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1 Analytická východiska  >  1.1 Prostředí města

1 Analytická východiska
1.1 Prostředí města
Analytická část konceptu kulturního centra Moravská Třebová podrobně analyzuje 
kulturní prostředí města – kulturní infrastrukturu a její aktéry ve vztahu k fyzickému 
prostředí města. Zkoumá možnosti využití bývalého průmyslového areálu Miltra, dnes 
brownfieldu, pro kulturní účely, resp. jejich slučitelnost s jinými funkcemi. Primárně 
ověřuje možnost umístění kulturního centra regionálního významu v areálu Miltra v širších 
socioekonomických souvislostech města.

Záměr vychází ze strategických dokumentů, které se podporou kultury zabývají. 
Rozvoj kulturních a kreativních odvětví spolu s rozvojem potřebné kulturní infrastruktury 
je obsažen jak ve Strategii regionálního rozvoje ČR na období 2021+, tak i v nedávno 
schváleném Národním plánu obnovy. Podrobněji se tímto tématem zabývá akční plán 
Strategie rozvoje a podpory kulturních a kreativních odvětví na období 2021-2023. 
Všechny tři strategické dokumenty obsahují širší obecné cíle, které naplňují ideu vzniku 
multifunkčního kulturního prostoru, jenž by měl navíc vzniknout na přestavbové ploše 
brownfieldu.

Ve strategickém plánu Pardubického kraje je definováno několik oblastí, které se 
tohoto záměru dotýkají a zároveň umožňují potenciální čerpání dotací na jeho realizaci. 
Jde především o programy na podporu kultury, památkové péče a na rozvoj infrastruktury 
cestovního ruchu.

Nejpodrobnějším dokumentem zabývajícím se problematikou kultury je Strategický 
plán města Moravská Třebová. V dokumentu lze identifikovat dvě oblasti, ve kterých 
je velký prostor pro zlepšení, které by mohlo právě nové kulturní a komunitní centrum 
přinést. Jedním z dílčích cílů, které spadají pod globální cíl “zvýšení atraktivity města 
pro život“, je vytvoření podmínek pro aktivní trávení volného času pro mladé lidi. Pomocí 
utvoření atraktivního prostředí pro mladé lidi lze bojovat například i proti negativnímu 
demografickému trendu. Druhou oblastí, kterou může realizace záměru výrazně ovlivnit 
a na kterou dokument upozorňuje, je nedostatek kulturní nabídky pro potenciální turisty.

Právě turistům má Moravská Třebová mnoho co nabídnout. Historie města sahá až do 
13. století a je významným turistickým lákadlem v regionu. Rozsáhlé historické jádro 
si zachovalo svou původní podobu a spolu s areálem renesančního zámku a Křížovým 
vrchem představuje významné historické hodnoty. Unikátem je také městské muzeum, 
které v současnosti plní i funkci kulturního střediska, sídlí v něm i kino. S areálem muzea 
přímo sousedí objekt bývalé továrny Miltra a tato vzájemná blízkost představuje velikou 
příležitost pro vznik kulturního centra právě na této nevyužívané ploše.

Z hlediska širších vztahů je poloha Moravské Třebové z velké části definována jejím 
umístěním mezi Svitavskou pahorkatinou a Zábřežskou vrchovinou. Tato terénní 
konfigurace mírně komplikuje jak dostupnost okresního města Svitavy, tak nejbližšího 
krajského města Olomouce. Přirozenou spádovou oblastí města je tak převážně 
zemědělská oblast severně a jižně od města. Tato oblast spadá pod správní obvod ORP 
Moravská Třebová, který zahrnuje 33 obcí, pro které je Moravská Třebová správním 
centrem. Významnou proměnou v dopravní dostupnosti města dojde po dokončení páteřní 
dálniční trasy D35 a navazující dálnice D55, které se budou křížit severně od města.

Populační vývoj města i přilehlého regionu prošel v minulosti několika významnými 
proměnami. K nejvýraznějšímu propadu počtu obyvatel došlo po 2. světové válce 
v souvislosti s odsunutím německy mluvících obyvatel. Od 60. let docházelo k postupnému 
nárůstu počtu obyvatel města, který se zastavil až po roce 1989, kdy začaly počty obyvatel 
opět klesat. Jen v posledních deseti letech došlo k úbytku počtu obyvatel města zhruba 
o 10 %. Největší podíl na tom má vystěhovávání se stávajícího obyvatelstva. Ve srovnání 
s referenčními městy je tento trend u Moravské Třebové nejvýraznější. Velikost populace 
města je tak v současnosti přibližně stejná jako v roce 1890. Ještě výrazně horší statistiky 
lze sledovat v případě přidruženého správního obvodu obce s rozšířenou působností, kde 
nyní žije přibližně o 15 000 lidí méně než před 100 lety.

Podle demografické prognózy lze podobný úbytek očekávat i v budoucnu. Největší podíl 
na tom bude mít stárnutí populace a migrace. Je možné, že pokud se městu podaří přilákat 
nové obyvatele, může dojít ke zpomalení trendu, nebo jeho zastavení. Důležitou roli zde 
sehraje také kvalita a dostupnost bytového fondu. Radnice v současnosti plánuje novou 
výstavbu především na rozvojových plochách na západě města. Město zároveň disponuje 
297 obecními byty, což je o 303 méně než v roce 2005. Tento počet v současnosti 
neodpovídá poptávce po tomto typu bydlení.

V obci se v současnosti nachází kompletní základní občanská vybavenost. Zdravotní 
služby poskytuje Nemocnice následné péče Moravská Třebová. Ostatní sociální služby 
zajišťují zejména příspěvkové organizace města Sociální služby města Moravská Třebová 
(domov pro seniory, domov se zvláštním režimem, pečovatelská služba a odlehčovací 
služba), Charita Moravská Třebová, SKP-CENTRUM, o.p.s., a Komunitní klub, které se 
soustřeďují na práci s etnickými menšinami a osobami v obtížné životní situaci. Ve městě je 
však nedostatek sociálních bytů, přičemž velkou část potřebného zázemí zajišťuje klášter 
bratří františkánů. Kapacita a dostupnost terénních sociálních služeb je uspokojivá.
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Kapacita mateřských a základních škol je i vzhledem k současnému demografickému 
trendu dostačující. Střední školství ve městě je složeno z různých typů vzdělávacích 
institucí, což způsobuje i významnou dojížďku studentů z okolních obcí. V rámci výuky zde 
funguje spolupráce s kulturními institucemi, kdy mohou žáci využívat jak služby nabízené 
kulturním střediskem, tak domem dětí a mládeže i ostatními volnočasovými kroužky. Chybí 
zde však větší prostor vhodný pro pořádání velkých kulturních akcí. Z hlediska sportovní 
infrastruktury je mimo modernizaci stávajících zařízení identifikována potřeba realizace 
víceúčelové sportovní haly.

Svým urbanistickým uspořádáním je Moravská Třebová typickým kolonizačním 
městem s pravidelným půdorysem. Kompaktní uspořádaní města, podporuje dobrou 
pěší dostupnost a prostupnost v rámci sídla. Ideální jsou také podmínky pro využívání 
cyklistické dopravy. Ukazuje se však vhodné rozšířit potřebnou infrastrukturu především 
v podobě cyklistických pruhů a stojanů na kola.

Nejvýznamnějším veřejným prostranstvím je náměstí T. G. Masaryka, kde je 
koncentrovana občanská vybavenost a pořádají se zde trhy a jiné kulturně-komunitní akce. 
V blízkosti náměstí se nachází areál zámku, který je díky zde umístěné základní umělecké 
škole a Městské knihovně Ladislava z Boskovic pravidelně navštěvován nejen turisty, ale 
také místními obyvateli. Další významné veřejné prostranství představuje muzejní park 
přímo sousedící s areálem Miltra, který je hojně využíván všemi věkovými skupinami. 
Chodí sem klienti přilehlého domova pro seniory, studenti gymnázia i rodiny s dětmi.

Většina rozvojových ploch vymezených územním plánem města se nachází na jeho 
okraji. Prostorově nejrozsáhlejší rozvojové plochy jsou na západě a jihozápadě města. To 
může v budoucnu vést k vychýlení přirozeného těžiště města a přesunutí centra dění blíže 
k areálu Miltra. V městské památkové rezervaci jsou dva brownfieldy – objekt bývalého 
mlýna a městská tržnice, jejich další osud je však zatím nejasný.

Samotný areál Miltra přiléhá muzejnímu parku, nachází se na jižní straně Jiráskovy ulice 
v ochranném pásmu městské památkové rezervace v dobré pěší dostupnosti z centra 
města. Jde o jedinou rozvojovou plochu v zájmovém území, u které stávající územní plán 
uvádí funkční využití jako občanské vybavení – malá a střední komerční vybavenost. Pro 
realizaci záměru kulturního centra by tak nebyla nutná změna územního plánu. V areálu se 
nenacházejí žádné památkově hodnotné stavby. Z celoměstského pohledu je tato plocha 
situována ve velmi výhodné lokalitě a pro většinu obyvatel města je pohodlně dostupná 
pěšky. Jedinou významnou bariérou zůstává komplikovaně prostupný blok ze směru od 
ulice Komenského.

Ekonomickou základnu města tvoří převážně malé a středně velké podniky. Společně 
vytvářejí více než 2 600 pracovních míst ve většině zkoumaných odvětví. Největší podíl 
má zpracovatelský průmysl, není však natolik dominantní jako u ostatních referenčních 
měst. V porovnání se srovnatelnými referenčními městy je v Moravské Třebové nejméně 
ekonomicky aktivních subjektů. Mezi největší zaměstnavatele ve městě patří firmy ATEK, 
s.r.o., a firma REHAU Automotive, s.r.o. Obě firmy zaměstnávají přes 500 kmenových 
zaměstnanců a jsou tak klíčovým aktérem pro další rozvoj města. Velmi důležitou 
infrastrukturou pro podnikání je nová průmyslová zóna na západním okraji města. 
V porovnání se zbytkem Pardubického kraje je nezaměstnanost ve městě dlouhodobě 
o jeden procentní bod vyšší. To je způsobeno především periferní polohou regionu, rychle 
stárnoucím obyvatelstvem a socioekonomickou situací ve městě.

Podíváme-li se podrobněji na cestovní ruch ve městě, lze v posledních letech pozorovat 
mírný nárůst v návštěvnosti i počtu přenocování. Značkou města Moravská Třebová je 
slogan „Renesanční perla České republiky“. Spolu s Ministerstvem kultury se podařilo 
díky dotacím zrealizovat několik projektů na podporu cestovního ruchu. Město láká 
turisty především na unikátní historické památky a sportovní vyžití ve městě i okolí. 
Největším deficitem pro další rozvoj turistického ruchu je nedostatek povědomí o městě 
a jeho atrakcích spolu s nedostatečnou turistickou infrastrukturou. Jde především 
o nedostatečnou kvalitu a kapacitu ubytovacích zařízení a stravovacích služeb. Důležitým 
faktorem je také absence větších kulturních akcí.

Celkové finanční hospodaření města je v dobré kondici. Poslední roky byl rozdíl příjmů 
a výdajů kladný. Město je také poměrně úspěšné při získávání dotací. V případě finančního 
majetku města jde především o prostředky uložené na účtech města. Nemovitý majetek 
zahrnuje mimo bytový fond a aquapark také areál bývalé továrny Miltra. 
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1.2 Kulturní prostředí města
Jako největší hodnoty města v oblasti kultury uvedli aktéři kulturního a komunitního 
dění především kulturní akce pro širokou veřejnost a historickou hodnotu města. S tím 
souvisí také kladně hodnocený návrat k tradicím a pořádání tradičních akcí. Obecně je za 
hodnotu považována chuť lidí začít něco vytvářet a budovat komunitu. Situace v kulturním 
a komunitním životě se v posledních letech výrazně zlepšila zejména díky novým aktivním 
spolkům a novému vedení Kulturní služby města Moravská Třebová (KSMT), které se 
společně snaží o vytvoření komunity a pozvednutí ducha města.

Za největší problémy a deficity v oblasti kultury považují dotázaní aktéři zejména 
absenci multifunkčního sálu pro pořádání větších akcí a nedostatek vnitřních prostorů 
pro setkávání, činnost spolků a komunitní akce. Dalším deficitem je například nízká 
pestrost kulturního programu, který by podpořil třeba i mezigenerační propojování lidi. 
Obecně nedostatečná infrastruktura je považována za hlavní překážku rozvoje kulturního 
a komunitního života.

Z předchozích poznatků vyplývají i rozvojové priority města v kulturní oblasti. Těmi 
jsou především dobudování potřebné kulturní infrastruktury, rozvoj komunitního života 
a podpora cestovního ruchu. V rámci první priority se opět opakuje potřeba vybudování 
multifunkčního sálu, nebo výrazná modernizace stávajících zařízení. Druhá priorita se 
chce soustředit na spolupráci se stávajícími spolky a zapojení co možná největšího počtu 
obyvatel do komunitního života. V případě cestovního ruchu se město chce zaměřit na 
propagaci, rozvoj kulturních památek a podporu souvisejících oblastí. Mimo tyto priority 
je zde také snaha zlepšit životní prostředí ve městě, podpořit tradice a vzdělávání nebo 
navázat vztahy s potenciálními partnery z okolí.

Za posledních 10 let šlo na financování kultury přes 160 mil. a na financování sportu 
224 mil. Kč. Zatímco však provozní náklady jsou v případě sportu i kultury srovnatelné, 
kapitálové výdaje na sport jsou za sledované období přibližně 10 násobně větší, sport 
řádově 50 mil. kultura 5 mil. Za posledních 10 let tak byla jedinou větší investicí do kultury 
digitalizace kina v roce 2013. Celkové výdaje na kulturu sice v posledních letech stále 
rostou, v případě kapitálových výdajů je zde však dlouhodobý deficit. Největším výdajem je 
financování činnosti muzeí a galerií, které v posledním roce dosahovalo přibližně poloviny 
všech ročních výdajů na kulturu. Výdaj odpovídá podílu financování zámku a muzea na 
financování celkové činnosti Kulturních služeb Moravská Třebová. Rozdíl je patrný také 
v případě dotací, kdy za posledních 10 let byly průměrné dotace na sport až 42 násobně 
vyšší než na kulturu, což odpovídá způsobu organizace, respektive zřizovatelským rolím 
v oblasti kultury a sportu ve městě.

V kulturní oblasti spadá pod město několik příspěvkových organizací. Nejvýznamnější 
z nich jsou Kulturní služby města Moravská Třebová (KSMT). Tato organizace zajišťuje 
provoz muzea, zámku, kina a pořádání kulturních a společenských akcí. Největší 
komplikací pro další rozvoj je dle KSMT právě absence většího kulturního sálu a dalších 
prostorů pro fungování kulturního střediska, které nyní spolu s kinem zabírá místo 
v budově muzea a tím podstatně limituje naplňování jeho funkce muzea i jeho další rozvoj. 
Mezi další příspěvkové organizace patří například městská knihovna Ladislava z Boskovic, 
ZUŠ nebo Dům dětí a mládeže. Všechny tyto organizace vyjma ZUŠ jsou podobně jako 
KSMT také limitovány hlavně absenci adekvátních prostorů pro jejich funkci a křížením 
provozů v současných prostorech. Zejména akce živého umění a provoz kina v muzeu, ale 
i provoz knihovny v prostorech zámku, které limitují jak rozvoj knihovny, tak rozvoj zámku.

Mezi další aktéry veřejného dění v oblasti kultury a komunitního života patří především 
35 spolků a organizací, které přispívají k vytváření kvalitní komunitní a volnočasové 
nabídky aktivit. Nejvíce těchto organizací je zaměřeno na sportovně-komunitní aktivity 
(např. Junák – český skaut). Většina spolků se zároveň soustředí na nabídku programu 
pro děti nebo rodiny s dětmi. Převážná část z nich je podporována z dotačního programu 
města na kulturní činnosti. Dotazovaní aktéři by nejraději zlepšili komunikaci s městem 
a zároveň i mezi sebou navzájem. Většina aktérů by zároveň ráda rozšířila své aktivity, ale 
narážejí na nedostatek vhodných prostorů.

Opakovaný kulturní kalendář města Moravská Třebová čítá celkem 31 akcí. Nejvíce akcí 
se koná v prosinci před vánočními svátky. Nejčastějším pořadatelem akcí jsou KSMT, které 
jich pořádají nebo spolupořádají 18. Největší akcí je tradičně Zámecké kulturní léto a v roce 
2021 jej navštívilo 3 600 návštěvníků. Ze všech opakovaných akcí je pouze devět akcí 
kulturních, zbytek je spíše komunitního rázu. Z celkového počtu má zároveň devět akcí 
potenciál pro cestovní ruch (např. otevření zámecké sezóny, festival Moravskotřebovské 
arkády a výtvarný svět na zámku, Masopust nebo dožínkové a pivní slavnosti Slamák).

Z hlediska dostupnosti kultury pro cílové skupiny je aktéry nejlépe hodnocena 
dostupnost pro rodiny s dětmi, z jejichž strany je zde také největší zájem. Spíše pozitivně 
je hodnocena také nabídka pro mladé lidi ve věku 21 až 35 let. Spíše negativně je pak 
hodnocena dostupnost nabídky pro seniory, pro lidi ohrožené sociálním vyloučením 
a nejhůře pro mladé lidi ve věku 15 až 20 let, kde 60 % aktérů registruje zájem o tyto 
aktivity, ale nabídka ve městě nepokrývá poptávku. Shodují se také na tom, že by to měla 
být do budoucna hlavní priorita.
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1.3 Kulturní centrum
Vize kulturního centra v Moravské Třebové se snaží doplnit současné deficity stávající 
kulturní infrastruktury. Nové centrum by mělo ideálně zahrnovat sál o kapacitě 300 až 400 
osob, kinosál pro 80 osob a prostory pro další komunitní aktivity, vše v maximální možné 
míře bezbariérové. Zároveň by se zde měl nacházet bar i kavárna, které se mohou také 
využít pro pořádání nejrůznějších méně formálních akcí. Součástí centra by měly být také 
další komunitní prostory. Žádoucí je také spolupráce se stávající knihovnou a posílení její 
role jako komunitní knihovny. Centrum by uvádělo jak současný kulturní program na vyšší 
úrovni, tak i nové druhy umění, pro které není současná infrastruktura dostačující.

Tato vize byla stanovena na základě analýzy příkladů dobré praxe, které úspěšně fungují 
v jiných srovnatelných městech. Nabízí širokou nabídku kulturních aktivit. Konají se zde 
například plesy, divadla, koncerty a besedy, zájmové kurzy. Podobná kulturní centra se 
osvědčila ve Svitavách, libereckých Vratislavicích, Lanškrouně nebo v Kuřimi.

