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Vážení čtenáři,

dostává se Vám do rukou publikace, jejímž cílem 
je stručné představení projektu „Národní muze-
um fotografie a dílna tapisérií - centrum původ-
ních řemesel a unikátních technologií“, jakož 
i zkušeností projektového týmu při jeho uvede-
ní v život.
Projekt byl realizován v rámci Integrované-
ho operačního programu, prioritní osy 5 - Ná-
rodní podpora územního rozvoje, oblasti inter-
vence 5.1 Národní podpora využití potenciálu 
kulturního dědictví, aktivity 5.1b Realizace vzo-
rových projektů obnovy a využití nejvýznam-
nějších součástí nemovitého památkového fon-
du České republiky. Cílem oblasti intervence 5.1 
je národní podpora využití potenciálu kulturního 
dědictví, přičemž nejde jen o opravu památko-
vých objektů, ale i o jejich oživení a navrácení 
do života ve spolupráci s kulturními, vzděláva-
cími či jinak společensky prospěšnými organiza-
cemi. Výstižným mottem celé oblasti interven-
ce 5.1 „Vracíme památky do života“ je řečena 
podstata hlavního cíle a zaměření projektů, kte-
ré mohou oprávnění žadatelé do tohoto progra-
mu směřovat. 
Město Jindřichův Hradec, co nositel a příjemce 
dotace, podalo svou úspěšnou žádost o podporu 
do 1. kontinuální výzvy k podávání žádostí o po-
skytnutí podpory v rámci uvedeného operačního 
programu, která byla vyhlášena 5. 12. 2008, čímž 
se zařadilo spolu s dalšími podpořenými projek-
ty ke splnění a naplnění globálního cíle programu 
- zvýšení potenciálu kulturního dědictví a kultur-
ních služeb.
Naplnění smyslu a myšlenky této oblasti podpory 
nebylo mnohdy jednoduché, ale pevně věříme, že 
jak celý projektový tým na straně nositele a příjem-
ce dotace, tak projektový tým na straně zprostřed-
kujícího subjektu poskytovatele dotace, společným 

Ing. Stanislav Mrvka, 
starosta města Jindřichův Hradec

úsilím dokázaly překážky překonat a tento velkory-
sý projekt „dotáhnout“ až k vytýčenému cíli.
Pojďme se nyní společně podívat na zkušenos-
ti projektového týmu, jemuž se úspěšně podařilo 
zrekonstruovat historicky cenné nemovité kultur-
ní památky, vytvořit vhodné podmínky pro jejich 
další využití a posunout tak hranice jejich význa-
mu mimo dosah regionu, potažmo i pozvednout 
význam samotného města Jindřichův Hradec, 
které v dávné minulosti patřilo k nejvýznamněj-
ším městům Českého království.

ÚVODNÍ 
SLOVO

1
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Vstupem České republiky do Evropské unie 
v roce 2004 se otevřely jejím regionům, podni-
katelům i jednotlivcům nové možnosti jak řešit 
situace dříve z finančních důvodů neřešitelné. 
Této možnosti bohatě využívá i město Jindřichův 
Hradec, které v minulosti získalo, a i nadále je 
jeho snahou získat prostřednictvím strukturálních 
fondů Evropské unie nemalé finanční prostředky 
na realizaci svých cílů a priorit, a to již od sa-
motného počátku jak z předvstupních programů, 
programů vyhlášených na období 2004 - 2006 
(Společného regionálního operačního progra-
mu), tak i programů současného programového 
období 2007 - 2013. 
Tyto projekty přispěly a napomohly například 
zlepšit dopravní situaci ve městě, rozšířit na-

NOVÉ ŠANCE 
PRO REGIONY

2

Plavecký bazén po celkové rekonstrukci s přístavbou relaxačního bazénu (spolufinancováno z ROP NUTS II JZ)

bídku poskytovaných služeb v oblasti kultury, 
sportu a trávení volného času, zvýšit kapacitu 
mateřských škol. Bez finanční podpory z fon-
dů Evropské unie by se město nad Vajgarem jen 
stěží mohlo pochlubit rekonstruovanými sporto-
višti, novou mateřskou školou, opravenými pa-
mátkami a ulicemi. Město Jindřichův Hradec je 
tak nejen zásluhou těchto projektů městem, kde 
se zvýšila kvalita života jeho obyvatel, ale svým 
novým vzhledem se stává i atraktivnějším pro 
jeho návštěvníky. I přes tyto změny a zásahy, je 
snahou města co nejcitlivěji přistupovat zejména 
k obnově historických památek tak, aby bylo za-
chováno kouzlo tohoto historického města.
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CHARAKTERISTIKA PAMÁTEK 
ZAPOJENÝCH DO PROJEKTU

3

Historie města, která mu vtiskla nynější neopa-
kovatelnou atmosféru, je především historií rodů, 
jimž přináleželo. Z roku 1220 pochází nejstarší 
písemná zpráva o existenci „Nového hradu“, je-
hož držitelem byl představitel nejvyšší české no-
bility Jindřich Vítkovec, nejstarší syn Vítka z Pr-
čice a zakladatel rodu pánů z Hradce, nesoucí 
ve svém erbu zlatou růži v modrém poli. Jindřich, 
první z mocného rodu pánů z Hradce, vystavěl 
na počátku 13. století na skále na místě původ-
ního hradiska gotický hrad a někdy v polovině 
13. století vzniklo v jeho předhradí z tržní osa-
dy město, těžící z výhodné polohy na křižovatce 
obchodních stezek. Dějiny pánů z Hradce jsou 
protknuty spory s královskou mocí, střídáním 
politických spojenectví a hromaděním majetku. 
Zřejmě nejvýznamnější osobností dějin Hradce 
je Jindřich IV., díky němuž byl králem Vladisla-
vem Jagellonským povýšen městský znak. 
Bohatství rodu přímo vybízelo k přijetí náročněj-
šího a pohodlnějšího způsobu života, který při-
nesl změny v kultuře bydlení i rozvoji umění, jež 
pronikaly z panského sídla postupně i do měs-
ta. S tímto významným obdobím jsou spojena 
jména dvou majitelů panství - Jáchyma a Ada-
ma z Hradce. 
Po vymření tohoto slavného rodu v roce 1604 
se sňatkem dostal do Hradce muž strmé politic-
ké kariéry Vilém Slavata z Chlumu a Košumber-
ka, kromě jiného jedna z obětí pražské defenes-
trace. Rod Slavatů pak vystřídal opět díky sňatku 
na řadu generací rod Černínů. To však již Hra-
dec přišel o své významné politické postavení, 
od konce 17. století přestal být sídelním městem 
majitelů panství, a tak zákonitě upadal i jeho vý-
znam hospodářský. 
Do dějin i tváře města se zapsala osudná udá-
lost roku 1801, kdy Hradec zachvátil ničivý po-
žár. Následná obnova pak proměnila středověký 

3.1 Historie města - širší souvislosti

charakter města, uzavřeného do svých hradeb, 
v rozvíjející se výstavné sídlo 19. století. Avšak 
skutečnost, že se první jihočeská parostrojní že-
leznice z Prahy do Vídně Jindřichovu Hradci vy-
hnula a absence surovinové základny pro rozvoj 
průmyslu způsobily, že se město neproměnilo 
v průmyslové centrum kraje. Uchovalo si tak svůj 
historický ráz a naše generace je s uctivou poko-
rou přeměňuje do podoby moderního historické-
ho města.
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3.2 Popis objektů zapojených do projektu
3.2.1 NKP - Zámecký pivovar čp. 202/I

Na hradbách mezi zámkem a nynějším muzeem 
byl postaven zámecký pivovar, přestavěný v polo-
vině 16. století. V roce 1580 začal Adam II. z Hrad-
ce stavět pod Pluhovou baštou nový pivovar, který 
patřil k největším v Čechách. V letech 1831 - 1835 
si jej pronajal otec Bedřicha Smetany, který v něm 
s celou rodinou bydlel. Původní budova starého pi-
vovaru pochází z let 1580 - 1582. Budova nové-
ho pivovaru byla dostavěna v polovině 19. století, 
v roce 1923 pak byla radikálně přestavěna archi-
tektem Josefem Šonským. Pivovar v roce 1664 za-
chvátil rozsáhlý požár, několikrát změnil nájem-
ce i majitele. Skutečností ovšem zůstává, že jeho 
stav se neustále zhoršoval a docházelo k postupné 
devastaci objektu. Pivovar sloužil svému účelu až 
do roku 1967.
Stav celého objektu zámeckého pivovaru před re-
alizací projektu byl dezolátní, objekt byl nevy-
užívaný. Pivovar je rozdělen na dvě části. Jednu 
část - novodobou - vystavěnou v druhé polovině 
19. století, získal Národní památkový ústav, dru-
hou část získala posléze do majetku právnická oso-
ba. Tzv. novodobá část objektu je předmětem to-
hoto projektu.

Jedná se o třípodlažní budovu se vstupním křídlem 
s průčelím napodobujícím klasicistní kompozici 
vstupního zámeckého křídla. Křídlo je novodobé, 
plochostropé s plochými klenbami. V objektu se ze 
starší pivovarské technologie dochoval zbytek ný-
tované vany nad 3. podlažím. Orgány státní památ-
kové péče požadovaly tuto část technologie zacho-
vat jako ukázku historického způsobu výroby piva 
i jako ukázku řemeslné práce. Objekt je svým ty-
pem stavbou průmyslovou, a proto navržené sta-
vební úpravy musely splňovat charakter průmyslo-
vé architektury, kde převažujícím materiálem pro 
konstrukce byla ocel. 

Způsob ochrany: 
Objekt je nemovitou kulturní památkou zapsa-
nou v Ústředním seznamu kulturních památek ja-
ko součást národní kulturní památky Zámek Jindři-
chův Hradec, který je prohlášen nařízením vlády  
č. 262/1995 Sb., ze dne 16. srpna 1995, o prohlá-
šení a zrušení prohlášení některých kulturních pa-
mátek za národní kulturní památky, v platném zně-
ní. Rejstříkové číslo 194. 

Čelní pohled na zámecký pivovar - stav před rekonstrukcí
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3.2.2 Nemovitá kulturní památka - Jezuitská kolej čp. 20/I

Největším památkovým objektem ve vlastnictví 
města, postaveným v letech 1595 - 1605, je bý-
valá jezuitská kolej s kaplí sv. Maří Magdaleny. 
Bývalá jezuitská kolej je komplexem čtyř křídel 
svírajících obdélné nádvoří. Objekt je budován 
ve svahu. Západní křídlo je třípodlažní k terénu 
na straně západní, ostatní křídla jsou dvoupod-
lažní. Průčelí objektu byla pokryta psaníčkovým 
sgrafitem, která se na objektu většinou zachova-
la. Na straně východní a jižní se nachází boso-
vané renesanční portály, ojediněle se zachovala 
i kamenná ostění oken se stuhovými šambrána-
mi. Na jedné straně se k objektu koleje připojuje 
kaple sv. Maří Magdaleny. Z uměleckého hle-
diska je kaple mimořádně závažným objektem, 
který se uvádí mezi nejranějšími stavbami baro-
ka v Čechách. Zcela neobvyklý v této době je 
vysoký pilastrový řád průčelí. Chodba v přízemí 
byla původně otevřená do dvora. Prostory cho-
deb i dalších prostor v přízemí v celém rozsahu 
jsou klenuty křížovými klenbami. Objekt jezuit-
ské koleje náleží vedle krumlovské koleje k nej-
starším zachovaným v Čechách. Areál jezuitské 
koleje je největším domovním celkem vnitřního 
města a po hradním areálu nejrozsáhlejším pa-
mátkovým útvarem celého města. 

Po odchodu jezuitů z Jindřichova Hradce byla 
budova koleje již za císaře Josefa II. přeměně-
na v kasárna a tomuto účelu sloužila ještě do
80. let minulého století. Začátkem druhé polovi-
ny 20. století pak došlo k významným stavebním 
změnám, čímž došlo k plné degradaci některých 
prostor a místností na centrální sociální zařízení 
či věznici. Po opuštění armádou objekt chátral 
a neměl adekvátní využití. Přesto se město v roce 
1995 rozhodlo získat objekt do svého vlastnictví 
a tento, vzhledem k jeho rozsáhlosti a značné-
mu znehodnocení, po částech zrekonstruovat, 
zadaptovat a využít skrytý potenciál kulturního 
bohatství města.

Způsob ochrany:
Objekt je nemovitou kulturní památkou zapsa-
nou v Ústředním seznamu kulturních památek 
pod rejstříkovým číslem 33801/3-1703 dnem
3. 5. 1958.

Čelní pohled na jezuitskou kolej s kaplí sv. Maří Magdaleny. Foto: Jiří Tiller
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3.2.3 Nemovitá kulturní památka - Jezuitský seminář čp. 19/I

Jezuitský seminář je původní dvoupodlažní budo-
vou s čtvercovým půdorysem se středním arkádo-
vým dvorem. Budova renesančního původu pochází 
z první poloviny 17. století. Dostavěním seminár-
ní kaple sv. Víta získal počátkem čtyřicátých let 
17. století tento pozdně renesanční objekt svou 
dnešní podobu. Objekt je stavebně téměř zachován 
v původním stavu z doby jeho výstavby, čímž je his-
toricko-architektonická hodnota objektu mimořád-
ná. Pouze v roce 1933 byla původní jednopodlažní 
budova rozšířena na východním křídle o druhé pod-
laží. Atiky obíhající celou budovu zakrývají pultové 
střechy skloněné do nádvoří. V přízemí i v patře se 
nachází řada monumentálních prostorů. 

Seminář sloužil svému účelu až do zrušení jezuitské-
ho řádu, ale i později byl využíván pro vzdělávání. 
Nejprve jako budova hlavní školy - významným žá-
kem byl například Bedřich Smetana. Poté zde v le-
tech 1862 až 1923 sídlilo jindřichohradecké gymná-
zium. V roce 1925 byla budova zakoupena městem, 
které upravilo rozsáhlé prostory pro účely Jindřicho-
hradeckého muzea založeného v roce 1882. Objekt 
je jako muzeum využíván do dnešních dnů.

Způsob ochrany:
Objekt je nemovitou kulturní památkou zapsanou 
v Ústředním seznamu kulturních památek pod rejs-
tříkovým číslem 34084/3-1704 dnem 3. 5. 1958.

Pohled na jezuitský seminář



11

3.2.4 Lokalizace objektů zapojených do projektu

Všechny tři objekty zapojené do projektu jsou situ-
ovány na území Městské památkové rezervace Jin-
dřichův Hradec, v těsné blízkosti Státního hradu 
a zámku Jindřichův Hradec. Tyto objekty na sebe 
sice stavebně přímo nenavazují, ale jsou vzájem-
ně logicky propojeny v jedné ose za sebou, čímž se 
přímo nabízela myšlenka vytvoření „centra“, které 
by bylo tvořeno dotčenými objekty. 
Jezuitská kolej je v historickém jádru Jindřicho-
va Hradce významným urbanistickým prvkem, 
součástí komplexu jezuitského řádu, obsahující-
ho ještě původně sousední jezuitský seminář. Ten-
to jezuitský seminář je od koleje oddělen gotickou 
městskou bránou Nežáreckou. Jezuitský seminář 

na jižní straně navazuje na areál Státního hradu 
a zámku. Součástí tohoto areálu je i bývalý zámec-
ký pivovar. 

Lokalizace objektů zařazených do projektu. Mapa je v měřítku 1:1000
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VZNIK PROJEKTOVÉHO 
ZÁMĚRU

4

4.1 Jak vznikl projektový záměr

Úvodem je třeba říci, že městu Jindřichův Hradec 
se již v předchozích letech před vznikem toho-
to projektového záměru, podařilo najít smyslupl-
né a citlivé využití objektu bývalé jezuitské koleje, 
kterou město získalo na základě směnné smlouvy 
v roce 1995 od ministerstva obrany. Již tehdy ví-
ce jak pět let hledalo město vhodné využití pro tak 
rozsáhlý historicko-architektonický objekt.
Bylo jasné, že silně znehodnocený objekt dlouhá 
léta využívaný armádou, musí být obnoven a vrá-
cena mu jeho historická hodnota. Avšak ani úspěš-
ná postupná obnova jezuitské koleje nepřinesla 

Obnovené nástěnné malby v refektáři jezuitské koleje. Foto: Jiří Krátký

odpověď na otázku, jaké bude nejvhodnější vy-
užití objektu jako celku. Pokusy o výstavbu vel-
kého hotelu, galerie, knihovny nebo kongresové-
ho centra neměly úspěch. Teprve až koncem roku 
2001, kdy se na zámku v Jindřichově Hradci ko-
nalo sympozium Komory fotografických živností, 
naznačilo cestu k vhodnému využití. Úspěch vý-
stav starých fotografií oživil myšlenku vzniku Ná-
rodního muzea fotografie. Jde o instituci, která 
na naší kulturní scéně citelně chyběla a v rozsáh-
lé budově jezuitské koleje měla šanci získat dů-
stojné sídlo.
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Za tímto účelem byla dne 21. 6. 2002 založena 
obecně prospěšná společnost Národní muzeum 
fotografie. Prostory Jezuitské koleje se tak začaly 
opravovat pro účely této instituce. Druhé nadzem-
ní podlaží jižního a západního křídla bylo zrekon-
struováno již v roce 2003 a od roku 2006 slouží 
pro potřeby Národního muzea fotografie další zre-
konstruované prostory - druhé nadzemní podlaží 
východního a severního křídla. V další etapě byl 
upraven rajský dvůr a ambit, čímž vznikl prostor 
pro kvalitní propojení všech traktů objektu, prostor 
pro pořádání kulturních a společenských akcí v sa-
motném centru města Jindřichův Hradec - v blíz-
kosti Státního hradu a zámku, Muzea Jindřichohra-
decka a zámeckého pivovaru, jehož využití bylo 
v té době nejasné. 
V průběhu obnovy druhého nadzemního podlaží 
objektu, která byla postupně rozdělena do několika 
etap, byly například ve třech místnostech odkryty 
hodnotné stropní a nástěnné malby, datované při-
bližně do 1. poloviny 17. století. V jižním křídle je 
to místnost tzv. „učebny“, které dominuje nástěnná 
malba s ústředním motivem pitvy a dále bohužel 
pouze částečně zachovaná stropní malba. V zá-
padním křídle byly v jedné místnosti odkryty tzv. 
černé dekory, které byly zřejmě prvotní výzdobou 
těchto prostorů. Tato část maleb byla restaurována 
v roce 2004. V západním křídle tzv. refektáře byla 
objevena nádherná výzdoba, a to nástěnná deko-
race provedená kombinovanou technikou fresco-
secco, která nepřekvapí ani tak originálností ikono-
grafické náplně, jako spíš monumentalitou iluzivní 
architektury, která vyplňuje celou plochu neckové 
klenby s výsečemi. Nástěnné malby postupně od-
krývané a restaurované akademickým malířem To-
mášem Švédou předčily svým rozsahem, zachova-
lostí, obsahovou náplní i mimořádnou uměleckou 
kvalitou veškerá očekávání.
Dá se říci, že město mělo při volbě vhodného vy-
užití tohoto rozsáhlého objektu šťastnou ruku, ne-
boť muzeum v prostorách druhého nadzemního 
podlaží stále funguje a i nadále rozvíjí svou čin-
nost. Nemalou zásluhu na rozvoji činnosti muzea 
má i jeho stávající ředitel PhDr. Miloslav Paulík, 
který stál přímo u jeho zrodu. Jeho znalosti a zku-
šenosti s vedením památkových objektů (Státní 
zámek Červená Lhota, Státní hrad a zámek v Jin-
dřichově Hradci) či strategické řízení kulturní in-
stituce (zpracování ideových scénářů, libret výstav 

a výstavních expozic) byly velkým bonusem pro 
zahájení činnosti zcela nové instituce.
 Z důvodů velké finanční náročnosti na obnovu ce-
lého objektu, zůstávalo celé třetí nadzemní podla-
ží tohoto objektu bez stavebních zásahů a i nadále 
chátralo, což nebylo žádoucí pro budoucí zacho-
vání celého objektu. Navíc vzhledem k aktivitám 
Národního muzea fotografie, o. p. s. se nabízelo 
využití těchto prostor pro rozšíření jeho činnosti 
o další výstavní prostory, odborná pracoviště, de-
pozitáře či sály pro kulturní a společenské akce.
Po poslední zrealizované etapě v roce 2007, kdy 
byly upraveny prostory tzv. rajského dvora, bylo 
snahou města dokončit obnovu i třetího nadzem-
ního podlaží. Vzhledem k charakteru kulturní pa-
mátky bylo o možnostech financování jednáno 
s pověřenými pracovníky ministerstva kultury. Zá-
roveň byly pečlivě sledovány připravované operač-
ní programy pro Českou republiku na období 2007 
- 2013, zejména připravovaný tzv. „tematický“ In-
tegrovaný operační program. Již v červnu 2007 by-
la s pověřeným zprostředkujícím subjektem oblasti 
intervence 5.1 ministerstvem kultury projednává-
na možnost začlenění dokončení obnovy jezuit-
ské koleje do této skupiny projektů. Město zároveň 
podalo podnět na Ministerstvo kultury ČR na pro-
hlášení areálu jezuitské koleje za národní kulturní 
památku. Městu Jindřichův Hradec bylo doporuče-
no rovněž zapojení území v lokalitě mezi jezuit-
skou kolejí a zámkem v maximální míře a zapojit 
do projektu i další partnery, například Národní pa-
mátkový ústav. 
Vzhledem k tomu, že v té době získal Národní pa-
mátkový ústav objekt tzv. zámeckého pivovaru, 
pro který neměl vhodné využití a finanční prostřed-
ky na jeho rozsáhlou rekonstrukci, byl rámcově vy-
mezen předmět nového projektového záměru, je-
hož součástí mělo být dokončení obnovy jezuitské 
koleje a celková rekonstrukce tzv. nového pivova-
ru v Městské památkové rezervaci, čímž by došlo 
k revitalizaci dalšího území památkové rezervace. 
Využití zrekonstruovaného zámeckého pivovaru 
pak bylo konzultováno přímo s vlastníkem objektu, 
ale i s dalšími subjekty zejména z oblasti kultury. 
Hlavním cílem projektového záměru bylo, aby bu-
doucí náplň těchto objektů na sebe navazovala, 
či se doplňovala. Představa o novém využití jezu-
itské koleje již existovala - výstavní prostory, od-
borná pracoviště sloužící pro záchranu a obnovu 
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fotografií a vytvoření jedinečného fondu fotogra-
fií. Od uchovávání národního kulturního dědictví 
z oboru fotografie byl již jen krok od myšlenky za-
chovat pro další generace odkaz techniky ručního 
tkaní tapisérií - obnova a uchovávání jedinečných 
tkalcovských ručních technik, jejich konzervace 
a restaurování textilu. Dále pak vybudování mu-
zejní expozice přibližující slávu českého gobelí-
nářství ve světě od Marie Hoppe Teinitzerové přes 
Josefa Müllera až po současnost se základní ori-
entací na význam Jindřichohradeckých gobelíno-
vých dílen.
Národní památkový ústav s předloženým projek-
tovým záměrem souhlasil, jakož i představitelé 
města. 
V době přípravy projektového záměru však čas po-
kročil a blížil se předpokládaný termín určený pro 
zahájení a ukončení příjmu projektových žádostí 
do oblasti intervence 5.1 Integrovaného operační-
ho programu (plánováno v období od září do pro-
since roku 2007), a proto byly urychleně zahájeny 
další kroky k úspěšnému podání žádosti. Jednalo 
se především o zajištění projektové dokumentace 
a stavebního povolení pro objekt zámeckého pivo-
varu, neboť pro objekt jezuitské koleje mělo měs-
to Jindřichův Hradec veškerou dokumentaci k dis-
pozici z předchozích etap rekonstrukce. Dále byly 
zahájeny přípravy týkající se vypracování přísluš-
ných smluv o výpůjčce, partnerství a spolupráci. 
Souběžně s tímto krokem přistoupil budoucí ža-
datel o dotaci k volbě vhodného subjektu, který 
by po ukončené rekonstrukci zámeckého pivova-
ru naplňoval cíle projektového záměru, tj. budou-
cí provozovatel. Po posouzení všech aspektů byla 
vybrána varianta nové obecně prospěšné společ-
nosti ve vlastnictví města, tedy žadatele a budoucí-
ho příjemce dotace. 

