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Zpráva o činnosti 2017 
 

Tylův dům má ve městě, i přes rostoucí tlak konkurence, jasné a nezaměnitelné postavení, 

srozumitelné jak pro interprety, tak i pro diváka, a je stále atraktivním koncertním prostorem pro tisíce 

návštěvníků nejen z Poličky, ale i lidí ze širokého okolí. Stejně jako v letech předchozích, tak i v roce 

2017 plnil Tylův dům úlohu zprostředkovatele uměleckých zážitků, zábavy a vzdělávání. Bohatý 

výběr různě zaměřených tvůrců, herců, tanečníků, zpěváků, hudebníků a nejširší škály programové 

nabídky filmových titulů kina, kde jsme spolupracovali se všemi filmovými distribucemi České 

republiky, byl hlavním mottem při přípravě této velmi úspěšné sezóny.  

Jednalo se především o činohry s třinácti divadelními představeními, z nichž byly tři beznadějně 

vyprodané a s převahou divácky stále velmi oblíbené a vyhledávané komedie se známými hereckými 

osobnostmi. V počtu prodaných abonentních předplatných oproti roku 2016 vzrostl počet abonentů o 

dvacet pět procent. 

Polička, rodné město Bohuslava Martinů a spolu s ní festival hudby Martinů fest, si oprávněně 

zakládá  na vstřícnosti vůči klasické i moderní vážné hudbě. Uznávaný český dirigent Jiří Bělohlávek, 

který patřil mezi nejvýznamnější české umělce současnosti (Metropolitní opera, Carnegie Hall, Ceny 

Gramophone nebo Symfonický orchestr BBC) měl neobyčejný vztah k Bohuslavu Martinů a Poličce. 

Toto se umocňovalo od roku 2011, kdy spolu s PKF – Prague Philharmonia pobýval na společném 

týdenním soustředění hudebníků v Tylově domě. Následně se vrátil jako dirigent do Poličky ještě 

dvakrát, kdy velkou část svého honoráře prominul ve prospěch Tylova domu. Umělecká cesta Jiřího 

Bělohlávka se symbolicky po 23 letech spolupráce s PKF uzavřela na jeho posledním společném 

vystoupení na 20. ročníku Martinů festu 7. května 2017.  

Špičková díla zněla nejen v rámci abonentního cyklu Kruhu přátel hudby při Tylově domě, ale byla 

i součástí projektů vážících se k životu a tvorbě slavného rodáka  také  během tradičních festivalů. 

Martinů fest, Jazzový festival a multižánrová třídenní slavnost Polička* 555 poutaly pozornost 

odborníků, fanoušků i  širokého publika a přiváděly  nejen do Tylova domu  dlouholeté i nové zájemce 

o hudbu vážnou, populární, ale i o divadla, výstavy a další projekty. 

Mezi oceňované hudební pořady uspořádané v Tylově domě se řadí vyprodané vystoupení 

nestárnoucí kapely Olympic a koncert Věry Špinarové. Agenturní nabídky jsou v tomto žánru 

v podstatě už léta moc neměnné, a objeví-li se novinka, není na takové umělecké úrovni, aby ji bylo 

možné zařadit do programu samostatně, a je spíš vhodná pro zpestření plesu, firemní akce či obdobně 

zaměřené společenské události. V dramaturgii zábavných pořadů jsme se v roce 2017 opírali o „staré“ 

známé tváře, těšící se celostátní oblibě.   

Rostoucí oblibu u návštěvníků mají rovněž zábavné cestovatelské besedy, v nichž tradičně vyniká 

především Jiří Kolbaba.  

Důležitou součástí programové nabídky byla představení VII. ročníku nesoutěžní divadelní 

přehlídky amatérských divadelních souborů - Zákrejsova Polička, které se zúčastnily Ochotnický 

divadelní spolek Vířina, ZUŠ Bystré, Divadelní soubor KD Holice, Ochotnici ze Širokého Dolu, 

Vicena Ústí nad Orlicí, Divadelní spolek Šembera Vysoké Mýto a Divadelní spolek Tyl Polička“ 

mladí ochotníci“.  

