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Zpráva o činnosti 2016 

 
Své pevné místo v kalendáři pravidelných akcí Tylova domu v  Poličce získala tradice 

festivalů. V roce 2016 k nim neodmyslitelně  patřil -  v dubnu 20. ročník jazzových dnů - 

JAZZ 2016 a 4. ročník Dnů slovenské kultury.  Milovníkům krásné hudby byly zasvěceny 

květnové neděle 19. ročníku Martinů festu, spojené s výstavkou, která představovala průřez 

všemi ročníky. Číslovka 555 - tři  pětky s nadmořskou výškou Poličky patřila srpnovému, 

jubilejnímu 25. ročníku multižánrového festivalu Polička*555, který se nesl v duchu dobré 

nálady od pátečního podvečera do neděle odpoledne. Po všechny festivalové dny bylo na 

Palackého náměstí téměř 60 stánků s rukodělným a řemeslným zbožím.  Pochopitelně i stánky 

s občerstvením všeho druhu tak, aby návštěvníci byli po všech stránkách spokojeni. Mezi 

doprovodné akce festivalu se zařadil Koncert mladých umělců se svým již 21. ročníkem 

mistrovských houslových kurzů profesora Milana Vítka. 

Tylův dům za spolupráce Vysokoškolského uměleckého souboru Pardubice a polského 

sboru Medici Cantantes  Wroclaw se zapojil v měsíci říjnu k oslavě 700. výročí narození 

Karla IV. koncertním projektem „Píseň zemí Koruny české“. Koncertní vystoupení v  kostele 

sv. Jakuba Většího v Poličce a sklidilo velký ohlas.  

Na říjnovém 6. ročníku nesoutěžní přehlídky amatérských divadelních souborů Zákrejsova 

Polička se představil Divadelní soubor E. Vojana Brněnec, Divadelní spolek Jiráskovo 

divadlo Hronov, Divadelní soubor Kulturního domu - holičští ochotníci, Ochotníci ze 

Širokého Dolu, Divadelní spolek Tyl Polička a Osvětová beseda Velká Bystřice. Divadelní 

přehlídka byla velice úspěšná a návštěvností předčila předešlé ročníky.  

Pošesté jsme se setkali u Slavnostního rozsvícení vánočního stromu, kterému předcházela 

v Tylově domě již tradiční pohádková mikulášská besídka pro děti. Shon velikonočního a 

vánočního času jsme se snažili alespoň trochu zmírnit oblíbenými inspiracemi. 

Nabídka kulturních akcí během celého roku byla pestrá a každý návštěvník měl možnost si 

vybrat svůj pořad. Několikrát za rok se podařil Tylův dům vyprodat do posledního místa 

(Cimrmani, Bláznivý Petříček, koncerty Jakuba Smolíka, Václava Neckáře…)  

Z důvodu distribuce několika "kasovních" trháků (Lída Baarová, Řachanda, Lichožrouti, 

Anděl Páně 2,…) bylo úspěšné kino, kde průměrná návštěvnost na jedno představení byla 

bezmála 90 diváků. 

V roce 2016 jsme se zapojili promítáním filmu z oslav 750. výročí založení města Polička 

do celoměstské akce "Čas pro neobyčejné zážitky". 

Velice dobře si vedlo Vzdělávací středisko při Tylově domě a otevřelo jazykové kurzy, 

které nabízely výuku i při menším počtu účastníků. Veřejnosti byla nabídnuta i možnost 

individuální výuky, která byla využita. Předpokládáme, že tento trend bude v příštích letech 

převažovat nad masovou výukou jazyků. Zájem byl o anglický, německý, francouzský a 

italský jazyk. Dokonce byl v rámci individuální výuky otevřen pro 2 účastnice japonský 

jazyk. Neotevřely se nabízené kurzy španělského a ruského jazyka. Všem školkám v Poličce 

byla nabídnuta výuka anglického jazyka pro předškoláky. Této nabídky využila jen MŠ 

Hegerova. Kurz vede zkušená lektorka, která má již s touto výukou zkušenosti.  

 



2 

 

Při Tylově domě jsme otevřeli zájmové kroužky pro děti i dospělé. Z předchozích let 

zůstával stále velký zájem o Jógový klub, Cvičení pro zdraví a krásu a Cvičení rodičů s dětmi. 

Vzhledem k zájmu se u veřejnosti dobře zapsalo i Zdravotní cvičení pro každého a Kurz 

masáží pro volný čas. V říjnu se tradičně otevřel Kurz tance a společenské výchovy pro 

teenagery, který byl rozšířený o kurz tance pro pokročilé a pro dospělé z řad starší generace. 

O všechny pohybové kroužky, jak pro děti, tak hlavně pro dospělé je ze strany veřejnosti stále 

zájem a bývají plně obsazeny. Na začátku září jsou prezentovány na Dnech otevřených dveří. 

Tato akce se již stala tradicí a z řad veřejnosti je o ni zájem.  

