základní školy 
Bílovice nad Svitavou. Publikum pozdravili náměstek primátora města Brna, Mgr. Petr Hladík, 
a starosta Bílovic nad Svitavou, Bc. Miroslav Boháček.

Zdravotní stav stromu ověřili odborníci Lesnické a dřevařské fakulty Masarykovy univerzi-
ty v Brně dendrologickým posudkem a dovoz stromu zajistil významný partner Brněnských 
Vánoc, oblastní spolek Českého červeného kříže, který současně pořádal při akci i humani-
tární sbírku. Dovoz byl letos opravdu velkolepý – strom urazil cestu z Bílovic nad Svitavou až 
na brněnské náměstí Svobody po staru, na tradičním povozu taženém dvěma brabantskými 
koňmi. 

Vánoční trh na náměstí Svobody je nadále místem s unikátním rozsahem sortimentu, prodej-
ních míst a kulturního programu. Ve snaze podpořit prodej a zážitek návštěvníka došlo v roce 
2018 k rozdělení sortimentu do dvou hlavních sekcí – západní strana náměstí byla primárně 
gastronomická, východní strana náměstí byla určena pro prodej převážně dárkového zboží 
a řemesel.

Na hlavním brněnském náměstí mohli návštěvníci najít celkem 62 stánků pestrého sortimentu:

Prodejní stánek – 34 (včetně potravin, dárkového zboží a tradičních řemesel)
Gastro stánek – 28 (jídlo a nápoje k okamžité konzumaci)
Originální prodejní místo – 2
Foodtruck – 1
Zimní bar – 1

Originální suvenýry, český design v rámci BRNO DESIGN DAYS a aktivity ve světě virtuální rea-
lity byly opět k dispozici v moderních City modulech ± rmy KOMA modular. 

Jen málo evropských adventních slavností může soupeřit s programem takového rozsahu, 
jako ho návštěvníci znají v Brně. Rok 2018 nebyl pro Brněnské Vánoce jiný.

Měsíc dlouhý program byl slavnostně zahájen v pátek 23. 11. 2018 v 16 hodin a odstartoval ho 
evropský mistr swingových rytmů Jan Smigmator a jeho kvarteto Swinging Q. Videomappingová 
show, která v sobě zahrnula desítky oblíbených adventních zvyků a motivů, byla zakončena 
slavnostním odpočtem a následně rozsvícením stromu. Každý den programem provázela ob-
líbená herečka a moderátorka Kateřina Horáčková, která s projektem spolupracuje už něko-
likátým rokem. Program Brněnských Vánoc je vždy koncipován do tematických celků, které 
mají své stálé místo v rámci časového harmonogramu, a tak každý divák má svou zábavu za-
ručenou. V letošním roce se stal nejfrekventovanějším žánrem folk, vystoupilo mnoho talentů: 
Jiří Schmitzer, Slávek Janoušek se svou Textovou dílnou, Monty, duo Souček a Jonášová, Filip 
Živný, Ivo Cicvárek či Lucie Redlová. Rocková muzika v mírnějších variacích byla zastoupena 
například skupinami Už jsme doma, Stompin' Dog, Café Industrial, Nevermore a Kosmonaut, 
Pro Tebe. Směsicí popu a funky potěšili diváky Funky Chicken nebo Čankišou. Milovníkům 
alternativní akustiky a ethna jistě přinejmenším vyhověly uskupení Kumbalu, Moras a další. 

Náměstí Svobody
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Již třetím rokem je u návštěvníků i prodejců potvrzen úspěch trhu na Dominikánském ná-
městí a v roce 2018 po rozsáhlých úpravách místo ještě více vyniklo. Po celkové rekonstrukci 
se historické náměstí ukázalo jako nový atraktivní prostor pro kulturní akce i trávení času 
kolemjdoucích.

Pozadí trhu tvořil nádherný čelní štít budovy Nové radnice. Horní část trhu lemoval tradič-
ní dřevěný betlém v životní velikosti. Dílo obsahovalo 162 dřevěných soch biblických postav 
a zvířat a postupně se rozšiřuje. Jeho rozvržení je každým rokem trochu jiné a tak návštěvník, 
který jde za oblíbenou jistotou, je zároveň překvapen novým pohledem na tradiční dílo. 

Umístění betléma a jednotlivých stánků dodržovalo osový průhled směrem k Zámečnické ulici 
až na náměstí Svobody. Návštěvník je tak schopen vidět brněnský vánoční strom a betlém 
z jednoho místa. Dvanáctku gastrostánků doplnila jako loni prostorná terasa určena k pohodl-
nému setkávání lidí a konzumaci jídel a nápojů. Vyžití pro rodiny nabízela zejména oblast okolo 
kostela sv. Michala, kde byl umístěn Zoo koutek a Ježíškova pošta s tvořivou dílnou pro děti. 

Adventní věž Staré radnice
Vánoční atmosféru v centru města a pohled na slavnostně nasvícené ulice si bylo možné vy-
chutnat s nadhledem z věže Staré radnice. 
Otevřeno: PO–ČT 14.00–20.00, pá 12.00–22.00, so 10.00–22.00

Vyhlídkové jízdy
Návštěvníci měli možnost během adventu nasednout do vyhřátého minibusu a vyjet si na 
dvouhodinovou komentovanou prohlídku kolem slavných brněnských vil. Jízdy se konaly vždy 
v sobotu a neděli.
Termíny jízd: 24.–25. 11., 1.–2. 12., 8.–9. 12., 15.–16. 12. v 10.00 a v 13.00

Adventní prohlídky
Toulky adventním Brnem
Termíny: soboty 1. 12., 8. 12., 15. 12., 22. 12. sraz v 16.00 před Starou radnicí, délka 90 minut
Brněnské betlémy
Termín: 27. 12. v 16.00

Přes 70 PR článků a inzercí v českých i zahraničních mediích
(KAM, Slovak lines, Deník, Brněnská drbna)
Přes 350 plakátů
Přes 30 billboardů
Přes 50 CLV
38 000 programových brožur ve třech jazycích
400 A4 v MHD
500 madel v tramvajích DPMB, a.s.
Více 1 300 nových sledujících na FB Brněnské Vánoce
Více než 500 nových sledujících na Instagramu Brněnské Vánoce
21 184 lidí zajímala událost Rozsvícení vánočního stromu na náměstí Svobody
Více než 10 000 lidí zajímá událost Gurmánské vánoce na Dominikánském náměstí

Vizuální styl akce #brnenskevanoce 2018 navazoval na koncept “zrcadlení”, který započal 
svoji linii v roce 2016. Rok 2018 rozšiřoval sérii “zrcadlení” formou amorfních krystalů, odráže-
jících brněnské exteriéry. 

Krystaly v ulicích byly pomyslnou časoprostorovou “bránou”, bodem zhroucení prostoru 
i času, aby vyústil v explozi supernovy – zrození hvězdy. V odrazech může být k nalezení 
vzpomínka, zážitek či touha. Forma krystalu a jeho pohyby (jiskření, otáčení, zkapalnění…) 
umocňovaly mnohotvárnost a dynamičnost vizuálu.

Dominikánské náměstí

Destinační aktivity

Marketing festivalu Brněnské Vánoce

Vizuální styl
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Rozšířením tiskové řady byly aplikace zrcadlové folie, která odrazem propojovala uživatele 
s tiskovinou i veřejným prostorem ve kterém se nachází. Vznikaly tak opět unikátní momentky 
závislé na interakci uživatele, prostoru i čase – unikátnost přítomnosti, prchavost okamžiku, 
jedinečnost vzpomínek. Vnější prostor se stává součástí vnitřního a naopak. Tuto linii rozehrá-
val i set dárkových předmětů nebo pojednání kašny na náměstí Svobody.

Tradice Brněnských Vánoc – limitovaná edice autorsky navržených hrnků – měla úspěch 
i v roce 2018. Na tento ročník jsme přizvali ke spolupráci známého brněnského umělce TIMA, 
který vymyslel tři hravé náměty pro hrnky, jež byly k zakoupení v suvenýrech TIC BRNO. K dal-
ším suvenýrům patřil průvodce TO JE Brno po 100 letech, průvodce Frčíme Brnem, zrcátka, 
brože, pohledy, prskavky či čokolády.

Mediální partnerství jsme uzavřeli s Rádiem Krokodýl jakožto hlavním mediálním partnerem 
a dále s Hitrádiem City a Rádiem Jih. Rádia informovala o Brněnských Vánocích jak redakč-
ně, tak formou reklamních spotů. On-line mediální partner byl zpravodajský portál Brněnská 
Drbna. V rámci regionálního PR se konala tisková konference a vydalo se 6 tiskových zpráv.

Do celostátních médií jsme poslali 5 tiskových zpráv, týkajících se kromě aktuálního dění 
také historie vánočního stromu nebo marketingového vývoje Brněnských Vánoc v posledních 
letech.

Suvenýry

Komunikace s médii

6CFestivaly se 
společenskou 
tematikou

Tmavomodrý festival, 29. ročník mezinárodní hudební přehlídky pro zrakově postižené děti 
a mládež, který jsme opět organizovali ve spolupráci ve spolupráci s Ty� ocentrem o.p.s., pro-
běhl v Sále Břetislava Bakaly a na Moravském náměstí. 

Program
Novinkou pro loňský rok bylo zkrácení hlavního programu na jeden den a doplnění o vernisáž 
fotogra± í Jindřicha Štreita. Součástí festivalu byl Tmavomodrý den pro veřejnost, který se 
v letošním roce konal na Moravském náměstí u sochy Jošta. Návštěvníci si zde mohli vy-
zkoušet život se zrakovým postižením, krom toho měli nově zajištěno občerstvení – vlámské 
hranolky, kávu, limonádu a zmrzlinu, část peněz ze zakoupeného občerstvení šlo na Vodicí 

Tmavomodrý festival 

11.–12. 5.
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psy, p.o. Festival každoročně probíhá ve spolupráci s Ty� oCentrem Brno, o.p.s., které zajišťuje 
například výstavu prací zrakově postižených, přednášky nebo představení novinek v oblasti 
IT techniky pro zrakově postižené. Doprovodnou akcí Tmavomodrého festivalu byla i Jarní 
Agora 2018 – odborné workshopy o informačních a komunikačních technologiích pro zrakově 
postižené, které 12. a 13. května 2018 pořádalo Středisko Teiresiás Masarykovy univerzity.

Návštěvnost
Na festival se v průběhu tří dnů přišlo podívat cca 1 400 osob, v sále B. Bakaly bylo odhadem 
300 lidí, Moravským náměstím prošlo cca 1 000 osob a vernisáže Jindřicha Štreita se zúčast-
nilo zhruba 100 lidí. Zájem byl i o koncert na podporu festivalu na nádvoří Staré radnice. 

V rámci festivalu jsme se podíleli na tvorbě informativní stezky "Moravským Manchestrem", 
jejíž autorkou je programová ředitelka festivalu a spisovatelka Kateřina Tučková. Stezka ma-
puje rozvoj textilního průmyslu v Brně – jednotlivá zastavení fungují na principu informací 
ukrytých v QR kódu informačního panelu. Podíleli jsme se na administrativě spojené s realizací 
této stezky a zařizovali potřebná povolení a komunikaci s úřady.

Program
Během šesti dnů si návštěvníci festivalu mohli užít výlet do jedenácti zemí a setkat se tak 
v Brně například s Bulhary, Chorvaty, Maďary, Němci, Poláky, Romy, Rusy, Řeky, Slováky nebo 
Ukrajinci a poznat jejich kulturu prostřednictvím tance, zpěvu, krojů, zvyků, besed či setkávání.
Již 11. ročník festivalu nabídl opravdu pestrý mix zážitků: tradiční zahájení sázením stromů 
národů nebo na koncert Podoby hudby se zástupci v Brně žijících menšin. V moderované 
diskuzi „Žijí mezi námi“ představili své životní příběhy týkající se zejména příchodu do Česka. 
Zajímavá byla také hudebně literární dílna Ukrajinské iniciativy v Brně, Německého kulturního 
spolku Brna a bulharského souboru Pirin. My jsme zajištovali technickou stránku festivalu 
a spolupodíleli se na marketingu.

Návštěvnost
Celkově se festivalu zúčastnilo 2 971 návštěvníků, divácky největší ohlas měl program Babylon 
pod Špilberkem, kam přišlo více než 2 500 lidí.

Meeting Brno 

25. 5.–9. 6. 

Babylonfest 

18.–22. 9. 
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6CFestivaly 
mapující 
historii 
a osobnosti 
města

Z hlediska velikosti a významu naprosto dominoval Festival RE:PUBLIKA. Festival RE:PUBLIKA 
připomínal 100leté výročí samostatnosti a 90 let od otevření brněnského výstaviště. V sobotu 
26. května se tento areál proměnil v obrovský stroj času a návštěvníky přenesl 100 let do 
minulosti.

Pořadatelem Festivalu RE:PUBLIKA bylo statutární město Brno, realizátorem jsme byli my 
a agentura Concept Line. Festival se pořádal v rámci projektu Společné století. Festival 
RE:PUBLIKA vznikl za ± nanční podpory statutárního města Brna, Ministerstva kultury České 
republiky a Jihomoravského kraje. Hlavními partnery Festivalu byla Praha, Skupina ČEZ, 
Dopravní stavby Brno, Firesta, Metrostav, Strabag, Veletrhy Brno a hlavním mediálním part-
nerem Česká televize. Veškeré informace festivalu, jeho programu, průběhu i marketingu jsou 
vzhledem k jejich mimořádnému rozsahu dostupné v samostatné závěrečné zprávě Festivalu.

Festival RE:PUBLIKA v číslech

100 let od vzniku Československa
90 let od otevření brněnského výstaviště
bezmála 64 tisíc metrů čtverečních
170 tisíc návštěvníků
3 týdny a 4 víkendy
3 velké expozice
10 dalších výstav
9 stylizovaných sportovišť
85 koncertů
73 divadelních vystoupení a stand-upů
24 tanečních souborů
101 ± lmů
55 besed, diskuzí a autorských čtení
14 prvorepublikových specialit
350 praporů
4 světové premiéry

Festival RE:PUBLIKA

26. 5.–17. 6. 
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Čtyři světové premiéry
Svou světovou premiéru měla na Festivalu RE:PUBLIKA Slovanská epopej Alfonse Muchy 
ve spojení s jeho plakáty (26/5), audiovizuální výstava České ±lharmonie Má vlast zblízka 
a nahlas (8/6) a také dvě divadelní vystoupení – Nevěrní / Untreuen Divadla Feste (12/6) 
a Re:kabaret Re:publika aneb S cenzurou Divadla Bolka Polívky (13/6).

Nový sport a další zajímavosti
Festival RE:PUBLIKA v Brně se stal dokonce místem vzniku nové větve házenkářských her. 
Hru, která nese název svého místa vzniku, tedy Re:publika, hrály dva čtyřčlenné týmy – jeden 
brankář a tři hráči v poli. 

To nejlepší z československé literatury
Na samostatné výstavě bylo představeno dvakrát 100 nejzajímavějších knih uplynulých 
100 let – pro děti i pro dospělé. Nejznámější citáty českých literárních velikánů se objevily 
také v ulicích města.

Gigantický Masaryk
Jedním z hlavních taháků Festivalu RE:PUBLIKA byla Avant Garde – největší koncepční výstava 
designu v historii. Jednotlivé originální instalace našich současných špičkových designérů se 
ve skulpturální architektuře od H3T architektů na 5 500 m2 spojily ve Svobodné město, ve 
kterém návštěvníci našli i Archiv kódů, který představil slavné české designové ikony uplynu-
lých let. Na všechny instalace shlížela originální gigantická socha prvního československého 
prezidenta od Maxima Velčovského. 

Standarty na míru festivalu a současnosti
Krištof Kintera zrealizoval festivalu na míru instalaci STANDARTA s prapory popoháněnými 
větrnou turbínou. Vlajky před důležitými budovami většinou reprezentují země a jejich maje-
státné suverenity. Tentokrát byly prapory poháněné umělým větrem, estetiky spíše domácí 
až punkové, nikoli reprezentativní, poukazují na bazální lidské vlastnosti, které jsou v životě 
nakonec to nejdůležitější. Láska, pokora, soucit. 

Taneční festivaly hostící celou monarchii
Taneční projekty Dance Brno 100 a Brno folklorní pozvaly na Festival RE:PUBLIKA baletní a fol-
klorní soubory všech nástupnických zemí monarchie. Dance Brno 100 poprvé v historii spo-
lečně představilo soubory Národních divadel Polska, Slovenska, Srbska, Rakouska, Slovinska, 
Ukrajiny, Chorvatska, Maďarska a České republiky (Balet Národního divadla v Praze a Balet 
NdB). Stejně tak Brno folklorní hostilo na jednom pódiu 10 souborů z 8 zemí. 

Největší rande
Další z festivalových projektů, který se díval do budoucnosti, bylo největší československé 
rande EX:PO v režii Kateřiny Šedé. Sociální problematice se umělkyně věnuje dlouhodobě, pro-
jekt v rámci festivalu bojoval proti samotě, která je novodobým fenoménem ohrožujícím naše 
fyzické i psychické zdraví. Kateřina Šedá oslovila přes dva a půl tisíce potenciálních uchazečů, 
na brněnském výstavišti se jich sešlo nakonec zhruba 650 a zpětná vazba od účastníků je 
veskrze pozitivní.

Setkání praporů
Na slavnostním zahájení Festivalu RE:PUBLIKA proběhlo ojedinělé setkání praporů Sborů dob-
rovolných hasičů, včetně praporů složek IZS JMK a Hasičských sborů Trnavského kraje; dále 
pak průvod a dekorování praporů pamětní stuhou. Garantem akce byl Sbor hasičů Čech, 
Moravy a Slezska a náměstek starosty Lubomír Janeba. Praporů bylo přes 350 a proběhlo tak 
největší setkání praporečníků v historii Československa.

Po 21 letech se vrátilo kino a kavárna
Funkcionalistická budova divadla, kterou projektoval architekt Emil Králík, je kvůli narušené 
statice dlouhodobě zavřená. Festival RE:PUBLIKA ji vycídil, nasvítil, obnovil zde kavárnu, po-
stavil před ni jeviště a původní divadlo využil jako kulisu pro dění na pódiu. Na tom se během 
festivalu vystřídaly desítky divadelních souborů, spolků, studentů ad. Divadelní představení 
doplnily koncerty, poezie či stand-up vystoupení. 

Ve foyer původního divadla byla přístupná expozice o historii divadla. V sále, kam bylo možné 
nahlédnout v režimu „kukátko“, byly promítány ukázky dobových ±lmů a spolu s historickými 
kostýmy na ±gurínách byla vytvořena iluze divadla.

Kino bylo součástí expozice Avant Garde a nabídlo projekce vizuálně zajímavých českých ±lmů 
1918–2018.

NEJ Festivalu RE:PUBLIKA
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Fotodokumentace od špičkových fotografů
Každou sobotu a neděli dokumentoval Festival RE:PUBLIKA jeden z osmi špičkových sou-
časných fotografů. Postupně festivalové dění vyfotili Antonín Kratochvíl, Jan Šibík, Jindřich 
Štreit, Dita Pepe, Karel Cudlín, Tomáš Třeštík, Markéta Navrátilová a Bohdan Holomíček. O fes-
tivalu tak vznikne originální fotogra± cký dokument.

II. československé všecyklistické hry
U příležitosti 100. výročí vzniku republiky ujelo na Festivalu RE:PUBLIKA 100 cyklistů v dobovém 
oblečení na 100 dobových kolech symbolických 100 km. Rekord byl vytvořen na brněnském 
výstavišti v rámci II. československých všecyklistických her pořádaných společností STAREZ – 
SPORT, a. s. Vznikl tak český rekord, který byl zapsán Agenturou Dobrý den Pelhřimov.

Mendel je…

20.–22. 7.

Festival je oslavou výročí narození G. J. Mendela a klade si za cíl představit a popularizovat 
jeho vědeckou činnost i všestranné zájmy napříč obory široké veřejnosti. Koncept festivalu 
byl vytvořen v roce 2016, kdy se akce konala pod názvem Mendel is Back a akce byla úspěšně 
pořádána i v roce 2017 pod názvem Mendel knows. My jsme byli hlavním organizátorem akce, 
dalšími pak byly Masarykova univerzita, Sun Events s.r.o., Společně o.p.s. a Augustiniánské 
opatství.

Program: 
Program festivalu probíhal ve třech dnech, 20.–22. 7., a byl zaměřen na několik cílových sku-
pin. V pátek probíhal zejména program pro odbornou veřejnost – komentované prohlídky 
Mendelova muzea a areálu Augustiniánského opatství a zejména odborné přednášky tako-
vých osobností jako MUDr. Renata Gaillyová, Ph.D. nebo Mgr. et Mgr. Marek Orko Vácha, Ph.D. 
V sobotu byl program zaměřen na rodiny s dětmi a následoval program hudební. V neděli poté 
proběhla duchovní část s bohoslužbou v bazilice na Mendlově náměstí.

Popularizační a zábavní program pro veřejnost
Program byl v sobotu 21. 7. ve 13 hodin slavnostně zahájen přivítáním hostů ředitelkou 
Mendelova muzea, paní Mgr. Zuzanou Vojtovou, otcem Janem E. Biernatem z Augustiniánského 
opatství a prostřednictvím přenosu z Taiwanu též Mgr. Ondřejem Dostálem Ph.D., bývalým ře-
ditelem Mendelova muzea. Poté se na hlavním pódiu vystřídala vědecko-populární vystoupení. 
Diváci mohli sledovat chemickou science show Pevnost poznání, která představila několik 
základních plynů a ukázala jejich zajímavé vlastnosti. Dále pak divadlo fyziky ÚDiF s jejich ku-
latými experimenty, v rámci kterých místo hrášku využili balónek, nebo pokusy VIDA! science 
centra založené na kontrastu vody a ohně. V 17 hodin G. J. Mendelovi k narozeninám popřáli 
a jeho význam vyzdvihli: rektor Masarykovy univerzity doc. PhDr. Mikuláš Bek, PhD., náměstek 
primátora Bc. Matěj Holan a za TIC BRNO ředitelka Mgr. et Mgr. Jana Tichá Janulíková.

Hudební program
Hudební část pak zahájil písničkář Monty, následovala skupina U-Prag a hlavním lákadlem so-
botního programu se stala skupina Support Lesbiens. Den zakončil ve 22 hodin videomapping 
na budově opatství. V letošním roce byly pro svou oblibu použity loňské snímky Drew Berryho 
a Jany Francové vyprávějící o objevech a životní cestě vědce G. J. Mendela.

Celý den provázel moderátor, vicemistr světa v loopingu, beatboxer a hudebník Ondřej Havlík 
přezdívaný En.Dru.