Zastupitelstvo města Jindřichův Hradec jako jedi-
ný vlastník a zakladatel schválilo dne 23. 4. 2008 
založení obecně prospěšné společnosti Dům go-
belínů, kulturních tradic a řemesel, o. p. s., jakož 
i znění její zakládací listiny. 
Na podzim roku 2007, tj. v době, kdy se již roz-
běhly přípravy na realizaci projektového záměru, 
vstoupil do projektu další partner, a tím bylo Mu-
zeum Jindřichohradecka. Toto regionální muze-
um, jež je příspěvkovou organizací Jihočeského 
kraje, nabídlo v prostorách zámeckého pivovaru 
instalovat svou stálou výstavní expozici věnova-
nou Marii Hoppe Teinitzerové. Muzeum Jindřicho-
hradecka mělo velký zájem o zapojení do projek-
tu s tím, že nabízelo zatraktivnění celého projektu 
o rozšířené spektrum nabízených služeb - podpora 
a představení dalších řemeslných technik a unikát-
ních sbírek v expozicích Muzea Jindřichohradec-
ka. Zároveň nabízelo svého odborného pracovníka 
do expozice připravované v zámeckém pivovaru, 
jakož i přínos v oblasti zvýšení návštěvnosti zá-
meckého pivovaru.
Vstupem Muzea Jindřichohradecka byla zformo-
vána konečná verze projektového záměru, kdy 
předmětem projektu budou stavební úpravy dvou 
objektů ve vlastnictví města Jindřichův Hradec (je-
zuitská kolej a jezuitský seminář) a celková rekon-
strukce objektu ve vlastnictví státu (zámecký pi-
vovar). Všechny zrekonstruované prostory budou 
sloužit jako výstavní prostory, stálé expozice, od-
borná pracoviště, dílny, konferenční sály, zázemí 
pro zaměstnance a návštěvníky. Poskytovány bu-
dou kulturní a vzdělávací služby v oboru fotogra-
fie a v oboru ručně tkané tapisérie či dalších, dnes 
již opomíjených uměleckých řemeslných technik 
či unikátních technologií.



15

Projektový záměr byl podporován subjekty, které 
v dotčených objektech provozovaly svou činnost, 
tj. Národním muzeem fotografie, o. p. s. a Muzeem 
Jindřichohradecka. Tyto subjekty se staly zároveň 
partnery projektu. Dalším významným partnerem 
projektu je i Jihočeský kraj, který je zřizovatelem 
příspěvkové organizace Muzeum Jindřichohradec-
ka. Posledním partnerem projektu je Dům gobelí-
nů, kulturních tradic a řemesel, o. p. s.
V průběhu přípravy žádosti o podporu, jakož 
i ve fázi vlastní realizace, tito partneři intenziv-
ně spolupracovali s městem Jindřichův Hradec. 

4.2 Kdo jej inicioval

Projektový záměr byl iniciován přímo městem Jindři-
chův Hradec ve spolupráci s Národním památkovým 
ústavem v Českých Budějovicích a od samotného 

4.3 Získávání podpory partnerů

Dokládali potřebnou dokumentaci a informace pro 
vlastní zpracování žádosti, zejména údaje týkající 
se návštěvnosti, zajištění budoucího provozu po-
třebnými zdroji, předpokládané ceny vstupného 
a poskytovaných služeb, konzultovali s projektan-
ty návrhy a umístění jednotlivých expozic.
Tento projekt byl od svého zrodu zároveň vý-
znamně podporován i tehdejším ministrem kultury 
Mgr. Václavem Jehličkou, jakož i hejtmanem Jiho-
českého kraje RNDr. Janem Zahradníkem.

počátku byl podporován Národním muzeem foto-
grafie, o. p. s., jakož i Muzeem Jindřichohradecka.

Ilustrační foto. Foto: Jiří Krátký
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5.1 Popis a dokumentace technického stavu objektů 
 před zahájením realizace projektu
5.1.1 Zámecký pivovar - NKP

POPIS VÝCHOZÍHO STAVU 
PŘED ZAHÁJENÍM REALIZACE

5

Kompletní dokumentace stavebního vývoje, jakož 
i stavební plány z doby výstavby tzv. novodobé bu-
dovy pivovaru, nejsou dochovány, a to ani ve Stát-
ním okresním archivu, ani v Zámeckém archivu.
Původní budova zámeckého pivovaru v renesančním 
slohu postavená stavitelem Mario de Ronio pochází 
z let 1580 - 1582. Novodobá část, která je předmě-
tem projektu, byla dostavěna v polovině 19. století. 
V roce 1923 byl objekt radikálně přestavěn architek-
tem Josefem Šonským. Zejména navržené průčelí ob-
jektu získalo dnešní tvář, které se mělo svým řeše-
ním přiblížit klasicistně pojatému průčelí vstupního 
zámeckého křídla. Toto hlavní průčelí bylo původně 
na plánech kolem roku 1921 prolamováno vysokými 
zaklenutými okny, drobně dělenými v šikmých špa-
letách, v horní části s pásovým rámováním. V nad-
praží byly umístěny kruhové větrací růžice. Ve středu 
objektu je pak zaklenutý vjezd s kamennými tesaný-
mi stojkami a původními vraty. V tomto období do-
šlo i ke zvýšení průčelí o další patro, jak vyplývá 

z žádosti Ředitelství velkostatku z r. 1921, z důvodu 
přestavby varny a zvýšení štoků pivovaru.
Zámecký pivovar, který ukončil svou činnost v še-
desátých letech 20. století, sloužil nejprve jako skla-
diště, poté byly jeho prostory postupně opuštěny 
a došlo k jejich postupnému chátrání. Průčelní bu-
dova byla pouze nově omítnuta a střecha dostala 
novou krytinu, aby nedocházelo k zatékání do ob-
jektu. Vnitřek objektu byl „vybydlen“ a od ukončení 
provozu pivovaru nebylo podstatně do interiéru ob-
jektu jeho majitelem investováno do oprav či rekon-
strukcí. Ve špatném stavu tak byla veškerá elektro-
instalace a vnitřní kanalizace, chybělo odpovídající 
napojení objektu na veřejný vodovod, jakož i jeho 
plynofikace. V souvislosti s předpokládaným využi-
tím objektu po ukončení realizace projektu pak byla 
nutností jeho modernizace, zejména šlo o pořízení 
rozvodů požární a zabezpečovací signalizace, ka-
merového okruhu, telefonních a datových okruhů, 
vzduchotechniky. 

Stav objektu před realizací - zámecký pivovar
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5.1.2  Jezuitská kolej

Stavební vývoj objektu probíhal bez větších zvra-
tů a podle podstatně jednotného projektu. Výstav-
ba započala v roce 1595, kdy byla kolej založe-
na hradeckou vrchností Adamem II. z Hradce, a to 
stavbou západního křídla objektu. Poté navazova-
la stavba jižního křídla dokončená v roce 1598, 
severního a východního křídla. Na kolej stavebně 
navazuje kaple sv. Maří Magdaleny, která předstu-
puje před čelo bývalé jezuitské koleje. Tato kap-
le při rozsáhlém požáru v roce 1615 byla téměř 
zničena. Po návratu jezuitů v roce 1621 bylo roz-
hodnuto o výstavbě nové kaple od základu, která 
byla ukončena v roce 1632. Tím byl stavební vý-
voj na 150 let ukončen. Dodatečné zásahy v kole-
ji se omezily na vkládání příček, zejména po zru-
šení řádu v roce 1773, kdy byl objekt adaptován 
na kasárna. Po stavební stránce byl důležitý zásah 
po požáru z roku 1801, kdy byly obnoveny kro-
vy a stržena klenba v prvním patře v jihozápadním 
nároží. V 19. století byly zrušeny arkády v přízemí, 
v průčelích byla odstraněna kromě několika úse-
ků kamenná ostění. V 60. letech 20. století zanik-
la sgrafita v dvorním průčelí, kaple byla předělena 
dřevěnými stropy ke skladištním účelům.
Všechny tyto prohřešky, kterými došlo k částečné 
degradaci této nemovité kulturní památky (zapsa-
né do ÚSKP v roce 1958), byly postupně novým 
vlastníkem - městem Jindřichův Hradec napravová-
ny v rámci postupné rekonstrukce objektu. 

Před zahájením realizace tohoto projektu byly 
ukončeny níže uvedené etapy postupné rekon-
strukce objektu: 

 rekonstrukce 2. NP jižního a západního křídla 
(7/2003 - 11/2003) s celkovými náklady 
12,230 mil. Kč,

 rekonstrukce 2. NP východního křídla (6/2005 - 
11/2005) s celkovými náklady 7,000 mil. Kč,

 rekonstrukce 2. NP severního křídla (11/2005 - 
6/2006) s celkovými náklady 13,866 mil. Kč,

 rekonstrukce ambitu a rajského dvora (3/2007 - 
6/2007) s celkovými náklady 12,125 mil. Kč.

Celkovou rekonstrukcí 3. nadzemního podlaží, 
která je předmětem tohoto projektu, bude téměř 
ukončena i rekonstrukce celé jezuitské koleje kro-
mě prvního nadzemního podlaží (přízemí objektu), 
a to po patnácti letech stavební obnovy objektu. 

5.1.3 Jezuitský seminář

Budova bývalého jezuitského semináře je raně ba-
rokní stavbou z první poloviny 17. století. Jedná 
se o čtyřkřídlou dvoupodlažní stavbu kolem arká-
dového dvora s kaplí sv. Víta na východním křídle 
pak dvoupodlažní. Objekt si zachoval svou podo-
bu z dob své výstavby a je významnou architek-
tonickou památkou města, jejíž dispoziční změny 
nepřichází v úvahu. V posledních desetiletích byly 
vlastníkem prováděny pouze opravy a drobné sta-
vební úpravy. Větší zásah stavebních prací nebyl 
uskutečněn již s ohledem na finanční náročnost in-
vestice, ale i na téměř celoroční provoz Muzea Jin-
dřichohradecka a stabilní návštěvnost během roku. 
Objekt muzea se však v posledních letech potýkal 

se vzrůstajícím vzlínáním vlhkosti celého objektu, 
a to až do výšky 2 - 2,5 metrů. Hrozilo možné po-
škození samotné stavby, ale i umístěných exponá-
tů. Objekt nebyl vhodně vytápěn, chyběla kotelna 
s možností teplovodního vytápění celého objektu. 
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Od června roku 2004 působí v nově zrekonstru-
ovaných prostorách 2. nadzemního podlaží ob-
jektu Národní muzeum fotografie, o. p. s., které 
získalo od města Jindřichův Hradec objekt do vý-
půjčky. Národní muzeum fotografie, o. p. s. vznik-
lo 20. června 2002 podpisem zakládací smlouvy 
zástupci města Jindřichův Hradec a Muzea fotogra-
fie, o. s. Hlavní náplní muzea je záchrana kulturní-
ho dědictví fotografie, záchrana snímků, jež nejsou 
součástí žádné existující státní sbírky, shromažďo-
vání reprezentativního fondu historické a součas-
né fotografie v moderně vybaveném archivu se stu-
dijním zázemím. Dalším posláním je konzervování 
snímků a archivování celoživotních odkazů osob-
ností. Muzeum zároveň organizuje a pořádá foto-
grafické semináře pro žáky základních a středních 
škol, workshopy pro odbornou i laickou veřejnost, 

5.2 Způsob a míra dosavadního využití

V době před zahájením realizace projektu byl plně 
využíván pouze objekt jezuitského semináře, a to 
Muzeem Jindřichohradecka. Způsob a míra vyu-
žití prostor dotčených tímto projektem byl téměř 
stejný, jaký bude v době udržitelnosti projektu. 
Jedná se o prostory, kde jsou ve druhém podlaží 
umístěny expozice muzea, které však byly znač-
ně zastaralé a prezentace umístěných exponátů 
již neodpovídala trendům a nárokům současného 
návštěvníka. Další prostory, které vznikly v půd-
ním prostoru objektu - depozitáře pro uskladnění 
sbírek muzea, nebyly v době před realizací muze-
em využívány. Stejně tak nově budované expozi-
ce v přízemí objektu, které byly muzeem využívá-
ny převážně jako sklady.
Jezuitská kolej byla v té době využívána jen z části 
Národním muzeem fotografie, o. p. s., které mělo 

prostory druhého nadzemního podlaží a část čtvr-
tého nadzemního podlaží, kde je umístěna vzdu-
chotechnika a kotelny, od města ve výpůjčce. 
Prostory třetího nadzemního podlaží vzhledem 
k tomu, že od převzetí celého objektu městem Jin-
dřichův Hradec nebyly dosud žádným způsobem 
stavebně upravovány, byly v té době v dezolátním 
stavu, a tudíž bez jakéhokoliv využívání.
Zámecký pivovar v době, kdy jej město získalo 
do výpůjčky, byl v dezolátním stavu. Poslední in-
vestice do objektu byla ze strany majitele prove-
dena někdy počátkem 90. let, kdy byl proveden 
nátěr fasády, a na polovině objektu byla vyměně-
na poškozená střešní krytina.

5.3 Způsob provozování a péče
5.3.1 Zámecký pivovar

Před zahájením tohoto projektu nebyl tento objekt 
nikterak využíván. 

5.3.2 Jezuitská kolej

výstavy, besedy a koncerty v prostorách rajského 
dvora. Dramaturgie výstav obsahuje jednak odbor-
nou část zaměřenou na prezentaci fotografického 
díla českých a světových osobností fotografie a jed-
nak zábavně poznávací část zaměřenou na prezen-
taci obsahově přitažlivých souborů a projektů.
Provoz muzea je financován z prostředků měs-
ta Jindřichův Hradec (provozní dotace), grantů 
a sponzorských příspěvků a dále z tržeb ze vstup-
ného a prodeje služeb. 
Orgány společnosti tvoří správní rada, dozorčí ra-
da a ředitel muzea. Samotný provoz muzea je čle-
něn na úsek odborný (historik umění, produkční 
výstavního programu, odborný pracovník na PC) 
a úsek provozní (administrátor, úklid).
Další služby jako ekonom a účetní, obsluha kotel-
ny, údržbář a kustod jsou zajišťovány externě.
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Od roku 1928 objekt slouží potřebám jindřicho-
hradeckého muzea, které zde má umístěno své 
expozice a tento objekt má od města Jindřichův 
Hradec v pronájmu. Muzeum Jindřichohradec-
ka je příspěvkovou organizací Jihočeského kra-
je. Statutárním orgánem této organizace je ředitel 
jmenovaný Radou Jihočeského kraje. Organizační 
struktura je dělena na úsek provozně ekonomic-
ký, který zajišťuje veškerou ekonomickou agendu 
včetně personální a mzdové, a úsek odborný za-
jišťující odborné práce spojené s péčí o sbírky, je-
jich odborné zpracování, zdokumentování, dále 
sem patří publikační a vydavatelská činnost, ba-
datelská činnost a přednášková činnost.
Nejznámější expozicí muzea jsou bezesporu 
Krýzovy jesličky, největší lidový mechanický bet-
lém na světě, který každoročně přitáhne mnoho 

5.3.3 Jezuitský seminář

návštěvníků nejen z řad těch nejmenších. Další 
zajímavou expozicí je Síň Emy Destinnové, která 
představuje světoznámou operní pěvkyni a mno-
hé další.
Muzeum Jindřichohradecka má ve svých depo-
zitářích a archivech velké množství sbírkových 
předmětů například z pozůstalostí významných 
českých osobností, pro které však nemá odpoví-
dající prostory pro jejich prezentaci. Řešení jed-
notlivých expozic je zastaralé, chybí moderní 
prvky jako audiovizuální prezentace, hravé či ne-
konvečně a interaktivně pojaté prvky, které za-
ujmou návštěvníka 21. století. 

Zámecký pivovar byl v majetku rodiny Černínů 
do roku 1945. Poté objekt v průběhu několika de-
setiletí měnil své majitele, a to:

1946 - 1947 národní správa
1947 - 1949 Státní pivovar
1949 - 1952 Jihočeské pivovary, n. p. 
1953 - 1954 Třeboňské pivovary, n. p. 
1955 - 1967 Jihočeské pivovary, n. p. 
1967 - 1996 Fruta, n. p. (později Fruko - Schulz)
1996  Dohoda o vydání a prodeji majetku 
  mezi FNM ČR a Ing. Schulzem
1996  ukončen nájem firmou Fruko - Schulz
1999  tzv. nový pivovar získala ČR 
  (Národní památkový ústav)
2001  tzv. starý pivovar nabídnut státu, 
  který však své předkupní právo 
  neuplatnil
2002  tzv. starý pivovar získala právnická 
  osoba

5.4 Vlastnické vztahy 
5.4.1 Zámecký pivovar

V současné době je tedy tzv. nový pivovar v ma-
jetku státu s právem hospodaření pro Národní pa-
mátkový ústav. V souvislosti s realizací projekto-
vého záměru byl objekt zámeckého pivovaru dán 
městu Jindřichův Hradec, co žadateli a příjem-
ci dotace, do výpůjčky na dobu určitou do roku 
2017, tedy do doby ukončení povinné udržitelnos-
ti projektu, a to za účelem vybudování dílen tapi-
sérií, které bude provozovat Dům gobelínů, kul-
turních tradic a řemesel, o. p. s. 
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Jezuitská kolej byla od svého založení až do zru-
šení jezuitského řádu roku 1773 ve vlastnictví je-
zuitů. Poté byla kolej od roku 1779 přeměněna 
na vojenská kasárna pro c. k. granátnický prapor 
hraběte Auersperka a kaple sv. Maří Magdaleny se 
stala skladištěm.
Do devadesátých let 20. století tak objekt sloužil 
k vojenským účelům. V roce 1995 přešla nemovi-
tost do majetku města Jindřichův Hradec. Od roku 

5.4.2 Jezuitská kolej

2002 je zrekonstruovaná část koleje domovem Ná-
rodního muzea fotografie, o. p. s.
Mimo těchto prostor má Národní muzeum fotogra-
fie, o. p. s. od města Jindřichův Hradec ve výpůjč-
ce i movitý majetek, převážně se jedná o kancelář-
ský nábytek, čistící stroje a dále kompletní zařízení 
digitalizačního pracoviště - scannery, výpočetní 
techniku, tiskárny, plotry, datové projektory. 

Dne 5. 9. 1598 založili jezuité pro chudé studen-
ty seminář. Seminář získával majetek - dary a od-
kazy od dobrodinců. V prvním roce jeho provozu 
navštěvovalo seminář 64 chovanců, z nichž větši-
na zde byla ubytována zdarma. Dne 3. 11. 1773 
byl zrušen jezuitský řád, a tím měla být zrušena 
i jezuitská kolej spolu se seminářem. Po více jak 
175 letech mělo být gymnázium zrušeno a výuka 
ukončena. Ani prosby městské rady na zachování 
gymnázia adresované do Prahy či Vídně neodvrá-
tily jeho konec. Roku 1779 byla seminární budova 
dána německé hlavní škole. V letech 1862 - 1923 
se do budovy semináře opět vrátilo gymnázium. 

5.4.3 Jezuitský seminář

V roce 1925 byl seminář zakoupen městem Jin-
dřichův Hradec a upraven na muzeum, jehož no-
vé expozice byly veřejnosti zpřístupněny v květnu 
1928, a tomuto účelu slouží dodnes. Jezuitský se-
minář pronajímá město Jindřichův Hradec Muzeu 
Jindřichohradecka. 

Pohled na jezuitskou kolej tzv. rajský dvůr. Foto: Stanislav Maxa
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Hlavním cílem projektu je komplexní obnova 
národní kulturní památky zámeckého pivovaru         
čp. 202/I v Jindřichově Hradci a jejího využití pro 
účely zřízení muzea a dílen tapisérií, které bude 
provozovat Dům gobelínů, kulturních tradic a ře-
mesel, o. p. s. 

Areál „centra původních řemesel a unikátních 
technologií“ se vyjma objektu zámeckého pivova-
ru skládá z těchto objektů:

 bývalé jezuitské koleje čp. 20/I,
 bývalého jezuitského semináře čp. 19/I.

V objektu zámeckého pivovaru se budou nacházet 
dílny tapisérií a část expozic. Zde bude uskutečňo-
vána převážně praktická část poskytovaných vzdě-
lávacích služeb Domu gobelínů, kulturních tradic 
a řemesel, o. p. s. Vybavení samotných dílen pů-
vodními horizontálními a vertikálními tkalcovský-
mi stavy je však náročné na prostor, proto budou 
ve zbývající části pivovaru dále jen potřebná zá-
zemí pro zaměstnance a veřejnost. V přízemí ob-
jektu je počítáno s prodejem drobných suvenýrů 

CHARAKTERISTIKA PROJEKTU 
A JEHO CÍLŮ

6

a publikací vážících se k samotným dílnám pro 
účely jejich propagace a prezentace. V prostorách 
pivovaru bude rovněž umístěna expozice věnova-
ná Marii Hoppe Teinitzerové, která proslavila čes-
kou tapisérii za hranicemi Čech. Zbývající část ak-
tivit Domu gobelínů, kulturních tradic a řemesel 
bude probíhat v prostorách koleje a semináře, ze-
jména krátkodobé výstavy.
Aktivity Domu gobelínů, pak budou logicky dopl-
něny činností Muzea Jindřichohradecka a Národ-
ního muzea fotografie, o. p. s. Výstavní prostory 
Muzea Jindřichohradecka budou v rámci projek-
tu zmodernizovány a budou zde instalovány expo-
zice tematicky zaměřené na unikátní technologie 
a původní řemesla. 
Realizací projektu vznikne jednotný, ucelený kom-
plex historických objektů, který bude tvořit cent-
rum původních řemesel a unikátních technologií. 

 Obnova a využití národní kulturní památky, cel-
ková rehabilitace objektů,

 vytvoření centra původních řemesel a unikát-
ních technologií v Městské památkové rezerva-
ci Jindřichův Hradec, a to vzájemnou spoluprací 
a partnerstvím Domu gobelínů, kulturních tradic 
a řemesel, o. p. s., Národního muzea fotografie, 
o. p. s. a Muzea Jindřichohradecka,

 dosažení národního významu tohoto centra 
v oblasti vzdělávání především v oborech ruční 
tapisérie a historická fotografie,

 prezentace tradičních řemesel, jejich uchovává-
ní, rozvíjení a předávání dalším generacím (se-
mináře, workshopy, přednášky),

6.1 Hlavní cíle projektu

 poskytování dalších kulturních služeb laické ve-
řejnosti (prohlídky, výstavy, přehlídky - prezen-
tace nemovitého a movitého kulturního dědictví, 
koncerty, společenské akce),

 rozšíření služeb odborné veřejnosti (expertizní 
činnost),

 uchovávání kulturního dědictví (vytváření sbí-
rek, jejich uchovávání, umělecko-řemeslná vý-
roba - předávání starých výrobních postupů dal-
ším generacím),

 naplnění a udržení projektového záměru v době 
udržitelnosti projektu.
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Zakladatelem společnosti je Město Jindřichův 
Hradec. Dům gobelínů bude provozovat výstavní 
prostory s expozicemi tkalcovských stavů, gobe-
línů a expozice prezentující významné osobnos-
ti tohoto oboru, ale i tzv. živou expozici - dílnu, 
kde bude možné se naučit základům tohoto řeme-
slného umění. Dům gobelínů kromě bývalého zá-
meckého pivovaru bude využívat také prostory je-
zuitské koleje.
Návštěvník Domu gobelínů si bude moci pro-
hlédnout nejen nově zbudované expozice, ale 
přímo se i seznámí s výrobou gobelínu od návr-
hu až po jeho zhotovení, případně restaurová-
ní. Česká škola tapisérií má ve světě stále dobrý 
zvuk. Zdejší gobelínová dílna založená již v ro-
ce 1910 Marií Hoppe Teinitzerovou, která byla 
zakladatelkou dílensky tkané tapisérie v Česko-
slovensku, získala ve 30. letech minulého stole-
tí světový ohlas a uznání a mnohokrát proslavila 
českou národní kulturu v zahraničí. Tato uskuteč-
něná myšlenka obohatila a obohacuje dodnes na-
ši národní kulturu kvalitou textilních uměleckých 
děl. Marie Teinitzerová ukončila aktivní činnost 

6.2 Popis plánovaného obsahu projektu

Smyslem projektu bylo zahájit využití potenciálu 
nemovitých kulturních památek v centru města.

