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Oblast kulturních a kreativních průmyslů (KKP) v olomoucké aglomeraci je tvořena 
cca 1 200 subjekty s ročním hospodářským výkonem přes 4 700 milionů Kč. Kreativní 
průmysly, k nimž patří mimo jiné design, informační technologie, architektura, 
marketing či umělecký a kulturní provoz, jsou zásadními drivery ekonomiky 4.0 a dy-
namickými segmenty s nízkými investičními náklady a vysokou přidanou hodnotou. 

Cílem této publikace je přispět k posílení pozice kreativních průmyslů v rámci olo-
moucké aglomerace prostřednictvím kvalitativní analýzy současné místní situace 
a návrhu opatření pro zamezení brain drainu, odchodu talentů a lidského kapitálu 
a vytvoření podmínek pro vznik start-upů a podporu developmentu v této oblasti. 
K vedlejším dopadům patří zvýšení konkurenceschopnosti aglomerace a širšího 
regionu v konkrétní hospodářské sféře, jež má tendence k centralizaci ve velkých 
městských celcích. V případě Olomouce a okolí je ohrožena několika významnými 
faktory, jako jsou nedostatečná vazba vzdělávacích programů na aktuální potřeby 
trhu, marketingový potenciál velkých městských center (Brno, Ostrava, Praha) 
a atraktivita pracovních a životních podmínek v jiných sídlech ČR a v zahraničí. 

Soubor navrhovaných opatření vycházejících ze sociologických a geografi cko-infor-
matických datových a mapových analýz přitom nabízí municipalitám a partnerským 
subjektům praktické a aplikovatelné nástroje nejen pro redukci nežádoucích efektů, 
ale měl by umožnit také systémová opatření pro recruitment a zkvalitnění podmínek 
pro development a získávání lidského kapitálu – ať už z ČR, nebo ze zahraničí.

Olomoucká aglomerace má vzhledem ke svým charakteristikám (turistický cíl, do-
pravní obslužnost, kvalita života, studijní programy středních a vysokých škol) vysoký 
potenciál rozvoje kreativních průmyslů, jenž je doposud využíván jen dílčím, a to 
zejména spontánním způsobem. Rozvoj kreativních průmyslů je přitom díky před-
chozí činnosti řešitelského týmu součástí dlouhodobé strategie statutárního města 
Olomouce bez identifi kace konkrétních nástrojů potřebné změny, kterou nabízí 
předkládaná publikace. Projekt, v jehož závěru publikace vychází, využil exkluzivní 
analýzy, data a adresáře projektů Mapování kulturních a kreativních průmyslů 
na Olomoucku a Příprava vysokých škol pro oblast kulturních a kreativních průmyslů 
pro kvalitativní analýzu několika cílových skupin a pro detekci motivací, proč 
ne/působit v olomoucké aglomeraci. Prostřednictvím dotazníkového šetření a říze-
ných diskusí s target groups se pokusil nalézt klíčové impulzy (kariérní, ekonomické, 
rodinné, osobní) pro strategická podnikatelská či zaměstnanecká rozhodnutí 
lokalizující hospodářskou činnost do (či mimo) konkrétní aglomeraci. Inovativnost 
projektu spočívá v dovršení přípravných projektů do fáze, kdy mohou být výstupy 
a doporučení bezprostředně využity municipalitami a partnerskými institucemi 
pro manažerské řízení a strategický rozvoj aglomerace. Výrazným přínosem je 
potenciální posílení sféry kreativních průmyslů, která má komparativně velmi nízké 
investiční nutnosti, malou environmentální zátěž a současně vysokou přidanou 
hodnotu tvůrčího vkladu.
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Kreativní průmysly jsou zásadní složkou nové ekonomiky (4.0), nástroje vyvinuté 
projektem proto mohou výrazně napomoci budoucí konkurenceschopnosti regionu 
v tuzemské i zahraniční hospodářské soutěži. Výsledkem projektu by mělo být také 
zlepšení networkingu v rámci lokálních kreativních průmyslů (usilovali jsme o vzájem-
nou obeznámenost aktérů v období platnosti GDPR) a informovanost klientů a zá-
kazníků o potenciálu zdejšího kreativního průmyslu. Řešitelský a autorský tým věří, 
že předložené výsledky projektu mohou v důsledku a prostřednictvím strategických 
rozhodnutí aktérů přispět k žádoucímu posílení retence fi nančního kapitálu regionu 
(k nižší míře outsourcingu z jiných center), přivedení nových talentů a modernizaci 
stávajících studijních programů lépe reagujících na potřeby praxe. Realizovaný 
výzkum lokálních kreativních průmyslů a motivací jejich aktérů byl založen na me-
zioborovosti (zapojena byla řada oborů, mezi nimi nechyběly ekonomie, geografi e, 
informatika, vědy o umění nebo sociologie) tak, aby pokrýval všechny nutné aspekty 
analýzy a zároveň představil vysoce ilustrativní návody k řešení vytyčené teritoriální 
situace s relativně snadnou implementací. Zjištěné výstupy projektu – přehledně 
uspořádané do této publikace – budou ve formě poznatků a doporučení aplikovatel-
né také mimo oblast olomoucké aglomerace.
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1	KREATIVNÍ	
PRŮMYSLY

Magdaléna Petráková
Rostislav Nétek
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Úvodní kapitola si klade za cíl zpřesnit, jak je v této publikaci chápáno sousloví 
kreativní průmysly, respektive kulturní a kreativní odvětví, a pro přehlednost tento 
sektor rozdělí do několika kategorií: tradiční umění (kulturní sektor), kulturní průmysl, 
kreativní průmysl a další příbuzná či související odvětví. Zdůrazní význam kreativních 
průmyslů pro ekonomiku a strategický rozvoj a připomene zásadní milníky v jejich 
vývoji a výzkumu. Obraz současné podoby kulturních průmyslů dokreslí řada příkladů 
dobré praxe, a to zejména příklad Zlína a Zlínska, Pardubic, Brna, Plzně a Královéhra-
deckého kraje.

1.1	 DEFINICE
Pojem kulturní a kreativní průmysly (KKP)1 zahrnuje činnosti, jejichž základem jsou 
lidská kreativita, dovednost a talent, tedy činnosti mající kořeny v umělecké tvorbě 
( jejich jádrem je totiž původní tvorba), které vytvářejí duševní vlastnictví a využívají 
jeho potenciálu. Zahrnují činnosti (služby, díla, výkony a produkty) veřejné, nezis-
kové i tržní bez ohledu na druh a způsob fi nancování subjektu, který je provozuje 
nebo provádí. Do KKP patří architektura, design, reklama, fi lm a audiovize, hudba, 
knihy a tisk, herní průmysl, software, nová média a navazující IT služby, rozhlasové 
a televizní vysílání, scénická umění, výtvarné umění, umělecká řemesla nebo kulturní 
dědictví2. 

Pro přehlednost dělíme dle specifi k jednotlivá odvětví do čtyř oblastí:

• oblast tradičního umění (kulturní sektor),

• oblast kulturních průmyslů3,

• oblast kreativních průmyslů4, 

• oblast příbuzných/souvisejících odvětví.

1 Označení KKP vychází z názvosloví používaného Institutem umění – Divadelním ústavem, státní příspěvkovou organizací 
zřízenou Ministerstvem kultury České republiky.

2 Zájemcům o hlubší vhled do problematiky lze doporučit portál Kreativnicesko.cz. Aktuality z kulturní politiky poskytuje 
newsletter portálu Culturenet.cz.

3 Oblast kulturních průmyslů představuje neprůmyslová odvětví, která produkují nereprodukovatelné zboží a služby, 
jež jsou konzumovány na místě. Dále se jedná o průmyslová odvětví vytvářející kulturní produkty určené k masové 
reprodukci, hromadnému šíření a vývozu (například knihy, fi lm, zvukové nahrávky).

4 Pro oblast kreativních průmyslů kultura představuje tvůrčí investici do produkce „nekulturního“ zboží. Patří sem aktivity 
jako design, architektura a reklama.
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Tabulka 1: Vymezení kulturních a kreativních průmyslů podle EU (KEA, 2006)

OBLASTI ODVĚTVÍ PODODVĚTVÍ

Tradiční umění

Výtvarné umění Řemesla, sochařství, malířství, fotografie

Scénická umění Divadlo, tanec, cirkus, festivaly

Kulturní dědictví Muzea, knihovny, archivy

Kulturní průmysly

Film a video

Televize a rozhlas

Videohry

Hudba Hudební průmysly, živá hudební vystoupení

Knihy a tisk

 
Kreativní průmysly

Design Módní průmysl, grafický design,  
interiérový design, průmyslový design

Architektura

Reklamní průmysl

Příbuzná odvětví Výrobci PC,  
MP3 přehrávačů apod.

1.2	 VÝZNAM	PRO	EKONOMIKU
KKP a navazující kulturní turismus se dnes již poměrně významně podílejí na tvorbě 
příjmů státních i komunálních rozpočtů, na vzniku nových pracovních příležitostí,  
na celkové zaměstnanosti, na vzniku pozitivních ekonomických externalit i řady 
dalších – často obtížně doložitelných – multiplikačních efektů5, mezi jinými i zvyšo-
vání kvality života, zlepšování image místa či rozvoji kulturně-společenského života 
dané lokality (Heřmanová & Chudý, 2009). Od konce 90. let je sektor KKP uznáván 
nadnárodními organizacemi, jako jsou Evropská komise, Světová banka, národní 
a regionální vlády, za hlavní sílu v rychle se měnící globální ekonomice.  
 

5 Teorie multiplikačních efektů ukazuje, že přímé výdaje na umění (kulturu) generují další výdaje v jiných sektorech 
ekonomiky, což rozšiřuje bohatství a vytváření pracovních míst, a města se tak stávají přitažlivějšími pro občany i firmy.
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V této souvislosti se dokonce začalo mluvit o nové, respektive kreativní ekonomice, 
která je podle Huttera a Throsbyho (2008) zdrojem hospodářské dynamiky v nové 
informační době. Sektor KKP se stal uznávaným, významným, s rostoucí přidanou 
hodnotou, se schopností regenerovat městské části, města a regiony nebo přispívat 
k importu a exportu. KKP představují pro hospodářství obcí, regionů i celé země 
velký potenciál. Význam odvětví i pozornost jim věnovaná v posledních letech roste. 
Děje se tak především v důsledku ekonomických a společenských změn spojených 
se vzrůstajícím významem informačních a telekomunikačních služeb, mediální 
tvorby, ale i díky světovému nárůstu zábavního průmyslu a cestovního ruchu. Jen  
pro představu, zatímco automobilový průmysl se na HDP České republiky podílí  
2 %, podíl KKP je dvakrát vyšší, až 4 % HDP. Lidé zaměstnaní v kreativních odvětvích 
dokážou výrazně prospívat ekonomice, svou vysokou přidanou hodnotou přispívají 
také ostatním hospodářským odvětvím a jsou zdrojem technologických i netechno-
logických inovací. 

1.3	 PILÍŘ	STRATEGICKÉHO	ROZVOJE
Koncept KKP upozorňuje na fakt, že umění, kulturu a kreativitu už není možné chápat 
jako nadstavbu hospodářské činnosti, ale jako jednu z jejích důležitých součástí, což 
ale zvyšuje potřebu komplexního uchopení podpory tohoto fenoménu. Podpora 
kreativních odvětví se stává čím dál důležitější součástí strategií místního ekonomic-
kého rozvoje. Dobrý program nebo strategie jsou v rostoucí míře považovány  
za základní předpoklad úspěšného ovlivňování podmínek KKP. Strategie plní pod-
půrnou funkci KKP na základě aktivit, právních předpisů a programů zaměřených 
na regulaci, právní ochranu a finanční podporu KKP. Kulturní politika představuje 
zastřešení této oblasti za účelem podpory (infrastruktura/finance) a ochrany (dušev-
ní vlastnictví). Každé odvětví má navíc svá specifika, a tak se v mnohých evropských 
městech běžně setkáme i se speciálními oborovými strategiemi, například zvlášť  
pro film, design, herní průmysl aj. (Kujová & Šebestová, 2016). 

Aktivity a činnosti KKP mohou mít jak komerční, tak nekomerční charakter. KKP 
nabývají nejrozličnějších právních forem, ovšem s výraznou převahou mikrofirem,  

Obrázek 1: Cyklus kreativní ekonomiky
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v nichž pracují především lidé na volné noze. KKP tvoří ekosystém, jenž zahrnuje  
široké spektrum aktivit a činností, které navíc mnohdy fungují interdisciplinárně, kdy 
se jeden neobejde bez druhého, napříč jednotlivými oblastmi. Divadlo se neobejde 
bez kostýmních výtvarníků, hudební průmysl bez nahrávacích studií nebo herní 
průmysl bez grafických designérů. To je jen jeden z důvodů, proč nelze při úvahách 
o KKP vypouštět ze zřetele kulturní sektor, ono jádro KKP. Bez tradičních umění, jako 
jsou výtvarné umění (řemesla, malířství, sochařství, fotografie) nebo scénické umění 
(divadlo, tanec, cirkus, festivaly), a bez kulturního dědictví (muzeí, knihoven, archeo-
logických nalezišť, archivů) by žádné průmysly nebyly kulturní ani kreativní. 

Ovšem právě tato pestrost komplikuje plošné zavádění nástrojů podpory. Obecně se 
dá říci, že komerčním aktivitám bývají určeny nefinanční („nepřímé“) nástroje pod-
pory, zatímco nekomerčním (neziskovým) ty finanční – nejčastěji ve formě čerpání 
dotace z veřejných zdrojů. Kulturní sektor je již historicky podporovanou oblastí, a to 
na úrovni jak státu, tak i krajů a měst, zatímco nástroje podpory kulturních a kreativ-
ních průmyslů jsou v našich zeměpisných souřadnicích spíše raritou. Evropská města, 
která se profilují jako kulturní centra ( jakými jsou Vídeň, Berlín, Helsinky, Amsterodam 
nebo Dublin), umí být při tvorbě „alternativních“ nástrojů nápaditá a originální6. 
V současnosti se i v českých městech a krajích rodí nové přístupy podpory KKP, 
která se nerealizuje jen prostřednictvím finančních injekcí, jako jsou dotace a granty 
(Kujová, Šebestová, 2016). Zakládají se co-workingová7, kreativní8 či inovační centra9 
nebo klastry, kde se koncentrují subjekty KKP, spouštějí se dotační programy  
pro start-upy, zavádějí se kreativní vouchery apod. 

KKP má co do činění nejen s kulturou, ale i s podnikáním, vzděláváním, cestovním 
ruchem, územním rozvojem apod. Multidisciplinární KKP tvoří komplexní síť struktu-
rálních souvislostí, jež ji pojí s dalšími složkami sociálního a ekonomického systému. 
„Chapadla“ KKP tedy sahají dál, než se může na první pohled zdát. Pokrývají různé 
segmenty ekonomiky, života společnosti a jednotlivců, a tudíž vyžadují komplexní 
politický přístup. Jakákoli strategie proto také musí vycházet z kvalitní analýzy pro-
středí – každé komplexní téma je třeba podložit rozsáhlou analýzou. A KKP rozhodně 
tvoří komplexní prostředí. 

Pokusíme-li se v této souvislosti identifikovat bariéry rozvoje kulturních a kreativních 
odvětví, jednou z nich je „resortismus“, respektive neschopnost spolupráce napříč 
resorty například nedostatečná koordinace na úrovni dílčích agend vlády nebo 
samosprávy, která způsobuje nízkou úroveň provázání podpůrných aktivit. Další 
bariérou rozvoje KKP je nerozvinutá úroveň kooperativního financování, především 
na úrovni státní správy a krajské samosprávy (Žáková, 2015).

6 Více na: https://kreativniolomouc.cz/kreativni-abeceda-10-neekonomicke-nastroje-na-podporu-kultury/.

7  Sdílený pracovní prostor pro nezávislé profesionály, kteří nezávisle na sobě vykonávají svou práci.

8  Podporuje rozvoj kreativních odvětví v dané lokalitě.

9  Podporující vznik nových nebo významné zlepšení stávajících produktů, procesů či metod a zaměřující se na podporu 
inovačního podnikání a komerčního využití výzkumu a vývoje.
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Je příznačné, že podpora KKP v „kreativních“ evropských městech (například v Ko-
dani, Vídni, Linci, Berlíně, Barceloně, Stockholmu a dalších) většinou nespadá  
pod odbor kultury, jak by se mohlo nabízet. Některá města již tuto agendu zavedla  
do svých správních struktur nebo servisních organizací, které se věnují rozvoji 
ekonomiky a hospodářství (například Vienna Business Agency). Ve větších městech 
(například v Berlíně nebo v Barceloně) je toto téma také svázáno s urbánní regenera-
cí, tedy i s odbory územního plánování (Kujová & Šebestová, 2016). 

Mnohdy KKP brzdí slabá akceschopnost politické reprezentace. Města třeba  mají 
vypracovanou strategii, ale její praktické naplňování (implementace) vázne. Příkla-
dem „nízkého realizování“ strategie je i Olomouc.

1.4	 ZÁSADNÍ	MILNÍKY	(OD	ROKU	2015)
V České republice od počátku klíčovou úlohu hybatele na poli KKP sehrává Institut 
umění – Divadelní ústav (IDU), státní příspěvková organizace zřízená Ministerstvem 
kultury České republiky, která byla a dodnes je agendou KKP pověřena. 

Mapování KKP na vymezeném území (ať už na lokální úrovni města či aglomerace, 
nebo třeba úrovni kraje) je obecně považováno za primární krok v postupu zavádění 
opatření a nástrojů rozvoje KKP. Pro tento účel dal IDU podnět ke vzniku metodiky 
mapování KKP, certifikované Ministerstvem kultury ČR v březnu 2016. Vychází z pi-
lotních projektů mapování ve čtyřech městech (ve Zlíně, v Brně, Pardubicích a Plzni). 
Mapuje se za účelem shromáždění dat například o silných a slabých stránkách 
a aktuálním stavu a potřebách jednotlivých odvětví v daném místě; data mohou 
být použita jako podklad pro růst. Měst (aglomerací), která mají zmapovaná KKP na 
svém území, není dosud mnoho. V polovině roku 2020 jich bylo právě šest – Zlín(sko), 
Uherské Hradiště, Brno, Pardubice, Plzeň a Olomouc(ko). O olomouckém mapování 
se dočtete více v kapitole věnované výzkumu.

IDU od roku 2015 spravuje web a platformu Kreativní Česko, jejichž prostřednictvím 
sbírá informace z oblasti kulturních a kreativních odvětví, tvoří články, rozhovory, 
překlady výzkumů, které by neměly ujít pozornosti úředníků, kulturních managerů či 
osvícených podnikatelů a aktivistů. Cílem platformy je zvyšovat povědomí veřejnosti 
o potenciálu kulturních a kreativních odvětví.

V roce 2015 byla díky IDU aktualizována online aplikace pro výpočet ekonomických 
dopadů kulturní organizace či akce KulKal, jež je určena všem, koho zajímají ekono-
mické dopady návštěvníků vlastního kulturního projektu. Stačí zadat několik informa-
cí o projektu a o jeho návštěvnících (odkud přijeli, na jak dlouho, kolik utratili peněz  
a za co, jaký byl hlavní cíl jejich cesty) a aplikace vypočítá, jaký dopad měl kulturní 
projekt na výdaje návštěvníků, a tím i na celkovou produkci české ekonomiky, hrubý 
domácí produkt (respektive hrubou přidanou hodnotu), příjmy zaměstnanců, 
zaměstnanost (tvorbu pracovních míst), výběr nepřímých daní (DPH, spotřební daň).
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Ve dnech 29. a 30. 11. 2016 uspořádal Institut umění – Divadelní ústav ve spolupráci 
s Magistrátem města Brna konferenci Střed zájmu: Kreativita měst, která se zamě-
řila na různé přístupy ke kulturní politice v souvislosti s potřebami kulturních a kre-
ativních odvětví10. V roce 2017 založili „pionýři“ KKP v České republice – Petr Návrat 
a Olga Škochová – Bláhovou společnost ONplan, která poskytuje komplexní řešení 
a služby v oblasti revitalizace a rozvoje měst a strategického plánování. Jednou  
ze služeb, kterou společnost nabízí, je kulturní plánování, jehož součástí je i mapování 
kulturních a kreativních odvětví. To má odhalit znalost potřeb a potenciálu kulturního 
a kreativního sektoru ve městě a jeho okolí jako základ pro tvorbu rozvojových 
strategií v oblasti kultury a kreativity, design finančních i nefinančních nástrojů 
podpory. ONplan využívá certifikovanou metodiku Ministerstva kultury ČR, kterou 
spoluvytvářel. ONplan se podílel na mapování v Olomouci, Brně, Plzni i Pardubicích. 

U příležitosti komunálních voleb, které se konaly v říjnu 2018, připravilo české stře-
disko ITI ve spolupráci s Asociací nezávislých divadel, IDU, Divadlem X10, Divadlem 
na cucky a kulturním Brnem, sérii debat zaměřených na kulturní politiku v Praze, 
Olomouci a Brně KULTURA VOLÍ 2018. Debaty prokázaly, že kultura a kreativita se 
před volbami stávají podstatnými politickými tématy, a odhalily, jakou prioritu jim 
přisuzují jednotliví političtí kandidáti a strany11. 

Mnohé evropské země řeší podporu KKP na celostátní úrovni, a tak vytvářejí národní 
strategické dokumenty, které se podporou nebo uchopením kreativních průmyslů 
zabývají, ať už obecně, nebo specificky některým vybraným odvětvím (například 
Dánsko). Pro Rakousko a Německo je typická decentralizace podpory KKP na úroveň 
spolkových zemí (Kujová & Šebestová, 2016).

V květnu 2018 byla zahájena tvorba samostatné Strategie rozvoje a podpory KKP12 
na půdě Ministerstva kultury ČR. Dokončena má být během roku 2020. Podpora KKP 
byla dosud „pouze“ jedním z pilířů Státní kulturní politiky ČR 2015–2020 (s výhledem 
do roku 2025), aktualizované v roce 201713. Ambicí nové strategie je posílení efektiv-
nosti výkonu veřejné správy v oblasti KKP, která patří mezi nová témata a má mnoho 
meziresortních přesahů.

Ministr kultury Lubomír Zaorálek a ministr průmyslu a obchodu Karel Havlíček 
podepsali 27. listopadu 2019 memorandum o spolupráci mezi oběma resorty s cílem 
podporovat KKP. Memorandum má sice zejména symbolický význam, dokládá ov-
šem, že KKP získává zastání v nejvyšších patrech politiky a stává se tématem, který 
se objevuje i v médiích hlavního proudu, čímž se k němu daří směřovat pozornost 
široké veřejnosti.

10 Záznam je dostupný na: https://www.youtube.com/playlist?list=PL5GFgCCC_xwsyE9sHDXNGq-wsRllbJk7A.    

11 Více na: https://strategiekkp.mkcr.cz.

12 Více na: https://www.mkcr.cz/zpracovani-systemu-rozvoje-a-podpory-kulturnich-a-kreativnich-prumyslu-minister-
stvem-kultury-1883.html.

13 Více na: https://www.databaze-strategie.cz/cz/mk/strategie/statni-kulturni-politika-na-leta-2015-2020-s-vyhledem-
-do-roku-2025?typ=struktura#sid2299036.    
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Agentura CzechInvest byla koordinátorem projektu Creatinno14 realizovaného 
v roce 2019, jehož cílem bylo zvýšit konkurenceschopnost a dovednosti malých 
a středních podniků na evropském trhu, které podnikají v oblasti kreativních průmy-
slů, a to pomocí sdílení zkušeností s inovačními agenturami z Velké Británie (Creative 
England) a Španělska (BEAZ Bizkaia).

1.5	 PŘÍKLADY	DOBRÉ	PRAXE	V ČESKÉ	REPUBLICE
Inspirativní příklady dobré praxe z měst (kde se podařilo nejen zmapovat KKP, ale 
i nastartovat další změny žádoucí pro umožnění rozvoje KKP) ilustrují transformaci 
oblasti KKP v České republice.

ZLÍN A ZLÍNSKO 

V roce 2011 zahájil IDU projekt Mapování kulturních a kreativních průmyslů v ČR. 
Jedna z pilotních studií, která vedla k metodice mapování na lokální úrovni, byla 
zaměřena na město Zlín a Zlínský kraj. Ke spolupráci na pilotní studii byla přizvána 
britská společnost Noema Culture and Place Mapping pod vedením Lii Ghilardi.  
Po dokončení projektu mapování byl v roce 2016 založen Zlínský kreativní klastr, 
první klastr v České republice zaměřený na kreativní průmysly. Je tvořen zástupci 
veřejného, soukromého, neziskového a vzdělávacího sektoru z kreativních a návaz-
ných odvětví ve zlínské aglomeraci.

Ve stejném roce byl otevřen i UPPER – Centrum kreativních průmyslů a podnikání, 
prostor pro začínající kreativce, kterým nabízí nejen zázemí a vybavení za výhodných 
podmínek, ale rovněž poradenství a mentoring v oblasti podnikání. Zlín se také  
může pyšnit vlastním Podnikatelským inovačním centrem, které je společným pod-
nikem Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně a Zlínského kraje. Součástí je Podnikatelský 
inkubátor, co-workingové centrum a Virtuální inkubátor a jeho posláním je mimo jiné 
vytvářet podmínky pro vznik a rozvoj inovačních firem. 

PARDUBICE

V roce 2014 proběhlo mapování KKP v Pardubicích. Jako výstup z mapování vznikla 
také studie Kulturní a kreativní průmysly Pardubic a získané výsledky byly využity 
pro formulaci opatření Strategie pro kulturu a kreativitu Pardubic 2018–2024, jejíž 
implementace tak mohla stavět na znalosti konkrétních potřeb celého sektoru. 
Strategický dokument pro kulturu sice zastupitelstvo zamítlo, výsledky šetření však 
ukázaly, že i bez platné strategie se začala v Pardubicích realizovat řada navrhova-
ných opatření. Pardubice jsou mnohdy zmiňovány jako město, které jde příkladem  
v oblasti spolupráce vedení města a kulturní veřejnosti, například v rámci Pardu-
bického kulturního fóra, které se stalo v návaznosti na participační proces tvorby 
strategie nástrojem demokratické kontroly naplňování tohoto dokumentu. Za další 
projekt se dá považovat projekt Arts for Business & Business for Arts, jenž vznikl  
ve spolupráci agentury Czechinvest a statutárního města Pardubice.  

14 Více na: https://www.czechinvest.org/cz/O-CzechInvestu/O-nas/Interni-projekty/Creatinno.
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Jeho hlavním posláním je podpora kreativity prostřednictvím propojení místní 
kulturní scény s firmami v regionu pomocí metody tzv. speed datingu.

BRNO

Od roku 2009 v Brně vědí, že je potřeba se věnovat podpoře KKP, ale až vedení 
radnice zvolené po volbách v roce 2014 přikládá tématu větší prioritu. Byla vytvořena 
pozice koordinátora podpory KKP, pozice koordinátora kulturní politiky a založena 
řídící skupina projektu Kreativního centra (v níž je primátor a všichni jeho náměstci). 
Jihomoravské inovační centrum (JIC), které vzniklo v roce 2003, vytváří prostředí pro 
snadnější inovační podnikání na jižní Moravě. Pomáhá inovačním firmám, studentům 
s originálními nápady, výzkumným pracovníkům a vynálezcům a podporuje spo-
lupráci mezi průmyslem, výzkumnými pracovišti a veřejnou správou. Zřizovatelem 
JIC je město Brno, Jihomoravský kraj a brněnské univerzity. Centrum inovativní 
spolupráce UNIFER (vzniklo v roce 2013) je společensko-prospěšný projekt, který 
dává studentům příležitost učit se od profesionálů a společně pracovat na reálných 
projektech. V roce 2015 zahájil svou činnost Impact HUB Brno – inovativní laboratoř, 
podnikatelský inkubátor a společenské komunitní centrum. Inspirací pro další města 
je také vznik Brněnského kulturního parlamentu, který je platformou pro setkávání 
zástupců brněnských kulturních a kreativních odvětví, zainteresovaných úředníků 
Magistrátu města Brna, městských částí a politiků. Mezi dva zásadní dokumenty, 
o které se statutární město Brno v oblasti kultury opírá, patří Strategie pro Brno 
a Strategie kultury a kreativních odvětví, jež byla vytvořena v roce 2017 na mnoha 
participativních setkáních i během desítek individuálních konzultací se zástupci 
odborné veřejnosti.

PLZEŇ

Studie Kulturní a kreativní průmysly Plzně ( jejíž součástí bylo mapování KKP) poskytla 
podrobný rozbor, který posloužil jako východisko při přípravě Centra kreativního 
podnikání v DEPO2015, jehož součástí jsou sdílené dílny, co-working a kreativní in-
kubátor, a při realizaci plánovaného Kreativního inkubátoru Plzeň. Plzeň je příkladem 
města, u kterého došlo k hlavním impulzům pro investice do podpory KKP v době 
kandidatury a udělení titulu Evropské hlavní město kultury 2015.

KRÁLOVÉHRADECKÝ KRAJ

Odbor kultury a památkové péče Královéhradeckého kraje v současnosti připravuje 
nový strategický dokument na období 2021–2027 na podporu kreativního, kulturního 
a společenského dění v Královéhradeckém kraji. V rámci něj si uložil propojovat 
aktivity napříč celým krajem a zjišťovat potřeby jak kulturních aktérů, aktivních lidí, 
tak široké veřejnosti. K tomuto účelu kraj spustil také webové stránky Pro kreativitu, 
které informují o budoucí možné podpoře OSVČ v kreativních oblastech formou kre-
ativních voucherů, o poskytování víceleté podpory – tzv. záštity Rady KHK – klíčovým 
festivalům a akcím na svém území nebo o dotačních řízeních Královéhradeckého 
kraje v oblasti kultury a památkové péče.
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KARLOVARSKÝ KRAJ

Úřad Karlovarského kraje v současnosti zavádí inovační a kreativní vouchery, je 
zapojen do mezinárodního projektu CERDEE-Keramika: její dokumentace a využití, 
vzdělávání a podpora, zkušenosti a jejich využití (2019–2022). V kraji je realizován  
i mezinárodní projekt InduCCI (2019–2022) zaměřený na podporu KKP, jehož součást 
představuje tvorba návrhu nového co-workingového centra pro řemesla na Sokolov-
sku a podpora mezioborové spolupráce. Pracovní skupina Kreativní region se v sou-
časné době zabývá obnovou staré vodárny, kde by mělo vzniknout Centrum pro 
volný čas. V přípravě je také výstavba Vědecko-technického parku, realizace Design  
parku – komunitního centra pro Karlovarský kraj pro vzdělávání a designové myšlení 
či vznik inkubátoru a hubu Regionálního investičního fondu. Aktéři v kraji plánují po-
dat projekt na testování využitelnosti virtuálního prostoru pro vzdělávání a prezen-
taci nebo rozvoj iniciativy kreativního vzdělávání do škol. Dále se na území jednoho 
z nejmenších krajů ČR připravuje založení Institutu balneologie a lázeňství jako první 
veřejné výzkumné instituce s nutnou inovací tradičního odvětví lázeňství.

STŘEDOČESKÝ KRAJ

Středočeský kraj zřizuje Středočeské inovační centrum (SIC), které od roku 2018 
provozuje kreativní vouchery (se zaměřením na podnikatelské subjekty, ale i výzkum-
né organizace) a od roku 2017 inovační vouchery. Na základě Strategie KKP proběhlo 
mapování subjektů kulturního a kreativního odvětví (KKO) ve Středočeském kraji, 
jehož výstupy by měly být zaneseny do map, a doplnit tak Atlas inovačního prostře-
dí. Webové stránky Kreativní střední Čechy15 nabízí přehled nástrojů a dotací, který-
mi kraj KKO podporuje, přináší inspirační příběhy úspěšných středočeských tvůrců, 
kurátorsky vybrané sbírkové předměty pro tvůrčí inspiraci a kompletní přehled 
muzeí a galerií v kraji – celkem devatenácti příspěvkových organizací odboru kultury 
Středočeského kraje. V přípravě je výstava, která bude dva roky putovat  
po Středočeském kraji a informovat širokou veřejnost o dobré praxi v KKO.

Měst a krajů, jejichž rozvoj KKP přeje, je přirozeně daleko více. Můžeme zmínit 
Liberec a jeho platformu Kreativní Liberec16 nebo jeho připravovanou Strategii 
rozvoje kultury na léta 2021–2028, v rámci které hodlá aktivně využít roli kulturních 
a kreativních průmyslů v rozvoji měst, nebo konkrétní projekt Křišťálové údolí17, 
projekt Libereckého kraje, jež spojuje sklářské, bižuterní a šperkařské firmy na severu 
Čech a představuje úspěšné propojení regionu s lokální ekonomikou. Inspirativní je 
také Jihlava a její projekt Jihlava vzdělává kulturou18. Pro účely nové koncepce kultury 
města Ostravy #KULTURA2030 řešitelský tým zpracoval analýzu kulturní nabídky 
poptávky na území města a provedl mapování kulturních a kreativních odvětví.19

15  Více na: http://kreativnistrednicechy.cz.

16  Více na: http://kreativni-liberec.cz.

17  Více na: https://crystalvalley.cz.  

18  Více na: https://www.jihlavavzdelavakulturou.cz.

19  Více na: https://www.ostrava.cz/cs/o-meste/aktualne/ostrava-pracuje-na-nove-koncepci-rozvoje-kultura2030.
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O 21. století mluvíme jako o „století měst“. V posledních dvaceti letech lze v Evropě 
zaznamenat větší orientaci městských ekonomik na rozvoj kulturních a kreativních 
odvětví na území města. Vysvětlením tohoto jevu může být řada trendů, například 
vnímání kulturních a kreativních odvětví jako alternativy k tradičním průmyslům, 
kulturalizace ekonomiky nebo zvýšená konkurence mezi městy a regionu v důsledku 
globalizace (Smíšková, 2015). Města a regiony jsou kulturním a kreativním odvětvím 
přirozenými partnery – stojí v čele rozvoje založeného na kultuře díky větší místní 
samostatnosti, schopnosti přilákat jednotlivce s vysokou mírou nadání a jejich 
blízkosti vzhledem potřebám a potenciálu svých obyvatel. Podle některých expertů 
bude úspěch jednotlivých regionů a měst v následujících letech čím dál více záviset 
na technologické vybavenosti, institucionální vyspělosti, kulturnosti a otevřenosti 
a bude se odvíjet od kreativní pracovní síly.

Aby dnes byla města konkurenceschopná, musí být pro lidi atraktivní v souvislosti 
s kvalitou života, a to ve všech ohledech – v pracovních podmínkách, v osobním 
a rodinném životě, ve volném čase a osobním rozvoji každého jednotlivého občana. 
Vidina zlepšování kvality života se dostává celosvětově do popředí, zatímco metody 
jejího měření – na základě hodnot národních ekonomických indikátorů (zejména 
HDP) – jsou v poslední době stále častěji zpochybňovány (Landry a kol., 1996). 
Předpokládá se, že čím vyšší je kvalita života v daném místě, tím vyšší je pravděpo-
dobnost, že zde bude i vysoká koncentrace podniků s vysokou přidanou hodnotou 
a vysoce kvalifi kovanými pracovníky, tedy obvyklé cíle každého města. Otázka, kde 
žít a užívat kvalitního života, může hrát ve fi nálním lokalizačním rozhodnutí větší roli 
než jen kvalita práce (Rumpel a kol., 2008).

2.1	 PRINCIPY
Rovněž města se chtějí stát „kreativními“, udržet tvůrčí duch ve všech sférách lid-
ského života. Kreativní lidé jsou díky své přirozené flexibilitě a adaptabilitě odolnější 
vůči změnám daným technologickým pokrokem či změnám na pracovním trhu, a tak 
zároveň vykazují vysokou míru mobility. Současně technologické změny zvýhodňují 
kvalifi kovanou práci, na kterou se prozíravě orientují vyspělejší země (Bittner, 
2020). Aby města uspěla v soutěži o talenty a kvalifi kovanou pracovní sílu, musí se 
proaktivně restrukturalizovat20 a hledat cesty, jak zlepšovat podmínky pro rozvoj 
kulturních a kreativních průmyslů, jako to dělají samotné fi rmy, jež chtějí přilákat 
nové zaměstnance. Odborníci se shodují, že z místní úrovně je v oblasti kvality 
života možné ovlivnit velmi mnoho, často i s poměrně malými dodatečnými náklady. 
Například autoři Pascual a Dragojević (2007) popisují, že lidská aktivita a kreativita, 
která přispěje k rozvoji měst, může být nejjednodušším způsobem aktivována právě 
na místní úrovni. 

20 Viz studie Kreativní města a nástroje podpory autorek MgA. Zdeňky Kujové a MgA. Michaely Šebestové (zadavatel IPR 
Praha).
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Je to především působení městské politiky, která může posílit kvalitu města a jeho 
klíčové společenské cíle (Gehl, 2012). Standardní cestu k tomu představuje tvorba 
komplexní strategie rozvoje kulturních a kreativních odvětví, kterou můžeme chápat 
jako souhrn činností, jimiž se město snaží ovlivňovat, stimulovat či regulovat oblast 
kulturních a kreativních odvětví. Strategii pro kulturu a kreativitu mají například 
města Pardubice nebo Brno.