Food festival
Festival Mendel je… potěšil též chuťové buňky návštěvníků, v sobotu 21. 7. v prostoru opatství 
proběhl foodfest tematicky věnovaný právě G. J. Mendelovi. Božský kopeček od Tutti Frutti 
v hráškově zeleném vozítku pro tuto příležitost vyrobil několik chutných zelených zmrzlin, 
Jídelna Luke experimentovala s hráškem v podobě burgerů, pomazánek na domácích kvásko-
vých chlebech i dezertíků. Wa¾ le přichystaly sladké i slané tematické stejnojmenné dezerty 
s medovou či zelenou šlehačkou a barmani Zázračné limonády taktéž umíchali originální drin-
ky na počest G. J. Mendela, které měli možnost návštěvníci ochutnat pouze zde. Janáčkovy 
pralinky uctily vědce prostřednictvím svého zdobení v podobě jeho portrétu či loga festivalu. 
Proběhly též ochutnávky zahraniční kuchyně v podobě španělské paelly od rodilého kuchaře 
El Romero či arabských a indických jídel od nadšených světaznalců z Klubu cestovatelů.

Otevření klenotnice
V pátek 20. 7. proběhlo v prostorách Muzea starobrněnského opatství slavnostní otevření 
původní cisterciácké klenotnice. Za gotickými dveřmi klenotnice se ukrývá unikátní interiér, 
ve kterém jsou vystaveny nejcennější předměty z augustiniánské sbírky. Klenotnice je nyní 
součástí prohlídkové trasy Muzea starobrněnského opatství.
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Doprovodný program
Po celý týden měli obyvatelé města Brna možnost potkávat zelený Mendel promotým, který
je zval na nadcházející festivalové dny. Členové promotýmu v centru Brna rozdávali letáčky 
a propagační předměty a připomínali tak lidem oslavu narození této významné osobnosti.
Po tři dny mohli kolemjdoucí získat speciální Mendelovu kuličku, která vypadávala v pravidel-
ných intervalech z brněnského orloje. Zeleně svítila také věž Staré radnice.

Další program probíhal zejména v pátek na různých místech v Brně:

Botanická zahrada MU – V rámci oslav byly pro zájemce připraveny komentované 
procházky zahradou. Mendel promotým zval návštěvníky do chillout zóny a k občers-
tvení nabízel Mendelovu vodu. Pro menší návštěvníky zahrady byly připraveny soutěžní 
aktivity.
Arboretum MENDELU – Návštěvníci arboreta se mohli účastnit komentované prohlídky 
zahrady, odpočinout si v chillout zóně a vyfotit se s maskotem hrášku.

Hvězdárna a planetárium Brno – Narozeniny G. J. Mendela se slavili i na Kraví hoře. 
Hvězdárna a planetárium Brno do svého programu zařadila speciální představení pro 
děti i dospělé. Mendel promotým připravil zajímavé soutěže, chillout zónu a zábavný 
program. Nechybělo ani zmrzlinářské autíčko se zelenou zmrzlinou. Jako památku na 
tento den si mohli návštěvníci odnést fotku z fotokoutku. Závěrem programu na hvěz-
dárně byl koncert zpěvačky Katie Kei.

Zoo Brno – V rámci festivalu Mendel je … vědec se v Zoo Brno konaly speciální komen-
tované prohlídky. Pro děti byl připraven herní koutek a chillout zóna.

Avion Shopping Park – Mendel promotým zavítal i do Avion Shopping Parku, kde si 
připravil vědeckou dílnu pro děti a další doprovodný program.

Bioskop – vědecké výukové centrum MU – Veřejnost mohla v otevřených laboratořích 
objevovat fascinující svět vědy. Návštěvníci si tak na vlastní kůži vyzkoušeli práci 
v laboratoři.

VIDA! science centrum – Zábavné vědní představení k 200. výročí vynálezu bicyklu si 
pro návštěvníky připravilo brněnské VIDA!

Marketing v číslech

180 plakátů
5 000 letáčků
3 000 programových brožurek
7 CLV
60 triček
16 800 spotů na LED obrazovkách
1 321 lidí na FB události
554 lidí na FB stránce
145 403 zobrazení reklamy na FB
Více než 3 000 návštěvníků

Návštěvnost: 
Festival navštívilo více než 3 000 návštěvníků. Organizátoři tohoto festivalu považují tento 
ročník za úspěšný a mají zájem na dosavadní spolupráci navázat a v obdobném duchu společ-
ně připravit další ročníky festivalu Mendel pro roky 2018 – 2022. Akce se bude nadále rozvíjet 
a vylepšovat tak, aby její vyvrcholení nastalo v roce 2022 oslavou dvoustého výročí narození 
G. J. Mendela.

Městská slavnost je připomínkou slavné a úspěšné obrany brněnských hradeb před útoky 
švédského vojska za třicetileté války. Brno si tento významný den připomíná každý rok v ter-
mínu kolem 15. srpna. Při oslavách se nezapomíná na pátera Martina Středu ani na maršála 
Jeana Louise Raduita de Souches, kterému se podařilo město ubránit s necelými dvěma tisíci 
vojáky proti přibližně desetinásobné přesile. Akci jsme pořádali ve spolupráci s Biskupstvím 
brněnským, Společností 1645 a Muzeem města Brna.

Program
Oslavy 373. výročí probíhaly hned dva víkendy a uskutečnily se na dvou brněnských vrších – 
na Petrově a na Špilberku. O víkendu 11.–12. 8. byl připraven program na Petrově a v jeho okolí, 
mezi víkendy zábava pro děti a oslavy zakončila v sobotu 18. 8. historická vojska na Špilberku. 

Den Brna 

11.–18. 8.
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Duchovní víkend na Petrově:
Oslavy Dne Brna byly zahájeny v katedrále sv. Petra a Pavla v sobotu 11. srpna 2018 v 19 ho-
din. Lužanskou mši D dur Antonína Dvořáka v podání Ensémble Inégal uvedli svými proslovy 
primátor města Brna Ing. Petr Vokřál a Mons. ThLic. Vojtěch Cikrle. Následujícího dne, v neděli 
12. 8. v 10.30 hodin na Petrově, probíhala oslava události v podobě tradiční pontifi kální bo-
hoslužby za město Brno a jeho obyvatele i hrdinné obránce. Hlavním celebrantem byl biskup 
Vojtěch Cikrle. V areálu Petrova byl po celý víkend připraven další duchovní i kulturní program. 
V Diecézním muzeu mohli návštěvníci zhlédnout stálou expozici „Vita christi“ a dále dvě výsta-
vy – „František Sušil – život, dílo a odkaz“ v tzv. Propité věži a „Století sakrální architektury“ 
v románské kryptě katedrály sv. Petra a Pavla. Restaurace L’Eau Vive přispěla výstavou obrazů 
Petra Kolaře, Claudi Ondok a Sandrine Christophle, kterou během sobotní vernisáže doprovodil 
koncert duchovní hudby v podání rodiny Kolařovy.

Mezi dvěma vrchy 12.–18. 8.
Ve spolupráci se Spolkem přátel Raduit de Souches byl nedělní duchovní program 12. 8. obo-
hacen o odpolední vycházku „Po stopách Jeana Raduita de Souche a obránců Brna“, kterou 
mohli zájemci v tento den absolvovat s průvodkyní Janou Amadou. Celá stezka byla v průběhu 
oslav Dne Brna zpřístupněna pomocí QR kódů, návštěvníci tak mohli procházku absolvovat 
sami v libovolném čase po přihlášení na webových stránkách Spolku.

Ve středu 15. 8. navázala na duchovní víkendový program pontifi kální bohoslužba u Palladia 
města Brna v bazilice Nanebevzetí Panny Marie, jehož hlavním celebrantem byl brněnský 
diecézní biskup Vojtěch Cikrle za doprovodu Starobrněnského chrámového sboru a orchestru 
pod vedením Jiřího Langa.

Ve čtvrtek obohatilo oslavy obléhání Brna několik tvůrců svým výtvarným uměním. V Alliance 
Francaise na Moravském náměstí proběhla vernisáž výstavy „Komiks – Obrana Brna“, která 
byla pro veliký zájem prodloužena oproti plánovanému ukončení na konci srpna až do 6. září.

Páteční večer již nesl předzvěst sobotní bitvy. V Labyrintu pod Zelným trhem probíhaly te-
matické kostýmové prohlídky seznamující návštěvníky s dobovým životem běžného občana, 
jak se například vařilo pivo a kterak se odlévala dle pověsti černá koule pro Torstensona, 
velitele švédských vojsk. Prohlídky v kapucínské hrobce obeznámily příchozí s historií kapu-
cínů v Brně, se zajímavostmi ze života obávaného barona Trencka, podívaly se na symboliku 
barokních funerálních fresek a nechyběla i třicetiletá válka a obléhání Švédy, které výrazně 
zasáhlo i do života kapucínů.

Po celou dobu měli návštěvníci možnost prohlídek pěti brněnských historicky souvisejících 
chrámů, kostela sv. Tomáše, sv. Jakuba Staršího, Nanebevzetí Panny Marie, dále katedrály 
sv. Petra a Pavla a baziliky Nanebevzetí Panny Marie, kde se od průvodců mohli dozvědět 
mnoho zajímavostí z historie a architektury. V bazilice si tak například mohli návštěvníci vy-
slechnout o zázračném působení vzácného obrazu Panny Marie Svatotomské nebo v kostele 
Nanebevzetí Panny Marie o statečných činech Martina Středy při bitvě.

Historický Špilberk
Historickou a zároveň poslední část programu oslav zahájil v sobotu 18. 8. v deset hodin prů-
vod centrem města téměř tří stovek dobových vojáků. Přesně v jedenáct hodin, za odbíjení 
kostelů a salvy mušket, položili v kostele sv. Tomáše primátor Petr Vokřál, ředitelka TIC BRNO 
Jana Tichá Janulíková a zástupci Společnosti 1645 věnce na počest uctění památky Raduita 
de Souches. Poté se vojsko přesunulo na hrad Špilberk, kde navazoval bohatý tematický 
program. Diváci mohli zde na pódiu shlédnout několik vystoupení, například taneční skupiny 
s prapory, šermířské, bojové či kejklířské představení. Taneční skupina Evadeés nabídla publi-
ku výuku renesančních tanců. V parném dni se mohli návštěvníci občerstvit v rámci dobového 
jarmarku a pro děti byly odpoledne připraveny soutěže.

Hlavní ozdobou dne se mezi čtvrtou a pátou hodinou stala rekonstrukce bitvy posledního 
útoku švédských vojsk na hrad Špilberk. 

Návštěvnost:
Za celou dobu festivalu navštívilo program dohromady 14 500 diváků. Největší úspěch tradič-
ně zaznamenal historický program na Špilberku, průvod městem a historická bitva.
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6E Filmové 
festivaly

Mezinárodní festival krátkých � lmů Brněnská 16

10.–13. 10. 

Vzhledem k rekonstrukci „domovského“ prostoru festivalu Kina Art na Cihlářské se B16 konala 
v dočasném umístění Artu na Radnické a také v Uměleckoprůmyslovém muzeu Moravské ga-
lerie v Brně, Tržnici Brno, Protiatomovém krytu 10-Z a Praze / Fóru pro architekturu a média. 
Podtitul 59. ročníku festivalu zněl JE TO BOJ a právě toto motto se prolínalo doprovodným 
programem, promítlo se i do vizuálního stylu a propagace festivalu. Do letošního ročníku sou-
těže se přihlásilo přes 700 ± lmů, z nichž dramaturgové vybrali 41 z 20 zemí světa. Vítěze 
vybírala mezinárodní porota (hlavní cena a čestná uznání), mezinárodní studentská porota 
(cena studentské poroty) a diváci (cena diváků). Hlavní cenu obdržel íránský ± lm Zvíře, cenu 
studentské poroty český ± lm Hovno2028 a cenu diváků španělský ± lm Čuník.

Doprovodný program se skládal z celkem 17 originálních bloků. Diváci mohli zhlédnout projek-
ci grotesek za doprovodu živé hudby Duncana Hendyho, archivní ± lmy Národního ± lmového 
archivu i Slovenského ± lmového institutu, pásmo asijských krátkých ± lmů, výběr rakouských 
experimentálních ± lmů společnosti sixpack± lm, ± lmovou performance Taran, projekce z pásu 
16mm, projekce českých amatérských tvůrců, různé podoby české tvorby v rámci pásma 
Česká 16 a další. Součástí byl i dětský workshop a diskuzní panel odborníků a slam poetry. 
Pásmo grotesek bylo uvedeno jako pozvánka na letošní ročník B16 také v Kině Pilotů v Praze 
(24. 9.).

Festivalu se zúčastnilo 2 019 diváků a celkem bylo prodáno 271 festivalových akreditací.
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7 JANÁČKOVO
BRNO
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Janáčkovo Brno je víceletý projekt zaměřený na propagaci osobnosti a díla Leoše Janáčka 
a spojení s jeho celoživotním působištěm, městem Brnem. Cílem projektu je jednak zvýšení 
povědomí obyvatel Brna o Leoši Janáčkovi jako světovém skladateli a významném organizáto-
rovi brněnského kulturního a hudebního života a dále rozšíření nabídky pro české i zahraniční 
zájemce o Janáčka a jeho tvorbu.

www.leosjanacek.eu
V roce 2018 jsme dále rozšiřovali webové stránky www.leosjanacek.eu, koncipované jako cen-
trum informací o samotném skladateli, jeho životě a díle (biografi e, kompletní soupis díla, 
obrazové materiály) a dále o současných brněnských aktivitách a nabídkách s ním spojených 
(brněnské janáčkovské instituce, festival Janáček Brno, nabídka prezentačních předmětů, 
informace a obrazové materiály ke stezce Po stopách Leoše Janáčka). Průběžně byly vklá-
dány informace o aktuálním dění, byla doplněna nabídka programu pro školy a celý web byl 
přeložen do německého jazyka, takže nyní existuje ve třech jazykových verzích (ČJ, AJ, NJ). 

Animovaná videa
Na web leosjanacek.eu jsme přidali dvě další animovaná videa popisující Janáčkův střední věk 
(„Jak usilovně pracoval“) a Janáčkovo vrcholné tvůrčí období („Jak se proslavil“). Animace 
s titulky v českém nebo anglickém jazyce, připravené ve spolupráci s výtvarnicí Vendulou 
Chalánkovou, tak ve třech minutách ilustrují nejvýznamnější události v Janáčkově životě. 
Videa byla poté upravena i pro prezentaci na sociálních sítích, v kině Art (během festivalu 
Janáček Brno) a na portálu Operavision https://operavision.eu/en/library/features/meet-mr-
-janacek u příležitosti live streamu inscenace Příhody lišky Bystroušky z Národního divadla 
Brno.

Na webu leosjanacek.eu po každém videu následuje herní prvek (online pexeso) s hudebními 
ukázkami z daného období Janáčkova života. 

Informační panely
V roce 2018 jsme dokončili přípravy instalace informačních panelů označujících stezku Po 
stopách Leoše Janáčka v centru Brna (inženýrská činnost, územní souhlasy, fi nalizace grafi -
ky i obsahu, výroba panelů). Instalace panelů proběhla v říjnu 2018. Celkem 10 panelů s texty 
v českém, anglickém a německém jazyce prezentují lokality spojené se skladatelovým životem 
a profesními aktivitami. Součástí jsou QR kódy odkazující na leosjanacek.eu v příslušné jazy-
kové verzi. Jako průvodce po stezce lze použít reprezentativní tištěnou publikaci Po stopách 
Leoše Janáčka, vydanou v roce 2017, nebo brožuru Janáček v Brně, která je zdarma k dispo-
zici v našich informačních centrech. Oba materiály byly vydány česky a anglicky.

Prezentační předměty
Kolekce prezentačních předmětů vytvořené v roce 2017 byly dle potřeby průběžně doplňo-
vány v prodejnách v IC i v eshopu. Největší zájem veřejnosti o nákup předmětů souvisejících 
s osobností Leoše Janáčka byl zaznamenán v průběhu festivalu Janáček Brno, především 
z řad zahraničních návštěvníků. 

Výstava Janáček v Brně
Podobně jako v roce 2017 i v průběhu dalšího roku byla několikrát prezentována výstava vel-
koformátových fotografi í Janáček v Brně. V květnu-červnu 2018 v rámci Festivalu Republika, 
v říjnu 2018 na festivalu Hudební maraton Leoše Janáčka v Ostravě a v listopadu-prosinci 
2018 na festivalu Janáček Brno.

Výstava Leoš a jeho drazí
Spolupracovali jsme s Moravským zemským muzeem na výstavě Venduly Chalánkové Leoš 
a jeho drazí v Památníku LJ (8. 6. – 9. 9. 2018), kde byla vystavena série papírových koláží, 
kterou autorka vytvořila jako návrh pro různé typy propagačních předmětů s motivy portrétů 
LJ a jeho blízkých pro TIC BRNO.

Výstava Doma u Janáčků
Podíleli jsme se také na výstavě Doma u Janáčků (22. 11. 2018 – 24. 2. 2019), která byla sou-
částí off  programu festivalu Janáček Brno a kde byla prezentována animovaná videa z webu 
leosjanacek.eu.

Program pro školy
Pro žáky 1. a 2. stupně ZŠ nabízíme popularizační program zaměřený na život a dílo Leoše 
Janáčka a operu Příhody lišky Bystroušky. Součástí programu je řada video ukázek z ani-
mované verze i jevištních inscenací. V roce 2018 byl program realizován opakovaně v sále 
Břetislava Bakaly a na několika základních školách a gymnáziích. 
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Propagace

Propagační tiskoviny:

Leoš Janáček. Co jste možná nevěděli. Tištěné leporelo s výtvarnými prvky Venduly 
Chalánkové se základními informacemi o LJ. České a anglické vydání.

Leoš Janáček v Brně. Skládačka doplňující sérii propagačních tiskovin TIC BRNO, za-
měřených na různé významné osobnosti a jejich vazbu na Brno (Mendel, Napoleon,...). 
České a anglické vydání.

německá mutace publikace Po stopách Leoše Janáčka. Průvodce Brnem, vydaná jako 
e-book

Inzerce

Metropolitan (celostránková inzerce říjen 2018)
KAM (články)
Opus musicum (celostránková inzerce)
Program k inscenaci Příhody lišky Bytroušky v ND Brno (celostránková inzerce)

Projekt Janáček Brno jsme prezentovali také v Českém centru ve Vídni u příležitosti 100. vídeň-
ské premiéry Její pastorkyně, na mezinárodní konferenci Janáčkiana na Ostravské univerzitě 
a na festivalu Hudební maraton Leoše Janáčka v Ostravě. V průběhu festivalu Janáček Brno 
byly distribuovány propagační tiskoviny (leporela a skládačky) informující mimo jiné o webu 
leosjanacek.eu a stezce Po stopách LJ. Výstupy projektu byly prezentovány i v rámci akce 
Brněnské Vánoce (videa na LCD obrazovce u hlavního podia, polep modulu KOMA).
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8 ZA JAKOU 
DALŠÍ 
KULTUROU 
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8AGalerie TIC

V roce 2018 bylo zahájeno celkem 23 výstav ve třech samostatných výstavních prostorách, 
a to v Galerii mladých, v Galerii U Dobrého pastýře a v prostoru konText.

Výstavní plán Galerie mladých byl už tradičně vystaven na základě open callu – výběrového 
řízení pod vedením galerijní rady. Výstavní program v Galerii U Dobrého pastýře je tvořen 
kurátorskými projekty sledující aktuální tendence ve výtvarném oboru. 

Už druhým rokem je Galerie TIC, respektive TIC Brno spolupořadatelskou institucí festivalu 
Týden výtvarné kultury (Brno Art Week). Intenzivnější zapojením naší instituce do této akce 
popularizující brněnský galerijní a výtvarný provoz umožnilo výrazný rozvoj dramaturgické 
koncepce a PR festivalu.

Realizaci celoroční výstavní činnosti podpořilo Ministerstvo kultury ČR tříletou dotací. MKČR 
současně podpořilo vydání odborné publikace Model, která navazuje na pravidelnou ediční 
činnost Galerií TIC.

Dramaturgickou konstantou zůstala realizace krátkodobých autorských a skupinových 
výstav zaměřených především na současné české a slovenské vizuální umění. Díky podpoře 
Ministerstva kultury ČR bylo možno mimo jiné rozvíjet architektonická a instalační řešení 
výstav za autorského přispění Jana Lidmily.

Doprovodné programy jsou zaměřeny především na filmy, koncerty a performance. Tradiční 
edukativní formáty jako jsou komentované prohlídky, přednášky a workshopy zaměřené na 
studenty středních a vysokých škol a širší veřejnost doplnil oblíbený cyklus Jóga se Silvií, 
aneb Proč lidé cvičí před obrazy. V rámci výstavního programu mají nadále vedle českých 
umělců výrazné zastoupení také představitelé současného slovenského výtvarného umění.

Nedílnou součástí činnosti galerií se staly autorské publikace a katalogy. V roce 2018 vznikla 
ve spolupráci s Fakultou výtvarných umění VUT publikace Kataríny Hládekové: Model. 
Kategória a pomôcka postkonceptuálneho umenia a autorská publikace Andrease Töpfera 
Backbone. Kniha Andrease Töpfera Backbone je součástí stejnojmenné výstavy Backbone 
(10. 10.–24. 11. 2018). Galerie TIC přispěla i na tisk doprovodných publikací k výstavám Jiří 
Suchánek Perplex a skupinové výstavě Boží dílo.

Galerie TIC se stala prozatímním útočištěm Kina Art, jehož sídlo je v rekonstrukci. Na programu 
byly artové a kultovní filmy, experimenty i projekce galerijního filmu, které doplňují výstavní 
program (Pavlína Komoňová a Jan Sláma – Hranice mezi běžným a svátečným). Kino hraje 
každý den v 18.00 a 20.30. Díky provozu kina došlo k rozšíření otevírací doby galerie TIC na 
bezkonkurenční rozsah do 21.00. Došlo tak k logickému nárůstu návštěvnosti galerie o diváky 
kina, a tak o získání nového okruhu zájemců. 

Programová náplň Galerií TIC byla nadále primárně propagována v programových letácích 
a plakátech v jednotném vizuálním stylu v grafické úpravě Pala Snohy. Aktuální informace 
i programový archiv jsou dostupné na galerijní webové prezentaci publikované na stránkách 
www.galerie-tic.cz. Propagace je současně zajišťována také prostřednictvím webových 
stránek Turistického informačního centra města Brna – www.ticbrno.cz.