6.2.1 Dům gobelínů, kulturních tradic a řemesel, o. p. s.

v dílnách v polovině padesátých let, kdy ji ve vý-
tvarném a tvůrčím vedení vystřídal a v její linii 
pokračoval textilní výtvarník Josef Müller. Na-
víc byl autorem velkého množství návrhů monu-
mentálních i drobných tapisérií. Počátkem šede-
sátých let si společenská poptávka vynutila vznik 

Realizací projektu bude uskutečněna myšlenka vy-
budování „Centra původních řemesel a unikátních 
technologií“, ve kterém budou prezentována tra-
diční řemesla z dob minulých, která pomalu upa-
dají v zapomnění. V tomto centru budou nabízeny 
kulturní a vzdělávací služby pro veřejnost vážící 
se jak k tradičnímu řemeslu ručního tkaní tapisé-
rií, tak např. k unikátním fotografickým technikám.
Tento projekt významně přispěje k využití a zame-
zení dalšího chátrání významných historicko-ar-
chitektonických památek.
Věcný záměr projektu je zaměřen na dlouhodobé 
koncepční řešení udržitelného rozvoje města a re-
gionu. Toto centrum se stane významnou kultur-
ní a vzdělávací aktivitou nadregionálního význa-
mu, na jehož půdě se budou střetávat a vzájemně 

si předávat zkušenosti zejména lidé se zájmem 
o tradiční řemesla a unikátní technologie, kteří 
objevili jejich kouzlo a tyto jedinečné řemeslné 
postupy se tak stanou dostupnými pro každého, 
kdo o jejich zvládnutí projeví zájem. 

Cíl projektu 
Vytvoření areálu architektonicko-historicky cen-
ných budov a najít smysluplné využití všech pro-
stor, uchovat a posilovat rozvoj řemeslné výroby 
a předávat tyto poznatky dalším generacím. V zre-
konstruovaných prostorách všech tří objektů by-
ly vytvořeny expozice se silnou národní identitou.

Ilustrační foto
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a rozvoj dalších oborů činnosti dílen - restaurová-
ní tapisérií a textilií. Na základě znalosti tkalcov-
ského řemesla byla vyškolena řada zkušených re-
staurátorek, které již zrestaurovaly mnoho desítek 
velkoplošných, velice cenných historických tapi-
sérií z českých státních sbírek, z uměleckých sbí-
rek jiných států i ze sbírek soukromých. Počátek 
tkaní tapisérií v českých zemích dokumentují díla 
vytvořená v první domácí dílně založené Rudol-
fem Schlattauerem ve Valašském Meziříčí koncem 
19. století. Nejvýznamnější částí sbírky mezivá-
lečného období je soubor tapisérií Řemesla vytvo-
řený v roce 1925 podle návrhu Františka Kysely 
v dílně Marie Teinitzerové. Po 2. světové válce 
se o rozvoj české autorské tapiserie a textilního 
designu zasloužil Antonín Kybal, který jako pro-
fesor na pražské Vysoké škole uměleckoprůmys-
lové vychoval další generaci textilních umělců, 
kteří vstoupili na uměleckou scénu v 60. letech 
a v 60. a 70. letech aktivně zasahovali do domá-
cího a světového vývoje. Tvorba 80. let do kon-
ce 20. století je reprezentována skupinou autorů, 
kteří jsou většinou absolventy VŠUP.
Realizací projektu došlo k přímému napojení cen-
tra původních řemesel a unikátních technologií 
na další projekty v oblasti kulturních a vzděláva-
cích služeb. Po provedení celkové rekonstrukce 
objektu bývalého zámeckého pivovaru a nezbyt-
ných stavebních úpravách dalších objektů zapo-
jených do projektu došlo k vytvoření centra pů-
vodních řemesel a unikátních technologií, které 
je přístupné veřejnosti. 

Zásluhou centra je: 

 Obnova a udržení tradičních unikátních techno-
logií tkaní tapisérií ručním způsobem,

 udržování a rozvoj různých metod a způso-
bů konzervace a restaurování tapisérií, kober-
ců a různých textilií, obnova unikátních techno-
logií kombinovaných s metodou tkaní gobelínů 
v kombinované profesi tkadlec-restaurátor,

 výuka praktického tkaní tapisérií,
 vybudování muzejní expozice přibližující slávu 
českého gobelínářství,

 vytvoření expozice tkalcovských stavů a strojů, 
 podpora současné tvorby a realizace tapisérií 
včetně pořádání výstav jednotlivých umělců,

 záchrana, zachování, systematické zpracování, 
ošetřování a prezentace historického odkazu ta-
pisérie v českých zemích,

 pořádání seminářů, workshopů a podpora vzdě-
lávání v oboru i mimo oblast základních a střed-
ních škol,

 podpora vydávání odborných publikací,
 ochrana autorských, reprodukčních práv a spo-
lečenských zájmů autorů návrhů nově realizova-
ných tapisérií.

Doplňkové činnosti

 Tkaní nových tapisérií, vázání koberců, realiza-
ce dalších textilií podle výtvarných návrhů, gra-
fických rozkresů, atd.,

 prodej barvených přízí a textilií,
 pořádání výstav a přehlídek.

Ilustrační foto - restaurování gobelínu
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6.2.2 Národní muzeum fotografie, o. p. s.

NMF provozuje svou činnost od roku 2004 v nově 
zrekonstruovaných prostorách 2. nadzemního pod-
laží jezuitské koleje. Realizací projektu se vytvořily 
důstojné prostory pro činnost NMF i ve 3. a 4. nad-
zemním podlaží. Zároveň zde budou poskytovány 
kulturní a vzdělávací služby Domem gobelínů, kte-
ré z prostorových důvodů nebude možné realizo-
vat v objektu zámeckého pivovaru. 
Projekt Národního muzea fotografie zakládá no-
vé spojení revitalizovaných historických objektů 
s atraktivními formami využití pro kulturní účely, 
a to jak laickou, tak odbornou veřejností. Nemalým 
přínosem je i zachování funkčnosti historického 
objektu v centru města. Specifické služby nabízené 
NMF v tak rozsáhlém měřítku jsou ojedinělé v rám-
ci celé České republiky, např. pořádání fotografic-
kých seminářů pro základní a střední školy. Zájem 
o fotografické vzdělávání roste. NMF je připrave-
no být partnerem škol v rámci školních výukových 

Ambit jezuitské koleje - objekt čp. 20/I. Foto: Jiří Krátký

programů. Fotografické semináře jsou přínosem 
nejen pro žáky, ale i pro pedagogy, jsou inspira-
cí pro další práci a také možností pro zvýšení kom-
petencí žáků. NMF je prvním reálným projektem 
na vybudování klíčové fotografické instituce v čes-
kých zemích, náročným dílem určeným ve svém 
výsledku pro další generace. Téměř deset let po za-
ložení NMF se jezuitská kolej neustále proměňuje 
nejen obnovenými interiéry, ale i svým posláním. 
Podařilo se položit základy projektu 21. století - 
fotografie ve spojení s ostatními obrazovými mé-
dii našla svůj domov. Jedním z cílů NMF je bu-
dování unikátní sbírky fotografií českých autorů 
a fotografické techniky. Prvním krokem proto by-
lo založení sbírky fotografií současných autorů, 
která dostala název Zlatý fond. 
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6.2.3 Muzeum Jindřichohradecka

Prostory bývalého jezuitského semináře slouží 
jako jindřichohradecké muzeum nepřetržitě již 
od roku 1928. 
Ukončením projektu má muzeum možnost ke své 
činnosti využívat i nově zrekonstruované prostory 
1., 2. a 3. nadzemního podlaží s nově vybavený-
mi výstavními prostory. 
Muzeum patří k nejstarším regionálním muzeím 
v Čechách. V rámci své činnosti plní prostřednic-
tvím svých odborných pracovníků poslání, pro 
která bylo zřízeno. Muzeum Jindřichohradecka 
díky projektu rozšíří zejména svou nabídku expo-
zic a vzdělávacích služeb. 
Za dobu své existence vytvořilo bohatý sbírko-
vý fond. Pro jeho důstojnou prezentaci bylo nut-
né vytvořit odpovídající prostory, například pro 
umístění několika desítek historických šicích stro-
jů, knihtisku či sbírek z pozůstalosti Vladimíra 
Holuba.

Krýzovy jesličky, část nejznámějšího exponátu 
Muzea Jindřichohradecka

6.3 Specifikace dílčích a vedlejších cílů projektu

Vedlejší cíl projektu sledoval posílení ekonomic-
ké situace regionu, rozšíření podnikatelských akti-
vit, zvýšení nabídky pracovních příležitostí, neboť 
například zájemci o semináře a workshopy (něko-
likadenní) budou využívat dalších služeb podni-
katelských subjektů ve městě a regionu - ubytova-
cí služby, restaurace, obchody, divadlo, kino, aj.
Projekt má nadregionální charakter, a to jednak 
vzhledem k historické hodnotě zapojených objek-
tů, tak s ohledem na rozsah a význam činností, 
které zde budou zajišťovány. Činnost a využití ob-
jektů na sebe logicky navazují a oživují prostředí 

městské památkové rezervace, čímž umožňují 
fungování dalším subjektům podnikajícím v cent-
ru města. Nabídka kulturních a vzdělávacích slu-
žeb všech tří subjektů může být zajištěna pou-
ze ve vzájemné provázanosti, a to i v návaznosti 
na nabídku ostatních kulturních a společenských 
akcí ve městě. 

6.4 Souvislosti projektu s rozvojem lokality a regionu

Realizace projektu má velký význam pro rozvoj ne-
jen samotného města Jindřichův Hradec, jakož i re-
gionu Jindřichohradecko, ale zároveň sleduje i na-
dregionální dopady, neboť si klade za cíl vytvořit 

„Centrum původních řemesel a unikátních tech-
nologií“ národního významu, které bude pečovat 
o kulturní dědictví České republiky.
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Národní muzeum fotografie se snaží svými projek-
ty oslovit i fotografickou veřejnost za hranicemi 
naší země a vstoupit tak trvale do jejich povědomí.
V roce 2009 překročilo muzeum v rámci své vý-
stavnické činnosti třikrát české hranice, za nimiž se 
představilo dvěma vlastními výstavními projekty - 
„Ostře sledovaným Hrabalem“ a „Via Lucis 1989 - 
2009“. Velký zájem o „Hrabala“ zaznamenala ze-
jména výstava v Maďarsku uskutečněná v Národní 
Széchényiho knihovně. O tuto výstavu projevily 
zájem i další evropská města. Úspěch v cizině za-
znamenal rovněž výstavní projekt „Via Lucis 1989-
2009“, který byl prezentován například v Bruselu 
v prostorách Stálého zastoupení České republiky 
při EU jako jedna z kulturních akcí předsednictví 
ČR Evropské unii. Na sklonku roku 2009 mohli tu-
to výstavu představující díla známých českých fo-
tografických osobností, jako Jindřicha Štreita, Boh-
dana Holomíčka, Karla Cudlína, Jaroslava Kučery 
a dalších, zhlédnout návštěvníci v Bratislavě.
Výstavní program v prostorách jezuitské koleje 
obohatila také expozice fotografií Evropské sku-
piny uměleckých fotografů /EPHAP/, která před-
stavila snímky rozmanitých témat 14-ti fotografů 
z Rakouska, Německa, Maďarska, Slovinska, Slo-
venska, Srbska, Rumunska, své zastoupení zde mě-
la také Česká republika.
V dubnu 2009 zahájilo Národní muzeum fotogra-
fie ve spolupráci s dolnorakouskou Waldviertler 
Akademie an der Thaya a s Jihočeským muzeem 
v Českých Budějovicích historicko-sociologický 
a fotografický projekt „Stories - Příběhy“, jenž je 
z programu Evropské územní spolupráce Česká re-
publika - Rakousko 2007 - 2013, spolufinancova-
ný Evropskou unií z Evropského fondu pro regio-
nální rozvoj.
V roce 2005 se stalo realizátorem projektu vybu-
dování „Regionálního centra fotografie“ podporo-
vaného z fondů Evropské unie. Projekt zahrnoval 
vytvoření informační a kooperační sítě mezi in-
stitucemi a jednotlivci z jižních Čech a Dolního 
a Horního Rakouska zabývajícími se fotografií. Ak-
tivity projektu „Regionální centrum fotografie“ za-
počaly oblastí internetu, kdy vznikly dvoujazyčné 
webové informační stránky o projektu včetně gale-
rie fotografického fondu kalendáře fotografických 
akcí. Fotografové zde začali prezentovat autorská 

6.4.1 Význam a přínos projektu v evropském měřítku

díla, zveřejňovat fotografické novinky a pozvánky 
na výstavy. Obdobné informace zprostředkovává 
i pravidelný elektronický bulletin. 
V rámci přeshraniční spolupráce vznikla například 
pracovní skupina zabývající se realizací výstavy 
„Dnešní člověk v dnešní krajině“, která se stala vý-
stavou putovní a byla prezentována nejen v prosto-
rách NMF, ale i na jiných místech České republi-
ky a Rakouska. 
Národní muzeum fotografie rovněž v rámci své 
činnosti pořádá řadu tematických workshopů, na-
příklad týkajících se historické fotografické techni-
ky, na které se rovněž hlásí i zájemci z Rakouska 
a Německa.
Snahou „Centra původních řemesel a unikátních 
technologií“ bude navázat na aktivity Národního 
muzea fotografie. Zapsat se do povědomí a před-
stavit odkazy naší bohaté historie. 
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6.4.2 Význam a přínos projektu v národním měřítku

Cílem jak Domu gobelínů, kulturních tradic a ře-
mesel, Národního muzea fotografie, ale i Muzea 
Jindřichohradecka je uchovat a rozvíjet kulturní 
dědictví v oblasti tradičních, historických a umě-
leckých řemesel, zejména v oboru ručního tkaní 
gobelínů a oboru fotografie.
Veřejný přínos projektu tkví v oživení tradičního 
uměleckého řemesla a unikátních technologií, je-
jich předávání a uchovávání dalším generacím, 
aby časem neupadlo v zapomnění. V současné do-
bě je nebývalý zájem o řemeslné obory a zvlád-
nutí jejich technik a postupů zpracování, zejména 
v oblasti keramiky, řezbářství, zpracování texti-
lu, aj. Předpokladem pro udržení a rozvoj řemesla 

ručního tkaní tapisérií je vytvoření důstojných pro-
stor, kde vzniknou jednak dílny, ale i odborná pra-
coviště a výstavní expozice.
Národní muzeum fotografie vyjma své výstavnic-
ké činnosti je institucí, která zachraňuje a ucho-
vává obrazové svědectví života a kultury obyva-
tel českých zemí. Shromažďuje fotografický fond, 
vytváří sbírky fotografií, buduje elektronické infor-
mační centrum a databanku. Otevírá tak možnos-
ti nejen v oblasti muzejnické, konzervátorské, ale 
i vzdělávací. 
Muzeum Jindřichohradecka pak ve svých expozi-
cích představuje světový unikát, kterým jsou Krýzo-
vy jesličky, největší mechanický betlém na světě. 

6.4.3 Význam a přínos projektu v regionálním měřítku

Vznik „Centra původních řemesel a unikátních 
technologií“ je přínosem i pro město samotné. To-
to „Centrum“ přispěje k rozšíření pracovních pří-
ležitostí, zvýšení atraktivnosti města, ale i regionu, 

nepřímo podpoří rozšíření nabídky ubytovacích ka-
pacit. Zároveň obohatí kulturní život regionu, neboť 
v prostorách rajského dvora jezuitské koleje jsou 
plánovány koncerty, besedy či videoprojekce.

6.5 Definice přidané hodnoty projektu

Přidaná hodnota spočívá ve vzdělávacím a nauč-
ném obsahu projektu, kdy je široká veřejnost se-
znamována s historií uměleckého tkaní tapisérií, 
historií a současným stavem či významem fotogra-
fie a historií regionu. Jedná se o obory, ve kterých 
vynikla řada českých osobností. Dalším naučným 
aspektem je zpřístupnění a poznání historických 
objektů, které jsou významnými památkami.

„Centrum“ rovněž počítá se spoluprací s ostatními 
kulturními a vzdělávacími organizacemi nejen ze 
svého regionu. V minulosti například Národní mu-
zeum fotografie či Muzeum Jindřichohradecka na-
vázalo spolupráci s Asociací profesionálních foto-
grafů, Asociací muzeí a galerií, Galerií Rudolfinum, 
Jihočeskou hospodářskou komorou, FAMU, kated-
rou fotografie, Jihočeským divadlem a dalšími. 

6.6 Soulad záměrů projektu s principy péče o kulturní dědictví

Rekonstrukce všech výše uvedených dotčených 
objektů a jejich nové formy využití představují zá-
chranu a uchování kulturního dědictví. Zároveň 
tyto snahy vedou k prohloubení vztahu obyvatel 
k uvedeným místům a zejména k posílení jejich 
angažovanosti na uchování historického dědic-
tví dalším generacím. Toto zapojení však není vní-
máno v pasivním smyslu konzervace památek, ale 

v aktivním přispění k jejich dalšímu rozvoji a ži-
votu. V průběhu dosavadního provozu tuto zku-
šenost získalo jak Muzeum Jindřichohradecka, tak 
Národní muzeum fotografie. Činnost Domu gobe-
línů, kulturních tradic a řemesel počítá s posílením 
tohoto příspěvku veřejnosti v rozvoji tradice řeme-
slné tkalcovské tvorby, díky níž získal Jindřichův 
Hradec v minulém století světovou proslulost. 
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V průběhu příprav projektu požádal příjemce do-
tace v rámci technické připravenosti projektu mi-
mo jiné i o vydání odborných vyjádření Národního 
památkového ústavu a závazných stanovisek orgá-
nů státní památkové péče k navrhovaným staveb-
ním úpravám a způsobu využití nově obnovených 
prostor dotčených nemovitých kulturních památek. 

6.6.2 Projekt je v souladu s Programem Jihočeského kraje 2007 -2013

Prioritní osa - Cestovní ruch, přírodní a kulturní 
památky.

6.6.3 Projekt je v souladu s Programem města Jindřichův Hradec

Kapitola II.2 - Památková péče
Strategický cíl II.2.1 - Celková rekonstrukce býva-
lé jezuitské koleje na Národní muzeum fotografie.
Strategický cíl II.2.2. - Zachránit a kvalitně obnovit 
Městskou památkovou rezervaci.

Kapitola II.4 - Kultura
Strategický cíl II.4.1. - Vytvořit funkční organizač-
ní a finanční systém, který povede k naplnění vize 
- města s velkou a rozmanitou nabídkou kulturních 
a společenských akcí. 

6.7 Specifikace území - dopady projektu na tato území

Projekt byl realizován v rámci Jihočeského kraje, roz-
sah celospolečenských dopadů projektu lze vymezit 
právě tímto územím. V této souvislosti jde zejména 
o dopady generované dvěma zapojenými subjekty, 
tj. Muzeem Jindřichohradecka a Domem gobelínů, 
kulturních tradic a řemesel. Zároveň lze konstato-
vat, že konkrétní celospolečenské přínosy budou mít 
největší dopad na své bezprostřední okolí, které nej-
více pocítí jejich vliv. Přesto nelze hranici Jihočes-
kého kraje vnímat jako definitivní ohraničení celko-
vých společenských dopadů projektu, a to především 

díky sousedství s Dolním Rakouskem a jeho tradicím 
(řemeslně tkalcovské výrobky) a regionálním podob-
nostem. Dopad projektu na trh obdobných služeb 
realizovaných na tomto území je však zanedbatel-
ný, neboť projekt a především jeho výsledky podpo-
rují zachování kulturního dědictví České republiky. 
Do budoucna projekt uvažuje i o možném zapojení 
rakouských partnerů v rámci přeshraniční spoluprá-
ce. Ta by měla být zdrojem synergických efektů, kte-
ré by výsledky projektu realizovaného v rámci IOP 
mohly generovat i za hranice celého regionu a státu. 

6.7.1 Stanoviska orgánů státní památkové péče a odborná vyjádření 
 Národního památkového ústavu

6.6.1 Projekt je v souladu s cíli návrhu státní kulturní politiky na léta 2009 - 2014

Cíl 1 - Ekonomická a společenská dimenze.
Opatření 1.5 - Systém využívání potenciálu ne-
movitých kulturních památek pro intenzivnější 
poskytování kulturních služeb a služeb pro ces-
tovní ruch s vyšší přidanou hodnotou. 
Cíl 3 - Role státu, krajů a obcí při podpoře zacho-
vání a tvorby kulturních hodnot.

Opatření 3.4 - Podpora lepšího materiálního, pro-
storového a technického zázemí muzeí, galerií 
a knihoven.
Opatření 3.6 - Digitalizace kulturního obsahu.
Opatření 3.7 - Podpora vybraných projektů z Inte-
grovaného operačního programu a součinnost s kra-
ji při realizaci Regionálních operačních programů. 

Zámecký pivovar čp. 202/I - NKP

 Odborné vyjádření Národního památkové-
ho ústavu, ústřední pracoviště Praha 1 ze dne 
22. 11. 2007 ke stavebním úpravám objektu no-
vého pivovaru v areálu prohlášené NKP Zámek 
Jindřichův Hradec za účelem jeho adaptace pro 
dílny tapisérií.

Opatření 6.3 - Využití kulturního a přírodního dě-
dictví a rozvoj kulturních aktivit. 
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 Závazné stanovisko Krajského úřadu Jihočes-
kého kraje ze dne 12. 12. 2007 vydané ve věci 
„Jindřichův Hradec, tzv. nový pivovar - stavební 
úpravy pro dílny tapisérií, součásti Národní kul-
turní památky Zámek Jindřichův Hradec“. 

Jezuitská kolej čp. 20/I

 Vyjádření Národního památkového ústavu, 
územního odborného pracoviště v Českých Bu-
dějovicích ze dne 20. 1. 2005 k celkové rekon-
strukci objektu bývalé jezuitské koleje. 

 Vyjádření Národního památkového ústavu, 
územního odborného pracoviště v Českých Bu-
dějovicích ze dne 17. 2. 2005 k celkové rekon-
strukci objektu bývalé jezuitské koleje. 

 Závazné stanovisko Městského úřadu Jindři-
chův Hradec, oddělení památkové péče ze dne 
18. 2. 2005 k rekonstrukci objektu čp. 20/I v Jin-
dřichově Hradci dle předložené dokumentace. 

Jezuitský seminář čp. 19/I

 Závazné stanovisko Městského úřadu Jindři-
chův Hradec, oddělení památkové péče ze 
dne 11. 1. 2008 ke stavebním úpravám objek-
tu muzea čp. 19I v Jindřichově Hradci, který 
je nemovitou kulturní památkou evidovanou 
v Ústředním seznamu kulturních památek pod 
rejstříkovým číslem 1704. 

 Odborné vyjádření Národního památkového 
ústavu, územní odborné pracoviště v Českých 
Budějovicích ze dne 18. 12. 2007 - vyjádření 
ke stavebním úpravám kulturní památky Muze-
um čp. 19/I, Balbínovo nám., bývalý jezuitský 
seminář s kaplí sv. Víta.

V průběhu vlastní realizace projektu vyplynuly bě-
hem stavby nutné změny tzv. dodatečné práce. In-
vestor - příjemce dotace, požádal o vyjádření do-
tčené orgány státní památkové péče k navrhovaným 
dodatečným pracím. 

Závazná stanoviska z titulu dodatečných prací 
na NKP zámecký pivovar čp. 202/I:

 Závazné stanovisko Krajského úřadu Jihočeského 
kraje, oddělení památkové péče ze dne 21. 1. 2010 
ke stavebním úpravám NKP zámecký pivovar čp. 
202/I týkající se požadavku na zachování stávajícího 
schodiště procházejícího prostorami m. č. 0.01, 1.10 
a 2.10 včetně kovového zábradlí.

 Závazné stanovisko Krajského úřadu Jihočeského 
kraje, oddělení památkové péče ze dne 2. 2. 2011 
ke stavebním úpravám NKP zámecký pivovar 
čp. 202/I týkající se zachování stávajícího železo-
betonového stropu mezi m. č. 1.13 a 0.05 včetně 
související instalace repliky původní plechové ný-
tované vany (pánve), provedení dřevěné dubové 
podlahy stropu, obnovy stávajících obkladů okol-
ních stěn v m. č. 1.13 (chybějící dlaždice nahra-
zeny vyrobenými kopiemi stávajících) a obnovy 
stávajícího litinového zábradlí v m. č. 1.13.

 Závazné stanovisko Krajského úřadu Jihočeského 
kraje, oddělení památkové péče ze dne 10. 9. 2010
ke stavebním úpravám NKP zámecký pivovar 
čp. 202/I týkající se restaurování nástropních dekora-
tivních maleb klenby ve vstupním prostoru objektu.

 Závazné stanovisko Krajského úřadu Jihočes-
kého kraje, oddělení památkové péče ze dne 
10. 12. 2010 ke stavebním úpravám NKP zá-
mecký pivovar čp. 202/I týkající se výměny po-
škozené střešní krytiny na levé části objektu.