K hodnocení zájmového území areálu Miltra byla také přizvána veřejnost. Cílem setkání 
s veřejností bylo zjistit nejvýznamnější hodnoty a problémy zájmového území. Jako 
největší hodnota bylo definováno muzeum spolu s přilehlým parkem, který je velmi oblíbený 
a zároveň má dle místních stále velký rozvojový potenciál. Mezi další hodnoty území patří 
především lokalita areálu Miltra obklopeného velkým počtem veřejných budov. Jako jeden 
z hlavních problémů byla identifikována špatná průchodnost v rámci bloku, způsobená 
především uzavřeností stávajícího areálu a nevyhovujícím průchodem směrem přes Luční 
lázně. Dalšími problémy jsou také například nekoncepční řešení dopravy, parkování či 
zanedbaná údržba.

Stejně důležité při setkání nad mapou bylo i zjistit potřeby místních a rozvojový 
potenciál areálu. Potenciál tohoto místa představuje především těsné sousedství 
s muzeem a blízkost gymnázia, školky a domova pro seniory, tedy blízkost budoucím 
uživatelům. Místo má velký potenciál stát se kulturní čtvrtí města. Lidé by si kulturní 
centrum představovali jako místo, které by „žilo“ celý den a nabízelo kvalitní veřejný 
prostor, jenž by kultivoval široké okolí. Uvítali by zde například klubovnu pro spolky, 
zkušebnu pro hudebníky, reprezentativní sál pro plesy či knihovnu. Většina by také uvítala 
kavárnu s venkovním prostorem nebo bar, který by obsloužil návštěvníky kulturních akcí.
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2 Doporučení na proměnu areálu 
Miltra v kulturní centrum města
Cílem proměny areálu je vytvořit vhodné prostředí pro rozvoj kulturních a komunitních 
aktivit ve městě pro stávající obyvatele i pro potenciální návštěvníky.

V rámci zvyšování atraktivity obce je žádoucí zaměřit se na lepší kulturní a komunitní 
vyžití jeho obyvatel. Rozšíření této nabídky je v současnosti limitováno především 
nedostatečnou kapacitou kulturní a komunitní infrastruktury. To je důležité zvláště 
v případě, pokud v minulosti město nemělo silnou občanskou komunitu, a proto je tak třeba 
ji vybudovat tzv. od nuly. Kulturní program by měl mít v zájmu soudržnosti celé komunity 
ambice spojovat stávající obyvatele jak mezigeneračně, tak i v rámci různých sociálních 
vrstev. Nové kulturní a komunitní centrum by tak mělo být koncipováno právě v tomto 
duchu. Cílem by zároveň mělo být nastavit podmínky tak, aby následně docházelo k rozvoji 
komunitního života, pokud možno samovolně.

Příklady dobré praxe nám dávají jasné ukázky toho, jak by se mohlo budoucí kulturní 
centrum profilovat. V podobně velkém městě je důležitá především rozmanitost 
a multifunkčnost nabízených prostorů a služeb. Kombinace různých velikostí a typů 
sálů umožňuje využívat kulturní centrum jak pro velké celospolečenské akce, tak i pro 
komorní činnost jednotlivých spolků či pořádání soukromých oslav. Pro většinu dotázaných 
spoluobčanů je také důležité, aby místo „žilo“ celý den a nedocházelo k tomu, že se bude 
lidem otevírat pouze na večerní program. Takové služby by mohla poskytnout například 
kavárna s venkovním posezením nebo komunitní centrum pro předškolní děti.

Pro rozmanitost nabídky a služeb pro různé cílové skupiny městských institucí a důraz na 
vytváření podmínek pro komunity je vhodné uvažovat o rozvoji kulturního centra nejen 
pro živé umění a film, ale i pro knihovnu v souladu s trendy rozvoje komunitních 
knihoven pro 21. století.

Spolu s proměnou areálu Miltra by mělo dojít také k vhodné úpravě a doplnění 
bezprostředního okolí. Důležitá je srozumitelná vazba na současný muzejní park 
a zlepšení prostupnosti okolní souvislé zástavby. Klíčové je zlepšit vazbu s historickým 
jádrem města přes současné Luční lázně. Především z dopravního hlediska je také nutné 
vnímat areál i z širšího úhlu pohledu. Pracovat s efektivním využitím parkovacích ploch 
mimo areál a rozvojem cyklistické infrastruktury.

Vzhledem k negativnímu demografickému vývoji je pro další směřování města důležité 
soustředit se na skupiny mladých obyvatel. Zajistit jim takové podmínky, které je budou 
motivovat ve městě zůstat, a přispívat tak k jeho dalšímu rozvoji. Toho můžeme částečně 
docílit pomocí zlepšení kulturního a komunitního prostředí. Pro žádaný efekt je však třeba, 
aby došlo ke zlepšení i v ostatních oblastech. Jedním z aspektů, který může výrazně 

přispět ke zlepšení stavu, je snazší dostupnost bydlení. Ve městě v současnosti nejsou 
dostatečné bytové kapacity. Velký nepoměr mezi poptávkou a nabídkou je především 
u obecních bytů, které jsou pro zajištění důstojných podmínek pro mladé rodiny důležité. 
Areál bývalé továrny Miltra, vlastněný městem, je pro tuto funkci velmi vhodný. Jeho poloha 
v samotném centru města a návaznost na širokou škálu občanské vybavenosti představuje 
ideální podmínky pro umístění potenciálního záměru právě do této lokality. Tato funkce by 
se navíc vhodně doplňovala se záměrem samotného kulturního centra. 

Významnou roli při vytváření konceptu kulturního střediska by měli hrát i nejvýznamnější 
místní aktéři z veřejné i soukromé sféry. Velcí zaměstnavatelé by měli být přesvědčeni, 
že zapojení se do místního dění a případná spoluúčast na realizaci tohoto záměru kladně 
přispěje k jejich image a že prosperita města je pro ně do budoucna důležitá. Klíčová je 
také spolupráce se vzdělávacími institucemi. Pro rovnoměrný rozvoj celého regionu je také 
žádoucí, aby si jednotlivé kulturní instituce v okolí nekonkurovaly, ale naopak se snažily 
navzájem doplňovat a spolupracovat. 

Rozhodujícím aspektem stále zůstává otázka financování tohoto projektu. V případě 
financování z národních výzev či evropských dotačních titulů je třeba mít projekt z důvodu 
krátkých časových intervalů dostatečně předpřipravený a zajištěné prostředky na případné 
spolufinancování. Město by zároveň mělo být v intenzivním kontaktu s Pardubickým 
krajem, který bude prostředníkem informací o možnostech využití investic z Národního 
plánu obnovy i pro menší obce. 
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3 Cíle a program kulturního centra

Hlavní cíle kulturního centra města:
 > Atraktivní komplexně rozvinutá zóna města v úzkém vztahu k okolní veřejné vybavenosti 

a zázemí centra města

 > Atraktivní nabídka kulturních a komunitních aktivit pro obyvatele a zázemí pro setkávání 
komunit

 > Atraktivní symbol města pro obyvatele i značka města navenek pro návštěvníky

Hlavní pilíře programu:
 > Společenský život a setkávání komunit

 > Nabídka živého umění a filmu

 > Komunitní knihovna

 > Atraktivní prezentace a zodpovědné uložení významných muzejních sbírek 

 > Aktivní veřejný prostor 

Změna oproti současnému stavu uspořádání nabídky kulturních služeb 
v prostoru města

Ve městě dojde k proměně prostorového uspořádání nabídky kulturních služeb. Nově 
bude klastr služeb tvořit zázemí pro živé umění a film a komunitní knihovna. Zázemí 
bude umístěno v blízkosti části města, kde se bydlí a ve které probíhá další rozvoj 
bydlení. Kulturní nabídka se bude odehrávat převážně ve vnitřních prostorech s menšími 
produkcemi ve veřejném prostoru.

Zámek podstatně rozvine své služby pro návštěvníky města, zároveň bude zachována 
jeho komunitní funkce díky synergiemi se základní uměleckou školou, která zůstane na 
svém místě v zámeckém křídle. Nádvoří zámku bude i nadále sloužit pro velké tzv. open air 
produkce, které jako své zázemí využijí uvolněné prostory po knihovně. 

Muzeum, díky vymístění programu živé kultury i kina, podstatně rozvine své služby pro 
návštěvníky a využije tak potenciál unikátních mezinárodně významných egyptologických 
sbírek pro cestovní ruch. 
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4 Institucionální nastavení provozu kultury ve městě
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4 Institucionální nastavení 
provozu kultury ve městě
V současné době město zřizuje dvě stěžení kulturní instituce – Kulturní služby Moravská 
Třebová a Městská knihovna Ladislava z Boskovic. K tomu v oblasti kultury a vzdělávání 
a kultury a volného času zřizuje základní uměleckou školu a dům dětí mládeže.

Organizace Kulturní služby Moravská Třebová zajišťuje komplexní kulturní služby 
a centrálně řídí také Muzeum eyptské princezny v Moravské Třebové a zámek Moravská 
Třebová. 

V současné době představuje tento způsob řízení efektivní model organizace kultury 
ve městě. Nové prostorové uspořádání provozů v bývalém areálu Miltra zatím nepočítá 
s institucionální restrukturalizací. 

Pokud by byla zvažována institucionální změna, je vhodné dobře promyslet její efektivitu, 
inspiraci pro jiné modely řízení kultury ve městě je možné čerpat z analytické části 
kapitola C9 Benchmarking referenční města. Referenční města např. zřizují muzeum jako 
samostatnou instituci, muzea někdy sídlí v prostorech zámku. V Moravské Třebové by 
se muselo jednat o případném rozdělení Kulturních služeb Moravská Třebová na provoz 
živé kultury, kina a venkovních produkcí v jedné organizaci a provoz muzea a zámku 
v organizaci druhé. 

Změna oproti současnému stavu institucionálního zajištění kulturních 
služeb ve městě

V institucionálním nastavení není uvažována žádná změna oproti současnému stavu.
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5 Byznys model
5.1 Smysl a formát byznys modelu kulturního 

centra města
Business model je nástroj, který zachycuje mechanismus, pomocí nějž organizace vytváří, 
předává a uchovává hodnoty. 

Tento dokument je napsán ve struktuře, která odpovídá devíti stavebním prvkům „The 
Business Model Canvas“ tak, jak jsou znázorněny na obrázku 1. Každému prvku plátna je 
věnována jedna kapitola, ve které je detailně popsán.

Byznys model nového kulturního centra města byl sestaven na základě diskuze pracovní 
skupiny, závěrů analýzy a kvalifikovaného odhadu zpracovatele i členů pracovní skupiny. 

Byznys model pojmenovává provozy v areálu Miltra, tedy zejména kulturní centrum: 
kulturní sál, jeho zázemí a kino v kombinaci s knihovnou s vazbou na muzeum, které se 
nachází v sousedství i s přilehlým parkem. Vzhledem k tomu, že organizace Kulturní služby 
Moravská Třebová (dále jako KSMT) spravuje a nadále také bude spravovat jak Muzeum 
Moravská Třebová, tak i zámek Moravská Třebová, jsou pro celkový přehled sledovány 
údaje i o těchto kulturních provozech.

Pro město Moravská Třebová je klíčové, aby kulturní provozy novým prostorovým 
uspořádáním zvýšily svůj ekonomický výkon a tak pokryly náklady, které s novými 
budovami vzrostou.

Příspěvek do kulturních provozů je v současnosti 10 % rozpočtu města, což odpovídá, 
dle srovnávací analýzy měst podobné velikosti v roce 2020, horní hranici provozního 
příspěvku, který města z rozpočtu běžně poskytují. Nároky kulturních provozů na rozpočet 
města by tedy po realizaci nového kulturního centra neměly dále růst.

Současně je ale třeba vést v patrnosti, že se model týká veřejných institucí, jejichž 
primárním cílem není generovat zisk, ale poskytovat kvalitní služby obyvatelům 
i návštěvníkům města, proto  je byznys model kombinován s tzv. Mission Model Canvas, 
který se používá pro veřejně prospěšné organizace. Kromě výnosů je sledován také nárůst 
počtu uživatelů služeb. 

Byznys model počítá s tím, že budou v muzeu postupně revitalizovány expozice tak, aby 
významně zvýšily svoji atraktivnost a mohl tak být využit marketingový potenciál unikátních 
egyptologických sbírek pro zvýšení návštěvnosti muzea a značku města. Počítá také 
se zlepšením zámeckých expozic i prohlídkových tras tak, aby byl plně využit potenciál 
unikátního renesančního objektu pro cestovní ruch.

Byznys model staví na základních činnostech institucí a kulturních provozů, které jsou 
realizovány již nyní, a identifikuje, co bude třeba dělat navíc nebo více synergicky.
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Obrázek 1  Business model canvas formát | zdroj: Strategyzer, 2021

Segmenty Byznys Model Canvasu:

1. Segmenty zákazníků

2. Hodnoty pro zákazníka

3. Distribuční kanály

4. Vztahy se zákazníky

5. Zdroje příjmů 

6. Hlavní zdroje

7. Hlavní aktivity

8. Hlavní partneři

9. Struktura výdajů
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5.2 Segmenty zákazníků
Hlavní otázky, které si kapitola klade: Pro koho vytváříme nabídku/hodnotu? 
Kdo jsou naši nejdůležitější zákazníci? Zaměřujeme se na široké pole zákazníků/
návštěvníků nebo cílíme na velmi specifické skupiny?

V případě veřejných institucí, jejichž cílem není generovat zisk, ale zajistit kvalitní 
službu pro obyvatele, se pak ptáme: Kdo jsou ti, kdo z nabídky budou mít užitek?

Kulturní centrum má sloužit široké škále cílových skupin obyvatel města, různého věku, 
které navštěvují kulturu a pro něž má veřejná správa zajistit její dostupnost. Cílové skupiny 
jsou definovány stejně, jako je rozlišují a sledují ve své činnosti kulturní instituce. 

Potenciálem nového centra je rozšíření rádia návštěvníků – v analýze identifikovaných 
řádově 15 km dojezdové vzdálenosti na programy dostat až na 30 km.

Prvních pět kategorií cílových skupin představuje individuální návštěvníky. Od kategorie 
šest a dále se jedná vztah mezi kulturní organizací a dalšími organizacemi, které jsou 
jejími klienty. V dalších částech modelu to také definuje jejich vztah a komunikaci.

1. Různé věkové skupiny obyvatel, které navštěvují kulturní program a návštěvníci z okolí

2. Mladí lidé z města a širšího okolí 

3. Veřejnost, která má ráda aktivní občanský život 

4. Sportovci z města 

5. Kulturní turisté z České republiky i zahraničí 

6. Školy mateřské, základní, střední z města a SO ORP (v případ muzea i z regionu)

7. Zájmová sdružení různého zaměření z města a širšího okolí 

8. Veřejná správa a jí zřizované organizace

9. Podnikatelé z města i širšího okolí

10. Odborná veřejnost se vztahem nejen k historickým tématům Moravské Třebové 
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5.3 Hodnoty pro zákazníka
Hlavní otázky, které si kapitola klade: Jakou hodnotu zákazníkovi nabízíme? Jaké 
problémy zákazníka pomáháme řešit? Jaké potřeby zákazníků pomáháme uspokojit?  
Jaké produkty a služby nabízíme každému segmentu zákazníků?

Cílová skupina Potřeby cílových skupin Nabízené hodnoty/služby/zázemí

1. Různé věkové skupiny 
obyvatel, které navštěvují 
kulturní program a návštěvníci 
z okolí (rodiny s dětmi, studenti, 
dospělí v produktivním věku, 
senioři)

 > smysluplné trávení volného času 
 > sdílení kulturního zážitku s blízkými a emoční 

naplnění

• kulturní, společenský nebo vzdělávací program pro danou cílovou skupinu 
• gastroslužby navazující na kulturní a společenský program
• atraktivní a podnětné prostředí kulturních institucí i navazujícího veřejného prostoru, které odpovídá 21. století

2. Mladí lidé 15-35 let  > atraktivní image města, místo, kam mohu 
někoho pozvat a být hrdý na své město 

 > pocit, že jsem „in“, ve středu trendů, setkání 
s „větším světem“

 > místo, kde to žije a kde jen tak pobýt nebo se 
mohu zapojit 

 > novinky, prostředí, které se mění a nabízí něco 
nového

 > gastrozážitky  

• progresivní kulturní nabídka, která sleduje trendy 
• možnost podílet se na tvorbě programu a podpora realizace vlastních nápadů (konzultace dramaturgie programu, 

dostupný pronájem pro vystoupení začínajících uskupení, produkční podpora a konzultace záměrů)
• atraktivní gastroslužby, jejichž prostory umožňují setkávání 
• atraktivní prostředí kulturních institucí, gastroprovozu i navazujícího veřejného prostoru, které odpovídá 21. století

specificky pro mladé ve věku 15–18 let: 

• vnitřní prostory institucí, ve kterých není nutné platit (foyer, klubovna nebo další prostory knihovny)
• veřejný prostor, který umožňuje aktivity bez nároku na nutnost zaplatit za službu (navazující veřejný prostor)

3. Veřejnost, která má ráda 
aktivní komunitní a občanský 
život

 > atraktivní image města, místo, kam mohu 
někoho pozvat a být hrdý na své město 

 > příležitosti pro společenské setkávání 
 > možnost setkat se s aktivními lidmi, kteří pře-

mýšlejí podobně 
 > gastrozážitky 

• kvalitní komunikace a marketing jednotlivých kulturních organizací 
• progresivní nabídka kulturních a vzdělávacích programů, která sleduje trendy 
• aktivity, které umožňují společnou tvorbu programu a vytváření vztahu k místu 
• dostupné vnitřní fyzické zázemí a služby pro společenské nebo komunitní setkávání 
• atraktivní gastroslužby, jejichž prostory umožňují setkávání 
• atraktivní veřejný prostor s veřejnou vybaveností, která podporuje setkávání 

Pomyslným srdcem celého Bussines Model Canvas je tzv. value proposition, tj. 
poskytované hodnoty/služby. Termínem „value proposition“ je myšlen balíček služeb 
a produktů, který vytváří hodnotu pro specifický segment zákazníků. Tedy to, co tento 
segment klientů přiměje využívat služby kulturního centra, a to placené i neplacené. Tento 
balíček řeší problémy nebo uspokojuje specifické potřeby klientů. Dostatečně atraktivní 
balíček láká zákazníky kupovat/využívat služby a produkty.

Z tohoto plyne, že pro každý segment klientů je připravena jiná nabídka služeb, která 
reaguje na jejich konkrétní problémy a potřeby. Kapitola je strukturována dle segmentů 
klientů kulturního centra.

Důležité je si přitom uvědomit, že „value proposition“ představuje komplexní celou hodnotu 
pro zákazníka, nejen produkt. Hodnota pro zákazníka je cokoliv, co vyřeší jeden ze tří typů 
problémů: funkční problém – např. nemá kam jít do divadla, kde se najíst, kde si bezpečně 
uložit kolo; sociální problém – nemá dostatek příležitostí ke sdílení s přáteli, kam jít trávit 
s dětmi volný čas nebo chce být znán jako znalec kultury a historie (chce vylepšit svůj 
image). Třetí kategorií potřeb jsou emoční potřeby – např. pocit uznání, pocit bezpečí, 
identifikace s hodnotami atp. 