Programová nabídka pro děti a mládež byla z větší části určena školám. Uváděli jsme hlavně 

pohádky, které jsou mezi dětmi nejoblíbenější. Zastoupeny byly i ryze zábavné a karnevalové pořady 

pro děti s rodiči. Největší návštěvnost zaznamenaly dopolední akce pro školy. Nejčastějšími 

návštěvníky představení byli tradičně malí diváci – děti z mateřských škol a žáci 1. stupně základních 

škol. Preferovali interaktivní zábavné a zároveň i výchovné pořady, pohádky a filmové projekce.  
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U filmových projekcí jsme zaznamenali v  návštěvnosti oproti roku 2016 pokles. Ale i přes to, 

podle dat Unie filmových distributorů jsme dosáhli vyššího průměru, než je celorepublikový průměr.  

Pro české diváky zůstávají velkým lákadlem filmy domácí provenience, tedy samozřejmě pokud se 

povedou. Nejúspěšnějším titulem roku 2017 byl v poličském kině film „Po strništi bos“, který u nás 

shlédlo přes 600 diváků.  V těsném závěsu je 50 odstínů temnoty a Piráti z Karibiku: Salazarova 

pomsta.  

V loňském roce nabízel Tylův dům řadu vzdělávacích a zábavných kurzů. Ke standardní nabídce 

patřila oblíbená výuka tance a společenské výchovy, který se otevírá pro teenagery vždy v měsíci září 

a třinácti lekcí se zúčastnilo padesát dva párů, pro které byl do jedné z lekcí v rámci společenské 

výuky zařazený raut. Na prodloužené a věnečku s živou hudbou již měli rodiče možnost se na své 

ratolesti podívat, prověřit je ze znalosti tance.  

V říjnu se otevřel pro jedenáct párů Zdokonalovací kurz tance pro dospělé, jako příprava na 

nastávající plesovou sezónu. V listopadu pak se ještě uskutečnil Kurz tance pro pokročilé, na kterém 

se sešli tanečníci základního kurzu z roku 2016 s tanečníky z říjnového Zdokonalovacího kurzu tance. 

Renomé si již tradičně získaly jazykové kurzy a volnočasové aktivity pořádané pro všechny věkové 

kategorie. V uplynulém roce proběhl v Tylově domě jeden vzdělávací kurz „Líčení – můj styl“ a 

patnáct jazykových kurzů, kde byl především zájem o anglický, německý, francouzský a italský jazyk. 

Neotevřel se pouze nabízený kurz ruského jazyka. V posledních letech převažují jazykové kurzy 

s menším počtem návštěvníků. Veřejnosti byla nabídnuta i možnost individuální výuky, která byla 

využita u sedmi kurzů.  

Všem školkám v Poličce byla nabídnuta výuka anglického jazyka pro předškoláky. Této možnosti 

pro školní rok 2017/2018 nevyužila žádná školka. Výuku dětí si školky zajišťují z řad vlastních 

pedagogů. 

K veřejným jednáním využívalo prostor Tylova domu Zastupitelstvo města Poličky, zázemí 

poskytla jedinečná  budova několika plesům, mezi tradiční oblíbené pořady patřilo setkání seniorů 

s představiteli města nebo tradiční odpoledne s dechovkou.  

V roce 2017 navštívilo 627 kulturních akcí pořádaných Tylovým domem v Poličce 59 165 diváků. 

Činnost Tylova domu,  městské kulturní instituce poskytující kvalitní služby uživatelům z Poličky 

a okolí bylo podmíněno zájmem města Poličky, Ministerstvem kultury, Pardubickým krajem, Nadací 

B. Martinů, Státního fondu kultury ČR, dalších příznivců z řad organizací, diváků, posluchačů a 

frekventantů kurzů. 

