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Vážený pane,
Krajský úřad Kraje Vysočina, odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu (dále jen „krajský
úřad“) jako povinný subjekt dle § 2 odst. 1 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu
k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o svobodném přístupu
k informacím“), obdržel dne 17. 12. 2019 Vaši žádost o poskytnutí informace dle zákona
o svobodném přístupu k informacím, obsahující následující dotazy.
1. Úplné podklady se všemi přílohami poskytnuté radním Kraje Vysočina k projektu Vysočina
sklářská 2020.
2. Jméno, příjmení a služební funkce osoby, která rozhodla o neveřejnosti podkladů poskytnuté
radním Kraje Vysočina k projektu Vysočina sklářská 2020.
3. Úplný seznam aktivit Kraje Vysočina při přípravě projektu Vysočina sklářská 2020.
4. Úplný seznam aktivit organizace Vysočina Tourism při přípravě projektu Vysočina sklářská
2020.
5. Úplný seznam třetích osob a subjektů zapojených do projektu Vysočina sklářská 2020.
Krajský úřad k Vámi položeným dotazům sděluje následující.
Ad. 1 – Požadované podklady, které byly radním poskytnuty, naleznete v přílohách (materiál RK37-2019-37.docx, příloha RK-37-2019-37.xlsx).
Ad. 2 – Jména zpracovatele a předkladatele jsou uvedena v materiálu RK-37-2019-37, který je
veřejně přístupný a zároveň tvoří přílohu této odpovědi (viz Ad. 1).
Ad. 3 - Kalendář akcí souvisejících s tématem Vysočina sklářská pro r. 2020 je dostupný pod
odkazem
https://www.kr-vysocina.cz/cestovni-ruch-na-vysocine-se-bude-v-roce-2020-tocitkolem-skla/d-4098781/p1=1013. Seznam bude dále upravován. Kraj Vysočina se bude podílet na
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organizaci výstavy, která proběhne ve dnech 2. – 31. 3. 2020 v budově Krajského úřadu Kraje
Vysočina a na prezentaci tématu Vysočina sklářská v City Parku Jihlava ve dnech 12. 4. – 10. 5.
2020, některé akce budou připravovat příspěvkové organizace Kraje Vysočina – opět viz Kalendář
akcí Vysočina sklářská. Kraj v rámci přípravy komunikoval s řediteli a odbornými zaměstnanci
krajem zřizovaných příspěvkových organizací na úseku kultury, cestovního ruchu, školství, které
mají potenciál přispět k obsahu aktivity Vysočina sklářská, dále napomáhal s komunikací se
zástupci zejména umělecké obce, kteří se tématem sklářství dlouhodobě zabývají nebo se sklem
jako materiálem pracují. Další role Kraje Vysočina je popsána v materiálu RK-37-2019-37
(https://samosprava.kr-vysocina.cz/material/RK-37-2019-37).
Ad. 4 - Vysočina Tourism, příspěvková organizace zřizovaná Krajem Vysočina, v rámci přípravy
zajišťovala relevantní informace k tématu sklářství na Vysočině zejména k historii, zajímavostem
a unikátnosti vysočinského sklářství v národním i celosvětovém měřítku. Rovněž mapovala
aktuální situaci a na základě této jsou navrženy konkrétní aktivity v rámci realizace projektu. Dále
během měsíce ledna 2020 rozšíří turistický portál Vysočiny www.vysocina.eu o tuto aktivitu.
Ad. 5 – Seznam subjektů zapojených do Vysočina sklářská přikládáme v příloze (Seznam
subjektů.xlsx). Vzhledem k tomu, že stále probíhají jednání s dalšími subjekty, které by se mohly
zapojit, se tento seznam dále rozšiřuje.