Gehl (2012) uvádí, že úspěšné město přitahuje a drží lidský kapitál. V svých úvahách 
vychází z předpokladu, že nejdříve občané formují města a ta pak formují občany. 
Staví svou teorii „správně fungujícího města“, kde jsou přítomny všechny městské 
kvality, na čtyřech vzájemně se doplňujících principech. Takové město je bezpečné, 
živé, udržitelné a zároveň zdravé. Když se zaměříme například na pilíř „živosti“ města, 
podle Gehla se potenciál města – jako živého organismu – zvyšuje tehdy, když je 
čím dál více lidí motivováno k chůzi, k jízdě na kole nebo k pobytu na městských 
prostranstvích. Přikládá tedy velký význam životu ve veřejném prostoru. „Živé“ 
město se zároveň snaží zabránit tomu, aby se lidé stahovali do opevněných komunit. 
Gehl (2012) prosazuje myšlenku města, které je přístupné a přitažlivé pro všechny 
skupiny společnosti jako místo sloužící své demokratické funkci. K tomu patří také 
snaha spoluvytvářet lokální identitu obyvatel, podporovat aktivní participaci občanů 
na veřejném životě, podněcovat regionální živou kulturu, zvyšovat celkovou kvalitu 
života lidí a jejich spokojenost apod.

Nejviditelnější problém současné společnosti spatřuje Gehl (2012) v individualizaci. 
Proti trendu trávení volného času stále častěji doma či v soukromí musí města nabíd-
nout něco jiného a inspirujícího, má-li se znovu pozvednout kolektivní veřejný život, 
což urbánní rozvoj v čele s kulturou už mnohokrát podpořil a potvrdil (Landry a kol., 
2016). Vedle toho je setkávání (stejně jako elementy nejistoty, nepředvídatelnosti 
a překvapení) základním předpokladem k výměně informací, znalostí, generování 
idejí a hledání inovací. Zdůrazňuje silný vztah mezi městským veřejným prostorem 
a občanskými hodnotami, kdy městský veřejný prostor „podporuje toleranci ke 
druhým, radost z městské zkušenosti, respekt ke sdílenosti a zájem o občanský 
a politický život“ (Pospěch, 2015).

PODMÍNKY PRO KREATIVNÍ MILIEU

Koncentrace a diverzita lidí v určité lokalitě je sice důležitá, avšak samostatně 
nedostatečná pro vznik kreativního milieu (Rumpel a kol., 2008). K tomu je zapotřebí 
i vhodných rámcových podmínek pro tvorbu, vzdělávání, rozvoj, spolupráci, prezen-
taci nebo také pro vlastní seberealizaci. Podle Kloudové (2012) nestačí pouze vytvo-
řit odpovídající pracovní pozice. Města, jež chtějí získat přízeň kreativců a investory 
kreativního průmyslu, musí nabídnout vysoce kulturní zázemí a nekorupční prostředí, 
kde se jedinec bude cítit provokován a inspirován k tvorbě a kde jeho uplatnění bude 
záležet především na jeho tvořivých schopnostech.

Nositeli kreativity jsou lidé; jejich přítomnost formuje kreativní potenciál celého 
města nebo regionu (Kloudová, 2012). Další autoři proto přisuzují stěžejní význam 



Kreativní průmysly v kontextu regionálního rozvoje  

23

měkké infrastruktuře města, jeho „softwaru“, který považují za stejně důležitý jako 
jeho „hardware“, jímž je například infrastruktura města. Podle některých odborníků 
je třeba přesunout pozornost od fyzické struktury města a zaměřit se na humánní 
dynamiku a podporu lidského potenciálu, například systém sociálních sítí a lidských 
interakcí. „Třetí prostor“ označuje pojem umožňující neformální setkávání stimulující 
komunikaci a interakci mimo osobní a pracovní prostor, typicky v kavárnách, re-
stauracích a dalších veřejných prostorech (Rumpel a kol., 2008). Jak uvádí Kloudová 
(2012), je nutné přesunout pozornost od strategií a politik zaměřených primárně  
na podporu podnikání („business climate“) k politikám orientovaným na lidské zdroje 
(„people climate“). Jde o étos, který má co do činění s tím, jak se město staví k pří-
ležitostem a problémům, jaká je jeho schopnost generovat životní podmínky nebo 
prostředí, jež vytváří atmosféru, a také o existenci politik a strategií, jež generují pod-
půrné nástroje a programy (Cikánek, 2013). A v neposlední řadě se jedná o schop-
nost města transparentně a otevřeně komunikovat s občany, případně zájmovými 
skupinami, a ochotu (vy)slyšet jejich potřeby a zájmy. 

KOMUNIKACE

Rozhodujícím činitelem úspěšného rozvoje měst se stává schopnost komunikace 
a kooperace mezi všemi relevantními aktéry, jimiž jsou podniky, firmy, komunální 
politici, správa města, svazy, sdružení, neziskové organizace, kulturní a religiózní 
instituce apod. Lokální obyvatelé jsou principiální aktivum, díky kterému může 
být dosaženo obrody města. Participační programy jsou zároveň nízkonákladové, 
flexibilní a responzivní vzhledem k potřebám místních. Aktéři kulturních a kreativních 
odvětví jsou hybnou silou měst a vždy přispívali k jejich vitalitě a tvorbě osobitého 
charakteru. Podle britského teoretika Charlese Landryho (2012) jsou základním 
zdrojem pro rozvoj měst sami lidé, kteří v nich žijí. Posilování sociální koheze, zlepšení 
image lokality, budování partnerství soukromého a veřejného sektoru, zkoumání 
identit reprezentují pak „jen“ vedlejší efekty včlenění kulturních a kreativních odvětví 
do strategického rozvoje města.

Potvrdilo se, že hlavními faktory kreativní ekonomiky jsou poptávka, otevřenost 
společnosti, bohatství spotřebitelů, vzdělání a dovednosti, význam sítí pro předávání 
znalostí a dovedností, úroveň veřejného sektoru vzhledem k veřejným grantům 
a chování institucí, intelektuální bohatství a budování velkých obchodních kapacit 
(Ochrana & Kloudová, 2010). Snad právě proto představuje nejčastější formu pod-
pory ze strany měst například vznik kreativních center nebo nejrůznější finanční 
programy (kreativní vouchery, stipendia) (Kujová & Šebestová, 2016). A největší 
potenciál nového typu ekonomiky, která je založena na idejích a kreativitě, lze tudíž 
spatřovat v městských aglomeracích, kde je přirozená vysoká koncentrace kreativní 
pracovní síly.

UDRŽITELNOST

Navzdory výše uvedenému je třeba varovat před bezvýhradným uctíváním kreativity 
jako nového urbanistického imperativu a „svatého grálu městského plánování“.  
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Kreativita není samospásná. Ve skutečnosti se jedná pouze a jedině o naději, poten-
ciál či apel pro města na celém světě, aby přehodnotila své směřování a přetvořila 
sama sebe novým, kreativním způsobem. Pro každou úspěšnou kulturní strategii je 
klíčový rozměr udržitelnosti. Naopak podle Agendy21 (Cities a Governments, 2004) 
může být jakýkoli rozvoj udržitelný jedině tehdy, je-li do centra pozornosti vsazena 
kultura. Za opravdu kreativní města lze považovat jedině ta, jimiž kultura prostupuje 
a do nichž jsou kreativní sítě hluboko vryty. 

Paradigma „kreativního města“ se v posledních dvou dekádách stalo jedním z nejvý-
znamnějších přístupů městského rozvoje (Fisker a kol., 2019). Města se každoročně 
utkávají například v klání o titul Kreativní město UNESCO, který je udělován jako 
uznání za mimořádné úsilí při uplatňování kreativity coby strategického faktoru 
pro udržitelný rozvoj. Ten je udílen již od roku 2004, je časově neomezený a lze jej zís-
kat v sedmi oblastech: v oblasti literatury, designu, hudby, gastronomie, fi lmu, médií, 
lidového umění a řemesla. Z měst České republiky je držitelem tohoto prestižního 
uznání Praha v oblasti literatury od roku 2014 a Brno v oblasti hudby od roku 2017.

Obrázek 2: Iniciativa „Cultural and Creative cities“ zastřešuje více než 190 měst (Montalto, 2019)
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Dále je tu titul Evropské hlavní město kultury, který je vždy na jeden rok propůjčován 
Evropskou unií jednomu či více evropským městům, která tak mají po celý rok 
možnost představit Evropě svůj kulturní život a jeho rozvoj. Kandidatura na titul bývá 
příležitostí a historicky také hlavním impulzem pro investice do podpory kulturních  
a kreativních odvětví. Nositelem tohoto titulu byla v roce 2000 Praha a v roce 2015 
Plzeň. V roce 2028 mohou česká města znovu usilovat o získání titulu.

2.2	 KULTURNÍ	A KREATIVNÍ	ODVĚTVÍ	JAKO	MĚSTOTVORNÝ	
FAKTOR

Kvalitu života ovlivňuje řada dílčích složek, mezi něž bezesporu patří příjemné krea-
tivní prostředí a kulturní podhoubí, které je dnes významnou součástí konkurenční 
výhody pro města regionu, jež chtějí přilákat a udržet vysoce kvalifikované pracovní-
ky. Podle publikace Městský rozvoj založený na kulturní aktivitě (The Art  
of Regeneration – Urban Renewal through Cultural Activity) dochází ke změně 
paradigmatu, kdy se úspěch měst a podniků stále více odvíjí od tvorby konkurenční 
výhody, závisející na kapacitách měst rozvíjet svůj jasný a atraktivní obraz ve světě. 
Ve světě, ve kterém rozhoduje image (Landry a kol., 1996). Stimulací kreativního 
prostředí lze dosáhnout viditelnosti a odlišnosti. Obdaření kvalitními kulturními atrak-
tivitami se stává klíčovým prvkem marketingových strategií měst, jež se snaží uspět 
v globálním měřítku a obstát před svými konkurenty v soutěži o turisty, o mobilní 
mezinárodní kapitál či o kvalifikovanou pracovní sílu. Kulturní a kreativní odvětví 
vyvolávají zájem a formují tvář města pro veřejnost, návštěvníky i zahraničí (Kujová 
& Šebestová, 2016), viz například význam osobitých lokálních značek nebo malých 
prosperujících obchodů ve srovnání velkými nákupními středisky. Je však třeba 
zabránit tomu, aby se kulturní a kreativní průmysly staly pouhým marketingovým 
nástrojem pro „zaprodání města“ na úkor podpory lokálních komunit a existujícího 
kulturního ekosystému (Fisker a kol., 2019).

PROČ PODPOROVAT KREATIVNÍ PRŮMYSLY VE MĚSTECH? 

Kulturní a kreativní odvětví se stávají významnou součástí strategií ekonomické 
a fyzické obnovy měst v mnoha zemích západní Evropy. Města spojuje snaha stát se 
kreativními, pyšnit se sídly významných kulturních institucí, hostit kulturní události 
a především poskytovat uspokojující podmínky pro životaschopnost a rozvoj kultur-
ních a kreativních průmyslů včetně jejich klastrů (Ulbrich, 2013).

MĚKKÉ FAKTORY ROZVOJE MĚST

Podle Rumpela a kol. (2008) u vysoce kvalifikované pracovní síly a firmy v „nových“ 
odvětvích regionální ekonomiky nabývají na relativním významu tzv. měkké faktory 
rozvoje a růstu (například image regionu, kvalita vzdělávací a volnočasové infrastruk-
tury aj.), jejich kvalitativní parametry ovlivňují konkurenceschopnost regionů.  
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Za měkké faktory lze považovat skupinu faktorů, které vymezují celkovou atraktivitu, 
atmosféru a kvalitu života v daném regionu nebo městě. Bohužel jsou primárně 
problematicky kvantifikovatelné a měřitelné, neboť jsou předmětem subjektivního 
hodnocení každého z nás. Zkušenosti a empirické studie z území nejvyspělejších 
států světa ukazují, že je to právě stav a kvalita měkkých faktorů, které stále více 
vytvářejí v případě pozitivním přitahující (pull) a v případě negativním odpuzující 
(push) faktory v rámci lokalizačních rozhodnutí důležitých aktérů územního rozvoje. 
Za konkrétní příklad faktorů, které mají bezprostřední vliv na aktivitu podniku / 
podnikatelů, lze uvést vstřícnou a afektivní veřejnou správu, image území, celkovou 
atmosféru a existenci kooperačních sítí. Faktory, které jsou v užším pojetí záležitostí 
osobních preferencí, jako například volnočasová infrastruktura, služby či kvalita 
místního životního prostředí, také výrazným způsobem ovlivňují výběr místa k bydle-
ní (Kloudová, 2012).

NUTNOST KONCEPČNÍHO UCHOPENÍ KKP

Chybějí však komplexní vize rozvoje měst, povědomí o progresivních a sofistiko-
vaných urbanistických strategiích, pozitivním faktorem není ani příliš velký zájem 
o rozvoj fyzické infrastruktury měst. Velmi negativním faktorem je vysoký stupeň 
korupce, který způsobuje rychlé a nekoncepční změny mnohých oblastí. Nestabilní 
politické prostředí neumožňuje tvorbu dlouhodobých plánů, a když už se podaří 
nějaký vytvořit, s nástupem nových politických seskupení končí „u ledu“. To také 
negativně ovlivňuje implementaci projektů s přeshraničním partnerstvím, protože 
velmi často dochází ke změnám v projektových týmech, ke změnám cílů apod. 
Takové prostředí neposkytuje podmínky pro systematický rozvoj KKP. 

Institucionální podpora kreativní ekonomiky může fungovat jedině v nekorupčním 
prostředí, které bude v kreativcích například probouzet důvěru ve veřejné soutěže 
apod. Veřejné zakázky nejen přispívají k tvorbě nových pracovních míst v oblasti 
kreativní ekonomiky, ale působí také na estetické vnímání a rozvoj estetických 
potřeb obyvatel. Dochází ke zvyšování estetických nároků a očekávání jednotlivých 
obyvatel, ale i návštěvníků takových měst. Veřejný sektor hraje významnou roli 
při vytváření podmínek pro přilákání kreativní pracovní síly a kreativního průmyslu 
(Kloudová, 2012).

Za vším ovšem stojí nějaké „ale“. Záleží nejen na citlivém uchopení tohoto potenciálu, 
nýbrž i na uvědomění si rizik jeho exploatace. Nelze předstírat, že samotný proces 
kulturního plánování je bezrizikový. Přestože se koncepce budování kreativních 
měst či klastrů stala poměrně hojně využívanou v rámci úsilí o obnovu podoby měst, 
vyskytují se názory problematizující dlouhodobou udržitelnost projektů nebo to, zda 
projekty respektují specifika dané lokality a zda jsou stimulem pro plynulý ekonomic-
ký, sociální a kreativní rozvoj. Ve snaze přilákat potenciální investory a návštěvníky to-
tiž může docházet k tomu, že lokální kultura je potlačována, respektive absorbována 
postupujícím procesem gentrifikace, a centra měst jsou tak přizpůsobována potře-
bám kulturní a turistické spotřeby, zatímco periferie jsou ponechány v neměnném 
stavu a pomalu upadají (Nekutová, 2017). Princip „vítězů a poražených“ má – stejně  
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jako globalizace – zásadní dopady na distribuci příjmů, jež v konečném důsledku 
zvyšuje nerovnosti bohatství a kapitálové vybavenosti (Bittner, 2020).

DNA MĚSTA

Transformační tendence musí vycházet z potřeb a názorů obyvatel města, a proto 
by jejich klíčovým východiskem mělo být mapování na principu participace, étos 
a silné stránky konkrétního města, na nichž lze tuto transformaci stavět. Identifikace 
jedinečné DNA místa představuje ostatně jedinou účinnou obranu vůči globalizač-
nímu tlaku, který přispívá k tomu, že lidé (alespoň v rozvinutých zemích Evropy) po-
ciťují jakési ohrožení svých vlastních kulturních hodnot. Pozitivní však je, že na tento 
globalizační tlak společnost reaguje zvýšeným zájmem o své tradice. To vyvolává 
reakci na poptávku po autentické, neglobalizované či úzce tematicky profilované 
kultuře, produktech a službách.

Jako udržitelná protiváha k samovolné ekonomické globalizaci může sloužit řízení 
lokalizace, jejímž cílem by byla systémová podpora lokálních ekonomik, použití 
místních výrobních faktorů, upřednostnění lokálního vlastnictví a maximální možný 
užitek z multiplikačního efektu místního kapitálu, aby místní komunity těžily z toho, 
co v daném místě vyprodukují (Bittner, 2020).

K čemu promýšlení kulturních a kreativních odvětví v kontextu rozvoje města 
jednoznačně přispělo, je fakt, že politici pochopili důležitost pozitivních vizí oriento-
vaných do budoucnosti a soustředí se na hodnoty, jedinečnost a silné stránky svých 
měst. Začali se prostřednictvím kulturního mapování ptát občanů na jejich potřeby 
a představy, čerpat inspirativní příklady dobré praxe ze zahraničí, zvát respektované 
zahraniční odborníky, a tím se přirozeně více a více otevírat světu. V neposlední řadě 
také diskurz kulturních a kreativních odvětví přitáhl politickou pozornost ke kulturní 
produkci, čímž potvrdil svůj význam pro společnost a rozvoj měst.
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Kreativní průmysly v širokém i úzkém slova smyslu jsou pevně spojeny s místem, kde 
se vyskytují jejich aktéři, a také s tím, co se nachází okolo nich. Samotné prostorové 
mapování již existujících aktérů kreativních průmyslů pomáhá vytvořit celkový 
pohled na problematiku, zjistit prostorový vzor uspořádání těchto jednotlivých 
průmyslů a v neposlední řadě analyzovat (statisticky, prostorově, vizuálně) důvody 
či následky tohoto uspořádání ve strukturách města (obecně místa). Se samotným 
„výskytem“ aktérů kreativních průmyslů také souvisí to, jaká je převládající funkce 
města (místa), v němž jsou kreativní průmysly lokalizovány. Ať už se jedná o běžnou 
občanskou vybavenost (služby denní potřeby jako například obchod s potravinami 
a dalším běžným zbožím, drogerie, stravovací zařízení, kancelářské prostory, dílny 
apod.), dopravní infrastrukturu (parkovací místa, zastávky MHD aj.), nebo o samot-
nou vzájemnou blízkost ostatních aktérů kreativních průmyslů. Z geografi ckého 
hlediska se posledně zmiňovaný aspekt vyskytuje relativně často a v dalších kapito-
lách této knihy bude popsán na příkladu Olomouce podrobněji. Pro základní přehled 
možných (geografi ckých) přístupů k hodnocení kreativních průmyslů a jejich aktérů 
v geografi ckém kontextu je na tomto místě nabídnuta rešerše vybraných prací 
věnujících se tématu.

3.1	 KLASTRY	KREATIVNÍCH	PRŮMYSLŮ
Umístění KKP má převážně urbánní povahu a jejich lokality se koncentrují nejvíce 
ve velkých městech, a to zejména kvůli tomu, že uživatelé produktů kreativních 
průmyslů jsou lidé a měřítkem úspěšnosti kreativních průmyslů je často množství 
konzumentů. Města obsahují různorodou strukturu ekonomických subjektů a krea-
tivní průmysly mají tendenci se shlukovat v rámci měst do prostorově vymezených 
lokalit neboli klastrů (Žáková a kol., 2010). Jejich shlukování má několik výhod, mezi 
něž patří například široká nabídka a flexibilita trhu práce, struktura města a výhodná 
prostorová lokalizace KKP, blízkost a větší okruh zákazníků, spolupráce a konkurence 
mezi KKP, jednodušší přístup k informacím jak uvnitř klastru, tak i z vnějšího prostředí 
a dobrá dopravní dostupnost. Klastry však disponují množstvím nevýhod, jež repre-
zentují mimo jiné ceny nájmů, vysoké mzdy a zhoršená dostupnost (Rumpel a kol., 
2010). 

Rumpel a kol. (2010) na případové studii města Ostravy uvádějí, že kulturní a kreativní 
průmysly jsou převážně lokalizovány v oblastech s nižšími nájmy a cenami pozemků. 
Mimo jiné se KKP obvykle nacházejí v historických budovách a jejich lokalizace se 
závisí na dostupnosti infrastruktury. Lokalizace KKP je individuální a odvíjí se od vlast-
nostech města. Potvrdilo se, že KKP se koncentrují dle specializace. KKP v Ostravě 
(obrázek 3) i v Brně se významně koncentrují do několika částí. Brno-střed a další dvě 
centrální městské části obsahují přibližně 46,1 % všech KKP. V Ostravě je to obdobně, 
KKP se shlukují do tří obvodů, v nichž se nachází 67,1 % KKP. U obou měst KKP přispí-
vají k rozvoji center (Ivan a kol., 2015). Na základě výsledků této studie v Brně vznikne 
kreativní centrum v objektu bývalé káznice. V omezeném rozsahu funguje od roku 
2016 (Kreativní Česko, 2020). 
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Obě studie naznačují, že české kulturní a kreativní průmysly budou ve větších měs-
tech vykazovat obdobné charakteristiky, tedy vysokou koncentraci v několika málo 
částech města a blízkost k centru města.

Již v roce 2011 se tématu prostorové koncentrace KKP věnoval Jan Petráš (Pe-
tráš, 2011) na příkladu Zlínského kraje. Autor nabízí teoretický základ o klastrech 
(shlucích) kreativních průmyslů a v praktické části ve Zlínském kraji ukazuje reálný 
dopad kreativních průmyslů (zmapováno přes 4 000 subjektů). Zmiňuje, že více než 
v jakémkoliv jiném průmyslu se uplatňuje princip prostorového shlukování v oblasti 
kreativních průmyslů (například s odkazem na Hollywood a filmový průmysl). Z textu 
vyplývá, že díky koncentraci kreativních průmyslů je vidět pozitivní efekt v jejich 
prosperitě. Autor dále uvádí, jaký vliv mají pozitivní externality (aktivita jednoho 
subjektu prospívá nepřímo druhému) jejich umístění s tím, že i když kolokace krea-
tivních průmyslů může vytvořit konkurenční prostředí, tak celkově to přispívá k jejich 
rozvoji. Základním prvkem kolokace více subjektů KKP je podle něj skloubení tzv. 
čistého umění (často neživotaschopného bez finanční podpory vládních neziskových 
organizací) a konzumního umění. Výhodou nebo přirozeným efektem vzájemné 
blízkosti kreativních jedinců je vzájemná potřeba sdílet a konfrontovat své názory, 

Obrázek 3: Lokalizace tzv. hubů kulturních a kreativních průmyslů v Ostravě 
(Ivan a kol., 2015)
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postupy, nápady a ideje. V praktické části autor ukazuje mnoho příkladů spolupráce 
kreativních průmyslů ze světa. 

Kvalifikační práce Veroniky Kohoutkové (Kohoutková, 2015) se věnuje návrhu projek-
tu pro rozvoj kulturních a kreativních klastrů v Ostravě. V teoretické části se autorka 
dotýká témat, jako jsou klastry (obecně) a konkurenční výhody z nich plynoucí. 
Následně přechází k problematice kreativních a kulturních průmyslů (nabízí definice, 
typy, vymezení apod.). Navazuje konkrétními příklady kulturních a kreativních klastrů 
ve vybraných státech (Německo či Rakousko) a stručně přidává ukázky z Česka. Tato 
práce je vhodná zejména pro seznámení se s problematikou a terminologií KKP než 
pro získání nových poznatků o klastrech KKP. 

3.2	 KLASTR	KREATIVNÍCH	PRŮMYSLŮ	V OLOMOUCI	
Markéta Laštůvková (Laštůvková, 2014) si ve své práci dala za cíl uplatnit z existují-
cích, úspěšných a nově vznikajících kreativních průmyslů a klastrů cenné zkušenosti, 
které by umožnily městu Olomouci rozvoj nejen kreativních průmyslů a klastrových 
iniciativ, ale i rozvoj podnikatelského prostředí. Autorka na základě vývoje a součas-
ného stavu kreativních průmyslů a klastrů v Rakousku (včetně analýzy a vyhodnocení 
strategií a metod podpory rozvoje zdejších kreativních průmyslů a klastrů) aplikovala 
poznatky na příkladu Olomouce, a to i pomocí dotazníkového šetření mezi obyvateli 
a zastupiteli města. I přes poměrně malý vzorek respondentů autorka vytipovala 
konkrétní lokality pro vytvoření kreativního klastru. Lze jmenovat areál pivovaru 
a sladovny v Olomouci v části Holice, jenž je však do současnosti pro tento účel 
nevyužit (a ani se neobjevují úvahy, že by tomu tak mělo být, vzhledem k tomu, že je 
pozemek v soukromém vlastnictví).

Stěžejní a komplexní publikaci k tématu kulturních a kreativních průmyslů na Olo-
moucku představuje kniha s názvem Kulturní a kreativní průmysly na Olomoucku,  
jež vznikla pod vedením Radka Palaščáka v rámci předchozího výzkumu o KKP v Olo-
mouci a okolí a na niž navazuje i tento text. Palaščák a kol. (2017) mapovali KKP na 
území města Olomouce a Olomouckého okresu s cílem zjistit aktuální stav, strukturu 
a dynamiku odvětví. V rámci práce mimo jiné vznikla primární databáze subjektů 
s celkem 4 374 položkami, které byly doplněny o dalších 462 subjektů. Mapování 
mělo ambici ovlivnit městské, krajské a částečně i národní strategie, které mohou 
přispět k ekonomickému a sociálnímu rozvoji prostřednictvím podpory kulturních 
a kreativních odvětví. Vedle samotného mapování a (ekonomických) analýz je 
publikace doplněna řadou mapových výstupů. Z výzkumu a mapování je patrné, že 
i ve městě Olomouci jsou KKP kolokovány a jejich vzájemná blízkost indikuje (přiro-
zené) shlukování tohoto odvětví. Ze zmíněného projektu vychází i článek Nétka a kol. 
(2019), ve kterém autoři prezentují interdisciplinární spolupráci mezi geoinformatikou 
a kulturním sektorem.  
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Zmapované kreativní průmysly na Olomoucku autoři převedli do prostřední pokro-
čilé webové kartografi cké vizualizace, jež díky své interaktivitě zobrazuje více než 
30 mapových témat a výsledky celkem sedmi geografi ckých analýz (obrázek 4). 
Aplikace je dostupná z: https://tinyurl.com/creativeolomouc.

Z výše uvedené knihy a projektu KKP čerpala i kvalifi kační práce Terezy Kačírkové 
(Kačírková, 2020), v níž autorka velmi detailně prostorově analyzovala aktualizova-
nou databázi aktérů KKP v Olomouci. Cílem práce bylo kvantitativně i kvalitativně 
zhodnotit prostorový vzor lokalit aktérů KKP, jejich vzájemnou podmíněnost 
i vztah k vybraným socioekonomickým charakteristikám města. Jinými slovy, cílem 
výzkumu bylo objektivně ověřit hypotézu, že kreativní průmysly, respektive určité 
skupiny KKP jsou na sebe navázány a tvoří prostorové shluky. Zajímavým zjištěním 
autorky je, že lokalizace jednotlivých odvětví navzájem výrazně nekoreluje (nebyla 
potvrzena vzájemná kolokace více KKP ve smyslu tzv. snowball efektu). Celkový vzor 
bez rozlišení dílčích disciplín KKP ale shlukování vykazuje. Uvedená zjištění poukazují 
na to, že při podrobných analýzách KKP je třeba myslet na dílčí odvětví (vzhledem 
k vysoce heterogennímu charakteru KKP) a také na geografi cké měřítko. S využitím 
prostorové statistiky byl ale potvrzen předpoklad, že prostorová závislost lokalizace 
KKP existuje na centru města, zastávkách MHD (60 % KKP se nachází ve vzdálenosti 
do 200 metrů od zastávky), obchodech, parcích, počtu obyvatel v obvodu či na ceně 
pozemku. Většinu ze zkoumaných subjektů tvoří mikropodniky charakteristické 
malým obratem a nízkým počtem zaměstnanců, které se shlukují zejména v centru 
města na Horním náměstí a v přilehlých ulicích (obrázek 5). Autorka pak pro vybraná 

Obrázek 4: Ukázka webové mapové aplikace KKP Olomouce (Nétek a kol., 2019)
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odvětví KKP (například vývojáři software, dřevozpracující dílna, překladatelská 
agentura) na základě individuálních kritérií pro každý z nich stanovila vhodnost 
jejich lokalizace na území města. V práci byly také vytipovány objekty, ve kterých by 
potenciálně mohlo sídlit kreativní centrum, po němž se v poslední době v Olomouci 
volá. Jako optimální se jeví budova Hanáckých kasáren, která je ve vlastnictví České 
republiky, respektive v gesci Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových. 
V době vydání této práce nebyly k dispozici konkrétní plány pro využití zmiňované 
budovy.

3.3	 VZTAH	MÍSTA	A KREATIVNÍCH	PRŮMYSLŮ	VE	SVĚTĚ
Zajímavý vhled do prostřední kreativních průmyslů v zahraničí, konkrétně v Irsku, 
představuje článek Collinse a Fahyové (2011), ve kterém si autoři kladli výzkumnou 
otázku, jak je důležitá pozice kultury (obecně) ve vztahu k ekonomice a sociálnímu 
rozvoji ve městě Galway a jeho okolí. Dále se pak snažili odpovědět na otázku,  
do jaké míry je kultura integrální součástí města a jak se vztahuje k ekonomické 
a sociální udržitelnosti. Tento vztah zkoumali ve třech doménách: technologie, insti-
tucionální podpora a prostorové rozmístění (zahrnující i místa veřejných vystoupení 

Obrázek 5: Lokalizace výsledných shluků KKP dle počtu zaměstnanců  
(upraveno dle Kačírková, 2020)
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do morfologie města). Autoři uvádějí, že inovace v kreativních odvětvích napodobují 
inovace v tradičních odvětvích, protože se vyznačují nejistotou ( jak ve vstupech, 
tak ve výstupech) a těží z prostorově koncentrovaných úspor z geograficky defino-
vaných klastrů (Collins & Fahy, 2011). Jejich závěry lze shrnout tak, že angažovanost 
kulturních průmyslů (zejména těch provozovaných místní komunitou) vedla k nové 
lokaci míst, kde se kulturní aktivity staly neodmyslitelnou součástí charakteru města. 
Autoři ale přicházejí i se zajímavou polemikou pro čtenáře. Ptají se, jestli nové druhy 
a typy kreativních a kulturních průmyslů reflektují reálné změny ekonomiky města,  
a nebo se jedná pouze o „nový kabát“, do kterého jsou oblečeny tradiční (kulturní) 
cíle města. Pokud odhlédneme od města Galway, tak Irsko podporuje KKP přede-
vším v rámci „Creative Ireland Programme“ a je jednou z nejvyspělejších zemí světa, 
co se podpory, porozumění a ocenění kreativity týče. Zmíněný program se zaměřuje 
především na kulturní vzdělávání a podporu kulturních projektů, kdy zapojení 
kulturních organizací do přidělování prostor napomáhá udržitelnosti KKP (Creative 
Ireland, 2018). Příkladem dobré praxe může být případ, kdy byly umělcům v Dublinu 
nabídnuty půjčky na pronájem prázdných budov pod podmínkou, že tento prostor 
bude využíván pro uměleckou činnost (Šťáva, 2010). 

O něco rozsáhlejší území si vzal za cíl popsat Bastian Lange ve svém článku  
„Re-scaling Governance in Berlin`s Creative Economy“ (Lange, 2011). Autor se snažil 
odpovědět na otázku, jaké jsou vlivy prostorově-organizačního uskupení kreativních 
průmyslů v Berlíně a jak jsou vnímány místní samosprávou. Celkem bylo v práci 
identifikováno 22 934 kreativních firem (především malých a středních podniků), 
které v referenčním roce 2008 vygenerovaly více než 17,5 miliard eur, což představo-
valo přibližně 20 % hrubého domácího produktu Berlína. Kreativní scéna, jak ji autor 
nazývá, hraje v Berlíně hlavní roli ve výměně, hodnocení a rozšiřování relevantních 
poznatků směrem ke kreativním trhům a také mezi nimi. Role prostoru, který ale 
autor vnímá ve třech módech: scale (měřítko), informal economic exchange (ne-
formální výměna ekonomiky) a hybridity of space-time, je v jeho studii považována 
za podstatnou. Poslední termín (hybridity of space-time) lze vnímat jako smíšenost 
prostoru a času, tedy jako měnící se mozaiku využití města a její změnu v čase. Autor 
také zmiňuje „places as a product“, čímž naráží na to, že i samotná (ikonická, speci-
fická) místa v rámci města mohou být kreativním průmyslem, výtvorem  
či produktem, čili že tato místa jsou vlastně sama o sobě atraktorem a magnetem 
pro umístění kreativních průmyslů a jejich aktérů. Autor článku se pozastavuje i nad 
tím, jak s uvedeným kreativním boomem nakládat, jak jej řídit a usměrňovat z insti-
tucionálního hlediska. Popisuje, že tradiční top-down přístup k „řízení“ KKP ve městě 
nemůže fungovat vzhledem k vysoké fluiditě jejich aktérů. Na druhou stranu zmiňuje, 
že dochází k samovolné organizaci jednotlivých KKP mezi sebou (formou iniciativ 
nebo aliancí), například z důvodu jednotné prezentace navenek.

Pohled na konkrétní objekty KKP nabízejí v určitých pasážích svého výzkumu Krue-
ger a Buckingham (2009), již zmiňují, že pro udržení kreativní ekonomiky je potřeba, 
aby politici chránili objekty (domy) určené nebo vzniklé k potkávání nejrůznějších 
kreativních pracovníků. Tuto myšlenku vsadili do kontextu kvality života v tom 
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smyslu, že například umělci a další kreativci by měli být v tomto směru podporováni, 
aby se zachovaly ekonomické přínosy pro města a zároveň se tím zajistil jejich 
genius loci. Podobná problematika místní samosprávy a strategií pro rozvoj KKP je 
analyzována na příkladu Polska autory Środou-Murawskou a kol. (2017), kteří uvádějí, 
že potenciál kulturních aktivit města je vnímán zejména v souvislosti s kvalitou života 
místních obyvatel a v podpoře vytváření občanské společnosti. Zdůrazňují, že onen 
potenciál je v polském prostředí spatřován zejména v podmínkách ne přímo spoje-
ných s velikostí města, jež samo o sobě nemusí nutně vytvářet nejlepší předpoklady 
pro kreativní průmysly (Sroda-Murawska, Bieganska a Dąbrowski, 2017).

Problematika zavádění politik a řízení kreativních a kulturních aktivit není opomenuta 
ani na Tchaj-wanu. Zde se Lee (2015) zaměřoval na rozdíly ve zdrojích kulturních 
aktivit mezi městskými a venkovskými oblastmi. Jako prvotní cíl vlády v aktivitách 
KKP je konkrétně zmiňováno snižování rozdílů mezi oblastmi, kdy doposud zavedené 
politiky Tchaj-wanu spíše vytvářely nezdravé konkurenční prostředí mezi venkovem 
a městem. Zejména s turistickým ruchem je totiž spojena většina kulturních aktivit 
ostrova, a to hlavně prostřednictvím kreativních parků. Je však zřejmé, že městské 
(urbánní) prostředí je pro aktivity KKP mnohem vhodnější. 

Vývoj kulturních a kreativních průmyslů či jejich aspekty v urbánním prostředí 
bývalých zemí Jugoslávie diskutují Nurković (2015) a Ravbara a kol. (2005). Prvně zmi-
ňovaný zkoumá, jakou roli hrají kreativita a kreativní průmysly v postsocialistických 
městech v Bosně a Hercegovině. Koncentrace lidí ve městech Bosny a Hercegoviny 
vytvořila příhodné podmínky k rychlejšímu růstu segmentu kreativních průmyslů prá-
vě v urbánních strukturách. Strategie orientované směrem k budování infrastruktury 
podporují malé a střední podnikatele na poli kultury, konkrétně pak právě kreativní 
sektor, například design, hudbu, digitální média a televizi. Za hlavní centra kreativity 
autoři označili města Banja Luka, Tuzla, Zenica, Sarajevo a Mostar. Druhý zmiňovaný 
autorský kolektiv (Ravbara a kol., 2005) se ve své práci zabývá obecně tzv. kreativním 
milieu (prostředím) a rolí geografie při hodnocení soupeření měst. Autoři navíc 
zmiňují důležitost přilnutí obyvatel k místnímu prostředí v Lublani, což lze dosáhnout 
zajištěním vysokého životního standardu, rozmanitou nabídkou kulturních aktivit 
a dalšími atraktivními charakteristikami místa. Ono kreativní milieu je nakonec ale 
celkem přirozeně identifikováno zejména v centru Lublaně, což je v souladu  
i se zjištěními na příkladu Olomouce, Brna, Ostravy i jiných měst.