 

Statistika návštěvnosti Tylova domu v Poličce za rok 2015 - 2017 

 Rok 2015 2016 2017 

  Název akce 

Počet 

akcí 

Návštěv

nost 

Počet 

akcí 

Návštěv

nost 

Počet 

akcí 

Návštěv

nost 

1. Divadelní představení (bez abonmá) 7 1 759 8 1 568 8 1 577 

2. Divadelní abonentní cyklus 7 2 500 5 1 853 5 1 806 

3. Kruh přátel hudby 5 307 8 440 5 414 

4. Festivaly 39 17 854 38 20 829 44 20 119 

5. Koncerty 9 2 926 11 2 974 7 1 868 

6. Školní divadelní cyklus 18 4 507 12 3 188 7 1 824 

7. Školní filmový cyklus 6 664 21 2 725 21 2 364 

8. Plesová sezóna 4 1 850 4 1 700 3 1 550 

9. Kino 93 4 261 94 7 156 93 5 104 

10. Live přenosy 2 27 2 67 - - 

11. Společenské akce 31 17 513           28 10 443 27 11 216 

12. Pronájmy a jiné akce 32 6 574 29 4 940 31 3 980 

13. Výstavy 3 3 500 3 6 700 2 2 500 

14. Vzdělávací středisko 287 4 546 326 4 495 374 4 843 

Celkem za rok 543 68 788 589 69 078 627 59 165 
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Získané finanční prostředky z darů, dotací a grantů za rok  2015 - 2017 

 

Získané finanční příspěvky za poskytnutou reklamu za rok 2015 - 2017 

Finančními příspěvky za poskytnutou reklamu přispěly poličské firmy, kterým patří naše 

poděkování. 
 

 

 

 
 

Výnosy z pronájmu prostor Tylova domu a pronájmu movitých věcí za rok 2015 - 2017 

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

společenských setkání, kulturních pořadů a prodejních akcí. Požadované služby brigádníků a 

zaměstnanců jsou účtovány jako služby k pronájmu. Stoly a jiný drobný majetek jsou pronajímány 

prodejcům, soukromým i podnikatelským subjektům na akce konané mimo Tylův dům.  

 

Hospodářský výsledek 2017 

Výsledkem hospodaření roku je zisk ve výši 127 009 Kč.  Zisk bude převeden do rezervního fondu.  

 

Rok 2015 2016 2017 

Náklady 10 296 084 Kč  9 914 706 Kč 10 044 290 Kč 

Výnosy 10 371 839 Kč 9 940 962 Kč 10 171 299 Kč 

Výsledek 75 755 Kč 26 256 Kč 127 009 Kč  

 

Úspěšný hospodářský výsledek je odrazem vysoké návštěvnosti dané kvalitou nabízených pořadů, 

ale také dobrou finanční situací ve společnosti. Při snaze držet ceny vstupného při nejnižší možné 

hranici tak, aby byla představení dostupná pro širokou veřejnost, se nám dařilo naplňovat hlediště tak, 

že naprostá většina koncertů a představení si na své přímé náklady vydělala. Velkou měrou se na 

dobrém výsledku podílel úspěch při získání dotací a darů od třetích subjektů. Rekordních 457 tis. Kč 

pomohlo financovat zejména Martinů fest, ale i ostatní akce a festivaly. Neúspěšní jsme byly pouze u 

Ministerstva kultury. 

Tržby ze vstupného na středisku KINO se snížily oproti mimořádně úspěšnému roku 2016, 

nicméně i tak jsou vyšší než tržby v letech předcházejících. Cyklus kvalitních koncertů KPH nám 

přinesl vyšší tržby ze vstupného při nižších nákladech na honoráře. Divadelní abonentní cyklus byl 

Přehled dotací a příspěvků v roce 2015 2016 2017 

Dotace Pardubického kraje na festivaly 70 000 Kč 70 000 Kč 120 000 Kč 

Dotace PK na Polička*555 a výročí 750. let Poličky (2015) 200 000 Kč 70 000 Kč 70 000 Kč 