S pozdravem

Ing. Ladislav Seidl, MBA
vedoucí odboru kultury, památkové péče a cestovního ruchu
podepsáno elektronicky

Přílohy:
- Materiál RK-37-2019-37
- Příloha RK-37-2019-37
- Seznam subjektů
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RK-37-2019-37
Marketingové téma roku 2020 „Vysočina sklářská“
pro: jednání rady kraje č. 37/2019 dne 17. 12. 2019
zpracoval: L. Novotná, Z. Vondráková
předkládá: L. Seidl

počet stran: 2
počet příloh: 1

Popis problému:
Zastupitelstvo Kraje Vysočina usnesením č. 0489/05/2016/ZK vzalo na vědomí informace
o předběžném projektovém záměru Muzea Vysočiny Třebíč, příspěvkové organizace (ZK-052016-109, př. 1) a schválilo závazek kraje na předfinancování projektu „I-CULT: Mezinárodní
kulturní platforma“ Muzea Vysočiny Třebíč, příspěvkové organizace a krytí finančních zdrojů
spoluúčasti Muzea Vysočiny Třebíč, příspěvkové organizace. Usnesením č. 0620/05/2018/ZK
rozhodlo poskytnout zápůjčku v celkové výši 14 000 000 Kč s určením pro Muzeum Vysočiny
Třebíč, příspěvkovou organizaci, za účelem realizace projektu „I-CULT: Mezinárodní kulturní
platforma“(ZK-05-2018-69).
Jedná se o projekt (10/2017–12/2020) financovaný z programu přeshraniční spolupráce Interreg
V-A Rakousko-Česká republika, do něhož jsou zapojeny subjekty z Kraje Vysočina, Jihočeského
kraje, Jihomoravského kraje a spolkové země Dolní Rakousko. Za Kraj Vysočina je partnerem
projektu Muzeum Vysočiny Třebíč, příspěvková organizace (MVT), do projektu prostřednictvím
MVT jsou zapojeny téměř všechny příspěvkové organizace zřizované Krajem Vysočina na úseku
kultury. Strategickým partnerem za Vysočinu je Vysočina Tourism, příspěvková organizace.
Projekt sleduje 4 základní témata: archeologie, etnografie, sklářství a edukační program Příběh
hranice. Hlavní výstupy projektu jsou soustředěny na rok 2020.
Kraj Vysočina je prioritně nositelem tématu sklářství. Těžištěm jsou dvě výstavy: výstava
ateliérového skla, současného designu a sklářských prací (21. 5. – 30. 8. 2020) v Oblastní galerii
Vysočiny v Jihlavě, a dlouhodobá výstava, expozice, prezentující vývoj sklářství na Vysočině (od
2. 6. 2020) na hradě v Ledči nad Sázavou realizovaná Muzeem Vysočiny Havlíčkův Brod,
příspěvkovou organizací.
Na základě komplexního pojetí tématu sklářství zpracovává Vysočina Tourism, příspěvková
organizace téma sklářství jako marketingové téma roku 2020 pod názvem „Vysočina sklářská“.
Cílem je představit Vysočinu jako kraj s tradicí sklářských mistrů, sklářského řemesla, a to
z pohledu slavné minulosti i významné sklářské produkce současné (autorské a designové). Po
celý rok bude na území Vysočiny probíhat řada doprovodných programů, zapojeny jsou sklárny,
sklářští výtvarníci, školy, paměťové instituce ad., viz materiál RK-37-2019-37, př. 1.
Široké veřejnosti bude marketingové téma „Vysočina sklářská“ prezentováno v termínu 12. 4. - 10.
5. 2020 v prostorách nákupního centra Citypark Jihlava za spolupráce Vysočina Tourism,
příspěvkové organizace (koordinátor), Odboru kultury, památkové péče a cestovního ruchu,
Odboru sekretariátu hejtmana a Odboru školství, mládeže a sportu. Ke spolupráci byly osloveny a
nabídku přijaly sklárny, sklářští výtvarníci, školy apod. Jednáno bylo i se zástupci spolku České
umění skla - Český a moravský sklářský klastr. Vzhledem k odlišnému přístupu a pojetí aktivit
nedošlo k navázání spolupráce.