 Závazné stanovisko Krajského úřadu Jihočeského 
kraje, oddělení památkové péče ze dne 25. 7. 2011 
ke stavebním úpravám NKP zámecký pivovar 
čp. 202/I týkající se obnovy původního dveřního ot-
voru v průjezdu do místnosti č. 0.11. V rámci prací 
byl zjištěn zazděný otvor ve zdivu mezi průjezdem 
a místností č. 0.11 a bylo rozhodnuto o jeho ob-
novení. Dále závazné stanovisko řešilo restaurátor-
ské opravy kamenného ostění včetně osazení dveří 
a osazení dvou dveřnic zakrývajících vstupy z prů-
jezdu do m. č. 0.11 a 0.05. Provedení dveřnic bylo 
odsouhlaseno s jednoduchou svlakovou konstrukcí. 

Závazná stanoviska z titulu dodatečných prací 
na jezuitské koleji čp. 20/I:

 Závazné stanovisko Městského úřadu Jindřichův 
Hradec, oddělení památkové péče ze dne 11. 5. 2010 
ke stavebním úpravám objektu jezuitské koleje 
čp. 20/I v J. Hradci týkajících se zbourání příček 
mezi místnostmi 3.15 a 3.14, zazdění dveřního ot-
voru mezi místnostmi 3.15 a 3.16 a vybourání dveř-
ního otvoru mezi místnostmi 3.26 a 3.27 a osazení 
nových dveří, oprava trámového stropu na základě 
mykologického průzkumu a posudku v m. č. 3.22 
a oprava povalového stropu v m. č. 3.26.

 Závazné stanovisko Městského úřadu Jindřichův 
Hradec, oddělení památkové péče ze dne 13. 5. 2010 
k restaurování nástěnných maleb ve 2. nadzem-
ním podlaží jezuitské koleje čp. 20/I v Jindřicho-
vě Hradci. 
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POPIS PLÁNOVANÝCH 
PROGRAMOVÝCH ČINNOSTÍ 
A CÍLOVÝCH SKUPIN NÁVŠTĚVNÍKŮ

7

7.1 Zhodnocení nabídky obdobných služeb v území dopadu
7.1.1 Dům gobelínů, kulturních tradic a řemesel, o. p. s. 

Specifické služby nabízené Domem gobelínů, kultur-
ních tradic a řemesel - zaměření na výuku tkaní a re-
staurování gobelínů formou tzv. „živé expozice“ bude 
patřit v rámci Jihočeského kraje k ojedinělým. Srov-
natelné služby nabízené Domem gobelínů v rámci ČR 
poskytuje Moravská gobelínová manufaktura, spol. 
s r. o. ve Valašském Meziříčí, kde je rovněž výstavní 
expozice gobelínů, tkalcovských stavů, jakož i živá 
přehlídka výroby gobelínů. Základní záměr je spatřo-
ván v prosazení myšlenky navázání na tradice umě-
leckořemeslné výroby tkaní gobelínů a jejich uchová-
ní pro příští generace.
Rovněž v Jindřichově Hradci se návštěvník sezná-
mí se samotnou výrobou tkaní gobelínů v provedení 

tkadlen a restaurátorek (tzv. živá expozice) a záro-
veň zde nalezne rozsáhlou výstavní expozici zahrnu-
jící dobové tkalcovské stavy a exponáty z dílny Marie 
Teinitzerové, které jsou ve správě Muzea Jindřicho-
hradecka, Národního památkového ústavu a círk-
ve. Návštěvník si zde může na malém tkalcovském 
stavu vyzkoušet svou zručnost. Pro značnou vzdále-
nost obou subjektů je možné konstatovat, že si vzá-
jemně nekonkurují. Poptávka po řemeslné práci to-
hoto zaměření dosahuje trvalého zájmu jak ze strany 
skutečných zájemců o tento obor, tak ze strany laic-
ké veřejnosti a v neposlední řadě ze strany různých 
společenských a kulturních institucí, které mají zájem 
uchovat poškozená umělecká díla. 

7.1.2 Muzeum Jindřichohradecka

Pro potřeby projektu bylo provedeno šetření nabíd-
ky obdobných služeb poskytovaných ve srovnatel-
ných muzeích provozujících svou činnost na území 
jižních Čech. Muzea se ve své činnosti řídí záko-
nem č. 122/2000 Sb., o ochraně sbírek muzejní po-
vahy a o změně některých dalších zákonů, ve změně 
pozdějších předpisů. Muzea zajišťují veřejné kulturní 
služby. Mezi hlavní činnosti patří zejména provádění 
soustavné sbírkotvorné činnosti, výzkumná a vědec-
ká činnost v oboru své působnosti a podle svých od-
borných předpokladů a podle požadavků zřizovatelů, 
pořádají odborné konference, sympózia a semináře 
vztahující se k předmětu činnosti. Dále každoročně 
pořádají muzejní programy, vzdělávací akce, kultur-
ně společenské akce včetně koncertů. Obcím a měs-
tům muzea dále poskytují odborné informační a kon-
zultační služby (včetně zpracování podkladů z oboru 
své činnosti), zapůjčují sbírkové předměty do expozic 
a na výstavy pořádané jinými subjekty. Výše uvedené 
činnosti patří ke stěžejním v práci muzeí a v podstatě 
se tyto hlavní činnosti neliší.

Od těchto muzeí se bude Muzeum Jindřichohradecka 
odlišovat propojením svých aktivit s aktivitami Domu 
gobelínů, kulturních tradic a řemesel. Partnerstvím 
a vzájemnou spoluprací s těmito subjekty usiluje 
o záchranu a rozvíjení původních uměleckých ře-
mesel a unikátních technologií, a to nejen jejich pre-
zentací ve svých sbírkách, ale zejména aktivním za-
pojením veřejnosti do připravovaných vzdělávacích 
programů a projektů (seminářů a workshopů).
Pro naplnění tohoto cíle má Muzeum Jindřichohra-
decka všechny potřebné předpoklady - od lidských 
zdrojů (tým odborných pracovníků), po vybavení od-
borných pracovišť a zaměření sbírek ve svých expozi-
cích. Z bohatých sbírek muzea vyniká ojedinělá ko-
lekce převážně gotických plastik a unikátní soubor 
ručně malovaných ostrostřeleckých terčů a terčových 
zbraní. Řemeslnou dovednost rovněž zachycuje ex-
pozice cechů a hodin. Bohatým tradicím písemnictví 
a knihtisku je věnována expozice knižní kultury. Ex-
pozice měšťanské a lidové kultury charakterizuje ži-
vot lidí v 19. století. 
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7.1.3 Národní muzeum fotografie, o. p. s.

Je možné konstatovat, že na území České republiky 
srovnatelné zařízení neexistuje. V roce 1962 byla 
založena první celostátní sbírka umělecké fotogra-
fie v Moravské galerii. Novodobým otcem myšlen-
ky muzea fotografie - tehdy s představou „Národ-
ního fotografického muzea“ - byl Erich Einhorn 
s Adolfem Skopcem v roce 1960. Až k návrhu ar-
chitektonického řešení dostoupil projekt „Muzea 
fotografie a kinematografie“ v Táboře v první polo-
vině 90. let a obdobný projekt Anny Fárové v Pra-
ze (Pražský dům fotografie, Galerie 4 v Chebu). 
V nadšení devadesátých let vznikla četná sdružení 
podporující zájem o fotografie (České foto, České 
centrum fotografie a další). Celková koncepce Ná-
rodního muzea fotografie je vystavěna na instituci 

centra historie fotografie a fotografických přístrojů, 
vzdělávacího a výstavního centra současné umě-
lecké fotografie, konzervátorského a restaurátor-
ského pracoviště zachraňujícího historické foto-
grafie a archivy významných národních fotografů. 
Je přínosné, že řada aktivit pořádaných Národním 
muzeem fotografie probíhá v rovině přeshranič-
ní spolupráce. Někdy je lepší s konkurencí spolu-
pracovat a vytvořit širší nabídkový prostor pro ná-
vštěvníky, než konkurenci odbourat - zvítězit nad 
ní. To je případ i této instituce, pro kterou je kon-
kurence stimulem ke stálému hledání nových neo-
třelých produktů, tím se od konkurence liší a láká 
návštěvníky. 

7.2 Specifikace poptávky definovaných cílových skupin
7.2.1 Specifikace poptávky - Muzeum Jindřichohradecka

Muzeum Jindřichohradecka přivítá každoročně 
celkem ve svých třech veřejnosti přístupných pro-
storách v průměru 60 tisíc návštěvníků. Celkovou 
návštěvností patří muzeum k nejúspěšnějším mu-
zeím v České republice, a to zejména díky ojedině-
lým exponátům, které má ve svých sbírkách. Muze-
um má charakter muzejní instituce se zaměřením 
nejen na region Jindřichohradecka, ale díky svým 
exponátům dosahuje i významu nadregionálního. 

Poskytované služby:

 výstavnictví (stálé a krátkodobé expozice),
 publikační činnost (propagační materiály, měsíč-
ník Novum, sborníky),

 pořádání kulturně vzdělávacích akcí (koncerty),
 přednášková činnost (např. Klub historie letectví, 
Spolek Přátelé starého Jindřichova Hradce),

 sběratelská činnost a péče o exponáty,
 provádění archeologického výzkumu.

Muzeum Jindřichohradecka nabízí kromě stálých 
expozic rovněž každoročně pestrou škálu výstav, 
koncertů, přednášek a dalších kulturních i sportov-
ních akcí. Kromě expozic v budově bývalého jezu-
itského semináře zajišťuje rovněž prohlídku koste-
la sv. Jana Křtitele a návštěvu městské vyhlídkové 

věže. V neposlední řadě se podílí na řadě vědec-
kovýzkumných projektů, od archeologie až po do-
kumentaci současného dění v regionu a České 
republice.
Poslední desetiletí minulého století s sebou přinesla 
nejen částečnou profesionalizaci muzea, ale i stoupa-
jící návštěvnost. Jestliže se roční návštěvnost na po-
čátku 20. století pohybovala okolo sedmi set osob, 
na jeho konci si stejný počet návštěvníků prohlédl 
v letní sezóně expozice za jediný den. Největší udá-
lostí tohoto období se stala reinstalace jesliček. Bet-
lému byla vyhrazena někdejší „obrazárna“ v prvním 
patře a původní Krýzovy jesličky byly v nové expozi-
ci doplněny betlémy Bohdana a Emanuela Steinoche-
rových. Stabilizovaný tým odborných pracovníků za-
ručuje vysokou úroveň činnosti jindřichohradeckého 
muzea i v budoucích letech. Pracovníci muzea na-
příklad každoročně poskytují služby kolem tří set ba-
datelům a muzeum je rovněž metodickým centrem 
pro kronikářství jindřichohradeckého regionu. Muze-
um je navštěvováno návštěvníky z celé České repub-
liky, odhadem přibližně 30% je tvořeno návštěvníky 
ze zahraničí. Návštěvnost objektu dotčeného tímto 
projektem, tj. jezuitskho semináře čp. 19/I se každo-
ročně pohybuje kolem 40 tis. návštěvníků. 
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7.2.2 Specifikace poptávky - Národní muzeum fotografie

Národní muzeum fotografie je koncipováno jako 
muzeum s hlavní expozicí a sezónními výstava-
mi. Muzeum usiluje o to, aby se pasivní prohlídky 
sálů a exponátů posunuly do podoby aktivní. Fo-
tografie podporuje požadavek doby i návštěvníka 
v oblasti vytvoření aktivního programu. Příkladem 
může být fotografování motivů ve stylizovaném 
ateliéru NMF podle vlastního přání, napodobová-
ní a seznamování se starými fotografickými tech-
nikami, kompozice snímků podle fotografických 
předloh apod.NMF již dnes klade důraz na pod-
poru komunikace mezi stranou nabídky a po-
ptávky, na spolupráci s dalšími subjekty veřejné-
ho i soukromého sektoru a především na orientaci 
na potřeby návštěvníků. 
Ve své sbírkotvorné činnosti se soustřeďuje před-
nostně na získávání velkých fotografických tema-
tických celků, oslovují jej v neposlední řadě ze-
jména významná společenská témata.

K oslovení a získání cílových skupin volí určitou kom-
binaci nástrojů marketingového mixu, jimiž jsou: 

 tvorba produktů,
 volba cenové strategie,
 volba distribuční strategie,
 tvorba balíčků služeb,
 volba strategie spolupráce,
 volba komunikační strategie,
 definovat, jak přistupovat k lidem.

V dramaturgii výstav NMF především sleduje dvě 
obsahové linie: 

 odbornou - zaměřenou na prezentaci fotografické-
ho díla českých a světových osobností fotografie

 zábavně poznávací - zaměřenou na prezentaci 
obsahově přitažlivých souborů a projektů, kam 
budou spadat i společné projekty s Domem gobe-
línů a Muzeem Jindřichohradecka.

Koncerty na dvoře NMF. Foto: Jiří Krátký
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Tapisérie se staly po několik století nedílnou součástí 
interiérů, v nichž námětem nebo původem reprezen-
tovaly sociální postavení majitele. V Evropě se vy-
ráběly hlavně v Německu, Francii, Belgii a Itálii až 
do 19. století. Po krátkém období nezájmu o využi-
tí monumentálních textilních obrazů v interiéru na-
stala renesance tohoto odvětví uměleckého řemesla 
na konci 19. a začátku 20. století. Životnost tapisérií 
je asi tři sta let, takže dnes nastává doba, kdy se musí 
zrestaurovat většina dochovaných tapisérií. Hlavním 
předpokladem pro jejich odborné restaurování, popř. 
konzervaci, je perfektní zvládnutí původních technik 
jejich zpracování a použití technologických postu-
pů. Kvalifikovaných odborníků v tomto oboru není 
mnoho a Dům gobelínů svou nabídkou vzděláva-
cích seminářů a workshopů může významnou měrou 

7.2.3 Specifikace poptávky - Dům gobelínů

přispět k uspokojení poptávky po rozšíření vzdělání 
v profesi - tkadlec - restaurátor. Z výše uvedeného lze 
vyvodit, že poptávku po vzdělávacích službách Do-
mu gobelínu z řad odborné veřejnosti lze očekávat.
V poslední době jsme rovněž svědky oživení zá-
jmu veřejnosti o tradiční umělecké techniky, zejmé-
na v oblasti keramiky, výtvarných technik, textilu, 
apod. Vznikají řemeslné dílny a sdružení, která or-
ganizují výuku zvládnutí těchto technik jako jednu 
z možností aktivního trávení volného času. 
Významným faktorem, který zajisté přispěje k zajiš-
tění poptávky po službách nabízených Domem go-
belínů, je partnerství a spolupráce s NMF a Muzeem 
Jindřichohradecka. Za jejich přímé podpory bude 
prováděna propagace poskytovaných služeb a pre-
zentace výstupů činností Domu gobelínů.

Rok Státní hrad a zámek 
Jindřichův Hradec Muzeum Jindřichohradecka Národní muzeum fotografie

2003 74 232 67 185
2004 76 589 73 319 2 846
2005 68 000 64 146 2 857
2006 69 921 72 345 6 659
2007 72 025 66 305  4 884*
2008 72 229 67 202 5 454
2009 61 718 67 000 2 950
2010 57 800 61 000 3 420

*z důvodu probíhající rekonstrukce byl objekt ve II. čtvrtletí roku 2007 veřejnosti uzavřen

 Návštěvníci Domu gobelínů, NMF, Muzea Jin-
dřichohradecka složené převážně z odborných 
zájemců, 

 školní exkurze a individuální zájemci,
 management a odborný personál Domu gobelí-
nů, NMF, Muzea Jindřichohradecka a obchodní 
partneři,

 místní obyvatelé z města J. Hradec a spádového 
mikroregionu Jindřichohradecko,

 návštěvníci města Jindřichův Hradec,
 návštěvníci Státního hradu a zámku Jindřichův 
Hradec. 

7.2.4 Cílové skupiny projektu:

Významným faktorem při určování poptávky 
po službách zapojených subjektů, který nelze opo-
minout, je ta skutečnost, že tyto kulturní a vzdě-
lávací služby budou poskytovány ve významných 
kulturních památkách města Jindřichův Hradec, 
navíc přímo v jádru Městské památkové rezervace 
Jindřichův Hradec.

Přehled návštěvnosti v jednotlivých letech uvádí následující tabulka:
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8.1 Základní údaje o příjemci dotace

Základní údaje o příjemci dotace
Název žadatele Město Jindřichův Hradec
IČ 00246875
DIČ CZ00246875
Sídlo žadatele Klášterská 135/II, 377 22 Jindřichův Hradec
Statutární zástupce žadatele Ing. Stanislav Mrvka
Webové stránky www.jh.cz
Právní forma obec
Druh organizace Územní samosprávný celek
Hlavní aktivity Výkon státní správy a samosprávy na svěřeném území
Počet zaměstnanců 204

Žadatel účtuje v soustavě podvojného účetnictví, 
od 1. 1. 2009 je plátcem DPH. Hospodaření a z to-
ho vyplývající hospodářské operace a účetnictví je 
upraveno následujícími základními předpisy:

 Zákonem č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hod-
noty, v platném znění,

 zákonem o účetnictví č. 563/1991 Sb., v plat-
ném znění,

 zákonem č. 243/2000 Sb., o rozpočtovém určení 
výnosů některých daní územním samosprávným 
celkům a některým státním fondům, 

 zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravi-
dlech územních rozpočtů, v platném znění,

 zákonem č. 320/2001 Sb. o finanční kontrole 
ve veřejné správě, v platném znění,

 vyhláškou č. 416/2004 Sb., kterou se provádí zá-
kon č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve ve-
řejné správě, 

 vyhláškou č. 410/2009 Sb., kterou se provádě-
jí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., 
o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro 
některé vybrané účetní jednotky, 

 vyhláškou č. 383/2009 Sb., o účetních zázna-
mech v technické formě vybraných účetních jed-
notek a jejich předávání do centrálního systému 

PŘÍJEMCE, ORGANIZAČNÍ 
STRUKTURA, UPLATNĚNÍ PRINCIPU 
PARTNERSTVÍ

8

účetních informací státu a o požadavcích na tech-
nické a smíšené formy účetních záznamů, 

 českými účetními standardy č. 501 - 522 v plat-
ném znění,

 vyhláškou č. 449/2009 Sb., o způsobu, termí-
nech a rozsahu údajů předkládaných pro hodno-
cení plnění státního rozpočtu, rozpočtů státních 
fondů, rozpočtů územních samosprávných cel-
ků, rozpočtů dobrovolných svazků obcí a roz-
počtů Regionálních rad regionů soudružnosti,

 vyhláškou MF č. 323/2002 Sb., o rozpočtové 
skladbě, v platném znění, 

 vyhláškou MF č. 419/2001 Sb., o rozsahu, struk-
tuře a termínech údajů předkládaných pro vy-
pracování návrhu státního závěrečného účtu 
a o rozsahu a termínech sestavení návrhů závě-
rečných účtů kapitol státního rozpočtu, 

 vyhláškou č. 52/2008 Sb., kterou se stanoví zá-
sady a termíny finančního vypořádání vztahů se 
státním rozpočtem, 

 zákonem č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, 
v platném znění,

 obecně závaznými předpisy (obchodním a ob-
čanským zákoníkem),

 dalšími předpisy souvisejícími s problematikou.
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8.2 Zjednodušená organizační struktura žadatele

Město je samostatně spravováno zastupitelstvem města 
(29 členů). Dalšími orgány města jsou rada města (9 čle-
nů), starosta, městský úřad a zvláštní orgány města. Měs-
to spravuje své záležitosti samostatně. 
Rada města je výkonným orgánem města v oblasti sa-
mostatné působnosti a ze své činnosti odpovídá zastu-
pitelstvu města. V oblasti přenesené působnosti ji příslu-
ší rozhodovat, jen stanoví-li tak zákon. Rada rozhoduje 
ve všech otázkách uvedených v ustanovení § 102 odst. 
2 zákona o obcích a o dalších, které nepatří do pravo-
moci zastupitelstva dle ustanovené §§84 a 85 zákona 
o obcích. 
Starosta města zastupuje město navenek, je v čele měst-
ského úřadu, odpovídá za jeho činnost, jmenuje a od-
volává se souhlasem ředitele KÚ tajemníka městského 
úřadu, po odborné stránce zabezpečuje činnost ve vy-
braných oblastech města a úřadu, plní další úkoly vyplý-
vající ze zákona o obcích a zvláštních zákonů a rovněž 
řídí Městskou policii.
Místostarostové zastupují starostu města ve stanoveném 
pořadí, plní úkoly orgánů města a po metodické stránce 
zabezpečují a koordinují činnost ve vybraných oblas-
tech činnosti města a městského úřadu, které jim svěřilo 
zastupitelstvo města.
Tajemník je zaměstnancem města, odpovědný starosto-
vi města za plnění úkolů úřadu v samostatné i přenese-
né působnosti, řídí a kontroluje činnost zaměstnanců 
města zařazených do městského úřadu, vykonává čin-
nost statutárního zástupce vůči těmto zaměstnancům, je 
odpovědný za přenesenou působnost městského úřadu, 

v samostatné působnosti plní úkoly svěřené starostou, 
radou města a zastupitelstvem města a plní další úkoly 
dané zákonem o obcích a zvláštními zákony.
Odbory městského úřadu jsou základní organizační 
útvary řízení a rozhodování úřadu, které zajišťují výkon 
činností tvořících provázaný celek včetně pracovních 
postupů a řídících procesů. Vytvářejí se podle hlavních 
oblastí činnosti městského úřadu. V čele odboru stojí 
vedoucí odboru, případně zaměstnanec dočasně pově-
řený vedením odboru, který je za výkon činnosti odboru 
odpovědný tajemníkovi. Vedoucí odborů jsou jmenová-
ni a odvoláváni na návrh tajemníka radou města. V pří-
padě potřeby mohou být odbory členěny na oddělení.
Oddělení jsou dílčí útvary, které zajišťují výkon jed-
né nebo několika specializovaných vzájemně souvise-
jících činností v rámci jednoho odboru. Oddělení řídí 
a po odborné stránce koordinuje vedoucí oddělení, pří-
padně přímo vedoucí daného odboru. Vedoucí oddělení 
je za činnost oddělení odpovědný vedoucímu odboru. 
Vedoucího oddělení ustavuje tajemník po předchozím 
projednání s příslušným vedoucím odboru.
Samostatná oddělení jsou útvary, které zajišťují výkon 
jedné nebo několika specializovaných vzájemně sou-
visejících činností a nejsou začleněny do žádného od-
boru městského úřadu, ale jsou přímo řízeny starostou 
nebo tajemníkem. Samostatné oddělení řídí vedoucí sa-
mostatného oddělení, který je za jeho činnost odpověd-
ný starostovi nebo tajemníkovi. Vedoucího samostatné-
ho oddělení ustavuje tajemník, pokud zvláštní zákon 
nestanoví jinak.



36

Projektový tým tvořili:

 hlavní manažeři (koordinátoři) s bohatými zkuše-
nostmi a praxí z oblasti řízení projektů, investic 
a legislativy,

 ekonomové projektu (zpracovatelé žádosti, ad-
ministrace žádosti, řízení projektu, vedení účet-
nictví projektu),

 techničtí manažeři (pro oblast stavebních čin-
ností, řízení stavby),

 partneři (poskytování informací, účetní výkazy, 
zabezpečení správy provozu).

Pro práci projektového týmu byly vytvořeny od-
povídající pracovní podmínky (prostorové, materi-
ální, aj.) tak, aby projekt byl úspěšně realizován. 
Projekt byl připravován zaměstnanci města Jindři-
chův Hradec, Městského úřadu Jindřichův Hradec 
v rámci jejich pracovních náplní, nevznikaly tak 
v souvislosti s projektem náklady na financování 
projektového týmu. Projektový tým byl řízen jeho 
koordinátory - hlavními manažery projektu. Jejich 
pracovní náplní bylo ve spolupráci s Ministerstvem 
kultury ČR koordinovat celý projekt, poskytovat 
průběžné informace o projektu zástupcům města 
(rada města, zastupitelstvo města). Hlavní manaže-
ři projektu byli odpovědni za průběh projektu. 

Rozhodování

V kompetenci hlavního manažera projektu bylo: 
1. Sestavení projektového týmu

8.3 Řídící struktura projektu

Příprava projektu je týmová práce, kdy musí spolu-
pracovat zpracovatel žádosti - projektanti - ekono-
mové - technici - partneři - administrátoři. 