Různé balíčky nabízených služeb přináší různé typy příjmů, některé příjmy jsou finanční 
(nákup vstupenek na koncert nebo na výstavy), některé nefinanční (výměna sníženého 
nájmu pro spolky za propagaci směrem k cílovým skupinám jejich aktivit).

Tabulka 1   Cílové skupiny – jejich potřeby a nabízené hodnoty, služby a zázemí
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Cílová skupina Potřeby cílových skupin Nabízené hodnoty/služby/zázemí

4. Sportovci z města  > realizace komunitních městských sportů nebo indivi-
duálních sportů

• menší vnitřní komunitní prostory, které umožňují akce typu cvičení

• veřejný prostor, který umožňuje cvičení nebo drobné komunitní sporty (petangue a podobně)

5. Kulturní turisté  > kulturní zážitek a poučení 

 > informace o městě 

 > dobrý pocit a zážitek z menšího města, které sleduje 
trendy a je otevřené novým věcem

 > zážitek z dobré architektury a atraktivního veřejného 
prostoru

 > možnost odpočinku v zeleni a konzumace vlastních 
zásob

• atraktivní nabídku programu a vzdělávací aktivity zejména v oblasti kulturního dědictví 

• kulturní program z ranku živého umění (koncerty, divadla) 

• kvalitní a cenově dostupné gastroslužby 

• turistické zázemí (sociální, cyklo, úschovna, zázemí pro občerstvení ve veřejném prostoru)

6. Školy mateřské, základní 
a střední z města a SO ORP, 
v případě nabídky muzea 
i v širším regionu

 > vzdělávání dětí a společenský zážitek 

 > budování vztahu k místu, kde děti vyrůstají

 > budování vztahů s rodiči a dětmi, vytváření komunity 
okolo školy 

• kulturní a vzdělávací program 

• prostorové a servisní zázemí pro realizaci vlastních komunitních aktivit (pasování prvňáčků na čtenáře, plesy, akademie, stužkování)

• bezpečný veřejný prostor přizpůsobený realizaci komunitních aktivit a komunitních sportů 

7. Zájmová sdružení různého 
zaměření z města a širšího okolí

 > možnost realizace vlastního programu 

 > setkávání se členy a příznivci 

• vhodné prostory pro vystoupení i setkání klubového typu 

• dostupný pronájem prostor pro setkání i realizaci programu  

8. Veřejná správa a jí zřizované 
organizace

 > reprezentace města a utváření atraktivní identity 
i značky města

 > atraktivní podmínky pro konání společenských udá-
lostí města a organizací

 > vhodné podmínky pro vzdělávací akce úřadu

 > zajištění regionální funkce knihovny

 > uložení sbírkových fondů 

• kvalitní komunikace a marketing jednotlivých kulturních organizací 

• marketing městského kulturního centra jako celku, produktu, který bude vidět navenek

• sál pro společenské akce (plesy, vyhlášení ocenění města apod.), sál pro menší vzdělávací akce a školení (zaměstnanců, volebních 
komisí apod.)

• atraktivní prostředí kulturních institucí i navazujícího veřejného prostoru, které odpovídá 21. století

• realizace metodické podpory a vzdělávacích akcí pro lokální knihovny v SO ORP

• kapacity archivu a služby spojené s uložením a digitalizací fondů jiných menších obecních muzeí 

9. Podnikatelé z města i širšího 
okolí  > atraktivní místo k setkání s obchodními partnery

 > podpora rozvoje podnikání

 > být hrdý na město, ve kterém žiji a podnikám 

• atraktivní prostředí kulturních institucí, gastroprovozu i navazujícího veřejného prostoru, které odpovídá 21. století 

• služby podnikatelského inkubátoru 

• kvalitní kulturní a společenský program 

• možnost být součástí klubu donátorů, který program nebo specifické akce podporuje

• aktivní vytváření příležitosti ke společenskému setkávání 

10. Odborná veřejnost se 
vztahem nejen k historickým 
tématům Moravské Třebové

(odborné instituce a experti, 
vysoké školy – architektura 
fotografie, egyptologie, 
restaurátorství, historie)

 > inspirativní prostředí pro setkání s odbornou komu-
nitou 

 > příležitost k odbornému bádání 

 > možnost realizace vlastního projektu 

• kvalitní konferenční služby

• atraktivní prostředí kulturních institucí i navazujícího veřejného prostoru, které odpovídá 21. století 

• dostupné ubytovací služby a gastroslužby 

• zpřístupnění sbírek pro bádání a podmínky muzea či archivu pro bádání 

• spolupráce na projektech, které se týkají sbírek, s odbornými institucemi

• iniciace projektů, které umožní výstavy nebo jiné umělecké prezentace školám
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5 Byznys model  >  5.4 Distribuční kanály

ONplan lab, s. r. o.

5.4 Distribuční kanály
Hlavní otázky, které si kapitola klade: Skrze jaké kanály chtějí být naši klienti 
osloveni? Jak klienty oslovujeme teď? Jak jsou naše nástroje distribuce propojené? 
Které fungují nejlépe? Které jsou ekonomicky nejefektivnější? Jak nástroje 
distribuce propojujeme se zvyky zákazníků?

V případě veřejných institucí, jejichž cílem není generovat zisk, ale zajistit kvalitní službu 

Segment klientů Kanály komunikace Měření úspěšnosti

1. Různé věkové skupiny 
obyvatel ve městě a širším 
okolí, které navštěvují kulturní 
program 

• vlastní weby kultury, muzea a knihovny
• vlastní sociální sítě kultury, muzea a knihovny
• webové stránky, facebook a mobilní aplikace města v adekvátní míře
• tištěné médium města
• výlepové plochy ve městě
• výlepové plochy okolních obcí 
• newsletter pro předplatitele či jinou formu fanouškovství

Trend návštěvnosti jednotlivých cílových skupin, který sledují instituce.

2. Mladí lidé (15-35 let) • vlastní weby kultury, muzea a knihovny
• vlastní sociální sítě kultury, muzea a knihovny
• facebook a instagram kavárny 
• osobní propagace přes spolky, ve kterých mladí lidé působí
• cílené kampaně na sociálních sítích vybraných projektů
• spolupráce s influencery v komunitě na sdílení vybraných akcí na sociálních sítích

specificky pro mladé lidi ve věku 15-20 let:

• výlep plakátů s kulturním programem na středních školách a druhém stupni ZŠ a domovech 
pro mládež v ORP

• webové stránky a facebook středních škol

Trend návštěvnosti 15–20 a do 35 let, monitoring jednotlivými institucemi 
(např. přes návštěvnost vybraných projektů).

pro obyvatele se pak ptáme: Jak, jakými nástroji nejlépe rozšíříme náš produkt, službu 
mezi cílové skupiny? Jak zajistíme, aby se naše služba dostala mezi všechny, kteří ji 
potřebují? Jak změříme její úspěšné rozšíření? 

Nevypisujeme standartní nástroje komunikace, které používají Kulturní služby Moravská 
Třebová, soustředíme se na další nástroje ve vztahu k cílovým skupinám. 

Tabulka 2   Návrh kanálů komunikace s cílovými skupinami klientů
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Segment klientů Kanály komunikace Měření úspěšnosti

3. Veřejnost, která má ráda 
aktivní komunitní a občanský 
život

• vlastní weby kultury, muzea a knihovny
• vlastní sociální sítě kultury, muzea a knihovny
• přímo oslovení zaměstnanci při jiných událostech ve městě
• specifické místní skupiny na sociálních sítích
• cílené kampaně na sociálních sítích vybraných projektů
• facebook a instagram kavárny 

Dosah kampaní na sociálních sítích.

Zmínění aktivit centra na sociálních sítích konkrétních komunitních 
influencerů.

4. Sportovci • vlastní weby kultury, muzea a knihovny
• vlastní sociální sítě kultury, muzea a knihovny
• specifické místní skupiny na sociálních sítích
• facebook a instagram kavárny

Vytíženost vybavenosti v parku pro komunitní sporty, zájem o nabídku 
kavárny.

5. Kulturní turisté • městský turistický portál 
• prezentace zámku a egyptské sbírky mezi TOP cíli Pardubického kraje skrze krajské propa-

gační nástroje
• výlepové plochy ve městě
• turistické portály (Kudy z nudy, Tripadvisor aj.)
• distribuce v rámci sítí regionálních muzeí 
• ubytovací zařízení ve městě a v regionu s akcentováním hlavních atraktivit

Návštěvnost zámku a muzea.

6. Školy v SO ORP, v případě 
nabídky muzea i v širším regionu

• vlastní weby kultury, muzea a knihovny
• přímé plošné oslovení s nabídkou programu pro školy
• vlastní sítě aktivních učitelů (dějepis, zeměpis, občanská nauka, výtvarná výchova, český 

jazyk, dramatická výchova)

Trend návštěvnosti jednotlivých skupin škol, který sledují instituce.

7. Zájmová sdružení různého 
zaměření z města a širšího okolí

• vlastní weby kultury, muzea a knihovny se srozumitelně prezentovanými podmínkami proná-
jmu

• přímé oslovení s nabídkou pronájmu prostorů
• tištěné médium města

Míra zájmu o pronájmy, vytíženost pronájmu prostor pro setkávání.

8. Veřejná správa a jí zřizované 
organizace

• přímá komunikace s odpovědnými pracovníky na úřadě
• přímá komunikace s odpovědnými pracovníky v institucích (lokální knihovny)

Dobrá spolupráce v oblasti marketingu a komunikace.

9. Podnikatelé z města i širšího 
okolí

• přímé oslovení konkrétních podniků vedením kulturních služeb nebo tam, kde je to vhodné, 
vedeném radnice ke spolupráci

• oslovení podnikatelů skrze organizace podpory podnikání 
• oslovení ke spolupráci ve spolupráci s fanoušky centra, kteří mají kontakty na podnikatelskou 

veřejnost (partnerky, přátelé)
• prezentace nabídky služeb při setkání podnikatelů ve městě a v okolním regionu nebo na 

podnikatelských platformách

Zájem o služby podnikatelského inkubátoru.

Zájem o spolupráci a účast v donors klubu.

10. Odborná veřejnost • přímé oslovení vybraných institucí s nabídkou pořádání konference
• přímé oslovení vybraných institucí, škol, osobností s nabídkou společného projektu

Míra zájmu o spolupráci na straně odborných institucí.
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5 Byznys model  >  5.5 Vztahy se zákazníky

ONplan lab, s. r. o.

5.5 Vztahy se zákazníky
Hlavní otázky, které si kapitola klade: Jaký typ vztahu naši zákazníci očekávají, že 
s nimi vytvoříme a budeme udržovat? Jaké vztahy již máme vytvořeny? Jak jsou 
integrované s celým naším byznys modelem? Jak jsou nákladné?

V případě veřejných institucí, jejichž cílem není generovat zisk, ale zajistit kvalitní službu 
pro obyvatele se pak ptáme: Jak, se nám podaří postupně získat, přesvědčit všechny 
zákazníky? Koho přesvědčit nejdřív, na koho nespěchat? Kdo nám pomůže přesvědčit 
ostatní?

Obrázek 2  Čtení v knihovně | zdroj: Městská knihovna Ladislava z Boskovic, 2021 Obrázek 3  Masopust na zámku Moravská Třebová | zdroj: KCMT, 2021

Organizace mají vybudovanou určitou základnu návštěvníků, s novými kulturními provozy 
se otevírá možnost získat nové návštěvníky a uživatele jak kulturních institucí, tak celé 
městské zóny.
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Segment klientů Vztahy s klienty

1. Různé věkové skupiny obyvatel ve městě a širším okolí, 
které navštěvují kulturní program

Získání: nepřímý vztah média a komunikační kanály, nabídka specializovaných marketingových produktů (např. zlevněné vstupné 
a varianty společného vstupného do objektů) 

Udržení a navýšení: přímý vztah s lektory programů v muzeu, knihovně a na zámku, nepřímo doporučení od spokojených návštěvníků, 
přímo – sběr kontaktů předplatitelů a newsletter, speciální akce a darování zážitků pro věrné návštěvníky 

2. Mladí lidé (15-35 let)
Získání: nepřímo přes média, přímo přes setkávání ve městě, přes neformální lídry komunit, přes zapojení do tvorby značky a programu, 
přes zapojení do dočasného využití areálu a budování značky

Udržení a navýšení: sběr kontaktů při účasti na akcích, následně automatické zasílání newsletterů, nabídka sníženého pronájmu pro 
uskupení, která přivedou své příznivce, vytvářením otevřeného tolerantního prostředí

3. Veřejnost, která má ráda aktivní komunitní a občanský 
život

4. Sportovci Získání: nepřímý vztah média a komunikační kanály

Udržení a navýšení: nepřímo doporučení od spokojených návštěvníků, v případě placeného sportoviště slevovými akcemi 

5. Kulturní turisté Získání: nepřímé přes média

Udržení a navýšení: sběr kontaktů od návštěvníků např. prostřednictvím soutěží pro návštěvníky a turistických her, následně automatické 
zasílání newsletterů, pozvánky na akce a slevové nabídky, spolupráce na slevových nabídkách s ubytovateli ve městě i širším regionu  

6. Školy v SO ORP, v případě nabídky muzea i v širším 
regionu

Získání: přímé oslovení ředitelů škol a zaslání nabídky programu pro školy

Udržení a navýšení: přímý vztah mezi marketingovým manažerem, resp. jinými pozicemi v organizaci a konkrétních programových 
lektorů s aktivními učiteli, pořádání soutěží pro školy a učitele s odměnami, pozvánky učitelů na výroční akce

7. Zájmová sdružení různého zaměření z města a širšího 
okolí

Získání: přímý osobní styk a zaslání nabídky služeb

Udržení a navýšení: osobní styk s lídry sdružení, pozvánky na výroční akce 

Udržení a navýšení: přímý vztah s odbornými lektory a zájmovými spolky, nabídka dalších slev na nájemném v případě čerpání určitého 
penza pronájmů, výpomoc při akcích konaných jiným spolkem (zapůjčení materiálů / pomoc zaměstnanců KSMT)

8. Veřejná správa a jí zřizované organizace Získání: přímý osobní styk a zaslání nabídky služeb

Udržení a navýšení: osobní styk s politickým i úředním vedením města, pracovníky marketingu, pozvánky na výroční akce, osobní styk 
s pověřenými pracovníky ve zřizovaných organizacích

9. Podnikatelé z města i širšího okolí Získání: přímý osobní styk a prezentace nabídky služeb a možností zapojení na platformách setkávání

Udržení a navýšení: osobní styk s vedením firem i pracovníky marketingu, pozvánky na výroční akce, specifické akce pro členy donors 
klubu 

10. Odborná veřejnost instituce Získání: přímý osobní styk a zaslání nabídky služeb, dočasné využití 

Udržení a navýšení: osobní styk s odbornými pracovníky marketingu, vědy a výzkumu, pozvánky na výroční akce

Tabulka 3   Návrh způsobu budování vztahů s klienty
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5.6 Zdroje příjmu
Hlavní otázky, které si kapitola klade: Za co jsou skutečně naši zákazníci ochotni 
zaplatit? Za co platí teď? Nakolik se každý zdroj příjmů podílí na celkových 
příjmech?

V případě veřejných institucí, jejichž cílem není generovat zisk, ale zajistit kvalitní 
službu pro obyvatele se pak ptáme, jak změříme dosažení mise, veřejného prospěch 
„Mission Achievment“ – kolika uživatelům se podařilo doručit naši službu, kolik jich 
z ní mělo užitek? 

Pro náš případ volíme kombinaci obou přístupů. Jako indikátor úspěchu, který odpovídá 
na otázky úspěšnosti dosažení „mise“ uvádíme návštěvnost institucí, respektive jejich 
kulturních provozů.

Hlavním zdrojem příjmů veřejných institucí, jejichž cílem je poskytovat dostupné veřejné 
kulturní služby obyvatelům i návštěvníkům města, je příspěvek od zřizovatele. Jak ovšem 
uvidíme dále v textu, některé provozy mají potenciál generovat i podstatné příjmy, a to 
zejména produkce živého umění (hudba, divadlo) a provoz kina, ale i zámku při posílení 
jeho turistického potenciálu.

Město Moravská Třebová tedy uvažuje o novém kulturním centru a knihovně ze dvou 
důvodů: 

 > organizace nemohou v současném prostorovém zázemí rozvíjet potenciál služeb pro oby-
vatele, to platí jak pro všechny kulturní sekce Kulturních služeb Moravská Třebová, tak pro 
Městskou knihovnu Ladislava z Boskovic v Moravské Třebové (dále jen městská knihovna), 

 > zároveň organizace nemohou dostatečně využít potenciál návštěvnosti nabízených progra-
mů a v případě KSMT (programů živého umění a filmových projekcí) také zvýšit výnosy ze 
svých služeb. 

Argumentace pro modelaci výnosů byla připravena kombinací tří metod. Na základě 
současných zkušeností a kvalifikovaného odhadu odborných pracovníků KSMT a městské 
knihovny bylo provedeno podrobné vyčíslení návštěvnosti a výnosů budoucích nabízených 
kulturních služeb a dále výnosů z pronájmů, darů a prodeje zboží. 

Výnosy a návštěvnost byly konfrontovány s výnosy a návštěvností podobných provozů ve 
vybraných obcích, které v posledních deseti letech investovaly do nových kulturních stánků 
(Lanškroun, Svitavy, Kuřim, Vratislavice nad Nisou). Zároveň byla konfrontována dostupná 
data o průměrné soběstačnosti kulturních provozů kulturních domů, muzeí a knihoven 
v České republice.

Modelace zachovává příspěvky města oběma institucím KSMT i městské knihovně ve 
výši roku 2020. Ceny pronájmů i vstupného jsou kalkulovány jako standardní pro obdobné 
provozy v roce 2020. Faktory jako růst inflace nebyly zohledněny. Za klíčový indikátor je 
považováno maximální % provozních výdajů na kulturu z rozpočtu města, a to je 10 % 
v roce 2020.
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Vnitřní prostory:

velký sál, kino, předsálí a kavárna

Venkovní prostory:

nádvoří zámku, amfiteátr

 > abonentní řady pro divadlo (5x) a vážnou 
hudbu (6x)

 > divadlo pro děti (12x)
 > velké koncerty populární hudby (6x)
 > menší koncerty (6x)
 > zábavná show (2x)
 > přednášky a besedy (10x)
 > pořady pro školy (8x)
 > taneční kurzy (12x)
 > ples města (1x)
 > 320 projekcí (50% obsazenost) z toho 45 pro-

jekcí pro školy

 > letní divadýlka pro školy (8x)
 > malé koncerty venku v letní sezóně (8x)
 > velké open air koncerty (4x)
 > majáles (1x)

5.6.1 Modelace výnosu jednotlivých kulturních 
organizací a provozů

Modelace výnosů jednotlivých provozů byla připravena na základě podrobného vyčíslení, 
jak řečeno výše, v následujících tabulkách je stručné shrnutí. Podrobná modelace výnosů 
je neveřejnou přílohou byznys modelu.