Návrh řešení, zdůvodnění:
Odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu doporučuje Radě Kraje Vysočina vzít na
vědomí aktivity připravované v souvislosti s celokrajským tématem pro rok 2020 „Vysočina
sklářská“ a uložit Vysočina Tourism, příspěvkové organizaci, Odboru kultury, památkové péče
a cestovního ruchu, Odboru sekretariátu hejtmana a Odboru školství, mládeže a sportu zajistit
v první polovině roku 2020 prezentační akci „Vysočina sklářská“ v prostorách nákupního centra
Citypark Jihlava.
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Stanoviska:
Odbor sekretariátu hejtmana:
Odbor sekretariátu hejtmana souhlasí s navrhovaným řešením.
Odbor školství, mládeže a sportu:
OŠMS souhlasí s návrhem usnesení a je připraven podílet se na přípravě a realizaci aktivit
projektu "Vysočina sklářská" dle materiálu.
Vysočina Tourism, příspěvková organizace:
Vysočina Tourism je připravena koordinovat marketingové téma „Vysočina sklářská“ a ve
spolupráci s Odborem kultury, památkové péče a cestovního ruchu, Odborem sekretariátu
hejtmana a Odborem školství, mládeže a sportu zajistit v první polovině roku 2020 prezentační
akci „Vysočina sklářská“ v prostorách nákupního centra Citypark Jihlava.

Návrh usnesení:
Rada kraje
bere na vědomí
aktivity připravované v souvislosti s celokrajským tématem pro rok 2020 „Vysočina sklářská“;
ukládá
Vysočina Tourism, příspěvkové organizaci, Odboru kultury, památkové péče a cestovního ruchu,
Odboru sekretariátu hejtmana a Odboru školství, mládeže a sportu zajistit v první polovině roku
2020 prezentační akci „Vysočina sklářská“ v prostorách nákupního centra Citypark Jihlava.
odpovědnost: Vysočina Tourism, příspěvková organizace, Odbor kultury, památkové péče a
cestovního ruchu, Odbor sekretariátu hejtmana, Odbor školství, mládeže a sportu
termín: 30. 6. 2020
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RK-37-2019-37, př. 1
Počet stran: 3
Kalendář akcí – Vysočina sklářská 2020
1) březen 2020 – výstava Vysočina Sklářská v budově Krajského úřadu Kraje
Vysočina
2) 20. - 26. 4. 2020 - Mezinárodní sklářské sympozium (I-CULT) – Akademie Světlá
nad Sázavou
3) 9. 5. 2020 - 4. jarní skláření – Huť Jakub Tasice – sklářský skanzen, tradiční akce
s ukázkami sklářského řemesla - foukání, tvarování, broušení, malování, bohatý
doprovodný program
4) 12.4. - 10. 5. 2020 – Vysočina Sklářská – CityPark Jihlava - ucelená přehlídka
skláren, výtvarníků i sklářských škol. Přehlídka bude obohacena doprovodným
programem – módní přehlídkou SUPŠ Helenín a prezentací skleněného šperku
výtvarníků z Vysočiny. Součástí doprovodného programu bude fotokoutek, sklářská
dílna či ukázka tradičních uměleckých řemesel.
5) 21. 5. – 30. 8. 2020 - výstava Současné sklářské umění (I-CULT) - OGV Jihlava –
výstava ateliérového skla, současného designu a prací sklářských výtvarníků
z Vysočiny, Jižních Čech a Dolního Rakouska
6) 30. - 31. 5. 2020 - Kouzelné zahrady na zámku - zámek Žďár nad Sázavou
Tradiční víkend otevřených zahrad na zámku, tentokrát obohacený o výstavu skla a
skleněné instalace v zahradách.
7) 2. 6. 2020 – zahájení stálé expozice Sklářství na Vysočině (I-CULT) – hrad Ledeč
nad Sázavou – interaktivní expozice mapující vývoj sklářství na Vysočině
8) 5.- 6. 6. 2020 – Sympozium broušení skla + Den otevřených dveří ve společnosti
Bohemia Machine s.r.o. - Světlá nad Sázavou – přehlídka řemeslného mistrovství
českých i zahraničních brusičů, přednášky a workshopy na množství témat ze
sklářského oboru. V rámci DOD budou mít návštěvníci jedinečnou možnost
nahlédnout do sklárny světového formátu.
9) 6. 6. 2020 – Zámecký sklářský den – Světlá nad Sázavou - na zámeckém nádvoří
proběhne sklářský jarmark a výtvarné dílny, v zámku prezentace skláren a výrobků
sklářských výtvarníků. V zámeckém parku doprovodný program s gastrofestivalem.
Součástí odpoledního programu bude vyhlášení vítězů Sympozia broušení skla.
Zahájení návštěvnické sezóny zámku. Součástí expozice je unikátní sbírka více než
1000 předmětů historického skla, zapůjčeného z depozitářů Uměleckoprůmyslového
muzea v Praze (UPM). Sbírka pochází z období baroka až do poloviny 19. století
10) 12. 6. 2020 - Festival Pelhřimov – město rekordů – v pátek prezentace kolektivních
systémů – třídění využitelných složek odpadů včetně skla, přehlídka EKO rekordů,
ocenění vítězných školních tříd – fotogalerie obrazců 4x3 m vyrobených
z recyklovaných materiálů a vysloužilých elektrospotřebičů, spoty o koloběhu skla,
papíru, plastu. Z atrakcí rodeo lahev.
11) 12.6. - 30. 8. 2020 – výstava Současné sklo na Žďársku – Horácká galerie NMnM
(+ edukační programy pro ZŠ, stálá expozice z tvorby prof. Jaroslava Svobody)

