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1. O společnosti
1.1 Profil společnosti

Základní údaje
Obchodní firma: Jablonecké kulturní a informační centrum, o.p.s.
Sídlo: Kostelní 1/6, 466 01 Jablonec nad Nisou
www.jablonec.com, tel.: +420 774 667 677, e-mail: info@jablonec.com
Právní forma: Obecně prospěšná společnost
IČ: 28686454, DIČ: CZ28686454
Bankovní spojení: Komerční banka Jablonec nad Nisou, č. ú. 43-358 656 0227/0100
Zakladatel: Město Jablonec nad Nisou se sídlem na Mírovém náměstí 19,
467 51 Jablonec nad Nisou
Zakládací listina: schválená Zastupitelstvem města Jablonec nad Nisou dne 23. 10. 2008
(usnesení č.406/2008)
Druh obecně prospěšných služeb:
- provozování "Městského turistického informačního centra"
- provozování "Centra ekologické výchovy"
- osvěta v oblasti kultury, historie, památkové péče, umění, sběratelství
- organizace a pořádání kulturních, společenských a ostatních volnočasových akcí,
a zajišťování akcí v rámci ekologické výchovy
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-

-

-

pořádání soutěží zejména pro mládež a hledání nových talentů v oblasti kultury a umění
pořádání tematických výstav a doprovodných akcí se vztahem ke kulturní historii města
a regionu Jizerských hor
vydávání popularizačních a osvětových tiskovin se vztahem ke kulturní historii města
a regionu Jizerských hor
vydávání periodických tiskovin
pořádání, organizování a zajišťování regionálních, celorepublikových i mezinárodních
tvůrčích setkání, školení, kurzů a jiných vzdělávacích akcí, festivalů, přehlídek, výstav
a dalších kulturních aktivit a soutěží, určených zejména pro děti, mladé tvůrce a odbornou
i laickou veřejnost, včetně spolupořádání takových akcí či zajišťování účasti na nich
zajištění kulturních, společenských a sportovních akcí města Jablonec nad Nisou
provozování kulturního centra "Dům Jany a Josefa V. Scheybalových", které plní funkci
památníku ve smyslu § 10 zákona 122/2000 Sb., o ochraně sbírek muzejní povahy. Získává,
shromažďuje, trvale uchovává, eviduje, odborně zpracovává a zpřístupňuje veřejnosti
formou výstav, publikací a vzdělávacích programů sbírky umělecké a muzejní povahy
provádí shromažďování a ochranu historických předmětů a uměleckých děl, která mají
souvislost s městem, Jablonec nad Nisou a okolním regionem

Doplňková činnost:
-

výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona

1.2 Správní struktura společnosti
Správní rada
Petros Kalpakcis – předseda
Mgr. Soňa Paukrtová
Mgr. Miroslava Rýžaková
Ing. Stanislav Říha
Milan Sas
Vladimír Kopal

Dozorčí rada
Marta Broulová – předsedkyně
Pavel Sluka
Mgr. Jan Zeman

Ředitel společnosti – Petr Vobořil

1.3 Organizační struktura společnosti

Jablonecké kulturní a informační centrum, o. p. s. (dále JKIC) se zabývá pěti základními okruhy
činností: cestovním ruchem, kulturou, historií, vzděláváním a ekologií. Doplňkovou činností
je dokumentační centrum, které digitalizuje a spravuje archivní materiály.
Činnost probíhá v pěti střediscích, které úzce spolupracují a jejich fungování se vzájemně prolíná:
● Městské turistické informační centrum - provozuje Turistické informační centrum, spolupracuje
s ostatními informačními centry v regionu. Dále vydává knihy, tiskoviny, prezentuje město Jablonec
nad Nisou, region a Liberecký kraj na veletrzích, podílí se na tvorbě nových turistických produktů,
udržuje a rozvíjí webové stránky, využívá k propagaci sociální sítě.
● Dům Jany a Josefa V. Scheybalových – rozvíjí činnost v oblasti kultury, osvěty a vzdělávání.
Zprostředkovává dílo a odkaz těchto významných osobností. V přízemí domu funguje výše
zmíněné turistické informační centrum, v prvním patře Městská galerie MY a v patře druhém se
pořádají tématické výstavy a doprovodné akce se vztahem ke kulturní historii města a k regionu
Jizerských hor.
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● Centrum ekologické výchovy - poskytuje služby dětem z mateřských a základních škol a také
široké veřejnosti. Formou ekologických výukových programů a různých akcí pro veřejnost se snaží
vzbudit zájem o přírodu, zajímavou formou o ní podává informace a vysvětluje tradice
venkovského života, čímž vede děti k principům trvale udržitelného rozvoje.
● Kostel sv. Anny – slouží v letní turistické sezoně jako výstavní prostor, pořádají se zde koncerty,
přednášky, společenské akce a mimořádně se zde konají i bohoslužby. je kostel sv. V programové
péči společnosti JKIC je od roku 2013 na základě rozhodnutí městského zastupitelstva s ohledem
na transformaci bývalé fary při kostele sv. Anny na Dům Jany a Josefa V. Scheybalových, který
společnost JKIC také spravuje.
● Dokumentační a archivační centrum – JKIC provozuje elektronickou badatelnu s množstvím
autentických materiálů z historie Jablonecka, Turnovska, včetně odkazu manželů Scheybalových.
Od roku 2015 společnost rozšířila dokumentační centrum o digitalizaci a archivaci dat pro Stavební
úřad města Jablonec nad Nisou.