Projektový tým byl tvořen zaměstnanci žadatele 
vykonávajícími obdobnou činnost v rámci své pra-
covní náplně:

 pracovníky odboru rozvoje, oddělení investic 
(technický dozor staveb, veřejné zakázky),

 pracovníky odboru rozvoje, oddělení regionální-
ho rozvoje (podávání žádostí o dotace do vyhla-
šovaných programů, administrace projektů),

 pracovníky odboru kanceláře starosty, oddělení 
právní (právní poradenství, smlouvy),

 pracovníky odboru finančního (účetní evi-
dence projektu) a dále odpovědnými zástup-
ci partnerů projektu (ředitelé NMF a Muzea 
Jindřichohradecka).

Zejména vzájemné propojení činností na úseku 
odboru rozvoje, tj. investic města, regionálního 
rozvoje a památkové péče, výrazně napomohlo 
k optimálnímu postupu při realizaci projektu. 

8.4 Složení projektového týmu

2. Určení činností, kterými se členové týmu 
 podíleli na průběhu projektu
3. Sestavení harmonogramu prací
4. Jednání s partnery projektu
5. Jednání s Národním památkovým ústavem
6. Předkládání návrhů radě a zastupitelstvu města
7. Svolávání pracovních porad dle potřeby
8. Poskytování informací o projektu třetím osobám 

Činnost technického manažera: 

1. Předkládání návrhů a podkladů zpracovateli 
 projektové dokumentace
2. Jednání s dalšími účastníky ve věci vydání 
 rozhodnutí, stanovisek, potřebných vyjádření
3. Vymezení projektových etap ve spolupráci 
 s projektantem

Činnost ekonomického manažera: 

1. Komunikace s Ministerstvem kultury ČR
2. Jednání s partnery projektu
3. Administrace projektu
4. Účetnictví projektu

U projektu tak velkého rozsahu byl externě zajištěn 
technický a autorský dozor, který dohlížel a prová-
děl kontrolu nad provedenými stavebními pracemi 
dle harmonogramu a schválené projektové doku-
mentace. Náklady byly zahrnuty do nákladů roz-
počtu projektu. 
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Před zahájením projektu byly mezi městem Jin-
dřichův Hradec na straně jedné a Jihočeským kra-
jem, Domem gobelínů, kulturních tradic a řeme-
sel, o. p. s., Národním muzeem fotografie, o. p. s. 
a Muzeem Jindřichohradecka na straně druhé, uza-
vřeny smlouvy o partnerství a vzájemné spolupráci 
za účelem realizace projektu.
Projekt byl postaven na vzájemné spolupráci a part-
nerství tří subjektů poskytujících kulturní a vzdělá-
vací služby zacílené na původní řemesla a unikátní 
technologie, které jsou nejen vzájemně provázá-
ny, ale i nabízeny v jedné lokalitě. Projekt měl vy-
tvořeny potřebné podmínky, ale i všechny předpo-
klady pro to, aby na trhu obdobných služeb uspěl. 

8.5 Naplnění principu partnerství

Žadatel měl ověřeno, že pro nabídku poskytova-
ných kulturních a vzdělávacích služeb existuje do-
statečná poptávka.
V návaznosti na uzavíranou smlouvu o partnerství 
s Krajským úřadem - Jihočeským krajem byl kraj 
požádán o vyjádření podpory uvedenému projek-
tu. Zastupitelstvo Jihočeského kraje doporučilo za-
řazení projektu do indikativního seznamu projek-
tů v rámci Integrovaného operačního programu 5.1 
- Národní podpora využití potenciálu kulturního 
dědictví. 
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Rozhodně nelze při přípravě projektu přecenit své 
schopnosti, nestačí jen číst a znát dokumenty váží-
cí se k žádosti do Integrovaného operačního progra-
mu. Členové projektového týmu se od samotného 
počátku realizace projektového záměru pravidelně 
zúčastňovali všech seminářů, opakovaně využívali 
možnosti konzultovat projekt v jeho přípravné a re-
alizační fázi se zprostředkujícím subjektem. Získa-
né informace významně přispěly k úspěšnému podá-
ní projektové žádosti a posléze i řádné administraci 
projektu.

V rámci přípravné fáze byly provedeny tyto základ-
ní kroky:

 Definování projektového záměru
 Schválení návrhu projektového záměru zástupci 
města 

 Sestavení projektového týmu
 Jednání s Národním památkovým ústavem ve věci 
výpůjčky objektu zámeckého pivovaru

 Zpracování projektového záměru a jeho předlože-
ní ke schválení poskytovateli dotace

 Výběrové řízení na zpracovatele projektové 
dokumentace

 Zajištění závazných stanovisek orgánů státní pa-
mátkové péče 

 Zajištění všech stavebních povolení
 Uzavření partnerských smluv projektu
 Uzavření smlouvy o výpůjčce s Národním památ-
kovým ústavem

 Založení obecně prospěšné společnosti (jednoho 
z budoucích provozovatelů)

 Sestavení rozpočtu projektu
 Kompletace povinných příloh projektu
 Zpracování projektové žádosti
 Podepsání Rozhodnutí o podmínkách poskytnutí 
dotace

 Výběrové řízení na stavební práce
 Výběrové řízení na technický dozor investora

V rámci realizační fáze byly provedeny tyto základ-
ní kroky:

 Zajištění technického dozoru na stavbě v rozsahu 
min. 5 hodin denně

POPIS PRŮBĚHU PRACÍ 
V PŘÍPRAVNÉ A REALIZAČNÍ FÁZI
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 Zajištění autorského dozoru na stavbě (průběžně)
 Zajištění dohledu archeologa, orgánů státní památ-
kové péče, památkového ústavu

 Výběrové řízení na dodávku velkoplošných panelů 
pro publicitu projektu

 Pravidelné pracovní porady týkající se postupu sta-
vebních prací (měsíčně)

 Pravidelné kontrolní dny na stavbě pracovníky od-
dělení investic (týdně)

 Stavební práce dle nastaveného harmonogramu 
odpovídající jednotlivým projektovým etapám 
projektu

 Kontrola správnosti a věcnosti předkládaných da-
ňových dokladů 

 Kontrola čerpání projektu dle nastavených projek-
tových etap a finančních etap

 Předkládání monitorovacích zpráv s žádostí o plat-
bu (čtvrtletně)

 Oznamování změn v průběhu realizace projektu
 Projednávání dodatečných prací, méněprací a je-
jich smluvní sjednání (dodatky ke smlouvě o dílo)

 Předkládání žádostí o vydání závazných stano-
visek orgánům státní památkové péče týkající se 
změn v souvislosti s dodatečnými pracemi

 Vedení účetní evidence projektu 
 Administrace projektu dle podmínek a pokynů 
zprostředkujícího subjektu

 Podávání zpráv a informací o postupu prací part-
nerům projektu

 Součinnost s kontrolními orgány při prováděných 
auditech projektu

 Výběrové řízení na dodávku pamětních desek
 Přípravné práce na kronice projektu
 Příprava závěrečné konference projektu, pozván-
ky, seznam hostů, program

 Výběrové řízení na zajištění závěrečné konference 
projektu

 Výběrové řízení na tisk kroniky projektu
 Umístění pamětních desek
 Převzetí hotového díla
 Závěrečná konference
 Kolaudační řízení
 Závěrečná monitorovací zpráva s žádostí o platbu
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Vzhledem k tomu, že pro obnovu jezuitské kole-
je, která probíhala již od roku 2003, měl žadatel 
zpracovánu projektovou dokumentaci z minulých 
let, bylo nutné zadat pouze zakázku na zpracování 
projektové dokumentace stavebních úprav zbylých 
dvou objektů. Zamýšlené stavební úpravy podléha-
ly schválení příslušných orgánů památkové péče.
Dalším krokem, který následoval hned za projek-
tovou přípravou, bylo sestavení projektového tý-
mu. Při výběru jednotlivých členů projektového 
týmu bylo postupováno tak, aby byly přesně ur-
čeny kompetence a odpovědnost za svěřený úsek 
činnosti. 
Od konce roku 2009 dále probíhala vzájemná jed-
nání mezi žadatelem a Národním památkovým 
ústavem Praha ve věci uzavření smlouvy o výpůjč-
ce na objekt zámeckého pivovaru tak, aby byla 
v souladu s programem IOP (doba výpůjčky po ce-
lou dobu povinné udržitelnosti projektu). 
V průběhu přípravy projektu byl požádán Kraj-
ský úřad - Jihočeský kraj České Budějovice o sta-
novisko orgánu ochrany přírody z hlediska mož-
ných významných vlivů záměru „Národní muzeum 

9.1 Projektová příprava a řešení legislativně-právních vztahů

fotografie a dílna tapisérií v Jindřichově Hradci“ 
na území evropsky významných lokalit a ptačích 
oblastí. Ze stanoviska Krajského úřadu - Jihočeské-
ho kraje vyplynulo, že uvedený záměr nemůže mít 
samostatně ani ve spojení s jinými významný vliv 
na území evropsky významné lokality ani ptačí ob-
lasti ležící na území v působnosti Krajského úřa-
du - Jihočeský kraj. Krajský úřad po prostudování 
předložených podkladů zároveň sdělil, že projekt 
nepodléhá posuzování vlivu na životní prostředí 
a veřejné zdraví podle zákona. 
V únoru 2010 se příjemce dotace opět obrátil 
na Krajský úřad České Budějovice ve věci výjimky 
z ochrany podmínek zvláště chráněného druhu ži-
vočicha, a to čápa bílého, který každoročně hnízdí 
na pivovarském komíně v areálu tzv. nového pivo-
varu, jenž měl být rovněž v rámci projektu částeč-
ně opraven. Při stavebních pracích vně objektu tak 
musel zhotovitel stavby v době hnízdění čápa po-
stupovat v souladu s rozhodnutím úřadu. 

Čáp na komíně zámeckého pivovaru (2011)
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Klíčovou událostí, která se odehrála 17. prosince 2009 
v refektáři bývalé jezuitské koleje, jež se nachází 
v Národním muzeu fotografie v Jindřichově Hradci, 
bylo podepsání rozhodnutí o poskytnutí dotace, kte-
ré podepsali ministr kultury prof. Václav Riedlbauch 
a starosta města Ing. Karel Matoušek. U příležitosti 
podpisu rozhodnutí o poskytnutí dotace a návštěvy 
města Jindřichův Hradec se dnes již bývalý ministr 
kultury prof. Václav Riedlbauch podepsal do pamět-
ní knihy města. 
Stavební část realizace projektu byla neprodleně 
zahájena po podpisu Rozhodnutí o podmínkách 
poskytnutí dotace v prosinci roku 2009. Po pře-
dání staveniště zhotoviteli díla byly v lednu 2010 
umístěny před rekonstruované objekty velkoploš-
né reklamní panely splňující podmínky publicity 
projektu spolufinancovaného z prostředků Evrop-
ské unie.
Stavební práce byly zahájeny na všech objektech 
současně, a to dle definovaných projektových etap. 
Na žádost zhotovitele díla došlo ke zkrácení pro-
jektových etap u Stavební projektové části NMF, 

9.3 Popis realizace stavební části projektu

kde stavební práce skončily dnem 30. 6. 2011 
a v následujících dvou měsících probíhalo předá-
ní hotového díla a příprava pro kolaudační řízení. 
Na ostatních dvou objektech byly stavební práce 
ukončeny o dva měsíce později. Poté nastoupi-
lo plnění tzv. Programových projektových částí - 
vybavení expozic, odborných pracovišť a prostor 
pro veřejnost. Veškeré projektové části vyjma Pro-
gramové projektové části Publicita byly ukončeny 
k 31. říjnu 2011.
Již v průběhu měsíců červenec - srpen 2011 pro-
bíhala tzv. Programová projektová část Publicita, 
která zahrnovala výběr zhotovitele tří kusů pamět-
ních desek a přípravu Závěrečné konference pro-
jektu. Projektový tým spolu se zástupci města na-
vrhl seznam pozvaných hostů, jakož i program 
konference. Pro tyto účely byl zhotoven propagač-
ní materiál - videoprezentace projektu, časosběrný 
dokument zachycující postupující stavební práce. 
Zároveň byla oslovena vybraná firma na zajištění 
slavnostní recepce u příležitosti uspořádání Závě-
rečné konference v prostorách Národního muzea 

Organizací veřejné zakázky na výběr dodavatele 
na rekonstrukci všech tří objektů pověřil zadava-
tel specializovanou firmu se zaměřením na výkon 
zadavatelských činností, a to mandátní smlouvou. 
Na základě uzavřené mandátní smlouvy mandatář za-
jistil pro mandanta zadání veřejné zakázky v souladu 
se zákonem o veřejných zakázkách č. 137/2006 Sb., 
v platném znění. Zároveň připravil zadávací doku-
mentaci této veřejné zakázky včetně návrhu smlou-
vy o dílo. Konečný výběr zhotovitele díla, jakož 
i další úkony zadavatele, které nelze přenést na tře-
tí osobu, prováděl sám zadavatel. Zadavatel veřej-
né zakázky na základě doporučení hodnotící komi-
se, která posuzovala a hodnotila nabídky v souladu 
s §§ 76 až 80 zákona, rozhodl o výběru nejvhod-
nější nabídky uchazeče, jehož nabídka byla podle 
hodnotících kritérií vyhodnocena jako ekonomicky 
nejvhodnější, a to dle předem nastavených dílčích 
kritérií pro hodnocení veřejné zakázky. 

9.2 Výběr dodavatele

S vítězem výběrového řízení „Sdružením Národní 
muzeum fotografie v Jindřichově Hradci“ společnos-
tí STAVCENT, a. s. Jindřichův Hradec a ARSTAV, 
s. r. o. Jindřichův Hradec byla dne 15. 10. 2009 
uzavřena smlouva o dílo s účinností od podpisu 
Rozhodnutí o poskytnutí dotace.
Před vlastním zahájením fyzické realizace stavby 
bylo realizováno zadávací řízení na výkon funk-
ce technického dozoru investora. Zadání bylo pro-
vedeno podle pravidel pro zakázky malého roz-
sahu a podmínek IOP pro tyto zakázky. Nabídky 
byly jmenovanou komisí vyhodnoceny podle za-
daného hodnotícího kritéria - nabídkové ceny. Ko-
mise doporučila zadání zakázky „Sdružení NMF“ 
firem UNIPROJEKTA, s. r. o., České Budějovice 
a Ing. Pavel Houška - Staving, České Budějovice, 
přičemž vedoucím účastníkem sdružení byla spo-
lečnost UNIPROJEKTA, s. r. o., se kterou byla dne 
23. 11. 2009 uzavřena mandátní smlouva. 
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fotografie, jejíž termín byl stanoven na 22. listo-
padu 2011. Projektová žádost plánovala Závěreč-
nou konferenci až v měsíci prosinci 2011. Tímto 
posunem tak došlo k finančnímu ukončení projek-
tu o dva měsíce dříve, tj. k 31. 12. 2011. Zároveň 
ve třetím čtvrtletí roku 2011 byla dokončována ta-
to Kronika projektu, která je závazným výstupem 
tohoto projektu.
V průběhu stavebních prací byly na těchto histo-
rických památkách objeveny i archeologické nále-
zy. V budově bývalého jezuitského semináře bylo 

při jeho rekonstrukci objeveno pod podlahou jed-
né z místností muzea dvacet fragmentů komoro-
vých reliéfních kachlů. Jednalo se o zlomky ze čtyř 
kachlů, které nejspíše pocházejí z jedněch kamen. 
Na dvou z nich byl hlavním motivem plasticky vy-
vedený dvouocasý český lev, na dalších římso-
vých rostlinné motivy. Na základě analýzy barvy, 
glazury, propracovaností reliéfu i použití materi-
álu je lze datovat do 17. století. Nově objevené 
fragmenty kachlů budou součástí výstavy Muzea 
Jindřichohradecka. 

Klíčovou událostí odehrávající se v refektáři bývalé jezuitské koleje byl podpis rozhodnutí o poskytnutí dotace (17. 12. 2009). Při pod-
pisu vlevo ministr kultury prof. Václav Riedlbauch, vpravo starosta města Ing. Karel Matoušek. Foto: Stanislav Maxa

V průběhu přípravy projektu byl posuzován pro-
blém veřejné podpory. Posouzením problému ve-
řejné podpory pověřilo město advokátní kancelář 
specializovanou v oblasti práva EU/ES, práva ve-
řejné podpory a veřejných zakázek, se kterou byla 
uzavřena smlouva o poskytování právních služeb. 
Ačkoliv projektový tým měl svého právního porad-
ce, nespadala problematika veřejné podpory do je-
ho specializace, kterou jsou především obchodní 
a občanské právo.

9.4 Veřejná podpora

Po provedených kontrolách a auditních šetřeních 
projekt v současné době naplňuje částečně dva 
znaky veřejné podpory ve smyslu článku 87 odst. 
1 Smlouvy o ES, když naplňuje první znak veřej-
né podpory (podpora ve formě peněžité dotace po-
skytnutá ze státních /veřejných prostředků) a z čás-
ti druhý znak (zvýhodnění konkrétního subjektu či 
odvětví výroby). 



42

V průběhu stavebních prací se objevily i neočekávané dodatečné práce, tzv. vícepráce, popř. méněpráce. 
Zde uvádíme podrobněji jejich výčet:

Objekt NKP čp. 202/I v Jindřichově Hradci
 V m. č. 0.07 byla objevena nefunkční studna skládaná z betonových skruží, která se nacházela pod pod-
lahou. Po konzultaci s pracovníky památkového ústavu byla studna po prozkoumání jejího stavu zasy-
pána, přebetonována a překryta typovou dlažbou. 

9.5 Neočekávané vícepráce

Odkrytá nefunkční studna
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 V průjezdu v místě probourání nového vstupu do objektu byla objevena po odstranění omítek zachova-
ná kamenná ostění. Po konzultaci s pracovníky památkového ústavu bylo rozhodnuto o jejich zachová-
ní a zrestaurování s tím, že nové otvory budou tato ostění respektovat. Dveřní otvory v průjezdu budou 
opatřeny dveřnicemi v souladu s požadavkem zástupců památkové péče. 

Odkryté kamenné ostění Kamenné ostění po zrestaurování
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 Sondáží do stropní konstrukce a podlahy pod m. č. 2.07 bylo zjištěno její silné narušení. Stropní kon-
strukce z nosných dřevěných trámů a fošnového záklopu byla napadena hnilobou a dřevokaznými 
houbami. Po odstranění vrstev až na nosné trámy bylo opět po konzultaci rozhodnuto o snesení stá-
vajícího stropu mezi 1. a 2. nadzemním podlažím a jeho nahrazením železobetonovým trámečkovým 
stropem s nabetonávkou, a to do úrovně vstupu do místnosti. 

 Nově navržená stropní konstrukce byla řešena upraveným projektem, na který bylo vydáno závazné sta-
novisko Krajským úřadem Jihočeského kraje - odborem kultury a památkové péče - oddělení památkové 
péče.
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Navržené řešení poškozené konstrukce
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 V místnosti 1.13 po odkrytí novodobé stropní konstrukce byla objevena původní železobetonová kon-
strukce. Odborný dohled požadoval zachování dvou úrovní stropní konstrukce, a tím i zachování pů-
vodních obkladů stěn, popřípadě jejich identickým doplněním. Původní železobetonová konstrukce 
byla sanována a zároveň v místě otvoru byla do železobetonové konstrukce osazena ocelová nádrž (ný-
tovaná „pánev“) připomínající část vybavení pivovaru opatřená dubovou fošnovou podlahou.

Železobetonová stropní konstrukce

Zachování dvou úrovní stropní konstrukce
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 Při opravě pivovarského komína byly objeveny po odbourání přizdívek 2 ks revizních komínových dví-
řek. Po konzultaci rozhodnuto o jejich očištění a repasi. 

 Z důvodu ponechání stávajícího schodiště a jeho zrestaurování bylo nutné mezi místnostmi č. 2.01 
a 2.08 v 2. nadzemním podlaží vytvořit tzv. zádveří, aby mohlo dojít k vyrovnání výšek podlah (dle pro-
jektové dokumentace tento rozdíl vyrovnávalo nové schodiště). 

 Při stavebních pracích na výměně střešní krytiny na polovině objektu bylo zjištěno i poškození druhé po-
loviny střechy a byla odsouhlasena její výměna včetně klempířských prvků, opravy požárních nadezdí-
vek a komínového tělesa.

 V místnosti č. 0.11 byly po odkrytí omítek odhaleny fragmenty původní malby, která byla odborně 
zrestaurována akad. malířem Tomášem Švédou.

Odhalení zbytků stropních maleb m. č. 0.11 Po restaurování m. č. 0.11
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Objekt čp. 20/I v Jindřichově Hradci
 Při restaurátorském dohledu byly v místnosti 3.07, 3.31, 3.32 a 3.43 zjištěny fragmenty původní mal-
by a odkryté fragmenty dekoru hřebínků kleneb. Výmalby byly zrestaurovány ak. malířem Tomášem 
Švédou. 

Odhalení zbytků stropních fresek v m. č. 3.43

Stropní freska po restaurování m. č. 3.43. Foto: Stanislav Maxa
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 v m. č. 3.22 a 3.26 bylo při provádění stavebních prací zjištěno poškození stropních konstrukcí. Dle po-
sudku a doporučení mykologa byl navrhnut způsob jejich ošetření (3.22), popř. výměny (3.26).

Havarijní stav stávajícího povalového stropu zničeného dřevokaznými houbami

Realizace nového povalového stropu
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 změna dispozičního řešení m. č. 3.14, 3.15, 3.16, 3.26 a 3.27 spočívající v odstranění příčky mezi 
m. č. 3.14 a 3.15 a zazdění dveřního otvoru mezi m. č. 3.15 a 3.16. Dále byl při stavebních pracích 
objeven mezi m. č. 3.26 a 3.27 původní dveřní otvor, který byl obnoven a osazen dveřmi. 

 změna typu dlažeb v m. č. 3.29, 3.30 a 3.30a (sociální zařízení, úklidová místnost) a m. č. 4.06 a 4.07 
(kotelna) z důvodu sladění zvoleného materiálu s materiálem obkladů v těchto místnostech.

Objekt čp. 19/I v Jindřichově Hradci
 změna dispozičního řešení depozitářů
 záměna jedné z plánovaných expozic za výstavní síň, doplnění expozic mobiliářem (panely, vitrínami, ...)

Nově zrekonstruované prostory jezuitského semináře - výstavní síň
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V období přípravy projektu bylo důležité stanovit 
si reálný odhad harmonogramu, rozpočtu a závaz-
ných parametrů. 

Projektový tým navrhl a rozdělil harmonogram pl-
nění projektu do tří fází:

1. přípravná (od zahájení celého projektu - pro-
jektový záměr, sestavení týmu, vydání závazných 
stanovisek, stavebních povolení, výběrového ří-
zení na zpracovatele projektové dokumentace, 
předání projektové dokumentace včetně výka-
zu výměr a položkového rozpočtu, jednoduchá 
studie finanční udržitelnosti, výběrové říze-
ní na zhotovitele projektových částí, výběrové 
řízení na výkon činnosti technického dozoru 
investora)
2. realizační (realizace stavebních úprav, financo-
vání, administrace, publicita a propagace projektu 
dle podmínek IOP, kolaudace, závěrečná monito-
rovací zpráva aj.)
3. provozní (poskytování kulturních a vzděláva-
cích služeb, naplnění indikátorů projektu, předklá-
dání monitorovacích zpráv, publicita, aj.).

Jednotlivé fáze pak byly rozděleny do Projekto-
vých částí, a to tří Stavebních projektových čás-
tí a čtyř Programových projektových částí, které 
byly dále rozděleny do podrobných jednotlivých 
etap:

 Stavební projektová část Dům gobelínů (30 pro-
jektových etap), 

 Stavební projektová část NMF (42 projektových 
etap),

 Stavební projektová část Muzeum Jindřichohra-
decka (36 projektových etap),

 Programová projektová část Dům gobelínů 
(4 projektové etapy), 

 Programová projektová část NMF (1 projektová 
etapa),

HARMONOGRAM, 
ROZPOČET

10

10.1  Přehled projektových a programových částí

 Programová projektová část Muzeum Jindřicho-
hradecka (8 projektových etap),

 Projektová část Propagace a publicita projektu 
 (4 projektové etapy).

Jednotlivé projektové etapy odpovídaly průběhu 
stavebních prací, které na sebe logicky navazo-
valy, např. kotelna a plynofikace, instalační prá-
ce 1. NP, kompletace elektroinstalace, zednické 
práce 1. NP, obklady a dlažby východní křídlo. 
Obdobně byly sestaveny projektové etapy u Pro-
gramových projektových částí např. instalace Ex-
pozice č. 1, vybavení expozic, publicita projektu 
pamětní deska, publicita Závěrečná konference, 
apod. 