Dále kalkulace vlastních výnosů vychází ze započítání cca 40 pronájmů pro firemní i další 
soukromé akce (např. komunitní akce škol), včetně plesů pořádaných jinými pořadateli, než 
je KSMT. Počítáno je také s příjmem z pronájmu kavárny. 

Kalkulace výnosů kina je postavena na 15 tisících platících návštěvníků a 320 filmových 
projekcích (cca 6 týdně) a 1 350 návštěvníků na 45 projekcích pro školy, tj. zhruba 
polovina návštěvníků a počtu filmových projekcí než např. v ve velmi úspěšném kině 
v Lanškrouně. Dále je započítáno 15 pronájmů kinosálu a prodej zboží.

Kultura a kino 
výnosy

Současný stav [Kč] Modelace [Kč] Rozdíl [Kč]

Výnosy z prodeje služeb 
kultura

457 000
3 018 900 2 561 900

Výnosy z prodeje služeb 
kino 2 160,000

Dary 100 000 100 000
Výnosy z prodeje zboží 15 000 15 000
Výnosy z pronájmu 26 000 546 000 520 000
Celkem 483 000 5 839 900 5 356 900
Příspěvek od zřizovatele 5 413 000 5 413 000 0
Účelové dotace z jiných 
zdrojů 170 000 170 000

Celkem 5 413 000 5 583 000 170 000
Celkem 5 896 000 11 422 900 5 526 900

Tabulka 4   Výnosy „kultury a kina“, současný stav je definován na základě dat za rok 2020, 
promítá se do něj situace pandemie COVID 19

Z tabulky výše vyplývá, že díky novému kulturnímu centru a kinosálu mohou být vlastní 
výnosy sekce kultura a kino KSMT řádově 12x vyšší oproti toku 2020 až 4x vyšší než 
v roce 2019, kdy vlastní výnosy před pandemií činily 1,4 mil. Při zachování výše 
příspěvku zřizovatele z roku 2020 by tak provoz kina a živého umění dosáhl řádově až na 
50% soběstačnosti, oproti 8% v roce 2020 a 22% v roce 2019.

Kultura a kino

Kalkulace výnosů „kultury“ počítá s 13 tisíci platícími návštěvníky (9 tis. na akce uvnitř, 
se 4 tis. na akce venku) na vnitřních a venkovních produkcích živého umění pořádaných 
KSMT. Jde řádově o trojnásobek oproti stavu z roku 2019. Modelace odpovídá návštěvnosti 
obdobných provozů jinde.

Výnosy z programů živé kultury a kina byly postaveny na následující struktuře 
programu:
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Muzeum

Kalkulace počítá s řádově 9 tisíci platícími návštěvníky na stálých expozicích 
a výstavách v muzeu. Jde o trojnásobek oproti stavu roku 2019. Modelace návštěvnosti 
odpovídá návštěvnosti lokálních muzeí v neturistických oblastech.

Dále započítává cca 10 pronájmů učebny,10 pronájmů bývalého kinosálu a 10 pronájmů 
dvorany, která v současnosti sloužila jako hlavní reprezentativní sál města, a je předpoklad, 
že obyvatelé ji zcela „neopustí“. Již nyní to je krásný prostor s noblesní atmosférou, který 
po rekonstrukci interiéru muzea jedině získá.

Zámek

Kalkulace počítá s řádově 20 tisíci platícími návštěvníky na prohlídkových okruzích 
a stálých expozicích a výstavách. Jde o navýšení o 30 % stavu oproti předcovidovému roku 
2019, kdy zámek navštívilo 13 tis. návštěvníků. Návštěvnost objektů závisí na významu 
objektu, jeho atraktivitě z hlediska expozic, turistické oblasti a kvalitním marketingu. Pro 
srovnání v obdobně velkých městech: Zámek Litomyšl 50 tis. návštěvníků, zámek Vimperk 
před rekonstrukcí 10 tis. návštěvníků.

Muzeum výnosy Současný stav [Kč] Modelace [Kč] Rozdíl [Kč]

Výnosy z prodeje služeb 60 000 389 000 329 000
Dary 55 000 55 000
Výnosy z prodeje zboží 32 000 98 000 66 000
Výnosy z pronájmu 220 000 220 000
Celkem 92 000 762 000 670 000
Příspěvek od zřizovatele 3 756 000 3 756 000 0
Účelové dotace z jiných 
zdrojů 25 000 75 000 50 000

Celkem 3 781 000 3 831 000 50 000
Celkem 3 873 000 4 593 000 720 000

Zámek výnosy Současný stav [Kč] Modelace [Kč] Rozdíl [Kč]

Výnosy z prodeje služeb 622 000 2 582 500 1 960 500
Dary 40 000 40 000
Výnosy z prodeje zboží 126 000 400 000 274 000
Výnosy z pronájmu 103 000 460 000 357 000
Celkem 851 000 3 482 500 2 631 500
Příspěvek od zřizovatele 3 621 000 3 621 000 0
Účelové dotace z jiných 
zdrojů 100 000 70 000 -30 000

Celkem 3 721 000 3 691 000 -30 000
Celkem 4 572 000 7 173 500 2 601 500

Tabulka 5   Výnosy muzea, současný stav je definován na základě dat za rok 2020, promítá se do něj 
situace pandemie COVID 19 v případě muzea ovšem nikoliv podstatně, rozdíl v návštěvnosti 
je zanedbatelný

Tabulka 6   Výnosy zámku, současný stav je definován na základě dat za rok 2020, promítá se do něj 
situace pandemie COVID 19

Z kalkulace vyplývá, že při uvolnění budovy muzea od provozu živé kultury a kina pro plný 
muzejní provoz a prezentaci unikátních egyptologických sbírek mohou být výnosy muzea 
řádově až 8x vyšší oproti roku 2020.

Smyslem muzea je zprostředkovávat hodnoty kulturního dědictví současným generacím 
a zachovávat místní paměť, hlavním zdrojem příjmů bude vždy příspěvek od zřizovatele. 
I muzeum se ale může s novými expozicemi a jejich nápaditým marketingem dostat řádově 
na 18% soběstačnosti oproti současným 3 %. Výše příspěvku zřizovatele na provoz 
by měla být ale zachována. Vyšší výnosy by měly být naopak investovány do rozvoje 
služeb muzea pro návštěvníky a do marketingu, aby byl potenciál unikátní budovy 
i evropsky významných egyptologických sbírek s poutavým příběhem a vztahem k historii 
města využit na maximum.

V době pandemie klesla návštěvnost o polovinu, výnosy o 30 %. Dle kalkulace může 
zámek při zvýšení návštěvnosti i vstupného a využití svého plného potenciálu dosáhnout 
soběstačnosti až 50 % oproti současným 20 %.
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Knihovna

Data vycházejí ze stávajícího provozu. Počítají s 1,6 tis. registrovanými čtenáři, 7 tisíci 
návštěvníky kulturních a vzdělávacích akcí a 3 tis. návštěvníky škol, které mají služby 
zdarma.

KSMT celkem

Knihovna výnosy Současný stav [Kč] Modelace [Kč] Rozdíl [Kč]

Výnosy z prodeje služeb 384 600 519 500 134 900
Dary 0
Výnosy z prodeje zboží 2 200 5 000 2 800
Výnosy z pronájmu 60 000 60 000
Celkem 386 800 584 500 197 700
Příspěvek od zřizovatele 4 285 000 4 285 000 0
Účelové dotace z jiných 
zdrojů 29 000 50 000 21 000

Celkem 4 314 000 4 335 000 21 000
Celkem 4 700 800 4 919 500 218 700

Celkem KSMT 
výnosy Současný stav [Kč] Modelace [Kč] Rozdíl [Kč]

Výnosy z prodeje služeb 1 139 000 8 045 400 6 906 400
Dary 195 000 195 000
Výnosy z prodeje zboží 158 000 573 000 415 000
Výnosy z pronájmu 129 000 1 271 000 1 142 000
Celkem 1 426 000 10 084 400 8 658 400
Příspěvek od zřizovatele 12 790 000 12 790 000 0
Účelové dotace z jiných 
zdrojů 125 000 315 000 190 000

Celkem 12 915 000 13 105 000 190 000
Celkem 14 341 000 23 189 400 8 848 400

Tabulka 8   Výnosy knihovny celkem, současný stav je definován na základě dat za rok 2020, promítá se 
do něj situace pandemie COVID 19

Tabulka 7   Výnosy KSMT celkem, současný stav je definován na základě dat za rok 2020, promítá se do 
něj situace pandemie COVID 19

Smyslem knihovny je poskytovat maximálně bezbariérové služby. Výnosy knihovny 
se podstatně nezvyšují. Soběstačnost, která činí řádově 10 % pravděpodobně klesne 
s vyššími náklady provozu v novém objektu.

Kulturní služby Moravská Třebová mohou celkem dosáhnout až řádově 45% soběstačnosti 
oproti současným cca 11 %.
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5.6.2 Porovnání soběstačnosti a návštěvnosti 
jednotlivých provozů s praxí v České republice

Kulturní centra – sály a kino

Dle provedené analýzy (viz Analýza kulturního prostředí města kapitola C7 a C9) „kulturní 
centra“ zřizovaná obcemi mají různé podoby, co se týče soustředění typů kulturních služeb 
v jedné organizaci. Nejčastější kombinací kulturních služeb v jedné instituci je městská 
kulturní agentura, která spravuje dům kulturního centra a kino v jednom objektu a funguje 
jako pořadatelský subjekt městských akcí, případně má na starosti informační centrum 
a městské noviny. Obce ale zřizují i robustní instituce s mnoha provozy pod jedním 
vedením včetně muzea nebo zámku, výjimečně i knihovny. 

Pokud jde o první, převažující variantu, soběstačnost organizace srovnatelného provozu 
se dle provedené rešerše pohybuje okolo 25 % až 46 %. Příjmy generuje především 
návštěvnost kina, ale i sálu pro živé umění. Návštěvnost srovnatelných provozů se pak 
pohybuje až okolo řádově 20 tis. diváků na živé umění a 30 tis. diváků v kině. 

Konkrétně kulturní centrum Lanškroun spravuje nový multikulturní sál, kino, prostory 
zámku, kde probíhají menší produkce na venkovní scéně a vilu, které funguje zejména 
jako provozní zázemí. Na svých akcích napočítalo v roce 2019 řádově 11 200 platících 
diváků, uspořádalo řádově 70 vlastních akcí, jejichž obsazenost byla v průměru 70 %, 
celkově v jeho prostorech proběhlo řádově 250 akcí včetně pronájmů a podnájmů, kterých 
se účastnilo řádově 20 tis. diváků a účastníků. Na program k příležitosti otevření centra se 
přišlo podívat 3 000 diváků. 

Provoz / typ akce
Počet akcí stav

KSMT

Počet akcí modelace

KSMT

Počet návštěvníků

stav KSMT 2019/2020
Počet návštěvníků 
modelace KSMT

Srovnání ČR/počet 
akcí/pronájmů

Srovnání ČR/počet 
návštěv

Kultura a kino

• akce venku 

• akce uvnitř

• projekce kino 

• pronájmy 

– 20 6 tis./3 tis. 4 tis. 20 10 tis. pořádané akce 

10 tis. skrze pronájmy– 50 9 tis. 45

– 320 + 45 školy 6 tis./2 tis. 15 tis. 580 z toho 45 školy 15 – 30 tis. 

– 40 nový objekt kulturního 
centra

– – 30 KC –

Muzeum – 30 3,5 tis./3 tis. 9 tis. – 10 – 20 tis.

Zámek – 25 13 tis./6 tis. 20 tis. 50 zámek 10 – 50 tis.

Tabulka 9   Shrnutí nárůstu počtu akcí a návštěvnosti KSMT v novém uspořádání objektů v porovnání 
s jinými provozy v ČR 

Shrnutí ukazuje, že počet návštěvníků v případě živé kultury může být více než 
dvojnásobný oproti roku 2019, odhad počítá s podobnou návštěvností jako u obdobných 
provozů. V případě kina počítá s trojnásobkem a drží se na průměru kin s nižší 
návštěvností. V případě muzea počítá také s trojnásobnou návštěvností a vychází 
z návštěvnosti muzeí podobné velikosti v neturistických oblastech. Zámek počítá s 30% 
nárůstem návštěvnosti oproti roku 2019, návštěvností jej řadíme spíše mezi úspěšnější 
objekty.

Muzea

Dle dostupných dat Asociace muzeí a galerií ČR se muzea zřizovaná kraji a obcemi 
pohybují na úrovni soběstačnosti v průměru z 18 %. Soběstačnost muzeí ovlivňuje 
atraktivita sbírek a jejich prezentace a potom kvalitní marketing a aktivní práce 
s komunitou. Pokud působí v lokalitě atraktivní pro cestovní ruch, bývá jejich soběstačnost 
ještě vyšší. V jejich návštěvnosti i soběstačnosti hraje také roli, zda mají ve své správě 
atraktivní objekty (např. pevnosti apod.). I menší regionální muzea v méně turistických 
oblastech se mohou pohybovat v rovině soběstačnosti okolo 10 %.

Zámek 

V případě zámeckých objektů nejsou srovnávací data o soběstačnosti k dispozici.
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Z dat vyplývá, že za současného institucionálního uspořádání KSMT, při kombinaci provozů 
živé kultury a kina v nových prostorech, muzea a zámku v uvolněných prostorech pod 
střechou jedné instituce a kina může KSMT dosáhnout až na 45% hranici soběstačnosti.

Provoz Stav 2019 Stav 2020 Modelace Praxe ČR

Kultura a kino 22 % 8 % až 50 % 35–45 %

Muzeum 3 % 3 % až 18 % 10–18 %

Zámek 25 % 20 % až 50 % data nedostupná

KSMT celkem 17 % 11 % až 45 % celek 
nesrovnatelný

Tabulka 10   Procentuální nárůst soběstačnosti provozů KSMT v novém uspořádání objektů 

Knihovna

Rolí knihovny je především poskytovat dostupné kulturní a vzdělávací služby. Vlastní 
výnosy není čím generovat, pokud knihovny např. nemají sál, který je možné pronajímat. 
Soběstačnost se pohybuje mezi 5 % a 10 %, obecní knihovny v obcích s rozšířenou 
působností jsou spíš na nižším % soběstačnosti.

Provoz Stav 2019 Stav 2020 Modelace Průměr ČR

Knihovna 10 % 9 % 13 % (?) 5 – 10 %

Tabulka 11   Procentuální soběstačnosti knihovny

Přesunem do nových prostorů získají především návštěvníci knihovny kvalitní zázemí 
pro trávení volného času a vzdělávání. Při zachování současného příspěvku je modelace 
připravena na 13 % soběstačnosti. Knihovna spíše soběstačnost sníží vzhledem k možným 
vyšším nákladům na provoz v novém prostoru, které nelze přesně odhadnout, 13 % je 
proto ponecháno s otazníkem.

5.6.3 Za co návštěvníci platí nyní a za co budou 
skutečně ochotni zaplatit

Zákazníci – diváci – jsou v současnosti v Moravské Třebové ochotni platit za služby, které 
probíhají z pohledu uměleckých žánrů, jako je divadlo nebo hudba, v „improvizovaných“ 
podmínkách ve dvoraně muzea, která není pro tyto produkce určena. Stejně tak zážitek 
z návštěvy kina, ač s digitalizovaným kinosálem, neodpovídá dnešním standardům. 
Předpokladem je, že diváci budou ochotni platit procentuálně podobné nebo vyšší vstupné 
a zároveň nabídka přitáhne podstatně vyšší návštěvnost, srovnatelnou s podobnými centry 
v podobně velkých obcích.

Kvalitní kinosál s pohodlným vybavením dle současných standardů obyvatelé města z větší 
míry vymění za dojíždění do jiných měst. Cena jízdy autem do Olomouce má hodnotu 1,5 
lístku pro dospělého v multikině v Olomouci a olomoucká projekce ve stejné 2D kvalitě 
je také o 20 % dražší. Čtyřčlenná rodina z Moravské Třebové tak za návštěvu kina 
v pohodlném sále v krásném prostředí nového kulturního centra ve stejné 2D kvalitě 
v Moravské Třebové řádově zaplatí o 40 % méně než v Olomouci a o 15 % méně než ve 
Svitavách, kde zaplatí podobně vysoké vstupné, nicméně ušetří za pohonné hmoty. 
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>  5.7.2 Motivované a profesionální týmy KSMT a městské knihovny

5.7.2 Motivované a profesionální týmy KSMT 
a městské knihovny 

Kvalitní program, dobrou atmosféru pro diváky i návštěvníky a dobré jméno u partnerů 
vytváří především motivovaní a otevření lidé, kteří dokáží vytvářet vztahy a dobře prodat 
nabízený obsah. 

Tým KSMT

Vedení KSMT, zejména ředitel a pracovníci marketingu jsou je klíčové pro tvorbu vize 
organizace jak po programové stránce, tak v oblasti marketingu. Zejména marketing bude 
vyžadovat posílení a komplexní přístup, který využije potenciál nabídky všech kulturních 
sekcí KSMT. Tým bude posilovat jak vztahy s návštěvníky, tak s obchodními partnery 
i z důvodu využití kapacit pronájmů v budovách. 

Programoví pracovníci a pracovníci technického servisu pro umělecké produkce. 
Srdcem kulturních organizací je rozmanitý program a vynikající design akcí, které vytáhnou 
návštěvníky z pohodlí televizního gauče. Akce musí být nápadité a skvěle organizačně 
a technicky zajištěné. K tomu jsou třeba iniciativní lidé, kteří žijí svou prací a chápou 
důležitou roli kulturního centra v utváření atmosféry města. 

Pracovníci pro komunikaci s veřejností a práci s komunitou. Sílícím trendem 
rozvíjeným kulturními organizacemi je využití zážitkové pedagogiky a neformální 
vzdělávací role kulturních organizací a jejich role v aktivaci komunity k vlastní iniciativě. 
V nové prostorové konstelaci KSMT tak vzniknou nové role muzejního edukátora nebo 
komunitního koordinátora, kteří se budou věnovat rozvoji vztahů s komunitami i vytváření 
podmínek pro jejich projekty a zážitkovému vzdělávání.

Tým knihovny

Vedení knihovny je klíčové pro utváření společné vize kulturního centra a vytváření synergií 
aktivit knihovny s provozy živého umění a filmu. Nové centrum umožní týmu knihovny 
naplno rozvinout program komunitní knihovny a posilovat otevřené bezbariérové prostředí, 
které uvítá každého návštěvníka.

5.7 Hlavní zdroje
Hlavní otázky, které si kapitola klade: Jaké hlavní zdroje potřebujeme, abychom 
byli schopni vytvořit hodnoty pro naše zákazníky? Jak organizovat a zajistit 
distribuční kanály, vztahy se zákazníky, zdroje příjmů? Na mysli máme např. fyzické, 
intelektuální, lidské a další zdroje.