Velký sál byl využíván pro pořádání plesů, koncertů, tanečních setkání seniorů, 

divadelních představení, komponovaných pořadů, školních představení, divadelních 

přehlídek, festivalů různých žánrů. Přísálí velkého sálu sloužilo svými prostorami k 

inspirativním výstavám.  

Malý sál sloužil především pohybovým kroužkům a byl využíván pro různá školení, 

přednášky a zasedání MZ.  

V Sálku Bohuslava Martinů je umístěna stálá výstava z průřezu devatenácti ročníky 

Martinů festu.  

Tylův dům tradičně spolupracoval se školami všech úrovní ve městě a připravil řadu 

školních představení i večerních koncertů (akce ZUŠ B. Martinů Polička, Život je jen náhoda, 

Kadeřnicko-kosmetická soutěž…). Kromě bohatého programu svých vlastních akcí jsme 

spolupracovali i se spolky a sdruženími, které pořádají a organizují akce spojené s kulturou 

(Pontopolis, MIME FEST, Nejúspěšnější sportovec regionu i kraje, akce Svazu důchodců,…) 

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

firmy, kterým patří naše poděkování. 

 

Tylův dům zaznamenal v roce 2016 na 589 akcích, které uspořádal včetně Vzdělávacího 

střediska 69 078 návštěvníků. 
 

Statistika návštěvnosti Tylova domu v Poličce za rok 2014, 2015 a 2016 

 

 

  k 31. 12. 2014 k 31. 12. 2015 k 31.12.2016 

  Název akce 

Počet 

akcí 

Návště-

vnost 

Počet 

akcí 

Návště-

vnost 

Počet 

akcí 

Návště- 

vnost 

1. Divadelní představení (mimo abonmá) 10 2 031 7 1 759 8 1 568 

2. Divadelní abonentní cyklus 7 2 226 7 2 500 5 1 853 

3. Kruh přátel hudby 7 604 5 307 8 440 

4. Festivaly 28 11 260 39 17 854 38 20 829 

5. Koncerty 7 1 745 9 2 926 11 2 974 

6. Školní divadelní cyklus 10 2 168 18 4 507 12 3 188 

7. Školní filmový cyklus 13 1 981 6 664 21 2 725 

8. Plesová sezóna 4 2 050 4 1 850 4 1 700 

9. Kino 87 4 208 93 4 261 94 7 156 

10. Live přenosy - - 2 27 2 67 

11. Společenské akce 35 16 589 31 17 513           28 10 443 

12. Pronájmy a jiné akce 29 4 610 32 6 574 29 4 940 

13. Výstavy 5 4 700 3 3 500 3 6 700 

14. Vzdělávací středisko 372 4 345 287 4 546 326 4 495 

  CELKEM 614 58 517 543 68 788 589 69 078 
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Získané finanční prostředky z dotací a grantů v letech  2014 - 2016 

 

 

Získané finanční příspěvky vlastní iniciativou Tylova domu v  letech 2014 - 2016  

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

kterým patří naše poděkování. 
 

 

 

 
 

 

Výnosy z pronájmu prostor Tylova domu 2014 - 2016 

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

společenských setkání, kulturních pořadů a prodejních akcí.  

 

 

 

 

 

 

Hospodářský výsledek 2016 

Výsledkem hospodaření roku je zisk ve výši 26 256 Kč.  Zisk bude převeden do rezervního fondu.  

Snížení obratu souvisí s pořádáním akcí k výročí 750. let Poličky v roce 2015, na které byl navýšen 

účelový příspěvek zřizovatele, dotace z Pardubického kraje i příspěvky z nadací.  

Celkové tržby ze vstupného a kurzovného se i přesto pohybují v podobné výši jako v minulých 

letech. Obrovský nárůst oproti slabému roku 2015 měly tržby za vstupné na filmová představení, a to 

o 84%. Vysvětlujeme si to vyšší atraktivitou nabízených filmů, která k nám přilákala téměř 

dvojnásobek diváků. Velký zájem byl také o filmová představení pro školy a družiny. 

Pozitivní výsledek nám umožnil obnovit některé docházející zařízení v Tylově domě, pořídit 

drobný majetek potřebný k plynulému chodu organizace a zajištění festivalů a také zajistit některé 

nezbytné opravy interiéru budovy.  

Podrobněji je rozložení nákladů a výnosů organizace zpracováno po střediscích v dokumentu 

Čerpání rozpočtu 2016 a komentováno v Rozboru hospodaření 2016. 