Harmonogram projektu

Zahájení projektu 2. 7. 2007

Předložení 
projektové žádosti 10. 7. 2009

Podpis Rozhodnutí 
o poskytnutí dotace 17. 12. 2009

Fyzické zahájení 
stavebních prací 18. 12. 2009

Fyzické ukončení 
stavebních prací 31. 10. 2011

Kolaudační řízení 30. 11. 2011

Ukončení projektu 31. 12. 2011

Udržitelnost projektu 1. 1. 2012 - 31. 12. 2016
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systémů (požární a zabezpečovací signalizace, kame-
rový systém, místní rozhlas, telefonní a datové rozvo-
dy, STA, elektrická kontrola vstupu), vzduchotechniky, 
měření a regulace, vybudování nových přípojek vody, 
plynu, elektrického proudu a kanalizace, vybudování 
vodovodního řadu, opravu hlavního pivovarského ko-
mína, opravu fasády, výměnu střešní krytiny vč. klem-
pířských prací a doplnění lucerny na jedné polovině 
střechy. V objektu byl vybudován výtah. Po ukončení 
stavebních prací byl objekt vybaven nezbytným vyba-
vením (recepčními pulty se zázemím, interiéry a zaří-
zením pro expozice, policemi, skříněmi, židlemi, zá-
věsnými systémy pro prezentaci tapisérií, tkalcovskými 
stavy, sedací soupravou do recepce, počítači, tiskárnou 
a kopírkou).
Rekonstrukce jezuitské koleje zahrnovala: opravy omí-
tek, provedení nových dlážděných podlah, odstraně-
ní nátěrů a provedení nové malby, očištění kamenných 
říms v interiérech, obnovu štukových prvků, zrestau-
rování kamenných zárubní a ostění, zrestaurování ná-
stěnných maleb (viz dodatečné práce kap. 9.5), výmě-
nu povalového stropu a opravu trámového stropu (viz 
dodatečné práce kap. 9.5), dodávku nových dveří včet-
ně zárubní, opravy a repliky oken, zhotovení nových 
prosklených protipožárních stěn, instalaci nových roz-
vodů (elektroinstalace včetně osazení svítidel, zdravot-
ně technická instalace včetně zařizovacích předmětů), 
instalaci nových rozvodů ústředního vytápění (topení 
podlahové) včetně zdroje tepla a rozvodů plynu, insta-
laci slaboproudých systémů (požární a zabezpečovací 
signalizace, kamerový systém, místní rozhlas, telefon-
ní a datové rozvody, STA, elektrická kontrola vstupu), 
vzduchotechniky, měření a regulace. V objektu byl vy-
budován výtah. 
Rekonstrukce jezuitského semináře zahrnovala: odvlh-
čení přízemí objektu spočívající v odstranění podlah 
do hloubky, v provedení dodatečných vodorovných izo-
lací proti vzlínání vlhkosti z podzákladí metodou che-
mické injektáže, v konstrukci provětrávaných podlah 
s cirkulací vzduchu pomocí elementů „IGLU“ a v pro-
vedení sanačních omítek, dále zahrnovala vybudová-
ní depozitářů v podkroví objektu, vestavbu dvou ply-
nových kotelen v podkroví včetně instalace nových 
rozvodů ústředního vytápění (tělesa), plynovodní pří-
pojku a domovní rozvod plynu, součástí byla i realiza-
ce nové elektroinstalace včetně slaboproudých systémů 
(požární a zabezpečovací signalizace objektu, telefonní 
a datové rozvody), jakož i stavební úpravy osmi expo-
zic včetně jejich vybavení pro prezentaci (vitríny, pane-
ly, audio a video technika).

10.2  Plánovaný harmonogram a skutečný průběh

Rozvržení těchto 125 projektových etap do harmono-
gramu projektu umožnilo přehledné sledování postupu 
stavebních prací, jakož i průběžné měsíční čerpání fi-
nančních prostředků z přidělené dotace. Délka trvání 
průběhu jedné projektové etapy byla zpravidla dvou-
měsíční. V případě vzniku dodatečných prací v rámci 
probíhající projektové etapy, došlo k úpravě harmono-
gramu, který byl v závislosti na charakteru těchto doda-
tečných prací po dohodě se zhotovitelem díla zachován 
či prodloužen.
Pouze v měsíci srpnu 2011 byl nucen zhotovitel stavby 
přesunout dvě projektové etapy do následujícího měsí-
ce, neboť neobdržel od zahraničního výrobce dodávku 
speciálního osvětlení do místnosti dílen tapisérií a dále 
navržené vybavení do jedné z expozic. Finanční objem 
pro dané čtvrtletí však byl dodržen a nahrazen dokon-
čenými stavebními pracemi, které byly původně pláno-
vány v měsíci následujícím.
Původně plánovaný harmonogram byl oproti skutečnos-
ti zkrácen o dva měsíce, neboť příjemce dotace posu-
nul plánovanou aktivitu - publicita „Závěrečná konfe-
rence“ již na následující měsíc po ukončení stavebních 
prací, čímž mohl být projekt ukončen i finančně v roce 
2011. Průběh stavebních prací byl pravidelně sledován 
jednak smluvním technickým dozorem a jednak členy 
projektového týmu (pracovníky oddělení investic). Pří-
klad sledování harmonogramu prací na jednotlivých 
projektových etapách je pro názornost uveden v tabul-
ce na příkladu Stavební projektové části NMF.

V rámci projektu byly dle harmonogramu provedeny 
tyto stavební práce:

Rekonstrukce zámeckého pivovaru zahrnovala: dispo-
ziční změny prostor (vybourání nových vstupních otvo-
rů v průjezdu, propojení prvního a druhého nadzemního 
podlaží novým schodištěm), opravy a stavební úpra-
vy stávajících stavebních konstrukcí, provedení nových 
omítek a maleb, repasi a výměnu oken, pořízení nových 
dveří včetně zárubní, položení nové dlažby a podlaho-
vé krytiny, instalaci hliníkových prosklených protipo-
žárních stěn, provedení restaurátorské obnovy fragmen-
tů původní zdobné výmalby (viz dodatečné práce kap. 
9.5), instalaci „pánve“ připomínající původní pivovar-
nické zařízení včetně zachování a úpravy původní nos-
né betonové konstrukce (viz dodatečné práce kap. 9.5), 
rekonstrukci stávajících rozvodů instalací (elektroinsta-
lace včetně osazení svítidel, zdravotně technická insta-
lace včetně zařizovacích předmětů), instalaci nových 
rozvodů ústředního vytápění (topení podlahové) včetně 
zdroje tepla a rozvodů plynu, instalaci slaboproudých 
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10.3  Původní rozpočet projektu

Kód Název nákladu Celková cena z toho NIV

01 Osobní náklady 0

02 Cestovné 0

03 Nákup materiálu 725 777 725 777

03.02 Nákup nezbytného vybavení kanceláří, učeben, odborných pracovišť 725 777 725 777

04 Nákup služeb 100 000 100 000

04.04 Studie, publikace (tvorba, tisk) 40 500 40 500

04.05 Náklady na Závěrečnou konf. 59 500 59 500

05 Investiční náklady 155 228 704

05.01 Zabezpečení stavby (inž. činnost) 1 700 000

05.03 Projektová dokumentace 1 397 105

05.04 Stavební části stavby 123 002 601

05.05 Technologická zařízení 13 292 389

05.07 Nákup mobiliáře 15 675 959

05.08 Ostatní výše nespec. náklady 160 00

06 Jiné náklady 0

07 Křížové financování 0

08 Před. příjmy během realizace 0

09 Uznatelné výdaje 156 054 481 825 777

10 Neuznatelné výdaje 0

11 Celkové náklady projektu 156 054 481 825 777

Výše uvedená tabulka uvádí původní rozpočet projektu, který byl součástí projektové žádosti. Veškeré 
částky vyjma výdajů za zpracování projektové dokumentace byly v době podání žádosti stanoveny buď 
na základě tzv. „kontrolního“ rozpočtu zpracovaného projektantem (stavební část), popř. na základě zku-
šeností z jiných investičních akcí žadatele (publicita, technický dozor investora). Daň z přidané hodnoty 
(v době podání žádosti 19%) byla způsobilým výdajem.
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10.4  Rozpočet dle skutečnosti ke dni ukončení projektu *

Kód Název nákladu Celková cena z toho NIV

01 Osobní náklady 0

02 Cestovné 0

03 Nákup materiálu 728 865 728 865

03.02 Nákup nezbytného vybavení kanceláří, ... 728 865 728 865

04 Nákup služeb 258 500 258 500

04.04 Studie, publikace (tvorba, tisk) 108 900 108 900

04.05 Náklady na Závěrečnou konf. 149 600 149 600

05 Investiční náklady 153 817 638

05.01 Zabezpečení stavby (inž. činnost) 1 324 320

05.03 Projektová dokumentace 0

05.04 Stavební části stavby 138 939 810

05.05 Technologická zařízení 9 088 488

05.07 Nákup mobiliáře 4 465 020

05.08 Ostatní výše nespec. náklady 0

06 Jiné náklady 0

07 Křížové financování 0

08 Před. příjmy během realizace 0

09 Uznatelné výdaje 154 805 003 987 365

10 Neuznatelné výdaje 5 235 955 38 205

11 Celkové náklady projektu 160 040 958 1 025 570

Po uskutečnění všech výběrových řízení došlo k úpravě a přesunům v rámci rozpočtu dle skutečnosti. 
Oproti původnímu rozpočtu došlo k navýšení nezpůsobilých výdajů projektu, kam byly dodatečně zařaze-
ny již žadatelem uhrazené výdaje z let 2007 a 2008 přípravné fáze projektu, dále daň z přidané hodnoty 
za plnění s nárokem na odpočet (vodovodní řad v pronájmu právnické osoby, která provozuje vodohospo-
dářský majetek města) a v neposlední řadě část výdajů spojených s pořízením kotelny na objektu jezuitské-
ho semináře, neboť kotelna bude sloužit i k vytápění prostor, které nebyly projektem dotčeny.

* Stav k 31. 10. 2011
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Před samotným sestavením položkového rozpoč-
tu projektu by měl žadatel uvést podrobný výčet 
všech aktivit nutných pro přípravu a realizaci pro-
jektu. Měl by pamatovat zejména na níže uvedené 
výdaje rozdělené do několika okruhů:

Spojené se stavebními pracemi

 Výdaje spojené s výkupy pozemku, popř. de-
molicí původní stavby - v případě, že je nutné 
pro realizaci projektu využít jiný pozemek než 
ve vlastnictví příjemce

 Zpracování projektové dokumentace, měřické 
a průzkumné práce, aj.

 Výkon autorského dozoru na stavbě - zakotvit 
přímo do smlouvy o dílo na zpracování projek-
tové dokumentace

 Výkon technického dozoru na stavbě - odborný 
denní dohled nad průběhem stavby je u staveb 
takového rozsahu nezbytný

 Výdaje spojené se stavebními pracemi (rozsah 
stavebních prací specifikuje projektant ve vý-
kazu výměr a jejich předpokládanou cenu pak 
v tzv. „kontrolním“ rozpočtu stavby)

 Výdaje spojené s technologickými částmi stavby 
(obdobně jako u stavebních prací) - např. tech-
nologická zařízení, kamerové systémy, ozvuče-
ní, telefonní ústředny

 Výdaje spojené s pořízením vybavení jakým je 
např. kancelářský nábytek - zde je nutné dbát 
na správné účetní zařazení, zda se bude jednat 
o dlouhodobý hmotný majetek (investiční výdaj) 
či drobný dlouhodobý hmotný majetek (neinves-
tiční výdaj)

Spojené s přípravnými a administrativními pracemi

 Výdaje spojené s organizací všech výběrových 
řízení - správná administrace zadávání veřejné 
zakázky a dodržování postupů dle zákona o ve-
řejných zakázkách je nezbytnou nutností každé-
ho projektu

 Výdaje spojené se zveřejněním veřejných zaká-
zek v informačním systému 

 Výdaje spojené s kolaudačním řízením, staveb-
ními povoleními

 Výdaje spojené s právními službami - např. vy-
pracování vzorových smluv o dílo, o poskytová-
ní služeb, smluv mandátních, aj. 

10.5  Doporučení jak sestavit rozpočet

Spojené s povinnou publicitou projektu

 Výdaje za zhotovení pamětních desek, velko-
plošných panelů

 Výdaje za tisk kroniky projektu
 Výdaje spojené se Závěrečnou konferencí pro-
jektu - tisk pozvánek, pohoštění pozvaných hos-
tů, videoprojekce projektu 

Spojené se zpracováním a administrací projekto-
vé žádosti

 Výdaje za zpracování žádosti, popř. jejích částí 
- v případě, že žadatel nemá dostatečnou vlastní 
kapacitu a chce využívat externích služeb

 Výdaje za administraci projektu - (obdobně ja-
ko u zpracování žádosti) jejich výše se odvíjí 
od délky realizace celého projektu

 Výdaje spojené s vedením účetnictví projektu - 
v případě, že žadatel využije externích služeb

Režijní náklady

 Výdaje spojené např. provozem kanceláře (tele-
fonní poplatky, kancelářský materiál, …)

Výčet výdajů není úplný, vždy záleží na posouze-
ní a rozhodnutí konkrétního žadatele, které služ-
by či aktivity jsou v jeho projektu relevantní, zda si 
je zajistí z vlastních zdrojů a kapacit např. v rámci 
pracovní náplně svých stávajících zaměstnanců, či 
zda bude nucen využít externího dodavatele těchto 
služeb. Vždy je však třeba dbát na správné rozdě-
lení výdajů na investiční a neinvestiční výdaje pro-
jektu, a takto je i vést ve svém účetnictví projektu. 
Zároveň je třeba mít na paměti, že po celou do-
bu realizace projektu je nutné zachovat procentu-
ální poměr mezi investičními a neinvestičními vý-
daji projektu. 

Poté se veškeré specifikované výdaje projektu roz-
dělí na způsobilé a nezpůsobilé podle závazných 
podmínek poskytovatele dotace (Příručka pro ža-
datele a příjemce). 
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Výdaje zařazené do způsobilých výdajů projektu 
musí zejména splňovat:

 časovou způsobilost (vznikly v době trvání 
projektu),

 hospodárnost,
 jsou součástí rozpočtu a mají přímou vazbu 
k projektu a jsou pro jeho realizaci nezbytné,

 výdaje musí být identifikovatelné a prokazatelné 
a musí být doložené účetními doklady,

 výběr dodavatele musí být proveden dle zákona 
o veřejných zakázkách č. 137/2006 Sb., o veřej-
ných zakázkách v platném znění, v případě za-
dávání veřejných zakázek malého rozsahu mimo 
režim zákona je nutné postupovat dle Závazných 
postupů poskytovatele dotace. 

V případě, že jakýkoliv výdaj výše uvedené pod-
mínky nesplňuje, byť svým charakterem spadá 
do způsobilých výdajů projektu, musí být žadate-
lem zařazen do nezpůsobilých výdajů projektu. 
Do nezpůsobilých výdajů projektu je třeba rovněž 
u žadatelů, kteří jsou plátci daně z přidané hodno-
ty a aktivity projektu budou ekonomickými aktivita-
mi, u kterých by si mohl žadatel uplatňovat odpočet 
daně z přidané hodnoty na vstupu, zařadit tuto daň. 
Důležitou položkou při sestavování rozpočtu jsou 
předpokládané příjmy projektu získané během do-
by jeho realizace. Většina projektů generuje příjmy 
až v době tzv. udržitelnosti projektu. V opačném 
případě je nutné postupovat dle závazných postu-
pů poskytovatele dotace.
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V analýze rizik projektové žádosti vycházející 
z citlivostní analýzy a provedeného citlivostního 
testu identifikoval žadatel ve fázi realizace a pro-
vozu následující rizika projektu:

 Poskytnutou míru investiční dotace - objem pro-
středků poskytnutých v rámci dotačního titulu 
z Integrovaného operačního programu, jejíž vý-
še se odvíjela od výsledků vysoutěžených cen 
především na dodavatele stavby, technický do-
zor investora.

Opatření: kvalitní příprava výběrových řízení, vy-
tvoření dostatečného konkurenčního prostředí pro 
výběr dodavatele.

 Poskytnutou míru provozní dotace - objem pro-
středků poskytnutých jejich zřizovateli zapoje-
ným subjektům na provoz (neinvestiční provozní 
dotace od Jihočeského kraje své příspěvkové or-
ganizaci Muzeu Jindřichohradecka a městu Jindři-
chův Hradec o. p. s. Národnímu muzeu fotografie 
a Domu gobelínů, kulturních tradic a řemesel).

Opatření: vyrovnané financování zapojených sub-
jektů a jejich zřizovatelů, hospodárná finanční politi-
ka s důrazem na pokrytí provozních nákladů realizo-
vanými provozními výnosy. 

 Dostatečný zájem cílových skupin po výsledcích 
projektu - vývoj návštěvnosti jednotlivých zapo-
jených subjektů, resp. míra jejich příjmů genero-
vaných ze vstupného.

Opatření: flexibilní marketingová politika využí-
vající např. propojení expozic kulturních institu-
cí ve městě.

 Dostatečná poptávka po nabízených službách - 
rozsah jednotlivých aktivit jednotlivých zapoje-
ných subjektů, resp. objem jejich tržeb z prode-
je těchto služeb.

Opatření: široká nabídka služeb pružně se při-
způsobující poptávce potencionálních zákazníků 

RIZIKA A JEJICH
ELIMINACE

11

11.1  Popis rizik a způsobu jejich eliminace identifikovaných 
  v analýze rizik

s důrazem na budování jejich loajality. Individu-
ální přístup k zákazníkovi, orientace služeb dle je-
ho potřeb, nabídka dodatečných bonusových (sle-
vových) aktivit.

V současné době lze zhodnotit rizika pou-
ze ve vztahu k realizační fázi projektu, a tím by-
la poskytnutá míra dotace v rámci Integrované-
ho operačního programu. S ohledem na skutečný 
přehled rozpočtu projektu lze konstatovat, že pří-
jemce dotace téměř vyčerpal maximální výši po-
skytnuté dotace. Původně přidělená maximální vý-
še dotace v Rozhodnutí o poskytnutí dotace činila: 
156 054 481 Kč, z toho finanční prostředky z ERDF 
132 646 308.85 Kč. Po ukončení projektu činila 
skutečně poskytnutá dotace: 154 827 004 Kč, z to-
ho finanční prostředky z ERDF 131 602 953,40 Kč.
Během realizace projektu se však příjemce dotace 
dostal do situací, které mohly pro úspěšnou reali-
zaci projektu představovat potenciální nebezpečí 
spočívající například v prodloužení doby realizace 
anebo v problémech v jeho povinné udržitelnosti.
Bezmála po deseti dnech od odevzdání projektové 
žádosti ztratil projektový tým svého hlavního ma-
nažera a koordinátora projektu, který stál u zrodu 
tohoto projektu. Tato nečekaná a náhlá situace zce-
la ochromila chod odboru rozvoje, jakož i zbrzdi-
la další postupové práce na realizaci projektu. By-
lo nutné situaci dočasně řešit zastoupením pozice 
hlavního koordinátora, a to až do výsledku jmeno-
vání nového vedoucího odboru rozvoje, který by 
projekt převzal a řídil. Nakonec byl do čela odbo-
ru rozvoje jmenován pan Vladimír Krampera, dlou-
holetý pracovník odboru rozvoje, oddělení inves-
tic s více jak dvacetiletou stavební praxí, který měl 
rovněž zkušenosti s řízením projektů a projektové-
ho týmu. Zároveň na tomto projektu spolupracoval 
jako člen týmu (technický dozor na stavbě), čímž 
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se podařilo v co nejkratší době navázat na stanove-
né cíle. Zároveň byl doplněn projektový tým o dal-
šího člena - technický dozor na stavbě.
Z těchto zkušeností doporučujeme žadatelům, aby 
sestavili svůj projektový tým tak, aby existova-
la okamžitá vzájemná zastupitelnost jednotlivých 
členů týmu třeba i na delší dobu.
Dalším úskalím, se kterým se příjemce projek-
tu v době realizace potýkal, byly neshody uvnitř 
obecně prospěšné společnosti Národní muze-
um fotografie, tedy jednoho ze subjektů, který 
měl po dobu udržitelnosti projektu naplňovat cíle 
a účel projektu. S novelizací zákona č. 248/1995 
Sb., o obecně prospěšných společnostech, v plat-
ném znění, byla připravována revize zakládací 
listiny společnosti. Mezi oběma zakladateli, tedy 
městem Jindřichův Hradec a Muzeem fotografie, 
probíhala jednání o další koncepci Národního mu-
zea fotografie a zejména o vzájemném rozložení 
sil ve správní radě, kdy zástupci Muzea fotografie, 
o. s. usilovali o získání většiny ve složení správ-
ní rady a dosazení svého ředitele, čímž by měs-
to Jindřichův Hradec, co příjemce dotace, mohlo 
ztratit podstatný vliv na řízení společnosti a mohlo 
by vzniknout reálné riziko nenaplnění cíle projektu 
v době jeho udržitelnosti. A to v situaci, kdy objekt 
jezuitské koleje včetně jejího vybavení a zařízení 
je majetkem města, které navíc každoročně přispí-
vá na provoz muzea ze svého rozpočtu. Po něko-
likaměsíčních vzájemných jednáních, která nepři-
nesla žádný výsledek, se příjemce dotace rozhodl, 
že založí svou vlastní společnost, kde bude jedi-
ným zakladatelem. Dne 26. října 2011 schválilo 
zastupitelstvo města založení nové obecně pro-
spěšné společnosti s názvem MUZEUM FOTO-
GRAFIE A MODERNÍCH OBRAZOVÝCH MÉDIÍ, 
o. p. s., se sídlem Kostelní čp. 20/I, Jindřichův Hra-
dec, jejíž předmět činnosti je identický jako před-
mět činnosti Národního muzea fotografie, o. p. s. 
Ředitelem společnosti byl jmenován PhDr. Milo-
slav Paulík, nynější ředitel NMF, o. p. s. 
Zároveň jsou činěny kroky ke zrušení obecně pro-
spěšné společnosti Národní muzeum fotografie. Ta-
to společnost bude zrušena bez likvidace a po pro-
cesních a legislativních úpravách dojde k její fúzi 
s MUZEEM FOTOGRAFIE A MODERNÍCH OBRA-
ZOVÝCH MÉDIÍ, o. p. s.
Dále v současné době probíhají intenzivní jed-
nání s Národním technickým muzeem v Praze 

o budoucí vzájemné spolupráci na využití druhé-
ho nadzemního podlaží, tj. prostor z minulých etap 
rekonstrukcí probíhajících v letech 2003 - 2007.
Doporučujeme proto ostatním žadatelům reali-
zovat projekt v době jeho udržitelnosti prostřed-
nictvím subjektů, ve kterých má příjemce dota-
ce podstatný vliv na rozhodování, neboť bude jen 
na něm, aby splnil účel a cíl projektu, jakož i plá-
nované indikátory. 
V neposlední řadě téměř před samotným ukonče-
ním projektu došlo dne 7. září 2011 v areálu Měst-
ské památkové rezervace k rozsáhlému požáru. 
Situace byla velmi vážná, neboť požár zasáhl sou-
sední objekt „našeho“ novodobého zámeckého pi-
vovaru, a to objekt národní kulturní památky sta-
rého zámeckého pivovaru ze 16. století, který je 
ve vlastnictví soukromé právnické osoby. Vzhle-
dem k tomu, že dílny tapisérií se nacházely ve sta-
vu měsíc před dokončením, byly by škody v řádech 
milionů korun. Pokud by se oheň přenesl na sou-
sední pivovar a za ním stojící Muzeum Jindřicho-
hradecka s Národním muzeem fotografie, zname-
nalo by to ukončení projektu a nejisté vyhlídky 
na řešení nastalé situace, zejména ve věci vráce-
ní dotace. Ačkoliv jsou objekty dotčené projektem 
pojištěny, za dané situace by namísto vrácení pa-
mátky v život a její rozkvět, šlo o zajištění objektu 
před dalším poškozením a vyčkávání na rozhodnu-
tí příslušných orgánů o jejím dalším osudu.
Z této zkušenosti doporučujeme příjemcům, aby 
předmět projektu vždy pojistili a pamatovali 
na případné další bezpečnostní prvky, které uchrá-
ní objekt nejen ve fázi realizační. V jindřichohra-
deckých zrekonstruovaných objektech jsou všude 
instalována zabezpečovací zařízení proti vniknutí, 
proti požáru, kamerové systémy nebo např. i pro-
tipožární stěny. Svůj význam v době zásahu spl-
nil i nově postavený vodovodní řad, který zásobu-
je vodou objekt pivovaru.
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Základní organizační schéma provozní fáze 

POPIS PROVOZNÍ FÁZE
12

Udržitelnost projektu znamená především usku-
tečňování takových aktivit, které jsou předmětem 
projektu, a to po dobu 5 let od ukončení jeho re-
alizace. Na straně příjmů jsou očekávány tržby 
ze vstupného, tržby z prodeje služeb (semináře, 
workshopy), ale i např. dotace a příspěvky na po-
řádání kulturních akcí a grantová a sponzorská 
podpora provozu. Provozní náklady nebudou za-
nedbatelné a jak MUZEUM FOTOGRAFIE A MO-
DERNÍCH OBRAZOVÝCH MÉDIÍ, tak i Dům 
gobelínů se zcela bez provozních dotací měs-
ta zřejmě neobejdou. V případě činnosti Muzea 
Jindřichohradecka je počítáno i nadále s dotací 

od Krajského úřadu - Jihočeského kraje, který je 
jeho zřizovatelem. Předpokladem udržitelnos-
ti projektu je setrvalý zájem veřejnosti o nabíze-
né služby. Za současné situace, kdy ekonomika je 
postihnuta světovou krizí, lze stěží předvídat, zda 
o kulturní služby všeobecně bude i nadále me-
zi veřejností zájem. Ze statistik návštěvnosti pa-
mátek na území Jihočeského kraje je vidět zřejmý 
pokles zájmu o jejich služby. Pevně věříme, že 
tento jev nebude trvalý a historické památky bu-
dou opět lákadlem pro trávení dovolené.