5.7.1 Značka kulturního centra města

Značka, kterou si centrum vybuduje, představuje klíčovou hodnotu pro návštěvníky, pro 
KSMT představuje kvalitní značka centra klíčový zdroj.

Značka kulturního centra bude založená na:

 > aktivní a otevřené komunikaci s veřejností a vytváření podmínek pro aktivní občanskou 
společnost, 

 > atraktivním a dostupném programu pro všechny s důrazem na průzkum možností prezenta-
ce aktuálních uměleckých trendů na malém městě,

 > špičkovém designu architektury i interiéru budov i veřejného prostoru v jejich okolí, 

 > evropsky a středoevropsky významném kulturním dědictví renesančního zámku a egypt-
ských sbírek, které se propíší do marketingu kulturního centra jako celku, zvážena bude 
také práce s tématem textilního průmyslu jako významná zmizelá historie města.
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5.7.3 Atraktivní prostředí kulturních institucí a jejich 
okolí 

Prostředí kulturních institucí má být krásné a inspirující, má sledovat současné trendy 
a dávat pocit kontaktu se světem a žhavými novinkami. Investice z veřejných prostředků 
do kulturní infrastruktury je vždy výjimečná, je realizována na dlouhou dobu a často vytvoří 
novou tvář, nový symbol města, ke kterému se vztahují jak obyvatelé, tak návštěvníci. 
Kvalitní architektura je nadčasová, ztělesňuje aktuální životní styl a naděje společnosti, ve 
které vzniká, zamýšlí se nad svojí platností pro budoucnost. 

Nově vznikající kulturní centrum v bývalém areálu Miltra má pro návštěvu živé kultury, 
filmových projekcí a pro pobyt v komunitní knihovně, kavárně a navazujícím parku ambice 
vytvořit kvalitní architekturu, která bude citlivě zasazena do svého okolí, obklopeny 
kvalitním designem veřejného prostoru a vytvoří tak přirozené centrum a místo setkávání.

Funkční náplň nově vznikajícího kulturního centra v areálu Miltra pro veřejnost

Kultura a kino Knihovna Sdílené 

• velký sál 
• kinosál

• dospělé oddělení 
• dětské oddělení 
• učebna

• venkovní amfiteátr 
• ideaspace
• venkovní učebna
• foyer s barem 
• kavárna s venkovním pose-

zením 

Funkční náplň budovy muzea po změně Funkční náplň budovy zámku po změně

• stálé expozice
• výstavní prostory + zážitkový prostor
• dvorana
• prostory pro vzdělávání a muzejní edukaci
• výukový a komunitní sál v prostorech bývalého 

kina

• stálé expozice 
• výstavy + zážitkový prostor
• zážitkový prostor
• kavárna s návštěvnickým centrem
• ZUŠ
• městské byty

Tabulka 12   Funkční náplň provozů nově vznikajícího kulturního centra v areálu Miltra pro veřejnost 
s umístěním provozů pro živou kulturu a kino KSMT a provozu městské komunitní knihovny Tabulka 13   Funkční náplň provozů pro veřejnost muzea a zámku spravovaných KSMT po oddělení živé 

kultury a kina z muzea a knihovny ze zámku

V duchu trendu proměny interiérů a expozic paměťových institucí, který staví na vkusném 
kontrastu promyšleného designu starého a nového, bude také připravena proměna 
expozic zejména v muzeu, ale i na zámku. Expozice budou připraveny ve spolupráci 
s profesionálními designéry a budou balancovat mezi zprostředkováním zážitku 
z unikátních exponátů (egyptské sbírky muzea) a jejich prezentace pomocí kvalitního 
designu. Navazující veřejný prostor v okolí muzea je součástí širších vztahů rekonstrukce 
areálu Miltra, veřejný prostor a zahrady zámku již prošly rekonstrukcí.

Podrobný popis fyzického prostředí je v kapitole 6. 
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5.8 Hlavní aktivity
Hlavní otázky, které si kapitola klade: Jaké hlavní aktivity a činnosti potřebujeme 
realizovat, abychom byli schopni vytvořit hodnoty pro naše zákazníky? Jak 
organizovat a zajistit distribuční kanály vztahy se zákazníky, zdroje příjmů? Na mysli 
máme např. tvorbu programu, produkci, komunikaci, marketing a podobně. 

Kulturní organizace vyžadují zejména dramaturgické a produkční aktivity, které zajistí 
vysoce kvalitní, rozmanitý a dobře zorganizovaný program (živé umění, film, výstavy, 
expozice). 

Program centra musí naplňovat standardy srovnatelné s velkými městy, aby přitahoval lidi, 
pro které může být atraktivní kulturní a komunitní vyžití a otevřená atmosféra kulturního 
centra právě tím jazýčkem na misce vah, který rozhodne o setrvání, návratu nebo 
přistěhování do Moravské Třebové. Vysoký standard musí naplňovat jak kulturní nabídka, 
tak komunikace s návštěvníky, údržba prostoru a marketing, respektive celková image 
centra. 

Knihovna bude i nadále hrát svoji roli a poskytovat služby, na které jsou obyvatelé města 
a regionu zvyklí, ovšem v daleko lepších podmínkách pro uživatele i zaměstnance. Díky 
novému prostoru se podstatně rozšíří možnosti pro její roli komunitní knihovny.

V případě bistra/kavárny je důležitá jedinečná atmosféra spojená s kulturní organizací 
i krásným prostředím okolního parku. Dále atraktivní a dostupná nabídka občerstvení, 
která osloví jak uživatele, kteří se v lokalitě budou pohybovat denně (např. studenty), tak 
návštěvníky, kteří dorazí za kulturním programem. Rozhodující pro úspěch bude také 
příjemný a rychlý personál. 

Obrázek 4  Mumie egyptské princezny Hereret,  umístěné v Městském muzeu v Moravské Třebové | zdroj: Městské 
muzeum Moravská Třebová, 2021 

Obrázek 5  Kulturní léto na zámku Moravská Třebová | zdroj: KSMT, 2021
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Kultura a kino Muzeum Zámek Knihovna

Realizace programu pro veřejnost a rozvoj komunit
• Realizace profesionálního kulturního programu 

živého umění ve vnitřních prostorech 
• Realizace profesionálního kulturního programu 

ve veřejném prostoru 
• Realizace filmových projekcí v kině i venkovní 

promítání
• Podpora realizace komunitního programu 

• Rozvoj stálých vnitřních expozic
• Rozvoj jednorázových výstav 
• Rozvoj edukačních programů s vlastivědnou 

tématikou regionu pro školy i návštěvníky
• Rozvoj programů k unikátním egyptským sbír-

kám atraktivním pro cestovní ruch

• Rozvoj expozic 
• Rozvoj prohlídkových tras 
• Rozvoj koncepce jednorázových výstav 
• Rozvoj zážitkových programů a výstav

• Zajištění knihovnických služeb pro veřejnost 
• Příprava kulturních a vzdělávacích akcí pro 

veřejnost i pro školy 
• Realizace metodické role knihovny a výkon 

regionální funkce
• Rozvoj komunitní role – poskytování zázemí pro 

neorganizované trávení volného času v prosto-
rech knihovny, rozvoj knihovny věcí, realizace 
mezigeneračních workshopů apod. 

Marketing, budování značky, propagace
Organizace Kulturní služby Moravská Třebová bude vyvíjet aktivity k marketingu a propagaci nového kulturního centra / zóny v areálu Miltra. Zároveň bude pokračovat v rozvoji vlastní značky a propagaci jednotlivých 

kulturních provozů, tedy kulturního centra, muzea a zámku. Knihovna bude i nadále rozvíjet svoji vlastní značku. 

• Budování profesionálního, tvůrčího, otevřeného 
týmu KSMT

• Promýšlení a realizace marketingové strategie 
a rozvoj značky

• Exekutiva prodeje kulturního programu 

• Realizace propagace skrze fyzické i elektronické 
nástroje

• Vytváření vztahů s klienty a partnery

• Aktivní hledání příležitostí k pronájmům
• Proaktivní účast na budování dobré značky bis-

tra/kavárny a budování vztahů s pronajímatelem 
i personálem kavárny

• Rozvoj vlastní značky knihovny týmem knihovny
• Propagace fyzickými i online nástroji 
• Obhospodařování registrací 

Fundrising
• Identifikace nosných témat na projekty, které 

mají šanci uspět v dotačních řízeních na krajské 
a národní úrovni a příprava žádostí, administra-
ce projektů 

• Budování vztahů a partnery a sponzory
• Rozvoj klubu přátel muzea, zámku, vážné hudby, divadla apod. 

• Příprava dotačních žádostí do programů na 
krajské i národní úrovni

Pronájem prostorů
Prostory k pronájmu jsou ve všech třech budovách, které spravuje KSMT, nově bude mít prostory k pronájmu i knihovna. KSMT bude mít jednu agendu pronájmů, knihovna bude pronájmy řešit pravděpodobně 

zvlášť. Bude se jednat o pronájmy na jednorázové nebo dlouhodobější aktivity firmám, školám, neziskovým organizacím a neformálním sdružením i jednotlivcům.

• Prezentace prostorů a podmínek pronájmů
• Produkční zajištění pronájmů 
• Správa a údržba pronajímaných prostorů

• Prezentace prostorů a podmínek pronájmů
• Vytváření vztahů s klienty 
• Produkční zajištění pronájmů 
• Správa a údržba pronajímaných prostorů

Spolupráce při péči o veřejný prostor v okolí kulturních zařízení
Péče o veřejný prostor není primární rolí kulturní organizace. Její rolí je organizovat program, k tomu potřebuje dobré podmínky ve veřejném prostoru, klíčovou aktivitou bude tedy spolupráce s Technickými službami 

města na udržování kvalitního veřejného prostoru v okolí kulturního centra a muzea i zámku.

• Spolupráce při péči o veřejný prostor mezi novým kulturním centrem a muzeem 
• Specificky péče o venkovní amfiteátr 
• Spolupráce při péči o venkovní prostory pro komunitní sporty, pokud budou v rámci návrhu vytvořeny

• Spolupráce při péči o nádvoří zámku • Spolupráce při péči o venkovní učebnu

Tabulka 14   Hlavní činnosti, které se týkají realizace programu kulturních provozů v kulturním centru
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5.9 Hlavní partneři
Hlavní otázky, které si kapitola klade: Kdo jsou naši klíčoví partneři? Kdo jsou naši 
klíčoví dodavatelé? Jaké klíčové zdroje získáváme od našich partnerů? Jaké klíčové 
aktivity naši partneři zajišťují? Co je motivuje ke spolupráci? 

Kulturní centrum a celkové nové nastavení provozů v současných a budoucích prostorech 
vzniká z potřeby vyřešení dlouhodobých deficitů kulturní infrastruktury ve městě, na 
kterém panuje shoda na úrovni politické reprezentace a akcentují ji i občané. Tahounem 
udržitelnosti obdobných projektů bývá ve městě velikosti Moravské Třebové, ale i ve 

5.9.1 Hlavní partneři

Hlavní partneři Zajišťované zdroje a činnosti Motivace partnerů

Město 
Moravská 
Třebová 

Provoz:

• finanční zdroje na 50–60% provozních nákladů 
v případě KSMT a 90–95 % nákladů knihovny

• spolupráce na propagaci aktivit KSMT v rámci 
marketingu města

Investice:

• finanční zdroje na investici do nových budov
• pořadatel architektonické soutěže, zpracování 

projektové dokumentace, zpracování žádostí 
o investiční dotace

• vedení realizace investiční akce

• zajištění kvalitních kulturních služeb pro obyvatele a podmínek pro kvalitní trávení 
volného času

• vytváření atraktivní značky města s pozitivním dopadem na 
 - snížení úbytku obyvatel 
 - vytváření atraktivních podmínek pro přilákání nových obyvatel
 - zvýšení cestovního ruchu

Pardubický kraj 
a jím řízené 
organizace

Provoz:

• dotační zdroje pro financování specifických kultur-
ních projektů

• spolupráce na marketingu stěžejní nabídky (zá-
mek, egyptské sbírky) v rámci marketingu kraje

• metodické vedení a spolupráce při rozvoji depozi-
táře a digitalizaci sbírek 

Investice:

• spolupráce na financování investice do centra 
z rozpočtu kraje

• metodická spolupráce při zpracování investič-
ních žádostí a jednání s Ministerstvem kultury 
o financování z národních zdrojů

• spolupráce na rozvoji socioekonomicky slabšího regionu v rámci Pardubického 
kraje 

• proaktivní přístup samosprávy i vedení KSMT 

Místní 
podnikatelé 

Provoz:

• spolupráce na budování dobrého jména centra 
• sponzoring vybraných akcí KSMT (muzea, centra 

…)

Investice:

• firmy mohou mít zájem na vlastnění podílu 
např. některých viditelných částí designu 
zařízení budov nebo veřejného prostoru

• atraktivní vize centra a krásné zázemí 
• profesionální a otevřený přístup vedení KSMT
• přispění k dobrému jménu města, ve kterém podnikají
• zanechání stopy na veřejně prospěšném díle 
• odpisy z daní 

Neziskové 
organizace ve 
městě, spolky 
a neformální 
uskupení

Provoz:

• spolupráce na přípravě programu pro své členy 
a fanoušky i pro veřejnost

• spolupráce na rozvoji komunity
• dobrovolníci na akcích
• poskytování refundačních úvazků 

• atraktivní vize centra – zájem na budování společné věci
• program v adekvátních prostorech – profesionální podmínky pro prezentaci pro-

gramu
• spolupráce na rozvoji občanské společnosti, kvality života v místě a dobré atmo-

sféry města
• ekonomické motivace – nízký nájem v bývalém kinosále v muzeu
• zaměstnání specifických klientů

Tabulka 15   Hlavní partneři KSMT a Knihovny Ladislava z Boskovic pro udržitelnost kulturních provozů realizace stavby kulturního centra, zajišťované činnosti a motivace ke spolupráci

městech mnohem větších lokální veřejná správa. Je ovšem dobré, pokud je podpořena 
z regionální úrovně a zároveň pokud vytváří projekt takové kvality, že rozvoj kulturních 
služeb vezmou za svůj jak místní podnikatelé, tak občanský sektor a stane se společnou 
věcí. 
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5.9.2 Hlavní dodavatelé

Mezi dodavateli nejsou uvedeni dodavatelé spojení s realizací stavby – tito jsou partneři 
města a projektového manažera, který je za stavbu zodpovědný na straně města. Jako 
partner je v tomto případě uvedeno město viz výše.

Hlavní dodavatelé Zajišťované zdroje a činnosti Motivace dodavatelů

Kulturní-organizace, umělci, agentury • dovoz kulturního programu živého umění a filmu apod. • příjemná a profesionální komunikace ze strany vedení KSMT
• dobré technické podmínky
• krásné prostředí  
• vřelé publikum 

Kulturně vzdělávací a volnočasové 
organizace zřizované městem (DDM, 
ZUŠ)

• spolupráce na přípravě programu s mládeží a pro mládež • program v adekvátních prostorech – profesionální podmínky 
pro prezentaci programu

Dodavatelé služeb v oblasti 
marketingu

• nastavení konceptu značky centra/KSMT 
• realizace vybraných aktivit v oblasti marketingu, které nerealizuje tým KSMT interními zdroji
• spolupráce při komunikaci dočasného využití areálu a iniciaci značky

• spolupráce na kvalitním projektu v rámci portfolia klientů 
• vysoké nároky na kvalitu a profesionální komunikace ze strany 

vedení KSMT 

Dodavatelé designu expozic v muzeu 
a na zámku 

• koncepty a scénáře expozic
• návrh designu expozic 
• dozor nad realizací expozic

• spolupráce na kvalitním projektu v rámci portfolia klientů 
• vysoké nároky na kvalitu a profesionální komunikace ze strany 

vedení KSMT

Nájemce v bistrokavárně • provoz kavárny a baru s flexibilní otevírací dobou v návaznosti na kulturní provoz 
• atraktivní nabídka dobré kvality za dostupnou cenu nápojů i občerstvení
• občerstvení, které mohou využít také studenti vyšších ročníků ZŠ a SŠ v okolí 

• spojení s dobrou značkou kulturního centra 
• ekonomické motivace – kumulace návštěvníků a potenciální 

obrat bistrokavárny a baru

Zajímavé lokální gastroprovozy • dodávka lokálních potravin 
• nabídka ve městě spíše obtížně dostupných potravin (zboží vegetariánské, veganské, 

spojené se zdravým životním stylem

• spojení s dobrou značkou kulturního centra a propagace vlast-
ních produktů 

• ekonomická motivace – kumulace návštěvníků a potenciální 
obrat bistrokavárny

Podnikatelé v cestovním ruchu • navazující ubytovací a gastroservis v případě pořádání konferencí
• zajištění ubytovacích i stravovacích služeb v adekvátní kvalitě pro cílové skupiny

• nabídka atraktivních turistických cílů v podobě služeb KSMT 
pro hosty

• ekonomická motivace – zvýšení obsazenosti ubytovacích 
zařízení  

Technické služby Moravská Třebová • zajištění dobré údržby veřejného provozu v okolí centra a muzea a zámeckých zahrad • zadání zakladatele organizace města Moravská Třebová

Úřad práce • poskytování refundačních úvazků • zaměstnávání specifických klientů

Tabulka 16   Hlavní dodavatelé KSMT a Knihovny Ladislava z Boskovic pro udržitelnost kulturních provozů 
při realizaci stavby kulturního centra, zajišťované činnosti a motivace ke spolupráci



34

5 Byznys model  >  5.10 Struktura výdajů / rozpočet  >  5.10.1 Specifikace osobních nákladů organizací

ONplan lab, s. r. o.

5.10 Struktura výdajů / rozpočet
Hlavní otázky, které si kapitola klade: Jaké jsou nejdůležitější náklady v našem 
byznys modelu? Jaké zdroje jsou nejdražší? Jaké hlavní aktivity jsou nejdražší? 

Modelace nákladů má dvě části, nejprve popisuje modelaci lidských zdrojů v obou 
organizacích a změnu oproti stavu v roce 2021. Náklady na lidské zdroje tvoří 40 % 
provozních nákladů proto je jejich podrobnějšímu představení věnována větší pozornost.

Ve druhé části jsou představeny celkové náklady na jednotlivé kulturní provozy opět 
v porovnání se současným stavem, respektive oproti roku 2020, za který jsou data 
k dispozici.