Výstavní činnost a dramaturgie
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GALERIE MLADÝCH

TUMBLEWEED, E. Rybářová
24. 1.—24. 02. 2018
Kurátorka / K. Hládeková

MEASURING EARTH, A. Martsynyuk, O. Doskočil, P. Kolychev
7. 3.—19. 5. 2018
Kurátor / J. Mrva

MÉDEA, M. Smutná (ve spolupráci s I. Mikyskou a M. Kozak)
30. 5.—30. 6. 2018
Kurátorka / Z. Janečková

SITUACE, KTERÉ JAKOBY SE STALY VČERA, L. L. Lukačovičová
11. 7.—11. 8. 2018
Kurátorka / I. Hrončeková

PSÍ DNY, M. Holá
22. 7.—27. 9. 2018
Kurátorka / K. Hládeková

HORA JE MODRÁ, ŘEKA TEČE, T. Příhodová – Štětinová
10. 10.—13. 11. 2018
kurátor / J. Kratochvíl

"I AM NOT SURE ABOUT YOUR CONCERN, BUT IT'S REALLY NICE." RUCOLA, M. Lysáček, 
M. Růžičková
14. 11.—8. 12. 2018
kurátorka: Z. Janečková

HOW MANY IPHONES 7 DOES IT TAKE TO SAVE YOUR LIFE, T. Kajánek
19. 12. 2018—2. 2. 2019
kurátor: V. Märc

Výstavní program

Kromě zmíněných propagačních kanálů je výstavní a doprovodný program pravidelně 
zveřejňován v kulturních rubrikách a odborných časopisech či webových portálech (ČT – 
Artzóna, Art+Antiques, KAM www.artalk.cz, www.jlbjlt.cz, www.artmap.cz). Fotografická 
dokumentace výstav a doprovodné texty jsou zveřejňovány na již zmíněných webových 
stránkách www.galerie-tic.cz a na sociální síti Facebook (foto Michaela Dvořáková, Kamil Till, 
Adam Holubovský).

Návštěvnost Galerie TIC za rok 2018
OBDOBÍ / AKCE POČET NÁVŠTĚVNÍKŮ

LEDEN 1 731

ÚNOR 1 652

BŘEZEN 1 794

DUBEN 1 624

KVĚTEN 1 252

Brněnská muzejní noc 450

ČERVEN 1 184

ČERVENEC 1 052

SRPEN 982

ZÁŘÍ 1 026

ŘÍJEN 1 399

LISTOPAD 1 674

PROSINEC 1 351

CELKEM 17 171

NÁVŠTĚVNOST VERNISÁŽÍ 1 650
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GALERIE U DOBRÉHO PASTÝŘE

OD/DO, WIN/WIN, M. Meduna
8. 11.—17. 2. 2018
Kurátorky: L. a D. Dostálkovy

ZAČÁTEK JE TAKÉ KONEC, F. Cenek, I. a Z. Rynešovi, M. Ježek, V. Takáč
7. 3.—19. 5. 2018
Kurátorka: I. Hrončeková

PERPLEX, J. Suchánek
30. 5.—21. 7. 2018
Kurátorky: Z. Janečková, M. Kupková

BOŽÍ DÍLO, autorky konceptu / Z. Janečková a K. Hládeková
1. 8.—7. 9. 2018

BACKBONE, A. Töpfer
10. 10.—24. 11. 2018
Kurátorka / K. Hládeková

DIVÁK MÁ CENU
5. 12. 2018—2. 2. 2019
Kurátorky / T. Jindrová a V. Čechová

KONTEXT ve spolupráci s Galerií Art 

OBECNÝ NÁZEV, D. Vojtuš
24. 01—24. 2. 2018
Kurátorka / D. Balážová

ESCATOLÓGIA, K. Hejlová
7. 3.—7. 4. 2018
Kurátorka / D. Balážová

ZÁŘE, Kanrec Sakul
18. 4.—19. 5. 2018
Kurátorka / I. Hrončeková

Lucie Králíková 
30. 5.—30. 6. 2018
Kurátorka: D. Balážová

MY BRAIN, MY BATTLEFIELD, D. Bartoníčková
11. 7.—11. 8. 2018
Kurátorka / D. Balážová

RETUŠ, neznámý autor
22. 8.—22. 9. 2018
Kurátorka: I. Hrončeková 

VLNĚNÁ ZEĎ, LNĚNÝ OBLIČEJ, T. Nikulina a T. Bryscejn
10. 10.—3. 11. 2018
kurátorka / I. Hrončeková

KOUSEK, J. Švecová
14. 11.—8. 12. 2018 
Kurátorka / D. Balážová

SMALL TALK #3, M. Casková
19. 12. 2018—2. 2. 2019
Kurátorka / I. Hrončeková

Doprovodný program (výběr)

Každou středu probíhá pravidelná šedesátiminutová dávka power jógy s jogínkou, 
kunsthistoričkou a novinářkou Silvií Šeborovou.

14. 2. Barbora Klímová: Příběh „Naší věci“

22. 2. Divadlo D‘EPOG Glitch Bitch

23. 3. Jiří Havlíček: Performativní čtení z Teorie duchů

17. 4. Kateřina Olivová: Kačin kalendář. Jaro – opálení z Chorvatska 



57

26. 4.  D'epog existuje v začátku, který je také konec

16. 5.   Michal Žilinský: AULA

19. 5.  Brněnská muzejní noc v Galerii TIC a NoArtu
   (Pásmo animovaných filmů pro děti, Filmogram, Kanrec Sakul/
   Obdarování, P. Krátký a V. Takáč – Medium Manifestation,
   projekce experimentálních filmů M. Ježka, krátké filmy o umění,
   umělcích a samozřejmě o lásce)

17. 7.  Kateřina Olivová: Kačin kalendář. Léto – Love vole! (ve vlaku)

10. 7.   Jiří Suchánek / Perplex live

27. 7.   D´EPOG existuje v Božím díle 

5. 8.   Boží dílo No. 1 Chateliér s Tomášem Hlavenkou

11. 8.   Boží dílo No. 2 Zraková pyramida a Megoňky s Jurajem Gáborem 

21. 8.   Jan Sláma a Pavlína Komoňová / Hranice mezi běžným a svátečným

23. 8.   Boží dílo No. 5 Atlas spontánního umění se Šimonem Kadlčákem 

3.—10. 9.   Boží dílo No. 8 D1 z Brna do Prahy s Ondřejem Vinšem

15. 9.   Boží dílo No. 10 ZOO Dvůr Králové s Ninou Grúňovou

20. 9.   Boží dílo No. 13 Opus dei s Oldřichem Morysem

21. 9.   Boží dílo No. 3 Janovy chodníky s Janem Ambrůzem

22. 9.   Boží dílo No. 11 – Květena v Galerii TIC

23. 9.   Boží dílo No. 6 Poslední amazonský kongres

9. 10.   Kateřina Olivová / Kačin kalendář. Podzim: Ovce na obzoru

10.—13. 10.  59. ročník Mezinárodního festivalu krátkých filmů Brněnská 16

5. 11.   Spekulace nad výstavou Backbone

28. 10.   Andrea Demek / Sochařská laboratoř

13.—23. 11.  Filmový queer festival Mezipatra 

26. 11.   D’EPOG – Glitch Bitch

4. 12.   Kateřina Olivová / Kačin kalendář

18. 12.  Deník babičky Němcové

Týden výtvarné kultury

3.—11. 03. 

Pořadatelé: CooperARTive, z. s., Katedra výtvarné výchovy PdF MU, Ústav české literatury 
a knihovnictví FF MU, TIC Brno

Týden výtvarné kultury (dále jen TVK) je v českém prostředí jedinečnou akcí, která popularizuje 
výtvarné umění a snaží se upozornit na množství kvalitních výstav a doprovodných programů, 
které se konají v brněnských galeriích a dalších kulturních institucích. Každoročně se do TVK 
se svými programy zapojují všechny brněnské galerie a TVK navíc generuje i vlastní akce 
(především díky spolupráci se studenty Katedry výtvarné výchovy PdF MU a Ústavu české 
literatury a knihovnictví FF MU). TVK doprovází i středoškolská výtvarná soutěž a odborná 
konference. 

Zúčastněné instituce: Moravská galerie v Brně, Dům umění města Brna, Fait Gallery, Muzeum 
města Brna, Národní památkový ústav, Galerie OFF/FORMAT, Galerie Klubovna, Galerie Černá 
linka, Galerie RUV, Galerie Pitevna, Schrott Gallery, Kulturní fara — Kafara, Kino Art, HaDivadlo. 
Vzdělávací instituce: Masarykova univerzita, Univerzitní kino Scala, FaVU VUT.

Program zahrnoval celkem 56 různých akcí. Program se skládal z vernisáží, komentovaných 
prohlídek výstav, workshopů, přednášek, projekcí, divadelních představení, čtení, performancí, 
galerijních animací, zážitkových programů, diskuzí atp. Nedílnou součástí programu bylo také 
odborné kolokvium reflektující téma ročníku.
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8BKino Art

Vzhledem k prodloužení termínu rekonstrukce zůstalo Kino Art po celý rok 2017 v provozu 
v náhradních prostorách Galerií TIC na Radnické 4 (44 míst k sezení, bez DCP). I přesto 
pokračovalo v plnohodnotném programu (alespoň dvě projekce denně), zachovalo pravidelné 
cykly (projekce pro seniory, projekce pro děti, projekce pro rodiče s malými dětmi – MIMIkiNO) 
a poskytlo prostor pro řadu tradičních i nových přehlídek a festivalů. Kino využilo i Sál 
Břetislava Bakaly a to pro přehlídku Future Gate.

Vedle filmových projekcí zařadilo Kino Art do programu i filmové kvízy. V roce 2018 proběhly 
dva, jeden s erotickou tematikou k přehlídce Erotic Days a další s vánoční tématikou. Akce se 
setkala s úspěchem a kino v nich bude nadále pokračovat.

Přehled akcí Kina Art

8.—10. 1.   Nejlepší filmy roku 2017

16.—17. 1.   Festival íránských filmů

1.—4. 2.   přehlídka severských filmů Scandi

7.—9. 2.   přehlídka současných černobílých filmů Black&White

12.—15. 2.   přehlídka romantických filmů Bloody Valentine

21.—22. 2.   přehlídka sci-fi filmů Future Gate

7.—11. 3.   Art ženám, ženy artu

19.—22. 3.   přehlídka restaurovaných filmů Národním filmovým 
    archivem Ponrepo v Artu

10.—11. 4.   přehlídka polských filmů Kocham film

17.—18. 4.   přehlídka frankofonních filmů Bonjour Brno

4.—5. 5.   Serial Killer

10.—11. 5.   přehlídka filmů o malířích Malujeme Art

14.—17. 5.   přehlídka filmů s queer tematikou Teplé jaro

23.—27. 5.   přehlídka balkánské kinematografie Balkan film 

27.—30. 6.   festival španělské kultury Ibérica

8.—11. 7.   přehlídka eroticky laděných filmů Erotic Days

6.—10. 8.   Americké nezávislé léto

27.—29. 8.   přehlídka filmů se sportovní tematickou Sport!

5.—9. 9.   přehlídka filmů s módní tématikou Haute couture

18. 9.   Normální autistický den

4.—7. 10.   Be2Can

9.—13. 10.    Mezinárodní festival krátkých filmů Brněnská 16

26.—27. 10.  Surf film festival

29. 10. až 2. 11.  přehlídka německy mluvených filmů Das Filmfest

5.—7. 11.    Outdoor film

8. 11.    Fein.Košt

17.—23. 11.   queer filmový festival Mezipatra
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Propagace Kina Art
Pokračovali jsme v pravidelné tištěné propagaci, konkrétně každoměsíční výlep plakátů 
A1 a roznos letáků. Plánovaná byla i speciální kampaň k návratu do kina, která se kvůli 
prodloužení rekonstrukce neuskutečnila a je s ní počítáno pro příští rok. Propagace probíhala 
i prostřednictvím placených příspěvků na sociálních sítích Facebook a Instragram, konkrétně 
byly propagovány všechny pop upy, kvízy apod. 

Speciální propagaci má také festival krátkých filmů Brněnská 16. I zde byl využit roznos, a to 
ve spojení s pravidelným měsíčním roznosem letáku, a také prostřednictvím festivalových 
dobrovolníků. Dále proběhla outdoorová kampaň (plakáty A1, CLV a další) a placené podpora 
na Facebooku a Instagramu.

Během celého roku organizovalo kino cyklus pop up projekcí, tedy projekcí na místech, kde 
běžně Kino Art nepůsobí. Snažili jsme se přitom vybírat zajímavá místa a k nim tematicky 
vybírat filmové tituly, a to zpravidla takové, které nejsou ve filmové distribuci dostupné. Vedle 
toho jsme dané místo představili, připravili originální doprovodný program a vytvořili atmosféru 
za pomoci kostýmů a dalších rekvizit. Díky projektu se také otevřela spolupráce s dalšími 
brněnskými institucemi a akcemi (Moravská galerie v Brně, Moravské zemské muzeum, Zoo 
Brno, Brno design days, Ghettofest). 

Přehled pop upů

28. 1.  Atomový bunkr 10-Z a film Když vane vítr (When the wind blows)

28. 2.  Expozice Paneland v Moravské galerii a film Panelstory

22. 3.  Klub Ponrepo (bývalý strip bar a kino) a film Extase

30. 4.  Labyrint pod Zelným trhem a film Labyrint

1. 6.  Pavilon Anthropos a filmy Pračlověk a Cesta do pravěku

9. 6.  Kaple bývalé Káznice na Cejlu a film Přelet nad kukaččím hnízdem

13. 7.  Letohrádek Mitrovských a film Nebezpečné známosti

17. 8.  Zoologická zahrada Brno a film Kniha džunglí

24. 9.  Kino Pilotů v Praze a němé grotesky s živým hudebním doprovodem

7. 10.  Hotel Avion a film Lidé v hotelu 

29. 11.  Stolárna v bývalé káznici Cejlu a film Bílý žár

5. 12.  Bývalý sál pitevny na FaVU na Údolní a film Malý krámek hrůz

Pop up projekce Kina Art

Přehled návštěvnosti v roce 2018
měsíc Diváci tržba

leden 1 376 126 150 Kč

únor 1 588 142 860 Kč

březen 1 358 121 810 Kč

duben 1 156 96 470 Kč

květen 980 78 100 Kč

červen 884 73 060 Kč

červenec 819 76 000 Kč

srpen 632 55 220 Kč

září 904 76 960 Kč

říjen 2 986 176 770 Kč

listopad 1 460 122 960 Kč

prosinec 657 54 380Kč 
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8CSál Břetislava 
Bakaly 

Sál Břetislava Bakaly je pro svou dispoziční skladbu i technické vybavení chápán jako mul-
tifunkční sál, který disponuje velkým a malým sálem a foyer. Část prostor pronajímá k pro-
vozu kavárny, která vhodně doplňuje služby sálu a její provoz je diváky kladně hodnocen. 
Dramaturgie sálu při výběru pořadů přihlíží zejména k divácké poptávce, vlastnostem a kapa-
citě zmíněných prostor.

V Sále Břetislava Bakaly se také v roce 2018 konaly výstavy, odborné vzdělávací pořady a ob-
líbená cestovatelská promítání, přednášky, a divadelní představení. 

V září byl na ZMB schválen záměr směny majetku mezi SMB (Bílý dům) a MUNI. Vzhledem 
k technické situaci objektu (nefunkční vytápění velkého sálu) došlo k významnému omezení 
provozu.

Návštěvnost Sálu Břetislava Bakaly
Projekt Počet akcí Počet návštěvníků

Festivaly 6 3 894

Výstavy 6 6 700

Přednášky (cestovatelské, 
odborné)

6 851

Koncerty a divadelní 
představení

12 738

Celkem 30 12 183
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8D Program 
v Káznici 
na Cejlu – 
Káznice žije

V roce 2018 odstartoval projekt „Káznice žije“. Nový koncept vznikl ze spolupráce TIC BRNO 
a občanského sdružení Tripitaka. Přináší novou dramaturgii, která má za cíl rede±novat a roz-
šířit účel tohoto místa a doplnit historické komentované prohlídky. 

 Nová dramaturgie vychází z pěti základních linek, které respektují historii i speci±čnost pro-
storu, ale současně se nebojí hledět do budoucnosti. Představuje tak Káznici, která pamatuje, 
proměňuje, spojuje, inspiruje a přesahuje. Již na podzim roku 2018 se v rámci tohoto projektu 
uskutečnilo několik akcí, například festival Básníci v káznici. 

Veškeré informace o projektu, dramaturgických linkách i jednotlivých akcí byly a budou dohle-
datelné na microsite GOtoBRNO.cz a také na samostatném Facebookovém pro±lu.

Kulturní akce v Káznici

Vzpomínkový obřad u příležitostí 70. výročí tragických úno-
rových událostí roku 1948

23. 2.

Výstava Kreativní centrum Brno

7. 6. 

Akci jsme pořádali ve spolupráci s občanským sdružením PAMĚŤ, Jihomoravským krajem, sta-
tutárním městem Brna. Na místě se potkali pamětníci, historikové, zástupci politické sféry, 
média a veřejnost, kteří měli zájem si připomenout dějinné okamžiky, ovlivňující celý národ 
a životy mnoho blízkých. 

Kancelář architekta města Brna ve spolupráci s Urban centrem, Kreativním Brnem zde zahájilo 
výstavu „Kreativní centrum Brno“. Hlavním tématem výstavy byly možné nové podoby areálu 
káznice po rekonstrukci původních prostorů. Součástí výstavy byl komentář autorů vítězného 
návrhu rekonstrukce, pražský ateliér KAVA. 
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Festival Ghettofest 

9. 6.

Pop up večer Kina Art

9. 6.

Červen Natáčení snímku Nabarvené ptáče

Podzim Projekt s historickou tematikou brněnských básníků, 
studenti JAMU

Festival pořádají organizace Tripitaka o.s. společně s Odjinud z.s. Festival zde nabídl několik 
zajímavých programových bodů. Hlavní městský architekt Michal Sedláček, architekt David 
Mikulášek z kanceláře architekta města Brna a průvodce TIC BRNO Zbyněk Rederer zde po-
řádali „odbornou procházku“ a dále tu pro posluchače zazněla akustické a hudební instalace 
„Káznice zní.“

Promítání klasického Přeletu nad kukaččím hnízdem režiséra Miloše Formana v netradičních 
prostorách vězeňské kaple bylo mimořádně úspěšné. 

Do káznice zavítal v roce 2018 i významný ±lmový štáb. V červnu se konaly přípravy a na-
táčení historického snímku českého režiséra Václava Marhoula Nabarvené ptáče. Premiéra 
koprodukce Česka, Polska, Slovenska a Ukrajiny se očekává v příštím roce (2019). O natáčení 
v těchto historických prostorách je obecně dlouhodobý zájem.

Prostory Káznice dále průběžně využívají studenti JAMU k přípravám projektu s historickou 
tématikou brněnských básníků.
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8E Filmová 
kancelář 
Brno

Filmová kancelář Brno funguje jako samostatné oddělení TIC BRNO od roku 2017. Filmová 
kancelář Brno slouží jako informační servis fi lmařům k možnostem a podmínkám natáčení 
v Brně a na jižní Moravě. Filmová kancelář propojuje místní fi lmové profesionály a dodavatele 
služeb s přicházejícími produkcemi a marketingově využívá v místě natáčené fi lmy a televizní 
projekty k propagaci města a kraje. Úzce spolupracuje s Jihomoravským fi lmovým fondem.

Hlavní aktivity v roce 2018: 

zahájení činnosti Jihomoravského filmového nadačního fondu (příprava první a druhé 
výzvy pro podávání žádostí, podmínek smlouvy apod.)

odpovědi na dotazy k možnostem natáčení 

sdružování kontaktů na místní profesionály dodavatele služeb 

prezentace služeb FKB (např. Finále Plzeň – duben, MFF Karlovy Vary – červenec, 
součást prezentace Kreativní Evropa Media – říjen, lokační tour pro filmové 
profesionály – listopad)

aktivní spolupráce na připravovaných filmových a televizních projektech natáčených 
v Brně a na jižní Moravě 

Uskutečněná natáčení s asistencí FKB: 

Skleněný pokoj, celovečerní film, režie Julius Ševčík (březen, červen 2018, vila 
Tugendhat),

Trhlina, televizní seriál, režie: Peter Bebjak (leden 2018, káznice, 1 natáčecí den), 

Lapač, studentský film, režie: Roman Šupej (květen 2018, káznice, 4 natáčecí dny), 

reklama Starobrno (květen 2018, centrum Brna, přehrada a další, 4 natáčecí dny), 

Nabarvené ptáče, celovečerní film, režie Václav Marhoul (červen 2018, káznice na 
Cejlu, 4 natáčecí dny)

Tonight the World, krátký hraný film, režie: Daria Martin (červenec 2018, vila Stiassni, 
5 natáčecích dní), 

reklamní spot Brno Region (září 2018, Stará radnice, Kampus, Technologický park, 
Lednicko-valtický areál a další, 3 natáčecí dny)

Spolupráce na připravovaných natáčeních:

Poslední aristokratka, režie: Jiří Vejdělek

Modelář, režie: Petr Zelenka 
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9JACÍ JSME 
V ROCE 2018 
BYLI? 
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Za veškerými aktivitami popsanými v předešlých kapitolách stojí TIC BRNO, p. o. – příspěvková 
organizace statutárního města Brna. Hlavním posláním TIC BRNO je zejména péče o rozvoj 
cestovního ruchu ve městě, spolupráce se statutárním městem Brnem v oblasti propagace 
a poskytování služeb veřejnosti v oblasti kultury, zejména pořádání a organizování kulturních, 
výchovných, vzdělávacích a společenských akcí podporující aktivity v cestovním ruchu.

Činnost organizace je rozdělená do 3 hlavních divizí: 

I. Divize provozní 

Ředitelství 
Ekonomické oddělení 
Provozní oddělení

II. Divize kulturní

Produkce a program 
Galerie TIC 
Kino Art 
Janáčkovo Brno 
Filmová kancelář Brno

III. Divize marketing a cestovní ruch

Marketing a komunikace 
Management destinace 
Informační centra 
Podzemí 

Činnost organizace vede a řídí ředitelka Mgr. Jana Tichá Janulíková, která komunikuje a spo-
lupracuje se zřizovatelem a jeho zástupci, zástupci Jihomoravského kraje a dalšími orga-
nizacemi státní správy a samosprávy, partnery apod. Dále reprezentuje činnost organizace 
navenek i k médiím. Ředitelka řídí činnosti organizace, která je rozdělená do 3 hlavních divi-
zí – provozní, kulturní a marketing a cestovní ruch. Přímo pod ředitelku spadá také činnost 
interního auditora a sekretariátu. 