V roce 2006 publikovali autoři Musterd a Duerloo (2006) článek o Amsterodamu 
a jeho předpokladech k tomu, aby se stalo městem „kreativního poznání“  
(obrázek 6). Obchodní činnost nejrůznějšího charakteru v oblasti kulturních průmyslů 
je Amsterodamem přitahována, přičemž toto silně urbánně orientované zaměření 
byznysu se projevuje i v tom, kde se tzv. knowledge-workers a kreativní jednotlivci 
rozhodují žít. Místa, kde talentovaní umělci a pracovníci přebývají, autoři nazývají 
„pools of creative talent“. Navíc tato místa jsou velmi dobrým indikátorem toho, kam 
firma z oblasti kreativních průmyslů umístí svoji pobočku. Tyto společnosti spíše 
tedy následují rozmístění kreativních jedinců, nikoli naopak. Je možné konstatovat, 
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že obchodní společnosti nečekají na příchod kreativních osob k nim, ale naopak 
vyhledávají místa, kde by své firmy umístily, a tím i našly talentované jedince k práci. 
Dalším vyspělým městským prostředím – Kodaní, hlavním městem Dánska – se zabý-
vá článek Alberta Vanola (2013). Na příkladu městské části Christiana autor zmiňuje, 
že městské prostorové plánovače zajímá rozvoj v oblasti „kreativního města“, a proto 
by měli věnovat pozornost části Christiana jakožto místu, kde kreativní prostředí 
samovolně roste (i díky komunitnímu duchu obyvatel). Článek je zajímavou studií 
velmi specifického místa v Kodani představujícího kompaktní klastr KKP, který čerpá 
ze svých hippie kořenů ze 70. let 20. století. 

Následující dva zámořské výzkumy se zabývají tím, jak v rámci města existuje krea- 
tivní komunita a jakým způsobem se podílí na jeho charakteru či na charakteru 
jeho částí. Jde o příklady lišící se od těch českých kvůli naprosto jinému funkčnímu 
a historickému vývoji měst. Na druhou stranu ale vhodně ilustrují zkušenost s kreativ-
ním průmyslem v jiném kulturním a geografickém prostředí a popisují jeho specifika. 
Ve studii Coliny Graif (2018) je vyzdvižena hodnota mapování a prostorových analýz 
kreativních průmyslů ve městě Chicago, a to i v souvislosti se sociologickými teorie-
mi. Autorka v jednom ze závěrů konstatuje, že i přes stále větší používání technologií, 
které jsou prostorově víceméně nezávislé, samotné místo a jeho geografie jsou stále 
důležité. 

Autorka se snažila pomocí systematické integrace skupin kreativních a subkulturních 
průmyslů v lokálním měřítku odhalit časovou i prostorovou dynamiku, která rozdílné 
formy kreativních aktivit pomůže vzájemně propojit a identifikovat jejich shluky. 
Mezikulturní rozdíly v jednotlivých čtvrtích (sousedstvích) indikuje vzrůstající proces 
prostorové koncentrace (shlukování) umělců, neziskových či jiných uměleckých 
organizací. To může postupně vést k tomu, že tento kulturní mix bude v důsledku 

Obrázek 6: Zastoupení kreativních pracovníků (profesionálů)  
v Amsterodamu (Musterd a Duerloo, 2006)
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stimulovat aktivity umělecké scény. Vyšší aktivita pak následně přispívá ke stabilizaci 
i revitalizaci místních komunit. Rozumět prostorové distribuci a popsat vzor  
(hot spoty) kreativních průmyslů a neziskových/komunitních organizací této sféry 
může sloužit jako nástroj pro místní sociální integraci, ze které mohou profitovat 
samotní obyvatelé těchto lokalit. Závěry citovaného šetření lze shrnout tak, že 
rozmanitost kultury předpovídá zvýšení prostorové koncentrace uměleckých 
organizací a umělců samotných. To postupem času pozitivně ovlivňuje uměleckou 
scénu regionu (Graif, 2018). 

Collis a kol. (2010) na příkladu Brisbane v Austrálii ukazují rozdíly mezi „vnitřním“ 
a „vnějším“ městem a poukazují na to, že by se mělo upustit od tohoto binárního roz-
dělení města a dívat se na problém kreativních průmyslů v širším kontextu. Zmiňují, 
že kreativci ve vzdálenějších suburbiích vytvářejí v těchto lokalitách podmínky pro 
kreativní průmysly. A to i zejména tím, že jsou sami jejich aktéry. Pracovníci v krea-
tivních průmyslech působí na více místech v suburbiích, a tím i zdůrazňují důležitost 
místního prostředí, které je často místem kontrastu vůči ruchu života vnitřního 
města (centra).

Městem a „vzestupem kreativní třídy“ včetně popisu jejího možného shlukování se 
již v roce 2003 zabýval Richard Florida (2003). Autor poznamenává, že některá místa 
v rámci města jsou přirozeně pólem atraktivity pro kreativní jedince a firmy (napří-
klad díky své historické hodnotě) a současně na druhou stranu upozorňuje, že často 
je rozvoj města cíleně mířen na přitahování a udržení kreativních průmyslů. Autor je 
tvůrcem teorie, že místo s potenciálem nalákat kreativní jedince musí být kombinací 
tří faktorů – tolerance, talentu a technologie (tzv. teorie 3T). 

To obrátilo vnímání místa ve městě z lokality „pouze“ vhodné pro podnikání v krea-
tivních odvětvích k soustředění se na lidský faktor a kreativní prostředí jako celek. 
Avšak v datech těžko zachytitelné aspekty 3T neumožňují univerzální (nomotetické) 
postupy, jak by se tento přístup dal použít i v jiných městech. Kvantitativní přístup 
shlukování (klastrování) aktérů kreativních průmyslů je pokryt v článku Lazzarettiho 
a kol. (2008). Autoři se zaměřili na porovnání kreativních průmyslů Španělska a Itálie, 
v další fázi výzkumu pak na charakteristiku největších kreativních klastrů v daných 
zemích (Řím, Milán, Florencie, Madrid, Valencie a Barcelona). 

Tento výběr vyplýval ze zjištění, že se kreativní průmysly nejvíce shlukují ve velkých 
městech a aglomeracích. Autoři dále dělili kreativní průmysly na dvě hlavní kategorie, 
které pak porovnávali, a to tradiční (například hudba, divadlo apod.) a technologické 
(věda a výzkum, IT aj.). Zjistili, že tradiční kulturní průmysly jsou v obou zemích 
(i městech) důležitější, což ale bylo měřeno zejména socioekonomickými ukazateli 
(například počtem zaměstnanců, obratem). Kulturní průmysly mají zjevně urbánní 
charakter a hrají významnou roli v ekonomickém rozvoji měst. Zatímco v Itálii se jed-
ná o fenomén více rozmístěný napříč velkými městy v zemi, ve Španělsku se kulturní 
průmysly nacházejí jen ve městech Madridu a Barceloně (obrázek 7), kde představují 
45% celkový podíl zaměstnanosti v tomto odvětví ve Španělsku. 
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Obrázek 7: Rozmístění kreativních klastrů v Itálii a Španělsku 
(Lazzaretti a kol., 2008)
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Lidstvo odjakživa cestuje (migruje) na větší či menší vzdálenosti a dočasně nebo 
permanentně rovněž mění svá bydliště. Jedná se o přirozené procesy spojené s lid-
skými potřebami, v dnešní době především s prací nebo studiem. Motivací k těmto 
procesům je celá řada, může se jednat o tzv. push faktory, které člověka z místa 
jeho bydliště vytlačují (válka, nedostatek pracovních příležitostí nebo obecně nízká 
ekonomická situace), nebo naopak o faktory přitahující (tzv. pull), kterými může být 
vyšší bezpečnost, lepší nabídka pracovních míst, vyšší mzdy, rodinné aspekty apod. 
Pokud dochází v rámci migrace k pohybu především vzdělanějších skupin obyvatel, 
hovoří se o fenoménu brain drain, tedy tzv. odlivu mozků, a o opačném procesu 
brain gain, kdy naopak do dané oblasti přicházejí především vzdělanější lidé, které 
sem nalákaly například lepší pracovní příležitosti. 

4.1	 MIGRACE	OBYVATEL
Obyvatelstvo, charakterizované jako soubor lidí žijících na určitém území, prochází 
neustálými dynamickými změnami (například mění svoji strukturu, rozmístění 
v prostoru, počet, vzdělanost apod.). Tyto dynamické změny pohybu obyvatelstva 
je možné na základě obecného systematického přístupu rozdělit do tří kategorií. 
První z nich je přirozený pohyb, který popisuje změnu obyvatelstva podle počtu 
narozených a zemřelých jedinců a ukazatelů vyplývajících z těchto hodnot. Druhou 
skupinou pohybů obyvatel jsou socioekonomické pohyby obyvatelstva, 
do kterých spadá jakákoliv měna obyvatel mezi různými sociálními třídami či 
skupinami v závislosti na čase. Do této kategorie patří jevy spojené se vzděláváním 
a zaměstnáním (například struktura zaměstnanosti, ekonomická aktivita, neza-
městnanost apod.). Poslední a pro účely této publikace nejvýznamnější kategorií je 
mechanický pohyb obyvatelstva, tedy veškeré vnější prostorové změny obyvatelstva 
(Mládek, 1992).

Migraci lze defi novat jako prostorový přesun obyvatel ve spojení se změnou trvalého 
bydliště (Vodáková, Kalibová, & Pavlík, 1996), jako jakýkoliv (i dočasný) přesun obyva-
tel (dojížďka za prací či vzděláním) či jako mezinárodní změny obyvatel (Samers 
& Collyer, 2017). Všechny defi nice se shodují na prostorovém přesunu obyvatel mezi 
územními celky. 

Mechanický pohyb obyvatel je způsoben mnoha na sobě nezávislými činiteli, což 
mimo jiné výrazně ztěžuje možnosti identifi kace příčin a důsledků. Nejsilnější mi-
grační proudy v historii byly zapříčiněny změnami životního prostředí v souvislosti 
s přírodními katastrofami, zejména rozsáhlými záplavami, dlouhodobými změnami 
klimatu nebo sopečnou činností. Tyto značné pohyby obyvatelstva se odehrávaly 
především při prvotním osidlování zemského povrchu lidmi a byly zpomaleny 
až s rozvojem zemědělství či přírodní nepřekonatelnou bariérou – oceány, pouštěmi 
nebo vysokými pohořími (Mládek, 1992). Další silný motiv k migraci představují 
demografi cké změny spojené s ekonomií, kulturou, politikou nebo náboženstvím. 
Jedním z nejvýznamnějších proudů je kolonizace zámořských oblastí evropskými 
národy probíhající od 15. do počátku 20. století. Relativní přebytek obyvatelstva, 
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postupný odklon od feudálního zřízení států a často i individuální faktory jako strach 
z pronásledování, vidina náboženské svobody nebo rychlého zbohatnutí motivovaly 
k emigraci z evropského kontinentu vysoký počet obyvatel (Maryáš & Vystoupil, 
2001). Podrobnější kategorizaci motivačních faktorů popisuje například Drbohlav 
(1990), který je dělí do čtyř kategorií: a) socioekonomické, politickosprávní a kulturní 
faktory, b) přírodní faktory, c) sociodemografické faktory a d) jiné, ostatní faktory.

Obecněji a běžněji se ale faktory dělí na tzv. pull a push faktory (Halás et al., 2013):

• Pull – faktory motivující k imigraci (ekonomická prosperita, pracovní místa, 
vyšší kvalita života, svoboda aj.).

• Push – faktory motivující k emigraci (ekonomická nestálost, nepříznivá politická 
situace, špatné životní prostředí aj.).

Veškeré migrační proudy do jisté míry mění strukturu místa imigrace, zejména v de-
mografickém smyslu. Jedná se o strukturu podle pohlaví (více migrují muži), vzdělání 
a zaměstnání a věkové struktury obyvatelstva (většinou se migruje v mladším 
produktivním věku). Místo emigrace je často v důsledku migrace postiženo opačnou 
změnou struktury obyvatel. Například emigrace obyvatel v mladším produktivním 
věku zvýší hodnotu průměrného věku v místě emigrace a v místě imigrace ji naopak 
sníží. Sekundárním a nepřímým důsledkem těchto přímých změn jsou změny v po-
rodnosti a sňatkovosti (Mládek, 1992). 

Kromě demografických změn jsou pro místa postižená migrací významné i změny 
ekonomické. Zejména v důsledku emigrace mladšího obyvatelstva v mezinárodním 
měřítku ztrácí stát původu ekonomické prostředky, které vynaložil na výchovu 
daných jedinců. Ekonomická změna v místě imigrace je závislá na vzdělání imigrantů, 
jejich nových pracovních pozicích a ekonomické aktivitě (Korčák, 1969). U vyso-
koškolsky vzdělaných jedinců je ekonomický dopad migrace na cílové místo ryze 
pozitivní.

4.2	 BRAIN	DRAIN
Oxfordský slovník (Oxford University Press, 2020) definuje pojem brain drain jako 
„pohyb vysoce zkušených a kvalifikovaných jedinců do státu, ve kterém mohou 
pracovat v lepším prostředí a být lépe finančně ohodnoceni“. Jedinci účastnící 
se procesu brain drain jsou v zahraniční literatuře označováni jako „highly skilled“, 
„qualified“, „HRST – human resources in science and technology“ nebo jednoduše 
jako „brains“ (Kelo & Wächter, 2004). Za vysoce kvalifikované jedince se považují 
především vědci, lékaři, inženýři a specialisté v dalších oborech, kteří získali univerzit-
ní diplom (Krotký & Jaworsky, 2018). Poprvé se pojem objevil v 60. letech 20. století 
v souvislosti s migrací vědců z Velké Británie do USA a Kanady – viz výzkum britské 
Královské společnosti (Cervantes & Guellec, 2002). Dnes se používá zejména ve 
spojení s mezinárodní migrací, ve většině případů ze země ekonomicky nevyspělé do 
země vyspělé. Odliv mozků je především spojen s emigrací z rozvojových a neroz-
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vinutých zemí do zemí rozvinutých, ale taktéž z venkovských do městských oblastí, 
kde jsou vyšší mzdy (Krotký & Jaworsky, 2018). V prostředí České republiky se pojem 
brain drain hojně vyskytuje v souvislosti s odchodem lékařů a zdravotníků do západ-
ních zemí, především do Německa (Vavrečková & Baštýř, 2009). Kromě pojmu brain 
drain se v literatuře (Schiff, 2005) objevují další, pro základní orientaci v problematice 
nezbytné, pojmy:

• „brain gain“ – příliv mozků, brain drain se zápornými hodnotami;

• „brain exchange“ – vzájemná výměna mozků mezi dvěma regiony, typickým 
příkladem jsou mezinárodní korporace;

• „brain circulation“ – cirkulace mozků, během níž se migrující jedinec vrací  
do původního regionu a může v něm uplatnit nově nabyté zkušenosti 
a vědomosti. Příkladem mohou být zahraniční studenti, kteří v regionu studia 
založí firmu, kterou poté přesunou do místa původu (Vavrečková & Baštýř, 
2009).

4.2.1	 	KLÍČOVÉ	FAKTORY	A MOŽNOSTI	IDENTIFIKACE
Kromě push a pull faktorů obecné migrace jsou v rámci migrace kvalifikovaných 
osob jedinci ovlivněni specifickými faktory pro tuto skupinu. Faktory obecné migrace 
stále hrají významnou roli, ale úroveň jejich vlivu na rozhodnutí potenciálního mig-
ranta se liší v závislosti na jeho kvalifikaci (Docquier & Sekkat, 2006). Podle většiny 
domácích i zahraničních autorů jsou obecně hlavními push a pull faktory ty, které 
jsou spojeny s trhem práce, a faktory ekonomické, mezi které patří vyšší úroveň 
platu, úroveň zaměstnanosti a další (Kelo & Wächter, 2004). Sociální zabezpečení 
a finanční náklady na živobytí jsou zmiňovány jako sekundární faktory. Nelze ovšem 
opomenout subjektivní, zejména rodinné faktory migrace, které se za účelem analýz 
migrace obtížně odhalují. Přitažlivější jsou ty regiony, ve kterých má potenciální 
imigrant rodinné a přátelské vazby. Statistické metody také často uvádějí geografic-
kou vzdálenost jako jeden z důležitých faktorů hlavně v souvislosti s náklady na cestu 
a se vzdáleností od rodiny a přátel (Krasulja et al., 2016). Čím menší je vzdálenost 
mezi regiony, tím vyšší je obecný potenciál k migraci. 

Kromě obecných faktorů je důležitá i charakteristika daného migranta. Hlavním 
činitelem, na němž se zdroje shodují, je věk – migrace se účastní mladší část oby-
vatel, nepřesahující věk zhruba 40 let. V mezinárodním měřítku se migrace z větší 
části účastní muži. Migrace žen je často motivována rodinnými důvody – migrací 
rodin (Krasulja et al., 2016). Porovnáním věku a rodinného stavu migrantů lze též dojít 
k závěru, že mladší jedinci migrují častěji, protože jsou ve více případech nezadaní. 
Frédéric Docquier (Docquier & Sekkat, 2006) zmiňuje hlavní faktory v souvislosti 
s mezinárodním brain drain na základě jejich působení na vysoce a nízce kvalifikova-
né jedince s použitím tzv. Tobitovy regrese, která umožňuje eliminovat vliv nulových 
a neznámých hodnot na výsledek.  



44

Jedná se o tyto faktory:

• HNP (GNP) – hrubý národní produkt,

• geografická vzdálenost,

• hustota zalidnění v regionu imigrace,

• míra nezaměstnanosti v regionu imigrace,

• podíl obyvatel ve stáří od 15 do 29 let v regionu emigrace,

• náboženská diverzita v obou regionech,

• jazyková podobnost,

• bývalé koloniální vztahy mezi regiony,

• migrační politika regionu imigrace.

Podle výzkumu mezinárodního brain drain v Indii (Maurya, 2018) jsou pro území Indie 
klíčové čtyři následující faktory, seřazené od nejvíce po nejméně významný:

• nezaměstnanost v regionu,

• platové ohodnocení v potenciálním regionu imigrace,

• atraktivnější příležitosti v potenciálním regionu imigrace,

• zvyšující se konkurence v oblasti pracovních míst,

• skill bias – ukazatel míry migrace kvalifikovaných.

Základním předpokladem k vyhodnocování míry „brain drain/gain“ je znalost počtu 
kvalifikovaných migrantů. Constanza Biavaschi a další, kteří se jejím postupem 
inspirovali (Docquier & Sekkat, 2006), popisuje ve svých publikacích tzv. skill bias 
ukazatel (dále zkráceně jako SB). Pro regiony emigrace je SB ukazatel popsán jako 
podíl kvalifikovaných emigrantů v celkovém počtu emigrantů ku podílu kvalifiko-
vaných jedinců v celé populaci regionu. Pokud je tedy SB ukazatel roven 3, je podíl 
kvalifikovaných emigrantů v celkovém počtu migrantů trojnásobně vyšší než jejich 
podíl v celkové populaci. Pro vyhodnocení brain gain v regionech imigrace se potom 
používá obdobný vztah s tím rozdílem, že vstupem jsou počty, respektive podíly 
imigrantů. 

4.2.2	 DŮSLEDKY	
Migrace a fenomén brain drain vytvářejí na obou zúčastněných stranách specifické 
důsledky. Rozdílnost konsekvencí je určena zejména socioekonomickou strukturou 
regionu a migrujících – geografickou polohou, jazykem nebo velikostí populace 
(Docquier, 2014). Pokud je na migraci kvalifikovaných nahlíženo jako na pouhé vystě-
hování z regionu, který do jedince během jeho studia investoval nemalé prostředky, 
je na první pohled zřejmý negativní dopad na region původu. Výzkumy dokazují 
opak. Migrace vysoce vzdělaných jedinců vytváří značné benefity v regionu původu, 
obzvláště v oblasti rozvoje (Krasulja et al., 2016). Nejčastěji jsou v literatuře zmiňová-
ny ekonomické a sociální důsledky, případně také technologické a politické důsledky. 
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EKONOMICKÉ DŮSLEDKY 

Významným ekonomickým důsledkem, ale i příčinou migrace je výše platu, ze které 
imigrant profituje. Z migrace motivované výší platu plynou ekonomické výhody  
pro oba zúčastněné regiony. Na straně cílového regionu se jedná o profit z levné 
pracovní síly nebo profit z kvalifikovaného výsledku práce migranta a na straně 
domovského regionu lze pozorovat tzv. ekonomické remitence21, a to hlavně 
v rozvojových regionech. Po remitencích se uvádí také další faktor, který ovlivňuje 
ekonomiku regionů, a sice již dříve zmiňovaná reemigrace, v zahraničních publikacích 
nazývaná též „return migration“ (Wahba, 2015). Důsledkem procesu reemigrace, 
během kterého se emigrant vrací zpět do regionu původu, je výrazné podpoření 
ekonomiky oblasti, do níž se navrací. Příkladem může být reemigrace občanů bývalé 
Jugoslávie z Německa, kde jim byl umožněn krátkodobý pobyt. Důsledek jejich 
návratu do místa původu byl pozorován na základě růstu produktivity díky zkuše-
nostem a know-how získaných v Německu (Bahar, Hauptmann, Özgüzel, & Rapoport, 
2019). Překvapujícím důsledkem migrace kvalifikovaných obyvatel je zvýšení platů 
pracovníků, již neemigrovali. Sektor, kterého se týká růst mezd, je obvykle ten, který 
je emigrací postižen nejvíce. Studie emigrace v Polsku tento růst mezd potvrzuje 
pro vysoce a středně kvalifikované pracovníky (Dustmann, Frattini, & Rosso, 2012). 
Výzkumy též zmiňují zvýšení platů o 2 až 5,5 % při emigraci 10 % pracovníků v daném 
odvětví (Lucas, 2014).

SOCIÁLNÍ DŮSLEDKY

Spolu s ekonomickým růstem má brain drain vliv i na sociální status regionu, zvyšuje 
se úroveň dlouhodobého sociálního zabezpečení. Xu (2016) poukazuje na inovace 
vytvořené vysoce kvalifikovanými jedinci, kteří emigrovali z důvodu možnosti 
kvalitního inovativního výzkumu. Pro původní region mohou tyto inovace znamenat 
pozitivní externalitu. V souvislosti se sociálním zabezpečením migrantů v místě 
imigrace je ovlivněna mimo jiné i například intenzita a charakter samotné migrace 
– v mezinárodním měřítku se podle výzkumu (Massey & Espinosa, 1997) jako první 
účastní migrace jedinci z vyšších sociálních vrstev, kterým vzhledem k jejich situaci 
nehrozí finanční krize. Až po vytvoření migračního koridoru se migrace účastní 
i jedinci z nižších sociálních vrstev.

Výzkumy rovněž dokazují společný pozitivní vliv reemigrace, brain exchange a remi-
tencí na politickou situaci v regionu původu (Barsbai, Rapoport, Steinmayr, & Tre-
besch, 2017; Batista & Vicente, 2011; Tuccio, Wahba, & Hamdouch, 2016). Typickým 
příkladem jsou státní úředníci, zaměstnanci ministerstev a politici, kteří absolvovali 
alespoň část studia v zemi západního světa (Spilimbergo, 2009). Spřízněnými jevy 
může být také pokles terorismu (Bove & Böhmelt, 2015) a pokles korupce (Tyburski, 
2014). Ekonomické a sociální remitence jsou silně provázány, zároveň někdy sociální 
remitence mají stejný, či dokonce významnější dopad než ekonomické remitence.  

21 Finance vydělané imigranty, které putují z regionu imigrace do původní domácí komunity migrujících (Krotký  
& Jaworsky, 2018). Tento jev je silně spojen s migrací jedinců, kteří migrují kvůli finančnímu zabezpečení svých rodin 
v místě emigrace.
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Sociální remitence mohou vytvořit nové obchodní praktiky nebo nové sociální 
zabezpečení pro členy daného státu jak doma, tak v zahraničí (Krotký & Jaworsky, 
2018).

4.3	 	BRAIN	DRAIN	MĚSTA	OLOMOUCE
Za účelem analýzy brain drain města Olomouce byl zpracován rozbor dostupných 
dat týkajících se faktorů působících na fenomén brain drain (tyto poznatky byly 
zjištěny na základě studia dostupné literatury). Faktory byly rozděleny do dvou ka-
tegorií. Monitorující faktory popisují historická data týkající se dlouhodobé migrace, 
dojížďky a mobility absolventů Univerzity Palackého v Olomouci. Ovlivňující faktory 
charakterizují jednotlivé činitele potenciálu k brain drain z Olomouce v obcích Česka. 
Na základě analýzy byla provedena syntéza faktorů a výsledné ohodnocení obcí 
Česka mírou fenoménu brain drain města Olomouce. Do analýzy vstupovalo celkem 
10 faktorů ovlivňujících migraci vysokoškolsky vzdělaných pro město Olomouc,  
a to: saldo dlouhodobé migrace, saldo denní dojížďky, geografická vzdálenost, podíl 
nezaměstnaných osob, hustota zalidnění, podíl obyvatel ve věku 15–29 let, podíl 
ekonomických subjektů zaměstnaných v terciéru, počet dokončených bytů, cena  
za 1 m2 bytu a index kvality života.

Pro potřeby syntézy byly z celku všech obcí Česka vyřazeny obce, které pro období 
2001–2018 mají v součtu nulovou imigraci nebo emigraci, a nelze u nich tedy očeká-
vat migrační pohyby z a do Olomouce. Tím se soubor všech obcí Česka omezil  
na 2 494 obcí, které vstupovaly do výsledného hodnocení. Následně byl každý faktor 
ve všech hodnocených obcích překlasifikován na hodnotu v rozmezí 1–10, kdy  
10 označuje nejvyšší potenciál daného faktoru k brain drain. Rozdělení souboru 
hodnot ve všech faktorech do deseti intervalů bylo vytvořeno podle Jenkse – Natu-
ral Breaks (Jenks, 1967). Pro výsledné ohodnocení míry fenoménu brain drain města 
Olomouce ve všech vybraných obcích bylo nejprve zvažováno využití váženého 
průměru. Avšak pro stanovení vah bylo obtížné nalézt oporu v literatuře, stejně tak 
získat spolehlivý expertní odhad. Proto byla zvolena syntéza pomocí aritmetického 
průměru všech jedenácti překlasifikovaných faktorů. Syntéza byla zpracována 
v rámci řešení bakalářské práce (Chloupek, 2020).

HODNOCENÍ MÍRY BRAIN DRAIN

Míra brain drain vypočtená pomocí aritmetického průměru jednotlivých faktorů 
může nabývat hodnot od 1 do 10, kdy 10 značí nejvyšší míru fenoménu brain drain 
města Olomouce v obci. Ve výsledku dosahuje vybraných 2 494 obcí hodnot  
od 3,9 až do 7,9. Bezmála 90 % obcí však vykazuje míru brain drain od 4,5 do 6, 
přičemž polovina z celku nabývá hodnot od 5,1 do 5,7. Dvou nejvyšších a od zbytku 
souboru poměrně vzdálených hodnot nabývají města Praha (7,9) a Brno (7,4).  
Na základě syntézy monitorujících a ovlivňujících faktorů obcí lze tedy i v budoucnu 
očekávat odliv vysokoškolsky vzdělaných osob z Olomouce právě do těchto obcí. 
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Hodnoty vyšší než 5,75 – v mapě (obrázek 8) červenou barvou – dosahují zejména 
krajská a okresní města a jejich okolí. Výrazně jsou v tomto intervalu rovněž zastou-
peny obce navzájem sousedících okresů Ústí nad Orlicí a Svitavy. Obce v okolí města 
Olomouce, jižní část Jihomoravského kraje a západ Moravskoslezského kraje mají 
naopak výrazně nízkou hodnotu (5 a méně). Jako obce s nejvyššími hodnotami míry 
brain drain města Olomouce se jeví tyto obce:

1. Praha, která vykazuje výrazně příznivější hodnoty zkoumaných faktorů oproti 
Olomouci, zejména pak faktory týkající se pracovních příležitostí. Jediným zkouma-
ným faktorem, který je v Praze nepříznivý, je cena bytů. Dlouhodobá i krátkodobá 
imigrace z Olomouce vykazuje hodnoty vyšší než kterákoli jiná obec.

2. Brno je z hlediska vzdálenosti od Olomouce, kvality života a především pracovních 
příležitostí druhým nejatraktivnějším regionem imigrace v rámci brain drain Olomou-
ce. To potvrzují i migrační statistiky.

3. Ústí nad Orlicí v míře brain drain Olomouce udává třetí nejvyšší hodnoty ovlivňu-
jících faktorů. Ty ovšem nejsou příliš potvrzeny migračními statistikami. Toto město 
má tedy pouze velký potenciál k brain drain díky vhodné kombinaci vzdálenosti  
od Olomouce, pracovních příležitostí a cen bytů.

4. Plzeň se i přes větší vzdálenost od Olomouce velmi blíží předchozím obcím. Velký 
počet dokončených bytů a dostatečná úroveň pracovních příležitostí spolu s vyso-
kou hustotou zalidnění a s ní nepochybně spojeným intenzivnějším sociálním životem 
obce řadí Plzeň na čtvrté místo.

Obrázek 8: Fenomén brain drain města Olomouce ve vybraných obcích Česka
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Pro snadnější dostupnost výsledků veřejnosti byla v rámci bakalářské práce (Chlou-
pek, 2020) vytvořena mapová aplikace, která přehledně zobrazuje hlavní výsledek 
práce – míru fenoménu brain drain města Olomouce spolu se všemi hodnocenými 
faktory. Uživatel má možnost studovat vstupní i výstupní data přehledněji a podrob-
něji než v případě analogových map. Aplikace je dostupná z: https://arcg.is/15euS.

Nesporně rozhodující je pro brain drain města Olomouce vliv pracovních příleži-
tostí v místě imigrace, což potvrzuje i dotazníkové šetření v rámci projektu TA ČR 
„Výzkum motivací aktérů kreativních průmyslů v olomoucké aglomeraci a návrh 
strategie pro posílení segmentu“.

V rámci analýzy dotazníkového šetření Absolvent 2018 (CSVŠ) byl zjištěn výrazný 
počet absolventů prezenčního studia na Univerzitě Palackého v Olomouci v součas-
nosti pracujících v Olomouckém, ale také ve Středočeském kraji a Praze. Toto zjištění 
tedy potvrzuje předchozí výsledky práce, respektive Prahu jako nejsilnější obec 
v rámci brain drain města Olomouce.

Z hlediska zahraniční dlouhodobé migrace v Olomouci převládá imigrace nad 
celkovou emigrací do zahraničí. Pro pouhých deset států jsou v saldu vyšší hodnoty 
emigrace z Olomouce (například Švýcarsko). Vždy se však jedná o jednotky osob. 
V saldech nejvyšší hodnoty imigrace do Olomouce mají státy Ukrajina, Slovensko 
a Vietnam. Extrémně silným rokem z hlediska zahraniční imigrace je rok 2007 
(1 004 imigrantů). To je pravděpodobně způsobeno změnou imigrační legislativy 
České republiky – zavedením tzv. zelených karet.

Obrázek 9: Interaktivní mapová aplikace pro vizualizaci 
fenoménu brain drain města Olomouce 
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Značným omezením v provedeném hodnocení je nedostupnost stěžejních dat 
evidujících úroveň vzdělání migrujících osob mezi obcemi v Česku. V důsledku toho 
nebylo možné vyhodnotit například ukazatel míry migrace kvalifikovaných skill bias, 
a výsledná syntéza může proto být méně přesná. Vyšší přesnosti výsledku syntézy 
by mohlo být dosaženo po zpracování průměrného platu v obci jako jednoho z ovliv-
ňujících faktorů. Bohužel datové sady týkající se této problematiky jsou poskytovány 
pouze na úrovni krajů, tudíž nejsou příliš použitelné. Další zkreslení výsledků může 
být způsobeno také nedostupností aktuálních dat (2019 nebo 2020). Zejména data 
o dojížďce vycházející ze SLDB 2011 se od zbytku dat časově velmi liší a v důsledku 
časové rozdílnosti vzniku dat může vzniknout chyba. I přes tyto nedostatky posky-
tuje provedená kvantitativní analýza cenné informace o migraci obyvatel města 
Olomouce, jež mohou dále sloužit pro celou řadu účelů, mimo jiné také pro zamezení 
odchodu vzdělaného obyvatelstva z Olomouce.
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Stav, kvalita a potenciální rozvoj kulturních a kreativních průmyslů úzce souvisí 
s mnoha faktory, mezi nimiž má svou zvláštní důležitost vzdělávání, ať již bereme 
v potaz dosažené vzdělání a vůbec dovednostní základnu aktérů kulturních a kreativ-
ních odvětví (včetně jejich dalšího vzdělávání), nebo uvažujeme o kulturním publiku, 
konzumentech produktů KKP a potenciálních zákaznících fi rem v daném odvětví.

5.1	 VZTAH	KULTURNÍCH	A KREATIVNÍCH	ODVĚTVÍ	
A VZDĚLÁVÁNÍ

V odborné literatuře je problém vztahu vzdělávání a kulturních a kreativních odvětví 
strukturován na různé aspekty a roviny problému: zdůrazňuje se například nutnost 
rozvoje kreativity dětí a mládeže v rámci všeobecného vzdělávání a v rámci nefor-
málních vzdělávacích aktivit, dále se poukazuje na to, že kreativní odvětví vyžadují 
vysoce specializované dovednosti, které se pěstují na oborově úzce zaměřených 
kvalitních středních a vysokých školách (pozornost se pak směruje na problém 
konkurenceschopnosti škol a jejich schopnosti reagovat na aktuální trendy); 
z tohoto pohledu se pak zkoumá funkčnost a kvalita vzdělávacího systému a jeho 
schopnost poskytovat odpovídající znalosti, kompetence a motivaci potenciálním 
aktérům KKP. Kvalitní vzdělávání a široká podpora rozvoje kreativity společnosti jsou 
považovány za předpoklad vzniku a rozvoje kulturních a kreativních odvětví a z nich 
plynoucích ekonomických benefi tů (UNESCO, 2020; Creative Industries Federation, 
2017; Crossick & Kaszynska, 2016; Heywood et al., 2015; Šipikal & Madudová, 2015; 
UNESCO, 2013; Shuqin, 2012; Evropská komise, 2010; a další).

Na problém vztahu vzdělávání a KKP lze nahlížet jako na problém teoretický a vý-
zkumný (tedy například analyzovat obsahy a metody vzdělávání nebo teoreticky 
uchopit problém tvořivosti a hledat odpověď na otázku, jak lze její rozvoj účinně 
podporovat), tak i se snahou o hledání ryze praktických opatření, jež mohou 
na daném místě či regionu podpořit rozvoj kreativních průmyslových odvětví podpo-
rou vzdělávání a rozvoje lidského kapitálu obyvatel daného regionu.

Co se týká prvního z aspektů, tedy kreativity v rámci všeobecného vzdělávání, 
v komparativních studiích se obvykle poukazuje nejen na zastoupení a obsah kon-
krétních vzdělávacích oborů v národním kurikulu té které země, ale také na důle-
žitost celkového pojetí všeobecného vzdělávání. Mnohé studie asijských autorů 
například kriticky analyzují vztah mezi národním kurikulem a stavem kulturních 
a kreativních odvětví – s poukazem na to, že vyspělé evropské země s vysokou 
kvalitou KKP nedosáhly daného stavu náhodou, ale naopak že mají vhodně pojaté 
kurikulum už od preprimárního a primárního stupně přes nižší sekundární stupeň až 
ke stupňům navazujícím, viz například Shuqin, 2012; nebo Cheng, 2011. Příznačné 
přitom je, že častým a tradičním tématem studií evropských autorů napříč obdobími 
je oborová apologetika jako reakce na snahy redukovat umělecké vzdělávací obory 
a že se tito autoři shodují na tom, že předměty podporující umělecké kompetence 
a tvořivé schopnosti, tedy zejména výtvarná výchova a hudební výchova, by měly 
v kurikulu posílit a že jsou nevhodně umenšovány. 
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Z novějších studií uveďme alespoň vlivnou studii Robinsona et al., 1999, studii Univer-
sity of Warwick (Heywood et al., 2015), práci Shaheenové, 2010, nebo některé akti-
vistické výzvy (viz například Creative Industries Federation, 2017; Creative Industries 
Urge Government, 2019). Rozvoj KKP se každopádně podmiňuje kvalitou vzdělávání 
všech stupňů s důrazem na umělecké vzdělávací obory; potřebu posilovat vazbu 
mezi vzděláváním, odbornou přípravou a kulturními a tvůrčími odvětvími explicitně 
vyjářila také například Rada Evropy a Evropská komise, viz Nová evropská agenda  
pro kulturu (Evropská komise, 2010)22. Snahy konkrétně podpořit KKP formou veřej-
ných (státních či místních) intervencí se logicky spojují nejen s podporou jednotlivých 
aktérů KKP, ale také s investicí do vzdělávání, případně s inovacemi a reformou 
vzdělávacího systému.

Průkopníkem kreativního vzdělávání je u nás Společnost pro kreativitu ve vzdělávání, 
o. p. s.23, která vznikla v roce 2010 s cílem představit školám v České republice pro- 
gramy, jež do přípravy a realizace výuky zapojují umělce. Rozvíjí také různorodou for-
mu spolupráce škol, dětí, mladých lidí a umělců i uměleckých kulturních organizací.