12.1  Popis věcného a organizačního zajištění správy, 
  provozu a údržby

Princip správy jednotlivých objektů je přímo upraven v jednotlivých smlouvách o výpůjčce či o proná-
jmu. Vypůjčitel/nájemce je oprávněn užívat předmět výpůjčky/nájmu pouze v rozsahu a účelu uvedeném 
ve smlouvě. 
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Princip provozu a management Domu gobelínů, 
kulturních tradic a řemesel, o. p. s.

Činnost Domu gobelínů, kulturních tradic a řemesel, 
o. p. s. je upravena Statutem. Orgány vrcholového ří-
zení tvoří správní rada, dozorčí rada a ředitel. Chod 
muzea budou zajišťovat čtyři zaměstnanci - pracov-
ník do expozice, tkadlena a dvě restaurátorky. Ostatní 
služby (ekonom, účetní, úklid) budou zajištěny exter-
ně. Pracovník do expozice v přepočtu 1,5 pracovního 
úvazku bude na základě uzavřených smluv s příjem-
cem dotace o partnerství a spolupráci s Muzeem Jin-
dřichohradecka a Jihočeským krajem zaměstnancem 
Muzea Jindřichohradecka a bude placen z prostřed-
ků muzea. Jeho náplní bude odborná činnost spoje-
ná s péčí o vystavené exponáty zapůjčené Muzeem 
Jindřichohradecka a průvodcovská činnost. Z tohoto 
důvodu bude nutné uzavření smlouvy o společném 
provozování mezi Domem gobelínů, kulturních tra-
dic a řemesel a Muzeem Jindřichohradecka. 

Plánované činnosti

Dům gobelínů, kulturních tradic a řemesel, o. p. s. 
v prostorách zámeckého pivovaru představí ve svých 
expozicích tkalcovské stavy a stroje, jakož i exponá-
ty přibližující slávu českého gobelínářství od Marie 
Hoppe Teinitzerové až po současnost. Součástí pro-
hlídkové trasy bude i tzv. živá expozice, která povede 
podél dílen, kde mohou návštěvníci shlédnout prak-
tické předvádění tkalcovských a restaurátorských po-
stupů. Zároveň je počítáno s organizací výuky prak-
tického tkaní tapisérií pro žáky škol. Tyto semináře, 
ale například i workshopy budou pořádány i mimo 

oblast základních a středních škol. V prostorách bu-
dou organizovány výstavy a akce z oboru.

Princip provozu a management 
MUZEA FOTOGRAFIE A MODERNÍCH 
OBRAZOVÝCH MÉDIÍ, o. p. s.

Orgány vrcholového řízení tvoří šestičlenná správ-
ní rada, dále dozorčí rada a ředitel společnosti. Or-
ganizační struktura společnosti bude rozdělena 
na úsek odborný - zajišťuje veškeré činnosti spoje-
nou se správou sbírek, službami veřejnosti a propa-
gací muzea (historik umění, produkční výstavního 
programu a odborný pracovník IT) a na úsek pro-
vozní - zajišťuje ekonomickou agendu včetně per-
sonální a mzdové, hospodářský chod muzea a pro-
voz expozic (administrátor, účetní a úklid). Externě 
jsou zajištěny - ekonom, účetní, obsluha plynové-
ho kotle, kustod a údržbář. Práce se sbírkou je upra-
vena režimem správy sbírky a depozitárním řádem.

Plánované činnosti

MUZEUM FOTOGRAFIE A MODERNÍCH OBRA-
ZOVÝCH MÉDIÍ naváže na činnost Národního mu-
zea fotografie. Bude i nadále pokračovat v záchraně 
a uchovávání obrazového svědectví života a kultury 
obyvatel českých zemích ve fotografii. I nadále bu-
dou v prostorách muzea pořádány fotografické vý-
stavy, fotografické semináře pro základní a střední 
školy, jakož i workshopy určené pro odbornou ve-
řejnost. V krátkosti představujeme činnost Národní-
ho muzea fotografie v roce 2011.

Komentovaná prohlídka k výstavě Via Lucis 1989-2009 s jejím kurátorem Tomášem Pospěchem. Foto: Stanislav Maxa
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Liptovská rapsodie II - pocta K. O. Hrubému
(28. 8. - 30. 10. 2011)
Výstava „Liptovská rapsódie II - pocta K. O. Hru-
bému“ předkládala 109 většinou černobílých, 
emotivně laděných fotografií prof. Karla Otty Hru-
bého a jeho bývalých studentů - Bohuslavy Ma-
říkové, Miroslava Myšky, Petra Sikuly, Miroslava 
Sychry a Dany Vitáskové, jež umožňují nahléd-
nout do života malé slovenské vesnice Liptovská 
Teplička na počátku 70. let 20. století. Její sou-
částí jsou fotografie ze současnosti, které pořídil 
zkušený fotografický tým v témže místě po 40 le-
tech (v roce 2010 a 2011). Výstava je uspořádá-
na na počest fotografické osobnosti K. O. Hrubé-
ho (1916 - 1998).

Rostislav Košťál - Retroperspektiva 
(28. 8. - 30. 10. 2011)
Výstava představila brněnského fotografa Rostisla-
va Košťála, jež patří k žákům prof. Karla Otty Hru-
bého a Antonína Hinšta. Jeho tvorba, pro niž jsou 
typické zejména aranžované akty, většinou v pří-
rodním prostředí, je známá díky řadě prezentací 
jak v tuzemsku, tak i v zahraničí. Fotografickou ko-
lekci, čítající na 150 snímků, doplnily v Národním 
muzeu fotografie plastiky, ženské figury a torza, 
zapůjčené z dílny architekta Zdeňka Makovského. 

Rober Rohál - Na perutích snů 
(28. 8. - 30. 10. 2011)
Výstava s poetickým názvem „Na perutích snů“ 
Roberta Rohála představila výběr z autorovy tvor-
by, například z cyklů „Marlene“, kde mu byla in-
spirací Marlene Dietrich, a „Andělé kolem nás“.

Adventní fotografování v historických kostýmech. Foto: Stanislav Maxa

V MUZEU FOTOGRAFIE A MODERNÍCH OBRAZOVÝCH MÉDIÍ bude návštěvníkům muzea umožněno 
zhotovení uměleckých fotografií dle jejich přání, a to nejen v dobových kostýmech. 

NMF připravila v prostorách jezuitské koleje řadu výstav: 
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Workshop Olejotisku/Bromolejotisku 
(28. - 29. 5. 2011)
Workshop z řady historických fotografických tech-
nik s lektorem workshopu Rasťo Čambálou. K dis-
pozici byla čtyři pracoviště pro nanášení barvy pro 
deset účastníků workshopu. Probírané techniky: 
úvod do problematiky historických fotografických 
technik, techniky zhotovení duplikátního velkofor-
mátového negativu, olejotisk, bromolejotisk. 

Workshop Módní a portrétní fotografie 
(3. - 4. září 2011)
Workshop s lektory Štěpánkou Stein a Salim Is-
sa zaměřený na vývoj a trendy v současné mód-
ní a portrétní fotografii, ukázka jednotlivých dru-
hů svícení.

Workshop 
Argentotypie, kyanotypie, platinotypie
(24. - 25. září 2011)
Workshop s lektorkou Mgr. Gabrielovou Kolčavovou, 
M. F. A. věnovaný dalším historickým technikám.

MUZEUM FOTOGRAFIE A MODERNÍCH OBRAZOVÝCH MÉDIÍ bude i v následujících letech pořádat 
workshopy určené pro fotografy profesionály či amatéry, ale i studenty výtvarných škol. V roce 2011 uspo-
řádalo Národní muzeum fotografie tyto workshopy: 

Činnost této příspěvkové organizace Jihočeského 
kraje vychází ze zřizovací listiny a při své činnos-
ti se řídí zákonem č. 122/2000 Sb., o ochraně sbí-
rek muzejní povahy a o změně některých dalších 
zákonů. Statutárním orgánem organizace je ředi-
tel, kterého jmenuje a odvolává Rada Jihočeské-
ho kraje. Dle organizačního řádu je organizační 
struktura dělena na úsek odborný a provozně eko-
nomický. V souvislosti s tímto projektem nedojde 
ke zvýšení stávajícího počtu pracovníků. O nově 
zrekonstruované expozice se budou starat celkem 
4 odborní pracovníci (kurátoři), dále 2 pokladní, 
2 průvodci, úklidová služba a údržbář. 

Plánované činnosti
V nově zrekonstruovaných expozicích budou 
představeny níže uvedené expozice: 

Workshop Gumotisk, uhlotisk 
(22. - 23. října 2011) 
Workshop s lektorkou Ing. Katarínou Mocákovou 
zaměřený na další techniky.
Velký zájem je rovněž o tzv. Fotoškolu, která je 
určena jak pro začátečníky, tak pro pokročilé. Zá-
roveň muzeum pořádá Semináře určené pro zá-
kladní (2. stupeň) a střední školy. Jsou připravo-
vány tři různé semináře, jejichž výklad i podání 
jsou uzpůsobeny věku žáků. I na tuto tradici na-
váže MUZEUM FOTOGRAFIE A MODERNÍCH 
OBRAZOVÝCH MÉDIÍ. Dosud se těchto seminá-
řů zúčastnilo více jak 1 200 žáků, kteří si rozší-
řili vědomosti o fotografii zábavnou formou. Dí-
ky dlouhodobým zkušenostem je zajištěna vysoká 
kvalita výuky v seminářích, žákům a studentům je 
umožněno zapůjčení fotografické techniky. Semi-
náře jsou v rámci České republiky unikátní.

Princip provozu a management Muzea Jindřichohradecka

Jihočeské betlémy 
(Jihočeští betlémáři - nositelé tradičních 
lidových řemeslných technik a tradic)
Jindřichohradecko a značná část jižních Čech pa-
třila již od počátku 19. století k jednomu z nej-
významnějších center českého betlémářství. Vý-
robou betlémů se ve svém volném čase zabývali 
především místní řemeslníci, kteří při výrobě bet-
lémů využívali veškerou svou řemeslnou zruč-
nost. V Jindřichově Hradci patřili k tvůrcům bet-
lémů například punčochář Tomáš Krýza, pekaři 
Emanuel a Bohdan Steinocherovi, truhlář Tomáš 
Novotný, voskař Zetl, obuvník Kaplický a řada 
dalších. Tradičními ve městě byly především bet-
lémy kašírované, ale také dřevěné řezané, papí-
rové a voskové. Tradice ruční výroby betlémů 
se v jižních Čechách podařilo udržet až do sou-
časnosti. K tradičně vyráběným betlémům se po-
stupně přidávaly betlémy vyráběné z keramiky, 
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kukuřičného šustí, drátu, nitě, rybí šupiny, slámy, 
sena, kůže, skla a dalších materiálů. 
Úkolem expozice bude uchovávání tradice betle-
mářství, a to jak v expozicích (výstava exponá-
tů), tak ve výrobních postupech jejich zhotovení 
z různých materiálů. Výroba betlémů bude probí-
hat v herně, která bude součástí expozice, a bu-
de určena především dětem, které si budou mo-
ci pod vedením lektora, zhotovit vlastní figurky. 
Betlemářství mělo v Čechách dlouholetou tradi-
ci a téměř v každé domácnosti byl vystaven bet-
lém. Na tradici betlémů bude tato expozice za-
měřena, aby i další generace neztratily povědomí 
o jejich existenci. Součástí výstavní expozice bu-
dou jak historické betlémy, tak i betlémy vyrobe-
né v nedávné době různými technikami a předsta-
ví tak zručnost českých řemeslníků. 

Gotická plastika 
(Vrcholná díla uměleckých řezbářů)
Expozice věnovaná českému gotickému výtvarné-
mu umění - plastice, vytvořenou technikou dře-
vořezby, má za úkol představit návštěvníkům 
výtvarnou produkci několika staletí. Pohledem 
do expozice vyvstává možnost porovnání podoby 
různé úrovně kvality ve výtvarném zpracování sa-
králních námětů zdejšího, historicky významného 
příhraničního regionu. Expozice prezentuje prů-
řezem tu část tvorby, která se „dochovala“ na čes-
ké straně hranic. V expozici budou vystaveny so-
chy, které pocházejí z Jindřichova Hradce a jeho 
okolí - ze Slavonic, Mnichu, Děbolína, Strmilova, 
Kunějova a Kolenců, společně s několika archi-
tektonickými články - kružbami okna a fragmen-
tem fresky z kostela sv. Jana Křtitele.
Expozice tak představí řemeslnou zručnost ano-
nymních umělců pracujících pro světskou i cír-
kevní moc. Ve stavbě expozice se odráží snaha 
zachytit umělecký vývoj a sochařskou produkci 
v souvislosti s ostatní výtvarnou kulturou na dvoře 
významných rodů: pánů z Hradce, Stráže, Land-
štejna a Třeboně. Obsahově tak bude volně na-
vazovat na expozici Historie města, kde se také 
chystá prezentace gotického umění v Jindřicho-
vě Hradci a ukázka kultury pánů z Hradce. Svým 
významem tak bude expozice, i když v omeze-
ném počtu vystavených plastik, přesahovat regi-
on i hranice ČR.

Vladimír Holub 
(Surrealista světového významu)

 prezentace unikátní výtvarné techniky
 expozice

Vladimír Holub proslavil české moderní umění 
ve světě, kde je podnes řazen mezi přední a uzná-
vané světové umělce 20. století. I přesto patří do-
dnes neprávem k opomíjeným osobnostem české 
výtvarné avantgardy, i když ve světě patří mezi 
uznávané umělce, jak bylo zřetelné na velké po-
smrtné výstavě v německém Duisburgu nazvané 
Holub Ludens, čili Hravý Holub. Toto označení 
vystihuje a přesně popisuje umělcův přístup k vý-
tvarnému umění. Během svého mládí procestoval 
Evropu, stýkal se s českou meziválečnou umělec-
kou bohémou. Žil a tvořil ve svém domku u Ne-
žárky, přesto si i v poválečném, jemu nepřejí-
cím, komunistickém totalitním režimu dopisoval 
s předními představiteli světové avantgardy - s An-
drém Bretonem, Gunterem Grassem aj. Od 60. let 
žil společně s Olgou Teinitzerovou, neteří slav-
né zakladatelky gobelínových dílen Marie Hoppe 
- Teinitzerové.
Ve své tvorbě se zabýval hravou formou avšak 
s intenzivním zájmem podstatou soudobých umě-
leckých směrů, realizoval komponované, různě 
dokreslované koláže. Během života realizoval ce-
lé série klasických papírových koláží, specializo-
val se na tvorbu textových koláží inspirovaných 
dadaismem - Maxem Ernstem, Francisem Picabi-
em a dalšími. Sám se pokládal za vynálezce „čisté 
koláže“ - výstřižek vytržený z kontextu předchozí-
ho umístění je bez dalších úprav přemístěn na pa-
pír a nově pojmenován. Tím je obohacen o no-
vý obsah, napětí i skrytou ironii. Tento typ koláže 
umožňuje syntézu různých druhů umění, propo-
jení např. výtvarna s literaturou - pochopení dí-
la však závisí na úhlu pohledu pozorovatele, au-
tor pouze naznačuje cestu. Mimo grafické tvorby 
se věnoval vytváření plastik, převážně zvířat, kte-
ré byly svářeny z různého kovového šrotu, zbytků 
nářadí, kol a jiných předmětů, kombinovaného se 
dřevem a kamenem. Vzniklé sochy prozrazují in-
spiraci v dadaismu, surrealismu, negerském umě-
ní - např. Picassova Hlava býka vytvořená z řídí-
tek kola. Zabýval se též ready-mades (vynálezcem 
Marcela Duschampa) a asamblážemi, ty ovšem 
patřily spíše k okrajové části tvorby.
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Expozice by měla představit ucelenou prezentaci 
díla tohoto významného rodáka a návštěvníkovi 
osvětlit některé principy a technologie soudobého 
světového výtvarného umění. Muzeum Jindřicho-
hradecka vlastní značnou část umělcovy pozůsta-
losti, část jeho výtvarného díla je prezentována již 
pouze v německém Duisburgu či je majetkem Pa-
mátníku národního písemnictví v Praze. 

Landfrasova tiskárna 
(Tiskařská a knihvazačská výroba 19. století)
Expozice Landfrasova tiskárna představí na ojedi-
nělé a unikátní kolekci památek ze sbírek Muzea 
Jindřichohradecka technologii výroby tištěné kni-
hy v 19. století. Dokumentují ji původní tiskařské 
a knihvazačské lisy (včetně unikátní technické pa-
mátky - rychlolisu z roku 1844) i drobné nástro-
je z majetku tiskárny a jindřichohradecké knihva-
začské dílny, dřevěné i kovové tiskařské štočky, 
rukopisy, tisky, fotografie, archiválie, dokumenty 
z podnikového i rodinného archivu. Proces výroby 
je představen od původního rukopisu až po hoto-
vý produkt - svázanou knihu. Landfrasova tiskárna 
působila v Jindřichově Hradci od konce 18. stole-
tí až do poloviny 20. století a patřila k nejvýznam-
nějším mimopražským podnikům 19. století. Dí-
ky své nakladatelské i tiskařské činnosti i stykům 
s významnými osobnostmi kulturního a veřejného 
života se stala významným činitelem národního 
obrození. Expozice přináší komplexní představu 
o vzniku tištěné knihy v 19. století, o nakladatel-
ské činnosti, spolupráci s autory i profilování pro-
dukce podniku. Soubor osobních památek na ro-
dinu tiskařů Landfrasů přiblíží návštěvníkům život 
v Jindřichově Hradci v 19. a první polovině dvacá-
tého století, kdy se zde narodila, žila nebo půso-
bila řada významných osobností, jako byl např. B. 
Smetana, E. Destinnová, O. Menhart, M. Teinitze-
rová, A. Rezek, H. Schwaiger nebo J. Zítek. Vzhle-
dem k rozsáhlým obchodním aktivitám Landfrasů 
(Morava, Slovensko, Uhry, Rakousko) i umístění 
tiskárny na česko-německém jazykovém pomezí 
zároveň reflektuje středoevropské souvislosti a je-
jich problematiku v 19. a 20. století. 

Ostrostřelecké terče a zbraně 
(Ostrostřelci, řemeslníci a jejich pušky 
a malované terče)
Muzeum ve svých sbírkách uchovává vynikající 
soubor malovaných ostrostřeleckých terčů býva-
lých ostrostřeleckých sborů v Jindřichově Hradci 
a Nové Bystřici z 19. století. Unikátnost této ko-
lekce spočívá především v její rozsáhlosti, neboť 
obsahuje téměř 150 malovaných terčů, čímž se 
řadí k největším sbírkám tohoto druhu v Čechách. 
Tematicky zaměřená expozice přiblíží návštěv-
níkům na příkladu historie jindřichohradeckého 
ostrostřeleckého sboru, jehož jádro tvořili míst-
ní řemeslníci, činnost těchto ozbrojených složek 
měšťanstva. Ostrostřelci, jejichž sdružení dosáh-
lo největšího rozvoje v období 17. - 19. století, si 
k slavnostním střelbám nechávali vymalovat ob-
razové terče, které jsou jedinečným dokumentem 
nejen dobových událostí na nich vyobrazených, 
ale také zručnosti místních řemeslníků a malířů, 
výjimečně i akademicky vzdělaných výtvarníků 
(např. A. Bubák).
Součástí expozice bude rovněž výběr dobových 
terčových zbraní ze sbírek muzea a různých 
střeleckých potřeb. Představeny budou i výrob-
ky dokumentující dovednost puškařských a sou-
visejících řemeslnických dílen - mečířů, brnířů, 
platnéřů, helméřů. Vystaveny budou i nástroje, 
které používali např. puškaři. 

Šicí stroje a móda 
(Od řemesla k průmyslové technologii)
Muzeum Jindřichohradecka téměř dvacet let do-
kumentuje historii a výrobu šicích strojů v již-
ních Čechách, zejména v Jindřichově Hradci, kde 
již v poslední čtvrtině 19. století existovala firma 
„Mikuláš Khek, majitel priv. na šicí stroje“, a v So-
běslavi, kde v roce 1919 vznikla Akciová továr-
na na šicí stroje, pozdější závod Lada. Podařilo se 
soustředit unikátní exponáty, zahrnující všechny 
základní typy šicích strojů zn. Lada i některé typy 
speciální a bohatý dokumentační materiál, doklá-
dající vývoj technologie, řemeslného zpracování 
i designu šicích strojů v průběhu jednoho století.
Expozice představí výrobky, které na trh dodá-
val M. Khek, a především kompletní výrobu šicích 
strojů v Soběslavi. Vystaveny budou i šicí stro-
je ze závodů v Bynově a Boskovicích, které byly 
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na přelomu 40. a 50. let sdruženy v n. p. Mila 
Opava (Minerva-Lada) a část produkce podniku 
Lada Jindřichův Hradec, zaměřená na vývoj šicích 
strojů a výrobu komponentů. Představeny budou 
i původní technické patenty, dokumentující vy-
spělou úroveň technologie výroby šicích strojů 
v jižních Čechách. 
Součástí expozice budou i ukázky dobových odě-
vů, které od poslední čtvrtiny 19. století a v prů-
běhu 20. století vznikaly v řemeslných firmách 
i domácích dílnách, a upozorní tak na jedno 
z nejvýznamnějších tradičních řemesel regionu, 
jímž byla textilní výroba. Expozice tak bude oje-
dinělou v rámci celých Čech, neboť spojení před-
staví jak produkci šicích strojů, tak kolekci dobo-
vých oděvů, k jejichž výrobě šicí stroje sloužily. 
Některá stará řemesla si ponechala v místě tradi-
ci a postupným přizpůsobením v nových podmín-
kách přetrvala dodnes. K těmto tradičním řemes-
lům na jihu Čech bezesporu patří tradice textilní 
výroby. 

Historie města Jindřichova Hradce 
(Zrod a vývoj jednoho z nejvýznamnějších 
českých center řemeslné výroby a kultury)
Jindřichův Hradec patřil ve středověku a raném 
novověku k nejvýznamnějším a největším českým 
městům. Díky rozvinuté řemeslné výrobě se stalo 
velmi důležitým hospodářským, politickým i kul-
turním centrem, přesahujícím hranice jižních Čech. 
Zejména řemesla zabývající se výrobou textilního 
zboží, jejíž tradice se ve městě udržela po stale-
tí, vytvořila spolu s řemesly spojenými s produk-
cí potravin charakter hospodářského života celé-
ho regionu. 
Expozice představí historii města Jindřichova Hrad-
ce ve 13. - 18. století, kdy jeho vrchnost (páni 
z Hradce, Slavatové a Černínové) často význam-
ně zasahovala i do českých dějin. Vystaveny bu-
dou exponáty dokládající vysoký stupeň rozvoje 
řemesel, pro středověk dokumentovaného přede-
vším archeologickými nálezy, pro pozdější obdo-
bí reprezentativními výrobky uměleckých řemesel. 
Připomenuta bude i vysoká kulturní úroveň dvora 
pánů z Hradce, která v některých obdobích dosaho-
vala středoevropské úrovně, a jezuitská kolej v Jin-
dřichově Hradci, jejíž existence je spjata s mnoha 
významnými osobnostmi (B. Balbín, F. Rákoczi, A. 
Michna z Otradovic ad.). Expozice tak na příkla-
du Jindřichova Hradce přiblíží návštěvníkům život 
poddanského města ve zmíněném období. 