2. Činnost společnosti
2.1 Činnost jednotlivých organizačních složek
2.1.1 Turistické informační centrum
● Podává turistické informace o městě, o turistickém regionu Jizerské hory a také základní
informace o ostatních oblastech ČR.
● Podává informace o kulturním, sportovním a společenském dění ve městě.
● Aktualizuje a vydává propagační tiskoviny a mapy.
● Propaguje město a region prostřednictvím veletrhů cestovního ruchu a inzercí v médiích.
● Vyřizuje písemné, telefonické i ústní dotazy.
● Zajišťuje prodej upomínkových předmětů, vč. regionálních výrobků a literatury.
● Umožňuje veřejný přístup na internet zdarma v daném rozsahu.
● Zpracovává návštěvnost informačního centra
● Spravuje webové stránky společnosti a další veřejné profily v rámci sociálních sítí
● Nabízí propagační infomateriály ostatních subregionů Jizerských hor.
● Podílí se na vytváření a aktualizacích databází Datového skladu Libereckého kraje.
● Připravuje podklady za subregion Jablonecko pro Jizerské noviny a Kalendář akcí a pravidelně
přispívá do Jabloneckého měsíčníku.
● Úzce spolupracuje s Magistrátem v Jablonci nad Nisou, Krajským úřadem Libereckého kraje,
Turistickým regionem Jizerských hor, s Českou centrálou cestovního ruchu a ostatními městskými
organizacemi a informačními centry.
● Personálně zajišťuje recepci v Domě Jany a Josefa V. Scheybalových a sezónní detašované
pracoviště v budově radnice. Úzce spolupracuje s ostatními složkami společnosti.
Návštěvnost Turistického infocentra
2014
23542
2015
26697
2016
26141
2017
30333
2018
36601
2019
35860
2020
24826
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Ve sledovaném roce navštívilo turistické informační centrum celkem 24 826 návštěvníků, z toho 1
207 cizinců. Pokles byl zaznamenán v souvislosti s epidemickou situací. Informační centrum bylo v
roce 2020 celkem 127 kalendářních dnů zavřeno, a to: od 12.3. do 22. 5., od 12.10 do 4.12. a od
28.12.

Prezentace města Jablonec nad Nisou
V roce 2020 TIC zastoupilo a prezentovalo statutární město Jablonec nad Nisou v rámci
následujících akcí:
Reise und Freizeit / Zwickau, Německo / 17.–19.1.2020
Veletrh cestování a volného času se každoročně ve Zwickau koná v měsíci lednu. Na ploše cca
2000 m² se představilo na 130 vystavovatelů s nabídkou turistických destinací, zájezdů, sportovních
potřeb a relaxačních pomůcek. Jablonec se zde prezentoval na společném stánku města Zwickau
po boku partnerských měst: ukrajinského Wladimir-Wolinsky a německého Stuttgartu, jako město
bižuterie a skla. V nabídce mělo ucelenou informaci k mezinárodnímu Trienále 2020 a Křišťálovému
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údolí, které své aktivity zintenzivnělo minulý rok. Jablonec je díky 50letému partnerství stále
žádanou destinací. Na veletrh v průběhu 3 dnů zavítalo celkem 11500 návštěvníků.
Reisemesse Dresden / Drážďany , Německo / 31.1.– 2.2.2020
Pod heslem “Za hranice všedních dnů” se na přelomu ledna a února konal veletrh cestovního ruchu
Reisemmesse v Drážďanech. Téměř 34000 návštěvníků mělo ve 4 výstavních halách na ploše
20000 m² příležitost prohlédnout si nabídku cestování od krátkých výletů až po poznávací zájezdy.
Letošní obnovenou novinkou byl pavilon věnovaný karavanům. Jablonec se zde představil na
společném stánku Libereckého kraje. Vzhledem k oblíbenosti dané lokality a dobré dopravní
dostupnosti byl o Jablonec a Jizerské hory opravdu velký zájem. Veškerý propagační materiál si
návštěvníci rozebrali.
Jizerská 50 / Bedřichov / 7.–9.2. 2020
Na start letošního 53. ročníku se postavilo 8141 závodníků ze 34 zemí světa, což je historicky
nejvíce! Letos se slavilo i smutné 50. výročí tragédie, kdy na Huascaránu tragicky zahynula celá
česká horolezecká výprava. Na jejich počest každý z účastníků závodu získal pamětní minci. Ani
tentokrát u toho Jablonec nemohl chybět. Již po 4. se Jablonec prezentoval na startu tohoto
závodu. Je to skvělá příležitost k nám nalákat další potenciální návštěvníky. Vedle propagačních
materiálů si zájemci mohli koupit i drobné propagační a regionální suvenýry.
Euroregiontour / Eurocentrum Jablonec n. N. / 6.–7.3.2020
Jubilejní 20. ročník jediného veletrhu cestovního ruchu v Libereckém kraji byl bohužel již trochu
poznamenán předzvěstí blížící se pandemie koronaviru. Na poslední chvíli svou účast odřekli
někteří vystavovatelé, stejně jako partnerská města Kaufbeuren, Bautzen a Jelení Hora. Město
Zwickau však díky této skutečnosti zaznamenalo vyšší zájem o destinaci. V rámci Euroregiontouru
se prezentovaly téměř všechny kraje ČR a letos byla vysoká účast regionálních výrobců.
Velikonoční slavnosti / Jablonec nad Nisou / 8.–10.4.2020 zrušeno
nouzový stav – vládní opatření
Konventa / Löbau / 25.–26. 4.2020 zrušeno
nouzový stav – veletrh zrušen
Křehká krása / Jablonec nad Nisou / 6.–9.8.2020
Prodejní výstava skla a bižuterie se přes značné komplikace uskutečnila i v roce 2020. Pořadatelé
nejprve zvažovali posun termín do podzimních měsíců, nakonec díky uvolňování opatření v
souvislosti s COVID, se ve vzájemné shodě s vystavovateli a zástupci turistických organizací shodli
na uspořádání v původní termínu. V době letních prázdnin se očekávala zvýšená poptávka po
domácí turistice a Jablonec tak mohl nabídnout tuto atraktivní prezentaci české bižuterie. Opět ve
spolupráci s MISS České republiky. JKIC zde mělo také svůj stánek, kde poskytovalo informace a
propagační materiály města. Zároveň pro návštěvníci Křehké krásy mohli využít slevu na vstupném
na výstavu Má vlast.
Podzimní slavnosti / Jablonec nad Nisou / 18.–19.9.2020
Letošní Podzimní slavnosti proběhly kromě účasti zahraničních partnerů v rozsahu jako v minulých
letech. Turistické infocentrum mělo opět stánek přímo na náměstí, kd prodávalo regionální zboží a
poskytovalo informační servis.
Den turistických infocenter / Jablonec nad Nisou / 24.10.2020 zrušeno
nouzový stav – akce celostátně zrušena
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Další činnosti a produkty Turistického informačního centra
Provoz sezónního pracoviště TIC na radnici
Z důvodu omezení provozní doby informačního střediska magistrátu a přísnějších hygienických
opatření neposkytovalo JKIC své služby v těchto prostorách. Turistům nabízelo pouze výstupy na
radniční věž a prohlídku zasedacích místností. Viz Jablonec z ptačí perspektivy.
Jablonec z ptačí perspektivy
V létě slouží radniční věž jako vyhlídka. Výstupy zajišťuje JKIC - jsou možné pouze s průvodcem.
Vzhledem k útlumu turistiky na jaře a nutným úsporám bylo otevření věže v pravidelných časových
intervalech naplánováno na letní prázdniny, kdy byl předpokládán největší zájem návštěvníků.
Bohužel situaci zkomplikovala uznaná reklamace opravené fasády radnice, a proto fakticky byla věž
otevřena až 13. 7. Do té doby mohli zájemci absolvovat pouze zkrácených okruh po
zrekonstruovaných zasedacích místnostech.
Webové stránky
V roce 2020 již plnohodnotně fungoval turistický portál www.jablonec.com (www.visitjablonec.cz) i se
třemi jazykovými mutacemi, který byl realizován díky finanční podpoře z projektu „Polsko-česká
propagace měst Jelení Hora a Jablonec nad Nisou – Etapa II“. Souběžně probíhalo plnění
elektronického Datového skladu Libereckého kraje, ze které turistický portál jablonec.com využívá
především databázi ubytovateklů a bižuterních firem.
Data z Google Analytics ukazují, že nový obsah webových stránek návštěvníky zaujal – uživatelé
oproti minulým rokům zůstávali na webu déle a navštěvují více stránek. Celkově byla však
návštěvnost webu nižší, což bylo způsobeno více faktory - mezi nejdůležitějšími je celkový útlum
cestovního ruchu a také jiný způsob vyhodnocování dat, ke kt
erému jsme přistoupili se změnou
webových stránek.
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Sociální sítě
Nejvíce využívanou sociální sítí v roce 2020 byl pro JKIC Facebook, který operativně informoval o
konání či nekonání akcí, výletních cílech či naopak uzávěrách týkající se turistiky. Organických
dosah příspěvků dosahoval od 1 000 až po 20 000 uživatelů. JKIC přispívá také na Instagram
(#visitjablonec #jablonecnadnisou #jablonec atd.), který je populární především u mladších
uživatelů. Původně zamýšlená placená kampaň propagující nový web na sociálních sítích se
neuskutečnila z důvodu omezení cestovního ruchu vládními nařízeními a nutností úspor.
Celková vydavatelská činnost TIC k propagaci města za rok 2020
Brožura ekoprogramy 2020/2021
Jablonecký kalendář akcí (leden, únor, březen, červen, červenec-srpen, září, říjen) - pouze v
měsících, kdy bylo akce možné pořádat
Prodej rybářských povolenek
Již čtvrtým rokem bylo v infocentru možné zakoupit rybářské povolenky. Vzhledem k omezené
možnosti cestování v souvislosti s covidem byl o tuto službu zájem především z řad českých
“nerybářů”. Inforcentrum ve spolupráci s Českým rybářským svazem opět pomáhalo s
administrativou týkající prodeje povolenek. Tu však využilo jen 5 zájemců. Přesto věříme, že
následující sezónu tuto službu využije více tuzemských zájemců.
Mysteryshopping
V hlavní sezoně se také uskutečnila skrytá kontrola informačního centra, jejímž cílem je zjistit, na
jaké úrovni jsou poskytovány služby, jak jsou zaměstnanci infocenter vstřícní a jaké mají povědomí o
svém městě a regionu. Skrytá kontrola, jež provádí agentura Czechtourism ve spolupráci s Asociací
turistických informačních center se uskutečnila v červenci. Utajený inspektor byl s kvalitou služeb
nadmíru spokojen, v konečném hodnocení naše infocentrum 100% obstál bez jediné výtky.
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Praxe studentů VOŠMOA Jablonec
Vzhledem k tomu, že byla zrušena prezenční výuka na SŠ z epidemiologických důvodů, neprobíhaly
ani povinné školní praxe.