5.2	 SKLADBA	ŠKOL	A VZDĚLÁVACÍCH	INSTITUCÍ		
V ČESKÉ	REPUBLICE	ORIENTOVANÝCH	
	NA	UMĚNÍ	A KULTURU

NEFORMÁLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ

Dříve než budou prezentovány různé typy škol související s KKP, jež působí jako 
články formálního vzdělávání, je třeba rovněž připomenout důležitost vzdělávání 
neformálního a dostupnosti tvůrčích a uměleckých volnočasových možností. Terén 
neformálních vzdělávacích aktivit je přitom značně nepřehledný a proměnlivý. Patří 
sem pravidelné kurzy, kroužky a jiné formy aktivit kontinuálně působících vzděláva-
cích subjektů, někdy se ale jedná nikoliv o instituce, ale třeba o soukromé učitele, 
ateliéry umělců, „vedlejší“ aktivity osobností nebo neziskových organizací a kultur-
ních organizací. Přes určitou neuchopitelnost a kolísavost kvality konkrétních aktivit 
je role neformálního vzdělávání zásadní, protože právě tento sektor dokáže velmi 
pružně reagovat na vývoj potřeb v rámci kulturních a kreativních oborů a umožňuje 
jedinci rozvíjet od útlého věku jeho individuální zájmy. Právě tyto zájmy a silná osobní 
motivace posílená vhodnými vzory jsou také tím, co jedince zpravidla přivádí  
do KKP – mnohdy i bez formálního vzdělání v daném oboru. V tomto kontextu je 
podstatná jak hustota sítě těchto volnočasových a obecně neformálních vzdělá-
vacích možností, tak z ní plynoucí dostupnost pro všechny věkové skupiny – nejen 
geografická, ale i ekonomická. 

22 Více na: https://www.mkcr.cz/doc/cms_library/nova-evropska-agenda-pro-kulturu-9841.pdf.

23 Více na: https://www.crea-edu.cz. 
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ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY

Situace v České republice je unikátní v tom, že kromě neformálních vzdělávacích 
subjektů u nás tradičně působí základní umělecké školy (ZUŠ). Svou povahou jsou 
sice zaměřeny na volný čas dětí, mládeže a dospělých, ale patří do formálního 
vzdělávání, respektive jsou pevnou součástí české vzdělávací soustavy. To znamená, 
že podléhají pravidlům a kontrole státu, mají stanoveno závazné národní kurikulum, 
pracují podle školních vzdělávacích programů a vydávají formální osvědčení o abso-
lutoriu, což přispívá k jejich kvalitě a kontinuálnímu fungování, jež je z dlouhodobého 
hlediska podstatným faktorem kvality. V nepřehledné a z hlediska kvality kolísavé 
skupině volnočasových aktivit jsou tak základní umělecké školy jistotou a mnohé 
konkrétní příběhy úspěšných umělců a jiných kreativců jsou spojeny právě se studi-
em na ZUŠ. V praxi tak hrají tyto školy klíčovou úlohu, protože se jim daří v rámci celé 
populace podchytit talentované děti a rozvíjet je. Připravují je přitom buď na případ-
né budoucí studium a povolání v rámci KKP, nebo – pokud se žáci později věnují jiným  
profesím – je učí tomu, že umění a kultura podmiňují kvalitu a hloubku lidského života, 
ať již se lidé aktivně věnují neprofesionální umělecké činnosti, nebo „pouze“ patří  
ke kulturnímu publiku a konzumentům výstupů KKP. Tradice základních uměleckých 
škol u nás sahá hluboko do minulosti24 a budování tohoto propracovaného systému 
trvalo dlouhá desetiletí. Hodnota základního uměleckého vzdělávání je nevyčíslitelná 
a daný stupeň vzdělávání tvoří pevnou bázi pěstování kreativity obyvatelstva.

STŘEDNÍ ŠKOLY

Již bylo připomenuto, že kreativní odvětví vyžadují specifické a vysoce specializo-
vané dovednosti, jež se pěstují na středních a vysokých školách. Ve vzdělávacím 
systému ČR se rozlišuje vyšší sekundární a postsekundární vzdělávání, dále vyšší 
odborné vzdělávání a vzdělávání terciární – bakalářské, magisterské a doktorské. 
Na všech těchto stupních lze najít obory či programy, jejichž studijní plány připravují 
absolventy na práci v rámci KKP. Vyšší sekundární vzdělávání se u nás realizuje 
zejména na středních školách, respektive na konzervatořích; systém doplňují vyšší 
odborné školy a školy vysoké.

U středoškolského vzdělání v rámci oborů v oblasti volného a užitého umění (podle 
národní databáze oborů jde o skupinu 82 – Umění a užité umění) lze zaznamenat 
širokou paletu 43 oborů vzdělání v různých kategoriích. Jedná se především o obory 
vzdělání z oblasti tradičních uměleckých řemesel, z oblasti užitého umění, výtvarné 
tvorby a tvorby designu. Specifickou oblast tvoří obory múzických umění, respektive 
konzervatorijní obory vzdělání.

24 Například městské hudební školy vznikaly již v 19. století; od 60. let 20. století dochází k transformaci dřívějších hudeb-
ních škol na lidové školy umění s pestrou paletou dílčích oborů: tanečním, výtvarným a literárně-dramatickým.    
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Podle studie Vážné a Mrázka z roku 2017, jež přináší data za celou ČR, nabízí v součas-
nosti vzdělání ve sledované kategorii celkem 125 škol. Jde přitom o:

• střední vzdělání 
 obor Ladění klavírů a kulturní činnost nabízí v ČR jedna škola,

• střední vzdělání s výučním listem 
 obory Umělecký kovář a zámečník, pasíř, Umělecký truhlář a řezbář, Zlatník  
 a klenotník, Umělecký keramik, Vlásenkář a maskér, Umělecký štukatér,  
 Umělecký pozlacovač, Umělecký sklenář a Umělecký rytec nabízí v ČR  
 19 škol,

• střední vzdělání s maturitní zkouškou
 obory Užitá malba, Užitá fotografie a média, Scénická a výstavní tvorba,  
 Průmyslový design, Grafický design, Výtvarné zpracování kovů a drahých  
 kamenů, Modelářství a návrhářství oděvů, Tvorba hraček a herních předmě- 
 tů, Modelářství a návrhářství obuvi a módních doplňků, Řezbářství, Design  
 interiéru, Výtvarné zpracování keramiky a porcelánu, Výtvarné zpracování  
 skla a světelných objektů, Textilní výtvarnictví, Tvorba a vzorování bižuterie,  
 Kamenosochařství, Multimediální tvorba, Uměleckořemeslná stavba varhan,  
 Konzervátorství a restaurátorství a Ladění klavírů a příbuzných nástrojů jsou  
 v ČR vyučovány v 79 školách,

• střední vzdělání s maturitní zkouškou (v průběhu studia odborný výcvik)
 obory Starožitník, Uměleckořemeslné zpracování kovů, Uměleckořemeslné  
 zpracování dřeva, Uměleckořemeslné zpracování textilu, Uměleckořemeslné  
 zpracování kamene a keramik, Uměleckořemeslné zpracování skla a Umě- 
 leckořemeslná stavba hudebních nástrojů nabízí v ČR 8 škol,

• střední vzdělání s maturitní zkouškou – nástavbové studium
 obor Umělecké řemeslné práce nabízejí v ČR 2 školy,

• střední vzdělání s maturitní zkouškou + vyšší odborné vzdělání v konzervatoři
 obory Hudba, Zpěv, Tanec, Hudebně dramatické umění a Současný tanec  
 nabízí v ČR celkem 16 škol.

Z hlediska mapování vzdělávacích příležitostí v rámci KKP je zajímavá nejen četnost 
a skladba oborů v ČR, ale také stav v jednotlivých krajích, stejně jako problém kvality, 
konkurenceschopnosti a pružnosti těchto škol a jejich schopnosti reagovat na aktu- 
ální trendy uměleckých a jiných kreativních oborů (týká se nás zejména oblast užité-
ho umění, ale i některých řemesel, případně oblastí spojených s polygrafickými a IT 
obory). Jak uvádí citovaná studie, z šetření na školách vyplynulo, že při současných 
revizích rámcových vzdělávacích programů25 plánují některé školy posílit odborné 
vyučovací předměty z oblasti počítačových technologií, konkrétně kreslení ve 2D, 
modelování ve 3D, používání 3D tiskáren, využívání internetu při získávání informací 
apod. (Vážná & Mrázek, 2017).

25 Byly zahájeny a posléze pozastaveny; nyní, tj. po přijetí očekávané Strategie vzdělávací politiky ČR do roku 2030+, jež 
byla Vládou ČR schválena 19. 10. 2020, budou zřejmě znovu obnoveny.    
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VYSOKÉ ŠKOLY

Na vysokých školách v ČR lze studovat jak čistě umělecké programy, tak programy 
orientované na učitelství (například výtvarnou tvorbu se zaměřením na vzdělávání 
a navazující programy učitelské) nebo klasické teoretické programy oblasti věd 
o umění a kultuře. Absolventi těchto škol se uplatňují v uměleckých profesích  
( jako výkonní umělci – interpreti, výtvarníci, skladatelé, sbormistři, herci apod.), 
v kulturních oblastech nebo jako učitelé uměleckých oborů na různých typech škol 
(Národní ústav pro vzdělávání, 2019).

Tradiční nepříliš bohaté spektrum vysokých uměleckých škol, jež byly vždy vysoce 
výběrové a přijímaly jen malý počet uchazečů, se po roce 1989 rozrostlo o programy 
nově vzniklých uměleckých fakult veřejných vysokých škol (nebo o programy nově 
akreditované na stávajících fakultách) a o programy soukromých vysokých škol.  
Ty reagovaly na poptávku uchazečů o studium a brzy nasytily hlad uchazečů  
po těchto atraktivních programech. 

Pokud se jedná o současný stav v České republice, pak lze konstatovat, že situace 
není zcela přehledná, některé studijní programy totiž mísí tradiční obsahy umělecké-
ho studia nebo se v souladu s rozvojem nových médií objevují programy související 
s KPP také na technicky zaměřených školách a fakultách; stejně tak oblast produkto-
vého designu se pěstuje i na jiných než uměleckých školách.

Mezi tradiční vysoké umělecké školy s vysokým renomé a převisem zájemců patří 
nepochybně Akademie výtvarných umění v Praze (mezi jejími programy nechybí 
Malířství, Grafika a kresba, Sochařství, Intermédia a nová média, Architektonická 
tvorba, Restaurování výtvarných děl, Volné umění nebo Teorie a dějiny současného 
umění) a Vysoká škola uměleckoprůmyslová v Praze (nabízí studium v ateliérech 
architektury, průmyslového designu, designu nábytku a interiéru, produktového  
designu, ateliéru skla, keramiky a porcelánu, kovu, módní tvorby, designu oděvu 
a obuvi, textilní tvorby, ilustrace a grafiky, tvorby písma a typografie, grafického de-
signu a vizuální komunikace, filmové a televizní grafiky, grafického designu a nových 
médií, fotografie, sochařství, malby nebo intermediální konfrontace). 

V Brně různé dřívější iniciativy směřující k založení umělecké školy vyústily ve zřízení 
Fakulty výtvarných umění Vysokého učení technického v Brně, jež dnes nabízí řadu 
programů v oblasti designu (například studium v ateliéru grafického designu, pro-
duktového designu a tělového designu, studium v ateliérech kresby a grafiky, malíř-
ství, sochařství, environmentu, intermédií, herních médií, performance, videa nebo 
fotografie). Dynamickým rozvojem prošla také Fakulta multimediálních komunikací 
na Univerzitě Tomáše Bati ve Zlíně, jež nabízí například program Animovaná tvorba, 
Audiovizuální tvorba – Kamera, Audiovizuální tvorba – Režie a scenáristika a další 
desítku programů. V Ostravě sídlí Fakulta umění Ostravské univerzity (viz například 
její program Animovaná tvorba, Digitální grafika ve virtuálním prostředí DD a další  
přibližně dvě desítky programů).
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Poněkud dál od olomoucké aglomerace se nacházejí další vysoké umělecké školy: 
v Plzni působí Fakulta designu a umění Ladislava Sutnara Západočeské univerzity 
v Plzni s mnoha programy z oblasti KKP, mezi nimiž nechybí Design, Design kovu 
a šperku, Fashion design a další. Liberec je sídlem Fakulty umění a architektury  
na Technické univerzitě v Liberci, kde jsou nabízeny programy Tvorba ve veřejném 
prostoru a Architektura a urbanismus. Fakulta umění a designu Univerzity Jana 
Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem nabízí studijní programy Design, Fine Art, 
Fotografie a intermediální tvorba a dalších pět programů. 

Fakulta architektury Českého vysokého učení technického v Praze připravuje absol-
venty pro oblast architektury a urbanismu, krajinářské architektury a designu.  
Na oblast restaurování se zaměřuje Fakulta restaurování Univerzity Pardubice 
v Litomyšli, a to svými programy Nástěnná malba, sgrafito a mozaika, Papír, knižní 
vazba a dokumenty, Restaurování a konzervace nástěnné malby, sochařských děl 
a povrchů architektury a další.

Co se týká performativních oborů, jejich tradičními ohnisky jsou Akademie múzic-
kých umění v Praze a Janáčkova akademie múzických umění v Brně. Divadelní fakulta 
Akademie múzických umění v Praze nabízí četné programy, mezi nimiž nechybí 
například Alternativní a loutková tvorba a její teorie, Alternativní a loutkové divadlo, 
Authorial Acting a další. Filmová a televizní fakulta téže školy nabízí například Animo-
vanou tvorbu, Audiovizuální studia, Dokumentární tvorbu a další. Nabídku doplňují 
desítky programů nabízených Hudební a taneční fakultou, jež studenty rozvíjí v ob-
lastech skladby, dirigování, zpěvu a operní režie, hry na klávesové nástroje, strunné 
nástroje, dechové nástroje, bicí nástroje, jazzové hudby, zvukové tvorby, hudební 
produkce, tance, nonverbálního divadla apod.

Pokud jde o nabídku Janáčkovy akademie múzických umění v Brně, její Divadelní 
fakulta připravuje absolventy pro audiovizuální tvorbu a divadlo, činoherní herectví, 
činoherní režii a další oblasti tvorby. Hudební fakulta Janáčkovy akademie múzických 
umění v Brně nabízí například programy Dirigování orchestru, Dirigování sboru, 
Duchovní hudba a další téměř tři desítky programů.

Pestrou skladbu programů uměleckých škol doplňují pedagogické fakulty, jež nabí-
zejí programy akreditované zejména v oblasti učitelství, kam spadá rovněž učitelství 
uměleckých vzdělávacích oborů. Tím je také dáno zaměření jejich dílčích pracovišť  
na uměleckou tvorbu, zejména na výtvarnou a hudební. Studijní programy na peda-
gogických fakultách reflektují tradiční i novější oblasti vzdělávání a nabízejí kombina-
ci praktické umělecké a teoretické výuky ve spojení s pedagogickými praxemi.  
Na pedagogických fakultách tak najdeme programy svým obsahem a pojetím výuky 
dosti blízké programům uměleckých škol, ať již se jedná o výtvarnou tvorbu, nebo 
o hudební kulturu se zaměřením na vzdělávání. Tyto programy nabízí Pedagogická 
fakulta Univerzity Palackého v Olomouci, Pedagogická fakulta Univerzity Karlovy 
v Praze, Pedagogická fakulta Masarykovy univerzity v Brně, Pedagogická fakulta 
Ostravské univerzity v Ostravě nebo Pedagogická fakulta Univerzity Hradec Králové 
a další. S KKP souvisejí zejména programy typu Výtvarná tvorba se zaměřením  
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na vzdělávání, Hudební kultura se zaměřením na vzdělávání; někde se k nim přidružu-
je například Grafická a intermediální tvorba, Textilní tvorba apod. Program Edukace 
v kultuře nabízí Pedagogická fakulta Univerzity Palackého v Olomouci.

Mezi aktéry KKP v praxi nechybí ani absolventi teoreticky zaměřených programů, 
jejichž tradiční půdou jsou filozofické fakulty, respektive fakulty sociálních věd 
a humanitních oborů. V ČR jde zejména o Filozofickou fakultu, Fakultu sociálních věd 
a Fakultu humanitních studií Univerzity Karlovy, Filozofickou fakultu Univerzity Pa-
lackého v Olomouci, Filozofickou fakultu Masarykovy univerzity v Brně, Filozofickou 
fakultu Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích, Filozofickou fakultu Univerzity 
Hradec Králové, Fakultu filozofickou Univerzity Pardubice nebo Filozofickou fakultu 
Ostravské univerzity. Program Audiovizuální tvorba nebo Tvůrčí fotografie najdeme 
na Filozoficko-přírodovědecké fakultě Slezské univerzity v Opavě.

Studijní programy úzce či volněji související s KKP lze však najít také na dalších fakul- 
tách, jako je například Cyrilometodějská teologická fakulta Univerzity Palackého 
v Olomouci (Etika a kultura v mediální komunikaci) nebo Katolická teologická fakulta 
Univerzity Karlovy v Praze. 

Už bylo zmíněno, že například oblast designu – pro KKP tolik významná – má své 
místo nejen na uměleckých školách, ale také na vysokých školách technického 
zaměření. Za všechny lze jmenovat alespoň Lesnickou a dřevařskou fakultu Men-
delovy univerzity v Brně (Design nábytku), Zahradnickou fakultu téže univerzity 
v Lednici na Moravě (Floristická tvorba), Fakultu textilní Technické univerzity v Liberci 
(Návrhářství, Produktové inženýrství), Fakultu materiálově-technologickou Vysoké 
školy báňské – Technické univerzity Ostrava (Umělecké slévárenství) nebo Fakultu 
strojního inženýrství Vysokého učení technického v Brně (Průmyslový design ve 
strojírenství). Fakulta chemické technologie Vysoké školy chemicko-technologické 
v Praze se zase soustředí na oblast konzervování a restaurování (programy Konzer-
vování-restaurování uměleckořemeslných děl, Technologie konzervování – restauro-
vání objektů kulturního dědictví), Fakulta informačních technologií Vysokého učení 
technického v Brně pak na počítačovou grafiku a multimédia.

Tradiční umělecké školy a další fakulty a pracoviště veřejných vysokých škol svou 
nabídkou doplňují soukromé vysoké školy, jejichž kvalita i dopad na KPP jsou různé.  
Na tomto místě je třeba připomenout nejviditelnější z nich: Filmovou akademii Miro-
slava Ondříčka v Písku, o. p. s., Prague College, Art & Design institut v Praze, Vysokou 
školu kreativní komunikace v Praze, Metropolitní univerzitu Praha nebo Univerzitu 
Jana Amose Komenského Praha.

Přestože se sledovaná oblast kulturních a kreativních odvětví rychle vyvíjí a zdálo by 
se, že tradice zde nehraje takovou roli jako jinde, lze konstatovat, že školy, na nichž 
se příslušné umělecké a kreativní obory pěstují dlouhodobě, se považují obvykle 
za kvalitnější a mají ve společnosti větší renomé. Svůj vliv zde má také postavení 
soukromých škol v ČR, které až na výjimky dosud nemají takový zvuk jako například 
soukromé školy v některých jiných zemích (typickým příkladem je UK). Situace u nás 
je taková, že mnohé soukromé střední a vysoké školy svou kvalitou veřejným školám 
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nestačí, některé vznikají jako podnikatelský projekt, oproti školám s tradicí jim chybí 
kontinuita a někdy také potřebné materiální a prostorové zázemí. Některé soukromé 
školy procházejí i poněkud nepřehlednými koncepčními změnami, kdy se například 
otevře obor, aniž by měl dostatek kvalitních učitelů a potřebné know-how. Mnohé ze 
soukromých škol se potýkají s finančními a jinými problémy, jež je staví vůči školám 
veřejným do subsidiárního postavení. Mnohé z nich jsou pro uchazeče o studium 
až druhou volbou, což se odráží rovněž na kvalitě přijímaných studentů a posléze 
absolventů. Při hodnocení stavu vzdělávací nabídky v ČR nebo aglomeraci je tak 
nezbytné sledovat nejen četnost škol a uměleckých a souvisejících oborů, ale i jejich 
tradici, kvalitu a renomé.

5.3	 UMĚLECKÉ	VZDĚLÁVÁNÍ	V OLOMOUCKÉ	AGLOMERACI	
V Olomouckém kraji hraje roli přirozeného centra město Olomouc, v němž působí 
řada středních škol a především Univerzita Palackého v Olomouci. O její roli bude 
řeč v následující podkapitole, na tomto místě bude stručně sumarizován celkový 
stav v oblasti uměleckého vzdělávání v olomoucké aglomeraci. Situace zde bude 
komparována s okolními regiony, zejména se stavem vzdělávací nabídky v Severo-
moravském, Zlínském a Jihomoravském kraji, jež jsou – kromě Prahy – přirozenou 
konkurencí a mohou odvádět mladé talenty z Olomouckého kraje.

V úvodu byl zdůrazněn pozitivní vliv volnočasových vzdělávacích aktivit pro růst 
talentů a směřování zájmu dětí a mládeže do kulturních a kreativních odvětví, a proto 
jsou do přehledu zařazena data o počtu základních uměleckých škol v Olomouckém 
kraji. Síť je obdivuhodně hustá – podobně jako v celé České republice. V Olomouc-
kém kraji působí celkem 24 základních uměleckých škol, konkrétně Základní umě-
lecká škola Miloslava Stibora (výtvarný obor), Základní umělecká škola Iši Krejčího 
a Základní umělecká škola „Žerotín“ Olomouc ve městě Olomouci, dále základní 
umělecká škola v Prostějově, v Mohelnici, v Šumperku, v Konici, v Uničově, v Litovli, 
v Kojetíně, v Hranicích, v Potštátu, v Přerově, v Lipníku nad Bečvou, v Zábřehu,  
ve Vidnavě, ve Zlatých Horách, v Němčicích nad Hanou, v Plumlově, ve Šternberku, 
v Lošticích, v Jeseníku, v Javorníku a v Moravském Berouně.

Tuto síť doplňují v Olomouckém kraji soukromé základní umělecké školy, konkrétně 
Základní umělecká škola CAMPANELLA Olomouc, Základní umělecká škola Fantazie 
v Olomouci, Soukromá základní umělecká škola – taneční v Jeseníku a Základní 
umělecká škola PAMFILIA ve Velkých Losinách.

Vzdělávací nabídku v kraji tradičně rozšiřují rovněž další volnočasová zařízení věnující 
se uměleckým vzdělávacím oborům, zejména domy dětí a mládeže, kulturní středis-
ka, knihovny a střediska volného času. V Olomouckém kraji působí například Dům 
dětí a mládeže Olomouc, Studio Experiment Olomouc, SVČ a ZpDVPP Vila Doris 
Šumperk, DDM Hranice, DDM Kojetín, DDM Zábřeh, DDM Litovel, DDM Mohelnice, 
DDM Olomouc, DDM Orion Němčice nad Hanou, DDM Sportcentrum Prostějov, DDM 
Šternberk, DDM Vila Tereza Uničov, SVČ Atlas a Bios Přerov, SVČ Duha Jeseník, SVČ 
Oáza Cyrilometodějské gymnázium Prostějov, SVČ Lipník nad Bečvou.  
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Rozličné volnočasové aktivity různé kvality a cílového zaměření nabízejí (kontinuálně 
či nárazově) také další subjekty, jež působí na úrovni jednotlivých obcí a věnují se 
rozvoji komunitního a kulturního života. Může jít i o kroužky při školách (obvykle při 
školách mateřských a základních) nebo o činnost různých komunitních organizací, 
místních knihoven, farních společenství, národopisných souborů, tělovýchovných 
jednot apod.

Na základní umělecké vzdělávání a volnočasové aktivity v rámci kroužků navazuje 
umělecké vzdělávání na středních školách. Ve srovnání s okolními kraji není nabídka 
příliš široká. V případě veřejných středních škol je zde pouze šest škol nabízejících 
umělecky zaměřené obory; mezi nimi však absentuje klasický typ umělecké školy, 
jímž je střední škola uměleckoprůmyslová. Tento typ školy je v ČR tradičně považo-
ván za školu, jež primárně připravuje studující na uměleckou profesi a další studium 
na vysoké umělecké škole. Pohled do okolních krajů ukazuje, že Zlínský kraj dispo-
nuje hned dvěma podobnými školami ( jde o Střední uměleckoprůmyslovou školu 
v Uherském Hradišti a Střední uměleckoprůmyslovou školu sklářskou ve Valašském 
Meziříčí), Jihomoravský kraj jednou takovou školou ( jde o Střední školu průmyslovou  
a uměleckou v Hodoníně), stejně jako Moravskoslezský kraj (Střední škola průmyslo-
vá a umělecká Opava).

Následující část nabízí stručný přehled středních škol v Olomouckém kraji, jež nabíze-
jí obory s uměleckým zaměřením. 

Z veřejných škol jde zejména o Střední školu designu a módy v Prostějově, jež nabízí 
tři obory středního vzdělávání s maturitní zkouškou, konkrétně Modelářství a návr-
hářství oděvů (Design oděvu), Multimediální tvorbu a Užitou malbu se zaměřením  
na design interiéru. Tato škola se stoletou historií pozměnila své původní zaměření  
na oděvnictví na další oblasti tvorby, a tím posílila nejen nabízené portfolio oborů,  
ale také svůj význam v regionu.

Další tradiční školou s uměleckými obory je Střední škola řezbářská v Tovačově,  
jež nabízí obor Design interiéru a nábytku a Uměleckořemeslné zpracování dřeva  
se zaměřením na práce řezbářské.

Na ostatních veřejných středních školách v Olomouckém kraji mají obory spadající 
do sledovaných kreativních odvětví spíše doplňující úlohu nebo s KPP souvisejí volně-
ji; tyto školy proto nelze považovat za specializované „umělecké“ školy. Pro úplnost 
jde o Střední školu polygrafickou v Olomouci s obory Reprodukční grafik, Tiskař  
na polygrafických strojích, Obalová technika (Designér obalů), Polygrafie; Střední 
školu gastronomie, farmářství a služeb Jeseník, kde lze studovat Uměleckořemeslné 
zpracování kovů a obor Umělecký kovář a zámečník, pasíř; Střední školu zeměděl-
skou a zahradnickou v Olomouci nabízející obor Umělecký kovář a zámečník, pasíř; 
Střední průmyslovou školu elektrotechnickou a Obchodní akademii Mohelnice 
s oborem Informační technologie (zaměření na programování, design a virtuální 
realitu) a Vyšší odbornou školu a Střední průmyslovou školu v Šumperku s oborem 
Průmyslový design a Grafický design.
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Některé ze zmíněných škol nabízejí rovněž vyšší odborné vzdělání, například  
na posledně jmenované škole lze studovat v rámci VOŠ obor Multimediální interne-
tové služby.

Nabídku veřejných středních škol doplňují v olomoucké aglomeraci školy soukromé 
a církevní. Jde o těchto pět škol: Moravská střední škola, s. r. o., v Olomouci s obo-
rem Grafický design, Scénická a výstavní tvorba a Prostorový design (plus učební 
obor Aranžér) a dále ART ECON – Střední škola, s. r. o., v Prostějově s obory Módní 
designér a vizážista, Modelářství a návrhářství oděvů, Herní grafika, Grafický design, 
Grafika médií, Fotografie v reklamní praxi a Management v reklamě a médiích. Na-
bídku doplňuje Střední odborná škola Hranice, školská právnická osoba, v Hranicích 
s oborem Reprodukční grafik.

Co se týká oborů zaměřených na hudbu, v Olomouckém kraji najdeme jedinou 
konzervatoř, a to Konzervatoř Evangelické akademie v Olomouci. Jde o církevní 
školu se šestiletými vzdělávacími programy Zpěv (klasický zpěv) a Hudba (se širokou 
nabídkou zaměření na dechové nástroje, strunné nástroje, bicí nástroje a klávesové 
nástroje).

Pokud se jedná o školy vysoké, již dříve zmíněný výčet škol působících v celé ČR 
ukazuje, že Olomoucký kraj bohužel nedisponuje vysokou uměleckou školou; na Uni-
verzitě Palackého v Olomouci lze sice studovat programy spadající svým záběrem  
do KKP, nikoliv však čistě umělecké studijní programy, tedy ty, jež by byly akreditová-
ny v oblasti umění (případně architektura a urbanismus; viz oblasti vzdělávání dané 
nařízením vlády z roku 201626). Univerzita Palackého v Olomouci v současnosti nabízí 
pouze „kulturní a kreativní“ studijní programy spadající pod oblast učitelství nebo 
věd o umění a kultuře či oblast mediálních a komunikačních studií.

V této souvislosti je třeba zmínit, že v kontextu brain drain hraje tento stav negativní 
úlohu, protože talentovaní mladí lidé se zájmem o umělecké programy odcházejí 
studovat do jiných měst, čímž se zvyšuje riziko, že z olomoucké aglomerace odejdou 
natrvalo. Děje se tak často už na úrovni středoškolského vzdělávání, kde je vysoce 
konkurenční studijní nabídka dobře dostupného Brna s celou řadou středních 
uměleckých oborů na různých školách nebo tradičních středních uměleckoprů-
myslových škol v Uherském Hradišti a Hodoníně, jež mají vysoké renomé. Rovněž 
v rámci vysokoškolského studia je nabídka konkurenčních aglomerací pro uchazeče 
lákavá: přímou konkurencí je nejen Praha, ale rovněž okolní kraje Jihomoravský (kde 
působí Fakulta výtvarných umění Vysokého učení technického v Brně a Janáčkova 
akademie múzických umění v Brně), Zlínský (působiště Univerzity Tomáše Bati ve 
Zlíně) a Severomoravský (působiště Fakulty umění Ostravské univerzity). Ty přitom 

26 Nařízení vlády č. 275/2016 Sb., ze dne 24. srpna 2016, obsahuje přílohu s vymezeními oblastí vysokoškolského vzdělá-
vání. Oblast Umění zahrnuje tyto základní tematické okruhy: Hudební umění, Divadelní umění, Taneční umění, Filmová 
tvorba, Rozhlasová tvorba, Televizní tvorba, Multimediální tvorba, Volné umění, Design a užité umění, Architektonická 
tvorba, Grafická tvorba, Restaurování, Literární tvorba, Teorie a historie uměleckého oboru, Organizace a řízení umělecké 
praxe, Pedagogika a didaktika uměleckého oboru. Výčet typických studijních programů Hudební umění, Taneční 
umění, Dramatická umění, Filmové, rozhlasové, televizní a fotografické umění a nová média, Výtvarná umění, Design. 
Oblast Umění z hlediska pokrytí tradičních kreativních odvětví doplňuje oblast Architektura a urbanismus (Vláda ČR, 
2016).    
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lákají talentované uchazeče nejen na umělecké programy, ale samozřejmě také 
na programy ze zmíněných oblastí učitelství, věd o umění a kultuře či mediálních 
a komunikačních studií.

SHRNUTÍ

Umělecké vzdělávání je i v tradičním pojetí, kdy se obory prolínaly mnohem méně 
než dnes, velmi širokou vzdělávací oblastí, jež zahrnuje jak zmíněné formální vzdě- 
lávání (tedy působení specializovaných uměleckých škol a institucí, stejně jako 
umělecké vzdělávání v rámci všeobecného vzdělávání například na základních nebo 
středních školách), tak široký neformální vzdělávací kontext. Umělecké vzdělávání 
dnes v ČR a samozřejmě také v olomoucké aglomeraci představuje velmi bohaté 
pole edukačního působení různých kulturních a vzdělávacích institucí, neziskových 
organizací, výtvarných studií a různých dalších subjektů. Je zaměřeno na rozvoj 
uměleckých dispozic jedince, na smysluplné trávení volného času dětí, mládeže 
i dospělých, na rozvoj kulturních kompetencí občanů apod. Nejde přitom pouze 
o expresivně zaměřené vzdělávání v uměleckých oborech a médiích, ale také o vzdě-
lávání prostřednictvím umění, tedy o kultivaci receptivní složky umělecké výchovy. 
Základnu pro růst kulturních a kreativních oborů sytí rovněž vzdělávání informální, 
jež se přirozeně realizuje účastí jedinců na kulturním životě a dalšími ryze osobními, 
neorganizovanými způsoby. Všechny popsané způsoby vzdělávání se nejen podílejí 
na pěstování talentů a přípravě budoucích aktérů kulturních a kreativních odvětví, 
ale vychovávají také publikum kulturního sektoru a konzumenty výstupů či produktů 
kreativních průmyslů. Podpora a zkvalitňování všech typů kulturního, kreativního, 
respektive uměleckého vzdělávání by proto měly být prioritou.

5.4	 ROLE	UNIVERZITY	PALACKÉHO	V OLOMOUCI
Sám fakt vydání analytické publikace, již právě čtete, svědčí o aktivitě Univerzity 
Palackého v oblasti KKP dostatečně. Text ani jeho směřování nicméně nejsou 
náhodné, ba naopak: jedná se o vyvrcholení snah datujících se k roku 2014, kdy se 
univerzitní výzkumná skupina rozhodla pro mapování KKP v olomoucké aglomeraci, 
aby na něj navazovala následnými projekty. Cíle lze u všech dosavadních aktivit 
vyvíjených – nejčastěji po iniciaci prorektorátem pro vnější vztahy spolu s odbornými 
pracovišti – sumarizovat následovně: 

1. analyzovat aktuální stav KKP v regionu tak, aby mohla být vytyčená sféra lépe 
podchycena, koordinována a efektivně podporována;

2. nabídnout ze strany UP servis a podnítit symbiotické efekty vedoucí k zesílení 
vlivu, ke strategickému prosazení a vizibilitě subjektů KKP;

3. upravit funkce a role UP (až do úrovně výukových aktivit) tak, aby univerzita 
lépe reagovala na aktuální dění a potřeby a byla vybavena na rapidní vývoj 
některých oborů i proměnu postavení KKP v národním/globálním měřítku.
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Během let tak byly postupně provedeny tyto analytické úkony:

• prostorové a ekonomické zmapování KKP v aglomeraci;

• statistika oborového rozvrstvení KKP v aglomeraci;

• rozbor zastoupení KKP ve studijních programech UP;

• rozbor přiléhavosti/deficitů vazby studijních programů a potřeb KKP v regionu;

• analýza funkce 14 univerzit v ČR ve vztahu ke KKP v jejich regionálním kontextu;

• detekce potřeb a očekávání aktérů KKP v aglomeraci.

Díky těmto podnětům se podařilo nově konceptualizovat dění na některých již 
existujících, tradičně ukotvených oborech a nastartovat řadu vnitřních procesů uni-
verzity ovlivňujících jak dění v úrovni vedení instituce, tak projektové konání a řízení, 
ale i proměňujících uvažování jednotlivých kateder a členů akademické obce27. 

Významným nástrojem pak byla série foresight studií, jejichž úkolem bylo verifikovat 
dosavadní domněnky týkající se mimo jiné budoucího vývoje některých disciplín KKP 
(zaměření na informační technologie) a možností podchycení tohoto směřování na 
UP28. 

PROFIL UNIVERZITY PALACKÉHO V OLOMOUCI

Univerzita Palackého v Olomouci (UP) patří svým rozsahem a orientací mezi tradiční 
univerzity s vysokou měrou oborového rozptylu. Osm fakult nabízí výzkumné 
a vzdělávací programy a aktivity v šíři od medicíny přes přírodovědné obory, 
tělesnou kulturu, teologii, právo, pedagogiku až po humanitní, společenskovědné 
a uměnovědné disciplíny. Z ranku KKP naopak absentuje autonomní umělecké 
vzdělávání, marketing a celé spektrum možných aplikovaných disciplín navázaných 
na technologie. Dominantní roli v KKP hrají takové vzdělávací oblasti a obory, kde je 
tvorba rámována edukativními či historicko-teoretickými cíli, dále pak sféra mediální 
propedeutiky a informačních technologií.

Nejblíže „kulturnímu jádru“ jsou učitelské studijní programy zaměřené na výtvarnou 
a hudební výchovu na Pedagogické fakultě UP, vedle nichž lze lokalizovat literárně 
orientované obory na Pedagogické a Filozofické fakultě UP včetně cizojazyčných 
filologií. Teoretickou a historickou perspektivu rozvíjejí uměnovědy na Filozofické 
fakultě UP (muzikologie, dějiny výtvarného umění, dějiny a teorie divadla, filmu, 
rozhlasu a televize). Mediální, kulturální i tradičně žurnalistická studia jsou pěstována  
na katedře žurnalistiky Filozofické fakulty UP, editorství směřující k vydavatelské 
praxi na katedře bohemistiky téže fakulty. Technologické zaměření (informační 
technologie) je rozvíjeno na Přírodovědecké a Pedagogické fakultě UP29. 

27 Například katedra geoinformatiky, katedra výtvarné výchovy a katedra divadelních a filmových studií.     

28 Mimo jiné byla zpracována Situační analýza k Aplikované informatice pro průmysl 4.0 ve spolupráci UP, Smart akcelerá-
toru OK a OK4Inovace.     