Pozice HPP DPP

Ředitel 1

Asistent ředitele / koordinátor velkých akcí 0,2 / 0,8 

Propagace / dramaturg hudba 0,7 / 0,3 

Dramaturg divadlo 0,4

Dramaturg Vážná hudba 0,1

Komunitní koordinátor, pedagog volného času 1

Vedoucí kina 1

Ekonom, účetní 1 0,5

Správce budov, údržbář (muzeum, zámek, kulturní 
centrum + knihovna)

1

Vedoucí techniky - zvukař, osvětlovač, technik 2 0,5

Pokladní, hlavní pokladní 1

Úklid / uvaděč 1

Obsluha šatny 0,5

Celkem 11,4 1,6

Tabulka 17   Budoucí personální obsazení a odhadované rozdělení úvazků KSMT zahrnující 
management a administrativu a správu budov celé organizace a provozy „kultura a kino“

5.10.1 Specifikace osobních nákladů organizací

Tým KSMT i knihovny stojí na interních zaměstnancích, zároveň obě instituce využívají 
externisty formou dodávky služeb kreativního i technického charakteru, čímž také podporují 
rozvoj pracovního trhu v kulturních a kreativních odvětvích ve městě i širším regionu. 

Modelace je připravena na základě kvalifikovaného odhadu ředitelky KSMT a analýzy 
pozic v kulturním centru v Lanškrouně a ve Svitavách. V případě knihovny vycházíme ze 
současného stavu, který se nebude měnit.

Tým Kulturních služeb Moravská Třebová

Management, správa, kultura a kino 
Tým KSMT se zahrnutím managementu, administrativních pracovníků a pracovníků správy 
a zaměstnanců pro živou kulturu a kino v současné době čítá 9 zaměstnanců na hlavní 
pracovní poměr, z toho jeden na 0,4 úvazku, tedy 8,4 přepočtených úvazků. Další 3 
pozice celkem na 0,8 přepočteného úvazku jsou externisté. 

Pro srovnání v Lanškrouně tým čítá 13 pozic ve Svitavách 23 pozic oproti v 9 v Moravské 
Třebové. Z toho 2 pracovníky kina v Lanškrouně a 5 ve Svitavách oproti 0,5. V Lanškrouně 
jsou také 3 pozice na propagaci a 3 odborné technické pozice oproti 0,5 + 0,5 v Třebové. 
Obě centra také zaměstnávají pedagoga volného času.

V budoucím provozu tak na základě rešerše zmíněných center přibydou následující 
kapacity na realizaci programu: programový pracovník kina na plný úvazek, komunitní 
koordinátor/pedagog volného času, odborné technické pozice (osvětlovač). Posíleny budou 
pozice na administrativu organizace a technickou správu budov, která se bude věnovat 
i správě knihovny. Někteří pracovníci, kteří se v současnosti věnují dvěma agendám 
se naplno budou věnovat pouze jedné. Tým bude posílen celkem o 3 HPP a 0,8 
přepočtených externích úvazků.
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Muzeum
Tým muzea čítá v současnosti 4 zaměstnance (vedoucí muzea, dva kurátoři, pokladní, 
knihovnice a průvodce v jedné osobě). V muzeu bude tým posílen o pozice na komunikaci 
s veřejností, propagaci a marketing, muzejního edukátora a o digitalizátora muzejních 
sbírek, celkem o 2,2 na HPP a 0,3 na externích úvazků.

Pozice HPP DPP

Vedoucí muzea 1

Propagace a marketing 0,6

Kurátor 2

Digitalizace sbírek 1

Edukační pracovník 0,6

Knihovník/pokladní 0,3 + 0,7 0,3

Celkem 6,2 0,3

Tabulka 18   Budoucí personální obsazení a odhadované rozdělení úvazků KSMT v provozu „muzeum“

Zámek
Tým zámku tvoří aktuálně 4 zaměstnanci, 3,2 přepočteného úvazku na HPP (kastelán 
zámku, průvodce a pokladní, úklid na částečné úvazky + dva externisté na celkem 1 
přepočtený úvazek na průvodcování v plné sezóně). Tým zámku bude posílen zejména 
o pozice na komunikaci s veřejností: propagaci a marketing a edukačního pracovníka, 
celkem o 0,8 na HPP.

Pozice HPP DPP

Kastelán 1

Pokladní 0,6

Propagace a marketing 0,4

Edukační pracovník 0,4

Průvodce 1x 0,5 + 0,5 na 
vysokou sezónu

Úklid 0,6 

Celkem 4 1

Tabulka 19   Budoucí personální obsazení a odhadované rozdělení úvazků KSMT v provozu „zámek“

Tým KSMT v současné době čítá 15,6 přepočtených úvazků na hlavní a 1,8 na 
externí pracovní poměr. Kapacity KSMT budou navýšeny na 21,6 na hlavní a 2,9 
přepočtených úvazků na vedlejší pracovní poměr, celkem o 6 HPP + 1,1 DPP. 

Oproti současnému stavu budou posíleny zejména pozice, které jsou třeba pro styk 
s veřejností i s obchodními partnery a pro technický provoz uměleckých produkcí 
nabízených KSMT i technickou správu budov.

Výše mzdových nákladů je odhadována na základě současného stavu, tj. 8 mil. v roce 
2021 (původně 6,2 mil v roce 2020) připočtením 20 % mzdových nákladů k roku 2021, tedy 
na řádově 10 mil. korun.

Tým městské knihovny

Tým městské knihovny čítá celkem 8 zaměstnanců. Formou DPP městská knihovna 
v současnosti doplňuje zejména kapacity na účetnictví, údržbáře, pozici knihovníka 
v pobočce Boršov, pomoc brigádníků na soboty/prázdniny. Formou dodávky služeb 
pak knihovna zajišťuje především servis knihovního systému, správce sítě a výpočetní 
techniky (IT), péče o webové stránky. Tým městské knihovny zůstane i do budoucna 
v současné skladbě.

V budoucí městské komunitní knihovně bude třeba navýšit kapacity údržby, nejvhodnější 
způsob bude synergie s posílením kapacit KSMT, které zajistí celkovou správu objektu/
objektů v kulturním centru města. Modelace pozic KSMT již s těmito kapacitami počítá.
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Stav 2020 Kultura 
a kino Muzeum Zámek Celkem

Osobní náklady 1 930 421 2 133 587 1 596 881 5 660 889

Ostaní osobní náklady 102 555 0 299 415 401 970

Služby 2 988 956 540 720 476 883 4 006 559

Materiál 703 575 86 890 203 806 994 271

Prodejní zboží 0 19 626 69 445 89 071

Energie 327 634 186 820 644 473 1 158 927

Další provozní náklady 1 202 486 891 810 712 633 2 806 929

Celkem 7 255 627 3 859 453 4 003 536 15 118 616

Tabulka 20   Stav nákladů kulturních provozů KSMT v roce 2020 v Kč

KSMT modelace Stav 2020 Modelace Rozdíl

Osobní náklady celkem 6 060 10 000 3 940

Kultura a kino 2 030 4 800

Muzeum 2 130 3 100

Zámek 1 900 2 100

Služby 4 010 7 620 3 610

Kultura a kino (2020) 2 990

Kultura – 5 500

Kino – 1 000

Muzeum 540 590

Zámek 480 530

Materiál 990 1 100 110

Prodejní zboží 90 200 110

Energie 1 160 1 600 440

Kultura a kino 330 750

Muzeum 190 200

Zámek 640 650

Další provozní náklady 2 810 2 850 40

Celkem 15 120 23 370 8 250

Tabulka 21   Modelace nákladů budoucích provozů KSMT v tis. Kč

5.10.2 Modelace ročních provozních nákladů 

Náklady Kulturní služby Moravská Třebová

V tabulce, která zobrazuje stav k roku 2020, vidíme, že nejvíce financí potřebujeme na 
lidské zdroje, dále nákup kulturních produkcí živé kultury a kina. Tyto položky tvoří 37, 
respektive 20 % nákladů z celkového rozpočtu. Obdobně se náklady KSMT budou chovat 
i nadále.

Modelace ročních provozních nákladů byla připravena na základě zkušenosti KSMT 
s provozy muzea a zámku v roce 2020 (navýšeny o 100 tis. byly náklady na marketing 
v kategorii služby), náklady na provoz živé kultury byly odvozeny na základě dat 
z kulturního centra v Lanškrouně v roce 2019, před pandemií COVID 19. 

Náklady na energie jsou v případě muzea a zámku ponechány ve výši z roku 2020 
a náklady na provoz kultury a kina jsou odvozeny od nákladů na provoz kulturního centra 
v Lanškrouně v roce 2019, který odráží skutečnost dynamiky kulturního provozu před 
pandemií COVID 19.

Nebyl zohledněn skokový růst cen energií. Budoucí nové provozy veřejné kulturní 
vybavenosti musí splňovat nízkoenergetické standardy, růst cen energií nemusí 
představovat zásadní problém. Může se projevit spíše v současných historických 
objektech, které tyto normy naplňovat nemusí. 

Náklady na lidské zdroje v modelaci budoucího stavu tvoří řádově 40 % a náklady 
na nákup programu živého umění a kina tvoří 30 % celkového rozpočtu KSMT, oproti 
současnému stavu o 10 % více.

Kalkulace výnosů i nákladů počítá s výší příspěvku města v roce 2020, tj. 12,8 mil., v roce 
2021 byl příspěvek města do rozpočtu vyšší řádově o 2 mil, ty ve výnosech nefigurují. 
Organizace KSMT také na základě skutečných nákladů vracela část příspěvku zpět. 

Porovnáním modelace výnosů (23 189 tis.) a nákladů (23 370 tis.) vidíme, že řádově 
odpovídají. Organizace Kulturní služby Moravská Třebová díky zvýšení výnosů 
z projede služeb i pronájmů bude schopna řádově pokrýt náklady spojené s nákupem 
programu, provozem nové budovy a nutné navýšením lidských zdrojů.
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Knihovna náklady Současný stav Modelace Rozdíl 

Osobní náklady 3 353 454 3 500 000 146 546

Ostaní osobní náklady 37 482 40 000 2 518

Služby 247 418 270 000 22 582

Materiál 343 172 350 000 6 829

Prodejní zboží 0

Energie 305 671 350 000 44 329

Další provozní náklady 207 044 250 000 42 956

Celkem 4 494 2401 4 760 000 265 760

Tabulka 22   Modelace budoucích provozních nákladů Městské knihovny Ladislava z Boskovic v Moravské 
Třebové v Kč

Provozní náklady městská knihovna 

Budoucí náklady se nebudou výrazně lišit od nákladů stávajících, důvodem je zachování 
současného stavu kapacit týmu. Knihovna může mít vyšší náklady na energie, bude sídlit 
ve větších prostorech a ceny energií mají rostoucí tendenci. Nicméně vzhledem k tomu, že 
nové investiční záměry veřejné vybavenosti musí splňovat nízkoenergetické standardy, je 
pravděpodobné, že k navýšení provozních nákladů na energie nemusí dojít. 

Obrázek 6  Čtení v knihovně | zdroj: Městská knihovna Ladislava z Boskovic, 2021
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6 Rozvoj prostoru
V kapitolách výše je popsán koncept kulturního centra, které v sobě skloubí vlastní kulturní 
centrum s velkým sálem a kinosálem, knihovnu, menší komunitní prostory a kavárnu. 
Tento koncept zajistí multifunkčnost objektu, jeho využití po celý den a umožní sdílení 
některých prostorů pro zajištění provozu kulturního centra a knihovny. Možnost reálných 
vazeb kulturního centra a knihovny s depozitářem muzea, který není určen pro veřejnost, 
je poměrně malá. Depozitář muzea tak může být samostatným objektem, stejně jako 
může být včleněn do kulturního centra. Návrh prostorových potřeb depozitáře vychází 
z předpokladu, že depozitář bude umístěn v prostorách areálu Miltra, tedy v těsném 
sousedství muzea, a kanceláře vedoucí muzea, administrativy a kurátorů i dílny muzea 
zůstanou ve stávajícím objektu muzea.

6.1 Prostorové nároky jednotlivých částí 
kulturního centra

V této kapitole jsou popsány základní funkční a prostorové požadavky kulturního centra, 
knihovny a depozitáře muzea jako samostatných jednotek tak, jak vzešly ze společné 
diskuze s pracovní skupinou. Uvedené požadavky na prostor v m2, jsou doporučením, které 
je nutné prověřit v architektonickém návrhu.

Pro všechny tři provozy jsou samozřejmé společné požadavky na využití nejnovějších 
technologií s cílem vybudovat energeticky pasivní budovu s minimálními provozními 
náklady a bezbariérovost všech provozů.
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6.1.A Kulturní centrum

Název prostoru, případně jeho 
základní charakteristika Základní požadavky na funkci a vybavení, uspořádání prostoru Požadavky na kapacitu prostoru

Vstupní prostory pro veřejnost

Foyer Reprezentativní a při tom plně funkční vstup do kulturního centra.

Foyer bude od prostorů KC pro veřejnost odděleno tak, aby v době konání např. plesu bylo možné foyer 
maximálně propojit se sálem. V samotném foyer bude možné pořádat i menší kulturní akce.

Součástí foeyer nebude recepce, kde by celý den byla obsluha, která bude prodávat lístky a podávat 
informace.

Foyer v sobě skloubí tyto funkce: 

Informace a pokladna
 > prostor pokladny/informací bude v provozu jen určitý čas před akcí
 > bude oddělen od foyer (např. pultem či mobilní stěnou atp.)
 > vybaven bude stolem (pultem) s pokladnou (ta může být přenosná) a otočným monitorem

Šatna pro návštěvníky
 > šatna pro dokládání svršků s kapacitou velkého sálu a kina
 > prostor šaten bude od foyer oddělen (např. pultem, či mobilní stěnou atp.)

Bar 
 > bude fungovat zejména při akcích ve velkém sále a při promítání v kině
 > bar může rozšířit kapacitu kavárny, měl by na ni navazovat
 > při konání větších společenských akcí (např. plesů) bude prostor baru maximálně propojen se sálem, 

resp. chodbou před sálem
 > prostor za barem bude (v době, kdy bude bar zavřen) oddělitelný od foyer (např. mobilní stěnou atp.)
 > před barovým pultem bude sedací nábytek, který bude sloužit k posezení i v době, kdy bude bar zavřen 
 > provoz baru bude zajištěn ze strany provozovatele kavárny

Výstavy
 > v prostoru foyer bude možné pořádat neformální výstavy
 > prostorově nenáročný výstavní systém (např. jednoduchý nenápadný závěsný systém na stěnách)

Toalety pro návštěvníky
 > kapacita na 700 lidí

Kapacity budou vycházet z maximální kapacity velkého sálu 
a kinosálu – 700 lidí.

Tabulka 23   Rámcový stavební program kulturního centra
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Název prostoru, případně jeho 
základní charakteristika Základní požadavky na funkci a vybavení, uspořádání prostoru Požadavky na kapacitu prostoru

Kavárna Prostor kavárny bude fungovat nezávisle na provozu kulturního centra. Bude mít samostatný vstup 
z venku a bude stavebně oddělen od prostorů kulturního centra určených pro veřejnost. V době provozu 
KC však bude možné kavárnu s prostory foyer (především baru) a KC maximálně propojit.

Musí jít o atraktivní prostor, který plně využije vazbu na stávající parkové plochy v území a provázanost 
s knihovnou. Provoz kavárny bude zajištěn soukromým subjektem.

Základní části kavárny:

 > kavárna – veřejný prostor
 > bar pro obsluhu
 > zázemí pro přípravu drobného občerstvení / jídel
 > zázemí pro personál
 > technická a úklidová místnost

Vstupy:

 > vchod ze strany (případně jako součást) hlavního vstupu do KC pro veřejnost
 > přímá vazba na venkovní prostory kulturního centra
 > vchod pro zásobování oddělený od hlavního vstupu pro veřejnost 
 > ideálně vjezd pro zásobování nenarušuje trasu hostů, umožňuje bezpečně doplňovat zboží 

Obsluha – min. 3 pracovníci (při otevření venkovníh provozu – 
zahrádky)

Počet hostů musí odpovídat provozu KC, min. však 50 osob

Hlavní prostory

Multifunkční sál Hlavní sál, který bude sloužit pro městské akce, plesy, besedy, divadelní, hudební taneční a jiné kulturní 
produkce. Bude sestávat z hlediště, jeviště a zvukařské a osvětlovací kabiny. 

Blackbox, nebo sál s dokonalým zatemněním. Prostor bude odhlučněn tak, aby provoz v něm nerušil jiné 
produkce (kromě plesů, které budou probíhat v režimu propojení více prostorů kulturního centra).

Jeviště
Stabilní vyvýšené jeviště.

Základní technické vybavení:

 > stavební předěl – kukátkové stěny
 > portálové okno výšky 4,5 m, šíře 8 m (upravitelné)
 > flexibilní a mobilní tahy
 > rošt se svítidly
 > zadní horizont, boční výkryty, šály a opona

Vstupy na jeviště:

 > krytý a bezbariérový přístup z venku pro navezení aparatury a kulis, velkoformátových kulis apod. co 
nejblíž jeviště

 > vstup pro techniky a účinkující z backstage
 > na jeviště nástup i z hlediště

Rozměry jeviště 14x9m

Světlá výška 8 m
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Název prostoru, případně jeho 
základní charakteristika Základní požadavky na funkci a vybavení, uspořádání prostoru Požadavky na kapacitu prostoru

Hlediště
Prostor s mobilní elevací, s možností plesové úpravy. Sál bude rozdělitelný na menší části. 

Základní vybavení:

 > výsuvné elevace pro 250–270 osob s možností vysunout elevaci jen částečně a doplnit ji židličkami – 
kapacita 300 osob, bez elevace kapacita pro 400 osob židle  a 600 osob stání 

 > základní zvuková a světelná vybavenost s prostorem pro zavěšení další externí techniky při akci s vět-
šími požadavky na osvětlení a zvuk

 > vstup do hlediště pro veřejnost bude z foyer

300 m2

Světlá výška 7–7,5 m

Maximálně 400 sedících osob, 600 osob k stání + min. 8 míst pro 
vozíčkáře

Zvukařská a osvětlovací kabina 
Umístěna bude naproti pódiu mimo sál. Vstup do zvukařské a osvětlovací kabiny bude mimo sál.

15 m2

Kinosál Sál bude určen pouze pro provoz kina – půjde o blackbox. Sál bude odhlučněn tak, aby promítání nerušilo 
jiné produkce v kulturním centru. Jeho nedílnou součástí bude promítací kabina.

80 sedících osob + 4 místa pro vozíčkáře

Kinosál 
Kinosál bude mít tmavý interiér bez přístupu denního světla. Technologie budou kromě kvalitního obrazu 
zaměřeny i na prostorový zvuk.

Základní vybavení:

 > plátna o rozměru 10 m
 > pevné elevace s pohodlnými, pevně zabudovanými sedadly s držáky na pití a jídlo

Vstup do sálu bude z foyer/chodeb KC.

100 m2

Promítací kabina 
Umístěna bude naproti plátnu. Vstup do promítací kabiny bude mimo sál z chodby.

15 m2

Prostory pro edukační a komunitní aktivity

Idea space

Komunitní prostor pro kreativní tvorbu vedenou pracovníky KC, ale i prostor k pronájmu pro různé 
komunitní a spolkové činnosti. 

Univerzální prostor, který může být vybaven skládacími pracovními stoly a židlemi, ale může být i volný 
např. pro cvičení jógy.