9A Organizační 
struktura 
TIC BRNO

9B Ředitelství 
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V roce 2018 se uskutečnily 3 řádné audity:

Kontrola výběrových řízení veřejných zakázek TIC Brno se zřetelem zvláště 

na nastavení, dodržení a specifika hodnotících kritérií

Kontrola čerpání účelových příspěvků TIC BRNO (4 fáze)

Kontrola dodržování postupů při aplikaci SŘ č. 4/2016 o cestovních náhradách

Dále bylo v organizaci provedeno 5 mimořádných interních auditů:

Kontrola dodržování vnitřního kontrolního systému se zaměřením na oblast likvidace 
faktur přijatých v TIC BRNO

Procesní a personální audit, vyhodnocení rizikových faktorů a identifikace rezerv

Kontrola dodržování zásad ochrany soukromí v rámci GDPR

Kontrola zabezpečení budov se zaměřením na prověření stávajícího stavu zabezpečení 
budov spravovaných TIC BRNO

Kontrola bezpečnosti práce se zřetelem na zajištění příznivých pracovních podmínek 
a zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v Podzemí

Další činnosti IA:

Následné audity, v nichž byly kontrolovány realizace provedených opatření 
předcházejících auditů roku 2018

Aktualizace mapy rizik TIC BRNO pro rok 2018

Interní audit 

Sekretariát 

V dubnu 2018 se prostory sekretariátu přesunuly do přízemí budovy Radnická 2, kde byl 
zbudován kompletní prostor včetně recepce a zasedací místnosti. Návštěvníky nových pro-
stor TIC BRNO (sekretariátu a zasedací místnosti) na Radnické přivítají parafráze známých 
reklamních sloganů. Autorem tohoto návrhu je vizuální umělec Petr Dub, někdejší absolvent 
FaVU VUT v Brně, který je také členem kreativní platformy „Studio Flusser“. Projekt sloganů 
má i svůj název – „Myslet jinak“.

Hlavní činnosti sekretariátu v roce 2018:

zveřejňování a evidování smluv v návaznosti na zavedenou elektronickou evidenci 
dokumentů v organizaci a v provázaných interních databázích, vkládání smluv do 
Registru smluv dle zákona

evidování uzavřených smluv za celou organizaci 

vytváření administrativního a organizačního zázemí pro činnost ředitelky organizace

zajišťování tuzemských i zahraničních služebních cest ředitelky organizace včetně 
podkladů pro jejich vyúčtování

zajišťování veškeré administrativy

spolupráce při vytváření interních normativních aktů organizace, sledování 
a evidování úkolů vyplývajících z usnesení RMB a ZMB a Plánu činnosti TIC BRNO 

zařizování nutných administrativních kontaktů s Magistrátem města Brna 

organizování porad a jednání, zajišťování termínů návštěv 

zabezpečování podatelny a výpravny v systému Spisové služby e-spis LITE 

dodržování Zásad vztahu orgánů statutárního města Brna k příspěvkovým 
organizacím při nakládání s majetkem

vedení a zakládání zápisů ze schůzí Rady města Brna a ze schůzí Zastupitelstva 
města Brna, tvořit výpisy bodů týkajících se organizace

komplexní zajišťování spisové služby organizace 

spisovna TIC BRNO a komunikace s Archivem města Brna v TIC BRNO
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9C Ekonomické 
oddělení

Vedoucí ekonomického oddělení byla i v roce 2018 současně pověřena funkcí vedením admi-
nistrativy TIC BRNO.

Správce rozpočtu ve své funkci odpovídá za řízení ekonomiky a hospodaření v organizaci. 
Správce rozpočtu zpracovával v roce 2018 roční rozpočet, sledoval plnění rozpočtu včet-
ně vývoje jednotlivých ukazatelů, zpracoval ekonomickou část Zprávy o činnosti organizace, 
provedl celkovou analýzu hospodaření organizace, navrhoval opatření k úsporám v oblasti 
nákladů a opatření v oblasti příjmů. Stanovoval a vyhodnocoval základní ukazatele hospoda-
ření jednotlivých středisek a akcí. Vytvářel podmínky pro hospodárný, efektivní a účelný výkon 
veřejné správy.

Ekonomické oddělení mimo jiné zajišťovalo také správu, aktualizaci a funkčnost databáze 
elektronického schvalování dokumentů řídící kontroly tzv. WorkFlow pro celou organizaci. 
Databáze WorkFlow je součástí řízení oběhu dokladů řídící kontroly pro celou organizaci.

V systému WorkFlow jsou od poloviny roku 2018 také zadávány veřejné zakázky a harmono-
gram projektů organizace, rovněž evidence plateb faktur bankou a hotovostních úhrad z po-
kladny organizace, tato činnost výrazně napomáhá plynulosti informovanosti v organizaci.

Ekonomické oddělení má přístup do veškerých dokladů WorkFlow, pro jejich informovanost 
a provádění kontroly, jak hlavní účetní tak jejího zástupu, je elektronický systém schvalování 
dokladů výrazným nástrojem při zvyšování efektivity práce.

Systém Work�ow slouží také jako archiv veškerých smluv a nástroj vystavování objednávek 
PO – tedy objednávek, které jsou právním titulem vzniku smluvního vztahu při realizaci ±nanč-
ních výdajů, tímto napomáhají žadatelům efektivně využívat elektronické dokumenty v rámci 
organizace. Systém WF funguje napříč organizací i na odloučených pracovištích a jsou zde 
zpracovávána data jak ve fázi předběžné řídící kontroly před vznikem závazku, tak také po 
vzniku závazku dle platné legislativy.

vedení komplexního účetnictví s měsíčními uzávěrkami včetně střediskových

zpracovávání vedení účetnictví v Pomocném analytickém přehledu 

zpracovávání předepsaných čtvrtletních výkazů a ekonomických rozborů 

zpracovávání návrhů rozpočtů a sledování jejich dodržování, včetně úprav rozpočtu na 
základě vyhodnocení reality hospodaření 

zpracování ekonomické analýzy dle aktuálních požadavků 

připravování plánu investic 

zajišťování činnosti související s ±nancováním organizace 

vydávání a aktualizování metodických pokynů a interních směrnic ekonomického 
charakteru

zabezpečení řádného čerpání a tvorby fondů organizace 

Databáze elektronického schvalování dokumentů řídící kontroly tzv. WorkFlow

Ekonomické oddělení se v roce 2018 věnovalo především těmto činnostem
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spolupráce s ostatními středisky při vyúčtování účelových dotací ze státního rozpoč-
tu, státních fondů a od jiných územně samosprávných celků

zajištění kontroly smluv uzavíraných organizací z ekonomického hlediska 

poskytování ekonomické podpory při podávání grantových a ostatních projektů a při 
realizaci schválených projektů

podpora výkonu činnosti škodní a likvidační komise 

spolupráce s kontrolními orgány při kontrolách a auditech 

zabezpečení pokladní služby 

zajištění skladové evidence zásob zboží inventarizace závazků a pohledávek vč. do-
kladové inventarizace 

zpracovávání daňové agendy – zejm. DPH a daň z příjmů PO, srážková daň

zajištění zpracování plánů v porovnání se skutečností pro ostatní střediska včetně 
tisku sestavy nákladů a výnosů

zajištění zpracování kontrolního hlášení

zajištění personální a mzdové agendy 

účetní agenda organizace byla převedena do nového informačního systému IS 
KARAT, který byl nasazen v organizaci od ledna 2018, postupně naběhly agendy jako 
např. fakturace, likvidace, banka, pokladna, zpracování DPH včetně majetkové agendy. 

9DProvozní 
oddělení

kino ART – zajištění prací v součinnosti se zhotovitelem, stavebním dozorem, statikem 
a projektantem dle aktuální situace v návaznosti na vývoj rekonstrukce 

budova Radnická 2 – dokončovací práce na sekretariátu, malování veřejných prostor 
v celém domě – příprava na nový orientační systém, implementace nového vizuálu, 
výměna vypínačů a úprava světel na chodbách, započetí revitalizace WC 

budova Radnická 4 – renovace a úprava kanceláře č. 106, renovace a dokončení kan-
celáře č. 107 (zasedací místnost), vybudování serverovny, úprava sousední kanceláře 
účtárny, příprava na vybudování datové sítě, vybudování společné kuchyňky a odpo-
činkové zóny, vybudování prostorů pro archivaci PaM 

budova Radnická 8 – revitalizace vnitřních prostor IC, vymalování zázemí protiplísňo-
vým nátěrem, výměna části nábytku, doplnění regálů

věž Staré radnice – likvidace staré expozice, výmalba a příprava pro realizaci nové 
expozice, strojové čištění podlahy, přeprogramování světel do expozice pro ekono-
mičtější provoz a jednodušší ovládání, výměna osvětlovacích těles v návštěvnických 
prostorách

IC před hlavním nádražím – příprava a realizace jako vnitřní polepy proti slunci a teplu, 
příprava na klimatizační jednotku, připojení klimatizační jednotky, úprava rozmístění 
topných těles a vnitřního vybavení IC

IC Brněnská přehrada – instalace infostánku, zajištění a úprava interiéru informačního 
centra, po skončení provozní sezóny rozebrání stánku, převoz a uskladnění

Káznice – odstranění betonových podstavců a staré eternitové krytiny z nádvoří před 
robotárnou, vymýcení pařezů, likvidace křoví, úklid stavební suti, pozvednutí úrovně 
piety popraviště a cel smrti, osvětlení „samotek“ a přístupové chodby k nim, vybudo-
vání nového systému uzamykání prostorů vyhlídkové trasy, cel v celé káznici, zajištění 
úklidu a odběru energií pro ostatní nájemce v prostorách káznice na základě smluv-
ního vztahu

Kostnice – likvidace houby na stropě pomocí mikrovlnného záření, zajištění odběrů 
vzorků ovzduší a stěn, zda nejsou přítomny prvky ohrožující bezpečnost návštěvníků 

Nejdůležitější činnosti provozního oddělení v roce 2018
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Technické zajištění akcí a pronájmy mobiliáře

Výběrová řízení a objednávky, které provádělo provozní oddělení v roce 2018

Ostatní činnosti v roce 2018

a BOZP našich zaměstnanců, zajištění úpravy a bezpečného usazení exponátů (sese-
dání kostí u stropu Kostnice)

Labyrint – pravidelné čištění kanalizačních košů, mytí výloh, zajištění odběrů vzorků 
ovzduší a stěn, zda nejsou přítomny prvky ohrožující bezpečnost návštěvníků a BOZP 
našich zaměstnanců

Sál B. Bakaly – revize re�ektorů a osvětlení, zajištění servisní smlouvy na plošinu pro 
vozíčkáře, průběžné přípravy na ukončení provozu tohoto zařízení

Mincmistrovský sklep – zajištění odběrů vzorků ovzduší a stěn, zda nejsou přítom-
ny prvky ohrožující bezpečnost návštěvníků a BOZP našich zaměstnanců, součinnost 
s MMB na rekonstrukci rozvodů elektřiny a na provádění sanačních prací v objektu

CLV v podchodu „Myšina“ pod hlavním nádražím – zajištění veškerých smluv a povole-
ní, montáže, elektropřipojení a uvedení do provozu

Provozní oddělení pronajímalo mobiliář a zajišťovalo technicky v roce 2018 tyto kulturní akce:
Ukliďme Červený kopec (statutární město Brno), Pouť smíření (Meeting Brno), Brněnsko I. 
a II., ZUŠ OPEN, festival UPROSTŘED, GOURMET, IBERICA, Mezinárodní folklorní festival, Leipzig 
25 Her(t)z – tato akce probíhala ve spolupráci s MMB a provozní oddělení zajišťovalo pro tuto 
akci vše od ZUKu přes povolení k parkování až po výběr ochranky a tisk propagačních materi-
álů, zajištění stavby zimního baru, ART – Future game, Valentýn, Den průvodců, Fašank, FOOD 
Park, Tmavomodrý festival, Evropský svátek hudby, Mendel je…, Uprostřed, Maraton hudby, Na 
prknech, dlažbě i trávě, Den Brna, Babylonfest

nákup pódia, zajištění svozu odpadu, výběrové řízení na přestavbu kanceláří 106, 107, 108 
a 109 na Radnické 4, přestavba serverovny, přestavba kanceláře PaM, kancelářské a hygienic-
ké potřeby na rok 2018, kancelářské a hygienické potřeby na rok 2019–2020, úklidová ±rma 
pro SBB, security na Festival RE:PUBLIKA, zajištění pronájmu zimního baru, security na akci 
„Brněnská muzejní noc“ (káznice), vysoutěžení místa pro IC na Brněnské přehradě, Brněnské 
Vánoce 2018 – stánky náměstí Svobody, Brněnské Vánoce 2018 – ozvučení, zajištění bezpeč-
nostní služby, zajištění svozu odpadů a úklidových prací, zajištění mobilních WC a hygienic-
kých stojanů, zajištění pronájmu zimního baru v rámci Strojírenského veletrhu na BVV, zajištění 
internetové připojení na Radnické 2-10, výběrové řízení na dodávku výpočetní techniky

Zajišťování dopravy a manipulace pro TIC

BOZP a PO, vstupní školení, periodická školení, směrnice, vybavení bezpečnostními 
tabulkami, bylo zajištěno školení pro práci ve výškách; základním školením BOZP a PO 
prošli všichni zaměstnanci TICu, proběhlo školení zaměstnanců, kteří využívají ke své 
práci služební automobil

Evidence majetku – byla provedena kompletní inventarizace majetku jmenovanou 
inventarizační komisí, proběhly odpisy nepotřebného a zastaralého majetku a jeho 
likvidace

Výměna směrových cedulek – zajišťovali techničtí pracovníci provozního oddělení 

Pojištění – byla uskutečněna kontrola aktuálnosti veškerých pojistných smluv a ty 
smlouvy, které neodpovídaly skutečnosti, byly upraveny na aktuálně vyhovující 
parametry

Prodloužení nájemní smlouvy na skladovací prostory v hale Malá Amerika a Pandur 

Revize RHP, systému EZS, EPS a CCTV na jednotlivých objektech dle harmonogramu 
revizí

Prodloužení nájemní smlouvy na IC Panenská

Zřízení osobních stránek uživatele pro rezidentní parkování a obsluha těchto stránek

Zajištění metodické a organizační, řídící a kontrolní činnosti v oblasti referentských 
vozidel

Zajištění parkovacího místa u káznice v Soudní ulici

Zajištění parkovacích míst pro naše dvě služební vozidla na Radnické 2–4
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STRUKTURA A POČTY ZAMĚSTNANCŮ KE KONCI SLEDOVANÉHO OBDOBÍ

Počty přepočtených pracovních úvazků

Divize stav k 1. 1. 2018 stav k 31. 12. 2018

plán celkem THP dělníci

TIC BRNO – divize 
provozní

30,38 34,98 27,44 7,54

TIC BRNO – divize kulturní 15,75 19,00 18,12 0,88

TIC BRNO – divize 
marketing a cestovní 
ruch

57,59 56,02 55,02 1,00

Celkem za TIC BRNO 103,72 110,00 100,58 9,42

STRUKTURA A PRŮMĚRNÉ PŘEPOČTENÉ POČTY ZAMĚSTNANCŮ ZA SLEDOVANÉ OBDOBÍ 

Počty přepočtených pracovních úvazků

Divize stav k 1. 1. 2018  období leden – prosinec 2018

plán celkem THP dělníci

TIC BRNO – divize 
provozní

30,38 34,98 27,44 7,54

TIC BRNO – divize kulturní  15,75 19,00 18,12 0,88

TIC BRNO – divize 
marketing a cestovní ruch

 57,59 56,02 55,02 1,00

Celkem za TIC BRNO 103,72 110,00 100,58 9,42

PŘEHLED PŘÍRŮSTKŮ A ÚBYTKŮ ZAMĚSTNANCŮ ZA SLEDOVANÉ OBDOBÍ

Divize 1. 1. 2018 přírůstek úbytek 31. 12. 2018

TIC BRNO – divize 
provozní

36 15 5 46

TIC BRNO – divize kulturní 18 6 5 19

TIC BRNO – divize 
marketing a cestovní ruch

62 13 15 60

Celkem za TIC BRNO 116 34 25 125

PRŮMĚRNÉ PLATOVÉ TŘÍDY A PRŮMĚRNÉ PLATY ZA ROK 2018

TIC BRNO celkem

 THP dělníci celkem

Třída 9 6,5 -

počet zaměstnanců 98 12 110

průměrný plat 27 948 19 159 26 717
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ČERPÁNÍ FINANČNÍCH PROSTŘEDKŮ NA PLATY A OON ZA LEDEN – PROSINEC 2018

složky plán v tis. Kč skutečnost v tis. Kč %

platy 35 510,00 35 364,00 99,59

OON 2 270,00 2 517,00 110,88

z toho:

 – dohody 2 270,00 2 459,00 108,33

 – odstupné 0,00 58,00

Celkem 37 780,00 37 751,00 99,92

Dodržování bezpečnosti práce
Před uzavíráním pracovních poměrů absolvují všichni uchazeči o zaměstnání v TIC BRNO 
vstupní pracovnělékařskou prohlídku v lékařské ordinaci MUDr. Fojtík & MUDr. Fojtíková, s.r.o., 
která pro TIC BRNO zajišťuje na základě smlouvy pracovnělékařskou péči. Vstupní školení 
o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci a o požární ochraně absolvují nově nastupující za-
městnanci u specialisty BOZP a PO před započetím práce na svém pracovišti. Opakovaná ško-
lení provádějí vedoucí jednotlivých pracovišť dle Směrnice ředitelky k zajištění bezpečnosti 
a ochrany zdraví při práci. Školení pro vedoucí zaměstnance je prováděno v tříletých lhůtách 
a při nástupu nového vedoucího zaměstnance do funkce., je prováděno specialistou BOZP 
a PO. V TIC BRNO byla provedena v souladu s příslušnými předpisy kategorizace zaměstnanců 
a do práce ve 2. kategorii je zařazena profese: technik – údržbář. V roce 2018 bylo provedeno 
ověření výskytu plísně a spor v ovzduší a ve stěnách pracovišť v podzemních prostorech. 
V souladu se stanovenými minimálními rozsahy a termíny sledování faktorů pracovních pod-
mínek jsou zaměstnanci zařazení ve výše uvedených kategoriích odesíláni k předepsaným pe-
riodickým pracovnělékařským prohlídkám. V roce 2018 došlo ke všem pravidelným kontrolám 
a revizím na úseku BOZP a PO ve stanovených termínech.

Pracovní úrazy
Za rok 2018 byl evidován 1 pracovní úraz, a to bez porušení předpisů BOZP.
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Hospodaření organizace v roce 2018 probíhalo v režimu odpovídajícímu plánu činnosti or-
ganizace a v souladu se schváleným rozpočtem nákladů a výnosů a provedenými úpravami 
rozpočtu na rok 2018.

Hospodaření TIC BRNO, příspěvkové organizace skončilo v roce 2018 kladným hospodářským 
výsledkem ve výši 1 063 351,93 Kč, z toho hlavní činnost ztráta ve výši 3 842 882,21 Kč 
a z hospodářské činnosti zisk ve výši 4 906 234,14 Kč.

Výnosy roku 2018 jsou ve výši 201 346 352,77 Kč, což je v porovnání s upraveným finančním 
plánem plnění na 100,58 %. Upravený finanční plán byl schválen ve výši 200 181 000 Kč.

Náklady za sledované období byly čerpány oproti upravenému ročnímu plánu na 100,05 %. 
Upravený rozpočet k 31. 12. 2018 byl ve výši 200 181 000 Kč a skutečné čerpání za sledované 
období je ve výši 200 283 000,84 Kč. 

Míra soběstačnosti (tj. podíl vlastních výnosů na krytí celkových nákladů) dosažená v roce 
2018 byla ve výši 56,6 %.

Hospodářský výsledek dosažený k 31. 12. 2018 je ziskový ve výši 1 063 351,93 Kč z toho:

Divize provozní   -1 048 488,72 Kč
Divize kulturní   1 110 387,22 Kč
Divize marketing a cestovní ruch 1 001 453,43 Kč

Komentář k hospodářskému výsledku jednotlivých divizí:

Divize provozní
Záporný výsledek hospodaření v celkové výši 1 048 488,72 Kč je zapříčiněn zejména ztrátovým 
hospodařením střediska provozního. V roce 2018 došlo k zásadní změně v zajišťování služeb 
pro středisko program a produkce. Ve zvýšené míře bylo využito interní zajištění projektů 
provozním oddělením (včetně nákupu materiálu, zajištění oprav atp.). Tato skutečnost nebyla 
zohledněna v rozpočtu divizí pro rok 2018.

Divize kulturní
Kladný hospodářský výsledek ve výši 1 110 387,22 Kč je ovlivněn faktorem uvedeným u divize 
provozní a to náklady, které financovalo středisko provozní, ale sloužily k zajištění činnosti 
divize kulturní cca ve výši 449 tis. Kč. Dalším faktorem je výrazná úspora nákladů a to zejména 
za energie, kde je čerpání oproti UFP na 28,67 % a čerpání tepla na 60,42 % oproti UFP. K tak 
výrazné úspoře nákladů za energie došlo v roce 2018 vzhledem k omezení provozu v sále 
Břetislava Bakaly a stále probíhající rekonstrukci kina Art (tyto náklady jsou přeúčtovány zho-
toviteli), dále zde hraje roli spolupodílení se na nákladech na provozu Radnická 10 s Národním 
divadlem (fakturace části nákladů dle smlouvy). V roce 2018 hrál významnou roli v úspoře 
energie také výběr dodavatele pomocí Centralizovaného zadávání zakázek za příznivější cenu.

Divize marketing a cestovní ruch 
Kladného hospodářského výsledku ve výši 1 001 453,43 Kč bylo dosaženo zejména výrazným 
nárůstem vlastních příjmů za vstupné a výnosů za provize z prodeje vstupenek v porovnání 
s upraveným finančním plánem. Celkové plnění vlastních výnosů je na 101,52 %, v porovnání 
s rokem 2017 se jedná o meziroční nárůst ve výši 2 088 357,88 Kč.