12) 20. 6. 2020 - Tasice – vernisáž výstavy k seriálu Synové a dcery Jakuba skláře,
beseda s protagonisty seriálu, ukázky živé výroby skla (trvání výstavy do 30. 9. 2020)
13) 27. – 28. 6. 2020 - Sklářský jarmark na hradě v Ledči nad Sázavou – tradiční
staročeská pouť tentokrát tematicky věnovaná sklářům – ukázky sklářského řemesla,
sklářská pec, bohatý doprovodný program k stálé expozici Sklářství na Vysočině
14) 4. 7., 18 .7., 1. 8., 15. 8.2020 – Tasice – živá ruční výroba skla
15) 3.7. - 30. 8. 2020 – výstava děl vzniklých na Mezinárodním sklářském sympoziu
ve Světlé nad Sázavou, Muzeum Vysočiny Havlíčkův Brod
16) 22. 8. 2020 – Horní Bradlo – Den otevřených dveří ve výrobě vánočních ozdob Návštěvník projde celou výrobu, foukání, malování, stříbření, smáčení, dekorování
ozdob. Má možnost si nechat namalovat ozdobu na přání se jménem nebo
věnováním, možnost nakoupit vánoční ozdoby v podnikové prodejně. Od 8-14 hodin.
Poslední exkurze odchází ve 12:30.
17) 27. 8. 2020 – Slavnosti Jeřabin Žďár nad Sázavou – Galerie Stará radnice a kaple
sv. Barbory – vernisáž společné výstavy skla Klubu výtvarných umělců Horácka
18) 29. - 30. 8. 2020 – tavba skla v replice středověké sklářské pece – Havlíčkův
Brod (Vlkovsko)
19) 19. 9. – 17. 10. 2020 – Tasice – Výstava současného uměleckého skla
20) 25. – 26. 9. 2020 – Bienále Akademie Světlá nad Sázavou, DOD sklárny
Crystalite Bohemia, Svatováclavská pouť ve Světlé nad Sázavou
21) 2. pol. září – listopad 2020 – Skleněná krása ze sbírek jihlavského muzea –
Muzeum Vysočiny Jihlava
22) 3. – 4. 10. 2020 – Dny otevřených ateliérů – slavnost výtvarného umění a
tradičních řemesel po celé Vysočině - návštěvy ateliérů s možností vyzkoušet si
výtvarné techniky a postupy
23) 3. 10. 2020 - SKLO JAKO ŠPERK! představení kolekce uměleckého skla a
skleněných šperků z Ateliéru Oliva (pracovní název) - Galerie výtvarného umění v
Havlíčkově Brodě, Havlíčkovo nám. 18
24) 14. 11. 2020 – Tasice – Předvánoční skláření
25) Muzeum Vysočiny Pelhřimov – 2x přednáška v rámci cyklu Muzejní úterky