29 Katedra informatiky, katedra geoinformatiky, katedra technické a informační výchovy.
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Rešerší těchto programů a srovnáním s poptávkou na (nejen) regionálním pracovním 
trhu byla prokázána především nutnost posílení vzdělávání v oblasti informačních 
technologií, designu a marketingu. Takto byly směřovány rovněž některé z úvah 
stávajícího rektora Jaroslava Millera, jenž dokonce avizoval možný vznik samostatné 
fakulty zaměřené na informační technologie30. Tato představa, stejně jako záměr 
markantního posílení počtu absolventů IT oborů na přírodovědecké fakultě kon-
zultovaná s grémii zástupců významných firem, však především díky katederním 
a fakultním představám o nutnosti udržení dosavadního zaměření a vědeckým 
ambicím stávajících pracovišť nedošla naplnění. 

Platný vysokoškolský zákon31 umožňuje jen omezené zásahy do chodu fakult z pozi-
ce rektora či prorektorů univerzity, záleží tedy především na rozhodnutí a plánování 
konkrétnějších úrovní managementu, které mohou, ale nemusí strategické úvahy 
rektorátu respektovat a procesovat. 

K zásadním obtížím při aktualizaci stávajících studijních programů patřila rigidní pra-
vidla akreditace nových či inovace stávajících studijních programů. I když Univerzita 
Palackého v Olomouci získala privilegium vnitřní akreditace, přísná kritéria založená 
na akademických titulech a vědeckém výkonu garantujících pracovníků jsou platná 
i nyní. Rychlost transformace, jak se ukazuje na všech vysokých školách, není ani 
zdaleka adekvátní dynamické proměně vnějšího prostředí a trendům v oblasti KKP.

K úspěšnějším krokům v modernizaci na UP patří naopak snaha prosadit vznik nové-
ho studijního programu zaměřeného na průmyslový design. Ten je vytvářen v těsné 
spolupráci s Vysokou školou báňskou – Technickou univerzitou Ostrava. 

PROJEKTOVÉ PŘESAHY DO AKTUÁLNÍ PRAXE

Přes veškerou setrvačnost standardně pojímaných oborů však dochází alespoň 
k dílčím změnám: mezi relativně novými programy nalezneme průpravu k editorství, 
reflexi nových médií32, kybernetickou bezpečnost33 či počítačovou grafiku. K mar-
kantním posunům došlo v oblasti sbližování s praxí, a to především díky projektové-
mu konání34. Nově vybavené ateliéry a učebny umožňují praktickou výuku  
od tradičních řemesel po nejnovější elektronická média, audiovizuální tvorbu i reali-
zaci mnoha typů performancí. 

Zřejmě nejsilnější a i v evropském kontextu unikátní stopu vytváří univerzita díky 
zázemí a činnosti kateder působících v Uměleckém centru UP sídlícím v barokní 
budově bývalého jezuitského konviktu35. Kulturní management, jenž je součástí 

30 Více na: https://www.idnes.cz/olomouc/zpravy/univerzita-palackeho-uvahy-nad-otevrenim-it-fakulty.
A170503_2322985_olomouc-zpravy_stk.    

31 Více na: https://www.zakonyprolidi.cz/cs/1998-111. 

32 Především televize a rozhlas.    

33 K celorepublikově výjimečným projektům patří především projekt E-Bezpečí.   

34 Univerzita Palackého byla jedním z nejúspěšnějších žadatelů ve výzvách ESF OP VK.   

35 Více na: https://uc.upol.cz/.    
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specifické výukové náplně hned několika kateder, vytváří celou vrstvu kulturního 
dění, které se z Konviktu přelévá za hranice univerzitní půdy, sytí městské instituce 
i elitní republikové aktivity s globálním dosahem. Praktika a semináře, univerzitní 
i hostující festivaly či studentské a poststudentské akce se v posledních letech staly 
stěžejním inkubátorem i kreativním hubem. S prostředím Konviktu a některou ze zde 
působících kateder jsou tak spojeny akce či subjekty jako Academia Film Olomouc, 
Přehlídka animovaného filmu, MusicOlomouc, PasticheFilmz, Divadelní Flora, Prix 
Bohemia Radio, Divadlo na cucky, Divadlo Tramtárie Olomouc, Ensemble Damian, 
Atheneo, Basement a mnohé další. 

Prostory univerzity jsou ostatně stimulátorem řady dalších iniciativ a jejich externí 
využívání tvoří z kampusu jednu ze stěžejních, ikonických venues veřejného života, 
nabízející filmový i divadelní sál, produkční zázemí, dílny i výstavní prostory, restau-
rační zařízení a rozsáhlý parkánový prostor pro letní sezonu a jedinečnou, auten-
tickou kapli Božího těla. Jako doplňkové služby pak mohou být využity půjčovna 
vybavení pro chill-out zóny, piknikové koše nebo ozvučení, světelná a audiovizuální 
technika s profesionálními techniky a tvůrci.

AMBICE UNIVERZITY NA POLI KKP

S takto členitým potenciálem má UP v Olomouci pochopitelně ambici ovlivňovat 
veřejnou politiku a vstupovat do prostoru města, kde uplatňuje své ideje a talenty. 
Stěžejních důvodů je několik:

1. snaha po realizaci organických nápadů ze strany akademiků, studentů 
a absolventů v kooperaci s městem;

2. překročení hranic akademického prostředí, intenzivnější komunikace 
s obyvateli města a efektivně zpřístupněná nabídka kulturního konání na UP 
širšímu publiku;

3. prezentace města coby skvělého prostoru s vysokým potenciálem a řadou 
rozvojových možností. Města, které je konkurenceschopné ve vztahu k jiným 
aglomeracím a nabízí špičkové kulturní dění, které spoluvytváří jeho image.

K vytváření prostoru pro tento typ aktivity patří i politická a projektová angažova-
nost na určených pozicích a ve vlivových grémiích, stejně jako permanentní ideový 
brainstorming vedoucí k uplatnění projektových záměrů v různorodých výzvách.

Jen v posledních letech se tak podařilo zvýšit zastoupení UP v kulturní komisi SMOl, 
stejně jako k tomu dochází ve vedení Olomouckého kraje. Tento typ partnerství 
na municipální úrovni svědčí o uznání expertizy konkrétních odborníků i o vítaných 
možnostech nepolitického rozhodování v kulturních oblastech. Z podnětu UP byla 
do strategického plánu SMOl vtělena kapitola o podpoře KKP a inovací36 a rovněž 
došlo k vývoji aplikace s kulturním programem města MojeOlomouc. 

36 Více na: https://www.olomouc.eu/administrace/repository/gallery/articles/21_/21874/09-navrhova-cast.cs.pdf.
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STRATEGICKÉ ÚKONY A SERVIS PRO AKTÉRY

Obdobně je univerzita aktivní ve snaze prioritizovat téma KKP v rámci ITI a RIS3, 
konzultačně působí směrem k Hospodářské komoře ČR, MŠMT, Ministerstvu kultury 
ČR i dalším institucím. K dílčím, avšak praktickým akcím, které jsou vedeny snahou 
posouvat regionální dění v KKP, patří především iniciace vzniku platformy Kreativní 
Olomouc (nyní již fungující pod soběstačným zapsaným spolkem)37, vytvoření kata-
logové řady Kreativní Olomouc – Design38, jejíž druhý díl je v přípravě, podobně jako 
speciální edice věnovaná Jeseníkům. Aktuálně je činorodost univerzity oceňována  
i mediálně a souznění města a univerzity měnící image města je mnohdy dáváno  
za příklad využití potenciálu KKP39. 

Rovněž z průzkumu mezi aktéry KKP v regionu vyplývá, jak mimořádnou roli univer-
zitě přisuzují. Ať už je tento fakt dán množstvím absolventů či studentských aktivit 
oživujících město, mediální viditelností kulturního počínání vycházejícího z univerzity, 
nebo prostou velikostí a intenzitou jejího působení, považuje většina subjektů napříč 
segmenty univerzitu za zásadního hybatele a driver kultury a kreativního průmyslu. 
Tato očekávání jsou však, především vzhledem ke zmiňované setrvačnosti zdejších 
výukových programů i badatelské orientace, nerealistická. Často citovaná absence 
umělecké fakulty či potřeba zaplnění deficitů v rozsahu a struktuře výuky infor-
mačních technologií, marketingu či dalších poptávaných disciplín nejsou řešitelné 
v horizontu měsíců, jak se mnozí domnívají, ani roku či dvou. Obdobné termíny platí 
u aplikovaného výzkumu, jenž by podle praktiků měl reagovat na okamžité potřeby 
trhu a vnější firemní zadání, ve skutečnosti je ale dlouhodobě nastaven podle dříve 
určených strategií, spletitého zákonného uspořádání vysokých škol a projektových 
výzev národní a evropské úrovně.

Pro nynější univerzitu i její budoucí management je a bude velkou výzvou kompo-
novat tento typ představ a požadavků, které zaznívají souměrně i ze světa byznysu 
a politiky, do nově vytyčených plánů, částečně saturovat potřeby regionu postup-
nými kroky od zájmových kurzů přes kombinované vzdělávání až po prezenční 
bakalářský, případně magisterský cyklus a výzkumnou činnost. Od angažování 
zainteresovaných externistů až po plnohodnotný růst akademického personálu, jenž 
je schopen akreditační záštity. Od agenda settingu po rozvinutou a komplexní službu 
celé kulturně-kreativní sféře ve prospěch studentů, města, regionu, státu. Byť jde 
o pomalý pohyb, jeho přítomnost je čím dál více patrná jak ve formulaci jednotlivých 
studijních programů (větší vliv praktického a aplikovaného obsahu), tak i v etablování 
nové generace expertů a specialistů, kteří mají moderní společenské trendy detailně 
zmapované40.  

37 Více na: http://kreativniolomouc.cz/.    

38 Více na: https://kreativniolomouc.cz/aktivity/katalog-design/.

39 Více na: https://podcasts.apple.com/us/podcast/rok-nula-5-marketing-n%C3%A1m-tady-kulturu-neza-
chr%C3%A1n%C3%AD-zl%C3%ADnsk%C3%BD/id1487604294?i=1000492340220.

40 Například Martin Foret, Vladimír Polách, Rostislav Nétek, Pavel Zahrádka, Jakub Korda, Andrea Hanáčková, Petra 
Šobáňová, Kamil Kopecký a další.    
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Příkladem takového směřování může být i čerstvá akreditace doktorského studijního 
programu na FF UP s názvem Studia kulturních průmyslů v Olomouci, jenž by měl 
zapojit juniorské výzkumné pracovníky do řešení celého spektra přidružených témat 
a problémů.

Příklady vybraných projektů Univerzity Palackého v Olomouci s tematikou kulturních 
a kreativních průmyslů:

• Výzkum dopadu stávající legislativy a strategie Evropské komise pro jed-
notný digitální trh (DSM) na český audiovizuální průmysl, TA ČR, 
TL01000306 (2/2018–1/2021), hl. řešitel doc. Pavel Zahrádka; 

• Výzkum umění a kulturních průmyslů, odborný garant, OP VVV, Rozvoj 
výzkumně zaměřených studijních programů, FF UP (10/2017–9/2022), 
hl. řešitel dr. Jakub Korda; 

• Kvalitativní výzkum sémantiky estetických soudů, GAČR, 18-18532S 
(1/2018–12/2020), hl. řešitel doc. Pavel Zahrádka; 

• Mapování kulturních a kreativních průmyslů na Olomoucku, UP Olomouc, 
Olomoucký kraj, město Olomouc, hl. řešitel dr. Petr Bilík; 

• Výzkum motivací aktérů kreativních průmyslů v olomoucké aglomeraci 
a návrh strategie pro posílení segmentu, TA ČR, TL02000403 (2019–2020), 
hl. řešitel dr. Rostislav Nétek; 

• Ethics of Copying, ZIF Bielefeld (2015–2016), hl. řešitel prof. Thomas Dreier, 
prof. Reinold Schmücker, doc. Pavel Zahrádka; 

• Příprava adaptace VŠ na potřeby kulturních a kreativních průmyslů, MŠMT, 
(1–12/2016), hl. řešitel dr. Petr Bilík.
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Historie výzkumu KKP na Olomoucku se začíná psát v roce 2015, kdy se z iniciativy 
Jana Žůrka, v realizaci Radka Palaščáka a s podporou Institutu umění na Univerzitě 
Palackého zrodil projekt mapování kulturních a kreativních odvětví. V roce 2017 se 
Olomouce zařadila po bok nemnoha měst, jež sledují potenciál KKP na svém území 
a ve kterých se podařilo zmapovat kulturní a kreativní odvětví, což prokázalo sílu 
tohoto segmentu a také jeho význam pro oblast ekonomiky a pro pracovní trh.

6.1	 MAPOVÁNÍ	
Mapování KKP v Olomouci bylo společným projektem Univerzity Palackého, statutár-
ního města Olomouc a Olomouckého kraje. Podílel se na něm tým složený ze zástup-
ců univerzity, města a kreativních odvětví. Jeho smyslem bylo poskytnout ucelené 
informace o sledovaných odvětvích a zachytit jejich klíčové kvalitativní i kvantitativní 
charakteristiky, a to včetně prostorového mapování. Díky analýze dostává město 
Olomouc zpětnou vazbu a unikátní souhrnná data, s nimiž může pracovat například 
v oblasti turismu, cestovního ruchu, kulturní politiky nebo při tvorbě strategického 
plánu města. Olomouc byla prvním městem, které využilo certifi kované metodiky 
mapování41.

Výsledky mapování přinesly informaci, že k roku 2017 se na Olomoucku vyskytuje 
1 211 subjektů v KKP42, což představuje zaměstnanost pro 5 175 osob43 a vytváří obrat 
4 722,65 mil. Kč44. Výstupem mapování byla mimo jiné závěrečná publikace Kulturní 
a kreativní průmysly na Olomoucku 45, která shrnuje výsledky a přináší popis klíčových 
zjištění a trendů. Mezi jinými například, že nejsilnějším odvětvím je (pro někoho pře-
kvapivě) vývoj softwaru, že subjekty napříč odvětvími postrádají reálný či virtuální 
prostor pro tvorbu, setkávání, networking, vytváření spoluprací, obchodních příleži-
tostí a komunity nebo také že subjekty z kreativních odvětví mají silný zájem podílet 
se na řešení nejpalčivějších veřejných problémů (v oblasti architektury a urbanismu, 
kulturní politiky města, propagace Olomouce a regionu apod.). Publikace představu-
je konstruktivní podklad pro řešení potřeb zástupců KKP na Olomoucku – jak
pro KKP jako celek, tak i pro dílčí odvětví. V závěru jednotlivých kapitol nabízí sumář 
tipů pro rozvoj odvětví. 

41 Metodika Institutu umění byla certifi kována Ministerstvem kultury ČR v březnu 2016. Vychází z pilotních projektů 
mapování ve čtyřech městech (Zlín, Brno, Pardubice a Plzeň) a popisuje postup zjišťování aktuálního stavu a potřeb 
jednotlivých odvětví v daném místě.    

42 Nejsilnějším odvětvím z hlediska počtu subjektů je literatura, knihy a tisk s 302 subjekty, následují odvětví vývoj 
softwaru (130), výtvarné umění (123) a hudba (120).   

43 Na celkové zaměstnanosti v odvětvích KKP (5 175) má nejsilnější podíl odvětví vývoj softwaru s 1 242 zaměstnanci. 
následují odvětví literatura, knihy a tisk (1 005) a kulturní dědictví (562). V kontextu struktury zaměstnanosti je třeba 
zdůraznit, že u převážné většiny aktivních subjektů napříč odvětvími KKP se jedná o jednotlivce bez dalších zaměstnanců, 
případně o mikropodniky s dvěma až pěti zaměstnanci.   

44 Dominantním odvětvím, stejně jako v případě zaměstnanosti, je vývoj softwaru s obratem přesahujícím 1,6 mld. korun. 
Druhým nejsilnějším segmentem je literatura, knihy a tisk (1,3 mld.), který se značným odstupem následuje kulturní 
dědictví (332 mil.), reklama (284 mil.) a architektura (226 mil.).

45 Dostupné zdarma na: https://kreativniolomouc.cz/mapovani/.
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6.2	 PLATFORMA	KREATIVNÍ	OLOMOUC
Dle Blažka a Uhlíře (2011) mohou lokální aktéři hrát hlavní roli v rozvoji měst, jejich 
vědomosti, schopnosti učit se a vytvářet kulturní klima napomáhají inovacím a stávají 
se základním zdrojem konkurenceschopnosti. Pomyslnou „kulturní štafetu“ vždy 
přenášejí lidé, kteří jsou hlavním rozvojovým potenciálem každé obce. Pokud si toho 
jsou vědomi i městští představitelé, začlení kulturu a lokální aktéry mezi strategické 
prvky rozvojových politik svých měst.

Kreativní Olomouc vznikla jako prezentační platforma výše zmíněného mapování 
(2015–2017) a po skončení projektu si zachovala svou funkci také jako stabilní 
základna veškerých aktivit spojených s podporou rozvoje KKP, vycházejících z půdy 
Univerzity Palackého prostřednictvím navazujících projektů. Pracovní skupina 
Kreativní Olomouc se zapojila do tvorby Strategického plánu rozvoje města Olo-
mouce, jehož finální podoba byla představena roku 2017, s platností do roku 202346. 
V rámci tvorby strategie Kreativní Olomouc v zásadní míře participovala na jednom 
ze čtyř pilířů: Konkurenceschopná a kreativní Olomouc, díky kterému získávají KKP 
ve strategii poměrně výsadní postavení47. Tento pilíř se kromě podpory inovací a KKP 
soustředí na další strategické oblasti – na zlepšení infrastruktury olomouckých škol, 
zvýšení kvality výuky a výchovy, kariérové poradenství nebo spolupráci vědeckých 
pracovišť se zaměstnavateli a investory48. V analytické části dokumentu se dočteme 
o „významném potenciálu Olomouce v KKP, který zde může být zdrojem inovací 
i akcelerátorem místního rozvoje“49. 

Město prostřednictvím svého strategického plánu přijalo závazky na různých úrov-
ních, v různých směrech a v rámci různých resortů prosazovat kulturu a kreativitu 
jako součást své rozvojové strategie a zvyšovat nejen kvalitu kultury a její dostup-
nost, ale nutně i míru spolupráce s kulturní veřejností a dalšími zástupci KKP. 

Tak komplexní a specifický sektor, jakým KKP je, však vyžaduje pozornost samo-
statného strategického dokumentu. Proto je součástí strategického plánu rozvoje 
města i závazek ke zpracování koncepce rozvoje a podpory kultury a sportu města 
Olomouce (a to nejpozději do konce roku 2020), který má definovat vize směřování 
kultury a sportu, umožní víceleté a transparentní financování organizací, kulturních 
a sportovních projektů a rovněž rozvoj mezisektorové spolupráce v kultuře a sportu. 
Průlomem na poli KKP se má stát nová Strategie rozvoje kultury a kreativních průmy-
slů města Olomouce na období 2022–2027, po které kulturní veřejnost dlouho volá. 
Strategie by se měla stát klíčovým dokumentem, který vznikne v úzké spolupráci 
města, kulturní veřejnosti, občanských spolků, vzdělávacích institucí a podnikatel-
ských subjektů. Výstupem bude otevřený a živý dokument sloužící sdílení kulturní 

46 Dostupné z: https://www.olomouc.eu/administrace/repository/gallery/articles/88_/8828/strategicky-plan-web.cs.pdf.   

47 Více na: https://www.olomouc.eu/administrace/repository/gallery/articles/21_/21874/09-navrhova-cast.cs.pdf.

48 Více na: https://kreativniolomouc.cz/tvorba-strategickeho-planu/.    

49 Více na: https://www.olomouc.eu/administrace/repository/gallery/articles/21_/21874/01-socioekonomicka-analyza-
-shrnuti.cs.pdf.  
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vize města, k jejímuž naplňování se může přihlásit každý. Na základě veřejné50 sou-
těže vyhlášené v listopadu 2020 má být do konce roku 2020 vybrán a zasmluvněn 
zpracovatel strategie, který by měl městu předat kompletní hotové dílo nejpozději 
do 31. 10. 2021. 

V březnu 2020 nabyla etablovaná platforma Kreativní Olomouc institucionální 
podoby zápisem spolku Kreativní Olomouc, z. s., do veřejného rejstříku. Tato 
iniciativa dále zkoumá, informuje a propaguje kulturní a kreativní scénu na Olomouc-
ku a usiluje o její koncepční uchopení. Vizí Kreativní Olomouce je, aby se kulturní 
a kreativní odvětví rozvíjela, spolupracovala a stala se respektovanou a profilovou 
oblastí podnikání, image města a společenského života v něm. Archiv aktivit najdete 
na stránkách Kreativní Olomouce51.

V květnu 2020 byla zveřejněna Databáze kulturních a kreativních subjektů  
na Olomoucku52 v souvislosti s kampaní Podporujeme kreativní Olomouc. Jejím 
hlavním cílem je centrálně evidovat všechny subjekty zapojené do KKP na Olomouc-
ku pro potřeby odborné veřejnosti, samosprávy, ale i široké veřejnosti poptávající 
produkty a služby kulturního a kreativního sektoru za účelem posílení povědomí 
o lokálním kreativním zázemí a prohloubení praktických kontaktů napříč sférou. 
Základ databáze vznikl již v rámci mapování KKP na Olomoucku v roce 2017 a nadále 
probíhá verifikace a aktualizace záznamů. 

50 Dostupné z: https://www.eveza.cz/profil-zadavatele/statutarni-mesto-olomouc/zakazka/23449/dokumenty.    

51 Dostupné z: https://kreativniolomouc.cz/aktivity.

52 Dostupné z: https://KKP.upol.cz/podporujeme-kreativni-olomouc/.

Obrázek 9: Strategický plán města Olomouce zmiňuje podporu  
kulturním a kreativním průmyslům v oddíle 1.5



72

6.3	 ZMĚNY	V KULTURNÍ	INFRASTRUKTUŘE
I díky práci na databázi mohl řešitelský tým výzkumu sledovat, o jak dynamické 
oblasti se jedná. Za pouhé tři roky došlo k významné obměně subjektů a jejich 
aktérů. To lze přičíst flexibilitě a adaptabilitě, která je subjektům z jejich povahy při-
rozená. Je velmi složité zachytit statický stav na pomyslné mapě kulturních a kreativ-
ních odvětví na Olomoucku. Přibyla řada zásadních aktérů, kteří při mapování v roce 
2017 neexistovali. Změn doznala kulturní infrastruktura: na scéně přibyly například 
Telegraph Gallery, divadlo Nabalkoně, kulturní centrum Art Rubikon, malířský ateliér 
Studio ASO, areál letního kina pod novým provozovatelem rozšířil kulturní program.

Publikace Kulturní a kreativní průmysly na Olomoucku dále referuje o „chybějícím 
co-workingovém prostoru, který výrazně postrádají především freelanceři a menší 
podniky“. Tuto poptávku nyní uspokojují co-workingová centra Vault 42 (založené 
v roce 2017), Co-working Olomouc (založené 2018) a nejnověji také Telegraph Hub 
(otevřeno 2020). 

Co se týče oblasti kulturních průmyslů, na scénu vstoupilo například knihkupectví 
Zlatá velryba, v oblasti oděvnictví a designu pak Fairly Local Shop, Place Store nebo 
s.eko.nd prezentující tvorbu lokálních výrobců. Olomouc za poslední roky zažila také 
boom ve sféře gastronomie vznikem podniků jako například Entrée Restaurant, 
Long Story Short Hostel, V lese, Café Jan nebo Bistro & Bar Konvikt. Tyto vlaštovky 
zavdaly impulzy k přehodnocení dosavadní metodiky mapování KKP, která sféru 
gastronomie pomíjí.

6.3.1	 ROZHOJNĚNÍ	NEFORMÁLNÍHO	ŽIVOTA
Spolky a jejich aktivity zaznamenávají v posledních 20 letech viditelný nárůst, ať již 
díky nejrůznějším obnovovaným tradicím, podpoře krajů či municipalit, zvyšující se 
životní úrovni a možná i potřebě aktivního a smysluplného využití rostoucího množ-
ství volného času (Heřmanová & Chorý, 2009). V rostoucí oblibě spolkového zapojení 
může hrát roli globalizační tlak (Patočka & Heřmanová, 2008), který vyvolává reakci 
poptávkou po alternativní, místně vymezené, autentické, neglobalizované či úzce 
tematicky profilované kultuře (Kesner, 2005).

Historické danosti a hmotné podmínky pro místní kulturu jsou jen jedním (a to 
nikoliv nutným) předpokladem kulturního života. Daleko důležitějším prvkem je 
lidský prvek. Aktivita místních obyvatel (starousedlíků i „náplav“) tak může výchozí 
nevýhodné podmínky vyrovnat, či dokonce překrýt, ty výhodné naopak využít 
a znásobit. Obecným předpokladem je však míra lidské potřeby kultury a schopnost 
ji nejen pasivně konzumovat, nýbrž i aktivně vytvářet (Zemánek, 2003). Participace 
obyvatel na veřejném (kulturním) životě mimo jiné souvisí se stabilitou či migrační 
tendencí obyvatel, což je ostatně jedno z témat výzkumu, kterému je věnována tato 
publikace.

Olomouc je nepopiratelně kulturní a živé město, které dýchá historií a tradicí a jehož 
univerzitní étos a přítomnost studentů (cca 20 tisíc studentů na 100 tisíc stálých 
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obyvatel) zároveň přeje experimentálním projektům, které v důsledku přinášejí nová 
poznání a inovace a nabourávají běžnou praxi. Díky tomu se zde daří i řadě menších 
kulturních aktérů, kteří uvažují o své činnosti v širším a hlubším kontextu: podtrhují 
specifika města (například provoz areálu letního kina, galerie HROB), reflektují 
historii a oživují kulturní dědictví (například barokní opera Ensemble Damian, spolek 
Za krásnou Olomouc), vsazují Olomouc do evropské kulturní mapy (například Jazz 
Tibet Club, Divadlo na cucky), vyplňují mezery v kulturní nabídce (například knižní 
veletrh LITR, Air Force production, dětské knihkupectví Zlatá velryba), zvedají téma 
veřejného prostoru (například Re-vize Olomouc, Street Art Festival, Sculpture Line), 
umožňují prezentaci lokálních aktérů (například Dizajntrh) a jsou ochotní se spojovat 
a spolupracovat (například procházka XY – společná událost malých nezávislých 
galerií, Noc divadel, Dny evropského dědictví). Olomouc je bezpochyby městem 
festivalů. Mnoha jedinečných, jasně vyprofilovaných, mezinárodních, prestižních 
festivalů s dlouholetou tradicí. Za všechny je třeba zmínit festival populárně-vědec-
kého dokumentárního filmu Academia Film Olomouc, festival Divadelní Flora, Pře-
hlídka filmové animace a současného umění, festival soudobé hudby MusicOlomouc, 
Podzimní festival duchovní hudby, Prix Bohemia Radio či Varhanní festival, které si 
získaly renomé kulturních událostí respektovaných odbornou veřejností jak v České 
republice, tak v zahraničí.

6.3.2	 	KULTURNÍ	KOMISE	A ÚTVAR	HLAVNÍHO	ARCHITEKTA
Velký vliv na to, v jakých podmínkách „žije“ kultura v obcích, mohou mít radnice pro-
střednictvím odborů kultury a kulturních komisí. Orgán kulturní komise plní poradní 
a doporučující funkci a podléhá radě města. Oddělení kultury Magistrátu města Olo-
mouce zavedlo v roce 2019 veřejné prezentace, díky nimž má každý žadatel o grant 
nad 100 tisíc Kč možnost prezentovat svůj projekt před kulturní komisí a podpořit tak 
svoji žádost. Prezentace projektů s žádostí nad 200 tisíc jsou chápány jako povinné. 
Prezentace probíhají ve veřejném slyšení před kulturní komisí a zájemci z veřejnosti. 
Dlouhodobým záměrem veřejných prezentací je kultivace prezentačních dovedností 
žadatelů o dotace z města Olomouce. Přínosem veřejných prezentací je mimo jiné 
přímý kontakt žadatelů s kulturní komisí.

Od roku 2018 má Magistrát města Olomouce také svůj útvar hlavního architekta 
(UHA). Po zřízení útvaru dlouhá léta volala olomoucká odborná veřejnost, čímž 
chtěla dosáhnout zohlednění obecnějších urbanistických, architektonických i este-
tických kritérií při řešení různých projektů či developerských záměrů. Problémem 
je upozaděné místo útvaru v rámci organizační struktury magistrátu. Zatímco útvar 
je součástí odboru strategie a řízení MMOl, územní plán Olomouce, hlavní nástroj 
územního rozvoje města, spadá pod odbor dopravy a územního rozvoje (ODUR). 
V současné době není UHA plnohodnotným koncepčním pracovištěm v přímém 
partnerství rady nebo primátora, aby mělo reálnou kontrolu nad rozvojem Olomou-
ce. Dokud tomu nebude jinak, pravděpodobně se ani nepodaří získat pro tento útvar 
odborně silný tým v čele s respektovaným hlavním architektem.
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Univerzita Palackého v Olomouci navázala v roce 2019 na dva dříve realizované 
projekty z oblasti kulturních a kreativních průmyslů53 (ty měly převážně charakter 
základního a předaplikačního výzkumu) projektem s názvem Výzkum motivací 
aktérů kreativních průmyslů v olomoucké aglomeraci a návrh strategie pro posílení 
segmentu. Projekt, který čerpá z předcházejících výsledků a umožňuje aplikaci 
tvorbou výzkumné zprávy a specializované mapy, fi nančně podpořila Technologická 
agentura České republiky (TA ČR). Partnery projektu a garanty aplikace výsledků se 
staly statutární město Olomouc, Agentura pro podporu podnikání a investic Czech-
Invest a dvě olomoucká co-workingová centra: Vault 42 a Coworking Olomouc. 
Projektové výsledky jsou konzultovány také s vedením Olomouckého kraje a Okresní 
hospodářskou komorou Olomouc. Snahou projektového týmu byla maximálně 
otevřená spolupráce, přinášející podněty všem zmíněným aktérům v celém průběhu 
projektu, nikoliv až na jeho konci. 

7.1	 CÍLE	VÝZKUMU	A METODOLOGIE
Cílem projektu bylo posílit pozici kreativních průmyslů v rámci olomoucké aglomera-
ce prostřednictvím analýzy současné místní situace a návrhu opatření pro zamezení 
tzv. odlivu mozků (brain drain), odchodu talentů a lidského kapitálu. Udržení a příliv 
vynikajících pracovníků v oborech KKP je jeden ze zásadních momentů pro kvalitu 
kulturního života ve městě a nabízených služeb s tím souvisejících. Aplikace navr-
žených opatření může přinést pozitivní ekonomické zhodnocení v podobě přílivu 
investic olomoucké aglomeraci a kvalitativní proměnu její image. Důležitým cílem 
je také zvýšení konkurenceschopnosti aglomerace a širšího regionu v hospodářské 
sféře, která má tendence k centralizaci ve velkých městských celcích, a je v případě 
Olomouce a okolí ohrožena několika významnými faktory, jako jsou nedostatečná 
vazba vzdělávacích programů na aktuální potřeby trhu, marketingový potenciál 
velkých městských center (Brno, Ostrava, Praha) a atraktivita pracovních a život-
ních podmínek v jiných sídlech ČR a v zahraničí. Soubor navrhovaných opatření 
vycházejících ze sociologických a geografi cko-informatických datových a mapových 
analýz má nejen nabídnout municipalitám a partnerským subjektům praktické 
a aplikovatelné nástroje pro redukci nežádoucích efektů, ale měl by umožnit i systé-
mová opatření pro recruitment a zkvalitnění podmínek pro development a získávání 
lidského kapitálu ať už z ČR, tak i ze zahraničí54. 

Hlavní aktivity projektu:

• kvalitativní analýza pracovních podmínek fi rem a jednotlivců podnikajících 
v oblasti kreativních průmyslů v olomoucké aglomeraci a analýza souboru 
motivací vedoucích k rozhodování, zda působit v regionu, nebo přesunout 
svoji činnost do jiných center;

53 Mapování KKP na Olomoucku a Příprava vysokých škol pro oblast KKP v letech 2015–2017 (řešitelem byla 
rovněž UP).    

54 Popis projektu je dostupný na: https://KKP.upol.cz/o-projektu/.    



76

• kvantitativní analýza ekonomického potenciálu a jeho reálného uplatnění 
v rámci olomoucké aglomerace; 

• datové a mapové zpracování pohybu pracovních sil v oblasti kreativních 
průmyslů ilustrující návaznost tendencí daného segmentu pracovního trhu  
na absolutorium sounáležitých oborů na jednotlivých VŠ;

• návrh opatření pro konkurenceschopnost aglomerace v oblasti kreativních 
průmyslů;

• příprava implementace opatření ve spolupráci s klíčovými aktéry 
a partnerskými institucemi dle harmonogramu projektu.

7.2	 VÝSLEDKY	ŠETŘENÍ	POMOCÍ	FOCUS	GROUPS
Předchozí šetření situace v olomoucké aglomeraci, které univerzita realizovala, 
ukázalo na celou řadu specifik, a proto se řešitelský tým rozhodl v první polovině 
roku 2019 pro iniciační aktivitu ve formě série 12 kulatých stolů – intenzivních 
diskusních setkání se zástupci jednotlivých odvětví KKP. Cílem těchto důsledně 
segmentovaných focus groups bylo identifikovat hlavní silné stránky, slabé stránky 
a příležitosti olomoucké aglomerace z pohledu zástupců KKP. K jednotlivým stolům 
byli přizváni stakeholdeři, zástupci komerčních i nekomerčních subjektů. Na základě 
analýzy a vyhodnocení získaných poznatků z kulatých stolů bylo možné sumarizovat 
obecně platné poznatky procházející napříč všemi obory KKP, poznatky týkající se 
jednotlivých oborů a také konkrétní návrhy mnohdy lehce realizovatelných opatření, 
jež mohou přispět ke zlepšení situace v daném oboru55.

Zástupci jednotlivých oblastí56 byli zváni na příslušný z kulatých stolů, které byly 
tematicky členěny dle odvětví takto:

• výtvarná umění, fotografie,

• scénická umění,

• hudba,

• vývoj software,

• kulturní a umělecká vzdělávání,

• oděvnictví,

• TV, rozhlas, média,

• architektura, produktový design,

• památky, muzea, galerie,

• film a video,

• knihy, tisk,

• reklama, grafický design.

55 Průběžná zpráva projektu je dostupná na tomto odkazu: https://KKP.upol.cz/

56 Průměrná účast na každém kulatém stolu byla 5–10 osob.
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Dotazovaní zástupci napříč všemi subjekty se jednoznačně shodli, že atmosféra 
města (genius loci, „město s duchovním a magickým rozměrem“, kombinace 
parků a historického centra) a jeho velikost, respektive z ní pramenící aspekty 
(docházková vzdálenost, dopravní dostupnost) jsou nezpochybnitelným benefitem 
Olomouce, důvodem pro setrvání zde a naopak potenciálním „marketingovým 
magnetem“. Naproti tomu chybí subjektům viditelná podpora – opakovaně bylo 
vyjádřeno konstatování o nezájmu či minimální podpoře ze strany municipalit nebo 
nedostatečná koordinace. S vynaložením minimálních nákladů lze naopak z pohledu 
subjektů dosáhnout jisté sounáležitosti. Například formou poděkování, promování 
či oceňování lze vyjádřit očekávanou podporu, která subjektům dodává potřebnou, 
ale chybějící motivaci a uznání. Z druhé strany lze naopak využít úspěšných lokálních 
projektů a značek a na nich založit prezentaci města a kraje. 

Z šetření vyplynulo, že primárním důvodem případné změny pracovního místa, 
potažmo města nejsou finanční motivátory. Naopak mnohem důležitější roli při 
rozhodování o setrvání v místě hraje lokální patriotismus, aspekty rodinného života 
a work-life balance; ve výpovědích byl opakovaně zmiňován zájem o městské byty, 
zvýhodněná MHD nebo parkování, místa v mateřské škole apod. Obecně řečeno, 
aktérům KKP zpravidla nezáleží na tom, odkud jsou jejich koncoví uživatelé, respek-
tive „komu a kam fakturují“. Naopak by uvítali širší nabídku specializovaných oborů 
na SŠ a VŠ (zmiňovány byly technické obory, IT, grafika, knihovnictví) a v návaznosti 
na to i kvalitní odborníky. 

Jako žádoucí spatřují subjekty rovněž pozvednutí zájmu města o kavárenskou 
a restaurační kulturu – v reakci na enormní rozkvět gastronomických zařízení a akcí 
(Dny kávy, Tvarůžkový festival, Masné krámy = olomoucká „Stodolní“) bez ucelené 
strategie města či jakékoliv PR podpory. Nabízí se tak lepší propojení cestovního 
ruchu s kulturou a gastronomií. Za minimální náklady lze přinést značné promo,  
potažmo návštěvníky městu. V rámci jednotlivých kulatých stolů byla definována 
specifika, která jsou popsána v následující tabulce 2. 



78

Tabulka 2: Poznatky z focus groups (kulatých stolů) dle oblastí

SILNÉ STRÁNKY SLABÉ STRÁNKY

Film, video, 
rozhlas, hudba

Folklor – role tradic, folkloru 
a specifické identity jako driveru.

Autenticita z okrajů regionu.

Výstřednost jako label – pojďte  
za námi!