Položkový přehled hospodaření jednotlivých divizí, v porovnání ročního plánu, upraveného fi-
nančního plánu a dosažené skutečnosti k 31. 12. 2018, je uveden v tabulkách. 
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Přehled hospodaření dle divizí k 31. 12. 2018

 Náklady z činnosti Výnosy z činnosti Hospodářský výsledek

 hlavní doplňková celkem hlavní doplňková celkem hlavní doplňková celkem

Divize 1 
– provozní

30 611 185,97 13 983 238,18 44 594 424,15 26 374 768,79 17 171 166,64 43 545 935,43 -4 236 417,18 3 187 928,46 -1 048 488,72

Divize 2 
– kulturní

20 704 511,11 328 636,11 21 033 147,22 20 395 430,23 1 748 104,21 22 164 078,40 -309 080,88 1 419 468,10 1 110 387,22

Divize 3 – 
marketing 
a cestovní 
ruch

52 586 002,46 82 069 427,01 134 655 429,47 53 288 618,31 82 368 264,59 135 656 882,90 702 615,85 298 837,58 1 001 453,43

TIC BRNO 103 901 699,54 96 381 301,30 200 283 000,84 100 058 817,33 101 287 535,44 201 346 352,77 -3 842 882,21 4 906 234,14 1 063 8351,93

11A Výnosy

VÝNOSY Finanční plán 2018 
v tis. Kč

Upravený finanční plán 
k 31.12.2018 v tis. Kč

Skutečnost
k 31.12.2018 v Kč

Skutečnost/UFP % r. 2018 Skutečnost 
k 31.12.2017 v Kč

 účet

602 Výnosy za vstupné 12 239 11 910 14 822 779,99 124,46% 15 122 764,75

602 Výnosy z prodeje 
služeb

1 486 3 406 5 123 837,48 150,44% 3 279 996,69

602 Výnosy z reklamy 1 000 15 300 15 099 212,32 98,69% 576 999,84

602 Výnosy Spolek Moto 
GP

0 57 000 56 902 130,70 99,83% 58 742 880,35

60 Výnosy z pronájmů 
stánky

7500 16 000 16 164 735,46 101,03% 13819499,00

603 Výnosy z pronájmu 
nebyt. prostor

2 475 3 375 2 154 591,13 63,84% 2 121 866,40

603 Výnosy z pronájmů 
stánky

0 2 359 0,00 0,00% 0,00

604 Celkem tržby za 
prodané zboží

1 800 3 000 3 013 760,08 100,46% 2 655 761,18

60 Tržby za vlastní výkony 
a zboží

26 500 112 350 113 290 881,87 100,84% 96 319 768,21

641 Smluvní pokuty 
a úroky z prodlení

0 0 0,00 0,00% 74 038,00

642 Jiné pokuty a penále 0 0 0,00 0,00% 0,00

643 Výnosy z vyřazených 
pohledávek

0 0 0,00 0,00% 0,00

648 Čerpání fondů 0 0 28 000,00 0,00% 1 474 915,54

649 Celkem jiné ostatní 
výnosy

300 300 331 269,64 110,42% 673 489,91

z toho běžné plnění 
roku

0 0 29 520,24 0,00% 374 536,58

z toho 
Europas Cinemas

0 300 301 749,40 0,00% 298 953,33

64 Ostatní výnosy celkem 300 300,00 359 269,64 119,76% 2 222 443,45

662 Přijaté úroky 0 0 0,00 0,00% 0,00

663 Kurzové zisky 0 640 807 203,11 126,13% 386 549,20

669 Ostatní finanční 
výnosy

0 0 19 480,11 0,00% 40 013,07

Hospodaření organizace celkem – výnosy k 31. 12. 2018
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66 Ostatní výnosy 0 640 826 683,22 129,17% 426 562,27

Vlastní výnosy celkem 26 800 113 290 114 476 834,73 101,05% 98 968 773,93

672 Provozní příspěvek 
SMB

52 143 54 788 54 788 000,00 100,00% 38 197 000,00

z toho: – nájemné 0 0 0,00 0,00% 0,00

vypořádání s rozp.2017 
nájem ART

0 0 0,00 0,00% 68 624,30

672 účelové neinvestiční 
příspěvky SMB:

0 0 0,00 0,00% 0,00

Turistický minibus 0 0 0,00 0,00% 564 000,00

Den Brna 500 500 500 000,00 100,00% 500 000,00

Oprava a údržba směrníky 0 0 0,00 0,00% 200 000,00

Brněnské kostely 0 0 0,00 0,00% 300 000,00

Provoz objektu Radnická 
2

0 0 0,00 0,00% 509 000,00

Kreativní fáze projektu CS 
EXPO 2018

0 0 0,00 0,00% 1 016 950,00

Meeting Brno 0 0 0,00 0,00% 3 319 000,00

Propagace města na akci 
Majáles

1 000 1 000 1 000 000,00 100,00% 1 000 000,00

Propagace města na akci 
Čarodějáles

600 0 0,00 0,00% 600 000,00

Janáčkovo Brno 1 500 1 500 1 500 000,00 100,00% 2 000 000,00

Folklorní rok 200 200 200 000,00 100,00% 200 000,00

ZUŠ OPEN 0 200 200 000,00 100,00% 0,00

Na nájem a zvýšené 
provozní náklady po dobu 
rekonstrukce kona ART

800 800 800 000,00 100,00% 800 000,00

Pokrytí výpadku vl. výn., 
z důvodu rek. kina ART

0 2 135 2 135 000,00 100,00% 855 000,00

Směrníky a inf. Kiosek 
o Kolonii Nový dům

650 0 0,00 0,00% 0,00

Léto v centru /Uprostřed 500 500 500 000,00 100,00% 1 000 000,00

Na prknech, dlažbě i trávě 700 700 700 000,00 100,00% 700 000,00

Filmová kancelář 700 700 700 000,00 100,00% 1 000 000,00

Brněnská 16 300 300 300 000,00 100,00% 300 000,00

GoTo projekt Brněnské 
fenomény

0 0 0,00 0,00% 400 000,00

Turistická karta 0 0 0,00 0,00% 300 000,00

Mendel 1 000 1 000 1 000 000,00 100,00% 1 000 000,00

Navýšení – Festival 
RE:PUBLIKA

0 1 485 1 485 000,00 100,00% 0,00

Industriální naučná stezka 
u řeky Svitavy

0 288 288 000,00 100,00% 0,00

Kreativní město UNESCO 0 0 0,00 0,00% 5 700 000,00

Marketing brněnské 
kulturní nabídky

0 0 0,00 0,00% 2 400 000,00

Marketingové služby 
RE:publika

0 462 462 250,00 100,05% 20 800,00

CS EXPO BRNO 2018 0 15 714 15 713 676,00 100,00% 876 324,00

Průvodce po areálu 
ústředního hřbitova

0 0 0,00 0,00% 320 000,00

Vytvoření propagačních 
tiskovin

0 0 0,00 0,00% 1 000 000,00

CELKEM neinvestiční 
příspěvky SMB

60 593 82 272 82 271 926,00 100,00% 65 146 698,30

Účelové dotace 
z ostatních zdrojů

     

672 JMK Turistické tipy 0 0 0,00 0,00% 50 000,00

672 JMK Léto v centru 0 0 0,00 0,00% 300 000,00

672 JMK B16 0 200 200 000,00 100,00% 112 000,00

672 JMK Týden výtvarné 
kultury

0 87 87 000,00 100,00% 0,00

672 JMK Gourmet 0 100 100 000,00 100,00% 0,00

672 JMK cestovní ruch 0 50 50 000,00 100,00% 0,00

672 Dotace Úřad práce 0 269 268 660,00 99,87% 161 939,00

672 MK ČR Brněnská 16 0 150 150 000,00 100,00% 120 000,00

672 MK ČR Galerie 
celoroční provoz

0 900 900 000,00 100,00% 1 000 000,00

672 MK ČR neperiodická 
publikace galerie

0 0 0,00 0,00% 80 000,00



77

672 MK ČR Babylonfest 0 100 100 000,00 100,00% 85 000,00

672 MK ČR – TMF 0 0 0,00 0,00% 120 000,00

672 MK ČR MIMIKINO – 
s miminy do kina!

0 40 19 456,04 48,64% 0,00

672 MK ČR No ART – pop 
up cinema

0 50 50 000,00 100,00% 0,00

672 MK ČR – Myšlení 
kresbou

0 70 70 000,00 100,00% 0,00

672 MK ČR – Týden 
výtvarné kultury

0 120 120 000,00 100,00% 0,00

Česko německý fond 
budoucnosti

0 100 100 000,00 100,00% 0,00

672 SFK B16 0 200 200 000,00 100,00% 200 000,00

SFK Činnost filmové 
kanceláře pro rok 2018

0 250 250 000,00 100,00% 0,00

672 Výnos z transf. na 
projektovou dokumentaci 
vodojemy

0 6 6 204,00 103,40% 0,00

672 Účelová dotace MK 
ČR – transf. podíl Joštova

0 2 2 098,00 104,90% 2 098,00

672 Výnos z transf. na 
poříz. DM ROP podzemí

1 825 1 825 1 824 174,00 99,95% 1 824 000,00

672 Výnos z transf. – 
digital.ART

0 100 100 000,00 100,00% 100 000,00

67 Dotace celkem 62 418 86 891 86 869 518,04 99,98% 69 301 735,30

Úhrn zdrojů 89 018 200 181 201 346 352,77 100,58% 168 270 509,23

Úhrn potřeb 92 029 200 181 200 283 000,84 100,05% 168 242 737,49

Hospodářský výsledek vč. 
dotace

-3 011 0 1 063 351,93  27 771,74

Hospodaření divize provozní – výnosy k 31. 12. 2018

VÝNOSY Finanční plán 2018 v tis. 
Kč

Upravený finanční plán 
k 31.12.2018 v tis. Kč

Skutečnost k 31.12.2018 
v Kč

Skutečnost/UFP % r. 2018 Skutečnost k 31.12.2017 
v Kč

 účet

602 Výnosy za vstupné 0 0 0,00 0,00% 190,43

602 Výnosy z prodeje 
služeb

206 206 132 744,66 64,44% 13 871,42

602 Výnosy z reklamy 600 600 261 628,10 43,60% 0,00

602 Výnosy Spolek Moto 
GP

0 0 0,00 0,00% 0,00

60 Výnosy z pronájmů 
stánky

7500 16 000 16 164 735,46 101,03% 0,00

603 Výnosy z pronájmu 
nebyt. prostor

800 800 608 724,42 76,09% 332 694,86

604 Celkem tržby za 
prodané zboží

0 0 0,00 0,00% 0,00

60 Tržby za vlastní výkony 
a zboží

9 106 17 606 17 167 832,64 97,51% 346 756,71

641 Smluvní pokuty 
a úroky z prodlení

0 0 0,00 0,00% 0,00

642 Jiné pokuty a penále 0 0 0,00 0,00% 0,00

643 Výnosy z vyřazených 
pohledávek

0 0 0,00 0,00% 0,00

648 Čerpání fondů 0 0 0,00 0,00% 612 915,54

649 Celkem jiné ostatní 
výnosy

0 0 16 600,97 0,00% 204 376,94

 z toho běžné plnění roku 0 0 16 600,97 0,00% 204 376,94

 z toho Europas Cinemas 0 0 0,00 0,00% 0,00

64 Ostatní výnosy celkem 0 0 16 600,97 0,00% 817 292,48

662 Přijaté úroky 0 0 0,00 0,00% 0,00

663 Kurzové zisky 0 0 168 307,67 0,00% 103,00

669 Ostatní finanční 
výnosy

0 0 3 558,15 0,00% 1 390,88

66 Ostatní výnosy 0 0 171 865,82 0,00% 1 493,88

Vlastní výnosy celkem 9 106 17 606 17 356 299,43 98,58% 1 165 543,07

672 Provozní příspěvek 
SMB

18 092 24 123 24 123 500,00 100,00% 18 786 000,00

z toho: – nájemné 0 0 0,00 0,00% 0,00
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vypořádání s rozp.2017 
nájem ART

0 0 0,00 0,00% 0,00

672 účelové neinvestiční 
příspěvky SMB:

0 0 0,00 0,00% 0,00

Provoz objektu Radnická 2 0 0 0,00 0,00% 509 000,00

Kreativní fáze projektu CS 
EXPO 2018

0 0 0,00 0,00% 1 016 950,00

CELKEM neinvestiční 
příspěvky SMB

18 092 24 123 24 123 500,00 100,00% 20 311 950,00

Účelové dotace 
z ostatních zdrojů

     

672 Dotace Úřad práce 0 134 133 660,00 99,75% 161 939,00

672 Výnos z transf. na 
projektovou dokumentaci 
vodojemy

0 6 6 204,00 103,40% 0,00

672 Účelová dotace MK 
ČR – transf. podíl Joštova

0 2 2 098,00 104,90% 2 098,00

672 Výnos z transf. na 
poříz. DM ROP podzemí

1 825 1 825 1 824 174,00 99,95% 1 824 000,00

672 Výnos z transf. – 
digital.ART

0 100 100 000,00 100,00% 100 000,00

67 Dotace celkem 19 917 26 190 26 189 636,00 100,00% 22 399 987,00

Úhrn zdrojů 29 023 43 796 43 545 935,43 99,43% 23 565 530,07

Úhrn potřeb 30 920 43 796 44 594 424,15 101,82% 23 904 192,94

Hospodářský výsledek vč. 
dotace

-1 897 0 -1 048 488,72  -338 662,87

Hospodaření divize kulturní – výnosy k 31. 12. 2018

VÝNOSY Finanční plán 2018 v tis. 
Kč

Upravený finanční plán 
k 31.12.2018 v tis. Kč

Skutečnost k 31.12.2018 
v Kč

Skutečnost/UFP % r. 2018 Skutečnost k 31.12.2017 
v Kč

účet

602 Výnosy za vstupné 4 474 1 780 1 542 784,20 86,67% 4 153 958,89

602 Výnosy z prodeje 
služeb

220  243 098,33 0,00% 168 263,10

602 Výnosy z reklamy 70 0 9 610,74 0,00% 103 869,39

602 Výnosy Spolek Moto 
GP

0 0 0,00 0,00% 0,00

602 Výnosy z pronájmů 
stánky

0 0 1 322,31 0,00% 0,00

603 Výnosy z pronájmu 
nebyt. prostor

1 455 1 475 1 494 072,83 101,29% 1 444 675,93

603 Výnosy z pronájmů 
stánky

0 0 0,00 0,00% 0,00

604 Celkem tržby za 
prodané zboží

0 0 0,00 0,00% 0,00

60 Tržby za vlastní výkony 
a zboží

6 219 3 255 3 290 888,41 101,10% 5 870 767,31

641 Smluvní pokuty 
a úroky z prodlení

0 0 0,00 0,00% 0,00

642 Jiné pokuty a penále 0 0 0,00 0,00% 0,00

643 Výnosy z vyřazených 
pohledávek

0 0 0,00 0,00% 0,00

648 Čerpání fondů 0 0 0,00 0,00% 345 000,00

649 Celkem jiné ostatní 
výnosy

300 300 303 438,40 101,15% 303 183,33

 z toho běžné plnění roku 0 0 1 689,00 0,00% 4 230,00

 z toho Europas Cinemas 0 300 301 749,40 0,00% 298 953,33

64 Ostatní výnosy celkem 300 300 303 438,40 101,15% 648 183,33

662 Přijaté úroky 0 0 0,00 0,00% 0,00

663 Kurzové zisky 0 0 0,00 0,00% 558,50

669 Ostatní finanční 
výnosy

0 0 1,59 0,00% 11 802,34

66 Ostatní výnosy 0 0 1,59 0,00% 12 360,84

Vlastní výnosy celkem 6 519 3 555 3 594 328,40 101,11% 6 531 311,48

672 Provozní příspěvek 
SMB

10 557 7 171 7 170 500,00 99,99% 6 807 000,00

z toho: – nájemné 0 0 0,00 0,00% 0,00
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vypořádání s rozp.2017 
nájem ART

0 0 0,00 0,00% 68 624,30

672 účelové neinvestiční 
příspěvky SMB:

     

Den Brna 500 500 500 000,00 100,00% 500 000,00

Meeting Brno 0 0 0,00 0,00% 3 319 000,00

Janáčkovo Brno 1 500 1500 1 500 000,00 100,00% 2 000 000,00

Folklorní rok 200 200 200 000,00 100,00% 200 000,00

ZUŠ OPEN 0 200 200 000,00 100,00% 0,00

Na nájem a zvýšené 
provozní náklady po dobu 
rekonstrukce kona ART

800 800 800 000,00 100,00% 800 000,00

Pokrytí výpadku vl. výn., 
z důvodu rek. kina ART

0 2135 2 135 000,00 100,00% 855 000,00

Léto v centru /Uprostřed 500 500 500 000,00 100,00% 1 000 000,00

Na prknech, dlažbě i trávě 700 700 700 000,00 100,00% 700 000,00

Filmová kancelář 700 700 700 000,00 100,00% 1 000 000,00

Brněnská 16 300 300 300 000,00 100,00% 300 000,00

Mendel 1 000 1 000 1 000 000,00 100,00% 1 000 000,00

Kreativní město UNESCO 0 0 0,00 0,00% 5 700 000,00

Marketingové služby 
RE:publika

0 462 462 250,00 100,05% 20 800,00

CELKEM neinvestiční 
příspěvky SMB

16 757 16 168 16 167 750,00 100,00% 24 270 424,30

Účelové dotace 
z ostatních zdrojů

     

672 JMK Léto v centru 0 0 0,00 0,00% 300 000,00

672 JMK B16 0 200 200 000,00 100,00% 112 000,00

672 JMK Týden výtvarné 
kultury

0 87 87 000,00 100,00% 0,00

672 Dotace Úřad práce 0 135 135 000,00 100,00% 0,00

672 MK ČR Brněnská 16 0 150 150 000,00 100,00% 120 000,00

672 MK ČR Galerie 
celoroční provoz

0 900 900 000,00 100,00% 1 000 000,00

672 MK ČR neperiodická 
publikace galerie

0  0,00 0,00% 80 000,00

672 MK ČR Babylonfest 0 100 100 000,00 100,00% 85 000,00

672 MK ČR – TMF 0  0,00 0,00% 120 000,00

672 MK ČR MIMIKINO – 
s miminy do kina!

0 40 19 456,04 48,64% 0,00

672 MK ČR No ART – pop 
up cinema

0 50 50 000,00 100,00% 0,00

672 MK ČR – Myšlení 
kresbou

0 70 70 000,00 100,00% 0,00

672 MK ČR – Týden 
výtvarné kultury

0 120 120 000,00 100,00% 0,00

Česko německý fond 
budoucnosti

0 100 100 000,00 100,00% 0,00

672 SFK B16 0 200 200 000,00 100,00% 200 000,00

SFK Činnost filmové 
kanceláře pro rok 2018

0 250 250 000,00 100,00% 0,00

67 Dotace celkem 16 757 18 570 18 549 206,04 99,89% 26 287 424,30

Úhrn zdrojů 23 076 22 125 22 143 534,44 100,08% 32 818 735,78

Úhrn potřeb 24 190 22 125 21 033 147,22 95,07% 33 743 694,37

Hospodářský výsledek vč. 
dotace

-1 114 0 1 110 387,22  -924 958,59
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Hospodaření divize marketing a cestovní ruch – výnosy k 31. 12. 2018

VÝNOSY Finanční plán 2018 v tis. 
Kč

Upravený finanční plán 
k 31.12.2018 v tis. Kč

Skutečnost k 31.12.2018 
v Kč

Skutečnost/UFP % r. 2018 Skutečnost k 31.12.2017 
v Kč

účet

602 Výnosy za vstupné 7 765 10 130 13 279 995,79 131,10% 10 968 615,43

602 Výnosy z prodeje 
služeb

1 060 3 200 4 747 994,49 148,37% 3 097 862,17

602 Výnosy z reklamy 330 14 700 14 827 973,48 100,87% 473 130,45

602 Výnosy Spolek Moto 
GP

0 57 000 56 902 130,70 99,83% 58 742 880,35

602 Výnosy z pronájmů 
stánky

0  8 512,40 0,00% 0,00

603 Výnosy z pronájmu 
nebyt. prostor

220 1 100 51 793,88 4,71% 344 495,61

603 Výnosy z pronájmů 
stánky

0 2 359 0,00 0,00% 13 819 499,00

604 Celkem tržby za 
prodané zboží

1 800 3 000 3 013 760,08 100,46% 2 655 761,18

60 Tržby za vlastní výkony 
a zboží

11 175 91 489 92 832 160,82 101,47% 90 102 244,19

641 Smluvní pokuty 
a úroky z prodlení

0 0 0,00 0,00% 74 038,00

642 Jiné pokuty a penále 0 0 0,00 0,00% 0,00

643 Výnosy z vyřazených 
pohledávek

0 0 0,00 0,00% 0,00

648 Čerpání fondů 0 0 28 000,00 0,00% 517 000,00

649 Celkem jiné ostatní 
výnosy

0 0 11 230,27 0,00% 165 929,64

 z toho běžné plnění roku 0 0 11 230,27 0,00% 165 929,64

 z toho Europas Cinemas 0 0 0,00 0,00% 0,00

64 Ostatní výnosy celkem 0 0 39 230,27 0,00% 756 967,64

662 Přijaté úroky 0 0 0,00 0,00% 0,00

663 Kurzové zisky 0 640 638 895,44 99,83% 385 887,70

669 Ostatní finanční 
výnosy

0 0 15 920,37 0,00% 26 819,85

66 Ostatní výnosy 0 640 654 815,81 102,31% 412 707,55

Vlastní výnosy celkem 11 175 92 129 93 526 206,90 101,52% 91 271 919,38

672 Provozní příspěvek 
SMB

23 494 23 494 23 494 000,00 100,00% 12 604 000,00

z toho: – nájemné 0 0 0,00 0,00% 0,00

vypořádání s rozp.2017 
nájem ART

0 0 0,00 0,00% 0,00

672 účelové neinvestiční 
příspěvky SMB:

0 0 0,00 0,00% 0,00

Turistický minibus 0 0 0,00 0,00% 564 000,00

Oprava a údržba směrníky 0 0 0,00 0,00% 200 000,00

Brněnské kostely 0 0 0,00 0,00% 300 000,00

Propagace města na akci 
Majáles

1 000 1 000 1 000 000,00 100,00% 1 000 000,00

Propagace města na akci 
Čarodějáles

600 0 0,00 0,00% 600 000,00

Směrníky a inf. Kiosek 
o Kolonii Nový dům

650 0 0,00 0,00% 0,00

GoTo projekt Brněnské 
fenomény

0 0 0,00 0,00% 400 000,00

Turistická karta 0 0 0,00 0,00% 300 000,00

Navýšení – Festival 
RE:PUBLIKA

0 1485 1 485 000,00 100,00% 0,00

Industriální naučná stezka 
u řeky Svitavy

0 288 288 000,00 100,00% 0,00

Marketing brněnské 
kulturní nabídky

0 0 0,00 0,00% 2 400 000,00

RE:publika Brno 2018 0 15714 15 713 676,00 100,00% 876 324,00

Průvodce po areálu 
ústředního hřbitova

0 0 0,00 0,00% 320 000,00

Vytvoření propagačních 
tiskovin

0 0 0,00 0,00% 1 000 000,00

CELKEM neinvestiční 
příspěvky SMB

25 744 41 981 41 980 676,00 100,00% 20 564 324,00

Účelové dotace 
z ostatních zdrojů
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Komentář k jednotlivým výnosovým položkám

672 JMK Turistické tipy 
2017

0 0 0,00 0,00% 50 000,00

672 JMK Gourmet 0 100 100 000,00 100,00% 0,00

672 JMK cestovní ruch 0 50 50 000,00 100,00% 0,00

67 Dotace celkem 25 744 42 131 42 130 676,00 100,00% 20 614 324,00

Úhrn zdrojů 36 919 134 260 135 656 882,90 101,04% 111 886 243,38

Úhrn potřeb 36 919 134 260 134 655 429,47 100,29% 110 594 850,18

Hospodářský výsledek vč. 
dotace

0 0 1 001 453,43  1 291 393,20

Výnosy organizace za rok 2018 jsou v celkové výši 201 346 352,77 Kč z toho:
 vlastní výnosy 114 476 834,73 Kč
 transfery 86 869 518,04 Kč

V porovnání s rokem 2017 došlo k nárůstu vlastních výnosů o 14 834 570,93 Kč, důvodem 
takto výrazného navýšení jsou vlastní výnosy ze zajištění projektu RE:PUBLIKA (tyto 
výnosy byly v plné výši použity na krytí nákladů projektu).

