
1 
 

 

 KONCEPCE ROZVOJE 

A ŘÍZENÍ KULTURY 

v Uherském Hradišti 

Zkrácená verze 



2 
 

Koncepce rozvoje a řízení kultury v Uherském Hradišti je zpracována v rámci projektu „Hradiště chytře 
– využití konceptu Smart City a navazujících strategií k udržitelnému rozvoji města Uherské Hradiště“ 
(reg. číslo CZ.03.4.74/0.0/0.0/17_080/0010071), spolufinancovaného z Evropského sociálního fondu 
a státního rozpočtu ČR v rámci Operačního programu Zaměstnanost. 

Zpracovatel: 

PROCES – Centrum pro rozvoj obcí a regionů, s.r.o. 

Moravská 958/95, 700 30 Ostrava 
IČ: 28576217 
tel.: +420 595 136 023, web: http://rozvoj-obce.cz/, e-mail: info@rozvoj-obce.cz 

Zpracováno v úzké součinnosti s městem Uherské Hradiště (dále UH), konkrétně s členy pracovní 
skupiny, městskými kulturními příspěvkovými organizacemi, Parkem Rochus, o.p.s. a Slováckým 
muzeem v Uherském Hradišti (příspěvková organizace Zlínského kraje). 

Realizační tým: 

Za PROCES: Pracovní skupina (za UH): 

1. Doc. Ing. Lubor Hruška, Ph.D. 

2. PhDr. Andrea Hrušková 

3. Ing. Ivana Foldynová, Ph.D. 

4. Ing. David Kubáň 

5. Mgr. Petra Koprajdová 

6. Ing. Eva Poledníková, Ph.D. 

7. a další 

1.  Ing. Dana Stojnová 

2. PhDr. Ivo Frolec 

3. Ing. Josef Hříbek 

4. Bc. Renata Prokešová  

5. Ing. Miroslava Gajdošová 

6. RNDr. Jaroslav Bičan 

7. Mgr. Radovan Jančář 

8. PhDr. Jan Blahůšek 

9. PhDr. Jaroslav Mikulík 

10. Mgr. Iveta Mátlová 

 

Citační vzor: HRUŠKA, L.; KOPRAJDOVÁ, P. a kol. Koncepce rozvoje a řízení kultury v Uherském Hradišti: 

PROCES – Centrum pro rozvoj obcí a regionů, s.r.o., 2020 

 

 

 

http://rozvoj-obce.cz/
mailto:info@rozvoj-obce.cz


3 
 

Obsah 
Zkratky ..................................................................................................................................................... 4 

1. Úvod ................................................................................................................................................ 5 

2. SWOT analýza .................................................................................................................................. 6 

3. Návrhová část Koncepce rozvoje a řízení kultury ............................................................................ 8 

 Vize a globální cíl ..................................................................................................................... 8 

 Strategické oblasti a specifické cíle ......................................................................................... 9 

 Opatření strategických oblastí................................................................................................. 9 

4. Implementační část Koncepce rozvoje a řízení kultury ................................................................. 10 

 

 



4 
 

Zkratky 

SC Specifický cíl 

KK Koncepce rozvoje a řízení kultury 

MěÚ Městský úřad 

 

 

 

 



5 
 

1. Úvod 

Koncepce rozvoje a řízení kultury v Uherském Hradišti (dále taky Koncepce) je strategickým rozvojovým 
dokumentem orientovaným na rozvoj a řízení kultury přinášející společnou sdílenou vizi rozvoje 
kulturního života města v dobí do roku 2030 (tj. s přesahem volebního období). 

Město Uherské Hradiště zpracováním Koncepce rozvoje a řízení kultury v Uherském Hradišti vyjadřuje 
zájem o rozvoj místní kultury na území města. Koncepce vyhodnocuje především stávající model 
fungování kulturních zařízení ve městě a navrhuje možnosti zefektivnění jejich provozu a zkvalitnění 
jejich produktů a aktivit. Koncepce se skládá z analytické části, návrhové části, implementační části 
a volných příloh.  

Obrázek 1.1: Části Koncepce rozvoje a řízení kultury v Uherském Hradišti 

 

 

Zdroj: PROCES, 2021 

Tento dokument představuje zkrácenou verzi Koncepce rozvoje a řízení kultury. Obsahuje SWOT 
analýzu, závěrečný výstup analytické části popisující silné a slabé stránky a také příležitosti a hroby 
řízení a rozvoje kultury v Uherském Hradišti, dále návrhovou část definující vizi, globální cíle, 
strategické oblasti, specifické cíle a opatření. V neposlední řadě je zde uveden také odpovědnostní 
a kompetenční model implementace Koncepce. 

