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Kulturou proti chátrání
Výroční zpráva 2017
Cílem kolektivu Kulturou proti chátrání (KPCH) je najít smysluplné využití pro 
opuštěné chátrající prostory v centru Brna a vybudovat zde neziskové komu-
nitní centrum. Zamýšlenou náplní centra jsou kulturní (divadlo, filmové předsta-
vení, infocentrum, výstavy, audiovizuální produkce, autorské čtení), vzdělávací 
(workshopy, přednášky, výukové kurzy a semináře) a sociální (komunitní aktivi-
ty, poradenství, rodičovské skupiny, dětský koutek) aktivity.   

Iniciativa Kulturou proti chátrání dlouhodobě mapuje nevyužívané lokality a tzv. 
brownfields v městě Brně a hledá pro ně využití. V městě Brně dosud podobné 
veřejně dostupné centrum, jehož cílem by bylo i rekultivovat chátrající objekt 
a zapojit do jeho činnosti místní okolí a občany, nevznikalo a nefungovalo, na 
rozdíl od některých dalších větších měst v České republice jako např. Ostrava 
či Praha. V minulosti (2013) iniciovala organizace např. jednání o prostorech v 
areálu na ul. Vlhké či Fuchsových městských lázních v Židenicích. 

2



3

V roce 2017 se hlavní činnosti iniciativy KPCH soustředily do městské čvrti Hu-
sovic (městská část Brno-sever), kde těmto aktivitám dosud chyběl adekvátní 
prostor. Proto se iniciativa zapojila do obnovení komunitního centra v objektu 
bývalého legionářského kina Sibiř na ulici Dukelská 50. 
 
Jeho posláním je fungovat v souladu s potřebami místních obyvatel, vyhledá-
vat jejich zapojení, stejně jako zapojení dalších občanů, neziskových organiza-
cí a soukromých subjektů k oživení veřejného prostoru v lokalitě a k vytváření 
nových možností využití chátrajících míst a prostor ve druhém největším městě 
České republiky.
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Činnost v roce 2017 
Oprava technického stavu centra Sibiř
Smlouva s městskou částí Brno-sever na pětiletý pronájem objektu na ulici Dukelská 
byla uzavřena na konci května 2017. Do této doby probíhaly intenzivní přípravy a ma-
pování možností daného prostoru, který nebyl přes patnáct let využíván a nacházel 
se ve špatném technickém stavu. Uvedení objektu do provozuschopného stavu kom-
plikovala mimo jiné absence napojení objektu na elektrickou síť, nulové informace o 
funkčnosti elektrických rozvodů a jejich stavu, stejně jako nedostupnost informací o 
stavu vodo-topo sítí. Z těchto důvodů byly práce na technickém stavu budovy hlavní 
činností po zbytek roku 2017. Situaci také komplikovaly nesprávné informace o připo-
jení budovy k elektrické síti a administrativně komplikované fungování poskytovatele 
energií. Celkově v rámci znovuzprovoznění prostor bylo v roce 2017 odvezeno více 
než 40 dodávek suti a jiného odpadu, nataženo bylo více než 300 metrů elektro roz-
vodů a kabelů.



Činnost KPCH

Opraveny byly rozvody vody a v rámci zednických prací bylo použito přes 100 
pytlů vnitřního hladkého i hrubého štuku. Spotřebováno bylo přes 50 litrů barvy, 
odstraněny byly plesnivé části podlah a ty byly opraveny a nově natřeny. Pro-
běhla kompletní rekonstrukce toalet v hlavní části budovy, naistalovány byly 
nově pisoáry. Opravena byla kavárna, zřízen byl dětský koutek. Do sálu byly 
pořízeny kinosedačky, opraveno bylo podium, světla, stejně jako zbylý interiér 
sálu. Přilehlá část dvorku ve vnitrobloku byla zbavena plevelných rostlin a ná-
letových dřevin, čímž se položil základ pro další rekultivaci a oživení venkovní 
části prostoru. Část dvorku byla také nově oplocena. Téměř všechny investice 
byly hrazeny financemi jednotlivých členů a podporovatelů komunitního centra 
Sibiř. Dosavadní práce jsme zajistili převážně vlastními lidskými zdroji za po-
moci dobrovolníků. Celkem bylo odpracováno v rámci dobrovolnické činnosti 
více než 3000 hodin. Další opravy stále pokračují a budou pokračovat v prů-
běhu roku 2018.
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Další plánované činnosti 
Centrum Sibiř
Vzhledem k původnímu účelu budovy je jedním z dlouhodobých cílů znovuzprovoz-
nění chodu bývalého kina. Poslední film zde byl promítán na konci 60. let 20. století. 
Postupné zprovoznění filmových projekcí bude také vyžadovat digitalizaci či další 
opravu vzduchotechniky.

Prostor je navíc téměř bezbariérový a záměrem iniciativy je realizovat další úpravy, 
které by usnadnily přístup zdravotně a tělesně postiženým osobám. Komunitní cent-
rum tak bude otevřené všem a již během Dne otevřených dveří Husovic v roce 2017 
se ukázalo, že o něj jeví zájem také handicapovaní a vozíčkáři.



Činnost KPCH

Plánovaná jsou i pravidelná promítání pro seniory i aktivity handicapovaných 
a další prostor pro dětské skupiny. Dlouhodobě také budujeme a rozšiřujeme 
knižní fond a rádi bychom navázali spolupráci s místními studenty a student-
kami ze sousedícího gymnázia Elgartova, které bude v roce 2019 slavit 100 let 
svojí existence.
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Aktivity pro veřejnost 
Benefiční podpora
Přestože většinu vynaloženého úsilí v roce 2017 vyžadovala oprava technického sta-
vu budovy, kolektiv kolem komunitního centra Sibiř se podílel a realizoval aktivity i 
pro veřejnost a zapojoval se do dalších akcí. Jednou z prvních byl například Den 
Husovic, kde jsme se spolupodíleli na programu pro děti a poprvé provizorně otevřeli 
část budovy a představili její historii. Prostor k prezentaci jsme dostali také na festi-
valu pořádaném na nábřeží Svitavy, Překročme řeku. Komunitní centrum Sibiř bylo 
podpořeno v rámci benefičních akcí v Brně v klubu Kabinet múz nebo ve vídeňském 
centru EKH. Velmi děkujeme! Konec prvního roku centra jsme pak oslavili na hojně 
navštíveném vánočním večírku centra Sibiř. Všechny aktivity by se ale neudály bez 
podpory městské části Brno-sever, které patří tímto velký dík. 



Finanční zpráva KPCH

Náklady 
Ostatní služby    34.946,- Kč 

Výnosy
Členské příspevky   17.600,- Kč
Vlastní zdroje          17.346,- Kč

Hospodářský výsledek               0,- Kč



Kulturou proti chátrání, z.s.
Komunitní centrum Sibiř

Svatopluka Čecha 1670/44
612 00 Brno
IČ: 02671999

e ‑mail: biosibir@gmail.com

www.biosibir.cz

@biosbir