Vlastní výnosy z toho: 

Výnosy za vstupné – pokles výnosů za vstupné, v porovnání s rokem 2017, je zapříčiněn sní-
žením výnosů u Kina ART, které je v rekonstrukci, a současně uplatněním otevřeného prostoru 
tzv. Open space pro návštěvníky kulturních akcí v rámci dlouhodobé koncepce TIC.
Plánovaný rozpočet byl překročen díky zvýšenému zájmu návštěvníků o návštěvu prostor 
Staré radnice v závěru roku.

 Výnosy z prodeje služeb – u této výnosové položky došlo k výraznému nárůstu pře-
devším z důvodu zvýšení provize z prodeje vstupenek mj. Slovanská Epopej, služeb 
festivalu RE:PUBLIKA a průvodcovských služeb, což je i příčinou výrazného meziroční-
ho nárůstu.

  Výnosy z reklam – došlo k zásadnímu meziročnímu zvýšení těchto výnosů z důvodu 
realizace propagace festivalu RE:PUBLIKA. Rozpočet byl dodržen.

 Výnosy – Spolek Moto GP – došlo ke snížení výnosů v porovnání s rokem 2017, a to 
vlivem většího využití slev nakupujícími během celého období prodeje vstupenek.

 Výnosy z pronájmů stánků – došlo k meziročnímu nárůstu výnosů díky nabídce vyš-
ších cen od stánkařů za pronájem stánků na vánočních trzích. 

 Výnosy z pronájmů nebytových prostor – o pronájmy prostor sálů Staré radnice a pro-
nájmy sálu B. Bakaly. Bylo dosaženo stejné výše výnosů jako v roce 2017, avšak nebyl 
splněn plánovaný rozpočet – důvodem je výrazné snížení příjmů v Sále Břetislava 
Bakaly (nefunkční topení ve velkém sále).

 Výnosy z prodeje zboží (suvenýry) – k meziročnímu navýšení těchto výnosů došlo 
především z důvodu vyššího prodeje suvenýrů na základě průběžně uváděných no-
vých kolekcí k nové sezoně v TIC BRNO. Nově nabízené suvenýry mají atraktivní a za-
jímavý design. Výše plánovaných výnosů byla dodržena.

 Čerpání fondů – tato položka byla realizována na realizaci akce Tmavomodrý festi-
val – poskytnuté dary.

 Ostatní výnosy – tato položka výnosů se skládá především z přijatého plnění kina Art 
výnosů Europa Cinemas za promítání ±lmů evropské provenience ve výši (302 tis. Kč), 
dále vráceného pojistného plnění a výnosů z prodeje kovového odpadu.

 Kurzové zisky – nárůst této položky výnosů vzešel z odlišného výpočtu kurzových 
zisků a výnosů novým ekonomickým informačním systémem (IS KARAT), je podloženo 
nákladově položkou kurzové ztráty

Výnosy z transferů – podrobný přehled je součástí tohoto materiálu – uvedeno jako samo-
statná tabulka.
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11BNáklady

Hospodaření organizace celkem – náklady k 31. 12. 2018

NÁKLADY Finanční plán 2018 v tis. 
Kč

Upravený finanční plán 
k 31.12.2018 v tis. Kč

Skutečnost k 31.12.2018 
v Kč

Skutečnost/UFP % r. 2018 Skutečnost k 31.12.2017 
v Kč

 účet

501 Materiál 945 1 950 1 972 306,84 101,14% 1 906 107,04

502 Spotřeba energie 1 630 1 000 639 552,66 63,96% 1 360 479,66

503 Teplo, plyn, voda 2 876 2 124 1 875 476,48 88,30% 1 817 049,86

504 Prodané zboží 1 013 1 900 1 950 641,75 102,67% 1 895 193,37

50 Spotřebované nákupy 
celkem

6 464 6 974 6 437 977,73 92,31% 6 978 829,93

511 Opravy a udržování 911 1 245 1 247 542,58 100,20% 754 920,10

512 Cestovné 0 0 348 860,71 0,00% 155 777,96

513 Náklady na 
reprezentaci

0 0 57 543,56 0,00% 80 894,13

518 Ostatní služby 29 713 68 730 68 637 375,37 99,87% 45 683 578,04

51 Služby celkem 30 624 69 975 70 291 322,22 100,45% 46 675 170,23

521 1 Mzdové náklady 
zaměstnanců

31 289 35 510 35 233 491 99,22% 29 145 592,00

521 15 Nevyčerpaná 
dovolená dohadná 
položka

0 0 0,00 0,00% 0,00

521 3 OON-dohody 
o pracích

2 041 2 270 2 458 932 108,32% 3 004 944,00

521 5 Odstupné 0 0 57 804,00 0,00% 136 447,00

521 6 Odchodné 0 0 0,00 0,00% 0,00

521 077 Dočasná 
neschopnost

0 0 72 250,00 0,00% 62 223,00

521 Celkem mzdové 
náklady

33 330 37 780 37 822 477,00 100,11% 32 349 206,00

524 Zákonné sociální 
pojištění

10 962 12 050 12 097 397,00 100,39% 10 239 320,00

525 Ostatní sociální 
pojištění

0 95 200 016,00 210,54% 168 789,00

527 Zákonné sociální 
náklady

1 341 2 095 2 097 140,20 100,10% 1 719 983,56

528 Ostatní sociální 
náklady

0 0 2 471,40 0,00% 853,00

52 Osobní náklady celkem 45 633 52 020 52 219 501,60 100,38% 44 478 151,56

531 Daň silniční 0 0 8 100,00 0,00% 0,00

538 Ostatní daně 
a poplatky

291 2 800 2 817 415,00 100,62% 237 721,13

53 Celkem daně 
a poplatky

291 2 800 2 825 515,00 100,91% 237 721,13

541 Smluvní pokuty 
a úroky z prodlení

0 0 0,00 0,00% 0,00

542 Ostatní pokuty 
a penále

0 0 3 688,00 0,00% 4 075,00

547 Manka a škody 0 0 7 464,44 0,00% 8 549,90

549 Jiné ostatní náklady 230 350 482 171,08 137,76% 998 002,58

549 Ostatní náklady 
Moto GP

0 57 000 56 915 596,39 0,00% 59 043 499,65

54 Celkem ostatní náklady 230 57 350 57 408 919,91 100,10% 60 054 127,13

551 Odpisy dlouh. nehm. 
a hm. majetku

6 208 6 622 6 623 756,00 100,03% 6 654 045,00
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557 Náklady z vyřazených 
pohledávek

0 0 1 674,00 0,00% 2 264,00

558 Náklady z DDHM 1 779 1 960 1 964 779,16 100,24% 1 860 326,85

55 Celkem odp.,prod.
maj.,rezervy

7 987 8 582 8 590 209,16 100,10% 8 516 635,85

563 kurzové ztráty 0 660 699 572,31 106,00% 29 527,95

569 – Ostatní finanční 
náklady

0 0 3 546,91 0,00% 158,84

56 – Finanční náklady 0 660 703 119,22 106,53% 29 686,79

591 Daň z příjmu (vedl. 
hosp. činnost)

800 1 820 1 806 436,00 99,25% 1 272 415,00

59 Celkem daň z příjmu 800 1 820 1 806 436,00 99,25% 1 272 415,00

Úhrn potřeb 92 029 200 181 200 283 000,84 100,05% 168 242 737,62

Úhrn zdrojů 89 018 200 181 201 346 352,77 100,58% 168 270 509,23

Hospodářský výsledek vč. 
dotací

-3 011 0 1 063 351,93 0 27 771,61

Hospodaření divize provozní – náklady k 31. 12. 2018

NÁKLADY Finanční plán 2018 v tis. 
Kč

Upravený finanční plán 
k 31.12.2018 v tis. Kč

Skutečnost k 31.12.2018 
v Kč

Skutečnost/UFP % r. 2018 Skutečnost k 31.12.2017 
v Kč

 účet

501 Materiál 270 290,00 473 878,58 163,41% 166 768,35

502 Spotřeba energie 170 150,00 148 053,23 98,70% 127 170,41

503 Teplo, plyn, voda 550 664,00 864 546,93 130,20% 525 318,65

504 Prodané zboží 0 0 0,00 0,00% 0,00

50 Spotřebované nákupy 
celkem

990 1 104 1 486 478,74 134,64% 819 257,41

511 Opravy a udržování 394 805,00 804 781,35 99,97% 271 175,30

512 Cestovné 0 0,00 79 424,72 0,00% 15 740,31

513 Náklady na 
reprezentaci

0 0,00 29 516,21 0,00% 20 721,90

518 Ostatní služby 7 183 11 975,00 12 165 710,06 101,59% 3 279 269,87

51 Služby celkem 7 577 12 780 13 079 432,34 102,34% 3 586 907,38

521 1 Mzdové náklady 
zaměstnanců

10 846 12 530,00 12 469 335,81 99,52% 8 157 215,00

521 15 Nevyčerpaná 
dovolená dohadná 
položka

0 0 0,00 0,00% 0,00

521 3 OON-dohody 
o pracích

140 450 479 011,00 106,45% 347 278,00

521 5 Odstupné 0 0 0,00 0,00% 82 604,00

521 6 Odchodné 0 0 0,00 0,00% 0,00

521 077 Dočasná 
neschopnost

0 0 34 499,00 0,00% 15 199,00

521 Celkem mzdové 
náklady

10 986 12 980,00 12 982 845,81 100,02% 8 602 296,00

524 Zákonné sociální 
pojištění

3 733 4 300,00 4 287 011,62 99,70% 3 056 015,00

525 Ostatní sociální 
pojištění

0 0 74 515,00 0,00% 58 640,00

527 Zákonné sociální 
náklady

216 840,00 832 554,20 99,11% 574 023,59

528 Ostatní sociální 
náklady

0 0 721,00 0,00% 484,00

52 Osobní náklady celkem 14 935 18 120 18 177 647,63 100,32% 12 291 458,59

531 Daň silniční 0 0,00 8 100,00 0,00% 0,00

538 Ostatní daně 
a poplatky

220 2 800,00 2 804 229,00 100,15% 136 330,69

53 Celkem daně 
a poplatky

220 2 800 2 812 329,00 100,44% 136 330,69

541 Smluvní pokuty 
a úroky z prodlení

0 0 0,00 0,00% 0,00

542 Ostatní pokuty 
a penále

0 0,00 3 586,00 0,00% 2 925,00

547 Manka a škody 0 0 0,00 0,00% 0,00

549 Jiné ostatní náklady 160 230,00 242 063,69 105,25% 83 680,33
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549 Ostatní náklady 
Moto GP

0 0 0,00 0,00% 0,00

54 Celkem ostatní náklady 160 230 245 649,69 0,00% 86 605,33

551 Odpisy dlouh. nehm. 
a hm. majetku

6 208 6 622,00 6 623 756,00 100,03% 6 654 045,00

557 Náklady z vyřazených 
pohledávek

0 0 0,00 0,00% 0,00

558 Náklady z DDHM 380 820,00 821 866,03 100,23% 233 110,17

55 Celkem odp.,prod.
maj.,rezervy

6 588 7 442 7 445 622,03 100,05% 6 887 155,17

563 kurzové ztráty 0 0,00 37 513,54 0,00% 18,09

569 – Ostatní finanční 
náklady

0 0,00 603,08 0,00% 2,25

56 – Finanční náklady 0 0 38 116,62 0,00% 20,34

591 Daň z příjmu (vedl. 
hosp. činnost)

450 1 320,00 1 309 148,10 99,18% 96 458,03

59 Celkem daň z příjmu 450 1 320 1 309 148,10 99,18% 96 458,03

Úhrn potřeb 30 920 43 796 44 594 424,15 101,82% 23 904 192,94

Úhrn zdrojů 29 023 43 796 43 545 935,43 99,43% 23 565 530,07

Hospodářský výsledek vč. 
dotací

-1 897 0 -1 048 488,72 0 -338 662,87

Hospodaření divize kulturní – náklady k 31. 12. 2018

NÁKLADY Finanční plán 2018 v tis. 
Kč

Upravený finanční plán 
k 31.12.2018 v tis. Kč

Skutečnost k 31.12.2018 
v Kč

Skutečnost/UFP % r. 2018 Skutečnost k 31.12.2017 
v Kč

účet

501 Materiál 255 720 556 643,19 77,31% 1 053 520,58

502 Spotřeba energie 510 510 146 195,56 28,67% 182 090,64

503 Teplo, plyn, voda 1 175 1 200 725 084,50 60,42% 709 069,83

504 Prodané zboží 0 0 0,00 0,00% 0,00

50 Spotřebované nákupy 
celkem

1 940 2 430 1 427 923,25 58,76% 1 944 681,05

511 Opravy a udržování 116 140 141 604,75 101,15% 76 986,10

512 Cestovné 0 0 88 238,21 0,00% 89 598,84

513 Náklady na 
reprezentaci

0 0 4 232,40 0,00% 39 077,61

518 Ostatní služby 11 172 9 975 9 809 135,19 98,34% 21 961 464,39

51 Služby celkem 11 288 10 115 10 043 210,55 99,29% 22 167 126,94

521 1 Mzdové náklady 
zaměstnanců

6 334 5 820 5 637 573,00 96,87% 5 149 255,00

521 15 Nevyčerpaná 
dovolená dohadná 
položka

0 0 0,00 0,00% 0,00

521 3 OON-dohody 
o pracích

975 280 428 345,00 152,98% 1 343 700,00

521 5 Odstupné 0 0 57 804,00 0,00% 0,00

521 6 Odchodné 0 0 0,00 0,00% 0,00

521 077 Dočasná 
neschopnost

0 0 13 037,00 0,00% 11 053,00

521 Celkem mzdové 
náklady

7 309 6 100,00 6 136 759,00 100,60% 6 504 008,00

524 Zákonné sociální 
pojištění

2 187 2 050 1 953 438,00 95,29% 1 873 046,00

525 Ostatní sociální 
pojištění

0 0 30 779,00 0,00% 31 929,00

527 Zákonné sociální 
náklady

388 310 312 163,68 100,70% 313 638,00

528 Ostatní sociální 
náklady

0 0 0,00 0,00% 0,00

52 Osobní náklady celkem 9 884 8 460 8 433 139,68 99,68% 8 722 621,00

531 Daň silniční 0 0 0,00 0,00% 0,00

538 Ostatní daně 
a poplatky

19  11 986,00 0,00% 94 877,00

53 Celkem daně 
a poplatky

19 0 11 986,00 0,00% 94 877,00

541 Smluvní pokuty 
a úroky z prodlení

0 0 0,00 0,00% 0,00
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Hospodaření divize marketing a cestovní ruch – náklady k 31. 12. 2018

542 Ostatní pokuty 
a penále

0 0 0,00 0,00% 0,00

547 Manka a škody 0 0 0,00 0,00% 5 456,80

549 Jiné ostatní náklady 70 120 121 927,21 101,61% 43 272,60

549 Ostatní náklady 
Moto GP

0 0 0,00 0,00% 0,00

54 Celkem ostatní náklady 70 120 121 927,21 101,61% 48 729,40

551 Odpisy dlouh. nehm. 
a hm. majetku

0 0 0,00 0,00% 0,00

557 Náklady z vyřazených 
pohledávek

0 0 1 674,00 0,00% 2 264,00

558 Náklady z DDHM 819 650 649 373,00 99,90% 666 018,10

55 Celkem odp.,prod.
maj.,rezervy

819 650 651 047,00 100,16% 668 282,10

563 kurzové ztráty 0 30 26 238,16 87,46% 1 124,93

569 – Ostatní finanční 
náklady

0 0 10,99 0,00% 18,24

56 – Finanční náklady 0 30 26 249,15 0,00% 1 143,17

591 Daň z příjmu (vedl. 
hosp. činnost)

170 320 317 664,38 99,27% 96 233,71

59 Celkem daň z příjmu 170 320 317 664,38 99,27% 96 233,71

Úhrn potřeb 24 190 22 125 21 033 147,22 95,07% 33 743 694,37

Úhrn zdrojů 23 076 22 125 22 143 534,44 100,08% 32 818 735,78

Hospodářský výsledek vč. 
dotací

-1 114 0 1 110 387,22 0 -924 958,59

NÁKLADY Finanční plán 2018 v tis. 
Kč

Upravený finanční plán 
k 31.12.2018 v tis. Kč

Skutečnost k 31.12.2018 
v Kč

Skutečnost/UFP % r. 2018 Skutečnost k 31.12.2017 
v Kč

účet

501 Materiál 420 940 941 785,07 100,19% 685 818,11

502 Spotřeba energie 950 340 345 303,87 101,56% 1 051 218,61

503 Teplo, plyn, voda 1 151 260 285 845,05 109,94% 582 661,38

504 Prodané zboží 1 013 1 900 1 950 641,75 102,67% 1 895 193,37

50 Spotřebované nákupy 
celkem

3 534 3 440 3 523 575,74 102,43% 4 214 891,47

511 Opravy a udržování 401 300 301 156,48 100,39% 406 758,70

512 Cestovné 0 0 181 197,78 0,00% 50 438,81

513 Náklady na 
reprezentaci

0 0 23 794,95 0,00% 21 094,62

518 Ostatní služby 11 358 46 780 46 662 530,12 99,75% 20 442 843,78

51 Služby celkem 11 759 47 080 47 168 679,33 100,19% 20 921 135,91

521 1 Mzdové náklady 
zaměstnanců

14 109 17 160 17 126 582,19 99,81% 15 839 122,00

521 15 Nevyčerpaná 
dovolená dohadná 
položka

0 0 0,00 0,00% 0,00

521 3 OON-dohody 
o pracích

926 1 540 1 551 576,00 100,75% 1 313 966,00

521 5 Odstupné 0 0 0,00 0,00% 53 843,00

521 6 Odchodné 0 0 0,00 0,00% 0,00

521 077 Dočasná 
neschopnost

0 0 24 714,00 0,00% 35 971,00

521 Celkem mzdové 
náklady

15 035 18 700,00 18 702 872,19 100,02% 17 242 902,00

524 Zákonné sociální 
pojištění

5 042 5 700 5 856 947,38 102,75% 5 310 259,00

525 Ostatní sociální 
pojištění

0 95 94 722,00 99,71% 78 220,00

527 Zákonné sociální 
náklady

737 945 952 422,32 100,79% 832 321,97

528 Ostatní sociální 
náklady

0  1 750,40 0,00% 369,00

52 Osobní náklady celkem 20 814 25 440 25 608 714,29 100,66% 23 464 071,97



86

531 Daň silniční 0 0 0,00 0,00% 0,00

538 Ostatní daně 
a poplatky

52  1 200,00 0,00% 6 513,44

53 Celkem daně 
a poplatky

52 0 1 200,00 0,00% 6 513,44

541 Smluvní pokuty 
a úroky z prodlení

0 0 0,00 0,00% 0,00

542 Ostatní pokuty 
a penále

0 0 102,00 0,00% 1 150,00

547 Manka a škody 0 0 7 464,44 0,00% 3 093,10

549 Jiné ostatní náklady 0 0 118 180,18 0,00% 871 049,65

549 Ostatní náklady 
Moto GP

0 57 000 56 915 596,39 0,00% 59 043 499,65

54 Celkem ostatní náklady 0 57 000 57 041 343,01 100,07% 59 918 792,40

551 Odpisy dlouh. nehm. 
a hm. majetku

0 0 0,00 0,00% 0,00

557 Náklady z vyřazených 
pohledávek

0 0 0,00 0,00% 0,00

558 Náklady z DDHM 580 490 493 540,13 100,72% 961 198,58

55 Celkem odp.,prod.
maj.,rezervy

580 490 493 540,13 100,72% 961 198,58

563 kurzové ztráty 0 630 635 820,61 100,92% 28 384,93

569 – Ostatní finanční 
náklady

0 0 2 932,84 0,00% 138,35

56 – Finanční náklady 0 630 638 753,45 101,39% 28 523,28

591 Daň z příjmu (vedl. 
hosp. činnost)

180 180 179 623,52 99,79% 1 079 723,26

59 Celkem daň z příjmu 180 180 179 623,52 99,79% 1 079 723,26

Úhrn potřeb 36 919 134 260 134 655 429,47 100,29% 110 594 850,31

Úhrn zdrojů 36 919 134 260 135 656 882,90 101,04% 111 886 243,38

Hospodářský výsledek vč. 
dotací

0 0 1 001 453,43 0 1 291 393,07

Komentář k jednotlivým výnosovým položkám

Náklady organizace za rok 2018 jsou v celkové výši 200 283 000,84 Kč z toho:
 hlavní činnost 103 901 699,54 Kč,
 doplňková činnost 96 381 301,30 Kč.

Meziroční nárůst nákladů je ve výši 32 040 263,22 Kč, hlavním důvodem je zajištění projektu 
RE:PUBLIKA, a s tím spojené navýšení celkových nákladů roku 2018.

Náklady z toho: 

 Spotřeba materiálu – náklady jsou na úrovni roku 2017, došlo k lehkému překročení 
plánu vzhledem k použití např. instalačního materiálu a materiálu na drobné opravy na 
akcích TIC v průběhu sezony.

 Spotřeba energie – došlo k zásadní úspoře v čerpání nákladů na energie vzhledem 
k omezení provozu sálu SBB, pokračující rekonstrukci kina Art a centralizovanému ná-
kupu energie v příznivé ceně v roce 2018.

 Teplo, plyn, voda – náklady byly čerpány zhruba ve stejné výši jako v roce 2017, plán 
nebyl vyčerpán.

 Prodané zboží – došlo k nárůstu této nákladové položky, je pokryta překročením plánu 
výnosů.

 Opravy a udržování – detailní rozpis je dále v textu, oproti roku 2017 došlo ke zvýšení 
této nákladové položky vzhledem k nezbytnosti provedení rozsáhlého servisu kopírek, 
vozidla TIC a renovace prostor organizace např. parket a zábradlí v havarijním stavu.

 Cestovné – došlo k nárůstu u této nákladové položky oproti roku 2017 z důvodu mno-
hem rozsáhlejší prezentace a propagace v oblasti cestovního ruchu a kultury a získá-
vání zkušeností na veletrzích a festivalech pracovníků TIC.

 Náklady na reprezentaci – u této nákladové položky došlo meziročně ke snížení oproti 
roku 2017
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 Ostatní služby – markantní navýšení této položky oproti roku 2017 došlo zejména 
z důvodu realizace festivalu RE:PUBLIKA tento nárůst byl pokryt výnosy. V nákladové 
položce ostatních služeb se kumulují mj. náklady na honoráře umělců, půjčovné filmů, 
nájemné SMB, náklady spojené s pracemi na tvorbu propagačních materiálů včetně 
překladů a korektur.