Nově zrekonstruované prostory jezuitského semináře - expozice Landfrasova tiskárna
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Vzhledem k charakteru projektu a očekávané míry 
podpory je systém financování nastaven prostřed-
nictvím zapojení jak vlastních zdrojů investo-
ra, tzn. provozní dotace, která bude každoroč-
ně uvolňována z rozpočtu města, tak ostatních 

12.2  Základní ekonomické hodnocení 
  pro následujících pět let provozní fáze

výnosů, kde je uvažováno s příjmy ze vstupného, 
z prodeje zboží, tržbami z prodeje služeb a z dal-
ší poskytované činnosti. 

Přehled předpokládaných výnosů a nákladů v prvních pěti letech udržitelnosti dle projektové žádosti - 
DŮM GOBELÍNŮ, KULTURNÍCH TRADIC A ŘEMESEL, o. p. s.

Výsledovka v tis. Kč 2012 2013 2014 2015 2016

Spotřeba materiálu    100,00    102,00    104,00    106,00    108,00

Investice do vnitřního vybavení        0,00        0,00        0,00        0,00        0,00

Spotřeba energie    350,00    376,00    404,00    434,00    467,00

Opravy a údržba      30,00      30,00      30,00      30,00      30,00

Mzdové náklady vč. SP    780,00    796,00    812,00    828,00    845,00

Režijní náklady    250,00    255,00    260,00    265,00    270,00

Odpisy        0,00        0,00        0,00        0,00        0,00

Finanční náklady na daň z příjmu      20,00      20,00      20,00      20,00      20,00

Náklady celkem 1 530,00 1 579,00 1 630,00 1 683,00 1 740,00

Příjmy z ubyt. a strav.        0,00        0,00        0,00        0,00        0,00

Příjmy z prodeje zboží, materiálu    150,00    158,00    166,00    174,00    183,00

Tržby z prodeje služeb    750,00    765,00    780,00    796,00    812,00

Tržby ze vstupného    100,00    105,00    110,00    116,00    122,00

Příjmy z další poskytované činností    530,00    551,00    574,00    597,00    623,00

Popl. za vedl. služby a souvis. aktivity        0,00        0,00        0,00        0,00        0,00

Výnosy celkem 1 530,00 1 579,00 1 630,00 1 683,00 1 740,00

Bilance        0,00        0,00        0,00        0,00        0,00
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Přehled předpokládaných výnosů a nákladů v prvních pěti letech udržitelnosti - 
MUZEUM FOTOGRAFIE A MODERNÍCH OBRAZOVÝCH MÉDIÍ, o. p. s.

Výsledovka v tis. Kč 2012 2013 2014 2015 2016

Spotřeba materiálu 500,00 510,00 520,00 530,00 541,00

Investice do vnitřního vybavení 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Spotřeba energie 450,00 495,00 545,00 600,00 660,00

Opravy a údržba 50,00 50,00 50,00 50,00 50,00

Mzdové náklady vč. SP 1 600,00 1 632,00 1 665,00 1 698,00 1 732,00

Režijní náklady 800,00 812,00 823,00 835,00 846,00

Odpisy 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Finanční náklady na daň z příjmu 25,00 25,00 25,00 25,00 25,00

Náklady celkem 3 425,00 3 524,00 3 628,00 3 738,00 3 854,00

Příjmy z ubyt. a strav. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Příjmy z prodeje zboží, materiálu 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Tržby z prodeje služeb 850,00 893,00 938,00 985,00 1 034,00

Tržby ze vstupného 100,00 110,00 121,00 133,00 146,00

Příjmy z další poskytované činností 2 475,00 2 521,00 2 569,00 2 620,00 2 674,00

Popl. za vedl. služby a souvis. aktivity 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Výnosy celkem 3 425,00 3 524,00 3 628,00 3 738,00 3 854,00

Bilance 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Přehled předpokládaných výnosů a nákladů projektu v prvních pěti letech udržitelnosti sestavený dle 
účetních výkazů roku 2010 - Muzeum Jindřichohradecka

Výsledovka v tis. Kč 2012 2013 2014 2015 2016

Spotřeba materiálu 129,48 135,95 142,75 149,90 157,39

Investice do vnitřního vybavení 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Spotřeba energie 680,00 714,00 750,00 788,00 827,00

Opravy a údržba 5,00 5,25 5,51 5,79 6,08

Mzdové náklady vč. SP 1 534,00 1 534,00 1 534,00 1 534,00 1 534,00

Režijní náklady 228,00 239,40 251,37 263,94 277,14

Odpisy 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Finanční náklady na daň z příjmu 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Náklady celkem 2 576,48 2 628,60 2 683,63 2 741,63 2 802,61

Příjmy z ubyt. a strav. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Příjmy z prodeje zboží, materiálu 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Tržby z prodeje služeb 11,00 11,55 12,13 12,73 13,37

Tržby ze vstupného 1 051,00 1 103,55 1 158,73 1 216,66 1 277,50

Příjmy z další poskytované činností 1 514,48 1 513,50 1 512,77 1 512,24 1 511,74

Popl. za vedl. služby a souvis. aktivity 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Výnosy celkem 2 576,48 2 628,60 2 683,63 2 741,63 2 802,61

Bilance 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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Do nákladů projektu byly zahrnuty pouze výdaje 
spojené s provozem nově zrekonstruovaných ex-
pozic: výdaje za nákup materiálu (čistící prostřed-
ky, ochranné pomůcky, kancelářské potřeby, pro-
vozní materiál, benzín), poměrná část spotřeby 
energií (voda, plyn, elektřina), oprava a údržba ex-
pozic, režijní náklady (telefony, nájem, výlep pla-
kátů, služby podniků, reklama, inzerce, technická 
péče, servis), poměrná část mzdových nákladů (4 
kurátoři expozic, 2 pokladní, 2 průvodci, 1,5 pra-
covního úvazku odborného pracovníka do expozi-
ce Domu gobelínů, údržbář, uklizečka). Do výno-
sů projektu byly zahrnuty pouze příjmy plynoucí 

z provozu zrekonstruovaných expozic, a to poměr-
ná část tržeb ze vstupného navýšená o předpoklá-
danou zvýšenou návštěvnost muzea, tržby z prode-
je služeb (povolení k focení, aj.), příjmy na provoz 
(poměrná část neinvestiční dotace na provoz mu-
zea od zřizovatele Jihočeského kraje).
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Tento projekt je na rozdíl od jiných projektů, se 
kterými měl žadatel zkušenosti, odlišný nejen 
svým rozsahem, ale i náplní. Jednalo se o pro-
jekt rozdělený do celkem 9. finančních etap, 
kdy každá finanční etapa byla ukončena moni-
torovací zprávou s žádostí o platbu. Je tedy zřej-
mé, že celý projekt byl náročný na administraci, 
ale i koordinaci jednotlivých činností, a to nejen 
stavebních.
V poměrně krátkém časovém období dvacetitří 
měsíců probíhaly stavební práce celkem na třech 
významných kulturních památkách v samotném 
centru města současně. Důležitým nástrojem 
pro sledování a dodržování postupu stavebních 
prací byl rozpracovaný harmonogram projek-
tu do jednotlivých projektových etap (125 etap), 
kdy některé projektové etapy probíhaly součas-
ně. S ukončením dané projektové etapy souvisela 
fakturace zrealizovaných stavebních prací. Fak-
turace dle nastavených projektových etap byla 
měsíční, což přinášelo velkou náročnost na včas-
nou kontrolu fakturovaných částek, protože pou-
ze odsouhlasená a schválená faktura ze strany 
poskytovatele dotace mohla být následně propla-
cena z dotace (financování projektu ex-ante). Při 
splatnosti daňového dokladu třiceti dnů od jeho 
vystavení musela být tedy v tomto relativně krát-
kém čase ukončena veškerá administrace faktury.
V případě, že se na stavbě vyskytly nepředvída-
telné práce a v důsledku toho došlo ke změně 
výdajů jednotlivých projektových etap, musela 
být tato změna neprodleně nahlášena spolu s no-
vým nastavením finančních etap projektu, potřeb 
a zdrojů financování ke schválení zprostředkují-
címu subjektu, tak aby zhotoviteli stavby mohly 
být v následujícím období uhrazeny výdaje s do-
datečnými pracemi spojené.

SHRNUTÍ, CELKOVÉ ZHODNOCENÍ 
A DOPORUČENÍ

13

13.1  Závěrečné zhodnocení průběhu, výstupů 
  a výsledků projektu

Po ukončení projektu tak budou široké veřejnosti 
sloužit nově zrekonstruované tři památkově chrá-
něné objekty v centru Městské památkové rezer-
vaci Jindřichův Hradec. Objekty nabízející nejen 
krásný pohled, ale i nové prohlídkové trasy s ne-
všedními expozicemi, s fotografickými výstavami 
českých a zahraničních fotografů těch známých, 
ale třeba i začínajících, s fotografickými seminá-
ři pro děti a mládež či odbornými workshopy pro 
fotografickou veřejnost, s ukázkami ručního tkal-
covství či technikami restaurování gobelínů. 

Zámecký pivovar před a po rekonstrukci
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Na základě našich zkušeností pro úspěšné dokon-
čení každého projektu doporučujeme budoucím 
žadatelům a příjemcům:

 Konzultovat projektový záměr s příslušnými or-
gány památkové péče

 Provést podrobný technický a archeologický prů-
zkum kulturních památek vstupujících do pro-
jektového záměru

 Respektovat závěry památkové péče v projekto-
vých dokumentacích

 Respektovat závěry a doporučené postupy or-
gánů památkové péče při vzniku nepředvídatel-
ných dodatečných prací

 Sestavit kvalitní projektový tým se vzájemnou 
zastupitelností s jasně stanovenými kompetence-
mi a odpovědností

 Dodržovat zákon o veřejných zakázkách při vý-
běru dodavatele

 Zapracovat do smluv o dílo závaznost harmono-
gramu stavebních prací a dodávek

 Zapracovat do položkového rozpočtu archeolo-
gický dohled 

 Zajistit si technický dozor investora, autorský 
dozor

 Dodržovat podmínky poskytnuté dotace
 Uzavření partnerství s partnery, kteří se budou 
podílet na projektu v době jeho udržitelnosti

13.2  Shrnutí podstatných informací 
  a obecně aplikovatelných zkušeností

Mezi možná rizika obdobných projektů lze 
ve fázi realizace zařadit:

 Nedodržení harmonogramu projektu zejména 
v důsledku nepředvídatelných dodatečných prací

 Nedodržování závazných pokynů orgánů památ-
kové péče při obnově kulturních památek

 Neschopnost okamžitě financovat z vlastních 
zdrojů případné nezpůsobilé výdaje projektu 
(nedostatek vlastních finančních prostředků)

 Riziko odnětí dotace, popřípadě uložení sankce 
za porušení rozhodnutí o poskytnutí dotace (do-
držovat pokyny, zákony zejména o veřejných za-
kázkách, o poskytnutí veřejné podpory)

 Riziko poškození či znehodnocení objektu v dů-
sledku živelné pohromy (nutné předmět dotace 
pojistit) 

13.3  Informace o možných rizicích obdobných projektů

Možná rizika obdobných projektů 
ve fázi udržitelnosti:

 Pokles zájmu veřejnosti o kulturní památky 
a expozice

 Neshoda mezi partnery projektu 
 Nenaplnění cíle projektu z důvodu chybějících 
finančních prostředků na provoz

 Riziko odnětí dotace, popřípadě uložení sankce 
za porušení rozhodnutí o poskytnutí dotace
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Závěrečná konference konaná u příležitosti ukon-
čení projektu představila výsledky projektu v ob-
nově historických objektů, ale také přínos pro re-
gion. Výměna zkušeností ze státní a regionální 
sféry i odborných institucí naznačila cesty k vyu-
žití národního kulturního dědictví a modernizaci 
kulturních služeb. Cílem této odborné konferen-
ce byla prezentace vlastních zkušeností s realiza-
cí projektu. Šlo o zdůraznění skutečnosti, že rege-
nerace památkových objektů, zejména v centrech 
měst a dalších lokalitách, aktivní kulturní politi-
ka, zkvalitnění a rozšíření kulturního a volnočaso-
vého zázemí a podmínek rovněž podpoří soudrž-
nost obyvatel s územím, ve kterém žijí, a přitáhne 
do regionu nové návštěvníky.

O vyjádření jsme požádali jak členy projektového 
týmu, tak odborníky, kteří se na projektu přímo 
podíleli. Zde jsou jejich příspěvky: 

Vladimír Krampera, 
hlavní manažer a koordinátor projektu:
„Nastupovat do rozjetého vlaku není jednodu-
ché, naštěstí jsem se podílel na přípravě projektu 
v době zpracování projektových dokumentací jed-
notlivých objektů a zároveň se mohl spolehnout 
na celý projektový tým, tvořený pracovitými a od-
borně zdatnými lidmi, který zvládl realizaci pro-
jektu zcela profesionálně. V průběhu realizace 
byly řešeny zejména standardní záležitosti ve vzta-
zích jednotlivých účastníků výstavby a provozova-
telů rekonstruovaných objektů a dále nepředvída-
telné změny, které vznikaly obdobně jako u všech 
rekonstrukcí historických objektů, v tomto přípa-
dě v trojnásobném měřítku. Poděkování za věcný 
a konstruktivní přístup k jejich řešení si zaslouží 
jak stavební firmy, projektanti, technici zajišťující 
stavební dozor a pracovníci památkové péče, tak 
i pracovníci ministerstva kultury jako zprostředku-
jícího subjektu poskytovatele dotace“.

13.4   Doporučená opatření, vyjádření odborníků

Martina Pechová, 
zpracovatel projektové žádosti 
a administrátor projektu: 
„Práce na celém projektu byla velmi náročná. Pří-
prava monitorovacích zpráv, sledování harmono-
gramu, čerpání rozpočtu, kontrola faktur a jejich 
následné proplácení z dotace, oznamování změn 
v projektu a v neposlední řadě součinnosti při pro-
váděných kontrolách a auditech projektu, to byl 
stále se opakující kolotoč, který nedal prostor pra-
covat i na jiných projektech či si jen odpočinout 
a nemyslet na další úkoly k projektu. Je to skuteč-
ně práce na celý úvazek, a proto je k tomu nutné 
tak i přistupovat“. 

Pavel Hryzák, 
technický dohled: 
„Stavební práce na těchto kulturních památkách 
vlastně probíhaly v samotném centru města Jindři-
chova Hradce. Bylo proto nutné zřídit zázemí pro 
staveniště mimo dosah běžného života města, aby 
v co nejmenší míře byl narušen jeho bezproblémo-
vý chod. K tomuto účelu byly stavbou využity dvo-
ry či nádvoří těchto památek, kde byl uskladněn 
materiál, sklad suti či stavební technika“. 

Karel Tejčka,
technický dohled: 
„Každá stavební akce přináší s sebou problémy, 
které se v průběhu stavebních prací vyskytnou 
a jež je třeba bezodkladně řešit. Ať se jedná o no-
vostavbu či rekonstrukci. U rekonstrukcí zejména 
historických památek se i při důsledném technic-
kém průzkumu často objeví nepředvídatelné sku-
tečnosti až po odkrytí samotných konstrukcí. Ať již 
se jedná o zakryté původní fresky, zazděné vstu-
py, dokonce i studnu po odkrytí podlahových kon-
strukcí či původní strop, který se objevil nad strop-
ní konstrukcí. Pak je nezbytná okamžitá součinnost 
s pracovníky památkového ústavu, kteří mají po-
slední slovo, jak bude další rekonstrukce probíhat, 
aby nedošlo k znehodnocení památkově chráněné-
ho objektu“.
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Ing. René Zána, 
technický dozor investora:
„Práce technického dozoru stavby je snad vyjímeč-
ná tím, že z titulu své funkce nahlíží do kuchyně 
i všem ostatním účastníkům výstavby.
Na základě těchto pravomocí si dovoluji prohlá-
sit, že všichni, kteří se na přípravě a realizaci této 
stavby podíleli, pracovali se zápalem a maximál-
ním nasazením.
Jsem přesvědčen, že toto úsilí se projevilo do ko-
nečné podoby díla a že hlavní podmínka pro při-
dělení dotace, tj. záchrana, uchování a další roz-
víjení kulturního dědictví České republiky je touto 
stavbou beze zbytku naplněna.

Ing. Milan Špulák, 
zodpovědný projektant objektů zámeckého 
pivovaru a jezuitské koleje: 
„Práce na Národním muzeu fotografie a dílně ta-
piserií byla pro nás velkou výzvou, jako místní pa-
trioti jsme se zde snažili navrhnout taková řešení, 
která budou přínosem nejen pro návštěvníky a za-
městnance, ale i město jako takové. Jak se nám to 
povedlo, ukáže až čas, který obyčejně bývá nej-
objektivnějším kritikem. Rozdíly v práci na NKP či 
nemovité kulturní památce a „obyčejnými“ stavba-
mi nevidíme, všechny stavby děláme tak, jak nej-
lépe umíme“.

Ing. arch. Miroslav Hájek, 
zodpovědný projektant objektu 
jezuitského semináře: 
„V roce 2007 byl před pracovníky našeho projek-
tového atelieru postaven nelehký úkol. Vypracovat 
návrh přestavby objektu Muzea Jindřichohradecka 
- nemovité kulturní památky č. r. 34084/3-1704. 
Budovy renesančního původu, bývalého jezuitské-
ho semináře z první poloviny 17. století, mimořád-
né historicko-architektonické hodnoty. V objek-
tu sídlí již od roku 1928 městské muzeum patřící 
k nejstarším regionálním muzeím v Čechách. Dis-
ponuje rozsáhlým a bohatým sbírkovým fondem 
(významné archeologické nálezy, velmi vzácná 
kolekce gotických plastik, doklady cechovní a ře-
meslné výroby, rozsáhlé sbírky obrazů, sbírky ná-
bytku měšťanské a lidové kultury, sbírky terčových 
zbraní a městského ostrostřeleckého sboru, sbír-
ky exponátů věnovaných nejvýznamnější české 

operní pěvkyni Emě Destinnové) a je známé pře-
devším unikátním a proslulým exponátem. Jsou to 
Krýzovy jesličky, největší mechanický lidový bet-
lém na světě, zapsaný v Guinessově knize rekordů.
Složitost návrhu spočívala především v odbor-
né šíři jednotlivých projektových prací. Jednalo 
se o vyprojektování stavební rekonstrukce histo-
rické budovy za použití moderních metod sanace 
(chemické hydroizolační clony základového zdiva 
v kombinaci s vytvořeným systémem stálého odvě-
trání podlahových konstrukcí přízemních místnos-
tí). Dále navržení celkové změny vytápění objek-
tu, rozvodů elektroinstalace a zabezpečení (nové 
plynové centrální vytápění, v části podlahové to-
pení, nové hlavní a podružné rozvody elektroin-
stalací včetně osvětlení, slaboproudé rozvody EZS 
EPS, zajištění exponátů atd.). Nejnáročnějším úko-
lem bylo ve stavebně upravených výstavních pro-
storách navrhnout interiéry nových stálých expo-
zic muzea. 
Nelehké práce na tomto projektu se účastnilo ně-
kolik desítek spolupracovníků, jímž patří podě-
kování za dobře odvedenou práci. Vyzdvihnout 
musím podíl kmenových pracovníků muzea - ku-
rátorů, jejichž myšlenky jsou zhmotněny a realizo-
vány v nově otevřených expozicích. A zda se nám 
práce zdařila? To zajisté posoudí další návštěvníci 
opravených a rozšířených výstavních prostor Mu-
zea Jindřichohradecka“.

PhDr. Jaroslav Pikal, 
ředitel Muzea Jindřichohradecka, 
Jindřichův Hradec: 
„Práce probíhající v muzeu byly díky kombinaci 
stavebních prací, realizace nových expozic a ne-
přerušeného návštěvnického provozu velmi složi-
té. Nicméně už lze říci, že výsledek je velmi uspo-
kojivý a že posouvá nabídku muzejních služeb 
veřejnosti na novou kvalitativní úroveň“.
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Jiří Hándl, 
stavbyvedoucí: 
„Firma ARSTAV spol. s r. o. prováděla v rámci 
sdružení stavebních firem „Národní muzeum fo-
tografie v Jindřichově Hradci“ rekonstrukci ob-
jektu čp. 20/I v Jindřichově Hradci. Rekonstrukce 
3. a 4. nadzemního podlaží objektu Národního 
muzea fotografie v Jindřichově Hradci byla stav-
bou rozsáhlou a bylo zde nutné operativně řešit 
problémy, které projektant nemohl předvídat při 
zakreslení původního stavu, což je při provádění 
rekonstrukcí historických objektů jev zcela běžný. 
Při odkrývání konstrukčních vrstev stavby čekala 
zhotovitele a investora mnohá překvapení. Prová-
dění jednotlivých prací bylo poměrně složité, ze-
jména v dopravě konstrukčních prvků na místo, 
neboť objekt omezoval přístup veškeré mechani-
zace pro manipulaci těžkých břemen. Musely být 
voleny složité technologické postupy pro zhoto-
vení jednotlivých rekonstruovaných prvků a mon-
táž zařízení zejména v zadním traktu. K provádění 
všech prací bylo přistupováno s citem a s ohledem 
na charakter objektu. Projekt tohoto objektu pat-
ří dle našeho názoru mezi zdařilé a díky důsled-
né práci realizační skupiny techniků se celá akce 
povedla“.

PhDr. Miloslav Paulík, 
ředitel Národního muzea fotografie, o. p. s. 
Jindřichův Hradec a Domu gobelínů, 
kulturních tradic a řemesel: 
„Vytvoření Domu gobelínů připomene návštěvnic-
ké veřejnosti význam gobelínových dílen od minu-
losti do současnosti. Především „živá expozice“ je 
originální myšlenkou jak představit nejen unikátní 
techniku, ale i možností vyzkoušet si svou zručnost 
při výrobě vlastního díla. Přednášková činnost, po-
řádání workshopů a dalších kulturně-společen-
ských akcí včetně výstav jsou ideálním způsobem, 
jak upozornit na umělecké řemeslo, které je ojedi-
nělé v ČR i ve světě. V současné době připravuje 
vedení muzea vytvoření webových stránek, corpo-
rate-identity včetně informačního letáku tak, aby se 
Dům gobelínů mohl na začátku roku 2012 předsta-
vit veřejnosti“.

Ing. Karel Hron, 
generální ředitel 
STAVCENT, a. s.: 
„Sdružení společností STAVCENT, a. s. Jindřichův 
Hradec a ARSTAV, s. r. o. se stalo ve druhé po-
lovině roku 2009 zhotovitelem stavebních pra-
cí v rámci realizační fáze projektu. Pro naše pra-
covníky to byla možnost předvést svůj řemeslný 
um a zároveň závazek uvést realizační fázi toho-
to projektu v život, vzhledem k historickému cha-
rakteru objektů.
Provádění prací reprezentovalo využití kombinace 
klasických dlouhodobě vyzkoušených technologií 
oprav spolu s technologiemi novodobými. To vše 
pod dohledem pracovníků památkové péče.
Jak se dílo povedlo, jaký jeho společenský přínos 
to posoudí jak současná, tak i budoucí generace 
občanů našeho města i jeho návštěvníků. Každo-
pádně lze již dnes konstatovat, že v rámci toho-
to projektu byla opravena další část historických 
budov Jindřichova Hradce. Byla zde zachována 
pro budoucí generace řemeslná stopa umu našich 
pracovníků.
Poděkování za velmi dobrou spolupráci patří 
všem účastníkům výstavbya celému projektovému 
týmu“.
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FOTODOKUMENTACE
14

14.1   Proměny místnosti č.1.13 na zámeckém pivovaru
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14.2   Postup stavebních prací na jezuitské koleji v čase
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14.3  Postup stavebních prací v jezuitském semináři
14.3.1  Proměny expozice Muzea Jindřichohradecka - Landfrasova tiskárna
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14.3.2  Proměny expozice Muzea Jindřichohradecka - Gotická plastika
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14.3.3  Proměny expozice Muzea Jindřichohradecka - Výstavní síň
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14.4  Proměny půdních prostor na depozitáře 
  Muzea Jindřichohradecka
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