Pevně věříme, že Koncepce rozvoje a řízení kultury města Uherské Hradiště napomůže k rozvoji kultury 
města, a to k užitku města, jeho občanů i návštěvníků. 
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2. SWOT analýza 

Silné stránky Slabé stránky 

a) Zřízena Komise kulturní, cestovního ruchu 
a prezentace města 

b) Finanční podpora kulturních aktivit 
kulturních spolků prostřednictvím Fondu 
kultury a cestovního ruchu města Uherské 
Hradiště 

c) Vysoký podíl výdajů na kulturu vč. zájmové 
činnosti z rozpočtu města v porovnání 
s obdobnými městy 

d) Existence a fungování webového portálu 
informačního centra (www.uherske-
hradiste.cz) a kulturního webového portálu 
Kultura Uherské Hradiště (www.kultura-
uh.cz)  

e) V rámci SO ORP Uherské Hradiště nejvyšší 
koncentrace aktérů místní kultury Zlínského 
kraje (423 subjektů z celkového počtu 2 182 
aktérů místní kultury Zlínského kraje) 

f) Uherské Hradiště vnímáno jako kulturní 
centrum 

g) Pestrá programová nabídka kulturních 
aktivit ve městě 

h) Velký význam tradice a folkloru, ale 
zastoupena i moderní a alternativní kultura 

i) Nadregionální význam kulturních aktivit 
pořádaných v Uherském Hradišti (např. Letní 
filmová škola, Slovácké slavnosti vína 
a otevřených památek aj.) a kulturních 
institucí (např. Slovácké divadlo, Slovácké 
muzeum)  

j) Existence a podpora místních kulturních 
zařízení – význam pro obyvatele místních 
částí, spolky zajišťují i kulturní aktivity 
v okrajových částech města 

k) Existence interní komunikační platformy 
(sdíleného kalendáře) pro kulturní instituce 

l) Prestiž Slováckého divadla přesahující 
hranice města, SO ORP i kraje 

m) Zdravá konkurence mezi kulturními 
institucemi/aktivitami 

n) Spokojenost obyvatel města i jeho 
návštěvníků s kulturním vyžitím ve městě 

a) Přemíra kulturních aktivit v jednom čase, 
která vede k snižování návštěvnosti 
jednotlivých aktivit 

b) Problematické umístění Slováckého divadla 
(nevýhodné podmínky pronájmu budovy – 
vysoké finanční náklady ze strany města na 
pronájem budovy, končící nájemní smlouva)  

c) Financování provozu Slováckého divadla 
představuje pro město velikostní kategorie 
cca 25 tis. obyv. neúměrnou zátěž 

d) Nedostatečné/opotřebené materiálně-
technické vybavení a infrastruktura 
příspěvkových organizací města s potřebou 
vyšších investic 

 

 

http://www.uherske-hradiste.cz/
http://www.uherske-hradiste.cz/
http://www.kultura-uh.cz/
http://www.kultura-uh.cz/
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Příležitosti Hrozby 

a) Vícezdrojové financování kulturních aktivit 

b) Rozvoj spolupráce a komunikace města 
Uherské Hradiště a Zlínského kraje v oblasti 
(finanční) podpory kultury ve městě 

c) Víceleté financování dlouhodobých projektů 
(předvídatelné jednání města pro spolky 
u víceletých projektů) 

d) Posílení investic do technicko-
technologického vybavení a infrastruktury 
kulturních příspěvkových organizací 
zajišťujících jejich konkurenceschopnost 

e) Udržení a modernizace komunikační 
platformy sdíleného kalendáře mezi 
kulturními institucemi – možné rozšíření 
zainteresovaných uživatelů (např. spolků), 
metodická podpora využití této komunikační 
platformy (vytvoření manuálu) 

f) Rozvoj vybraných lokalit a objektů a na ně 
navazujících kulturních aktivit (např. rozvoj 
archeologické lokality na Výšině sv. 
Metoděje a kulturních aktivit na ní, rozvoj 
Parku Rochus, využití Staré radnice) 

g) Vstup Uherského Hradiště do sítě 
Kreativních měst UNESCO a zvýšení jeho 
mezinárodní kulturní prestiže 

h) Zlepšení vybavenosti města kulturní 
infrastrukturou pro vnitřní i venkovní akce 