Základní vybavení:

 > umyvadlo
 > velké uzamykatelné úložné prostory na uskladnění materiálu pro tvorbu, dočasné uskladnění výrobků 

a dalšího materiálu a nářadí
 > prostor, kde budou uloženy skládací stoly a židle

30 lidí, 50 m2
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Název prostoru, případně jeho 
základní charakteristika Základní požadavky na funkci a vybavení, uspořádání prostoru Požadavky na kapacitu prostoru

Skladové prostory

Sklad k multifunkčnímu sálu Bude sloužit k uskladnění všech technologií a zařízení sálu. Musí být v bezprostřední blízkosti sálu. 

Uskladněno zde bude zejména: 

 > 400 židlí
 > 100 stolů (stůl pro 4místa)

60 m2

Sklad venkovních věcí
Bude sloužit uskladnění vybavení venkovního amfiteátru i zařízení pro pořádání akcí v navazujícím 
veřejném prostoru. 

Uskladněny zde budou zejména: 

 > lavice/skládací židle pro 80 osob
 > stany
 > mobilní pódium
 > mobilní světla

Hlavní přístup do skladu bude z venku, co nejblíže venkovnímu amfiteátru.

40 m2

Prostory pro zajištění provozu
Prostory pro zajištění provozu KC budou odděleny od prostor pro veřejnost. Vstup do nich bude možný pouze pro zaměstnance a návštěvy (ne veřejnost). 

Zázemí pro účinkující Zázemí pro účinkující bude rozděleno na prostor pro ženy a muže. Jejich součástí budou:

 > šatny
 > toalety
 > sprchy

Zázemí pro účinkující musí být co nejblíže jeviště. Vstup do něj bude z backstage, mimo sál a vstupy/
prostory pro veřejnost.

8 osob dámské a 8 osob pánské šatny – 2 x 25 m2

Kanceláře Kancelář ředitele
Větší kancelář pro ředitele organizace určená i pro konání porad s týmem a jednání (i neformální) 
s externími návštěvníky.

Základní vybavení:

 > pracovní stůl ředitele
 > jednací stůl pro 6–8 osob
 > neformální posezení pro cca 4 osoby
 > dostatek úložných prostorů

1 osoba 

Prostor pro jednání 10 osob
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Název prostoru, případně jeho 
základní charakteristika Základní požadavky na funkci a vybavení, uspořádání prostoru Požadavky na kapacitu prostoru

Kanceláře Kancelář ekonoma/účetní
Kancelář, v které bude zajišťována 2 pracovníky převážná část administrativy organizace. Kancelář by 
měla být v blízkosti kanceláře ředitele. 

Základní vybavení:

 > pracovní stůl pro práci na PC
 > dostatek úložných prostorů
 > trezor na peníze

2 osoby

Archiv
Malá místnost určená pro ukládání personálií, archiv faktur, účetnictví apod. Vybaven bude regály 
a zamykatelnými skříněmi od podlahy ke stropu (maximalizovat úložné prostory). K dispozici bude menší 
stůl s židlí. 

V tomto prostoru není nutné denní světlo. 

Samostatná místnost blízko kanceláře ekonoma, nebo oddělený, uzamykatelný prostor v kanceláři 
ekonoma.

15 m2

Kancelář produkčních a vedoucího kina
Kancelář, v které bude 3 osobami zajišťována produkce všech akcí, včetně propagace a 1 osobou 
především administrativní činnost týkající se zajištění chodu kina. Může jít o jednu až dvě kanceláře

Základní vybavení:

 > 4 pracovní stoly pro PC
 > velký pracovní stůl
 > dostatek úložných prostorů

3 + 1 osoba

Kancelář pro technické zaměstnance
Zázemí pro 3 osoby zajišťující technický provoz kulturního centra. Sloužit bude pro vyřízení drobné 
administrativy a pro jejich odpočinek.

Kancelář by měla být co nejblíž jevišti.

Základní vybavení:

 > pracovní stůl pro PC
 > dostatek úložných prostorů

3 osoby

15 m2
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Název prostoru, případně jeho 
základní charakteristika Základní požadavky na funkci a vybavení, uspořádání prostoru Požadavky na kapacitu prostoru

Zázemí pro zaměstnance Denní místnost pro zaměstnance 
Místnost bude sloužit pro vedení porad, jako jídelna, ale i jako další zázemí pro účinkující (plesy a soutěže).

Prostor bude vybaven menší kuchyňkou (mikrovlnka, varná konvice), stolem a židlemi. Vstup bude možný pouze pro 
zaměstnance/účinkující.

WC a sprcha
Oddělené prostory WC (zvlášť pro ženy a muže) 

Sprcha (bude sloužit především pro technický personál).

20 osob 

35 m2

Zázemí pro úklid prostorů Úklidová místnost administrativa
Uskladnění čistících a hygienických potřeb se zázemím pro osobu zajišťující úklid.

Úklidová místnost společenské prostory
Uskladnění čistících a hygienických potřeb včetně větších strojů na úklid.

10 + 10 m2

Technická místnost Prostor pro centrální technologie objektu:

 > server
 > vytápění, chlazení
 > rozvodna
 > EPS

Venkovní prostory

Venkovní amfiteátr Plocha pro pořádání menších komorních akcí v letní sezóně. Ideální je blízkost kavárny.

Bude zde možné postavit i mobilní podium, zastřešení. Předpokládá se využití skládacích židlí či lavic. 
Nutné je připojení elektřiny a blízkost skladu nábytku.

60–80 sedících osob

Parkoviště a manipulační plocha Pro zaměstnance kulturního centra a návštěvy je třeba zajistit 3–4 parkovací místa. U vstupu na jeviště je 
nutné zajistit prostor pro stání nákladního automobilu.

Počet parkovacích stání vyjde z normových požadavků, avšak se zohledněním skutečnosti, že areál Miltra 
je v bezprostřední návaznosti na centrum města s velmi dobrou docházkovou vzdáleností od významných 
institucí a škol.
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Schéma 1  Provozní schéma kulturního centra | zdroj: Ing. arch. Štěpán Vacík, 2021
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Obrázek 7  Sál kulturního centra Vratislavice 101010 bez elevace | zdroj: Archiweb, 2010 Obrázek 8  Sál kulturního centra Vratislavice 101010 | zdroj Vratislavice 101010, 2021
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Obrázek 9  Kinosál kulturního centra Vratislavice 101010 | zdroj: Archiweb, 2021 Obrázek 10  Foyer s barem The Strand, American Conservatory Theater (A.C.T.), San Francisco, USA | zdroj: The 
Society for Experiential Graphic Design, 2021
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Obrázek 11  Kavárna kulturního centra Vratislavice 101010 | zdroj: Vratislavice 101010, 2021



6 Rozvoj prostoru  >  6.1 Prostorová koncepce objektu kulturního centra  >  6.1.A Kulturní centrum

49

Koncept kulturního centra Moravská Třebová část II. Podklad pro architektonicko-urbanistickou soutěž

Obrázek 12  Sdílený prostor pro kreativní tvorbu v pražské Pragovce | zdroj: Pragovka, 2021

Obrázek 13  Kavárna Divadla Pod Palmovkou | zdroj: StavbaWEB, 2021 Obrázek 14  Venkovní posezení, Hyperlane Linear Skypark, Chengdu Čína | zdroj: Archdaily, 2020
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6.1.B Knihovna

Pro provoz knihovny je naprosto zásadní bezbariérovost. Ideálem je celá knihovna 
v přízemním podlaží, nebude-li to možné, pak půjčovna knih musí být v přízemí, ale sklady, 
kanceláře, komunitní a edukační prostory, zázemí pro zaměstnance mohou být v patře. Při 
tomto řešení je nezbytný výtah.

Název prostoru, případně jeho 
základní charakteristika Základní požadavky na funkci a vybavení, uspořádání prostoru Požadavky na kapacitu prostoru

Vstupní prostory pro veřejnost

Vstup pro veřejnost Reprezentativní a při tom plně funkční vstup do knihovny, který v sobě skloubí tyto funkce:

Šatna pro návštěvníky
 > uložení věcí dětí 2 školních tříd (pravděpodobně velkokapacitní uzamykatelné skříňky) a veřejnosti 

(individuální uzamykatelné skříňky, nebo věšáky na dohled centrálního pultu) 
 > prostor pro odložení kočárku

Toalety pro návštěvníky
Návratový box
Návratový box bude umístěn z vnější strany budovy, poblíž hlavního vstupu.

Šatny, toalety, rozptylový prostor dle kapacit knihovny

Kavárna Kavárna není nezbytnou součástí knihovny, výrazně by však podpořila její komunitní funkci.

Prostor kavárny bude fungovat nezávisle na provozu knihovny. Bude mít samostatný vstup z venku a bude 
stavebně oddělen od prostorů knihovny. V době provozu knihovny však bude možné kavárnu s prostory 
knihovny propojit. 

Musí jít o atraktivní prostor, který plně využije vazbu na stávající parkové plochy v území a provazbu na 
knihovnu, provoz kavárny bude zajištěn soukromým subjektem.

Základní části kavárny:

 > kavárna – veřejný prostor
 > bar pro obsluhu
 > zázemí pro přípravu drobného občerstvení / jídel
 > zázemí pro personál
 > technická a úklidová místnost

Vstupy:

 > vchod ze strany (případně jako součást) hlavního vstupu do KC pro veřejnost
 > přímá vazba na venkovní prostory kulturního centra
 > vchod pro zásobování oddělený od hlavního vstupu pro veřejnost 
 > ideálně vjezd pro zásobování nenarušuje trasu hostů, umožňuje bezpečně doplňovat zboží

Dále jsou u některých prostorů a jejich zařízení uvedeny velmi konkrétní požadavky, které 
vyplývají z dlouholetých zkušeností s provozem knihovny.

Tabulka 24   Rámcový stavební program knihovny
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Název prostoru, případně jeho 
základní charakteristika Základní požadavky na funkci a vybavení, uspořádání prostoru Požadavky na kapacitu prostoru

Hlavní prostory pro veřejnost – půjčovna 
Všechny části knihovny určené pro veřejnost musí být světlé (co nejvíce denního světla), otevřené a dostatečně prostorné (vzdušné).

Centrální pult Nejde o samostatnou místnost, ale centrum knihovny, které bude nástupem do ní a kolem kterého se bude 
odehrávat nejčilejší ruch. Bude umístěn na pomezí dospělého a dětského oddělení (od pultu bude mít 
obsluha přehled o obou odděleních). 

Centrální pult by měl být ideálně blízko zázemí pro zaměstnance.

Centrální pult musí být dostatečně prostorný, aby umožnil knihovníkům komunikaci se zákazníky i jinou 
práci v době, kdy není třeba se věnovat zákazníkům. Centrální pult by měl umožnit především:

 > komunikaci 4 knihovníků najednou se zákazníky u vyvýšeného pultu a manipulaci s knihami pro zákaz-
níky (pult 110 cm, hloubka 30 cm + ze strany zákazníka pultík pro odložení tašek),

 > práci 4 knihovníků najedou u ergonomicky vyhovujícího stolu s počítačem a obrazovkou (pracovní 
místa budou umístěna za/pod pultem pro zákazníky, šířka 1 pracovního místa min. 150 cm, výška stolu 
80 cm, hloubka 70 cm),

 > součástí pracovního místa musí být uzamykatelným box/skříňka na osobní věci zaměstnanců,
 > 2 dostatečně široké východy z poza pultu s prostorem pro vozík na odkládání a odvoz knih do skladu.

V bezprostřední blízkosti pultu by měly být:

 > 2 regály na knížky za pultem,
 > toaleta pro zaměstnance.

Prostor dle specifikace funkce

m2 potřebné pro pult se odčítají z výměry dětského 
a dospělého oddělení

Dospělé oddělení Největší prostor knihovny, na který bude navazovat dětské oddělení.

Dospělé oddělení bude sloužit především jako půjčovna knih, ale i jako klidný prostor pro četbu, studium, 
odpočinek i setkávání.

Dospělé oddělení bude naplňovat tyto požadavky:

 > regály s knihami pro volný výběr knih uspořádané tak, aby kolem regálů byl dostatek prostoru a dospě-
lý čtenář průměrné výšky dosáhl na knihy ze země – klasický regál bude mít výšku maximálně cca 200 
cm, šířku 90 cm (dělení dlouhých regálů tak, aby se knihy měly o co opřít), výšku police 25 cm, hloubku 
regálu 23 resp. 26 cm, přičemž všechny regály nemusí být stejně vysoké,

 > je třeba zajistit prostor pro cca 500 m polic hloubky 23 cm a 300 m polic hloubky 26 cm,
 > regály pro AV média, mapy, časopisy a knihovna věcí s hloubkou 30–50 cm, výško 120–200 cm a cel-

kovou délkou polic cca 65 m,
 > různá intimní zákoutí pro cca 25 lidí pro četbu, odpočinek, setkávání a studium, včetně tří pracovních 

míst s počítačem (na dohled od centrálního pultu nebo regionu), 
 > prostorově nenáročný výstavní prostory – pravděpodobně jednoduchý nenápadný závěsný systém na 

stěnách.

350 m2
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Název prostoru, případně jeho 
základní charakteristika Základní požadavky na funkci a vybavení, uspořádání prostoru Požadavky na kapacitu prostoru

Dětské oddělení Prostor členěný nábytkem či nenosnými příčkami na tři zóny pro různé věkové skupiny: 

Prostor pro nejmenší
Tento prostor bude určen především pro zabavení dětí, zatímco rodiče vybírají knížky. Může sloužit i jako 
výukový prostor pro děti z MŠ.

Prostor by měl naplnit tyto požadavky:

 > je nejblíž k centrálnímu pultu
 > ohraničený bezpečný prostor (s „mantinely“) pro nejmenší, kde si děti mohou hrát s knížkami, batolit se 

na koberci (či jiném měkkém povrchu)
 > “mantinely” slouží uložení leporel i jako sedací nábytek, dospělí si mohou sednout z vnější strany
 > součástí jsou  ktivity boardy na hraní a další herní prvky
 > v prostoru jsou nízké, ale hluboké regály/krabice na hračky

Prostor pro děti 4–11 let
Tento prostor bude dětskou knihovnou, se zajímavými prvky, které děti zaujmou.

Prostor by měl naplnit tyto požadavky:

 > regály na knihy budou mít maximální výšku 150 cm, hloubku 26 cm, výšku police 30 cm, celkovou 
délku polic 250 m,

 > součástí prostoru budou i regály a boxy na hračky
 > sedací vaky, polštáře na povalování, maličká křesílka
 > 1–2 stolky a židličky pro menší děti (výška stolu 70 cm)
 > různé menší intimní prostory – bunkry, kóje a “schovky”
 > na dohled od centrálního pultu stůl s židlemi pro dva počítače

Prostor pro děti 12–15
Prostor pro starší děti, které zde mohou dělat domácí úkoly, povídat si s kamarády, pracovat na 
společném projektu, odpočívat a číst si. 

Prostor by měl naplnit tyto požadavky:

 > regály na knihy budou mít maximální výšku 200 cm, hloubku 23 cm, výšku police 25 cm
 > délka polic celkem 100 m
 > křesla s lampičkami pro 5–10 dětí
 > 2 místa na práci, studium (stoly s židlemi)

Celkem 100 m2
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Název prostoru, případně jeho 
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Prostory pro edukační a komunitní aktivity

Edukační místnost (komnata)
Samostatná místnost, ideálně v těsné blízkosti dětského oddělení, která bude dopoledne sloužit pro lekce 
pro ZŠ a MŠ, odpoledne jako místo pro tvořivé dílny. 

Prostor by měl naplnit tyto požadavky:

 > místnost musí být uzavíratelná, aby hluk nerušil ostatní návštěvníky (odhlučněná)
 > po celé jedné stěně uzamykatelné vestavěné skříně
 > stoly a stohovatelné židle pro cca 30–35 lidí, které budou uskladnitelné přímo v místnosti, sedací vaky, 

taburetky…
 > záchody, pokud nebude v blízkosti WC v dětském oddělení

30 osob

50 m2

Místnost pro teenagery Samostatný oddělený a při tom kontrolovatelný prostor, který bude cílit na dospívající děti, které chtějí 
mít trošku soukromí, odpočinout si, dělat v klidu domácí úkoly nebo potkat s kamarády a samozřejmě číst 
knihy.

Prostor by měl naplnit tyto požadavky:

 > neformální sedací (povalovací) nábytek s lampičkami 
 > 4 studijní místa –  stoly s židlemi

20 osob

30 m2

Zajištění agendy knihoven v regionu

Region
V tomto prostoru je zajišťována především spolupráce s 22 obsluhovanými regionálními knihovnami. 
Region bude navazovat na dospělé oddělení. Agendu povede 1 knihovník, který bude zároveň 
komunikovat s návštěvníky dospělého oddělení.

V případě, že nebude tato část přímo navazovat na centrální pult, bude mít knihovník k dispozici 
samostatný pult (parametry viz centrální pult).

Pro zajištění agendy pro regiony je nutné zajisti:

 > veřejnosti nepřístupný prostor (může však být s knihovnou vizuálně propojený, např. bude-li za pultem) 
s regály na knihy pro regiony (150 m polic) 

 > prostor cca 10 m2 (vizuálně oddělený od veřejné části knihovny) na krabice s připravenými knihami pro 
regionální knihovny

Do prostoru musí být bezbariérový přístup na parkoviště pro knihovníky z regionálních knihoven (neustálá 
nakládka a vykládka knih).

30 m2
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Název prostoru, případně jeho 
základní charakteristika Základní požadavky na funkci a vybavení, uspořádání prostoru Požadavky na kapacitu prostoru

Sklady

Sklad knih Sklad knih bude sloužit k uchovávání knih, na něž není místo v půjčovně. Do skladu se bude chodit 
několikrát denně a každý týden se do něj budou přesouvat desítky i stovky knih.

Prostor bude naplňovat tyto požadavky:

 > přístupný bude pouze zaměstnancům knihovny
 > může jít o jednu až dvě menší místnosti
 > spíš chladnější klima
 > prostor bude vybaven posuvnými regály 
 > musí být snadno dostupný suchou nohou – ideální je umístění v návaznosti na půjčovnu nebo zázemí 

pro zaměstnance, v obou případech musí jít o bezbariérové propojení, které umožní neustálý přesun 
do a ze skladu

100 m2 (případně 2 x 50 m2)

Archiv Malá místnost určená pro ukládání personálií, archiv faktur, účetnictví apod. s vyhrazeným přístupem 
pouze pro ředitele. Umístěn ideálně v blízkosti kanceláře ředitelky, může však být i součástí skladu knih.

Vybaven bude regály a zamykatelnými skříněmi od podlahy ke stropu (maximalizovat úložné prostory).

10 m2

Prostory pro zajištění provozu 
Do zázemí pro zaměstnance, dealery knih a knihovníky regionálních knihoven bude možné vstoupit, aniž by se muselo chodit přes půjčovnu.