2.1.2 Dům Jany a Josefa V. Scheybalových
Rozvíjí činnost v oblasti kultury, osvěty a vzdělávání. Zprostředkovává dílo a odkaz těchto
významných osobností. V přízemí domu funguje výše zmíněné turistické informační centrum,
v prvním patře Městská galerie MY a v patře druhém se pořádají tématické výstavy a doprovodné
akce se vztahem ke kulturní historii města a k regionu Jizerských hor.
Dům je v provozu jako víceúčelové kulturní centrum od listopadu 2012, kdy byla v rámci projektu
„Transformace fary č. p. 1 na “Dům Jany a Josefa V. Scheybalových” dokončena jeho rekonstrukce.
PRVNÍ PATRO – Městská galerie MY
Pravidelnou výstavní činnost zde zajišťuje nezisková organizace Městská galerie MY, z. s., která
využívá i Spolkovou místnost umístěnou ve stejném patře. Místnost slouží nejen pro činnost
spolku, ale dochází zde k setkávání s místními pamětníky, patrioty, studenty, sběrateli a dalšími
osobami, které mají hlubší zájem o probíhající výstavy a s nimi spojené přednášky a besedy.
Digitální studovna byla zřízena jako moderní forma poskytování obrazových a textových informací
o životě a díle manželů Scheybalových. Zájemci mají možnost prohlédnout si soubory
dokumentačních kreseb a akvarelů. Studovna je zejména určena odborné veřejnosti a studentům,
může ji však využívat i široká veřejnost. Informace se snažíme neustále doplňovat a nabídku
rozšiřovat. Ke studijním účelům je možné využívat knihovnu uměnovědné a regionální literatury.
DRUHÉ PATRO – Památník Jany a Josefa v. Scheybalových
V druhém patře domu se konají výstavy, besedy a další akce s vazbou na náš region a odkaz
národopisců Scheybalových.
Na začátku roku pokračovala výstava připomínající 50 let od tragické expedice Peru, události, která
je úzce spjata se závodem Jizerská 50. Další výstavu se po ukončení nouzového stavu podařilo
otevřít v květnu a byla přístupná až do opětovného uzavření vládním nařízením.