 

 

 

 

 

 

Přehled dotací a příspěvků 2014 2015 2016 

Granty KrÚ na festivaly 45 000,- 70 000,- 70 000,- 

Dotace KrÚ na Polička*555 a výročí 750. let Poličky (2015) 50 000,- 200 000,- 70 000,- 

Příspěvek nadace Český hudební fond 11 000,- 5 500,- 12 000,- 

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

Příspěvek nadace Bohuslava Martinů 40 000,- 100 000,- 75 000,- 

Celkem za rok  186 000,- 415 500,- 227 000,- 

Rok Reklama 

2014 86 000,- Kč 

2015 135 500,- Kč 

2016 116 500,- Kč 

Rok Pronájem prostor Služby k pronájmu 

2014 121 280,- Kč  16 450,- Kč 

2015 181 400,- Kč  37 609,- Kč 

2016 175 750,- Kč  46 660,- Kč 

Rok Náklady Výnosy Výsledek 

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

2015 10 296 084,- Kč  10 371 839,- Kč  75 755,- Kč  

2015 9 914 706,- Kč 9 940 962,- Kč  26 256,- Kč  
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Správa a ochrana svěřeného majetku 

Objekt je zabezpečen systémem ochrany, k jehož narušení během roku nedošlo. V roce 2016 

proběhla dílčí oprava fasády, drobné běžné a mimořádné opravy a pravidelné revize. 

Dílčí oprava fasády Tylova domu – západní část 

Z důvodu vlhkosti zdiva a opadávání omítky pokračuje město Polička i v tomto roce v opravách 

obvodového pláště Tylova domu.  Pro opravy částečně využívá i dotačních prostředků z programu 

„Podpora obnovy kulturních památek prostřednictvím obcí s rozšířenou působností“  Ministerstva 

kultury ČR. 

V roce 2014 byly z tohoto programu čerpány prostředky na opravu východní strany Tylova domu, 

v roce 2015 probíhala oprava jižní strany a v roce 2016 následovala strana západní. Zhotoveny byly 

drenáže, které umožní odvodnění stěn a zabrání vlhkosti zdiva, dále bylo opraveno opadané zdivo 

novou omítkou.   

Běžné opravy 

V uplynulém období byly zajišťovány běžné opravy nákupem náhradních dílů a nátěrových hmot 

např. k opravě kancelářského nábytku, vodoinstalací, dřevěných podlah, omítek apod. Vyměněn byl 

průtokový ohřívač vody, vysoušeč rukou a sprchové hadice v šatnách. Obnoveny byly parapety nad 

schodišti a panely pro umístění propagace. Opraveny byly dřevěné praktikábly. 

Mimořádné opravy 

V roce 2016 proběhla plánovaná rozsáhlá údržba čtyř velkých dřevěných vikýřů na střeše Tylova 

domu, která spočívala ve zbavení povrchů nečistot a starých nátěrů a v obnově nátěrů. Na podzim byla 

provedena renovace nátěrů vnitřních dřevěných prvků v prvním poschodí Tylova domu, a to zejména 

vnitřních dveří, obložení v malém sále, nábytku a zrcadel v divadelní vinárně. Opravena byla také 

stále vlhká stěna schodiště do pekla při východní straně domu, stěna byla zbavena mokré omítky a 

obložena deskami, které umožňují odvětrávání stěny. 
V průběhu roku byla provedena řada neplánovaných oprav, jejichž potřeba nastala v důsledku 

poruch. Jedná se opravy elektroinstalací, UPS, baterie EPS, čidla v kotelně, vzduchotechniky a měřiče 

tepla ke klubu.  

Stavebně technické úpravy 

V roce 2016 nebyly v Tylově provedeny žádné stavebně technické úpravy.  

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

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

nedostatky.  

V roce 2016 proběhla pouze jediná kontrola třetích subjektů: 

 Konfederace umění a kultury – Svazová inspekce BOZP, Regionální pracoviště Morava 

provedla dne 21. 11. 2016 kontrolu stavu a dodržování předpisů BOZP. Bylo provedeno metodické 

poradenství v oblasti BOZP a kontrola plnění opatření stanovených právními předpisy pro oblast  

BOZP – odborná způsobilost zaměstnanců pro BOZP, pracovně-lékařská péče, pracovní úrazovost, 

kontrolní činnost, kontroly a revize technických zařízení, organizační směrnice. Nebyly zjištěny 

významné nedostatky. 
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Plány a vize na budoucí období 

V příštím období je nezbytné pokračování v provádění dílčích oprav fasády Tylova domu ze 

severní strany podle studie ing. Petra Šafáře  -  Dílčí opravy venkovních omítek, ke které bylo vydáno 

souhlasné závazné stanovisko Oddělení státní památkové péče Městského úřadu Litomyšl. 

Na rok 2017 je plánována renovace nátěrů dřevěných prvků v interiéru v přízemí Tylova domu, 
která představuje zbavení povrchů nečistot a starých nátěrů a obnovu nátěrů. Dále jsou 

plánovány běžné opravy, vyplývající z provozu, zejména výmalby, nátěry a předpokládané opravy 

přístrojů.  

Zaměstnanci Tylova domu 

Chod organizace zajišťovalo v roce 2016 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 obsluha baru). K pracovnímu úrazu v období nedošlo. 

  

 

 

V Poličce dne 20. 2. 2017        

…………………………………… 

Alena Báčová 

ředitelka Tylova domu 