Kancelář ředitelky Samostatná větší kancelář pro ředitele knihovny určená i pro konání porad s týmem, jednání s externími 
návštěvníky a příjem knih od dealerů.

Základní vybavení:

 > pracovní stůl ředitele
 > jednací stůl pro 6–8 osob a jednání / výběr knih od dealerů
 > neformální posezení pro cca 4 osoby

1 osoba

Další kanceláře Následující prostory mohou být oddělené, všechny sloučené, nebo různé kombinace.

Základní vybavení:

 > 6 pracovních míst pro práci s PC
 > samostatný velký pracovní stůl
 > hodně úložného prostoru pro kancelářské a výukové materiály, nářadí atd.

Kancelář katalogizace
Prostor pro 2 pracovníky katalogizace. 

Kancelář dospělého oddělení
Prostor pro 2 zaměstnance, kteří se věnují propagaci, balení knih, přípravě výstav, administrativě, 
programu osobnosti regionu.

Kancelář dětského oddělení 
Prostor pro 2 zaměstnance, kteří se věnují přípravě výuky, přípravě výstav, administrativě.

6 osob 

Sklad 20 m2
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Sklad kanceláře 
Bude sloužit všem zaměstnancům knihovny pro uložení drobného nářadí, kancelářského materiálu, 
výukových materiálů atd. Umístěna zde bude společná tiskárna, trezor. Sklad může být součástí některé 
z kanceláří (ne kanceláře ředitelky).

Zázemí pro zaměstnance Kuchyňka s jídelnou
Místnost bude sloužit jako malá kuchyňka (mikrovlnka, varná konvice), jídelna – stůl se židlemi, kde se 
může najíst 8 zaměstnanců, kteří však většinou nejí společně.

WC a sprcha
WC pro zaměstnance a sprcha.

8 osob

Zázemí pro úklid Úklidová místnost 
Uskladnění čistících a hygienických potřeb, strojů a zázemí pro osobu provádějící úklid.

10 m2

Technická místnost Prostor pro centrální technologie objektu:

 > server
 > vytápění, chlazení
 > rozvodna
 > EPS

Venkovní prostory

Venkovní učebna Součást veřejného prostoru, která bude knihovnou využívána pro edukační a kulturní aktivity pro školky 
a školy. Měla by být v blízkosti knihovny.

Prostor by měl být zastíněn, vybaven mobiliář pro usazení 20–30 dětí.

30 osob

Parkoviště a manipulační plocha Pro zaměstnance knihovny, pracovníky regionálních knihoven a další návštěvy je třeba zajistit 3–4 
parkovací místa.

Počet parkovacích stání vyjde z normových požadavků, avšak se zohledněním skutečnosti, že areál Miltra 
je v bezprostřední návaznosti na centrum města s velmi dobrou docházkovou vzdáleností od významných 
institucí a škol.
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Schéma 2  Provozní schéma knihovny | zdroj: Ing. arch. Štěpán Vacík, 2021
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Obrázek 15  Dětské oddělení Green Square Library, Sydney, Austrálie |zdroj: City of Sydney, 2021 Obrázek 16  Dětské oddělení knihovny, Ipswich Children‘s Library, Ipswich, Austrálie | zdroj: Brisbane Kids, 2021
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Obrázek 17  Dětské oddělení Národní lotyšské knihovny, Riga, Lotyšsko | zdroj: Archilovers, 2021 Obrázek 18  Oddělení pro dospělé knihovny Mělník | zdroj: Svaz knihovníků a informačních pracovníků České republiky, 
2021
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Obrázek 19  Centrální knihovna Helsinki, Finsko | zdroj: Travel Magazín, 2018 Obrázek 20  Venkovní třída v parku Josef Strauss, Vídeň, Rakousko | zdroj: Landezine, 2019
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6.1.C Depozitář muzea

Název prostoru, případně jeho 
základní charakteristika Základní požadavky na funkci a vybavení, uspořádání prostoru Požadavky na kapacitu prostoru

Hlavní prostory

Depozitář Prostor pro uchování muzejní sbírky, v kterém je nutno zajistit stabilní vnitřní teplotu 15–18 °C, 50-60% 
relativní vlhkost, bez přístupu denního světla.

Depozitář bude napojen na elektronický zabezpečovací systém (netřeba zabezpečení navíc).

Světlá výška cca 2,5 m, může být ve více prostorech i ve více patrech. Vybavení bude tvořeno především 
různými skladovacími technologiemi (dle charakteru sbírkových předmětů).

Z depozitáře musí být zajištěn bezbariérový přístup na parkoviště pro transport výpůjček.

200 m2

Prostory pro zajištění provozu

Předsálí depozitáře s badatelnou Prostor, v kterém bude zajištěn přechod mezi venkovním prostorem s kolísavou teplotou a vlhkostí 
a vlastním depozitářem. 

Bude zde zařízení pro ovládání vzduchotechniky. 

V předsálí bude prostor pro profesionální badatele, který bude vybaven velkým stolem (cca 1,5 m x 2 m) 
na položení sbírkových předmětů.

Ideálně prostor bez přístupu denního světla.

15 m2

Pracoviště pro digitalizaci sbírek Prostor charakteru kanceláře, ve kterém bude 1 pracovníkem zajišťována digitalizace sbírek. 

Základní vybavení:

 > stůl pro práci s PC 
 > temná fotokomora

1 pracovník

15 m2

Konzervátorské pracoviště Prostor charakteru dílny s denním světlem, ve kterém bude zajišťována 2 zaměstnanci konzervátorská 
činnost se sbírkovými předměty a připravovány předměty na výstavy.

Základní vybavení:

 > 2 pracovní místa s PC pro kurátory
 > velký pracovní stůl
 > dostatek úložných prostor
 > umyvadlo, odpad

2 stálí pracovníci

30 m2

Zázemí pro zaměstnance Základní vybavení:

 > malá kuchyňka s jídelním stolem
 > WC

4 osoby

Zázemí pro úklid Uskladnění čistících a hygienických potřeb, strojů a zázemí pro osobu provádějící úklid.

Technická místnost Prostor pro centrální technologie objektu

Tabulka 25   Rámcový stavební program depozitáře muzea
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Celý prostor depozitáře nebude přístupný veřejnosti.

Následující popis prostorových nároků depozitáře vychází z předpokladu, že kanceláře 
vedoucí muzea, administrativy a kurátorů a dílny muzea zůstanou ve stávajícím objektu 
muzea.

Schéma 3  Provozní schéma depozitáře | zdroj: Ing. arch. Štěpán Vacík, 2021
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Obrázek 21  Depozitář Východočeského muzea v Pardubicích | zdroj: Archiweb, 2019 Obrázek 22  Depozitář Východočeského muzea v Pardubicích | zdroj: Archiweb, 2019
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Obrázek 23  Depozitář Východočeského muzea v Pardubicích | zdroj: Archspace, 2021 Obrázek 24  Studijní centrum moderní architektury a depozitář na Norbertově v Praze | zdroj: Archiweb, 2016
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6.2 Funkční a prostorové vazby kulturního 
centra

Sloučení kulturního centra a knihovny do jednoho objektu umožní několik zásadních 
vazeb, především:

 > sdílený reprezentativní vstup s kavárnou

 > sdílené komunitní a edukační prostory

Sdílení těchto prostorů zároveň kulturním centrem a knihovnou zajistí jejich využití po 
celý den, a tím i legitimitu investic, které budou do jejich vybudování vloženy.

Kulturní centrum, knihovna, ale i depozitář, pokud budou součástí jednoho objektu 
mohou sdílet i  zázemí pro zaměstnance, především denní místnost s kuchyňkou, WC, 
sprchu, ale například i kancelář ekonoma a účetního.

Provázanost kulturního centra, knihovny a depozitáře, budou-li součástí jednoho 
objektu, jsou znázorněny v tabulce č. 26 a schématu č. 4.

Kulturní centrum Knihovna Depozitář muzea

Vstupní prostory pro veřejnost

Foyer

Kavárna

Hlavní prostory Hlavní prostory Hlavní prostory

Multifunkční sál
Půjčovna Depozitář

Region

Předsálí depozitáře s badatelnouKinosál (může být využit knihovnou např. při cestovatelských 
přednáškách atp., zvýší se tak možnosti pro plnění edukačních 

a komunitních funkcí knihovny)

Prostory pro edukační a komunitní aktivity

Idea space = místnost pro teenagery

Edukační místnost (komnata)

Skladové prostory Skladové prostory

Sklad k multifunkčnímu sálu Sklad knih

Sklad venkovních věcí (může být využit i knihovnou jako sklad pro 
venkovní učebnu)

Prostory pro zajištění provozu Prostory pro zajištění provozu Prostory pro zajištění provozu

Společné vstupy do prostor pro zaměstnance/účinkující

Zázemí pro účinkující
Kanceláře ředitele

Kanceláře ředitele

Kancelář ekonoma/účetní

Archiv

Ostatní kanceláře Ostatní kanceláře Pracoviště konzervátorů 
a digitalizace

Zázemí pro zaměstnance

Zázemí pro úklid

Technická místnost

Venkovní postory Venkovní postory Venkovní postory

Venkovní amfiteátr / venkovní učebna

Parkoviště

Tabulka 26   Provázanost kulturního centra, 
knihovny a depozitáře sloučených do 
jednoho objektu
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Schéma 4  Provozní schéma kulturního centra, knihovny a depozitáře sloučených 
do jednoho objektu | zdroj: Ing. arch. Štěpán Vacík, 2021
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6.3 Prostorová koncepce celého areálu
6.3.1 Návaznost na okolí

Lokalita určená pro umístění nového kulturního centra, areál Miltra, je součástí 
zastavěného území širšího centra města. Severně, přes Jiráskovou ulici, a částečně 
i východně od areálu se nachází klidná rezidenční čtvrť se solitérními a řadovými rodinnými 
domky. Na západní straně k řešenému území přiléhá areál mateřské školy a z jihu veřejný 
komponovaný historický park s renesanční budovou městského muzea. V bezprostředně 
navazujícím okolí areálu se nachází integrovaná střední škola, gymnázium, domov pro 
seniory a klášter františkánů. Náměstí T. G. Masaryka, samotné historické centrum 
města, je vzdálené méně než 10 minut pěší chůzí.

Pro budoucí kulturní centrum jsou důležité prostorové vazby na jeho okolí. Pro návrh 
je zásadní zachovat a vhodným urbanistickým řešením podpořit vazbu na centrum města 
ve směru od Komenského ulice, která momentálně vede neintuitivně a bariérově podél 
budov mateřského centra a přes parčík Luční lázně. Důležité je zohlednění prostorově-
sociálních vazeb mezi muzejním parkem a muzeem, domovem pro seniory, střední školou 
a gymnáziem. Domov pro seniory je sice uzavřený areál, který je orientovaný dovnitř, ale 
jeho klienti často využívají přilehlý muzejní park. V návrhu je potřebné zohlednit potřebu 
gymnázia orientovat svou výuku i do exteriéru s plánem zřídit venkovní učebnu (například 
v Lučních lázních). Nezanedbatelným aspektem návrhu veřejných prostranství vázaných 
na budoucí kulturní centrum bude řešení modro-zelené infrastruktury, kde je nutné 
uvažovat o propojení s okolními plochami zeleně – muzejním parkem a parčíkem Luční 
lázně. Vzrostlá alej na severu muzejního parku bude zachována. Z výše uvedeného 
vyplývá potřeba orientace tváře kulturního centra, resp. hlavního vstupu pro návštěvníky ve 
směru od muzea nebo z ulice Bezručova, od Lučních lázní.

Vjezdy ke kulturnímu centru lze uvažovat z ulic Bezručova nebo J. K. Tyla. V případě 
vjezdu z ulice J. K. Tyla by bylo nutné přistoupit k úpravě pozemku školky – po dohodě by 
bylo možné vyměnit část pozemku školky za pozemek patřící areálu Miltra, kde by došlo 
k rozšíření areálu školky na východ, a umožnit obsloužení areálu budoucího kulturního 
centra ze západu. Toto řešení se jeví jako možné, protože zřizovatelem mateřské školy 
a rovněž investorem projektu kulturního centra je město Moravská Třebová. Cílem je 
eliminovat dopravní zatížení Jiráskovy ulice s rodinnými domy.

Město nemá vypracovanou koncepci dopravy v klidu. Při řešení parkování pro budoucí 
kulturní centrum, knihovnu a muzeum s depozitářem doporučujeme vzít v potaz i možnosti 
parkování mimo řešené území s využitím režimových opatření, která sladí různé časové 
potřeby parkování školky, škol, knihovny, nákupního centra Billa či nemocnice následné 
péče s kulturním centrem, které bude generovat potřebu parkování především ve večerních 
hodinách. Dále doporučujeme zvážit částečné umístění parkování pod zem s cílem zamezit 
nadbytečné degradaci veřejného prostoru.

6.3.2 Areál Miltra

Průmyslový areál je v této lokalitě již od roku 1899. Prvotně se zde vyráběly mušelíny, 
batisty, gázoviny a polohedvábní zboží. V období 1949–1991 zde působil národní podnik 
Hedva. Po roce 1991 se zde usídlila MILTRA, s.r.o., závod na výrobu mléčných produktů, 
který ukončil svou výrobu v roce 2015. Bývalý průmyslový areál je od roku 2020 v majetku 
města Moravská Třebová.

Hlavní vjezd do areálu je nyní z ulice Jiráskova, kde se nachází hlavní vstup do 
administrativní části s vrátnicí. Areál je tvořen větším objektem s propojenými halami 
s administrativním zázemím ve svém čele. Objekt má pilkovou střešní konstrukcí se 
světlíky. Haly byly rekonstruovány pro provoz potravinářské výroby vestavbou PUR panelů 
s obložením, zabezpečující stálé nízkoteplotní prostředí. V centrální části areálu se 
nachází menší budova, sloužící dříve jako sklady, která je propojena s větší halou. V jižní 
části areálu jsou umístěné budovy původně sloužící jako technické zázemí se sklady.

V současné době je areál dlouhodobě nevyužívaný, což se projevuje na postupné 
degradaci staveb. Objevují se lokální problémy se zatékáním, vzlínající vlhkostí, 
odlupováním dlažeb a obkladů a postupné statické závady na konstrukčním systému 
střech. Technické vybavení – vzduchotechnika, topení, elektroinstalace, vodovodní 
a hygienické instalace jsou technicky zastaralé, zničené, dožité a výrazně poničené či 
chybí. Areál nelze bez výrazné rekonstrukce používat. Pojízdné plochy zázemí areálu, 
tvořené z větší části asfaltovou stěrkou, jsou velmi degradované prorůstající vegetací. 
Stavebně-technický průzkum (ArchSta s.r.o., 2020) doporučuje objekt hlavní haly 
zdemolovat, ke zvážení dává zachování menšího objektu v centru areálu, který by však 
musel projít výraznou rekonstrukcí. Tato možnost musí být prověřena v architektonické 
studii. 

Zdroj: Stavebně-technický posudek areálu Miltra v Moravské Třebové, ArchSta servis, 
s.r.o., 2020
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Obrázek 25  Hlavní halový objekt areálu Miltra, pohled zevnitř areálu | zdroj: Stavebně technický-posudek, ArchSta 
servis, s.r.o., 2020

Obrázek 26  Areál Miltra: hlavní halový objekt, pohled na fasádu z venkovní strany areálu | zdroj: 
Stavebně technický-posudek, ArchSta servis, s.r.o., 2020

Obrázek 27  Menší halový objekt | zdroj: Stavebně technický-posudek, ArchSta servis, s.r.o., 2020

Obrázek 28  Areál Miltra: menší halový objekt | zdroj: Stavebně technický-posudek, ArchSta servis, s.r.o., 2020
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6.3.3 Možnosti funkčního využití areálu

Z uspořádání území a potřeb města definovaných v analytické části nabízíme dvě možnosti 
funkčního využití areálu: 

a/ Polyfunkční využití areálu – bydlení a kulturní centrum

Areál plochou o velikosti přibližně 1 hektar nabízí možnost polyfunkčního využití. Díky své 
poloze v sousedství rezidenční lokality je možné zvážit i umístění bytové funkce v severní 
části pozemku při ulici Jiráskova. V návaznosti na stávající řadové rodinné domy se nabízí 
i prostor pro méně tradiční formu zástavby v podobě komunitního, sdíleného, městského 
bydlení i netradiční formu developmentu jako například městem podporované baugruppe. 

I při umístění rezidenční funkce podél Jiráskovy ulice zůstane dostatek místa pro kulturní 
centrum s knihovnou a depozitář muzea obklopené zelení a veřejnými prostranstvími. 
Při návrhu bydlení bude nutné respektovat kulturní centrum jako hlavní využití areálu. 
Prvotní funkce areálu bude kulturní a bydlení bude jeho doplněk. Od počátku návrhu 
bude prezentováno jako bydlení pro lidi, kterým nevadí, že v jejich sousedství bude živá 
kulturně-komunitní vybavenost, ovšem respektující blízkost rezidenční lokality.
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Kartogram 1   Základní východiska funkčního uspořádání území areálu Miltra | zdroj: ONplan, 2021
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Obrázek 29  Společenské a kulturní centrum Kuřim umístěné v rezidenční lokalitě | zdroj: Archteam, 2019
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Obrázek 30  Společenské centrum UFFO Trutnov a přilehlé náměstí v centru města | zdroj: Designmag, 2010
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Obrázek 31  Městské bydlení na Solar Avenue, Leeds, Spojené království, | zdroj: The Guardian, 2021 Obrázek 32  Městské bydlení Sandpit place, Londýn, Spojené království |  zdroj: Dezeen, 2020
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Obrázek 33  Městské bydlení Sandpit place, Londýn, Spojené království |  zdroj: Dezeen, 2020
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b/ Monofunkční využití areálu – kulturní centrum v parku

Druhá možnost je využití areálu čistě pro kulturně-komunitní funkci. Kulturní centrum 
s knihovnou a depozitář by byly umístěny do veřejného parku, který by navazoval na 
muzejní park a Luční lázně. 

Obrázek 34  Kulturní centrum Lanškroun orientované do přilehlého parku | zdroj: Mapy.cz, 2021

Obrázek 35  Návrh rekonstrukce Chomutovských lázní počítá i s kulturní funkcí, lázně se nacházejí v Sadech Čs. 
armády – městském parku | zdroj: Archizoom, 2021

Obrázek 36  Kulturní dům Hlučín zasazen do parku | zdroj: Do parku, 2018

Obrázek 37  Kulturní dům Hlučín zasazen do parku | zdroj: Do parku, 2018
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Obrázek 38  Kulturní centrum Vratislavice 101010 při zámeckém parku | zdroj: Severní Čechy



Zadavatel

město Moravská Třebová

nám. T. G. Masaryka 32/29

571 01 Moravská Třebová

Zpracovatel

ONplan lab, s. r. o.

Karmelitská 18/379 

118 00 Praha 1 – Malá Strana

www.onplanlab.com








