
 
 

Projekt „Národní muzeum fotografie a dílna tapisérií – centrum původních 

řemesel a unikátních technologií“ 

 

Registrační číslo projektu: CZ.1.06/5.1.00/01.05935 

Zprostředkující subjekt a poskytovatel dotace: ČR – Ministerstvo kultury 

 

 
 

 
 
Projekt je realizován v rámci Integrovaného operačního programu pro období let 2007-2013, 

prioritní osa: Národní podpora územního rozvoje – cíl Konvergence, oblast podpory: Národní 

podpora využití potenciálu kulturního dědictví.   

 



Termín realizace projektu :  07/2007-02/2012 

Celkové způsobilé výdaje projektu: 156 mil. Kč 

Celková max.  výše prostředků z Evropského fondu pro regionální rozvoj: 133 mil. Kč 

Celková max. výše prostředků ze státního rozpočtu: 23 mil. Kč 

 

Zhotovitel stavby: „Sdružení Národní muzeum fotografie v Jindřichově Hradci“ 

1. STAVCENT, a.s., IČ : 466 78 298 

Jarošovská 753/II, Jindřichův Hradec  

2. ARSTAV, s.r.o., IČ: 260 30 152 

Radouňka 190, Jindřichův Hradec 

Projektant:            JPS J. Hradec, s.r.o. 

                                    Jarošovská 753/II, Jindřichův Hradec   

     Ing. arch. Miroslav Hájek – H. Projekt 

     Václavská 495/III 

     377 01 Jindřichův Hradec 

 

Hlavní cíl projektu:  

Projekt řeší komplexní obnovu Národní kulturní památky – bývalého zámeckého pivovaru 

v Jindřichově Hradci a současně i částečnou obnovu jezuitské koleje a jezuitského semináře 

nacházejících se v samotném centru Městské památkové rezervace Jindřichův Hradec. Cílem 

projektu je vytvořit  podmínky pro  oživení těchto objektů a následné využití pro poskytování 

kulturních a vzdělávacích služeb určených široké veřejnosti. Realizací projektu bude 

uskutečněna myšlenka vybudování „centra původních řemesel a unikátních technologií“, 

jehož zásluhou dojde k záchraně, uchování a dalšímu rozvíjení kulturního dědictví České 

republiky.  

 

Průběh projektu:  

Provedení celkové rekonstrukce objektu zámeckého pivovaru a ve zrekonstruovaných 

prostorách od 1.1.2012 zahájení  činnosti  Domu gobelínů, kulturních tradic a řemesel, o.p.s.,  

který naváže na dlouholetou tradici tkaní gobelínů v Jindřichově Hradci. Částečná 

rekonstrukce 3. a 4. NP jezuitské koleje pro potřeby Národního muzea fotografie, o.p.s.  a 1., 

2. a 3. NP jezuitského semináře pro potřeby Muzea Jindřichohradecka.Vytvoření podmínek 

pro vznik centra původních řemesel a unikátních technologií, spočívající v provázání činností 

všech tří  subjektů při poskytování kulturních a vzdělávacích služeb široké veřejnosti.   

 

Výsledky projektu: 

Realizací projektu dojde k přímému napojení centra původních řemesel a unikátních 

technologií na další projekty v oblasti kulturních a vzdělávacích služeb a k podpoře sociálního 

a ekonomického růstu regionu. Po provedení celkové rekonstrukce objektu bývalého 

zámeckého pivovaru a nezbytných stavebních úpravách dalších objektů zapojených do 

projektu dojde k vytvoření centra původních řemesel a unikátních technologií, kde budou 

nejen prezentována tradiční řemesla z dob minulých, ale také poskytovány vzdělávací služby 

včetně praktické výuky vybraných uměleckých řemesel. Výsledkem projektu je záchrana a 

další rozvíjení uměleckých řemesel, jejichž základem je specializovaná ruční výroba založená 

na tradičních technikách zpracování. Kulturní a vzdělávací služby zde poskytované přispějí 

k uchování a rozvíjení kulturního dědictví ČR.  

 

Více informací o spolufinancování projektů v rámci Integrovaného operačního programu pro 

období 2007-2013: http://www.strukturalni-fondy.cz/iop 

                                http://www.mkcz.cz/iop 
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