i) Zefektivnění řízení a realizace činností 
městem zřízených nebo založených 
organizací 

a) Nespokojenost obyvatel centra města 
s neustálým přívalem návštěvníků, hluku 
a nepořádku z realizovaných kulturních akcí 

b) Zánik Místních kulturních zařízení = oslabení 
spolkového života ve městě – oslabení 
společensko-kulturního života ve městě 

c) Nízká míra investic do technicko-
technologického zázemí a infrastruktury 
kulturních organizací – snížení míry jejich 
konkurenceschopnosti, snížení jejich 
využitelnosti i jako pronajímatele prostor 
a zařízení 

d) Financování provozu Slováckého divadla jen 
z rozpočtu města není dlouhodobě 
udržitelné 

e) Zánik Slováckého divadla – negativní dopad 
na tradiční kulturní scénu města (nárůst 
nespokojenosti obyvatel a návštěvníků 
s kulturním vyžitím ve městě) 

f) Další tříštění kulturních aktivit 
a návštěvnosti  

g) Snížení příjmu města  

h) Nedostatečné využívání vícezdrojového 
financování kulturních institucí z národních 
a krajských zdrojů. 
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3. Návrhová část Koncepce rozvoje a řízení kultury 

Návrhová část Koncepce obsahuje vizi, globální cíle, priority, strategické oblasti, specifické cíle 
a opatření, které vycházejí z Metodiky přípravy veřejných strategií, přijaté usnesením vlády ČR č. 
71/2019.  

Vize Popis žádoucího budoucího stavu, kterého chceme prostřednictvím realizace 
koncepce dosáhnout. Vztahuje se na koncepci jako celek. K naplnění vize by mělo 
dojít v dlouhodobém horizontu. 

Globální cíle Rozvádí nadefinovanou vizi. Jedná se o konkretizovaný (jasný, faktický 
a srozumitelný) popis budoucího stavu, jehož prostřednictvím bude naplněna 
stanovená vize. K naplnění globálního cíle by mělo dojít ve střednědobém či 
dlouhodobém horizontu (což nemusí být bezprostředně po ukončení realizace 
koncepce). 

Strategické 
oblasti 

Strategické oblasti, někdy označované jako prioritní osy, mají vymezený svůj 
specifický cíl. 

Specifické cíle Specifické cíle rozpracovávají strategické oblasti. Specifický cíl se skládá z jednoho 
nebo více opatření. 

Opatření Definuje kroky vedoucí k dosažení požadovaných specifických cílů. 

Obrázek 3.1: Schéma návrhové části 

 
ZDROJ: PROCES, 2020 

 Vize a globální cíl  

Vize: 

  Uherské Hradiště – město kultury s tradicí a budoucností 

Město Uherské Hradiště je přirozeným kulturním centrem regionu Slovácko. Kultura je zde vnímána 
jako důležitý prvek veřejného života, která zároveň podporuje soudržnost obyvatel a identitu města. 
Na atraktivitě města se zásadním způsobem podílejí kulturní organizace, které utvářejí jádro kulturního 
dění ve městě. Město podporuje aktivitu svých občanů a je vstřícné vůči iniciativám, které usilují 
o podporu kulturního života. Silná „kulturní značka“ města je výsledkem péče a zároveň inovativního 
přístupu k využívání kulturního dědictví, koncepčního rozvoje a investice do podpory kulturního 
a tvůrčího potenciálu vývoje města. 
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Globální cíle:  

 Strategické oblasti a specifické cíle 

Strategická oblast 1: Efektivní model řízení kultury ve městě 

SC1: Dosáhnout optimálně nastaveného systému řízení kultury vedoucí k efektivnější organizaci 
kultury. 

Strategická oblast 2: Kulturní infrastruktura 

SC2: Zajistit kvalitní infrastrukturu pro kulturu. 

Strategická oblast 3: Optimalizace realizace kulturních aktivit 

SC3: Podporovat kulturní spolkovou činnost občanů a dostupnost kulturních aktivit pro všechny 
skupiny obyvatel. 

Strategická oblast 4: Efektivní financování kulturních aktivit 

SC4: Dosáhnout optimálního systému finanční podpory kulturních aktivit s ohledem na podporu 
vícezdrojového financování kultury. 

 Opatření strategických oblastí  

Strategická oblast 1:        Efektivní model řízení kultury ve městě 

Specifický cíl (SC1): Dosáhnout optimálně nastaveného systému řízení kultury vedoucí 
k efektivnější organizaci kultury. 