Není přítomna praktická umělecká 
vysoká škola, což vyhání interpretační 
umělce do jiných měst.

Nejasná dramaturgie klubů.

Chybí zkušebny, ateliéry, koncertní 
sály.

Nízká míra spolupráce města Olo-
mouce a Olomouckého kraje.

Chybí profilová akce, na které by byla 
shoda.

PŘÍLEŽITOSTI, 
DOPORUČENÍ, 
TIPY

Filmové pobídky a restart filmové kanceláře.

Možnost developovat své projekty a informovat o nich v neanonymním 
prostředí.

Zviditelnění olomouckých úspěchů v Praze a v zahraničí („ambasadoři“).

Vývoj IT, 
oděvnictví, 
knihy, tisk

Klienti, buď lokální, nebo nezávisle 
na sídle firmy – subjekty, mohou 
pracovat odkudkoliv (kavárny, 
co-workingy, kanceláře, ateliéry...) 
a za minimální náklady  
(PC s připojením k internetu).

Silná orientace na životní prostředí 
a sociální aspekty, které má Olo-
mouc výborné (parky, koncerty), 
vysoká kvalita života v Olomouci 
a silný vztah k městu.

Dopravní dostupnost = časová 
úspora.

Spíše menší a regionální firmy, 
kreativita (na druhou stranu menší 
zisky).

Nedostatek odborníků a podpůrných 
profesí (grafika, foto, video...).

Nedostatek technických oborů na SŠ 
a VŠ (knihovnictví).

Relativně drahé bydlení v kontrastu 
s výší platu.

Chybějí jakékoliv eventy v rámci 
komunity (přednášky, networking, 
workshopy, oborová setkání),  
poptávka po odborných neformál-
ních akcích – absence společné 
oblasti, kde by se potkali malé i velké 
firmy, freelanceři apod.
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SILNÉ STRÁNKY SLABÉ STRÁNKY

PŘÍLEŽITOSTI, 
DOPORUČENÍ, 
TIPY

Seznam míst s ověřeným připojením k internetu.

Seznam „IT-friendly“ míst (poptávka po technickém zabezpečení, gauči, 
možnost zvířete).

Vize typu Moravská vysoká škola – cílem je, aby absolventi zůstali po škole 
v regionu, ideálně u „sesterských“ firem, k čemuž jsou lákáni již během 
studia.

Motivace komerčních firem pro úsporu financí – posílat lidi do co-workin-
gových center – zaměstnanci pražských či brněnských firem tak reálně 
fungují v Olomouci.

Orientace a podpora úzkoprofilových akcí s motivací do budoucna, napří-
klad Czechitas (programování pro ženy), GoogleDeveloperGroup apod.

Provázání mezi co-workingy vedoucí k sdílení know-how, kontaktů, 
zakázek…

Nabízí se využití kvalifikovaných studentů v rámci praxí (výhodnější cena, 
výhodné pro obě strany).

Pro zástupce odvětví oděvnictví je klíčový odbyt, ale chybějí zde lidé 
ochotní vidět, co za celou prací je (originály), a zaplatit. Je možné reali-
zovat kampaň zvyšující povědomí o nutnosti ocenit vysokou řemeslnou 
kvalitu a propagovat jednotlivé tvůrce a jejich tvorbu.

Zdokonalování podnikatelského záměru mohou napomoci kurzy  
či workshopy podnikání.

„Design fashion show“ a módní přehlídky (není kde se prezentovat) jako 
podpora talentů a mladých tvůrců a značek.
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SILNÉ STRÁNKY SLABÉ STRÁNKY

Scénická umění

Konvikt57 jako umělecký inkubátor 
(DW7, Tramtárie, Nabalkoně) – 
specifikum oproti jiným městům.

Teoretická platforma díky katedře 
divadelních a filmových studií.

Rytmus města je jiný oproti velkým 
městům = důvody pro příchod 
osobností.

Diverzita na poli scénických umění. 

Komunitnost a kompaktnost 
města.

Možnost být u toho, když věci, 
které už jsou v Praze samozřejmos-
tí, zde teprve vznikají, možnost je 
spoludefinovat (účastí podpořit), 
ovlivnit jejich podobu.

Kultivovanost města (daná přítom-
ností univerzity) a genius loci.

Nedostatek dovedností a znalostí 
kulturního managementu, které by 
doplňovaly umělecké know-how – 
kulturní manažer na Olomoucku si 
musí vytvářet příležitosti sám.

Nedostatečná divadelní infrastruk-
tura. 

Chybějící vize a slabá znalost širšího 
kontextu, což značí jistou provinč-
nost. 

Konzervativní publikum, později 
(„daleko“ od Prahy) přicházejí nové 
trendy a je těžší je prosadit.

PŘÍLEŽITOSTI, 
DOPORUČENÍ, 
TIPY

Dobudování chybějící infrastruktury (sálů i zázemí pro herce) a nastavení 
mantinelů jejího fungování.

Město by mělo podat definici prioritních eventů například prostřednictvím 
vznik kulturní koncepce.

Město by mohlo více spolupracovat se zástupci a organizacemi z odvětví 
scénických umění; platformou pro takovou spolupráci by se mohly stát 
například kulturní události pořádané městem Olomouc. 

57 Areál bývalého jezuitského konviktu, sídlo Uměleckého centra Univerzity Palackého, uměnovědných kateder UP 
a dějiště mnoha kulturní akcí.    
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SILNÉ STRÁNKY SLABÉ STRÁNKY

Fotografie, 
výtvarná umění, 
památky, 
muzea,  
galerie

Tradiční paměťové instituce 
a památky (Muzeum umění 
Olomouc – Muzeum moderního 
umění, Arcidiecézní muzeum, 
Vlastivědné muzeum v Olomouci, 
Arcibiskupský palác, katedrála sv. 
Václava, sloup Nejsvětější Trojice, 
olomoucká radnice, orloj, kostel sv. 
Mořice, kostel sv. Michala, kaple sv. 
Jana Sarkandra, kostel Panny Marie 
Sněžné, Klášterní Hradisko, Svatý 
kopeček apod.) přinášejí řadu 
specifických a žádaných služeb  
ve vysoké kvalitě.

Působení nezávislých galerií 
a projektů.

Městská památková rezervace 
Olomouc, druhá nejrozsáhlejší 
památková rezervace v ČR. Sloup 
Nejsvětější Trojice na seznamu 
dědictví UNESCO. 

Osobnosti umělců a kurátorů; 
Konvikt jako umělecké centrum 
a líheň osobností. 

Chybí umělecké a oborové vzdě-
lávání (chybí možnost studovat 
kvalitní střední uměleckou školu nebo 
umělecký studijní program na vysoké 
škole) – absence podpůrné komunity 
+ odliv talentů.

Velmi chybí nezávislý kulturní, případ-
ně výstavní či ateliérový prostor  
pro mladé.

Chybí nezávislý prostor pro setkávání 
a sdílení komunity.

Nesrovnatelné platové podmínky.

Kulturní politika (chybějící dotační 
a kulturní politika cílená nejen  
na tradiční formáty kulturních akcí).

PŘÍLEŽITOSTI, 
DOPORUČENÍ, 
TIPY

Velký potenciál oslovit návštěvníky i obyvatele města a sdružovat komuni-
tu zájemců o kulturní život a aktérů KKP.

Vzdělávací nabídka uměleckého typu.

Sdílený ateliér – zdarma nebo v příznivé cenové relaci.

Podpořit umělce či fotografy (stipendia, rezidenční pobyty, sympozia...) 
vedoucí mj. k tvorbě komunity.

Nezávislý kulturní prostor – například instituce typu „Kunsthalle“ („Mladí 
nemají kde vystavovat, do Muzea umění Olomouc se dostanou až mrtví 
autoři.“).

Mediální podpora (aktivní umělci nebo kurátoři nemají kapacity na PR).

Komunita (osobnost, idol) + ikonická / mediálně viditelná akce.

Zaměřit se na studenty a kooperovat s nimi. 

Informační servis (například Culturenet.cz).

Nedostatečná komunikace mimo centrum a velký přetlak akcí v centru 
( jen náměstí).



82

SILNÉ STRÁNKY SLABÉ STRÁNKY

Architektura, 
design, reklama

Finančně nezávislé obory – o půso-
bení v Olomouci primárně rozho-
dují osobní vazby a životní styl.

Možnost práce na dálku (klienti po 
celé ČR).

Work-life balance – kvalitní životní 
styl: rodina, práce, úspora času, 
kulturní a volnočasové vyžití.

Aktivní a soudržná kreativní 
komunita – „misionářská činnost“ 
spočívající v estetické výchově 
veřejnosti.

V regionu se více staví, je to 
jednodušší než například v Praze – 
přetlak a daleko složitější procesy.

Vizuální smog a „expirace“ vizuálu 
ve veřejném prostoru – při takovém 
množství kvalitních grafiků nelze 
tolerovat desítky let staré vizuály  
ve veřejném prostoru.

Nastavení kvalitativních parametrů 
veřejných městských zakázek kvalita 
veřejných investic (95 % obrazu měs-
ta tvoří soukromí investoři).

Chybí veřejná kritika architektury 
a designu (média, tisk, rozhlas).

Architektonická a designérská 
produkce ve veřejném prostoru je 
velmi anonymní.

Nádraží v Olomouci – vstup do města 
má vzbuzovat úplně jinou atmosféru.

Oscilace profilu malé vs. velké  
město – okrajové části Olomouce 
zaostávají za dynamickým centrem.
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SILNÉ STRÁNKY SLABÉ STRÁNKY

PŘÍLEŽITOSTI, 
DOPORUČENÍ, 
TIPY

IMAGE a ATMOSFÉRA (inspirace Zlín, Litomyšl, Ostrava). 

Nízkonákladové intervence – například rekonstrukce náměstí Republiky  
je dlouhodobá záležitost – oživení prostoru v mezidobí = dát pryč šest aut 
a udělat tam intervenci – kavárna, bazének, cokoliv, co prostor alespoň 
dočasně osvěží (kulturní a neziskové organizace).

Estetická kultivace veřejného prostoru a občanů – příkladem musí jít 
velké veřejné instituce (univerzita, město, velké firmy…), jednotná vizuální 
koncepce města Olomouc k odstranění vizuálního smogu, rekultivace 
prostoru a bezpečnostní zajištění (čištění ploch poničených vandaly 
a lepší prevence recidivy – kamery, hlídky...). 

PR KAMPAŇ

Marketingové uchopení image, atmosféry a genia loci města.

Propagace work-life balance a možnosti práce na dálku – dobré spojení, 
časová úspora.

Separátní kampaň cílící nikoli na turisty, ale na ty, kteří zde budou chtít 
zůstat.

Kvalitní zpracování kreativními subjekty.

„Soutěž na Tržnici“58 – jedna z posledních šancí, jak městské centrum 
oživit – spojnice mezi parky, hrana městského centra.

„Náplavka“59 – prostor pro nové příležitosti a změna struktury centra – 
důležitá kvalitní integrace a efektivní využití z hlediska KKP.

Popularizace architektury a designu v olomouckém prostředí (prezentace, 
FB, rozhlas – 20minutový rozhovor, příběhy budov…).

Iniciace veřejného oborového dialogu – veřejné prezentace a setkání 
architektů, designérů.

VZDĚLÁVACÍ SYSTÉM (ZŠ, SŠ, VŠ) 

Podpora kreativních oborů (design, marketing, architektura).

Potřeba přilákat mladé lidi ze strany veřejných institucí – prostřednictvím 
soutěží se skicovným (město, nemocnice, univerzita…).

Brigády, stáže, příležitostí pro mladé kreativce.

V návaznosti na realizaci šetření prostřednictvím focus groups uspořádal projektový 
tým veřejnou panelovou diskusi (v říjnu 2019) se zástupci aktérů kreativních průmyslů 
a institucí strategického plánování olomoucké aglomerace. Přítomni byli rovněž 
zástupci jednotlivých aplikačních garantů projektu. Cílem byla otevřená diskuse nad 
prezentovanými výstupy získanými prostřednictvím focus groups. 

58 Chátrající budova tržnice stojící na prahu historického jádra Olomouce.   

59 Nová podoba nábřeží řeky Moravy s atraktivní náplavkou (předpokládané dokončení v roce 2022).
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Na základě tohoto setkání byl finalizován dokument Dílčí doporučení pro aktéry 
kulturní a kreativní sféry60 , který byl následně předán představitelům samosprávy, 
všem aktérům setkání a rozeslán široké veřejnosti ze sféry KKP. Dokument zahrnoval 
popis aktuální situace, strategické poznatky a dílčí využitelná řešení.

Z panelové diskuse nad výstupy z focus groups vzešla celá řada inspirativních 
poznatků, mj. poukaz na absenci profilové databáze. V reakci na tuto poptávku byla 
zveřejněna databáze subjektů Kreativní Olomouc61, která vychází z interní databáze 
vytvořené v průběhu dříve realizovaných projektů Univerzity Palackého. Její podoba 
bude nadále rozvíjena tak, aby sloužila jako funkční prezentační „adresář“, který bude 
kontinuálně kompletován a aktualizován spolkem Kreativní Olomouc. 

7.3	 VÝSLEDKY	DOTAZNÍKOVÉHO	ŠETŘENÍ
Na základě výstupů z šetření ve focus groups a z veřejné panelové diskuse byl 
sestaven dotazník62 určený pro plošné sociologické šetření. Cílovou skupinou výzku-
mu byla široká veřejnost působící ve sféře KKP, která byla oslovena prostřednictvím 
dvou linií dotazníkových šetření. V březnu 2020 proběhlo dotazníkové šetření určené 
subjektům KKP z databáze Univerzity Palackého63. V následujícím měsíci (dubnu 
2020) proběhlo dotazníkové šetření mezi absolventy UP pod záštitou univerzitního 
programu Absolvent. Osloveny byly všechny kontakty z databáze tzv. absolvent-
ského klubu a dotazník obsahoval identickou sadu otázek obsažených v březnovém 
KKP dotazníku. Absolventi UP měli možnost v dotazníku sami sebe identifikovat 
jako působící ve sféře KKP. Oba dotazníky byly rozeslány prostřednictvím e-mailové 
rozesílky, ale byly rovněž respondentům volně přístupné na webu a sociálních sítích. 
Podařilo se tak dohromady oslovit tisíce potenciálních respondentů. 

Celkový počet respondentů dotazníkového šetření projektového týmu dosáhl 
hodnoty 295 – jde o respondenty pocházející z obou dotazníkových šetření v březnu 
a dubnu 2020. V obou šetřeních figurovaly dvě verze dotazníku, jež byly sestaveny 
pro dvě skupiny respondentů tříděné pomocí filtračních otázek – na respondenty 
působící v Olomouci a respondenty působící mimo Olomouc. Každé ze skupin byl 
následně určen specifický set otázek. V první skupině, do níž spadaly subjekty 
působící na území olomoucké aglomerace, bylo identifikováno 207 respondentů, 
ve skupině druhé, tedy ve skupině subjektů působících mimo zkoumané území,  
se nacházelo 88 respondentů.

60 Dostupné na: https://KKP.upol.cz/wp-content/uploads/2019/12/KKP_doporuceni-pro-aktery.pdf.

61 Dostupné na: https://kreativniolomouc.cz/databaze/databaze.php. 

62 Tvorba dotazníku i jeho vyhodnocení probíhaly ve spolupráci s katedrou sociologie, andragogiky a kulturní antropologie 
Filozofické fakulty UP a doc. PhDr. Danielem Topinkou, Ph.D.

63 Výsledek dříve realizovaných projektů Univerzity Palackého. Nyní veřejně dostupná na:  
https://kreativniolomouc.cz/databaze/databaze.php.   
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Nejvíce respondentů napříč oběma skupinami pochází z multidisciplinárních odvětví 
(18,6 %64 – věnují se například organizaci kulturních aktivit, festivalů, popularizaci 
vědy, výtvarnému umění, PR, působí v akademické sféře a ve vzdělávání, věnují se 
překladům, sociologickému výzkumu, nejrůznějším průnikům) a odvětví informač-
ních technologií (11,5 %65). Třetím nejvíce zastoupeným sektorem pak byl v olomouc-
ké skupině sektor hudby (10,6 %) a v druhé skupině respondentů mimo Olomouc 
sektor knihy, tisk a copywriting (11,4 %). Hojně jsou zastoupeny i obory jako reklama, 
muzea a galerie, film a video, vzdělávání a další (> 5 %). 

Pokud se jedná o vzdělání respondentů, v obou skupinách drtivě převažuje VŠ 
vzdělání (86,4 %66 ); 11,5 %67 respondentů má SŠ vzdělání a v 2 %68 pouze základní 
vzdělání. V olomoucké skupině většina respondentů rovněž studovala v Olomouci 
(73,9 %). Na druhém místě je studium v Jihomoravském kraji 7,7 % a v Praze 6,8 %. 
I ve druhé skupině je nejčastějším místem studia Olomouc (83 %), jelikož univerzita 
v šetření oslovovala převážně kontakty ze svého okolí – z důvodu zjištění, proč daní 
absolventi nezvolili pro své profesní působení Olomouc. Na druhém místě je v této 
skupině studium v Praze (3,4 %), 10,2 % respondentů na tuto otázku neodpovědělo. 
Šetření zkoumalo rovněž souvislost mezi typem dosaženého vzdělání a profesním 
působením respondentů. Celkem 54,6 %69 respondentů v obou skupinách odpo-
vědělo, že se jejich dosažené vzdělání týká jejich profese – 25,4 %70 odpovědělo, 
že se jí týká pouze částečně. Cílem výzkumu bylo rovněž identifikovat poptávku 
po vzdělávacích kurzech nebo dalším studiu souvisejícím s KKP. Celkem 75,2 %71 
respondentů odpovědělo, že by přivítalo vzdělávací příležitosti pro doplnění 
dalších znalostí a kompetencí pro výkon profese v rámci KKP. Nejčastěji uváděli 
kurzy týkající se jejich oboru a poskytující příležitosti k networkingu, dále pak kurzy 
v oblasti managementu a financí, v oblasti marketingu a komunikace, informačních 
technologií a webu, grafiky, webových aplikací a programování.

64 Celkem 19,8 % respondentů z Olomouce a 15,9 % respondentů působících mimo Olomouc.

65 Celkem 11,1 % respondentů z Olomouce a 12,5 % respondentů působících mimo Olomouc.

66 Celkem 83,1 % respondentů z Olomouce a 94,3 % respondentů působících mimo Olomouc.    

67 Celkem 15 % respondentů z Olomouce a 3,4 % respondentů působících mimo Olomouc.    

68 Celkem 1,9 % respondentů z Olomouce a 2,3 % respondentů působících mimo Olomouc.    

69 Celkem 53,1 % respondentů z Olomouce, 58 % respondentů mimo Olomouc.    

70 Celkem 25,6 % respondentů z Olomouce, 25 % respondentů mimo Olomouc.    

71  Celkem 72,9 % respondentů z Olomouce, 80,7 % respondentů mimo Olomouc.
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7.3.1	 MOTIVACE	AKTÉRŮ	PŮSOBÍCÍCH	V OLOMOUCKÉ	
AGLOMERACI

Respondentům působícím v olomoucké aglomeraci „vytříděným“ pomocí filtrační 
otázky byla následně kladena série otázek, jejichž cílem bylo identifikovat motivátory 
a sílu jednotlivých motivátorů funkčních v rozhodovacím procesu o místě působení. 

Nejsilnějším motivátorem pro volbu působiště je v případě Olomouce rodina a záze-
mí, další motivátory jsou zachyceny v tabulce 3. 

Tabulka 3: Motivace pro volbu Olomouce

MOTIVACE PRO VOLBU OLOMOUCE  
(možnost označit více odpovědí) % RESPONDENTŮ

Celkem (207 respondentů) 100,0

Rodina 66,7

Kvalita života v olomouckém regionu obecně 46,4

Množství volnočasových aktivit a kulturního vyžití 30,4

Množství pracovních příležitostí v mém oboru 15,5

Možnost dalšího profesního růstu 13,0

Úroveň kvality v daném oboru 8,2

Úroveň finančního ohodnocení 1,4

Jiná motivace 17,9

V kategorii „jiná motivace“ byla zmiňována opět rodina, přátelé, zázemí, patriotis-
mus, láska k Olomouci, ale také vliv UP (absolventi zůstávající po studiu, nebo ještě 
studující).

Celkem 76,8 % respondentů uvedlo, že neuvažuje o tom opustit Olomouc  /  olomo-
ucký region, 12,1 % respondentů zvažuje přesunutí pouze svých profesních aktivit  
a 10,1 % odchod z Olomouce zvažuje. Pokud přemýšlejí o odstěhování, nejčastěji zva-
žují Brno, Prahu (4,8 %), následně Ostravu, Zlín (cca 1 %). Kdekoliv v ČR by se usídlilo  
5 % respondentů a 6 % se dívá směrem do zahraničí.
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Potenciální motivaci pro přesun do Olomouckého kraje obecně vidí Olomoučané 
následovně:

Tabulka 4: Potenciální motivace pro přesun do olomoucké aglomerace

Co je  /  by bylo vaší motivací pro přesun  
do Olomouce  /  olomouckého regionu? % RESPONDENTŮ

Celkem (207 respondentů) 100,0

Rodina, zázemí, komunita 32,9

Vztah k univerzitě 15,9

Město Olomouc a atmosféra, genius loci  
a kvalita života

14,0

Pracovní příležitosti 14,0

Kulturní a volnočasové vyžití 7,2

Dostupnost a rozměr města 5,8

Neodpovědělo 16,9

Zrcadlová otázka na potenciální motivaci pro opuštění Olomouce vykazuje jiné 
nejčastější důvody: 

Tabulka 5: Potenciální motivace pro opuštění olomoucké aglomerace

Co je  /  by bylo vaší motivací pro opuštění  
Olomouce  /  olomouckého regionu? % RESPONDENTŮ

Celkem (207 respondentů) 100,0

Pracovní příležitosti 38,2

Rodina, zázemí, komunita 18,0

Neexistuje taková motivace 14,0

Politika a směřování města 6,8

Neodpovědělo 15,5

V obou výše zmíněných případech se téma pracovních příležitostí dotýká spíše 
pracovních nabídek než explicitně výše finančního ohodnocení. U otázky, co by bylo 
motivací pro opuštění kraje, je tento faktor často zmiňován v rovině „nabídka, která 
se neodmítá“ a celkový dojem z odpovědí u tohoto motivátoru je takový, že jsou 
Olomoučané spokojeni a musela by přijít nabídka diametrálně lepší, aby je přiměla 
město opustit. 
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Zajímavostí je rovněž četnost odpovědí naznačujících, že respondenty nenapadá 
žádná okolnost, jež by je přiměla změnit místo působení. Ať už kvůli nezávislosti pra-
covních a osobních podmínek na místě působení, nebo kvůli silnému vztahu k městu. 

V neposlední řadě vykazují respondenti poměrně silnou občanskou angažovanost 
a zájem o politické vedení města, které je pro ně důležitým faktorem spokojenosti 
s životem v Olomouci a regionu. Tento rys se projevuje ještě výrazněji v odpovědích 
na otázku „Co konkrétně v Olomouci a regionu chybí?“. 

Nejčastěji zaznívaly tyto odpovědi:

Tabulka 6: Nedostatky působení v olomoucké aglomeraci

Co konkrétně vám v Olomouci  /  olomouckém 
regionu chybí v porovnání s ostatními městy? % RESPONDENTŮ

Celkem (207 respondentů) 100,0

Nic nechybí 22,2

Finanční ohodnocení 16,4

Politika a rozvoj města, infrastruktura 15,9

Nabídka kulturního vyžití a volnočasových aktivit 6,8

Dostupnost prostor pro aktivity KKP 4,3

Neodpovědělo 15,5

Lichotivá je z pohledu zkoumané oblasti nejčetněji se opakující odpověď, že v Olo-
mouci  /  olomouckém regionu respondentům „nic nechybí“. Zbylé ze 150 explicitních 
odpovědí nicméně mnohdy velmi konkrétně pojmenovávají nedostatky aglomerace, 
mezi nimiž byl často uveden:

• nedostatek velkých firem v regionu – z hlediska jak pracovních příležitostí,  
tak podpory aktivit KKP ze soukromých zdrojů;

• nedostatek kvalitní moderní architektury a progresivních projektů;

• lesy, louky, zeleň ve veřejném prostoru a ekologická politika;

• cyklostezky a infrastruktura pro udržitelnou mobilitu ve městě – městské 
cyklostezky;

• progresivní vize města: veřejná doprava, komunitní projekty – jako například 
Meat Factory (Praha), DEPO 2015 (Plzeň) apod., architektura, vizuální identita, 
umění ve veřejném prostoru);

• nedostatek hudebních klubů, kvalitních divadel a alternativních scén,  
koncertní sál.
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Odpovědi na otázku, v čem spatřují Olomoučané největší přínos místa jejich působe-
ní, shrnuje tabulka 7.

Tabulka 7: Přínosy působení v olomoucké aglomeraci

Co konkrétně vám Olomouc  /  olomoucký region 
přináší v porovnání s ostatními městy? % RESPONDENTŮ

Celkem (207 respondentů) 100,0

Dostupnost, rozměr a poloha města 19,8

Klid, kvalita života, work-life balance 19,8

Atmosféra, genius loci 15,5

Neodpovědělo 15,5

Respondenti z Olomouce se převážně živí jedním významným zaměstnáním  
(65,2 %). Zbytek má zaměstnání více (34,8 %). Nejčastěji v oblasti KKP působí jako 
OSVČ (39,6 %), dále pak jako aktéři veřejného sektoru (31,4 %); zbylá část pracuje 
v sektoru soukromém (21,7 %)72.

Na otázku týkající se příjmu odpovídaly subjekty následovně:

Tabulka 8: Průměrná výše hrubého měsíčního příjmu

Jaký je váš průměrný hrubý měsíční příjem  
(bez odměn a přesčasů) za práci v oblasti KKP? % RESPONDENTŮ

Celkem (207 respondentů) 100,0

20 001 – 40 000 Kč 38,3

Nechci odpovědět 23,3

10 001 – 20 000 Kč 17,5

40 001 – 60 000 Kč 8,3

Do 10 000 Kč 8,3

60 001 – 80 000 Kč 1,9

80 001 – 100 000 Kč 1,5

Více než 100 000 Kč 1,0

72Necelých 8 % respondentů neodpovědělo nebo označilo kolonku „Jiné“.   
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7.3.2	 MOTIVACE	AKTÉRŮ	PŮSOBÍCÍCH	MIMO	OLOMOUCKOU	
AGLOMERACI

Respondentům, kteří pomocí filtrační otázky identifikovali místo svého působiště 
mimo olomouckou aglomeraci, byla kladena série zrcadlových otázek s cílem popsat 
a kvantifikovat motivátory spojené s jejich místem výkonu profesních aktivit. 

Nejsilnějším motivátorem pro opuštění Olomouce mezi respondenty bylo nedosta-
tečné množství pracovních příležitostí a rodinné zázemí:

Tabulka 9: Motivace pro odchod z olomoucké aglomerace

Motivace respondentů pro odchod z Olomouce 
(možnost označit více odpovědí) % RESPONDENTŮ

Celkem (88 respondentů) 100,0

Množství pracovních příležitostí v mém oboru 50,0

Rodina 30,7

Úroveň finančního ohodnocení 23,9

Možnost dalšího profesního růstu 13,6

Úroveň kvality v daném oboru 10,2

Kvalita života v olomouckém regionu obecně 6,0

Množství volnočasových aktivit a kulturního vyžití 3,4

Jiná motivace 27,3

Četnost odpovědí u jednotlivých motivátorů pro odchod koresponduje s potenciální 
motivací pro opuštění Olomouce, kterou uváděli Olomoučané (Pracovní příležitosti  
> Rodina...). Mezi „jinými motivacemi“ nacházíme nejčastěji návrat do rodiště, touhu 
po změně nebo pracovní důvody.

Celkem 68,2 % respondentů uvedlo, že nezvažuje návrat do Olomouce / olomoucké-
ho regionu, 15,9 % respondentů zvažuje stěhování zpět do Olomouce při zachování 
svých profesních aktivit v aktuálním působišti a 15,9 % respondentů zvažuje úplný 
návrat do Olomouce.
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Potenciální motivaci pro přesun do Olomouckého kraje obecně vidí respondenti 
působící mimo Olomouc následovně:

Tabulka 10: Potenciální motivace pro přesun do olomoucké aglomerace

Co je  /  bylo vaší motivací pro přesun do  
Olomouce  /  olomouckého regionu? % RESPONDENTŮ

Celkem (88 respondentů) 100,0

Pracovní příležitosti 38,6

Rodina, zázemí, komunita 22,7

Nic 15,9

Město Olomouc a atmosféra,  
genius loci a kvalita života

13,6

Neodpovědělo 5,7

Respondenti působící mimo olomoucký region vidí jako největší nedostatky  
Olomoucka:

Tabulka 11: Nedostatky působení v olomoucké aglomeraci

Co konkrétně vám v Olomouci  /  olomouckém 
regionu chybí v porovnání s ostatními městy? % RESPONDENTŮ

Celkem (88 respondentů) 100,0

Pracovní příležitosti a finanční ohodnocení 33,0

Nic nechybí 29,5

Politika a rozvoj města, infrastruktura 6,8

Nabídka kulturního vyžití a volnočasových aktivit 2,3

Neodpovědělo 3,4

I zde lze spatřovat lichotivou vysokou četnost odpovědí, podle nichž respondentům 
v Olomouci nic zásadního nechybí. Nejvíce však respondentům scházejí pracovní 
příležitosti a adekvátní finanční ohodnocení. Mezi více než 60 dalšími explicitními 
odpověďmi lze zmínit:

• chybějící IT softwarové firmy a výrobní podniky,

• větší nakladatelství,

• kulturní koncepci města,

• marketingový výzkum top hráčů na trhu,

• kvalitní městské divadlo, artové kino, filmovou kancelář,

• nedostatek zeleně v centru města.
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Respondenti, kteří Olomouc opustili, ve svém aktuálním působišti nejvíce postrádají:

Tabulka 12: Přínosy působení v olomoucké aglomeraci

Co konkrétně vám chybí v současném působišti v po-
rovnání s Olomoucí / olomouckým regionem? % RESPONDENTŮ

Celkem (88 respondentů) 100,0

Kulturní vyžití a volnočasové aktivity 18,2

Atmosféra, genius loci 14,8

Klid, kvalita života, work-life balance 12,5

Dostupnost, rozměr a poloha města 10,2

Rodina, zázemí, komunita 10,2

Neodpovědělo 4,5

Často jsou jednotlivé faktory úzce propojeny. Dostupnost, rozměr a poloha města 
podporují rozvoj úzce provázané komunity, přátelské a rodinné atmosféry, dostup-
nost a blízkost rozmanitého kulturního vyžití. To vše dohromady s historickým rázem 
města vytváří genius loci Olomouce.

Respondenti působící mimo Olomouc se převážně živí jedním významným zaměst-
náním (69,3 %). Zbytek má zaměstnání více (30,7 %). Nejčastěji v oblasti KKP působí 
jako OSVČ (35,2 %), dále pak jako aktéři veřejného sektoru (34,1 %), zbylá část působí 
v sektoru soukromém (30,7 %). Na otázku týkající se příjmu odpovídali respondenti 
následovně:

Tabulka 13: Průměrná výše hrubého měsíčního příjmu

Jaký je váš průměrný hrubý měsíční příjem (bez 
odměn a přesčasů) ze zaměstnání v oblasti KKP? % RESPONDENTŮ

Celkem (88 respondentů) 100,0

20 001 – 40 000 Kč 51,7

40 001 – 60 000 Kč 14,9

Nechci odpovědět 13,8

10 001 – 20 000 Kč 6,9

Do 10 000 Kč 3,4

60 001 – 80 000 Kč 3,4

Více než 100 000 Kč 3,4

80 001 – 100 000 Kč 2,3
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7.3.3	 MOBILITA	AKTÉRŮ	VE	SFÉŘE	KKP
Počty respondentů a jejich původ:

A) SUBJEKTY PŮSOBÍCÍ V OLOMOUCI 

Celkový počet 207. Celkem 69,6 % respondentů působících v Olomouci je půvo-
dem z Olomouckého kraje, z toho 93 respondentů pak přímo z Olomouce; 9,2 % 
respondentů pochází z kraje Moravskoslezského; 6,3 % pak ze Zlínského kraje.

B) SUBJEKTY PŮSOBÍCÍ MIMO OLOMOUC

Celkový počet 88. Nejčetnější skupina respondentů pochází z Prahy (29,5 %, 
celkem 27 respondentů přímo z města Prahy). 12,5 % pochází z Moravskoslezské-
ho kraje, následuje 11,4 % z kraje Jihomoravského a 10,2 % z kraje Zlínského.

Tabulka 14: Mobilita aktérů ve sféře KKP 

 NÁZEV KRAJE PŮVOD  
RESPONDENTŮ

VYSOKOŠKOLSKÉ 
STUDIUM

AKTUÁLNÍ  
PŮSOBIŠTĚ

Olomoucký kraj 166 231 200

Moravskoslezský kraj 35 9 12

Zlínský kraj 25 6 11

Jihomoravský kraj 13 17 11

Hlavní město Praha 8 18 26

Pardubický kraj 12 4 5

Středočeský kraj 8 0 4

Slovensko 7 1 3

Kraj Vysočina 4 0 2

Královéhradecký kraj 6 0 2

Plzeňský kraj 2 0 0

Jihočeský kraj 1 1 3

Neodpověděl 1 5 6

Liberecký kraj 1 0 1

Zahraničí 
(mimo Slovensko)

1 2 9

Ústecký kraj 1 1 0

Karlovarský kraj 4 0 0

Celkem 295 295 295
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Z celkového počtu 295 respondentů pochází 166 z Olomouckého kraje. Dalších  
65 respondentů přilákalo do Olomouckého kraje studium na vysoké škole  
(v Olomouckém kraji studovalo celkem 231 respondentů). 

Celkem 34 respondentů z celkového počtu 129, kteří nejsou původem z Olomoucké-
ho kraje, zvolilo Olomoucký kraj jako své profesní působiště (26 %).

Z dotazníkového šetření zaměřeného čistě na absolventy UP, které univerzita 
provedla v témže roce (2020) napříč všemi obory a fakultami, vyplývá, že více než 
polovina respondentů po absolutoriu nezůstává (nebydlí ani nerealizuje své profesní 
aktivity) ani v Olomouci, ani v Olomouckém kraji. Z celkových 998 respondentů 
(absolventů) je původem 355 z Olomouckého kraje, přičemž 153 přímo z Olomouce. 
Dále pak vyšší počet respondentů pochází z Ostravy (48) a Prahy (26). 

Z celkového počtu 998 respondentů dohromady 643 absolventů UP pochází z kraje 
mimo olomoucký region (64 %, nejčastěji z Moravskoslezského kraje a Zlínského 
kraje). Z 832 absolventů, kteří sdělili místo svého působiště, necelých 41 % funguje 
aktuálně v Olomouci a 59 % odešlo pracovat do jiných krajů (nejčastěji do Moravsko-
slezského kraje a Prahy). Z respondentů, kteří na UP přišli z jiných krajů, v Olomouci 
zůstalo téměř 21 % absolventů, kteří vyplnili svou aktuální působnost.

Tabulka 15: Podíl absolventů pocházejících z krajů mimo Olomouc, kteří po studiu zůstali 
v Olomouci

FAKULTA UP  
(zkratky 
názvů73)

RESPONDENTI,  
KTEŘÍ  
VYPLNILI 
AKTUÁLNÍ 
PŮSOBNOST 

Z TOHO BYDLÍ 
A PRACUJE  
V OLOMOUCI 
(%)

Z TOHO BYDLÍ 
A PRACUJE 
MIMO 
OLOMOUC (%)

RESPONDENTI 
PŮVODEM  
Z JINÝCH 
KRAJŮ, 
KTEŘÍ VYPLNILI 
AKTUÁLNÍ 
PŮSOBNOST

Z TOHO 
ZŮSTALO  
V OLOMOUCI 
(%)

CMTF 36 33,3 711,1 28 25

FTK 40 60 40 20 40

FZV 11 36,4 63,6 9 22,2

FF 258 36 64 180 19,4

LF 79 45,6 54,4 51 21,6

PdF 154 40,3 59,7 88 9,1

PF 52 40,4 59,6 35 14,3

PřF 202 43,6 56,4 134 26,9

Celkem 832 40,9 59,1 545 20,55

73 Cyrilometodějská teologická fakulta (CMTF), Fakulta tělesné kultury (FTK), Fakulta zdravotnických věd (FZV),  
Filozofická fakulta (FF), Lékařská fakulta (LF), Pedagogická fakulta (PdF), Právnická fakulta (PF), Přírodovědecká  
fakulta (PřF).    
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Celkem 16 % respondentů z řad absolventů zařadilo své činnosti do oblasti kulturních 
a kreativních průmyslů.

