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Zpráva o činnosti 2014 
 

Tylův dům byl v roce 2014 ve své činnosti výrazným článkem pestré nabídky kultury ve městě, kdy 

každý návštěvník měl možnost si vybrat svůj pořad. Ve své činnosti zaznamenal na 595 akcích, které 

uspořádal včetně Vzdělávacího střediska 57 758 návštěvníků.  

  

K úspěšným a pravidelně se opakujícím akcím patřily bezpochyby čtyři festivaly –  

18. ročník festivalu Polička JAZZ, 17. ročník Martinů festu, 23. ročník multižánrového festivalu 

Polička*555, 4. ročník nesoutěžní přehlídky amatérských divadelních souborů – Zákrejsova Polička, 

2. ročník Dnů slovenské kultury a 4. ročník Slavnostního rozsvícení vánočního stromu pořádané 

Tylovým domem a finančně podporované Městem Poličkou, Pardubickým krajem, Nadací Bohuslava 

Martinů a Českou kulturou.  

Jejich návštěvnost opět patřila k těm s nejvyššími počty návštěvníků. 

  

 Velký sál Tylova domu v Poličce byl využíván pro pořádání plesů, koncertů, tanečních setkání 

seniorů, divadelních představení, výuky kurzu tance a společenské výchovy, komponovaných pořadů, 

školních představení, promítání kina, divadelních přehlídek a festivalů různých žánrů. 

  

Velký ohlas v Tylově domě sklidily pořady, které si své diváky vždy najdou. K takovým bezpochyby 

patří: „cimrmanovský“ Lijavec, unikátní koncert Mira Žbirky, koncert jedné z nejvýraznějších 

zpěvaček české countryové scény Věry Martinové a v závěru roku koncert Jakuba Smolíka. 

 

V dramaturgii divadelního abonentního cyklu jsme se snažili o žánrovou pestrost, střídala se klasika 

se současnou tvorbou.  V podzimní sezóně vzrostl počet stálých abonentů. 

 

V  koncertní sezóně Kruhu přátel hudby musíme zmínit koncert Ave Maria s Editou Adlerovou, který 

měl u diváků velmi kladný ohlas. Koncertní sezona KPH byla finančně podporována Nadací Českého 

hudebního fondu. 

 

Úspěšně pokračovala seniorská taneční odpoledne s dechovkou. 

 

Vzdělávací středisko otevřelo 10 jazykových kurzů a 5 zájmových kroužků pro dospělé, děti a 

teenagery. 

 

Přes celosvětový (a tím samozřejmě i evropský a domácí) meziroční pravidelný pokles návštěvnosti 

kin si kino v Tylově domě udržuje silnou pozici návštěvnosti v kategorii  jednosálových kin.  

Při promítání cca 3 x v  týdnu navštívilo kino v průběhu roku 6 284 diváků. 

 

Od 20. července 2014 jsme začali s živými přenosy velkých domácích a zahraničních koncertů vážné 

hudby, operních a baletních představení.  

 

Ne malou měrou se na pořádání kulturních akcí finančně opět podílely poličské i mimo poličské firmy, 

kterým patří naše velké poděkování. 

  

 



Statistika návštěvnosti Tylova domu v Poličce za rok 2012,  2013 a 2014 

 

 

 

 
Získané finanční prostředky z dotací a grantů v letech  2012 - 2014 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Získané finanční příspěvky vlastní iniciativou Tylova domu v  letech 2012 - 2014  

 

Ne malou měrou se na pořádání kulturních akcí finančně podílely poličské i mimopoličské firmy, 

kterým patří naše poděkování. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

     
  k 31. 12. 2012 k 31. 12. 2013 k 31. 12. 2014 

  Název akce Počet akcí Návštěvnost Počet akcí Návštěvnost Počet akcí Návštěvnost 

1. 

Divadelní představení (mimo abon. 

cyklus) 9 

              

1458                         10 2031 5 346 

2. Divadelní abonentní cyklus 10        2604 7 2226 5 1392 

3. Kruh přátel hudby 6          489 7 604 5 328 

4. Festivaly 29      10208 28 11260 35 11582 

5. Koncerty 12        3982 7 1745 7 1803 

6. Školní divadelní cyklus 11        2216 10 2168 17 3467 

7. Školní filmový cyklus 1 152 13 1981 12 1673 

8. Plesová sezóna 4 2200 4 2050 4 1850 

9. Kino 24 1276 87 4208 114 4489 

10. Live přenosy - - - - 4 122 

11. Společenské akce 31 11192 35 16589 35 17543 

12. Pronájmy a jiné akce 33 5570 29 4610 24 3780 

13. Výstavy 11 10860 5 4700 6 4800 

14. Vzdělávací středisko 374 4923 372 4345 322 4583 

  CELKEM 555 57130 614 58517 595 57758 

Přehled dotací a příspěvků 2012 2013 2014 

Granty KrÚ na festivaly 57 500,- 45 000,- 45 000,- 

Dotace KrÚ na Polička*555 50 000,- 50 000,- 50 000,- 

Příspěvek nadace Český hudební fond  5000,- 10 500,- 11 000,- 

Příspěvek nadace Česká kultura  0,- 40 000,- 40 000,- 

Příspěvek nadace Bohuslava Martinů 40 000,- 20 000,- 40 000,- 

Dotace SFČR pro podporu a rozvoj české kinematografie 0,- 300 000,- 0,- 

Celkem za rok  152 500,- 465 500,- 186 000,- 

Rok Částka 

2012      83 808,- Kč 

2013    121 970,- Kč 

2014 86 000,- Kč 



 
Výnosy z pronájmu prostor Tylova domu 2011 - 2014  

Prostory Tylova domu byly pronajímány dalším subjektům za účelem pořádání plesů, schůzí, 

společenských setkání, kulturních pořadů a prodejních akcí.  