Dotace Státního fondu kultury ČR - - 90 000 Kč 

Příspěvek Nadace Český hudební fond 5 500 Kč 12 000 Kč 12 000 Kč 

Příspěvek Česká kultura,  z. s. 40 000 Kč - - 

Příspěvek Nadace Bohuslava Martinů 100 000 Kč 75 000 Kč 40 000 Kč 

Příspěvek Nadace Leoše Janáčka - - 10 000 Kč 

Příspěvek Nadace Život Umělce - - 10 000 Kč 

Dary osob a podnikatelských subjektů - - 105 000 Kč 

Celkem za rok  415 500 Kč 227 000 Kč 457 000 Kč 

Rok Reklama 

2015 135 500 Kč 

2016 116 500 Kč 

2017 139 500 Kč 

Rok 2015 2016 2017 

Pronájem prostor  181 400 Kč  175 750 Kč  146 850 Kč  

Služby k pronájmu 37 609 Kč  46 660 Kč 29 890 Kč 

Pronájem movitých věcí 102 100 Kč  121 170 Kč 130 760 Kč 
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z důvodu nemoci oslaben o jedno divadelní představení. Díky vysoké návštěvnosti je výsledek velmi 

dobrý. Vzdělávací středisko se těší velkému zájmu jak v oblasti pohybové, tak i jazykové. Tržby za 

kurzovné tak bezpečně pokryjí náklady na lektory. Rozpočty festivalů byly v roce 2017 posíleny 

dotacemi a dary nadací, podařilo se tedy za získané finanční prostředky doplnit i vybavení pro 

zajištění zázemí v letech příštích.  

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

pořídit drobný majetek potřebný k plynulému chodu organizace a zajistit některé nezbytné opravy 

interiéru budovy.  

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

Čerpání rozpočtu 2017 a komentováno v Rozboru hospodaření 2017. 

Správa a ochrana svěřeného majetku 

Objekt Tylova domu a majetek je zabezpečen systémem ochrany, k jehož narušení během roku 

nedošlo. V roce 2017 proběhla dílčí oprava fasády, drobné běžné a mimořádné opravy a pravidelné 

revize. V říjnu došlo k poškození objektu Tylova domu neznámým pachatelem tím, že na omítce, 

dveřích a oknech vytvořil modrou barvou nápisy. Policie vyčíslila škodu na 18 550 Kč, a protože se 

nepodařilo zjistit skutečnosti, opravňující zahájit trestní stíhání, byl případ odložen.  

Dílčí oprava fasády Tylova domu – severní část 

Z důvodu vlhkosti zdiva a opadávání omítky pokračovalo 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 letech 2014 - 2016 byly z tohoto programu čerpány prostředky na opravy východní, jižní a 

západní strany a v roce 2017 byla opravena severní, tedy vstupní strana Tylova domu. Zhotoveny byly 

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

novou omítkou. Omítka průčelí byla opatřena novými nátěry proti oděru.   

Běžné opravy 

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

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

Vyměněna byla vodovodní baterie v kuchyni, svítidlo s čidlem u bočního vstupu, vandaly zničený 

poklop odpadní šachty, opraveny a natřeny byly výlepové stojany, některé praktikáble. Opravu či 

vyčištění si vyžádaly dvě reprobedny, projektor a přehrávače. Při revizi hlavního lustru bylo potřeba 

vyměnit prasklá skla. 

Mimořádné opravy 

V roce 2017 proběhla plánovaná renovace nátěrů dřevěných prvků v přízemí Tylova domu, a to 

zejména vnitřních dveří, obložení v předsálí a přísálí velkého sálu. V divadelní vinárně byla vyměněna 

nepraktická dělená zrcadla za celoplošná. V předešlém roce byla ošetřena vlhká stěna schodiště do 

pekla a obložena dřevěnými deskami s větracími otvory. V kulturní kanceláři byly vyměněny 

nevyhovující zářivky. Z drobného majetku se dostalo mimořádné péče pianinu na jevišti velkého sálu, 

které bylo zrenovováno a seřízeno, a dále historickým křeslům, kterým jsme dopřáli nové čalounění. 
V průběhu roku byly provedeny nákladnější neplánované opravy, jejichž potřeba nastala  

v důsledku poruch. Jedná se opravu digitalizace kina (výměna lampy a oprava UPS) a výměnu pohonu 

k požárnímu odvětrání.  

Stavebně technické úpravy 

Na základě „Požárně bezpečnostního řešeni objektu“ byl objekt v době své celkové rekonstrukce  

v roce 2001 vybaven systémem elektrické požární signalizace LITES. 