 Mzdové náklady zaměstnanců – v porovnání s rokem 2017 byla nákladová položka 
navýšena díky zákonnému navýšení platů a především díky jejímu posílení vzhledem 
k realizaci festivalu RE:PUBLIKA, kde se TIC podílel značnou měrou na realizaci festiva-
lu vnitřními zdroji, tedy produkčně zajišťoval v maximální možné míře zaměstnanci na 
HPP.

 OON – tato položka byl oproti roku 2017 čerpána v nižším objemu, TIC celoročně dával 
přednost plnému využití vnitřních zdrojů organizace na všech úrovních dle provozních 
potřeb.

 Odstupné – v roce 2018 bylo TIC nuceno vyplatit odstupné v souladu se zákonem č. 
262/2006 Sb.

 Dočasná pracovní neschopnost – u této nákladové položky nedošlo meziročně ke 
změně v čerpání

 Zákonné sociální pojištění, ostatní sociální pojištění, zákonné soc. náklady – tyto po-
ložky jsou přímo vázány na mzdové náklady, jejich vývoj tedy s nimi koresponduje.

 Ostatní sociální náklady – nákladová položka je čerpána dle plánu, k meziročnímu 
nárůstu došlo vlivem zvýšení mezd v roce 2018.

 Daň silniční – nákladová položka čerpána na vozidla organizace vykonávající doplňko-
vou činnost.

 Ostatní daně a poplatky – nákladová položka byla v roce 2018 čerpána na úhradu 
místních poplatků souvisejících s akcemi TIC zejména na zajištění projektu Brněnské 
vánoce. V roce 2017 nevznikla organizace povinnost úhrady těchto poplatků, tato na-
stala od roku 2018 a organizaci byl v souvislosti s povinností úhrady poplatků navýšen 
provozní příspěvek.

 Ostatní pokuty a penále – nákladová položka je čerpána v nižší výši oproti roku 2017. 
Jedná se o penále za pozdní úhrady DPH finančnímu úřadu. Všechny případy řešeny 
ve škodní komisi.

 Manka a škody – zaúčtování mank vzniklých při skladovém hospodářství. Zjištěno při 
inventarizaci, projednáno ve škodní komisi.

 Jiné ostatní náklady – jedná se především o náklady vzniklé prodejem vstupenek 
MOTO GP, tyto náklady jsou kryty výnosy z prodeje vstupenek MOTO GP, dále jsou zde 
účtovány náklady spojené s pojištěním nemovitostmi a auty.

 Odpisy DHM a DNM – výše odpisů byla v roce čerpána 2018 v souladu s odpisovým 
plánem organizace, oproti roku 2017 nedošlo k podstatné změně ve výši odpisů.

 Náklady z vyřazených pohledávek – odepsaná pohledávka ve výši 1 674 Kč – faktura 
vystavená za pronájem SBB v roce 2016, neuhrazeno firma Křesťanské společenství 
Živá voda. Bylo vymáháno – společnost je v platební neschopnosti, v likvidaci. 

 Kurzové ztráty – nárůst této nákladové položky vzešel z odlišného výpočtu kurzových 
ztrát a nákladů novým ekonomickým informačním systémem (IS KARAT), je podloženo 
výnosově položkou kurzové zisky.

 Ostatní finanční náklady – nákladová položka byla čerpána ve výši 3 546,91 Kč – zde 
je účtováno zaokrouhlení během roku 2018.

 Daň z příjmu – jedná se o daňovou povinnost vzniklou na základě poskytnutých pro-
nájmů, reklam a doplňkové činnosti. 

Odpisy 

V rozpočtu organizace na rok 2018 byla schválena nákladová položka odpisy dlouhodobého 
majetku (účet 551) ve výši 6 208 tis. Kč, úpravou finančního plánu byla částka navýšena na 
6 622 tis. Kč.

V nákladech organizace za rok 2018 je zaúčtována částka odpisů ve výši 6 623 756 Kč.
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Tvorba fondu investičního z odpisů za rok 2018 je ve výši 4 791 454 Kč – kryto provozním 
příspěvkem zřizovatele.

Z odpisů majetku krytých transferovým podílem přijatých poskytnutých investičních transfe-
rů se fond investiční netvoří. V roce 2018 se jedná o částku 1 832 302 Kč, z toho:

 Brněnské podzemí 1 824 000 Kč,
 Vitrína Joštova (mapa Brno) 2 098 Kč,
 Projektová dokumentace Vodojemy 6 204 Kč.
 
Povinný odvod z odpisů zřizovateli byl původně rozpočtován ve výši 3 221 tis. Kč, po úpravě 
±nančního plánu odpisů došlo k navýšení i této položky na částku 3 635 tis. Kč.

Účet 511 Opravy a udržování

V období od 01/2018 až 12/2018 celková vydaná částka na opravy pro všechna střediska 
organizace TIC BRNO, p. o. činila: 1 247 542,50 Kč.

Jednalo se především o realizaci provozních oprav, mezi nejvýznamnější opravy patří:

 Malířské práce a renovace prostor   v celkové výši 182 659,23 Kč
 Stavební práce a úpravy prostor   v celkové výši 225 086,27 Kč
 Servis a opravy referentských vozidel  v celkové výši 61 832,96 Kč
 Servis a oprava tiskáren a přístrojů  v celkové výši 30 488,91 Kč
 Stavební úpravy datové sítě   v celkové výši 175 273,74 Kč
 Stavební úpravy odpočinkové
 a zasedací místnosti    v celkové výši 168 993,86 Kč
 Přestavba kanceláře Radnická 4  v celkové výši 119 732,00 Kč
 Drobné opravy     v celkové výši 283 475,53 Kč

 např. oprava výkrytu, oprava ohřívače, oprava systému PZTS, oprava sanitárního zaří-
zení, oprava systému EPS, odvodnění větracích komínů na Zelném trhu, oprava vysa-
vače, elektromontážní práce, oprava zámků, oprava zábradlí a vstupních dveří).

11CFinanční 
majetek

A Stav prostředků na bankovních účtech

TIC BRNO, p. o. má všechny účty vedeny u Komerční banky a.s., pobočka Brno.

Druh účtu Stav účtu k 31. 12. 2018 v Kč

Běžný účet – provozní 8 310 370,99

Běžný účet – předprodej 4 126 760,41

Běžný účet – měna euro 1 131 929,07

Běžný účet – spořicí účet 709 827,03

Běžný účet – účelový fond Visegrad 0,00

Celkem běžný účet (241) 14 278 887,50

Účet FKSP (243) 384 397,69
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11DPohledávky 
a závazky

B Stav pokladní hotovosti

C Ceniny      0 Kč

Druh pokladny Stav k 31. 12. 2018

Valutová – eur 7 500,12

Hlavní pokladna (korunová) 142 719,00

Pokladna předprodeje vstupenek 0,00

Celkem 150 219,12

Přehled neuhrazených pohledávek k 31. 12. 2018

Odběratel Částka Č. faktury Středisko Splatnost Stav k 31. 12. 2018

Hromčík Dalibor, Nivnice 207 109,00 Kč 2181800206 18000 10. 12. 2018 neuhrazeno

Hromčík Dalibor, Nivnice 8 470,00 Kč 2181300133 18000 23. 11. 2018 neuhrazeno

Hromčík Dalibor, Nivnice 9 680,00 Kč 2181300145 18000 23. 11. 2018 neuhrazeno

PRAGUE INCOMING Tour, 
Praha

2 700,00 Kč 2182100214 36100 3. 10. 2018 neuhrazeno

Renata Pospíchalová, Brno 80,00 Kč 2186400044 36400 26. 12. 2018 neuhrazeno

Konica Minolta Business, 
Brno

22 829,00 Kč 2186400047 36400 24. 12. 2018  neuhrazeno

CeWe Color, a.s., Praha 96 800,00 Kč 2182100158 36170 20. 7. 2018 3 606,00 Kč neuhrazeno

CreativeDreams s.r.o., 
Praha

4 598,00 Kč 2186400025 36400 3. 10. 2018 9,00 Kč neuhrazeno

Bohemia Propag s.r.o., 
Brno

90 750,00 Kč 2181800211 18000 30. 11. 2018 neuhrazeno

Bohemia Propag s.r.o., 
Brno

8 470,00 Kč 2181300138 18000 30. 11. 2018 neuhrazeno

Bohemia Propag s.r.o., 
Brno

9 680,00 Kč 2181300150 18000 30. 11. 2018 neuhrazeno

Celkem: 461 166,00 Kč 363 383,00 Kč 
neuhrazeno

Závazky – jedná se o krátkodobé závazky za odebrané zboží a poskytnuté služby (faktury 
přijaté) se splatností v lednu roku 2019.
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11ETransfery 
z jiných 
veřejných 
rozpočtů

1. Výnosy z transferů od zřizovatele – přijaté v roce 2018 

druh příspěvku Celkem TIC BRNO 1. Divize provozní 2. Divize kulturní 3. Divize marketing a cestovní 
ruch

neinvestiční neúčelový 
příspěvek

54 788 000 24 123 000 7 171 000 23 494 000

Den Brna 500 000  500 000  

Na prknech, dlažbě i trávě-SMB 700 000  700 000  

Léto v centru-SMB 500 000  500 000  

B 16-SMB 300 000  300 000  

Janáčkovo Brno-SMB 1 500 000  1 500 000  

Na nájem a zvýšené provozní 
náklady po dobu rekonstrukce 
kina ART

800 000  800 000  

Kino ART – vykrytí výpadku 
příjmů

2 135 000  2 135 000  

Folklorní rok 200 000  200 000  

Mendel-technologická 
show-SMB

1 000 000  1 000 000  

Filmová kancelář Brno-SMB 700 000  700 000  

Majáles 1 000 000   1 000 000

Čarodějáles 600 tis. Kč zrušeno     

Směrníky a informační kiosek 
o Kolonii Nový dům prodloužení 
čerpání do 31. 12. 2019 650 
tis. Kč

    

ZUŠ OPEN 200 000  200 000  

Industriální naučná stezka 
u řeky Svitavy

288 000   288 000

neinvestiční účelový příspěvek 
celkem

9 823 000 0 8 535 000 1 288 000

vypořádání s rozpočtem 2016 – 
nájemné ART

0,00    

CELKEM PŘÍSPĚVEK 
ZŘIZOVATELE

64 611 000 24 123 000 15 706 000 24 782 000
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2. Výnosy z transferů od zřizovatele – přijaté v roce 2017, k využití v roce 2018

3. Výnosy z transferů ze státního rozpočtu a státních fondů

4. Výnosy z transferů od jiných ÚSC a ost. subjektů

5. Výnosy z transferů – transferový podíl k přijatým dotacím

druh příspěvku Celkem TIC BRNO 1. Divize provozní 2. Divize kulturní 3. Divize marketing 
a cestovní ruch

Festival RE:PUBLIKA (2017 přijato 16.590 tis., 2017 
vyčerpáno 876.324 Kč) + navýšení v 2018 o 1.485.000 Kč 
tj. celkem 18.075.000 Kč

17 198 676   17 198 676

Marketingové služby festivalu RE:PUBLIKA (2017 483.050 
Kč, vyčerpáno 20.800 Kč)

462 250  462 250  

Celkem ponechané účelov. příspěvky z 2017 k čerpání 
v 2018

17 660 926  462 250 17 198 676

CELKEM TRANSFERY OD ZŘIZOVATELE 82 271 926 24 123 000 16 168 250 41 980 676

druh příspěvku Celkem TIC BRNO 1. Divize provozní 2. Divize kulturní 3. Divize marketing 
a cestovní ruch

Státní fond kinematografie – Činnost filmové kanceláře 
pro rok 2018

250 000  250 000  

MK ČR – No ART – pop up cinema 50 000  50 000  

MK ČR – MIMIKINO – s miminy do kina! 19 456,04  194 456,04  

MK ČR B16 150 000  150 000  

Státní fond kinematografie B 16 200 000  200 000  

MK ČR – Babylonfest 100 000  100 000  

MK ČR – Celoroční provoz galerie 900 000  900 000  

MK ČR – Myšlení kresbou 70 000  70 000  

MK ČR – Týden výtvarné kultury 120 000  120 000  

SFK transfer digitalizace – kino ART 100 000 100 000,00   

ÚP Záruky pro mladé příspěvek na pracovní místo 135 000  135 000  

Úp Šance pro rodiče příspěvek na pracovní místo 133 660 133 660   

Celkem 2 228 116,04 233 660,00 2 034 456,04 0

druh příspěvku Celkem TIC BRNO 1. Divize provozní 2. Divize kulturní 3. Divize marketing 
a cestovní ruch

JMK cestovní ruch – Pracovní listy 50 000   50 000

JMK B 16 200 000  200 000  

JMK – Týden výtvarné kultury 87 000  87 000  

JMK – Gourmet 100 000   100 000

Česko Německý fond budoucnosti – galerie 100 000  100 000  

Celkem 537 000 0 387 000 150 000

druh příspěvku Celkem TIC BRNO 1. Divize provozní 2. Divize kulturní 3. Divize marketing 
a cestovní ruch

ROP transferový podíl přijatých investičních transferů 
z EU – podzemí

1 824 174 1 824 174   

ROP transferový podíl přijatých investičních transferů 
z EU – Vitrína Joštova

2 098 2 098   

investiční dar na projektovou dokumentaci Vodojemy 
(Film.kanc.)

6 204 6 204   

Celkem 1 832 476 1 832 476   

Výnos z transferů přijatých v roce 2018 69 208 592 25 955 476 18 127 456 24 932 000

Výnos z transferů přijatých 2017 a použitých v roce 2018 17 660 926 0 462 250 17 198 676

Výnosy z transferů celkem 86 869 518,04 25 955 476,00 18 589 706,04 42 130 676,00
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11F

11G

Sponzorské 
dary

Plán tvorby 
a čerpání 
peněžních 
fondů

příjemce dárce/účel částka

středisko 241 DELIKOMAT s.r.o. na realizaci 
Tmavomodrého festivalu

8 000, – Kč

středisko 241 NEOVIZE s.r.o. na realizaci 
Tmavomodrého festivalu

10 000, – Kč

Středisko 241 Českomoravský cement, a.s. na 
realizaci Tmavomodrého festivalu

10 000, – Kč

CELKEM 28 000, – Kč

středisko 245 STILLKING FEATURES s.r.o. dar na 
pořízení investice

99 220, – Kč

Fond investiční 

POČÁTEČNÍ STAV K 1. 1. 2018 2 980 203,93

Tvorba fondu (přírůstky)

Vlastní zdroje: 

vytvořené z odpisů majetku za rok 2018 4 791 454,00

Celkem 4 791 454,00

Pořízení investic z účelového příspěvku zřizovatele:

modernizace prostor a vybavení pro účely činnosti 
organizace

320 000,00
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Fond rezervní

 413 414 celkem

Počáteční zůstatek k 1. 1. 2018 3 745 052,71 9 696,00 3 754 748,71

Tvorba fondu

Rozdělení HV 2017 27 772,00  27 772,00

Peněžní dary proúčtované a přijaté 2018  28 000,00 28 000,00

Zdroje celkem 27 772,00 28 000,00 55 772,00

Čerpání fondu

Převod do investičního fondu   0,00

z toho:    

Peněžní dary použité v 2018  28 000,00 28 000,00

Čerpání celkem 0,00 28 000,00 28 000,00

Konečný zůstatek k 31 12. 2018 3 772 824,71 9 696,00 3 782 520,71

Celkem 320 000,00

Dary a příspěvky od jiných subjektů

dar na financování projektové dokumentace (Filmová 
kancelář – vodojemy)

99 220,00

Celkem 99 220,00

CELKEM TVORBA ZA ROK 2017 5 210 674,00

Čerpání fondu (úbytky)

povinný odvod z odpisů zřizovateli za rok 2018 3 635 000,00

Celkem odvod zřizovateli 3 635 000,00

pořízení investic:

z účelového příspěvku zřizovatele: zapsáno 
v položkové tabulce

modernizace prostor a vybavení pro účely činnosti 
organizace 320 tis. Kč

Celkem 0,00

z prostředků fondu:

Z-2200 – stěna levá nábytková (galerie) 45 133,00

Z-2201 – osvětlení LED sekretariát RAD2 108 272,82

22-0000002 – soubor atypického nábytku sekretariát 
RAD 2

273 289,74

22-0000003 – mobilní podium Nivtec 478 024,95

22-0000005 – IC Radnická 8 vybavení – nábytek 356 983,80

22-0000006 – IC Radnická 8 vybavení – osvětlení 83 658,37

22-0000007 – IC Radnická 8 – obklad stěna Dukta 
(7/2018)

122 801,11

22-0000004 – EO Rad 4 – nábytkové vybavení 
kanceláře 106/VI

192 525,35

22-0000001 – kopírovací stroj Konica Minolta 47 220,71

22-0000008 – dřevěný nábytek 206 298,87

22-0000009 – fotokopírovací stroje Konica Minolta 42 291,50

22-0000010 – Soubor modernizace prostor a vybavení 91 619,00

22-0000011 – Soubor modernizace prostor a vybavení 
*

228 797,19

22-0000012 – Světelný textilní rám 71 054,88

19-0000001 – projektová dokumentace vodojemy 
(pořízeno z daru)

99 220,00

19-0000002 – webové stránky pro festival Brněnská 
16

91 000,00

29-0000001 – Digitální zařízení 95 663,37

technické zhodnocení KARAT 1 006 555,45

technické zhodnocení WF 71 173,50

Celkem pořízení DHM a DNM 3 711 583,61

CELKEM ČERPÁNÍ ZA ROK 2018 7 346 583,61

* TIC dokryl z vlastních zdrojů ve výši 416,19 Kč

KONEČNÝ ZŮSTATEK K 31. 12. 2018 844 294,32
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Fond odměn 

Fond FKSP

Počáteční zůstatek k 1. 1. 2018   0 Kč

Tvorba fondu 
Příděl ze zlepšeného HV roku 2017   0 Kč 

Čerpání fondu

Konečný zůstatek k 31. 12. 2018    0 Kč
Fond odměn nebyl v roce 2018 tvořen ani čerpán.

Počáteční stav k 1. 1. 2018    516 963,74 Kč

Zdroje fondu: 
základní příděl do fondu ve výši 2 % z HM  705 820,00 Kč

Čerpání fondu: 
příspěvek na stravenky    650 462,00 Kč
dary životní jubileum    5 000,00 Kč
kultura, tělovýchova a sport    46 431,05 Kč
Celkem čerpání     701 893,05 Kč
 
Konečný zůstatek k 31. 12. 2018   520 890,69 Kč

Přehledná tabulka fondů – Plán tvorby a čerpání peněžních fondů k 31. 12. 2018 je součástí 
přílohové části této zprávy.

Finanční krytí fondů 
Zůstatky jednotlivých fondů k 31. 12. 2018 ve výši 5 147 705,72 Kč, jsou ±nančně kryty peněž-
ními prostředky na běžných účtech TIC BRNO v Komerční bance
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12 KONTROLNÍ 
ČINNOST
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Kontrolní činnost uvnitř organizace je zajišťována prostřednictvím vnitřního kontrolního 
systému (dále VKS) tj. řídící kontrolou a interním auditem. Hlavními cíli finanční kontroly dle 
§4 zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě je prověřovat:

dodržování právních předpisů a opatření přijatých orgány veřejné správy v mezích 
těchto předpisů při hospodaření s veřejnými prostředky k zajištění stanovených 
úkolů těmito orgány,

zajištění ochrany veřejných prostředků proti rizikům, nesrovnalostem nebo jiným 
nedostatkům způsobeným zejména porušením právních předpisů, nehospodárným, 
neúčelným 

a neefektivním nakládáním s veřejnými prostředky nebo trestnou činností,

včasné a spolehlivé informování vedoucích orgánů veřejné správy o nakládání 
s veřejnými prostředky, o prováděných operacích, o jejich průkazném účetním 
zpracování za účelem účinného usměrňování činnosti orgánů veřejné správy 
v souladu se stanovenými úkoly,

hospodárný, efektivní a účelný výkon veřejné správy. 

Řídící kontrola v organizaci je zajišťována odpovědnými vedoucími zaměstnanci jako 
součást vnitřního řízení orgánu veřejné správy při přípravě operací před jejich schválením, 
při průběžném sledování uskutečňovaných operací až do jejich konečného vypořádání 
a vyúčtování a následném prověření vybraných operací v rámci hodnocení dosažených 
výsledků a správnosti hospodaření.

Interní audit v organizaci zajišťuje pověřený zaměstnanec. Jeho úkolem je organizačně 
oddělené 

a funkčně nezávislé přezkoumávání a vyhodnocování přiměřenosti a účinnosti řídící 
kontroly, včetně prověřování správnosti vybraných operací. Na základě svých zjištění 
předkládá interní auditor ředitelce společnosti doporučení k nápravě zjištěných nedostatků 
a předcházení nebo ke zmírnění rozpoznaných rizik. 

Pro rok 2018 byl sestaven roční plán interních auditů: 

Kontrola dodržování postupů při aplikaci SŘ č. 4/2016 o cestovních náhradách

Kontrola čerpání účelových příspěvků TIC BRNO (1. – 4. fáze)

Kontrola dodržování postupů při zadávání veřejných zakázek se zohledněním 
principů 

3E (hospodárnost, efektivnost a účinnost) včetně nastavení, dodržení a specifika 
hodnotících kritérií.

Následné audity:

Kontrola auditu: Kontrola zadávání veřejných zakázek v TICmB

Kontrola auditu: Kontrola oběhu dokladů v organizaci

Kontrola auditu: Kontrola dokladové inventarizace k 31. 12. 2016

Dále byly v organizaci zahájeny mimořádné interní audity pod názvem:

Kontrola dodržování vnitřního kontrolního systému se zaměřením na oblast likvidace 
faktur přijatých v TIC BRNO.

Procesní a personální audit, vyhodnocení rizikových faktorů a identifikace rezerv.

Kontrola dodržování zásad ochrany osobních údajů v rámci GDPR.

Kontrola zabezpečení budov se zaměřením na prověření stávajícího stavu 
zabezpečení budov spravovaných TIC.

Kontrola bezpečnosti práce se zřetelem na zajištění příznivých pracovních podmínek 
a zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v Podzemí.