Opatření 1.1: Optimalizace organizační struktury kulturních organizací zřízených nebo 
založených městem 

Opatření 1.2: Ekonomická efektivita řízení kulturních organizací zřízených nebo 
založených městem 

Opatření 1.3: Komplexní řešení prostorových problémů významných nositelů kultury 

 

Strategická oblast 2:        Kulturní infrastruktura 

Specifický cíl (SC2): Zajistit kvalitní infrastrukturu pro kulturu. 

Opatření 2.1: Zlepšení technického stavu infrastruktury kulturních organizací zřízených 
nebo založených městem a potřebného materiálně-technického vybavení 

Opatření 2.2: Podpora místních kulturních zařízení v jednotlivých místních částech 

Opatření 2.3: Rozvoj a zpřístupnění vybraných kulturních lokalit a objektů  

Opatření 2.4: Rozvoj kulturní infrastruktury pro venkovní akce 

 

Strategická oblast 3:        Optimalizace realizace kulturních aktivit 

Specifický cíl (SC3): Podporovat kulturní spolkovou činnost občanů a dostupnost kulturních 
aktivit pro všechny skupiny obyvatel. 

Opatření 3.1: Rozvoj spolupráce kulturních organizací ve městě 

Opatření 3.2: Zvyšování kulturní prestiže města 

 

 Podporovat a rozvíjet kulturní scénu postavenou na setkávání tradice a moderních 

kulturních žánrů. 

 Zachovat a podporovat dostupnost kultury. 

 Podporovat a rozvíjet kulturu realizovanou obyvateli města.  

 Zajistit efektivní řízení kultury. 
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Strategická oblast 4 Efektivní financování kulturních aktivit 

Specifický cíl (SC4): Dosáhnout optimálního systému finanční podpory kulturních aktivit 
s ohledem na podporu vícezdrojového financování kultury. 

Opatření 4.1: Zabezpečit optimální výši a rozdělování finančních prostředků pro rozvoj 
a údržbu kulturní infrastruktury. 

Opatření 4.2: Zabezpečit optimální výši a rozdělování finančních prostředků pro realizaci 
aktivit v oblasti kultury. 

 

4. Implementační část Koncepce rozvoje a řízení kultury 

Účelem implementační části je nastavit proces implementace Koncepce rozvoje a řízení kultury do 
činnosti Městského úřadu Uherské Hradiště a završit proces implementace nově vzniklých 
strategických částí do činnosti městského úřadu a organizací zřízených nebo založených městem.  

V rámci implementační části Koncepce je popsán postup přípravy projektů a aktivit. Dále je popsáno 
zavedení zvolené strategie a kompetencí do činnosti městského úřadu. Pro zdárnou implementaci je 
určující aktivní podpora vedení města. Před samotnou implementací je nutné definovat způsob 
a ukazatele pro měření úspěšnosti zavádění tohoto rozvojového dokumentu. Stěžejní je rovněž 
institucionální zajištění implementace, tzn. zajištění činnosti pracovní skupiny při Koncepci 
a zodpovědného pracovníka – administrátora při Koncepci (tj. implementačního týmu), včetně 
vymezení rozsahu jejich činností. Důležitou součástí jsou také dokumenty akční plán a zásobník 
projektů, které tvoří samostatné dokumenty této Koncepce.  

Schéma 4.1: Provazba mezi akčním plánem a zásobníkem projektů 

Zdroj: PROCES, 2019. 

Koncepce bude implementována prostřednictvím realizace projektů akčního plánu. Implementační 
mechanismy musí být nastaveny tak, aby se zajistilo společné působení různých aktivit/projektů 
v jednotlivých opatřeních směrem ke stanoveným cílům v rámci tohoto rozvojového dokumentu. 

Základními faktory implementace strategických dokumentů jsou: 

a) Aktivní podpora vrcholového vedení 

b) Důkladná a úplná příprava a naplánování implementace 

c) Úplná a cílená komunikace (zejména komunikační platforma mezi aktéry v území a orgány 
veřejné správy) 

d) Kompetentní implementační tým (tj. pracovní skupina při Koncepci a administrátor při 
Koncepci) 

e) Vysoká míra zapojení zaměstnanců městského úřadu a dalších aktérů do implementace 
(organizace založené nebo zřízené městem, projektové týmy atd.) 

