
Prohlášení rektora JAMU k plánovaným škrtům v rozpočtech kulturních příspěvkových organizací 
města Brna 

 

Pomineme-li pro tento okamžik brněnské velikány Janáčka, Mendela, vilu Tugendhat i autodrom a 
veletrhy, což jsou vše věci ze světa neživého, pak město Brno dělají mimořádným především dvě 
skutečnosti ze světa velmi živého a každodenního – jeho univerzitní charakter se šesti veřejnými 
vysokými školami a řadou soukromých, kdy každým pátým obyvatelem města je jejich student a jeho 
špičková kultura daná širokou škálou uměleckých institucí, na jejímž čele jsou nepochybně 
příspěvkové organizace jako jeho výkladní skříně. Propojení obou těchto exkluzívních světů 
jihomoravské metropole je přitom neobyčejně těsné – v případě Janáčkovy akademie jsou oba přímo 
prorostlé – jejími studenty, absolventy, osobnostmi i celou řadou společných projektů.   

Proto vedení JAMU s velkými obavami sleduje vývoj úvah o financování těchto příspěvkových 
organizací ze strany města pro rok 2012. Je navrch více než pravděpodobné, že je-li uvažováno o tak 
dramatickém poklesu u příspěvkových organizací, dojde k podobnému poklesu i u dalších dotací na 
kulturu, na nichž jsou životně závislé ostatní brněnské umělecké instituce a sdružení. Ve výsledku to 
může vést k tak zásadnímu propadu, že dojde k nevratnému rozbití rozmanité struktury uměleckého 
Brna, která právě dělá toto město jedinečným, a to nejen v českém kontextu. Pevně doufáme, že si 
tuto skutečnost brněnští radní uvědomí dříve, než bude pozdě, protože inaugurace uměleckých 
institucí, které – byť dočasně – zaniknou, bez přinejmenším zásadního poklesu kvality, je prakticky 
nemožná. Věříme, že při sestavování rozpočtu zvítězí zdravý rozum a snaha udržet Brnu to, co jej dělá 
mimořádným, co mu závidí celá republika. Věříme, že ředitelé příspěvkových organizací dostanou 
šanci využít vstřícného postupu zaměstnanců, neboť ústupky vzhledem k situaci děláme v této 
nelehké době všichni a na všech frontách, a ve spolupráci s magistrátem statutárního města najdou 
cesty, které umožní tuto dobu přežít důstojným způsobem bez zásadního existenčního ohrožení 
těchto institucí. 

 

V Brně dne 17.10. 2011 

     prof. Ing. MgA. Ivo Medek, Ph.D. 

      rektor JAMU 

 