Návštěvnost Památníku Jany a Josefa V. Scheybalových
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020

3023
3265
4837
4908
8194
6150
7583
4357
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Výstava Vilém Heckel – kouzlo hor / 29.11.2019–12.3. (původně do 15.2., prodlouženo – 12.3.
ukončeno nouzovým stavem)
Výstava fotografa, který se nesmazatelně zapsal svým specifickým dílem do české a světové
fotografie. Jeho bytostná láska k přírodě a sportu mu dala celoživotní téma – hory. Ty se mu staly
nakonec osudnými – zahynul na expedici, která se vydala dobýt peruánský Huascarán. Výstava je
vzpomínkou na horolezce, kteří se postavili na start prvního ročníku legendárního závodu Jizerská
50 a kteří zahynuli před 50 lety v roce 1970 při expedici v Peru. Výstava představila jednotlivé části
tvorby Viléma Heckela v kontextu s jeho životní cestou. Součástí expozice bylo více než 70
velkoformátových fotografií, všechny Heckelovy vydané publikace a také některé osobní věci, které
byly součástí výbavy na výpravách. Význam výstavy a 50. výročí Expedice Peru podtrhuje zapojení
České mincovny s mimořádnou a limitovanou emisí medaile podle návrhu renomovaného medailéra
ak. sochaře Jiřího Dostála (sádrový model medaile vystaven v rámci expozice). S fotografiemi
Viléma Heckela byl vydán i nástěnný kalendář na rok 2020.
Výstava byla uspořádána jako doprovodná akce Jizerské 50, s jejímiž organizátory JKIC
spolupracuje a patří mezi top akce regionu v oblasti cestovního ruchu.
Pro velký zájem návštěvníků a poptávku rekreantů po alternativním programu při nedostatku sněhu
byla výstava prodloužena do 14. 3. (poslední turnus jarních prázdnin). Závěr byl však poznamenán
vyhlášením nouzové stavu a uzavřením veřejných budov (od 12. 3.)
Navždy první – beseda / 28.1.2020 / Klub Na Rampě
Akci v rámci výstavy “Vilém Heckel – kouzlo hor”, která se z důvodu malé kapacity Domu
Scheybalových konala v Klubu Na Rampě. Hostem besedy byl Martin Krejsa, autor knihy, která
zachycuje historii československého horolezectví od druhé světové války po první himalájské
expedice v 70. letech.
Předání medailí Peru 1970 České mincovny v rámci Jizerské 50 / 6.2.2020
Slavnostní akce pro zvané – vpředvečer prvního závodního dne Jizerské 50 symbolicky obdrželi
pamětní medaile od České mincovny rodiny horolezců, kteří zahynuli při expedici Peru 1970. Aktu
se zúčastnili zástupci města Jablonec, České mincovny a organizátoři J50.
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Jizerská 50 padesátkrát jinak / 8.2.2020 / celý Jablonec
Dobrovolná iniciativa, ke které se připojilo i JKIC. Padesát maloobchodníků, kulinářů, umělců,
kulturních organizátorů a nadšenců chtělo ukázat Jablonec účastníkům a návštěvníkům závodu
Jizerská 50 v kulturním světle a ukázat, co vše zde lze podniknout. V programu byla např. snídaně
pro šampiony, rozcvička pro děti, nákup výbavy na poslední chvíli, mentální a kulturní relax pro
odbourání stresu před závodem, Běžkařův průvod městem s architektem a hercem Davidem
Vávrou, divadlo Vosto5. V Domě Scheybalových byla po celou dobu konání otevřena výstava Vilém
Heckel – kouzlo hor, která se tematicky skvěle hodila.
Vinyly pro labužníky / 28.2.2020
Poslechový pořad, který navázal na projekt Svědectví 68–89. Kultovní gramodesky pouštěl a večer
provázel kytarista a pedagog ZUŠ Jablonec Jan Krajník.
Vernisáž výstavy obrazů Vladimír Čeřovský / 3.4. 2020 zrušeno
nouzový stav – vládní opatření
Výstava obrazů Vladimír Čeřovský / 4.4.–2.5. 2020 zrušeno
nouzový stav – vládní opatření
Výstava Má vlast - Česká krajinomalba ze sbírky Kooperativy / 26.5.–11.10.2020
(od 12.10. uzavření muzeí a galerií vládním nařízením)
Komornější část výstavy v podkroví Domu Scheybalových. Hlavní část výstavy byla umístěna v
kostele sv. Anny. Návštěvníci si zakoupili vstupenku platnou do obou prostor a měli možnost si
návštěvu rozdělit do 2 dnů.
Tuto reprezentativní výstavu JKIC připravilo společně s Nadací pojišťovny Kooperativa a Spolkem
výtvarných umělců Mánes jako hlavní akci letní sezóny. Čítala 170 výtvarných děl a zastoupeni byli
významní čeští krajináři jako Julius Mařák, Otakar Nejedlý, Adolf Kosárek, Antonín Chittusi, Gustav
Macoun, Antonín Slavíček, Alois Kalvoda, Jan Slavíček, Antonín Hudeček, Antonín a Josef
Mánesové, Václav Špála, František Kaván nebo Josef Jíra. Výstava mimořádné umělecké, ale i
finanční hodnoty, byla nadstandardně zajištěna nejen po stránce propagační, ale také bezpečnostní.
Bohužel z důvodu vyhlášení nouzového stavu a uzavření kulturních organizací musela být
předčasně ukončena.
Muzejní noc pod Ještědem / 2020 zrušena
Akce byla nejprve kvůli pandemii přesunuta z května na listopad. Ani v podzimním termínu ji však
kvůli vládním opatřením nebylo možné uskutečnit. Jablonecká část byla naplánována společně s
Víkendem Křišťálového údolí (7.-8.11.), který byl též zrušen.
Prohlídky Kantorovy vily / 8.–11.10.2020
Dny otevřených dveří ve funkcionalistické Kantorově vile postavené v letech se 1933–1934
architektem Heinrichem Kulkou, žákem a dlouholetým spolupracovníkem světoznámého architekta
Adolfa Loose. Konali se u příležitosti 150. výročí narození A. Loose a 120. výročí narození H. Kulky
ve spolupráci s Kanceláří primátora. Z hygienických důvodů byly prohlídky možné jen na
objednávku ve skupinkách 9 osob. Celkem bylo veřejnosti nabídnuto 40 termínů, které byly plně
využity. Lidé uvítali možnost se do prostor na podívat a zajímali se o další plány, které má s vilou
město (vlastní ji od roku 2017).
Zahájení adventu a zimní výstavy / 29.11.2020 / Dům J. a J. V. Scheybalových zrušeno
nouzový stav – vládní opatření
Vítězové Bílé stopy - výstava přesunuta na rok 2021
Výstava věnovaná běžeckému lyžování v Libereckém kraji u příležitosti 54. ročníku závodu Jizerská
50. Po dohodě s partnery výstavy bylo zahájení přesunuto na leden 2021.
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Patronaci nad výstavou převzal předseda ČOV Jiří Kejval a Česká olympijská akademie. Na
realizaci se podílela se Kultura Jablonec, p. o., Česká lyžařská společnost z. s., Ski klub Jablonec
nad Nisou, Jablonecké kulturní a informační centrum o.p.s. a řada soukromých sběratelů,
sportovních nadšenců. Partnerem je statutární město Jablonec nad Nisou a Jizerská 50.