Není-li projekt/aktivita vyhodnocena 
jako prioritní, je zařazena do 

zásobníku projektů  

Při zajištění vhodných podmínek 
pro realizaci může být projekt/aktivita 
přeřazena ze zásobníku projektů do akčního 
plánu 

  ze zásobníku projektů do akčního plánu  

Zásobník projektů (projekty, které nebudou realizovány v nejbližším období, nejsou prioritní nebo nejsou vhodné 
podmínky pro jejich realizaci - např. chybí finanční zdroje, nejsou vypořádány majetkoprávní poměry apod.) 

Akční plán (prioritní aktivity/projekty, u kterých se předpokládá realizace - musí být zajištěna vazba s rozpočtem/ 
rozpočtovým výhledem města nebo organizací, které zřizuje město) 
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Metodika implementace Koncepce je založena na principech prostorového plánování, které se snaží 
pochopit směřování změn v prostředí a hledá možné způsoby, jak podpořit žádoucí a zmírnit nežádoucí 
trendy těchto změn. Klíčovou aktivitou je práce s informacemi a komunikace s aktéry v území. 

Subjekty zapojené do implementace Koncepce jsou uvedeny v následujícím schématu (Schéma 4.2), 
přičemž stěžejními jsou pracovní skupina při Koncepci a administrátor při Koncepci. 

Schéma 4.2: Odpovědnostní model implementace Koncepce rozvoje a řízení kultury (KK) 

 

Pro řádné fungování Koncepce je důležité nastavení základních pravidel, podle kterých bude tento 
koncepční dokument aktualizován, tzn. nastavit pravidla pro monitorování plnění jeho cílů. Nastavený 
systém hodnocení v sobě obsahuje mechanismy průběžné kontroly a vyhodnocení.  

Účelem monitoringu a evaluace je sledování průběhu realizace Koncepce a zhodnocení jejího 
naplňování. V průběhu realizace Koncepce je navrhováno provedení tří typů evaluací: 

1. Hodnocení akčního plánu 

 Každoročně v průběhu realizace KK 

 Předmětem hodnocení bude vyhodnocování naplňování akčního plánu 

•Projednání KK

•Výběr projektů určených k realizaci a projednání akčního plánu

Zastupitelstvo města

•Projednání  návrhu akčního plánu na následující období a jeho předložení 
zastupitelstvu města

•Projednání souhrné zprávy o realizaci KK (zpráva bude předkládána pracovní 
skupinou při KK v polovině platnosti a po ukončení realizace KK)

Rada města

•Monitorování realizace  KK

•Provádění dohledu nad realizací a aktualizací KK

•Projednání souhrnné zprávy o realizaci KK a její předložení radě města (v polovině 
platnosti a po ukončení realizace KK)

Pracovní skupina při KK

•Metodická pomoc ostatním odborům a aktérům při přípravě návrhů a realizaci 
projektů a aktivit

•Shromažďování návrhů projektů a jejich první formální posouzení

•Příprava podkladů pro jednání pracovní skupiny při KK

•Monitoring realizace projektů akčního plánu (jednou ročně) a předložení zpráv o 
naplňování realizace KK pro pracovní skupinu při KK (v polovině platnosti a po 
ukončení realizace KK)

•Správa Zásobníku projektů

Administrátor při KK (Odbor kultury, školství a sportu)

•Předkládání návrhů projektových záměrů do zásobníku projektů v souladu s cíli KK

•Podílení se na realizaci projektů a aktivit zařazených do akčního plánu na dané 
období

Odbory MěÚ, komise města, příspěvkové organizace města, městem 
založené neziskové organizace, zástupci podnikatelů a další aktéři  
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2.  Průběžná evaluace realizace KK 

 V polovině platnosti (po 5 letech) realizace KK by mělo dojít KK vyhodnocena jako celek 

 Evaluace představuje zpětnou vazbu, na jejímž základě budou přijímána případná opatření 

pro projektové záměry na další období, příp. pro aktualizaci KK za účelem jejího zdokonalení, 

tak aby odpovídal aktuálním potřebám, požadavkům a zdrojům 

3. Ex-post evaluace KK 

 Po ukončení realizace KK 

 Evaluace zhodnotí celkovou účinnost a efektivnost KK (účinnost intervencí, rozsah naplnění 

očekávaných efektů, aj.). 

Stěžejní je vyhodnocení akčního plánu, které bude probíhat minimálně jednou ročně. Základní 
hodnotící škála pro jednotlivé aktivity/projekty definuje, v jaké fázi se projekt nachází: 

a) Zahájeno 

b) Nezahájeno 

c) Splněno 

d) Nesplněno (s odůvodněním/bez odůvodnění) 

 

 

 


