
Projekt „Zpřístupnění a 

nové využití Staré 

radnice Jindřichův 

Hradec“ 

 
Projekt je spolufinancován 

z Regionálního operačního 

programu NZTS II Jihozápad, 

prioritní osa 3 – Rozvoj 

cestovního ruchu, oblast podpory 

3.2 – Revitalizace památek a 

využití kulturního dědictví 

v rozvoji cestovního ruchu.  

 

 

 

Fyzická realizace: 06/2014 - 06/2015 

Celkové výdaje projektu: 29 024 508,31 Kč 

Způsobilé výdaje projektu: 21 187 246,06 Kč 

Požadovaná dotace: 30% z celkových způsobilých výdajů projektu: 6 356 173,81 Kč 

Poskytovatel dotace: Regionální rada regionu soudružnosti Jihozápad  

 

Zhotovitelé: 

Dodavatel projektové dokumentace – stavby, interiéru:  

P-ateliér JH s.r.o., IČ: 26033194, se sídlem Nádražní 249/II, Jindřichův Hradec 

Dodavatel mobiliáře: H-Profi s.r.o., IČ: 28067428, Plavsko 55 

Dodavatel přístrojů: ELZY servis s.r.o., IČ: 28148002, Jarošovská 433/II, Jindřichův Hradec 

Dodavatel stavby: HORA s.r.o., IČ: 26015889, Tržní 274, Tábor 

 

Hlavní cíl projektu:  

Globálním cílem projektu je budoucí využití stávající nemovité kulturní památky staré radnice 

pro kulturní účely, které v důsledku přispějí k rozvoji cestovního ruchu v regionu 

Jindřichohradecka. Projekt přispěje ke zvýšení atraktivity destinace Jindřichův Hradec, 

k rozšíření nabídky poskytovaných kulturních služeb. Specifickým cílem projektu je 

zachování kulturního a historického dědictví.  

 

Průběh projektu:  

V rámci komplexní rekonstrukce nemovité kulturní památky dojde k rozsáhlým stavebním 

pracím, které celý objekt změní pro účely městské galerie a prostory pro stálé výstavní 

expozice s potřebným technicko-administrativním zázemím. V zrekonstruovaných prostorách 

v 1. NP vzniknou veřejné WC.  Kompletní rekonstrukce objektu zahrnuje dispoziční stavební 

úpravy, jejichž podstatu tvoří vestavba celoskleněných konstrukcí atria v úrovni 2. a 3. NP, 

střešního světlíku a vestavba osobního výtahu v objektu.  Veškerá okna a dveře budou 

demontovány a nahrazeny jejich kopiemi, popř. repasí původních oken a dveří. Podlahy 

budou provedeny nově, bude provedena kompletní rekonstrukce instalací v objektu 

(elektroinstalace, ZTI, vytápění, vzduchotechnika a nově také přívod plynu pro nově zřízenou 

kotelnu). Oprava stávajících omítek a povrchů (většina prostor radnice je klenutá), jakož i 

ostatní zásahy do objektu a jeho konstrukcí budou koordinovány s orgány památkové péče. 

Součástí opravy stávajících omítek jsou rovněž restaurátorské práce zahrnující řemeslné 



restaurování nástěnných maleb v m. č. 2.04, 2.12 a JZ stěny v m. č. 2.05. Dále bude 

restaurována nástěnná výzdoba v prostoru schodiště 1. NP až 3. NP. Zastřešení objektu 

zůstane ponecháno stávající. V rámci stavby bude provedena oprava původního zastřešení a 

klempířských konstrukcí hlavního objektu. Venkovní omítky budou vyspraveny v nezbytném 

rozsahu. 

 

 

Výsledky projektu:  

Výsledky projektu jsou určeny široké veřejnosti. V 1. NP se bude nacházet městská galerie. 

Tyto prostory budou určeny k pronájmu především výtvarníkům, sochařům a dalším umělcům 

pro prezentaci svých uměleckých děl, která budou zpřístupněna veřejnosti. Zároveň v 1. NP 

budou nově umístěny veřejné záchody. Ve 2. NP se budou nacházet vlastní expozice, a to tzv. 

Interaktivní expozice, která bude určena zejména pro nejmenší a bude pravidelně 

obměňována. Děti zde najdou expozici věnovanou známým výtvarníkům a ilustrátorům 

dětských knih. Nejmenší návštěvníci se tak hravou formou dozví nejen o autorovi pohádkové 

postavičky, dané technice zpracování, ale mohou si přímo vyzkoušet svou zručnost. Součástí 

expozice bude i promítání pohádek. Pro rok 2015 město připravuje představení Zdeňka Milera 

a jeho nejznámější pohádkové postavičky Krtečka. Na tuto expozici bude navazovat expozice 

věnovaná jindřichohradecké úzkokolejce. Kurátorem této expozice je partner projektu 

Jindřichohradecké místní dráhy a. s. V této expozici nebudou chybět modely mašinek a další 

zajímavé exponáty ze sbírek Jindřichohradeckých místních drah, ale i funkční model 

železnice. Ve 3. NP objektu bude v rámci prohlídkové trasy zpřístupněna secesní zasedací síň 

- Kotěrův sál a dále zde vznikne expozice věnovaná samosprávě. Kurátorem této stálé 

výstavní expozice je Státní oblastní archiv v Třeboni, který si připravil pro návštěvníky 

zajímavosti s historie města. V expozici budou zveřejněny například staré plány radnice 

z roku 1801, plán náměstí před požárem z roku 1764, privilegia, pečetidla, dokumenty 

k majetku města a další zajímavosti. Součástí bude i možnost vyhledávání v archivních 

knihách Oblastního archivu v Třeboni přes instalovaný PC. Podkroví objektu 4. NP bude 

sloužit jako technicko-administrativní zázemí pro zaměstnance. Veškeré expozice budou 

ozvučeny, vybaveny LCD monitory, infostojkami. Celý objekt bude bezbariérový, neboť zde 

bude nově instalován výtah. Architektonickou zajímavostí jistě bude prosklený komunikační 

prostor uvnitř objektu, který spojí stávající schodiště s částí prostoru dnešního světlíku nad 

průjezdem.  

 

 

Více informací o spolufinancování projektu Evropskou unií: http://www.strukturalni-fondy.cz 

Více informací o Regionálním operačním programu NUTS II Jihozápad na  

http://www.rr-jihozapad.cz 
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