NAUČNÁ STEZKA Jany a Josefa V. Scheybalových
Život a dílo manželů Scheybalových návštěvníkům Jablonce nad Nisou a jeho okolí připomíná také
naučná stezka. Má celkem 25 zastavení a tvoří ji dvě trasy.
1. trasa: z Jablonce nad Nisou – Dobrá Voda, Rychnov u Jablonce nad Nisou, Pelíkovice, Kopanina
a Pulečný. Jednotlivá zastavení vždy představují památku či přírodní zajímavost v návaznosti na
kresby J. V. Scheybala.
2. trasa: z Kopaniny – pod rozhlednou, Frýdštejn, Ondříkovice přes Vazovecké údolí do Dolánek
u Turnova.
Cílem naučné stezky je propojení Jizerských hor s Českým rájem a zpřístupnění zajímavých, dosud
turisticky málo známých míst v okolí Jablonce nad Nisou. Vybudování stezky bylo financováno
převážně z dotace ROP NUTS II Severovýchod. Její provoz a údržbu zajišťuje JKIC.
V červenci byla na náklady obce Pulečný zhotovena a umístěna replika sochy sv. Anny u zastavení
pod Kopaninou. V rámci této události obec Pulečný pořádala za účasti starosty města Rychnov,
obce Pulečný a nejen místních slavnostní odhalení sochy, kterou zástupce církve římskokatolické
vysvětil.
V říjnu bylo opět zjištěno poškození pelíkovického zastavení malíře Richarda Felgenhauera. Po
nahlášení škodné události byla sjednána adekvátní náprava.
OSTATNÍ AKCE
Den evropského dědictví / 12.9.2020
Návštěvníci nahlédli do míst, která jsou běžně nepřístupná, dozvěděli se zajímavosti z historie
města, svezli se retro autobusem tzv. čabajkou a jako vzpomínku si odnesli medaili vyraženou
speciálně jen pro tento den. Pro děti byla určena rodinná trasa, kde v cíli (na radnici) získaly za své
putování odměnu.
Průběh letošního Dne evropského dědictví výrazně ovlivnila hygienická opatření. Program se
připravuje s větším časovým předstihem, i proto bylo JKIC letos trochu opatrnější, co se rozsahu
akce týče. Zpřístupněno zdarma k prohlídkám bylo 15 objektů - památek. Z tradičních
spoluorganizátorů se nepřipojila římskokatolická církev, dále bylo upuštěno od prohlídek
soukromých vil.

Den evropského dědictví statistika návštěvnosti
2014 2015 2016
Kostel sv. Anny
480 540 476
Dům Jany a Josefa V.
Scheybalových
800 1100 1000
SUPŠ
206 219 169
Radnice - obřadní síň, zasedací
místnost, kancelář primátora
430 400 500
Radnice - radniční věž
222 350 x
Městská knihovna (9-14)
165 240 133
Městské divadlo (12-17)
362 174 154
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2017 2018 2019 2020
430 296 398 215
750
150

820
300

880
276

396
128

700
x
190
135

800
450
184
140

730
326
350
215

230
195
93
53

Muzeum skla a bižuterie
Kostel Nejsv. Srdce Ježíšova
Kostel Dr. Farského
Kostel Povýšení Sv. Kříže
Sokolovna
Schneiderova vila
Kino Radnice
Kino Junior (13-17)
Kaplička sv. Anny
Kostel Nejsvětější Trojice
Kostel Seslání Ducha svatého
Dům č-n porozumění
Kantorova vila
Bývalé městské lázně
Státní okresní archiv
Galerie N
Celkem

350
197
180
90
170
800
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
4452

642
310
157
75
334
520
518
504
275
290
95
70
x
x
x
x
6813

586
298
151
x
275
x
x
200
122
155
98
150
x
x
x
x
4467

654
256
125
x
305
x
x
200
105
65
77
90
x
x
x
x
4232

590
241
130
110
150
x
x
50
36
80
94
95
200
x
x
x
4566

389
280
180
90
430
x
120
x
x
90
74
70
144
530
x
x
5572

420
xx
115
46
370
xx
xx
xx
5
xx
xx
50
94
xx
85
26
2521

DĚTSKÁ TRASA
Vydáno pracovních listu
Vydáno cen

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
550 320 280 x
310 240 120
290 180 230 120 300 220 69