„Tour de Glass“ – několikadenní poznávací „tour“ po jednotlivých sklárnách a
sklářských expozicích Kraje Vysočina, obdobný koncept jako Dny otevřených ateliérů
- NÁVRH
I.

Jarní termín – NÁVRH možného programu, v jednání

3.6. (ST) huť AGS Karlov, sklárna Škrdlovice
4.6. (ČT) návštěva skláren Janštejn (Brokis), návštěva ateliéru Kasalý, expozice
Současného sklářského umění OGV Jihlava
5.6. (PÁ) Ledeč nad Sázavou – expozice Sklářství na Vysočině, Světlá nad Sázavou –
brusičské sympozium, návštěva skláren CAESAR Crystal
6.6. (SO) Světlá nad Sázavou – brusičské sympozium, DOD v Bomma, prohlídka
expozice historického skla v zámku, doprovodné aktivity?
7.6. (NE) Milovy, Křižánky – exkurze po zaniklých hutích, návštěva expozice v bývalém
Skelmistrovském domě v Milovech, expozice horáckého skla v Horáckém muzeu
v Novém Městě na Moravě
II.

Podzimní termín - NÁVRH možného programu, v jednání

30. 9. (ST)
1. 10. (ČT)
2. 10. (PÁ) - huť AGS Karlov, sklárny Škrdlovice
3. 10. (SO) DOA - Kraj Vysočina, Milovy – nejslavnější horácká huť, výklad historie, 3D
prezentace sklářské osady a hutě. Návštěva historického obydlí huťmistrů Konrathů,
Výstava milovské a horácké sklářské produkce. Ukázky dokumentárního filmu Skleněné
tajemství Vysočiny.
4. 10. (NE) DOA – Kraj Vysočina
III. Letní termín
Bude doplněn po obdržení informací za strany skláren (návaznost na celozávodní
dovolené)
Program bude doplněn a finálně upraven po obdržení zpětné vazby od všech
potenciálních organizátorů workshopů a doprovodných aktivit. Přesný itinerář bude
součástí informační brožury VT.

Zpracoval: Vysočina Tourism, příspěvková organizace

Seznam osob a subjektů - Vysočina sklářská
Valner Glass s.r.o.
Crystal Glamour
CAESAR CRYSTAL BOHEMIAE, a.s.
Crystalite Bohemia, a.s.
Bohemia Machine s.r.o.
BROKIS - Sklárna Janštejn
Sklářská huť AGS Karlov – Jaroslav Svoboda
Sklářská huť U Hrocha Škrdlovice
Glass Art Prince, s.r.o.
Sklárna Kryf s.r.o.
Aurum - Crystal s.r.o.
Uměleckoprůmyslová akademie – Světlá nad Sázavou
SUPŠ Helenín
Sklářská huť Jakub Tasice
Hrad Ledeč nad Sázavou
Zámek Světlá nad Sázavou
Rodný dům Josefa Hoffmana
Muzeum Vysočiny Pelhřimov
Muzeum Vysočiny Havlíčkův Brod
Muzeum Vysočiny Třebíč
Horácké muzeum Nové Město na Moravě
Horácká galerie Nové Město na Moravě
Novák František
MIU BEADS
DUV družstvo Dvůr Králové nad Labem, pobočka Horní Bradlo
Veletrhy Brno
PVA EXPO Praha
Citypark Jihlava