V roce 2014 došlo k poklesu výnosů z pronájmu nevyužitím všech prostor při plesech a zejména 

snížením počtu prodejních akcí pro nezájem veřejnosti. 

 

 

 

 

 

 

 
Hospodářský výsledek 

Výsledkem hospodaření roku je zisk ve výši 132 879 Kč. Část zisku ve výši 129 750 Kč bude použit 

ke krytí ztráty roku 2013.  

 

 

 

 

 

 
Správa a ochrana svěřeného majetku 

Objekt je zabezpečen systémem ochrany, k jehož narušení během roku nedošlo. 

V průběhu roku byla provedena revize pojistných smluv k zajištění ochrany majetku a rozsah byl 

rozšířen o pojištění elektronických zařízení. 

V roce 2014 proběhla dílčí oprava fasády, drobné běžné a mimořádné opravy, drobné stavebně 

technické úpravy a pravidelné revize. 

Dílčí oprava fasády Tylova domu 

Tylův  dům - kulturní památka města, je po rekonstrukci z roku 2002 a doznává značného opotřebení 

obvodového pláště, jak použitými materiály, tak i povětrnostními vlivy. Z tohoto důvodu bylo nutné 

přistoupit v  roce 2014 k částečné opravě, při které byly řešeny především plošné prvky z kamene, 

omítky a štuku, oplechování části fasády a narušených soklů východní strany budovy. Stěna byla 

odvlhčena systémem venkovních drenáží a založením nopové folie. 

Vlastní oprava zasáhla jen minimálně do celkového urbanistického a architektonického řešení stavby a 

daného území. K financování oprav jsme využili příspěvek od Ministerstva kultury ČR z programu „ 

Podpora obnovy kulturních památek prostřednictvím obcí s rozšířenou působností.“ 

Běžné opravy 

V uplynulém období byla zajišťována obnova části maleb v budově Tylova domu, nákup náhradních 

dílů např. k opravě WC, oprava zámku, oprava kancelářského nábytku a další drobné opravy. 

Mimořádné opravy 

V roce 2014 si vyžádala kotelna výměnu plynového filtru a opravu odvětrání. Došlo k výměně 

zavírače vchodových dveří. Odborná servisní oprava byla nutná u nápojového automatu a záložního 

zdroje pro nouzové ovládání požární opony. 

Stavebně technické úpravy 

Původní technická kancelář ve vestibulu byla přebudována na bar. Úprava spočívala v drobných 

opravách omítky, výmalby, úpravy elektroinstalace a vodoinstalace v souvislosti s umístěním 

vestavného nábytku.  

Rok Částka 

2011 185 000,- Kč 

2012 188 500,- Kč 

2013 162 042,- Kč 

2014 121 280,- Kč  

Rok Náklady Výnosy Výsledek 

2012 7 949 229,- Kč 7 954 662,- Kč 5 433,- Kč 

2013 8 504 463,- Kč               8 284 710,- Kč                -219 753,- Kč 

2014 8 338 143,- Kč  8 471 022,- Kč  132 879,- Kč  



Z důvodu ochrany satelitní paraboly na digitální přenos kina před padajícím sněhem byly na střechu 

nad objektem doplněny protisněhové zábrany. Při té příležitosti byl zkontrolován stav střešní krytiny 

na západní straně budovy odbornou firmou. 

Revize 

Tylův dům je začleněn do kategorie se zvýšeným požárním nebezpečím dle §4 zákona ČNR č. 

133/1985 Sb. v  platném znění o požární ochraně resp. §28 vyhlášky č. 246/2001 Sb. o požární 

prevenci. Revize a školení pracovníků Tylova domu byly prováděny dle Harmonogramu revizí a 

školení v určených pravidelných intervalech dle platných předpisů. 

Provedené kontroly 

V roce 2014 neproběhla žádná veřejnosprávní kontrola zřizovatele, organizace nebyla zařazena do 

plánu kontrol zdravotního, sociálního pojištění, ani jiných institucí. 

V průběhu roku byly prováděny předběžné, průběžné a následné řídící kontroly. Při schvalovacích, 

operačních, hodnotících a revizních postupech nebyly zjištěny ve sledovaném období závažné 

nedostatky.  

Plány a vize na budoucí období 

V příštím období je nezbytné pokračování v provádění dílčích oprav fasády Tylova domu z jižní a 

částečně západní strany podle studie ing. Petra Šafáře  -  Dílčí opravy venkovních omítek, ke které 

bylo vydáno souhlasné závazné stanovisko Oddělení státní památkové péče Městského úřadu 

Litomyšl. 

V roce 2015 bude provedena zásadní údržba vnějších oken a dveří, která představuje obnovu nátěrů, 

seřízení a výměny mechaniky a těsnění. Dále jsou plánovány běžné opravy, vyplývající z provozu -  

zejména výmalby, nátěry a předpokládané opravy přístrojů a zařízení. 

Zaměstnanci Tylova domu 

Chod organizace zajišťovalo v roce 2014 celkem 8 zaměstnanců (přepočtený stav 7,5), z toho 

ředitelka, ekonomka, 2 kulturní pracovnice, 2 techničtí pracovníci a 2 uklízečky.  

Na základě dohod o provedení práce pracovalo v  Tylově domě celkem 26 osob (uvaděčky, šatnářky, 

lektoři a jiná výpomoc). V srpnu 2014 došlo k pracovnímu úrazu bez vystavení pracovní neschopnosti. 

Náhrady škody úrazu byly zaměstnanci odškodněny pojišťovnou v plné výši. 

 

  
Polička dne 26. 2. 2015                                                                                    Alena Báčová 

                                                                                                           ředitelka Tylova domu 

 

 