Rovněž byla provedena aktualizace mapy rizik TIC BRNO pro rok 2018.
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Roční zpráva 
o výsledcích 
interního 
auditu TIC 
BRNO za rok 
2018

Zpráva obsahuje1:
hodnocení obecné kvality výkonu řídící kontroly v organizaci

analýzu závažných nedostatků, které nepříznivě ovlivnily činnost organizace

uvedení nedostatků ve fungování řídící kontroly v organizaci byly důvodem snížení 
±nanční výkonnosti v činnosti organizace

doporučení ke zkvalitnění řízení provozní a ±nanční činnosti organizace a jejího vnitř-
ního kontrolního systému

Zprávu vytvořila:     Mgr. Hana Zoubková

Zpráva se týká období:   1. 1. 2018–31. 12. 2018

Počet stran zprávy:   11
Počet příloh:     0

Rozdělovník:
Výtisk č. 1     Ředitelka organizace
Výtisk č. 2     Interní auditorka

1 

Identi�kační údaje

1 dle §31 zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě.
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Seznam souvisejících právních norem v platném znění:

Zákon č. 320/2001 Sb., o ±nanční kontrole ve veřejné správě

Zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví

Vyhl. MF č. 416/2004, kterou se provádí zákon č. 320/2001 Sb., o ±nanční kontrole

Materiály (zprávy z interních auditů r. 2018) použité při přípravě zprávy:

Zpráva o provedeném auditu č. 01–18 Kontrola výběrových řízení veřejných zakázek 
TIC BRNO se zřetelem zvláště na nastavení, dodržení a speci±ka hodnotících kritérií 
ze dne 15. 7. 2018

Zpráva o provedeném auditu č. 02–18 Kontrola čerpání účelových příspěvků TIC BRNO – 
4 fáze ze dne 14. 1. 2019

Zpráva o provedeném auditu č. 03-18 Kontrola dodržování postupů při aplikaci SŘ 
č. 4/2016 o cestovních náhradách ze dne 30. 3. 2018

Zpráva o provedení mimořádného auditu č. 01-18 Kontrola dodržování vnitřního kont-
rolního systému se zaměřením na oblast likvidace faktur přijatých v TIC BRNO ze dne 
15. 8. 2018

Zpráva o provedení mimořádného auditu č. 02-18 procesní a personální audit v od-
dělení produkce a programu a provozního oddělní se zaměřením na analýzu stávající-
ho stavu, vyhodnocení rizikových faktorů a identi±kaci rezerv v těchto odděleních – 
2. fáze ze dne

Zpráva o provedení mimořádného auditu č. 03-18 Kontrola dodržování zásad ochrany 
osobních údajů v rámci GDPR se zaměřením na pracoviště TIC se sdíleným přístupem 
na síť ze dne 16. 11. 2018

Zpráva o provedení mimořádného auditu č. 04-18 Kontrola zabezpečení budov se za-
měřením na prověření stávajícího stavu zabezpečení budov spravovaných TIC BRNO ze 
dne 5. 12. 2018

Zpráva o provedení mimořádného auditu č. 05-18 Kontrola bezpečnosti práce se zře-
telem na zajištění příznivých pracovních podmínek a zajištění bezpečnosti a ochrany 
zdraví při práci v Podzemí.

Zprávy o provedených následných auditech v roce 2018 (jde o kontrolu realizace při-
jatých opatření z vykonaných auditů v roce 2017)

Použitá platná metodika2 pro TIC BRNO:

směrnice ředitelky č. 2/2017 Pravidla a funkce VKS 

směrnice ředitelky č. 6/2016 Směrnice pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu

směrnice ředitele č. 5/2014 Oběh účetních dokladů v organizaci

další související interní normativní akty organizace 

Seznam souvisejících ostatních použitých materiálů:

ZL TIC BRNO ve znění platném ode dne 1. 7. 2017

2 včetně platných příloh a dodatků.
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Seznam použitých zkratek:

VKS – vnitřní kontrolní systém,
Pravidla a funkce VKS – směrnice ředitelky č.2/2017 Pravidla a funkce VKS v TIC BRNO,
Zákon o ±nanční kontrole – zákon č. 320/2001 Sb., o ±nanční kontrole ve veřejné správě,
IA – interní auditorka,
ZL TIC BRNO – zřizovací listina TIC BRNO v platném znění
směrnice VZMR – směrnice o zadávání veřejných zakázkách malého rozsahu.

Cílem této zprávy je obecně vyhodnotit kvalitu výkonu řídící kontroly v organizaci za rok 
2018. Zpráva dále uvádí nedostatky, které měly nepříznivý vliv na činnost organizace. V závěru 
zprávy jsou uvedena doporučení ke zkvalitnění řízení provozní a ±nanční činnosti organizace 
a jejího vnitřního kontrolního systému.

Odpovědnost a pravomoc příslušných vedoucích a ostatních zaměstnanců, kteří se podílejí na 
přípravě a přímém uskutečňování operací příspěvkové organizace je jednoznačně vymezena, 
a to prostřednictvím zřetelného oddělení funkcí mezi zaměstnanci v průběhu celé operace, 
a jsou upraveny vnitřním předpisem3.

V organizaci byly v rámci roku 2018 vytvářeny podmínky pro příznivé kontrolní prostředí dle 
aktuálních potřeb organizace, vzhledem k předpokládaným záměrům a cílům pro další činnost 
organizace dle ZL TIC BRNO4. Organizace dbala na včasnou a úplnou informovanost zaměst-
nanců v souvislosti s aktuálním plánem činnosti organizace a při jeho naplňování. Koncepce, 
záměry a konkrétní úkoly byly zaměstnancům předkládány ihned po jejich rozpracování a jas-
ně vysvětleny tak, aby instrukce byly přehledné a srozumitelné.

Podle zákona č. 320/2001 Sb., o ±nanční kontrole ve veřejné správě a prováděcí vyhlášky 
č. 416/2004 Sb. příspěvková organizace TIC BRNO stanovila harmonogramem plánu IA na rok 
2018 roční plán interního auditu, jenž konkretizoval typy auditů, vymezení auditů, jejich cíle, 
auditovaná období a personální zajištění.

Plán interního auditu TIC BRNO pro rok 2018 zahrnoval:

A. Řádné audity:

1. Audit Kontrola výběrových řízení veřejných zakázek TIC BRNO se zřetelem zvláště na nasta-
vení, dodržení a speci±ka hodnotících kritérií

vymezení auditu: Kontrola výběrových řízení veřejných zakázek se zřetelem 

na dodržování SŘ č. 6/2016 pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu a zákona 
č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek 

typ auditu: systémový

cíl auditu: dodržování postupů při zadávání veřejných zakázek se zohledněním princi-
pu 3E (hospodárnost, efektivnost a účinnost) včetně nastavení, dodržení a speci±ka 
hodnotících kritérií

personální zajištění: interní auditor

auditované období: 1. 1. – 30. 6. 2018

3 viz příloha č. 6 směrnice ředitelky č. 2/2017 Pravidla a funkce vnitřního kontrolního 
systému v TIC BRNO. 
4 zřizovací listiny TIC BRNO.

1.1 

Identi±kační údaje

1.2 

Výkon řídící kontroly v organizaci
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2. Audit Kontrola čerpání účelových příspěvků TIC BRNO – 4 fáze 

vymezení auditu: Kontrola zachování hospodárnosti, účinnosti a efektivnosti při čer-
pání účelových příspěvků TIC BRNO

typ auditu: výkonový

cíl auditu: prověřit dodržování hospodárnosti, účinnosti e efektivnosti při čerpání úče-
lových příspěvků TIC BRNO v roce 2018 (4 fáze)

personální zajištění: interní auditor

auditované období: 1. 1.–31. 12. 2018

3. Audit Kontrola dodržování postupů při aplikaci SŘ č. 4/2016 o cestovních náhradách 

vymezení auditu: Kontrola dodržování SŘ č. 4/2016 o cestovních náhradách a kontrola 
evidence spojené s cestovními příkazy k vyúčtování za 2. pol. roku 2017

typ auditu: výkonový

cíl auditu: koordinace a nastavení vhodných postupů v oblasti cestovních náhrad v or-
ganizaci (popř. aktualizace směrnice)

personální zajištění: interní auditor

auditované období: 1. 1.–28. 2. 2018

B. Následné audity 
 

rozsah a věcné zaměření: kontrola vykonaných auditů v roce 2017 (dle seznamu):

kontrola auditu IA 01-17 Kontrola zadávání veřejných zakázek v TICmB

kontrola auditu IA 02-17 Kontrola oběhu dokladů v organizaci

kontrola auditu MIA 01-17 Kontrola dokladové inventarizace k 31. 12. 2016

cíl: kontrola realizace navržených opatření provedených auditů uvedených výše.

personální zajištění: interní auditor

auditované období: 1. 1. 2017–31. 12. 2017

C. Mimořádné audity

1. Kontrola dodržování vnitřního kontrolního systému se zaměřením na oblast likvidace faktur 
přijatých v TIC BRNO

vymezení auditu: Kontrola dodržování vnitřního kontrolního systému se zaměřením 

na oblast likvidace faktur přijatých v TIC BRNO

typ auditu: systémový

cíl auditu: Cílem auditu je ověřit dodržování postupů a účinnosti vnitřního kontrolního 
systému dle zákona č. 320/2001 Sb. o finanční kontrole a směrnice ředitelky 

č. 2/2017 Pravidla a funkce VKS, se zaměřením na oblast likvidace faktur 

v TIC BRNO.

personální zajištění: interní auditor

auditované období: 2. 1. 2017–30. 6. 2017

2. Procesní a personální audit v oddělení produkce a programu a provozního oddělení se za-
měřením na analýzu stávajícího stavu, vyhodnocení rizikových faktorů a identifikaci rezerv 
v těchto odděleních – 2 fáze

vymezení auditu: procesní a personální audit v oddělení produkce a programu a pro-
vozního oddělení se zaměřením na analýzu stávajícího stavu, vyhodnocení rizikových 
faktorů a identifikaci rezerv v těchto odděleních

typ auditu: systémový

cíl auditu: Prověřit účelnost a efektivnost personálního obsazení oddělení produkce 
a programu a provozního oddělení s následným vyhodnocením rizik a rezerv.

personální zajištění: interní auditor auditované období: 2. 10. 2017–1. 10. 2018
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3. Kontrola dodržování zásad ochrany osobních údajů v rámci GDPR se zaměřením na praco-
viště TIC se sdíleným přístupem na síť

vymezení auditu: kontrola dodržování zásad ochrany osobních údajů v rámci GDPR se 
zaměřením na pracoviště TIC se sdíleným přístupem na síť

typ auditu: systémový 

cíl auditu: Prověřit dodržování zásad ochrany osobních údajů pracovníky TIC 

se sdíleným přístupem na síť

personální zajištění: interní auditor

auditované období: 01. 01.–30. 06. 2018

4. Kontrola zabezpečení budov se zaměřením na prověřením stávajícího stavu zabezpečení 
budov spravovaných TIC BRNO

vymezení auditu: kontrola zabezpečení budov se zaměřením na prověření stávajícího stavu 
zabezpečení budov spravovaných TIC BRNO
typ auditu: systémový
cíl auditu: prověřit stávající stav zabezpečení budov ve správě TIC BRNO
personální zajištění: interní auditor
auditované období: 01. 01.–30. 06. 2018

5. Kontrola bezpečnosti práce se zřetelem na zajištěních příznivých pracovních podmínek 
a zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v Podzemí

vymezení auditu: kontrola bezpečnosti práce se zřetelem na zajištění příznivých pra-
covních podmínek a zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v Podzemí

typ auditu: systémový

cíl auditu: prověřit dodržování příznivých pracovních podmínek a zajištění bezpečnosti 
a ochrany zdraví při práci v Podzemí

personální zajištění: interní auditor

auditované období: 2. 1.–30. 6. 2018

Řízení rizik v TIC BRNO:

Aktualizace a sestavení mapy rizik v organizaci v roce 2018 včetně vyhodnocení všech zjiš-
těných rizik v organizaci v souvislosti s její činností probíhalo v období od 1. 10. 2018 do 31. 
12. 2018.

2

Analýza vlivů na činnost organizace

Během roku 2018 se organizace soustředila na realizaci strategických cílů v rámci zabez-
pečení hospodárného, efektivního a účelného využívání veřejných ±nančních prostředků při 
zabezpečení činností dle ZL TIC BRNO.

V roce 2018 organizace zajistila předběžnou, průběžnou i následnou kontrolu v souladu s § 
26 a 27 zákona o ±nanční kontrole. Z vykonaných auditů a zjištění vyplynuly zejména tyto 
doporučení IA:

ad. A Řádné audity:

1. ad Kontrola dodržování postupů při zadávání veřejných zakázek se zohledněním principů 3E 
(hospodárnost, efektivnost a účinnost) včetně nastavení, dodržení 
a speci±ka hodnotících kritérií.

Zjištění řádného auditu č. 01–18:

a) Doporučuji doplnění knihy veřejných zakázek pro rok 2017 a 2018 uložené na sdíleném 
disku a její průběžnou aktualizaci.

b) Doporučuji vytvoření nové elektronické evidenční agendy „Veřejné zakázky“ na portále 
WorkFlow.
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2. ad Kontrola čerpání účelových příspěvků TIC BRNO – 1. – 4. fáze

Zjištění řádného auditu č. 02-18:

a) Doporučuji pravidelnou aktualizaci tabulky Soupis dokladů souvisejících s čerpáním 
limitovaného příslibu k 31. 12. 2018 odpovědnými zaměstnanci jednotlivých středisek 
v součinnosti s pracovníky ekonomického oddělení.

b) Doporučuji dodržování postupů při elektronickém schvalování dokumentů odpověd-
ným zaměstnancem a důkladnou kontrolu přikládaných souborů.

c) Doporučuji vytvoření sestavy v IS KARAT, která bude zahrnovat všechny potřebné po-
ložky dle vzoru tabulky Soupis dokladů souvisejících s čerpáním limitovaného příslibu 
k čerpání účelového příspěvku, včetně data úhrady.

d) Doporučuji odstranit nedostatky nalezené při kontrole. 

3. ad Kontrola dodržování postupů při aplikaci SŘ č. 4/2016 o cestovních náhradách.

Zjištění řádného auditu č. 03-18:

a) Důsledné dodržování zavedené směrnice ředitelky č. 4/2016 o cestovních náhradách, 
uloženou na sdíleném disku \\files.lan.ticbrno.cz\VnitrniPredpisy\Směrnice\PLATNÉ 
2016\SŘ č. 4_2016_Cestovní náhrady. 

b) Doporučuji aktualizaci směrnice ředitelky č. 4/2016 Cestovní náhrady v oblasti vyúčto-
vávání záloh. 

c) Doporučuji kontrolu správnosti identifikačních údajů organizace uvedených na formu-
lářích týkajících se cestovních náhrad. 

d) Doporučuji vytvořit a uložit na sdílený disk tabulku k evidenci všech cestovních příka-
zů v organizaci, tedy vyúčtovaných a nevyúčtovaných. 

ad C Mimořádné audity:

1 ad Kontrola dodržování postupů a účinnosti vnitřního kontrolního systému dle zákona 
č. 320/2001 Sb. o finanční kontrole a směrnice ředitelky č. 2/2017 Pravidla a funkce VKS, se 
zaměřením na oblast likvidace faktur přijatých v TIC BRNO.

Zjištění mimořádného auditu č. 01–18

a) Doporučuji stanovit odpovědného zaměstnance pro průběžnou kontrolu splatností 
faktur přijatých a zástup pověřené osoby pro případ její nepřítomnosti.

b) Doporučuji hlavní účetní vypracovat interní sdělení, kde písemně stanoví nastavení 
vnitřního kontrolního systému na účetním oddělení a to formou sestavy neuhrazených 
faktur z IS Karat. V tomto případě je elektronický systém schvalování Workflow nedo-
stačující, jedná se pouze o nadstavbovou funkci.

2 ad Procesní a personální audit v oddělení produkce a programu a provozního oddělení se 
zaměřením na analýzu stávajícího stavu, vyhodnocení rizikových faktorů 
a identifikaci rezerv v těchto odděleních – 2. fáze
 
Mimořádný audit č. 02-18 je aktuálně ve fázi zpracovávání. 

3 ad Kontrola dodržování zásad ochrany osobních údajů v rámci GDPR se zaměřením na pra-
coviště TIC se sdíleným přístupem na síť

 Zjištění mimořádného auditu č. 03–18

a) Revize a zveřejnění Směrnice ředitelky o ochraně osobních údajů TIC BRNO

b) Důsledné proškolení zaměstnanců IC na ochranu osobních údajů dle vydané směrnice 
a stvrzení podpisem proškolených zaměstnanců.

c) Doporučuji důsledné dodržování systému odhlašování a přihlašování na sdílených po-
čítačích při odchodu na pauzu či střídání jednotlivých směn na IC.

4 ad Kontrola zabezpečení budov se zaměřením na prověření stávajícího stavu zabezpečení 
budov spravovaných TIC BRNO.

Zjištění mimořádného auditu č. 04–18

a) Z hlediska bezpečnosti a prevence mimořádných událostí doporučuji zavedení systé-
mu generálního klíče u objektů Radnická 2–10. Systém generálního klíče zajistí efek-
tivní přístup do budov a zcela jednoznačně vymezí vstupy zaměstnanců na jejich 
pracoviště.
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b) Doporučuji doplnění zabezpečení o systém EPS u objektů Radnická 2–10.

c) Doporučuji pravidelné preventivní i náhodné kontroly technického stavu zabezpečení 
objektů spravovaných TIC odpovědnou osobou.

5 ad Kontrola bezpečnosti práce se zřetelem na zajištění příznivých pracovních podmínek 
a zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v Podzemí.

Zjištění mimořádného auditu č. 05-18

a) Z hlediska bezpečnosti a prevence mimořádných událostí doporučuji pravidelné pre-
ventivní i náhodné kontroly stavu BOZP v TIC BRNO – absolvování školení BOZP za-
městnanců a lékařské prohlídky, ale také kontrola stavu objektů Podzemí odpovědný-
mi osobami.

b) Doporučuji zohlednit zprávu statika a provést případná opatření podle výsledku zprá-
vy, poté co bude zpráva doručena TIC BRNO.

c) Navrhuji vytvoření Směrnice o bezpečnosti práce se zřetelem na zajištění příznivých 
pracovních podmínek a zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v Podzemí. 
Tato směrnice by měla obsahovat zejména: 

vyhodnocení zdravotních rizik v jednotlivých provozech podzemí. Na základě zjiště-
ní stanovit termíny pravidelných a náhodných lékařských prohlídek, stanovit rozsah 
a nutnou oblast zdravotního vyšetření;

stanovení kompetencí – odpovědných osob za zajištění zdravotních prohlídek, školení 
BOZP, za zajištění pravidelných rozborů např. mykologických, za zajištění statistických 
posudků a dalších oblastí souvisejících s tématem směrnice.

3. ad Řízení rizik v TIC BRNO:

V roce 2018 byla provedena aktualizace mapy rizik organizace, v rámci těchto prací byli vy-
zváni vedoucí jednotlivých oddělení a středisek k vytipování rizik v rámci působnosti svého 
střediska včetně komplexního navržení opatření k eliminaci těchto identifikovaných rizik z je-
jich pohledu a příslušných kompetencí. 

Veškeré získané podklady v rámci organizace byly analyzovány a následný výstup byl zpra-
cován do mapy rizik a tabulky Řízení rizik 2018. Jednotlivá rizika byla ohodnocena v souladu 
s Metodickou pomůckou Postup práce s riziky v rámci MMB. 

Dále byla provozním oddělením vyhotovena a dodána tabulka rizik BOZP, tato byla také vlože-
na na disk Q do složky Řízení rizik 2018. 

Mapa rizik TIC BRNO 2018 a tabulka řízení rizik TIC BRNO 2018 je dostupná na sdíleném disku 
Q:\Řízení rizik\řízení rizik 2018\Mapa rizik TIC BRNO 2018.docx.

4. ad Zajištění finanční kontroly 

V souladu s § 5 zákona o finanční kontrole vedení organizace dbá v rámci odpovědnosti za 
organizování, řízení a zajištění přiměřenosti a účinnosti finanční kontroly v rámci své řídící 
pravomoci především na tyto aspekty:

a) organizuje finanční kontrolu tak, aby byla zajištěna přiměřená jistota, že tato kontrola 
podává včasné a spolehlivé informace o hospodaření, které jsou podkladem pro zajiš-
tění účinného řízení výkonu veřejné správy při plnění schválených záměrů a cílů,

b) dbá na to, aby finanční kontrolu vykonávali zaměstnanci s kvalifikačními předpoklady, 
kteří jsou zároveň bezúhonní a u nichž nehrozí střet zájmů podle zvláštních právních 
předpisů; 

c) zajišťuje, aby byly vyloučeny nežádoucí zásahy směřující k ovlivnění zaměstnanců vy-
konávajících finanční kontrolu; zaměstnanci nesmí být vydán pokyn, který by ohrozil 
nebo znemožnil objektivní výkon finanční kontroly; pokud byl takový pokyn vydán, 
zaměstnanec se jím nesmí řídit,

d) určuje konkrétní cíle finanční kontroly podle charakteru zajišťovaných úkolů veřejné 
správy a v souladu s jejími hlavními cíli podle § 4,

e) sleduje a vyhodnocuje výsledky finanční kontroly a při zjištění nedostatků neprodleně 
přijímá konkrétní opatření k nápravě, jakož i systémová opatření, která mají za cíl před-
cházet a včas odhalovat nesprávné operace a jejich příčiny.



104

3 

Opatření na zkvalitnění činnosti organizace

Doporučení ke zkvalitnění řízení provozní a finanční činnosti organizace a jejího VKS:

1. Dbát na důsledné vymezení a uplatňování přímé odpovědnosti vedoucích pracovníků 
organizace při realizaci řídící kontroly v rámci VKS  organizace.

2. V oblasti přechodu na nový ekonomický informační systém  doporučuji postupovat dle 
výsledků provedené analýzy potřeb organizace.

3. Nadále důsledně dbát na efektivní aplikaci VKS s důrazem na včasnost a úplnost pře-
dávaných informací v rámci organizace s cílem včasné identi±kace a následné efek-
tivní eliminace rizik v celé organizaci.

V Brně dne: 15. 01. 2019
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13 INFORMACE 
O VÝSLEDKU 
INVENTARIZACE

Inventarizační zpráva za rok 2018, včetně vyhodnocení průběhu inventur a informace 
o inventarizačních rozdílech a zúčtovatelných rozdílech je součástí přílohové části.
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14 PŘÍLOHOVÁ 
ČÁST
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Přílohy

Zpráva o provedené inventarizaci za rok 2018
Prohlášení k inventarizaci
Výkazy k 31. 12. 2018:

Rozvaha k 31. 12. 2018
Výkaz zisku a ztráty k 31. 12. 2018
Přílohy k výkazům
Komentář k výkazům

Čestné prohlášení k závěrce
Plnění finančního plánu příspěvkové organizace k 31. 12. 2018
Plán tvorby a čerpání peněžních fondů k 31. 12. 2018
Návrh rozdělení zlepšeného výsledku hospodaření za rok 2018
Finanční vypořádání za rok 2018 – vyúčtování účelových….
Finanční vypořádání dotací poskytnutých příjemcům prostřednictvím….










































































