Jako profesní působiště si Olomoucký kraj zvolili absolventi především kvůli rodině, 
kvalitě života v olomouckém regionu, množství volnočasových aktivit a kulturního 
vyžití, množství pracovních příležitostí ve vystudovaném oboru, možnosti profesního 
růstu. Jen 1,5 % zůstalo kvůli úrovni finančního ohodnocení. V drtivé většině případů 
 je primárním rozhodovacím faktorem rodina (ať už pro ty, kteří zůstali, nebo pro ty, 
kteří odešli). Pozitivní zjištění je, že téměř všichni respondenti z řad absolventů, kteří 
začali pracovat v Olomouckém kraji, neuvažují o změně či opuštění kraje.

Na životě a bydlení v Olomouci oceňují tito respondenti nejvíce atmosféru města – 
kombinaci kulturního, historického, univerzitního města umožňujícího klidný a kvalitní 
život (40 % respondentů), přítomnost rodinného zázemí a komunity (16 %), velikost, 
polohu a dostupnost města (13 %), bohaté kulturní a volnočasové vyžití (12 %).

Zajímavá je skutečnost, že se do dotazníkového šetření zapojili především „čerství 
absolventi“, a to z let 2009–2018 (celkem 471 absolventů).

Odliv absolventů i osob pracujících v oblasti KKP z Olomouce směřuje dle provede-
ných dotazníkových šetření zejména do zbytku Olomouckého kraje, do kraje Mo-
ravskoslezského a Zlínského. Vyšší počty osob dříve působících ve městě Olomouci 
lze vysledovat také podél východní hranice krajů Jihomoravského a Pardubického. 
V ostatních západněji položených regionech se významnější počty osob původně 
působících v Olomouci objevují pouze ve větších sídlech, jimž dominuje Praha jako 
hlavní ekonomické centrum Česka.

Obrázek 10: Odliv aktérů ve sféře KKP
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7.4	 ZÁVĚRY	VÝZKUMU	–	MOTIVACE	AKTÉRŮ	KREATIVNÍCH	
PRŮMYSLŮ	V OLOMOUCKÉ	AGLOMERACI

• V průběhu let 2019 a 2020 uskutečnila Univerzita Palackého v Olomouci sérii 
šetření motivací aktérů kreativních průmyslů v olomoucké aglomeraci – formou 
focus groups a plošného dotazníkového šetření.

• Soubor navrhovaných opatření vycházejících ze sociologických a geograficko-
-informatických datových a mapových analýz má nabídnout municipalitám 
a partnerským subjektům praktické a aplikovatelné nástroje, jejichž využití 
má vést k pozitivnímu ekonomickému zhodnocení v podobě přílivu investic 
olomoucké aglomeraci a kvalitativní proměně její image. 

• Šetření v rámci focus groups ukázalo, že atmosféra města a jeho velikost, 
respektive z ní pramenící aspekty (docházková vzdálenost, dopravní 
dostupnost) jsou nezpochybnitelným benefitem Olomouce, důvodem pro 
setrvání zde, dokonce potenciálním „marketingovým magnetem“. Primárním 
faktorem změny pracovního místa, potažmo města nejsou pro aktéry v oblas-
ti KKP finanční motivátory.

• Ze šetření prostřednictvím focus groups vzešly konkrétně formulované 
příležitosti, tipy a doporučení pro pozitivní změny v aglomeraci, které jsou 
rozpracovány v závěrečné kapitole 9.

• Plošné dotazování prostřednictvím dotazníkového šetření víceméně potvrdilo 
a kvantifikovalo řadu zjištění, která vyplynula již ze šetření ve focus groups. 

• Jedním z nejsilnějších motivátorů majících vliv na výběr místa působení 
je napříč všemi šetřenými skupinami rodina a domácí zázemí. Opuštění 
olomoucké aglomerace pak nejčastěji motivuje diametrálně lepší pracovní 
příležitost. 

• Mezi nejpřitažlivější aspekty olomoucké aglomerace patří kromě rodinného 
zázemí také vztah k univerzitě a univerzitnímu prostředí, atmosféra, genius 
loci města a kvalita života obecně.

• Jak mezi respondenty působícími v Olomouci, tak mezi respondenty, kteří 
Olomouc opustili, je zajímavá vysoká četnost odpovědi, že v porovnání 
s ostatními městy Olomouci nic zásadního nechybí. Zatímco respondentům 
působícím mimo Olomouc chyběly v Olomouci pracovní příležitosti,  
Olomoučanům schází spíše adekvátní finanční ohodnocení. Trojici 
nejčastějších odpovědí pak u obou skupin v tomto ohledu uzavírá nedostatek 
spokojenosti s politickým vedením města, strategií rozvoje města a měst-
ské infrastruktury. 

• Na působení v Olomouci je pak naopak v porovnání s ostatními městy 
nejčastěji oceňována dostupnost, rozměr a poloha města, klid a kvalita 
života ve spojení s work-life balance, kulturním vyžitím a volnočasovými 
aktivitami a již zmiňovaná atmosféra a genius loci města.
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• Obě skupiny respondentů se převážně živí jedním významným zaměstnáním 
v oblasti KKP, pouze jedna třetina vykonává ke své obživě zaměstnání více. 

• Respondenti nejčastěji působí jako OSVČ (38,3 %74), dále pak jako aktéři 
veřejného sektoru (32,2 %75), zbylá část působí v sektoru soukromém  
(24,4 %76 ).

• Průměrná výše hrubého měsíčního příjmu je v průměru o 28 % vyšší  
u respondentů působících mimo Olomouc. Dle odpovědí respondentů tedy 
pro ilustraci vydělá 100 subjektů působících v KKP mimo Olomouc dohromady 
v průměru 3 727 000 Kč hrubého měsíčně. Zatímco 100 subjektů působících 
v Olomouci vydělá za stejnou dobu v průměru dohromady pouze  
2 908 000 Kč77 hrubého. Nejčastěji svůj hrubý měsíční příjem identifikovaly 
obě skupiny respondentů v intervalu 20–40 tisíc Kč měsíčně.

• Celkem 26 % respondentů, kteří nejsou původem z Olomouckého kraje, zvolilo 
tento kraj jako své profesní působiště. Přibližně podobné procento (21 %) 
zůstává v Olomouci – z absolventů Univerzity Palackého, kteří přišli  
do Olomouce z jiných krajů (podle šetření mezi absolventy UP). 

• Celkem 59 % všech respondentů z řad absolventů odešlo (respektive vrátilo 
se) po absolutoriu pracovat do jiných krajů (nejčastěji do Moravskoslezské-
ho kraje a do Prahy). 16 % respondentů z absolventského šetření zařadilo 
své činnosti do oblasti kulturních a kreativních průmyslů.

• Odliv absolventů i osob pracujících v oblasti KKP z Olomouce směřuje dle 
provedených dotazníkových šetření zejména do zbytku Olomouckého kraje, 
do kraje Moravskoslezského a Zlínského. Z hlediska měst dominuje bezkon-
kurenčně, coby hlavní magnetické pole brain drain, hlavní město Praha.

74 39,6 % respondentů z Olomouce, 35,2 % respondentů mimo Olomouc.    

75 31,4 % respondentů z Olomouce, 34,1 % respondentů mimo Olomouc.    

76 21,7 % respondentů z Olomouce, 30,7 % respondentů mimo Olomouc.    

77 Průměrovaný spodní odhad (za použití validních procent beroucích v úvahu pouze respondenty, kteří specifikovali 
hodnotový interval).    
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Probíhající výzkum motivací aktérů kreativních průmyslů v olomoucké aglomeraci 
a průběh řešeného projektu poznamenala – stejně jako snad všechny oblasti spole-
čenského života – pandemie covidu-19. V České republice tato virová nemoc způ-
sobená koronavirem SARS-CoV-2 udeřila počátkem roku 2020, konkrétně koncem 
února v návaznosti na zhoršení epidemiologické situace v Itálii a dalších zemích 
Evropy. Ústřední epidemiologická komise ČR poprvé zasedala 27. února 2020 a vláda 
postupně začala přijímat opatření proti šíření epidemie: 12. března došlo k vyhlášení 
nouzového stavu, zákazu akcí nad 30 osob a k uzavření všech škol; 14. března došlo 
k uzavření restaurací, všech dalších provozoven a veřejných institucí s výjimkou těch 
nejdůležitějších. Omezení se tak dotkla nejen obyvatel, ale také kulturních a paměťo-
vých institucí, podnikatelských subjektů a osob samostaně výdělečně činných – mezi 
nimi přirozeně také zkoumaných subjektů a aktérů kulturních a kreativních průmyslů.

Původní cíle výzkumu proto byly operativně rozšířeny o výzkum dopadů první vlny 
pandemie a souvisejících vládních opatření na tento sektor. Kromě toho bylo snahou 
řešitelů popsat a analyzovat strategie, jimiž aktéři KKP reagovali na tuto bezprece-
dentní situaci. Dopady pandemie covid-19 na společnost, ekonomiku a sektor KKP 
přirozeně nelze prozatím postihnout v úplnosti, přesto jsou závěry provedeného 
šetření cenné jak pro objektivní zachycení a analýzu situace, tak pro formulaci 
souboru opatření využitelných v praxi.

8.1	 VÝVOJ	SITUACE
Kultura se stala globálně jedním z nejpostiženějších segmentů koronavirové krize. 
Aby místní samosprávy ztlumily otřesy kulturního ekosystému a udržely kontinuitu 
kulturních aktivit, zaváděly nejrůznější mimořádná opatření. Zároveň se na různých 
úrovních objevila řada solidárních iniciativ postavených na vzájemné svépomoci.

Právě na této bázi v květnu 2020 vznikla série online setkání zástupců kulturních 
organizací pod hlavičkou Olomouckého kulturního fóra, organizovaná „zespod“, 
z potřeby koordinace samotné olomoucké kulturní veřejnosti. Ambicí bylo vytvořit 
platformu olomouckých kulturních aktérů pro hledání synergie a spolupráce, vystu-
povat za zájmy kulturní scény jedním hlasem a informovat se navzájem. 

Během května a června proběhla dvě online setkání a jeden webinář, vznikla koordi-
nační facebooková skupina, podařilo se vyjednat pomoc s náměstkyní pro kulturu 
(SMOl), hledat nástroje společné propagace, slaďovat se termínově s ohledem 
na přesun řady akcí do podzimních měsíců. 

Ukázalo se, že koronavirová krize zasáhla jednotlivé kulturní aktéry různým způ-
sobem. Zkušenosti z celorepublikové úrovně i příklady z jiných měst ukázaly, jak je 
v současné době důležité hledat profesní aliance a síťovat se. Pro iniciaci jednání 
existovaly dva hlavní impulzy: výrazný přesun akcí z jarních měsíců na podzim, který 
si žádá koordinovaný postup, a revokace březnového rozhodnutí zastupitelstva 
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o dotacích, které mělo za následek, že řada kulturních pořadatelů a organizací se 
ocitla v nejistotě, zda a v jaké výši bude jejich činnost nebo akce městem podpořena 
formou dotací. 

V březnu byly v oblasti kultury pozastaveny všechny žádosti o dotace s výjimkou 
podprogramu Činnost kulturních organizací, kde žadatelům zastupitelstvo schválilo 
50 % výše schválené dotace (týkalo se to 14 žádostí).

Byly zastaveny všechny dosud běžící dotační programy a všechny ostatní žádosti 
o dotaci z ukončených programů se staly předmětem nového rozhodnutí orgánů 
města. To znamená, že žádosti opět posuzovala kulturní komise (21. 5. 2020), ná-
sledně Rada města Olomouce (1. 6. 2020), rozhodnuto bylo na červnovém jednání 
Zastupitelstva města Olomouce (29. 6. 2020).

Nakonec pouze u žádostí na projekty, které se neuskuteční (nebo se uskuteční 
v omezené podobě), došlo ke zrušení dotace (nebo k jejímu krácení). O výsledcích 
však byli žadatelé informováni až začátkem července 2020, tedy zkraje druhé 
poloviny kalendářního roku.

Města hledala klíč, kterým bude možné odlišit volnočasovou činnost kulturních 
organizací, podnikatelskou činnost a nekomerční činnost, která však pro zaměst-
nance (eventuálně pracovníky) kulturních organizací představuje plnohodnotné 
živobytí. Přirozenou reakcí měst byla starost o příspěvkové organizace a organizace 
podporované dotačními tituly. Prioritou se stala záchrana těch, kteří to bez pomoci 
nezvládnou. Za stěžejní lze proto považovat snahu kompenzovat náklady spojené 
s nájemným, mzdami zaměstnanců a energiemi. Magistrát města Olomouce zavedl 
dvě nová opatření: odpuštění nájemného za zábor veřejného prostranství a odpuště-
ní nájemného v komerčním nájmu města za období od 1. 4. do 30. 6. 2020.

Již nyní je jasné, že boj o kulturu nekončí. Krize tvrdě dolehla nejen na výdajovou, ale 
i příjmovou stránku rozpočtu obcí, které nedokážou pokrýt veškeré ztráty a budou 
muset „sáhnout“ i do rozpočtů nejbližších let. Dopad krize tak pocítíme i v blízké 
budoucnosti. 

Univerzita Palackého zareagovala realizací podpůrné propagační kampaně „Pod-
porujeme kreativní Olomouc“ založené na zveřejnění databáze kreativních subjektů 
s cílem podpořit tyto podnikatelské subjekty a nabídnout jejich služby široké veřej-
nosti78. Jako podpůrná aktivita zafungovalo také vydání pilotního dílu edice propa-
gačního katalogu DESIGN, prezentujícího elitní aktéry kreativních odvětví působící 
v Olomouci a blízkém okolí79. Náplň projektu Výzkum motivací aktérů kreativních 
průmyslů v olomoucké aglomeraci a návrh strategie pro posílení segmentu se 
podařilo ve spolupráci s TA ČR rozšířit o téma pandemie covid-19 v oblasti kulturních 
a kreativních průmyslů a univerzita v rámci projektu zrealizovala speciální kvalitativní 
šetření. 

78 Dostupné z: https://KKP.upol.cz/podporujeme-kreativni-olomouc/.    

79 Tištěný katalog k dispozici v univerzitním Informačním centru UPoint a online na https://kreativniolomouc.cz/aktivity/
katalog-design/..    
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8.2	 VÝZKUM	DOPADŮ	PRVNÍ	VLNY	PANDEMIE	COVID-19		
NA	KKP	V OLOMOUCKÉ	AGLOMERACI

Kvalitativní šetření KKP pro období první vlny pandemie covid-19 bylo navrženo 
s jasným cílem: analyzovat dopady nouzového režimu a s tím souvisejících několi-
kastupňových karanténních opatření, detekovat strategie jednotlivých subjektů  
na pozadí proměn celospolečenské a ekonomické situace v ČR a především nalézt 
návodná východiska, která by mohla v případě podobných krizí vést ke stabilizaci 
nebo zlepšení situace na individuální či obecné úrovni. Ve chvíli, kdy byla tato nad-
stavba projektu odstartována a realizována, byly perspektivy druhé poloviny roku 
2020 nejasné, mohutnost zásahů státu do fungování hospodářského a kulturního 
sektoru při druhé vlně covid-19 (říjen–současnost80) však oprávněnost výzkumu 
a jeho intence jen potvrdila. Stejně tak se právě nyní prokazuje relevantnost dílčích 
závěrů, které jsou druhou vlnou a reakcí KKP sféry verifikovány. 

Před uvedením zobecňujících závěrů je zapotřebí zmínit fakt, že kvalitativní šetření 
má jistá omezení. Poukazuje na signifikantní fenomény, přítomné v souborech 
konkrétních případů, což ovšem nemusí znamenat jejich generální platnost na úrovni 
jednotlivých segmentů KKP, natož pro celek KKP sektoru. Naopak je pravděpo-
dobné, že řada problematických momentů, které nastávaly a byly řešeny u jiných 
aktérů, nebyla podchycena a z konfrontace a komparace jednotlivých kauz přesto 
plyne (vybíráni byli v jednotlivých segmentech záměrně typově jiní aktéři, například 
OSVČ a příspěvkové organizace, velké a malé firmy, komerční a nonprofitní subjekty) 
evidentní škála přístupů, již je možné popsat a představit. Sektor KKP byl zkoumán 
podle jednotlivých segmentů, u nichž byla zjištěna výrazná odlišnost dopadů krize 
v závislosti na níže popsaných charakteristikách. Na rozdíl od původních premis 
byly některé segmenty a typy organizací negativních dopadů ušetřeny, v některých 
případech je krize dokonce akcelerátorem rozvojového potenciálu. Výsledky však 
mají platnost především pro přesně vymezenou situaci, jejímiž hlavními rysy jsou 
nutnost sociálního distancování, nemožnost volného pohybu osob, uzavření širokého 
spektra kulturních, restauračních a komunitních zařízení, přesun profesních aktivit 
a omezení sociálního vyžití na rodinný okruh a domácí prostředí; zároveň je jednou 
z podmínek funkčnosti nastavených strategií časová omezenost takto definované 
situace, protože dopady déletrvajících omezení by mohly mít radikálně odlišnou, 
mnohdy fatální podobu. Stejně tak vycházíme z předpokladu, že budou dostupné 
všechny technologie, které byly v rámci krize využívány. Z komplexu výzkumu záro-
veň vyplývá známá, byť paradoxně znějící kauzalita, že krize je možné uchopit jako 
výzvy k inovacím, nestandardním kreativním postupům, nalézání rezerv a novému 
typu rámování dosavadních modelů chování, tvorby a podnikání. 

80 V prosinci 2020.
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8.3	 SOUBOR	DOPORUČENÍ
Následující set doporučení vychází z konkrétních zjištění v jednotlivých segmentech, 
která jsou v bližším detailu zachycena v pozdější části, a formuluje především ty 
z principů, které mají univerzální platnost a praktickou využitelnost. 

1. Portfolio činností subjektů v oblasti KKP je vhodné diverzifikovat tak, aby 
podnikatelská entita nebyla plně závislá na jednom typu sociální interakce. 
Ta může být do budoucna narušena mnoha způsoby, nikoliv  
jen pandemickým stavem. 

2. Při nejbližší příležitosti je žádoucí, aby byla vhodná část kreativních aktivit 
formátována tak, aby ji bylo možné provozovat / obchodovat v online 
režimu či prostřednictvím jiných elektronických nosičů.

3. Doporučujeme včasné zajištění všech fází řetězce ekonomické činnosti 
tak, aby bylo možné je do budoucna vykonávat bezkontaktním způsobem 
či na vzdálený přístup (tvorba – doručení produktu – platba).

4. Subjekty, jejichž činnost je v danou chvíli znemožněna či omezena, mohou 
zvážit udržení svého podnikání různými formami „předprodejů“ (vouchery, 
rezervace, poukazy na budoucí plnění).

5. Zásadní komparativní výhodou jsou zprůchodněné komunikační kanály 
a marketingové metody směřované ke stávajícím a potenciálním 
zákazníkům. Informační toky, které jsou využívány standardně, totiž mohou 
během krizového stavu selhávat. Nutné je posílení online marketingu 
a komunikace včetně průběžného budování co nejširší komunity – pomocí 
sociálních sítí, e-mailingu a webových stránek.

6. Přínosem je udržování kontaktu s oborovou komunitou a jejími orgány, 
stejně jako se státní správou a místní samosprávou. Tento networking 
nabízí zásadní know-how ve věci podpůrných opatření, uplatnitelných 
řešení a sdílení zkušeností (dotace, státní intervence, definice aktuálního 
stavu).

7. Součástí udržitelné strategie v období mimo krizi by měl být monitoring 
možností crowdfundingových aktivit a jejich cílené promyšlení.

8. Doporučujeme promyšlení alternativní výrobní náplně v závislosti  
na technickém, materiálním a prostorovém vybavení subjektu. 
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9. Podle možností je zapotřebí využít případné zastavení činnosti 
k technologickým investicím, formátovým inovacím a obsahové 
modernizaci. Vedle inovačního efektu je tento bod podstatný jako 
psychologický a sociální pilíř, má však i makroekonomické dopady  
na běžící ekonomiku. 

10. S podobnými efekty lze zužitkovat období zastavené nebo omezené 
činnosti jako příležitost k sebevzdělávání (prostřednictvím online kurzů, 
webinářů, distančního vzdělávání…).

11. Doporučujeme věnovat maximální úsilí směrem k využití nízkonákladové 
online komunikace a marketingu k získání nových obchodních teritorií, 
dříve nedostupného typu zákazníků a navázání nových partnerství. 
Nouzový stav tak může být příležitostí pro budoucí expanzi. 

12. Zdánlivě ztrátové udržování aktivity v krizové situaci (online alternativy, 
přesun do exteriéru) v mnoha případech zabezpečuje alespoň minimální 
cash flow, udržuje podnikání v chodu a zajišťuje vizibilitu subjektu  
na trhu, což může sehrát podstatnou roli ve srovnání s konkurencí. Dílčími 
či náhradními aktivitami, zvláště pak s charitativním či společensko-
prospěšným přesahem, si řada aktérů posílila postavení a upevnila 
zákaznickou základnu. 

13. Krize je rovněž příležitostí k revizi obligátních nákladů a stereotypů 
souvisejících s lokalizací profesní činnosti, nezbytnou mobilitou  
či personálním zajištěním. 

14. Doporučujeme důsledné zabezpečení chodu firmy prostřednictvím 
pojištění a profesionálního finančního a právního servisu, případně 
projektového poradenství.

8.4	 DOPADY	V JEDNOTLIVÝCH	ODVĚTVÍCH

Průběh pandemie covid-19 měl napříč různými segmenty KKP odlišný impakt. 
Následující kapitola přináší rozbor dopadů covid-19 na jednotlivá odvětví včetně 
prostorového vymezení formou přehledové mapy. Napříč oblastmi lze sledovat  
i společné jmenovatele, proto je doplněná o sumarizaci obecně platných závěrů.
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OBLAST IT A SOFTWARE 

• Vývojářské a programátorské firmy ani freelanceři nebyli covid situací obecně 
zasadně postiženi. 

• Paradoxně po prvotním výkyvu došlo u řady subjektů ke zvýšení poptávky 
a počtu zakázek – to souviselo s přechodem jiných odvětví do online prostředí, 
obzvláště s poptávkou po e-shopech, databázových řešeních, webových 
prezentacích apod.

• Pokud propad nastal, pak byl minimální (max. 10–20 %, spíše u firem než OSVČ), 
čehož firmy využily k dohánění nejrůznějších “restů“. 

• Nebyly detekovány žádné výrazné změny v portfoliu klientů nebo změny 
nabídky služeb.

• IT sektor byl po technické stránce na podobnou situaci „připraven“. 
Komunikaci výhradně po internetu, aplikace typu Skype, Zoom, Teams, 
Whereby, delegaci práce přes webové nástroje, cloudové úložiště apod.  
IT sektor používal už dříve zcela rutinně. 

• Zvýšilo se zapojení online řešení v komunikaci s klienty, prakticky se zrušil 
osobní kontakt (obchodní zástupci, marketéři) – používala se výhradně 
e-mailová nebo telefonická komunikace, školení na dálku; došlo k zásadnímu 
nárůstu online konferencí a hovorů (confcalls) apod.

• Home office, případně práce z co-workingových center, je v IT sektoru 
rozšířená. Firmy s kancelářským provozem musely nuceně přejít na home 
office, nicméně prakticky bez problémů.

• Vybrané subjekty se omezeně zapojily do dobrovolnické činnosti (svými  
3D tiskárnami).

• Dotační programy a komunikace ze strany státu byly zmatečné a kom- 
plikované, subjekty IT sektoru převážně nevyužily žádných pobídek.

• Na druhou vlnu by měly být subjekty plně připraveny.

OBLAST ARCHITEKTURY, DESIGNU, REKLAMY

Situace ve specifické oblasti kreativních průmyslů, mezi něž řadíme dle metodiky 
Ministerstva kultury ČR právě architekturu, design a reklamu (ryze komerčně za-
ložené segmenty KKP), je velmi různorodá. Rozhodující roli má povaha nabízených 
produktů a služeb, stejně jako závislost na veřejném či soukromém sektoru a forma 
ekonomické aktivity, ve které dané subjekty operují (zaměstnanec × živnostník).

ZTRÁTA × ZISK

• Oblasti, které jsou vázané na pohyb zákazníků ve veřejném prostoru, jenž 
byl během nouzového stavu značně omezen, či na odložitelnou spotřebu 
(například módní doplňky a domácí doplňky), zaznamenaly přirozeně propad 
zakázek. Prezentační prostory, kanceláře a prodejny dílen a ateliérů byly 
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zavřeny (až 100% propad tržeb), zrušení kulturních a společenských akcí vedlo 
například k úpadku poptávky po grafickém designu (−50 %) i venkovní reklamě 
(−80 %).

• Subjekty, jejichž činnost spočívá v oblasti online aktivit, analytické činnosti  
či realizace dlouhodobých, například architektonických projektů, žádný propad 
v důsledku krizových opatření nezaznamenaly, naopak v některých případech 
došlo ke zvýšení poptávky v jejich segmentu.

PERSONÁL A PROVOZ

• V oblasti personální byla primární snaha ochránit zaměstnance – z hlediska 
zdraví i obživy (využití státních dotací), „dohodáři“ zůstali bez realizované 
práce, a tedy i bez výdělku, došlo ke slučování pozic a redukci mezd v oblasti 
reklamy. Naopak bylo nutné posílit zajištění transformace naplánovaných 
projektů (primárně přechod do online prostředí), což vyvolalo v některých 
oblastech potřebu outsourcingu.

• Tam, kde byla aktivita nuceně přerušena, byla plně obnovena převážně 
v měsíci květnu.

• Téměř všichni respondenti přesunuli místo výkonu své práce do home office 
(tam, kde nebyl dostatečný osobní prostor zaručující bezpečí).

• V průběhu izolace věnovala většina subjektů čas zejména přechodu  
na distanční komunikaci (fungování online a telefonicky). 

TRANSFORMACE

• Hlavní změnou bylo převedení osobních schůzek kompletně na online 
platformy, které před opatřeními tvořily pouze zlomek komunikace (nejčastěji 
Zoom a Teams).

• Subjekty dále věnovaly čas různým strategickým změnám:

• zhodnocení dosavadních strategií, SWOT analýza, 

• inovace komunikačních kanálů, webů a struktury realizovaných akcí 
a eventů,

• vylepšení produktového portfolia a vlastní prezentace,

• úprava firemních procesů, nastavení práv pro možnost pracovat remote 
apod.,

• vývoj e-shopů,

• rekonstrukce provozoven.

• Velká část subjektů vyvíjela činnosti motivované solidaritou vyvolanou těžkou 
společenskou situací jak směrem ke klientům, tak směrem k široké veřejnosti:

• nabídky bezúplatného plnění klientům,

• rozpůjčování nevyužitých notebooků pro možnost distančního vzdělávání 
dětí (uzavřený co-working),
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• denně zdarma poskytovány klientům konzultace optimálních postupů 
v komunikaci, 

• svoz roušek od šiček, distribuce dezinfekce, tvorba kreativních omalovánek 
a jejich volná distribuce mezi děti i dospělé.

FINANCE

• Subjektům zasaženým negativními ekonomickými dopady (venkovní 
reklama, design shopy, prodejny a provozovny) pomáhaly k přežití následující 
mechanismy:

• odložené platby, práce předem bez záloh, operativnější přístup, slevy, kde 
bylo potřeba, apod. (naopak subjekty, kterým v dané situaci poptávka 
rostla, tyto možnosti svým klientům solidárně poskytovaly),

• otevření provozu, jakmile to bylo možné (doba omezení byla pro mnohé 
přesně na hranici mnohem větších problémů),

• v určitých kritických případech státní podpora a podpora samosprávy.

• Podpora ze strany státu byla vnímána převážně negativně jako pouze formální, 
chaotická a s nejasnými pravidly, na koho se pomoc vztahuje a co je třeba 
doložit.

• Žádný z oslovených subjektů nerealizoval nějakou formu crowdfundingu.

• Ani jeden z oslovených subjektů nezvažoval ukončení činnosti.

KLIENTI A KOMUNITA

• Žádný z oslovených subjektů nezaznamenal změnu lokalizace klientů 
(dotazovaní uváděli převážně klientelu lokální, v některých případech národní).

• Subjekty navázané na konání kulturních a společenských akcí zaznamenaly  
po uvolnění krizového stavu boom vyvolaný „hladem po kultuře“:

• větší zájem o akce i mimo standardní cílové skupiny,

• vyšší návštěvnost akcí, vyšší prodej merchandisingu a zboží v místech 
konání akcí,

• menší náklady na propagaci (více prostoru v médiích, menší konkurence 
větších kulturních akcí, levnější ceníkové ceny za propagaci apod.).

• Zesílená aktivita na sociálních sítích, využívání online nástrojů i solidární činnost 
během krize vedla k posílení vztahu s komunitou (zákazníky i veřejností).

SPECIFIKA A PREVENCE

• Mezi hlavní komparativní výhody oslovených subjektů v krizi patří:

• nulové náklady v oblasti kreativní práce freelancera,

• zázemí zaměstnance velké firmy nebo veřejné instituce (univerzita, nutnost 
krizové komunikace a transformace naplánovaných činností, absence 
výpadku příjmů),
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• proaktivita a možnost pracovat okamžitě online bez větších omezení.

• Mezi hlavní prvky přípravy na druhou vlnu epidemiologických opatření patří:

• tvorba dostatečných finančních rezerv,

• tvorba alternativních variant pro bezkontaktní režim,

• zásoba ochranných pomůcek,

• pohotovost přechodu do online režimu. 

FORMULOVANÁ DOPORUČENÍ

• Zvýšit aktivitu na sociálních sítích (Instagram, Facebook).

• Zvýšit využívání online platforem a nástrojů v provozu (online kalendáře, 
sdílené dokumenty, konferenční aplikace).

• Proaktivita, flexibilita a snaha obrátit komplikace v příležitost (obvolat klientelu 
a nabídnout pomoc – posílení vztahu s komunitou).

• Diverzifikace činnosti – vývoj forem nezávislých na osobním kontaktu 
s klientelou (výdejní okno, e-shop, AV produkce, online prostředí, transformace 
produktu / vývoj univerzálního produktu).

• Posílení online marketingu (webové stránky, prezentace, reklama).

OBLAST SCÉNICKÝCH UMĚNÍ 

• Zavedení nouzového stavu snížilo počet publika/návštěvníků na 0.

• Personálních stavů se situace dotkla zejména v oblasti redukce mzdy.

• Online alternativy, nové technologie či jiné nástroje využité v rámci 
přizpůsobení (YouTube).

• Možnost tréninku /zkoušení během karantény.

• Podpora pro OSVČ (OSVČ v sektoru převažují).

OBLAST KNIHY, LITERATURA, TISK 

• Zavedení nouzového stavu snížilo počet zákazníků/zakázek až o 30 % – došlo 
k poklesu prodeje. Mezi respondenty se však dají najít i výjimky, jimž se zvýšil 
počet zákazníků/zakázek až o 100 % – zřejmě díky schopnosti rychlé adaptace 
a improvizace v oblasti posílení značky a realizace alternativních produktů, 
které nebyly ovlivněny omezením působnosti v důsledku vládních opatření.

• K propadu v činnosti došlo na základě zejména primárních faktorů – epi-
demiologická opatření (zákaz konání akcí, zákaz cestování, uzavření 
provozoven, škol...), ale i sekundárních (nižší koupěschopnost, strach apod.).

• Personálních stavů se dotkla situace zejména v oblasti redukce mzdy.

• Alternativní řešení – například v době, kdy ještě nebyl zřízen e-shop, byly 
objednávky vyřizovány přes zprávy na Facebooku, prostřednictvím e-mailů, 
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telefonicky a následně rozesílány (po Olomouci také rozváženy autem až 
domů). Alternativním řešením bylo třeba představení produkce knihkupectví 
v živém přenosu na Facebooku, akce typu předčítání byla přesunuta  
na online prostředí – živě v předem určenými časy. Motivace transformace 
byla ekonomická, cílem bylo ale také budování vztahů s komunitou a zákazníky. 
V případě jednoho respondenta (kterému covid paradoxně prospěl), došlo 
dokonce k rozšíření portfolia produktů, což trvalo několik měsíců. Inovací 
u jednoho z respondentů byl také důraz na edukační činnost (dříve jen výrobní 
činnost).

• Klientela: původně lokální klientela se díky zesílené komunikaci napříč 
sociálními sítěmi rozšířila na zákazníky napříč republikou, kteří knihupectví 
podpořili. 

• Rušení akcí mělo významný vliv na prezentaci nabídky (byla posílena online 
komunikace).

• Online alternativy, nové technologie či jiné nástroje využité v rámci 
přizpůsobení: sociální sítě, e-mail nebo například online předčítání  
na Facebooku s chatem (děti reagovaly prostřednictvím dospělých na dotazy 
vztahující se k přečtené ukázce), online prohlídka knihkupectví.

• Crowdfunding, předprodeje či jiné alternativní způsoby prodeje či podpory: 
sleva + doprava zdarma.

• Čas vzniklý omezením činnosti byl využit k založení e-shopu – ambicí je nabídku 
v online knihkupectví svou šíří co nejblíže přiblížit nabídce v kamenné prodejně. 
Zaznamenána zvýšená poptávka od zákazníků i klientů skrze online naku-
pování – vliv home office a karantény.

• O ukončení činnosti ani jeden respondent neuvažoval: „To si nedovedu 
představit. Strach byl asi ze začátku, ale věděla jsem, že udělám vše možné 
i nemožné pro posílení značky a hledání alternativních produktů, které by 
nebyly ovlivněné omezením působnosti v důsledků vládních opatření.“

• Konkureční výhody: online komunikace na sociálních sítích, schopnost rychlé 
adaptace, improvizace a rychlé realizace.

• Reflexe 1: „Myslím, že v době nouzového stavu se mnoho lidí začalo zajímat 
o podporu lokálních (či národních) projektů a s rozvahou se rozhodovali, koho 
svou objednávkou podpoří. Každá taková objednávka měla sílu zázraku a já 
cítím obrovskou vděčnost k těm, kdo nás podpořili (a často i opakovaně) 
a dávali nám najevo, že chtějí, aby podnik fungoval dál. Beru to jako období 
inovací a kreativity, na které v běžném provozu už často tolik času nezbývá, 
a prohloubení vztahů s našimi zákazníky. I když se snažím hledat to pozitivní, 
bylo to nejnáročnější období, které jsme v našem knihkupectví doposud zažili.“

• Reflexe 2: „Měl to být velice slibný rok v podnikání, nakonec byl i tak v mnohém 
přelomový. Vždy jsem byla trochu krok pozadu v sezonním plánování. Když 
se vše zastavilo, mohla jsem to alespoň částečně dohnat. Brala jsem to jako 
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výhodu. Přineslo mi to spoustu nápadů a rychlého rozhodování, analyzování. 
Chtělo to spoustu vůle a energie. V něčem to bylo omezené, nyní ještě 
omezenější. V něčem naopak přínosné. Objevila jsem u sebe schopnost se 
adaptovat, aby moje podnikání přežilo. Jsem zvědavá, co přinese příští rok,  
ale budu mu čelit, jak nejlépe dovedu.“

OBLAST ODĚVNICTVÍ 

• Zavedení nouzového stavu snížilo počet zákazníků/zakázek až o 50 % – došlo 
k poklesu prodeje.

• Situace neměla vliv na nabídku ani na snižování stavů apod. 

• Byla čerpána podpora pro OSVČ (OSVČ v sektoru převažují).

• Jedna respondentka se živí šitím šatů na míru. Jelikož byla zastavena poptávka, 
šila roušky zdarma pro své okolí. 

• Komunikace s klienty pomocí sociálních sítí. 

OBLAST KULTURNÍ A UMĚLECKÉ VZDĚLÁVÁNÍ, MUZEA A GALERIE

• Nouzový stav a karanténní opatření během pandemie covid-19 se u subjektů 
z oblasti kulturního a uměleckého vzdělávání projevily velmi závažně a dopady 
tohoto stavu na konkrétní subjekty se významně odlišují podle toho, zda jde 
o subjekty soukromé a neziskové (zapsané spolky apod.), nebo o subjekty, jež 
mají status příspěvkových organizací.

• Příspěvkové organizace, respektive veřejnoprávní neziskové organizace mají 
právní postavení plynoucí ze zákona o rozpočtových pravidlech státu a zákona 
o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, proto je jejich financování 
relativně stálé a krizové období typu lockdown se u nich neprojeví okamžitě, 
ale zpravidla až s větším časovým odstupem – zejména kvůli celospolečenským 
ekonomickým dopadům nouzového stavu na státní a územní rozpočty. 

• Vzdělávací zařízení typu základní umělecká škola tak nouzový stav zvládla bez 
fatálních následků a fungovala v režimu distanční výuky.

• Zcela jiná situace panuje v oblasti soukromých a neziskových subjektů, které 
jsou závislé na školném a kurzovném. V době, kdy nemohly vzdělávací aktivity 
probíhat prezenčně, tak došlo k významnému finančnímu poškození těchto 
subjektů. Také tato zařízení mnohdy realizovala distanční výuku a snažila se 
zůstat v kontaktu s klientelou a nabízet alternativní aktivity. Příkladem může 
být Studio Experiment, z. s., jehož výtvarné kurzy navštěvují děti a dospívající 
od čtyř let. Během lockdownu byli lektoři s žáky v kontaktu, někteří natáčeli 
videa s výtvarnými náměty na doma a motivovali žáky k tvůrčím aktivitám. 
Vzhledem k tomu, že školné se ve Studiu Experiment platí na pololetí, panovala 
nepsaná dohoda, že tyto online aktivity nahrazují prezenční výuku spolu 
s nabídkou dalších bonusových hodin konaných o víkendech po uvolnění 
opatření a školné se žákům nebude vracet. Většina rodičů vrácení školného 
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nepožadovala, čímž vyjadřila podporu dané neziskové organizaci.