Koncerty festivalu Jablonecké tóny / Mírové nám. zrušeno
Koncerty pod širým nebem, které mělo částečně zajišťovat JKIC ve spolupráci s magistrátem a
Eurocentrem, se kvůli epidemiologické situaci nekonaly.
2.1.3 Centrum ekologické výchovy
Centrum ekologické výchovy (dále Ekocentrum) v Jablonci nad Nisou poskytuje služby jak
mateřským a základním školám, tak i široké veřejnosti. Činnost Ekocentra lze rozdělit do třech
oblastí aktivit environmentální výchovy:
1) Poskytování ekologických výukových programů
2) Organizování akcí pro veřejnost
3) Organizace prázdninového příměstského tábora
● Ekologické výukové programy
Cílem těchto výukových programů je doplnit, rozšířit a obohatit školní výuku o ekologický
a environmentální rozměr. Jedná se o dvou a vícehodinové bloky ekologicky a přírodovědně
zaměřených aktivit, připravené pro děti mateřských a základních škol, v kterých jde především
o názornost, tvořivost, prožitek a bezprostřední kontakt s přírodou. Náplní programů jsou zejména
praktické činnosti, tvořivé aktivity a hry, to vše doplněné v nezbytné míře výkladem. Programy jsou
přizpůsobeny znalostem a věku dětí a probíhají buď v jabloneckém ekocentru (výstavní pavilon
Eurocentra), v terénu nebo přímo ve školách a také v areálu ekocentra v Sedmihorkách. Bohužel v
roce 2020 byla činnost ekocentra výrazně omezena vládními nařízeními a uzavřením škol.
Ekologickými výukovými programy tak prošlo jen celkem 2219 dětí. Což je zhruba polovina počtu z
předchozího roku.
● Akce pro veřejnost
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Tyto akce jsou zaměřeny zejména na rodiny s dětmi. Důraz je kladen především na poznávání
přírody všemi smysly, rukodělné a výtvarné aktivity s využitím přírodních materiálů, zvyky našich
předků a tradiční řemeslnou výrobu, a také podporu místní produkce a šetrné spotřebitelské
chování. Akce se konají buď samostatně, nebo při jiných městských významných akcích. V roce
2020 se jich však mnoho neuskutečnilo z epidemiologických důvodů.

Návštěvnost služeb jabloneckého ekocentra
Ekologické výukové programy
2010
2461
2011
2884
2012
3000
2013
4030
2014
3784
2015
4520
2016
4137
2017
4005
2018
4530
2019
4491
2020
2219

Akce pro veřejnost
1120
2700
2300
3700
2830
3364
4836
2117
2352
2303
332

Přehled akcí konaných v jabloneckém ekocentru v roce 2020:
Vlněná dílna / 8.2.2020
Dílna pro veřejnost zaměřená na zpracování ovčí vlny a tvorbu výrobků z ní. V minulých letech byla
zaměřena spíše na dospělé. Protože se jí v loňském roce poprvé zúčastnilo větší množství malých (i
hodně malých) dětí, aktivity letos ekocentrum přizpůsobilo i jim. Vlněná dílna byla tradičně
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zaměřena na zpracování ovčí vlny a to od začátku, na kterém je surová vlna až po hotové výrobky.
Účastníci si mohli vyzkoušet celý postup práce s ovčí vlnou při svém zapojení v jednotlivých
aktivitách vlněné dílny, a to od začátku, na kterém je surová vlna až po hotové výrobky.
Doprovodný program v rámci Euroregion Tour / 6.–7.3.2020
Prezentace činnosti Ekocentra na veletrhu cestovního ruchu Euroregion tour. V prostorách
Ekocentra byla po tuto dobu umístěna výstava dětských obrázků na téma „Moje oblíbené místo
v Libereckém kraji“ a probíhala Korálková dílnička, během které si děti vyráběly vlastní šperky.
Velikonoční dílna pro veřejnost / 9.4.2020 zrušeno
nouzový stav – vládní opatření
Od 12. 4. 2020 bylo Ekocentrum na základě rozhodnutí Vlády ČR a Rady města Jablonce nad
Nisou z důvodu šíření pandemie COVID - 19 do odvolání uzavřeno.
Den Země v Tyršových sadech / 23.4.2020 zrušeno
nouzový stav – vládní opatření
Od 12. 4. 2020 bylo Ekocentrum na základě rozhodnutí Vlády ČR a Rady města Jablonce nad
Nisou z důvodu šíření pandemie COVID - 19 do odvolání uzavřeno.
Vítání ptačího zpěvu / 2.5.2020 zrušeno
Od 12. 4. 2020 bylo Ekocentrum na základě rozhodnutí Vlády ČR a Rady města Jablonce nad
Nisou z důvodu šíření pandemie COVID - 19 do odvolání uzavřeno.
Doprovodný program k výstavě výtvarných prací / 13.5.–27.5.2020 zrušeno
Pořadatelem výstavy je jablonecký magistrát,akce byla z důvodu uzavření škol zrušena.
Farmářský den / 12.6.2020
Přestože se v letošním roce tradiční farmářské trhy nekonaly, ekocentrum tradiční a u veřejnosti
oblíbený Farmářský den v původním termínu připravilo.Dopoledne se do připravených aktivit
zapojilo několik jabloneckých mateřských škol, odpoledne dorazila v poměrně hojném počtu
veřejnost. Pro všechny zájemce jsme připravili tyto aktivity: výroba ozdoby z včelího vosku, bylinky a
bylinné čaje – poznávačka a ochutnávka, zvířecí mláďata a dospěláci, mletí obilí na historickém
kamenném mlýnku, výroba oveček z česané vlny, kvíz Znáš zeleninu, vlněná dílna, česání vlny,
seznámení s drobnými i farmářskými zvířaty (králík, morčata, slepice, včely).
Letní workshopy s ekocentrem / 13.–17.7.2020, 10.–14.8.2020
Týdenní příměstské turnusy pro děti od 8 do 15 let (v malých skupinách) zaměřené na tradiční
řemesla s výlety do okolní přírody. Během týdne děti zábavnou formou mohly poznat mnoho nového
ve vztahu k přírodě i nové kamarády. V roce 2020 byly nabídnuty 4 termíny, aby rodiče získali čas
na práci nebo relaxaci, kterého se jim z důvodu uzavření škol nedostávalo. Zájem byl však jen o dva
turnusy.
Barvy podzimu / 18.9.2020
Výběr aktivit ekocentra přizpůsobený podzimnímu období a tématu (ochutnávka jablek s
anketou,poznávání přírodnin, mletí obilí, výroba z přírodnin). Akce byla dopoledne rezervována pro
školní kolektivy, odpoledne zpřístupněná veřejnosti v rámci Jabloneckých podzimních slavností.
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Doprovodný program v rámci AMOSe veletrh organizátory zrušen
Den stromů / 16.10.2020 zrušeno
Z důvodu nařízení vlády omezující počet osob ve vnitřních i venkovních prostorách (limit 6)
Vánoční dílna / 17.–19.12.2020 zrušeno
Z důvodu vládního nařízení omezující počet účastníků ve vnitřních prostorách se akce
neuskutečnila. Tradičně probíhala v rámci Vánočních slavností, které byly též zrušeny (pro veřejnost
se otevřelo pouze 6 stánků bez programu).