Objekt není obsazen 24 hodin denně pracovníky. V objektu je proto osazen KTPO (klíčový trezor 

požární ochrany), OPPO (optické pole požární ochrany) a ZDPPP (zařízeni dálkového přenosu 

požárního poplachu). Všechna zařízeni jsou v současné době pravidelně revidovaná a plně funkční. 

Místnost, ve které je umístěna ústředna EPS, není při pořádaných akcích vždy obsazena 

pracovníkem obsluhy. Proto bylo do místnosti pokladny ve vestibulu doplněno externí tablo obsluhy 
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EPS. Tablo zajišťuje plnohodnotnou signalizaci a ovládaní celého systému EPS, stejně jako ústředna. 

Tímto opatřením je umožněno i jiné využití místnosti s ústřednou, v současné době jako baru. 

Revize 

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

č.  33/1985 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 

Vnitřní kontrolní systém je v organizaci zapracován do vnitřní směrnice v souladu s vyhláškou 

č. 416/2004 Sb., kterou se provádí zákon č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole. Řídící kontrolu v rámci 

vnitřního kontrolního systému zajišťují: příkazce operace – ředitelka Alena Báčová a správce rozpočtu 

a hlavní účetní – ekonomka Ing. Martina Vopařilová. V organizaci jsou prováděny, předběžné, 

průběžné a následné kontroly. Při schvalovacích, operačních, hodnotících a revizních postupech 

nebyly zjištěny ve sledovaném období závažné nedostatky. 

V roce 2017 proběhly následující kontroly třetích subjektů: 

 Město Polička, odbor finanční a plánovací, úsek rozpočtu a kontroly provedl ve dnech 24. 4. - 

9. 5. 2017 veřejnosprávní kontrolu hospodaření příspěvkové organizace. Kontrolované období: 

účetní období roku 2016. Pověřená kontrolující neshledala důvody pro podání návrhu na uložení 

opatření Radě města Poličky. 

 Okresní správa sociálního zabezpečení Svitavy provedla dne 19. 10. 2017 kontrolu plnění 

povinností v nemocenském pojištění, důchodovém pojištění a při odvodu pojistného na sociální 

zabezpečení a státní politiku zaměstnanosti.  Kontrolované období: 1. 1. 2015 – 31. 8. 2017. Žádné 

nedostatky nebyly zjištěny. 

 Hasičský záchranný sbor Pardubického kraje, územní odbor Svitavy provedl dne  

7. 11. 2017 kontrolu dodržování povinností stanovených předpisy o požární ochraně pro kulturní 

památky. Byla doporučena výměna panikového kování na dveřích nouzových východů. Všechna 

kontrolní zjištění jsou v souladu s příslušnými předpisy PO.  

Plány a vize na budoucí období 

     Tylův dům, pojmenován po patronu místních ochotníků Josefu Kajetánu Tylovi, vkročí v roce 2019 

do 90. výročí od jeho otevření. Během celého roku bude Tylův dům různými akcemi vzpomínat na 

svou slavnou minulost. K oslavám budou také patřit výstavy a publikace dokreslující historii 

divadla a ochotnické činnosti.  

V roce 2019 bude provedena výměna podlahy v průchodu mezi vestibulem a předsálím v přízemí 

Tylova domu. Investiční fond bude čerpán ve výši cca 100 tis. Kč na pořízení nových výkrytů na 

jeviště velkého sálu. Jedná se o dělený horizont z černého sametu a 4 ks šálů. Dalšími plánovanými 

opravami jsou nátěry malých vikýřů na střeše Tylova domu a oprava či výměna dveří nouzových 

východů ve vestibulu. 

Zaměstnanci Tylova domu 

Chod organizace zajišťovalo v roce 2017 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 34 osob (uvaděčky, 

šatnářky, pokladní, obsluha baru, lektoři kroužků a kurzů). K pracovnímu úrazu v období nedošlo. 

 

V Poličce dne 28. 2. 2018        

…………………………………… 

Alena Báčová 

ředitelka Tylova domu 