• Obecně lze konstatovat, že neziskovým subjektům (nikoliv příspěvkovým 
organizacím) zavedení nouzového stavu znemožnilo vykonávat jejich základní 
činnost, jež generuje prostředky na mzdy a provoz. Co se týká dopadů  
na počet klientů, nedošlo ke snížení zájmu o nabízené služby, naopak  
po uměleckých volnočasových aktivitách byl „hlad“ a ihned po uvolnění 
restrikcí se žáci se zájmem vrátili. Umělecké aktivity jsou projevem jejich 
hlubokého zájmu a lockdown byl vnímán negativně. Otázkou tak spíše 
zůstává, jestli neziskové organizace „přežijí“ výpadek příjmů. Co se týká 
distanční výuky, školy a zařízení buď vytvářely vlastní obsah ( již zmíněné Studio 
Experiment a jeho videa na YouTube, na ZUŠ Miloslava Stibora například jedna 
z vyučujících psala žákům originální dopisy s náměty k tvorbě), nebo využívaly 
obsah vytvářený například galeriemi a muzei nebo jinými aktéry uměleckého 
vzdělávání (velmi využívané byly například eduklipy a pracovní listy platformy 
Bez názvu. Nedatováno., které vznikaly během lockdownu jako dobrovolnická 
aktivita kolektivu spojeného s katedrou výtvarné výchovy PdF UP).

• Také v sektoru kulturních a paměťových institucí panovaly značné rozdíly 
v dopadech nouzového stavu. Mnohá muzea, galerie, knihovny a divadla 
patří rovněž mezi příspěvkové organizace státu, a dopady proto nebyly tak 
tvrdé. Zatímco příspěvkové organizace hospodařily s peněžními prostředky 
získanými vlastní činností a z rozpočtu svého zřizovatele (tedy prozatím 
nedošlo k fatálnímu výpadku), malé soukromé galerie trpěly ztrátou publika 
a měly nesrovnatelně obtížnější podmínky pro realizaci alternativních 
prezentačních aktivit. Zatímco „velká“ muzea s technickým, personálním 
i finančním zázemím mohla realizovat například online vernisáže, natáčet 
profesionální videospoty nebo eduklipy či vytvářet pro publikum různorodý 
obsah sdílený na sítích a na webových stránkách, malé galerie podobným 
zázemím nedisponují, a byť také řadu alternativ vytvořily, nelze jejich dosah 
směrem k publiku srovnávat.

• Pokud se jedná o vytváření, sdílení a šíření zmíněného obsahu, vyskytl se 
během pandemie i ke stavu, že se dosah zvýšil a došlo k navýšení poptávky 
(nejen ze strany veřejnosti, ale i škol, médií apod.). Kulturní aktivity lidem 
scházely a galerijní provoz se – mnohdy velmi nápaditě a úspěšně – přesunul  
na sociální sítě. Zveřejňovaný obsah – pokud byl zajímavý – měl velký 
dosah. Také v tomto sektoru se instituce snažily svému publiku lockdown 
kompenzovat o prázdninách. Viz například četné a hojně navštěvované kulturní 
aktivity Muzea umění Olomouc během léta nebo akce Galerie XY (Tomáš 
Borek, Vojtěch Jemelka, Jan Mléčka: Social Distance Celebration v červenci 
2020), které nouzový stav a pandemii uměleckými performativními aktivitami 
spolu s veřejností reflektovaly. Konkrétní subjekty se během pandemie podílely 
na dobrovolnické činnosti a dál ve veřejném prostoru pozitivně působí se 
snahou mimořádnou krizovou situaci reflektovat.
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OBLAST UMĚNÍ, FOTOGRAFIE

• V tomto odvětví jsou dopady pandemie a lockdownu jedny z nejpalčivějších. 
Jednak byly zcela omezeny klasické možnosti veřejně vystupovat a jednak byly 
mnohé zakázky zrušeny bez náhrady. Vlivem nepříznivé ekonomické situace 
klientely se začaly omezovat objednávky služeb, jež nejsou zcela nezbytné. 
Například fotografové, kteří by běžně realizovali zakázky typu fotografování 
akcí, zůstali mnohdy zcela bez příjmů. U umělců se dopady projevily zejména 
v případech, kdy byly příjmy vázané na konkrétní (kvůli lockdownu zrušené 
nebo odložené) akce. Řada umělců se ani za normálních okolností neuživí 
volnou uměleckou tvorbou a je nucena pracovat v určitých profesích; nyní je 
to více než potřebné. Na druhou stranu se vlivem zvýšené frekvence síťové 
komunikace a prezentace zvýšila poptávka po vytváření audiovizuálního 
obsahu. Publikum se během pandemie přesunulo na sociální sítě, začal se 
vytvářet nový digitální obsah a formáty.

OBLAST AUDIOVIZE

• V segmentu filmu a audiovizuálních služeb se při postupném zavádění 
restriktivních opatření projevily dva efekty, které jsou vzájemně protichůdné:

• pokles běžných zakázek (reklama, videoklipy, spolupráce s většími 
producenty) a vytrácení se odbytiště autorské tvorby až po zanedbatelný 
zbytkový podíl;

• nárůst služeb souvisejících s online komunikací (natáčení či zajištění 
účelových sdělení, vzdělávacích a osvětových obsahů, realizace technické 
podpory AV komunikace).

• Firmy a jednotlivci, jejichž portfólio zahrnovalo online technologie a obsahy, 
často doplnili ztrátovou část své tvorby a podnikání a ekonomické ztráty ani 
výpadek aktivit nebyl markantní. V některých případech dokonce docházelo 
k růstu objemu činností a najímání externích profesionálů či outsourcingu 
některých profesních úkonů. Zvýšení objemu činností neodpovídala 
ekonomická bilance, protože se celý segment dostal do krizového stavu 
a narazil na snížení cen, insolvenci objednatelů či nutnost dobrovolnického 
působení.

• Nezbytnou se stala inovace techniky směrem k online přenosům a flexibilnímu 
natáčecímu režimu. Technologická modernizace (mobilní zařízení, vzdálené 
přístupy a sdílení, online záznamy) se stala zároveň investiční zátěží, ale 
i příležitostí pro nové typy zakázek a aktivit.

• Většinová část zdejšího AV průmyslu zjevně nebude vzhledem  
ke svému charakteru schopna čerpat národní či evropské podpory určené 
kinematografické tvorbě.

• Speciální kategorií jsou kina, v nichž omezení měla celostátní charakter, 
a nebylo tudíž možné výrazně určovat individuální strategii. Ta se uplatnila 
především u jednosálových kin, která se zapojila do několika online 
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distribučních aktivit. Ty bohužel neměly potřebnou mohutnost a narážely 
na bariéru diváckých návyků. Sehrály tak především roli udržení komunikace 
s cílovou skupinou a marketingového nástroje pro budoucí období. Tato praxe 
byla také testem možností online distribuce a její vazby na fyzická projekční 
místa a instituce

• Kina patří ke kriticky ohroženým institucím a sektorům. Odkládané premiéry, 
následné lockdowny i obava publika z infekce mohou vést k trvalému 
poškození segmentu a k dlouhodobému přesunu publika k individuálním 
způsobům konzumace AV obsahů i k preferenci jiných kulturních a zábavních 
forem typu VR či počítačových her. 

FORMULOVANÁ DOPORUČENÍ

• Sledování poptávky v oblasti online služeb.

• Investování do technologií umožňujících online distribuci AV obsahů.

• Držování kontaktu s cílovou skupinou prostřednictvím alternativních činností.

OBLAST HUDBY

Oblast hudby strádala všemi zavedenými opatřeními do krajnosti. Vzhledem k faktu, 
že většina zdejšího hudebního dění závisí na bezprostředním kontaktu s publikem 
bez výrazných ekonomických zisků z nahrávek či televizního účinkování, je omezení 
kulturních eventů pro řadu hudebníků existenčně rizikové. Jistou stabilitu nabízejí 
velké instituce (především MFO), ani tyto však nejsou z případných problémů 
vyjmuty. Největší ohrožení se týká hudebních klubů a hudebníků, jejichž kariéra 
není doplněna pedagogickou či nahrávací praxí. Jedinými dvěma strategiemi, 
které umožnily alespoň po nějakou dobu udržet část publika a vést s ním účinnou 
komunikaci, byly:

• přenesení produkce do exteriéru,

• online eventy.

Ani jedna ze jmenovaných aktivit však nedokáže dlouhodobě a účinně saturovat 
ztráty jednotlivců a celého sektoru a stěží z ní mohou vyplývat konkrétní doporučení. 

SHRNUTÍ

Většina subjektů KKP zaznamenala během pandemie covid-19 propad ve svých ak-
tivitách, nicméně stav se u jednotlivých oblastí i v rámci nich velice lišil a nemalá část 
aktérů zaznamenala dokonce naopak zvýšení aktivity nebo jiné pozitivní dopady.

Převážná většina aktérů KKP majících onu možnost alternovala svou standardní 
činnost pomocí online aktivit nebo produkcí v exteriéru. V těchto situacích hrála 
výraznou roli šíře vybudované komunity zákazníků či podporovatelů (ať už online 
komunity na sociálních sítích, nebo zákazníků či fanoušků zachovávajících přízeň 
v alternativním provozu v okýnkách nebo v ulicích).
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Samozřejmostí byl naopak u jiných segmentů přechod na home office a virtualizace 
veškeré komunikace se zákazníkem. V některých případech byla pro tento účel 
nutná náročnější transformace, v některých naopak jen posílení již stávajících využí-
vaných forem díky flexibilitě mnoha odvětví KKP. 

Většina subjektů vnímala podporu ze strany státu a samospráv jako chaotickou 
a nedostatečně srozumitelnou, přesto velká část aktérů nějakou formu podpory 
čerpala (zejména subjekty zaměstnávající další osoby). 

Vlna solidarity, která byla příznačná pro první vlnu pandemie covid-19, se často 
v oblastech KKP silně koncentrovala. Veřejné i soukromé subjekty vyvíjely mnoho 
podpůrných aktivit v rámci svých možností (věnovaly se šití a distribuci roušek 
a ochranných prostředků, poradenství a půjčování nevyužívané techniky pro online 
výuku, umožňovaly bezúplatná plnění a odkládání plateb, organizovaly sbírky na 
podporu odvětví apod.). 

První vlna pandemie zanechala ve většině segmentů inovační efekty. Ať už subjekty 
inovovaly cíleně, nebo nuceně, do druhé vlny vstupují s vybudovanou komunikační 
sítí, novými e-shopy, renovovanými provozovnami a vlastní výrobní či prodejní 
infrastrukturou. 



116116

9	KREATIVNÍ	
PRŮMYSLY	
V OLOMOUCKÉ	
AGLOMERACI:	
NÁVRH	
STRATEGIE

Petr Bilík
Michaela Jendřejková



117

V rámci sumarizace výše předvedených zjištění a výzkumných výstupů je potřeba 
odlišit tři zásadní roviny aktuálního fungování KKP v Olomouci a odsud rovněž 
dovodit sociologické aspekty týkající se ústředního tématu, tzn. motivací aktérů 
KKP lokalizovat svou profesionální činnost do Olomouce a okolí, či volit jiná a jinak 
zdůvodněná východiska. Aktuální stav, vnímáme-li jej jako výslednici dynamického 
vývoje posledních let a zároveň jako souhrn potenciálů pro nejbližší budoucnost, 
je defi nován především těmito aspekty:

1. Organické působení kulturních institucí a podnikatelské sféry zabývající se 
kreativními odvětvími, které jen za poslední pět let dalo vzniknout mnoha 
různorodým projektům s nárazovým i průběžným působením prakticky 
ve všech sférách KKP (festivaly, galerie, divadla, komunitní prostory, venues, 
co-workingy, start-upy s inovativním potenciálem, občanské aktivity 
a oborová spolková činnost). 

2. Centrum města i značná část jeho občanské vybavenosti prochází perma-
nentní proměnou od rekonstrukcí inženýrských sítí a komunikací přes 
restaurování památkové zóny až po revitalizaci konkrétních lokalit s kulturním, 
rekreačním či podnikatelským záměrem. Přestože tento stav je v procesu 
stálé změny, jsou tyto aktivity příslibem pro výrazné zkvalitnění infrastruktury 
a v důsledku i pro zlepšení životního standardu. Unikátní historický rámec 
je tak postupně modernizován a je ve spojení například s rapidními posuny 
v oblasti gastronomie, nabízeného hotelového zázemí a proměnou dopravní 
situace (zlepšení železniční konektivity s hlavním městem).

3. Oblast KKP je v posledních pěti letech živým tématem akademického 
výzkumu, neformálních i formalizovaných sociálních aktivit a je vnášena 
do politických vyjednávání s jasnými strategickými cíli (strategický záměr 
města, městská strategie pro kulturu, pestré projektové aktivity). Zároveň se 
zesiluje informovanost a vzájemné povědomí v rámci komunity a rozšiřuje se 
prostor k využívání a zapojování jednotlivých aktérů včetně zefektivnění jejich 
propagace. 

Pozitivní trend ve všech třech úrovních je však jen jednou z možných interpretací, 
řada subjektů po pověřených institucích přirozeně požaduje vyšší ambice přejímání 
rozvinutějších špičkových vzorů ze zahraničí a nastavení vyššího cílového standardu, 
jenž nebude do takové míry opřen o památkové dědictví a přirozené kvality městské 
aglomerace (parky, duchovní dědictví, historický odkaz, multikulturní zázemí aj.). 
Stejně tak může být jako nedostatečné či pomalé vnímáno konání jedné z podstat-
ných institucí Univerzity Palackého, od níž je oprávněně očekáváno rozvojové úsilí 
inspirované těmi nejlepšími univerzitními městy světa a od níž je vyžadováno, aby 
byla v proměně zdejšího prostředí příkladem. 

Obě perspektivy, optimistická i skepticky zdrženlivá, jsou utvářeny souborem 
motivačních aspektů, mezi nimiž dominují především faktory psychologické, sociální 
a ekonomické. Kariérní i soukromé/životní rozhodování většinou není vedeno oka-
mžitými impulzy, ale má dlouhodobý charakter a zohledňuje nikoliv pouze dosavadní 
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zkušenost, ale rovněž výhled a projekci vlastních představ do konkrétního místa 
budoucího působení. Podstatný je komparativní zřetel a konkurenceschopnost 
aglomerace ve vztahu k jiným velkoměstským celkům, ale i k odlišným typům sídel 
a přináležícího životního stylu. Ze získaných dat vyplývá dostředivá síla Olomouce, 
stejně jako se potvrzují domněnky o výrazné protiváze hegemonů ve sféře KKP,  
tzn. Prahy, Brna a částečně i Ostravy. Dodatečné tematizované šetření pro období 
krize covid-19 naznačuje případnou proměnu individuálních i firemních strategií 
v případě, že zdejší prostředí nebude schopno vytvořit adekvátní podmínky  
pro udržitelnost businessových i kulturních aktivit KKP. Na základě dostupných sta-
tistik a kvalitativních zjištění byla projektovým týmem zpracována série doporučení 
pro posílení oblasti KKP, pro její synergické a vzájemně obohacující působení  
se statutárním městem Olomouc a Olomouckým krajem, ale i s dalšími strategickými 
institucemi v regionu. Zdůrazněny jsou především ty přístupy, jež by mohly vést k re-
lativně rychlým motivujícím efektům směrem k aktérům KKP a jež nepředpokládají 
výrazné investiční akce ze strany města či kraje, které aktuálně patří k nejzadluženěj-
ším v rámci České republiky. Celková hospodářská situace ostatně je a v období po 
krizi covid-19 teprve bude podstatnou determinantou vývoje ve všech sledovaných 
sektorech s prozatím nezřetelnými důsledky. Před finálními doporučeními uvádíme 
shrnující SWOT	ANALÝZU	nabízející přehledně silné a slabé stránky, příležitosti 
a hrozby platné pro olomouckou aglomeraci.

SILNÉ STRÁNKY:

• image umělecko-intelektuálního města s vysokým zastoupením univerzitního 
živlu,

• aspekty obohacující kvalitu života (dostupnost parků, dopravní jednoduchost 
pohybu po městě, existence klidových zón, střídmý turistický ruch),

• zlepšující se dopravní dostupnost z velkých center,

• postupující modernizace infrastruktury města a zázemí vytvářeného 
soukromými investory,

• relativně bohatý, nízkoprahový a snadno dostupný kulturní a společenský 
program,

• přehledná a vzájemně informovaná komunita v rámci KKP sektorů,

• sdílení specifických hodnot v rámci komunity, kde se silně uplatňují idealistické 
principy na úkor pragmatických, 

• vysoký počet aktérů má zkušenosti z působení v jiných centrech v ČR  
a ve světě a oceňují mimo jiné nižší konkurenční tlak a dobrou vizibilitu 
vlastních aktivit,

• vysoká úroveň reprezentativních aktivit, které vykrystalizovaly v rámci 
dorovnávání složitější výchozí pozice v komparaci s velkými centry,

• rostoucí počet výrazných aktérů působících v Olomouci a artikulujících důvody 
svého rozhodnutí působit v Olomouci,
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• přítomnost několika prestižních a vlivných institucí z oblasti KKP,

• generační obměna ve vedení velkých institucí,

• aktivní politika univerzity směrem ke KKP,

• stoupající význam komunikace KKP na úrovni města.

SLABÉ STRÁNKY:

• málo pracovních příležitostí a nízká úroveň mezd,

• nedostatečně formulovaná politická vize města v oblasti kultury a kreativních 
odvětví,

• přetrvávající vizuální smog a konzervativní uchopení funkcí města a využití 
veřejných prostranství,

• špatná mezinárodní dostupnost a absence leteckého spojení,

• vysoké ceny nemovitostí a nájmů ve srovnání s okolím a reálnou platovou 
hladinou,

• slabá mediální odezva místních aktivit v republikovém prostoru,

• historicky daný sentiment k tradicím a statu quo ze strany značné části 
obyvatel Olomouce, kteří mají přímý vliv na politické směřování města,

• nízká míra koordinace kulturních a kreativních odvětví vedoucí k neefektivnímu 
využívání existující infrastruktury a průběžnému plánování činnosti jednotlivých 
institucí a aktérů, 

• nepřítomnost centrálních institucí státní správy a časté nepochopení pozice 
aktérů působících v regionu,

• přetrvávající stereotypy ve vnímání města a regionu a příliš usedlá image,

• nízký standard stavebního developmentu a málo případů špičkové soudobé 
architektury,

• mezery v infrastruktuře města znesnadňující pořádání velkokapacitních 
kulturních a společenských akcí,

• fádní krajinný ráz okolí Olomouce a málo turistických atrakcí v blízké dojezdové 
vzdálenosti, 

• opomíjení aktérů KKP ze strany politické reprezentace a velkých institucí 
a častý outsourcing z jiných zdrojů a lokalit,

• neexistující umělecké vysoké školství a slabé zastoupení KKP v oblasti 
regionálního vzdělávání.

PŘÍLEŽITOSTI:

• postupné stírání rozdílů mezi velkými centry a regiony v důsledku globalizace, 
digitalizace a online nástrojů, případně díky finanční a logistické dostupnosti 
špičkových nových technologií,

• vyšší důraz na lokální produkci a originální tvůrčí aktivitu, 
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• státní strategie podpory start-upů a KKP,

• sbližování kulturní, kreativní a průmyslové sféry v rámci stabilizace 
a implementace konceptu KKP na více úrovních řízení EU a státu,

• proměna priorit obyvatel v rámci generační obměny,

• zvyšování podílu obyvatel se zahraničními zkušenostmi a postupná 
internacionalizace Olomouce a okolí,

• potenciál kreativní třídy při řešení krizí a v procesu transformace aglomerací 
(zvyšování podílu smart technologií a ústup tradičních průmyslových odvětví),

• zvyšující se vliv estetické přidané hodnoty produktů a služeb,

• obecně stoupající životní úroveň. 

HROZBY:

• prohlubující se hospodářská krize, 

• konkurenční deficity vůči pobídkám z velkých center a zahraničí,

• stoupající ceny nemovitostí,

• dominance silné globální produkce šířené novými distribučními kanály  
a technologiemi, 

• kolaps současných distribučních sítí a na nich závislé místní infrastruktury, 

• generační podlehnutí globálním estetickým trendům, které nemohou být 
uplatňovány na lokální úrovni, 

• demografické proměny a nízká kupní síla obyvatelstva.

SOUHRN STRATEGICKÝCH POZNATKŮ A DOPORUČENÍ:

• Podpora KKP je jedním ze strategických cílů ČR a region by se měl cíleně 
připravovat na plánované strategie a budoucí grantová schémata.

• V oblasti KKP vzniká silná konkurence jiných regionů, které se chystají  
na KKP budovat moderní image. V případě Olomouce může být tato příležitost 
uchopena příliš pozdě.

• Město Olomouc i Olomoucký kraj by měly včas objasnit svůj aktuální postoj  
ke KKP a zhostit se koordinační role.

• Žádoucí je zesílení identity města, která by korespondovala s činností KKP 
v regionu.

• Hmatatelným vyjádřením zájmu města o KKP a robustnosti ustavené 
infrastruktury jsou v jiných regionech kreativní klastry s patřičným zázemím 
a programem. Vybudování center KKP je jak otázkou funkční, tak i záležitostí 
prestiže a dokladem vyspělosti regionu. 

• Stěžejním pilířem vývoje KKP v konkrétních městech jsou kulturní koncepce, 
které slouží k dlouhodobému plánování, identifikaci priorit i kapacit 
konkrétního územního celku i preferencí obyvatel. Vypracování kulturní 



Kreativní průmysly v olomoucké aglomeraci: návrh strategie     

121

koncepce by mělo předcházet zásadním strategickým krokům, ale může být 
realizováno souběžně s většinou zde formulovaných tipů a doporučení.

• Koordinace KKP k aglomeraci ze strany města či pověřené neziskové instituce 
by měla vést k distribuci úkolů v rámci náplní jednotlivých dílčích využitelných 
řešení.

DÍLČÍ VYUŽITELNÁ ŘEŠENÍ:

• Vytvoření společné nadregionální propagační kampaně v rámci  
města/regionu.

• Řešení vizuálního smogu, památkové situace města a veřejného prostoru 
ve prospěch oživení centra i jednotlivých čtvrtí.

• Otevření kontaktního místa  /  kontaktních míst (koordinační instituce)  
pro subjekty KKP včetně služeb pro rozšíření internacionalizace.

• Zavedení ambasadorského programu, kdy zástupci KKP působící mimo  
region či republiku budou reprezentovat Olomouc.

• Zesílení funkce a propagace aplikace Moje Olomouc.

• Zavedení pravidelného setkávání aktérů KKP.

• V souvislosti s kulturní koncepcí města vytipování či vyvinutí originálních  
a emblematických olomouckých kulturních akcí. 

• Podpora fungujících aktivit vztahujících se ke konkrétním kreativním 
odvětvím (Dizajntrh, LITR – knižní veletrh, divadelní a filmové festivaly, 
výstavní prostory, audiovizuální tvorba a další).

• Vytvoření manuálu pro pořádání veřejně přístupných kulturních 
a společenských akcí.

• Podpora nízkorozpočtového komunitního dění.

• Revize formálních i neformálních výstavních prostor, kulturních venues, 
hudebních zkušeben a ateliérů.

• Posílení vazby KKP na gastronomickou scénu a koncepční uchopení 
propagace oblasti.
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• Outsourcing tipů, hodnocení, map, žebříčků usnadňujících kvalitativní 
orientaci v olomouckém kulturním a společenském dění.

• Pravidelné tipování a rozšiřování renomé olomouckých specializací 
unikátních v ČR i v zahraničí (festival Academia Film Olomouc, Street Art 
Festival, středoevropské umění).

• Stálá konzultace s konkrétními styčnými osobami na Ministerstvu kultury 
ČR, v CzechInvestu a v dalších partnerských institucích s cílem ovlivnit 
budoucí podobu podpůrných programů a získat podporu pro olomoucké 
priority.

• Využití zákonných možností pro realizaci odvodů na umění a kulturu 
z velkých stavebních investic.

• Zavedení start-upových podpor, open developmentu a kreativních
voucherů.

• Zavedení systému dobrovolnické pomoci v rámci kulturních aktivit (coby 
volnočasová aktivita studentů či občanů v důchodovém věku…).

• Potřeba přiblížení velkých kulturních akcí mladému aktivnímu publiku 
(Muzeum umění Olomouc, Moravská fi lharmonie Olomouc, Flora Olomouc, 
Moravské divadlo Olomouc).

• Zavedení stáží v regionálních KKP ze strany SŠ a VŠ.

• Rozvoj neformálního vzdělávání v oblasti KKP (management kultury, 
marketing, fi lmová a reklamní tvorba, design).

• Zmapování studijních programů s úzkou vazbou na KKP a jejich 
propagace.
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Publikace s názvem Motivace aktérů kreativních průmyslů v olomoucké aglomeraci: 
Strategie a doporučení pro posílení segmentu nabízí řadu informací, analytických 
i výzkumných závěrů a praktických doporučení. Mimo jiné připomíná, že oblast 
kulturních a kreativních průmyslů je v olomoucké aglomeraci tvořena přibližně 
1 200 subjekty s ročním hospodářským výkonem více než 4 700 milionů Kč. 

Kreativní průmysly jsou svým ekonomickým přínosem a povahou klíčovým driverem 
ekonomiky 4.0 a patří k velmi dynamickým segmentům s nízkými investičními nákla-
dy a vysokou přidanou hodnotou. Předkládaná publikace zdůrazňuje jejich význam 
nejen pro hospodářský rozvoj a upozorňuje na fakt, že umění, kulturu a kreativitu 
není možné chápat jako nějakou „nadstavbu“ ekonomiky, nýbrž jako jednu z jejích 
podstatných součástí. Také proto se publikace snaží o komplexní uchopení tohoto 
fenoménu se snahou podpořit jej a nabídnout k praktickému využití sadu 
doporučení.

Publikace shrnuje zásadní milníky rozvoje a výzkumu KKP v Olomouci od roku 2015 
a přináší řadu příkladů dobré praxe z dalších regionů. Na kreativní průmysly se 
přitom dívá z několika úhlů pohledu: v kontextu regionálního rozvoje a jako na klíčový 
městotvorný faktor, v kontextu migrace a fenoménu brain drain nebo v kontextu 
vzdělávání. Originálním příspěvkem autorů je také pohled na kreativní průmysly 
z prostorového hlediska, protože tato odvětví jsou pevně spojena s místem, kde se 
vyskytují jejich aktéři a kde dochází k jedinečnému mixu různých místních faktorů.

Těžištěm knihy je výzkum kreativních průmyslů v olomoucké aglomeraci. Autoři 
připomínají východiska výzkumu a kontinuitu svého zkoumání, poukazují na aktuální 
změny v kulturní infrastruktuře Olomouce a olomoucké aglomerace, a především 
přinášejí řadu výzkumných poznatků vzešlých z kvalitativní a kvantitativní části 
výzkumu motivací a mobility aktérů KKP v olomoucké aglomeraci. Členům výzkum-
ného týmu se podařilo původní zaměření výzkumu operativně rozšířit rovněž o ak-
tuální výzkumný problém dopadů pandemie covid-19 na kulturní a kreativní odvětví. 
Zachytili tak nejen situaci první vlny pandemie, ale především její dopady 
na KKP a strategie, pomocí nichž aktéři KKP na tuto bezprecedentní situaci rea-
govali. Přínosem šetření pro praxi jsou tak rovněž doporučení pro subjekty, jak lze 
v obdobných situacích postupovat s cílem udržet vztah s publikem a zákazníky 
a proměnit krizovou situaci v příležitost pro kvalitativní proměnu a inovace.

V závěru publikace přehledně sumarizuje silné a slabé stránky, stejně jako příležitosti 
a hrozby platné v oblasti KKP pro olomouckou aglomeraci. S výhledem na aplikaci 
výzkumných závěrů přináší souhrn strategických poznatků a doporučení, nabízí dílčí 
využitelná řešení a návrh strategie podpory KKP.

Na poli KKP se v Olomouci odehrálo v posledních pěti letech mnoho pozitivních 
změn, ať už se jedná o samotnou progresivní činnost aktérů KKP, zveřejnění Databá-
ze kulturních a kreativních subjektů na Olomoucku, nebo zakomponování KKP 
do Strategie rozvoje města Olomouce pro roky 2017–2023.
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Olomouc tedy má svou strategii rozvoje, která ve vysoké míře reflektuje potřeby 
KKP. K efektivní podpoře KKP by víceméně stačilo, kdyby to, k čemu se město v roce 
2017 zavázalo, začalo naplňovat. Zástupci KKP jsou partnery, mnohdy i samotnými 
nositeli realizace cílů. Slabému naplňování strategie neprospívá ani nedostatečná 
kontrola a nedostatečný dohled na poslední – nejdůležitější – fázi cyklu strategic-
kého řízení: tu implementační, kdy se má strategie uvádět do praxe. Ani zjištění 
a konkrétní tipy pro rozvoj odvětví publikované v „červené brožuře“ dosud nevedly 
k žádným citelným opatřením či změnám. 

Pomineme-li oblast kultury, která je dlouhodobě podporována především formou 
dotace, město Olomouc nijak kontinuálně a systematicky nepodporuje podnikání 
v kulturních a kreativních odvětvích. 

Jak shrnuli už autoři závěrečné publikace k Mapování KKP na Olomoucku, Olomouc 
naplňuje mnohé předpoklady, aby se mohla stát kulturním a kreativním centrem. 
Spojuje v sobě turisticky atraktivní historické jádro, univerzitu se studijními programy 
orientovanými na řadu oborů zahrnutých do kreativních odvětví, snadnou dopravní 
dostupnost i centrální umístění mezi střední a východní Evropou, tradice lidových 
řemesel i dynamiku zdejšího kulturního vyžití. To vše jsou ideální charakteristiky 
pro rozvoj vytyčeného segmentu. Navíc v době, kdy Olomouc hledá svou novou 
tvář. To vše stále platí.

Projekt se stal v několika ohledech příkladem konceptualizace termínu kulturních 
a kreativních průmyslů v konkrétním prostředí, jeho objasnění směrem k oborově 
aktivní societě i informačním rozcestníkem, avizujícím místní samosprávě budoucí 
potenciál strukturálních uchopení a možné podpory celého sektoru. Základní idea 
pracuje rovněž s omezenými možnostmi fi nančních zdrojů, což je aktuální problém 
aglomerace, a v dílčích návrzích jsou formulována především nízkonákladové řešení 
založená na soft strategiích, symbiotickém působení KKP a municipality, vzájemném 
využívání výstupů, tvůrčího a sociálního kapitálu a střednědobého politického 
a hospodářského směřování regionu. Projektové aktivity inspirovaly také další dílčí 
konání v rámci segmentu, například pojistily průběžné fungování platformy Kreativní 
Olomouc a její fi nancování, případně napomohly vzniku či upevnění sítí mezi aktéry.

Podpora KKP je jedním ze strategických cílů ČR a také olomoucký region by se měl 
cíleně připravovat na plánované strategie a budoucí grantová schémata. Mimo jiné 
proto, že rovněž oblast KKP se vyznačuje silnou konkurencí jiných regionů, které 
na kultuře a kreativitě budují svou moderní image. Olomouc by neměla zůstat 
stranou těchto klíčových trendů a měla by svou příležitost uchopit s ohledem 
na svou jedinečnost a význam.
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The publication  “Motivation of actors of creative industries in the Olomouc agglo-
meration: Strategies and recommendations for strengthening the segment” 
is the main output of the project “Research on the motivations of actors within 
creative industries in the Olomouc agglomeration”. The project was conducted 
at Palacký University in Olomouc with the fi nancial support of the Technology 
Agency of the Czech Republic.

The publication of the author’s team (Rostislav Nétek, Petr Bilík, Michaela Jendřejko-
vá, Magdaléna Petráková, Petra Šobáňová, Jaroslav Burian, Vít Pászto and Jan Chlou-
pek) off ers a range of information, analytical and research conclusions and practical 
recommendations. The work also recalls that the cultural and creative industries 
(CCI) in the Olomouc agglomeration consists of approximately 1,200 entities with 
an annual economic output of over CZK 4.7 billion. These creative industries, 
with their economic benefi ts and character, are a key driver of the 4.0 economy 
and belong to very dynamic segments with low investment costs and high added 
value. The publication emphasizes their importance for the economy and draws 
attention to the fact that art, culture and creativity cannot be understood as a “su-
perstructure” of the economy, but as one of its essential components. This is also 
why the authors attempted to comprehensively grasp this phenomenon in an eff ort 
to support it and off er a set of recommendations for practical use. 

The publication summarizes the fundamental milestones of the development 
and research of CCI in Olomouc since 2015 and provides a number of examples 
of good practice from various regions in the Czech Republic. It looks at creative 
industries from several angles: in the context of regional development as a key urban 
factor, in the context of migration and the brain drain phenomenon, and 
in the context of education. The authors’ original contribution is also a spatial view 
of creative industries, as industries are closely linked to the spatial location of their 
actors and because of a unique mix of diff erent local factors.

The publication focuses on the research of creative industries in the Olomouc agglo-
meration. The authors recall the starting points of the research and the continuity 
of their research, highlight current changes in the cultural infrastructure of Olomouc 
and the Olomouc agglomeration, and most importantly, introduce a number 
of research fi ndings from the qualitative and quantitative research on the motiva-
tions and mobility of CCI actors in the Olomouc agglomeration. The research team 
has operationally extended the original focus of the research towards the current 
research problem of the impact of the covid-19 pandemic on cultural and creative 
industries. They have captured not only the situation of the fi rst wave of the pande-
mic but its eff ects on the CCI and the strategies by which CCI actors responded 
to this unprecedented situation. The benefi ts of the research for practice 
are recommendations for entities on how to proceed in similar situations in order to 
maintain a relationship with audiences and customers and turn a crisis situation into 
an opportunity for qualitative change and innovation.
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A SWOT analysis is presented at the end of the publication. It clearly summarizes  
the strengths, weaknesses, opportunities and risks present within CCI for the 
Olomouc agglomeration. With a view to the application of research conclusions,  
it brings a summary of strategic findings and recommendations, offers partial usable 
solutions and a proposal for a CCI support strategy.

The summary of the proposed strategic findings and recommendations contains 
the following points:

• Support for CCI is one of the strategic goals of the Czech Republic,  
and the region should purposefully prepare for planned strategies and future 
grant schemes.

• Strong competition exists from other regions which are preparing to build 
a modern representation of CCI. In the case of Olomouc, this opportunity may 
have been seized too late.

• The city of Olomouc and the Olomouc Region should promptly clarify their 
current position on CCI and adopt a coordinating role.

• It is desirable to strengthen the identity of the city in a manner which would 
correspond to the activities of CCI in the region.

A tangible expression of the city`s interest in CCI and the robustness of the es-
tablished infrastructure in other regions are creative clusters with the appropriate 
background and programme. The construction of CCI centres is both a functional 
issue and a matter of prestige and proof of the region`s maturity.

The main pillars of the development of CCI in specific cities are the cultural concepts 
which would serve for long-term planning, the identification of priorities and capaci-
ties in specific territorial units, and the preferences in the population. Elaboration  
of a cultural concept should precede fundamental, strategic steps, although it can 
be implemented in parallel with most of the recommendations formulated here.

Coordination of CCI to the agglomeration by the city or an authorized non-profit 
institution should lead to the distribution of tasks within the scope of individual 
partial usable solutions.

The publication also reminds that Olomouc fulfils many of the preconditions for 
culturally creative centres. It combines a historical core attractive to tourism, a uni-
versity with study programmes which focus on many disciplines in creative industry, 
easy transport accessibility with a central location between Central and Eastern 
Europe, folk craft traditions, and the dynamics of local cultural activities. All these 
are ideal characteristics for development in the established segment.

The implemented project has in several ways become an example of conceptuali-
zing the notion of cultural and creative industries in a specific environment, clarifying 
its principles towards a professionally active society, providing an informative guide, 
informing local governments of the future potential of structural authorities and 
possible support for the whole sector. The draft measures also take into account 
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the limited financial resources, which is a current problem in the Olomouc agglome-
ration. The proposals therefore mainly formulate low-cost solutions based on soft 
strategies, the symbiotic action of CCI and the municipality, the mutual use of out- 
puts, creative and social capital, and the medium-term political and economic direc-
tion of the region. The project activities have also inspired other partial events within 
the segment; for example, they have ensured ongoing operation of the Creative 
Olomouc platform and its financing and assisted in creating and strengthening  
the networks between actors.

Support for CCI is one of the Czech Republic’s strategic goals, and the Olomouc 
region should be preparing for planned strategies and future grant schemes. This  
is partly because the area of CCI is characterized by strong competition from other 
regions which build their modern image on culture and creativity. Olomouc should 
not stay away from these key trends and should seize its opportunity to take advan-
tage of its uniqueness and significance.
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