2.1.4 Kostel sv. Anny
Kostel sv. Anny je v programové péči JKIC od roku 2013 a slouží jako výstavní a koncertní prostor,
příležitostně se zde konají i bohoslužby.
Přehled akcí konaných v kostele sv. Anny v roce 2020
Návštěvnost Kostela sv. Anny
Koncerty
2013
2400
2014
2610
2015
1584
2016
1959
2017
1040
2018
2480
2019
2730
2020
0

Výstavy
1730
6257
3573
3350
6720
4119
4599
2826

Ostatní
830
1310
2382
3340
1584
2837
2017
293

Celkem
4960
10177
7539
8649
9344
9436
9346
3119

Květná neděle / 5.4.2020 zrušeno / kostel sv. Anny a Nejsv. Srdce Páně
nouzový stav – vládní opatření
Koncert duchovní hudby Rosex / 18.4.2020 zrušeno / kostel sv. Anny
nouzový stav – vládní opatření
Výstava Má vlast - Česká krajinomalba ze sbírky Kooperativy / 26.5.–30.9.2020 / kostel sv.
Anny
Tuto reprezentativní výstavu JKIC připravilo společně s Nadací pojišťovny Kooperativa a Spolkem
výtvarných umělců Mánes jako hlavní akci letní sezóny. Čítala 170 výtvarných děl a zastoupeni byli
významní čeští krajináři jako Julius Mařák, Otakar Nejedlý, Adolf Kosárek, Antonín Chittusi, Gustav
Macoun, Antonín Slavíček, Alois Kalvoda, Jan Slavíček, Antonín Hudeček, Antonín a Josef
Mánesové, Václav Špála, František Kaván nebo Josef Jíra. Výstava mimořádné umělecké, ale i
finanční hodnoty, byla nadstandardně zajištěna nejen po stránce propagační, ale také bezpečnostní.
Komornější část výstavy byla umístěna v podkroví Domu Scheybalových. Návštěvníci si zakoupili
vstupenku platnou do obou prostor a měli možnost si návštěvu rozdělit do 2 dnů. Z důvodu
klimatických podmínek pro obrazy výstava v kostele trvala jen do konce září. Po dobu konání
výstavy byly v prodeji související výtvarné publikace za zvýhodněné ceny.
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Výstava Má vlast - vernisáž Kooperativy pro zvané / 8.6.2020 / kostel sv. Anny
Slavnostní zahájení výstavy pouze pro zvané hosty – zástupci města, Kooperativy a Spolku
výtvarných umělců Mánes. Kapacita vládním nařízením omezena na 200 osob.
Noc kostelů / 12.6.2020 / jablonecké sakrální památky
Celostátní akce proběhla v roce 2020 v posunutém termínu a omezeném rozsahu. Římskokatolická
církev se letos nezapojila. V kostele svaté Anny byla v rámci akce ve večerních hodinách
zpřístupněna výstava Má vlast zdarma.
Cyklus Jablonecké kostely otevřeny / červenec–srpen 2020 zrušeno
Z důvodu nutnosti finančních úspor, zastavení dotací LK kraje a zvýšených hygienických nároků na
akce se cyklus v roce 2020 neuskutečnil. JKIC nepořádalo koncerty v kostelích ani neorganizovalo
jejich otevření pro turisty. Letní aktivity byly zcela v režii a na zodpovědnost jednotlivých církví.
Svatoanenská mše / 26.7.2020 zrušeno / kostel sv. Anny
Zrušeno z důvodu plného využití prostoru kostela pro výstavu Má vlast.
Komentovaná prohlídka výstavy Má vlast - pro zvané Kooperativy / 15.9.2020 / kostel sv.
Anny, Dům Scheybalových
Komentovaná prohlídka výstavy s českým znalcem výtvarného umění Michaelem Zachařem pro
hosty pozvané Kooperativou.
Zahájení adventu / 29.11.2020 zrušeno
V roce 2020 nebyl plánován koncert k zahájení adventu jednak z důvodu prostorových (v interiéru
byl ponechán výstavní mobiliář z Pražského hradu pro rok 2021) a také z důvodu omezení
kulturních akcí vládním nařízením.

Možnost nahlédnutí do vánočně vyzdobeného kostela / prosinec 2020
Zpřístupnění síně kostela na v době adventu a na Štědrý den.

2.1.5. Projektová činnost společnosti, dotace
Pandemie koronaviru ovlivnila i projektovou činnost organizace v roce 2020. V návaznosti na
usnesení Vlády ČR o vyhlášení nouzového stavu v ČR a vládními opatřeními spojenými s pandemií
koronaviru rozhodlo Zastupitelstvo Libereckého kraje o zrušení programu Dotačního fondu
Libereckého kraje a neposkytnutí dotace na společností dva úspěšně podané projekty „Jablonecké
kostely otevřeny 2020“ a „Pořízení PR fotografií pro jablonecké TIC etapa II“.
Projektové žádosti s realizací na rok 2021 společnost v roce 2020 nepodávala, a to z důvodu
ukončení činnosti a transformace společnosti do nové příspěvkové organizace Kultura Jablonec,p.o.
V roce 2020 tak byl realizován projekt:
“Řemesla do jabloneckého ekocentra"
Realizací projektu se zkvalitnila, zatraktivnila a rozšířila nabídka ekologických výukových programů
(dále EVP) pro školy, ale také vznikly nové zajímavé atraktivní produkty, které budou využívaný i při
akcích pro širokou veřejnost. V této souvislosti byly v období realizace projektu pořízeny názorné a
praktické výukové pomůcky tvořící základ pro řemeslné práce. V návaznosti na nákup těchto
pomůcek vznikly dva nové EVP využívající zážitkové formy výuky, které si kladou za cíl zvýšení
povědomí o tradičních postupech zpracování vlny a textilního vlákna pro veřejnost a zvýšení
manuální zručnosti děti.
Dotační titul: Dotační fond Libereckého kraje
Fyzická realizace projektu: 1.9.2019 – 30.9.2020
Dotace z rozpočtu Libereckého kraje: 58 912,70 Kč
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3. Hospodářské výsledky společnosti
Účetním obdobím společnosti je rok 2020 od 1.1. do 31.12. Společnost účtuje v soustavě
podvojného účetnictví (vedeného externí účetní firmou) dle činností na jednotlivých střediscích:
hlavní činnost a hospodářská (doplňková) činnost.
V roce 2020 společnost obdržela od zřizovatele provozní dotaci.
Daň z příjmu neplatila.
Výkaz zisku a ztráty k 31. 12. 2020
(v tis. Kč)

Spotřeba materiálu a energie
Prodané zboží

1 410
614

Opravy a udržování

47

Cestovné

34

Náklady na reprezentaci

6

Ostatní služby

3 475

Mzdové náklady

4 311

Zákonné sociální pojištění

1 372

Ostatní sociální náklady
Daně a poplatky

156
21

Ostatní provozní náklady

111

Odpisy DHM

742

Tvorba a zúčtování opravných položek

0

Daň z příjmu

0

NÁKLADY CELKEM

12 299

Výnosy z prodeje zboží a služeb

1 455

Tržby z prodeje majetku

1 641

Provozní dotace - Město Jablonec n.N.

9 044
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Dotace ostatní

75

Ostatní výnosy

145

VÝNOSY CELKEM

12 360

Výsledek hospodaření

61

Rozvaha k 31. 12. 2020
(v tis. Kč)

AKTIVA
Dlouhodobý nehmotný majetek

0

Oprávky k dlouhodobému nehmotnému majetku

0

Dlouhodobý hmotný majetek

33 667

Oprávky k dlouhodobému hmotnému majetku

-5 088

Zásoby

547

Zboží na skladě

547

Materiál na skladě

0
1 242

Pohledávky

132

Finanční majetek
Pokladna

8

Ceniny

1

Bankovní účet

123
42

Náklady příštích období
ÚHRN AKTIV

30 542

PASIVA
100

Základní vklad

18

28 990

Majetkové fondy

-502

Výsledek hospodaření minulých let

1 848

Krátkodobé závazky
Dodavatelé

585

Ostatní závazky

0

Zaměstnanci

250

Instituce soc. zabezpečení a zdrav. poj.

148

Daň z příjmu

0

Ostatní přímé daně

42

DPH

118

Ostatní daně a poplatky

0

Závazky ze vztahu k rozpočtu orgánů ÚSC

700

5

Jiné závazky
Přechodné účty pasívní

45

Výdaje příštích období

45

Výnosy příštích období

0

Dohadné účty pasívní

0

PASIVA CELKEM bez hospodářského výsledku
HOSPODÁŘSKÝ VÝSLEDEK

30 481
61

ÚHRN PASIV

30 542

NÁKLADY A VÝNOSY DLE ČINNOSTÍ
(v tis. Kč)

hlavní hospodářská celkem
Náklady

1 187 12 299

11 112

19

Výnosy
Hospodářský výsledek před zdaněním
Daň
Výsledek hospodaření po zdanění

11 051

1 309 12 360

- 61

122

61

0

0

0

-61

122

61

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

4. Zpráva auditora

30
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5. Závěr

Závěrečné slovo
Zatímco v roce 2019 se cestovnímu ruchu i dalším volnočasovým aktivitám dařilo po všech
stránkách, v roce 2020 se situace zcela změnila v důsledku šíření nemoci covid-19 a následnými
opatřeními. Po optimistických předchozích letech nebyl nikdo z nás na tak strmý pád připraven.
JKIC se snažilo i přesto poskytnout maximum služeb a aktivit za dodržení všech přísných
hygienických opatření nebo je nahradit bezkontaktní formou. Řešení byla volena i s ohledem na
nutnost úspor, kdy bylo jasné, že tržby i dotace se vlivem nouzového stavu mohou snížit.
Ještě na začátku roku 2020 se turistická sezóna vyvíjela slibně a JKIC kromě provozu
infocentra nabídlo návštěvníkům i výstavu tematicky spojenou se závodem Jizerská 50. Od března
byl však již vyhlášen nouzový stav a činnost JKIC směrem k veřejnosti byla limitována vládními
nařízeními. Během jara proběhly přípravy na letní sezónu, která se naštěstí rozběhla v době
prázdnin. Zájem o Jablonec a Jizerské hory byl velký díky chuti Čechů cestovat po své zemi.
Tematicky tak ladila i reprezentativní výstava krajinomalby Má vlast, kterou JKIC pořádalo ve
spolupráci s Nadací Kooperativa. S koncem léta a stoupajícími počty nakažených však opět bylo
přednější zdraví a JKIC do konce roku od svých aktivit upustilo. Z větších akcí se podařilo uspořádat
jen některé – Euroregion Tour, veletrh Křehká krása, Den evropského dědictví, Jablonecké podzimní
slavnosti či komentované prohlídky Kantorovy vily. Úplně zrušen byl cyklus Jablonecké kostely
otevřeny a Jablonecké tóny, Muzejní noc, Víkend křišťálového údolí, Zahájení adventu a další.
V závěru roku byl pro JKIC prioritou prodej zboží, tím i zmenšení skladových zásob a
příprava na ukončení činnosti a transformaci většiny činností do nové příspěvkové organizace
Kultura Jablonec.
Petr Vobořil
ředitel společnosti
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