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Zápis z 3. jednání PS6 ITI: Kultura a cestovní 
ruch 

Datum: 6. 1. 2021 

Čas: 13:00 – 15:00 

Téma: Představení návrhů strategických projektů ITI 2021+ Místo: MS TEAMS  

Účastníci: Boštík Pavel, Bártová Jitka, Černý Tomáš, Drahošová Žaneta, Grulich Petr, Hoffman Filip, Horáková 
Alena, Churtajeva Kateřina, Jetmarová Alexandra, Karas Martin, Krátká Martina, Kudynová Michaela, 
Libánek Tomáš, Luxová Hana, Mokren Aleš, Nevrklová Marie, Rašková Kateřina, Tušl Ondřej, Vlasák 
Tomáš, Zadrobílek Radek, Žaludová Jana 
Hosté: Stehlíková Jana 

Přílohy: Prezentace M. Kudynové, prezentace J. Bártové (Pardubický kraj), prezentace H. Luxové (statutární město 
Hradec Králové), prezentace J. Stehlíkové (město Chrudim), prezentace K. Churtajevy (Královéhradecký 
kraj) 

1) Přivítání, seznámení s programem – M. Kudynová 
 

2) Změny ve složení PS6 – M. Kudynová 

- nová instituce – Centrála cestovního ruchu Královéhradeckého kraje, z.s. 
o řádný člen – Lukáš Voltr 

- ukončení působení CzechInvestu za Královéhradecký kraj 

- změna zastoupení za RIS3 Pardubického kraje 
o nový řádný člen: Ing. Ondřej Tušl 
o nový náhradník: Jana Klekar 

- redukce členů za Krajský úřad Královéhradeckého kraje 
o již nebude zastoupen Odbor regionálního rozvoje, grantů a dotací → zastoupení Odborem 

kultury a památkové péče 

- viz prezentace  
 

3) Strategie území Hradecko-pardubické aglomerace – M. Kudynová 

- 11/2020 – dokončení analytické, návrhové části, SWOT analýzy Strategie 

- vypořádány všechny zaslané připomínky členů PS, ŘV ITI  

- aktuální verze analytické části, návrhové části, SWOT analýzy  
o nositel ITI bude pracovat na dalších kapitolách dle požadavků Metodického pokynu pro využití 

integrovaných nástrojů a regionálních akčních plánů v programovém období 2021–2027 
(pracovní verze) 

- aktuální verze IROP2 
 
4) Představení návrhů strategických projektů ITI 2021+ 
Pardubický kraj – J. Bártová 

 Zámek Pardubice – vybudování reprezentativního sálu a foyer se zázemím pro společenský trakt 
zámeckého paláce 

- návaznost na projekt ze stávajícího programového období 

- celkové náklady: 150 mil. Kč 

- předpokládaná dotace EU: 119 mil. Kč 

- realizace: 1/2024–6/2026) 

- podrobnosti viz prezentace 
 

http://iti.hradec.pardubice.eu/upload/files/2020-12-07/analyticka-cast_finalni-verze_ciri.pdf
http://iti.hradec.pardubice.eu/upload/files/2020-12-07/strategicka-cast_finalni-verze_ciri.pdf
http://iti.hradec.pardubice.eu/upload/files/2020-12-07/swot-analyza_finalni-verze_ciri.pdf
https://irop.mmr.cz/cs/irop-2021-2027/dokumenty/programovy-dokument-irop-2021-2027-k-25092020
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 Zámek Pardubice – vybudování návštěvnického centra a stálých expozic 
- celkové náklady: 85 mil. Kč 

- předpokládaná dotace EU: 69,7 mil. Kč 

- realizace: 1/2024–6/2026  

- podrobnosti viz prezentace  
 Archeodepozitář a pracoviště pro Východočeské muzeum v Pardubicích 

- již zpracována DPS  

- celkové náklady: 45 mil. Kč 

- předpokládaná dotace EU: 35,7 mil. Kč 

- harmonogram realizace projektu zatím není stanoven, protože nebylo ze strany nositele projektu finálně 
rozhodnuto o jeho realizaci 

- podrobnosti viz prezentace  
 Depozitář pro Krajskou knihovnu v Pardubicích 

- navazuje na ostatní projekty depozitářů v areálu v Ohrazenicích 

- celkové náklady: 30 mil. Kč 

- předpokládaná dotace EU: 25,5 mil. Kč 

- projekt aktuálně nepatří mezi prioritní, o jeho realizaci bude teprve rozhodováno 

- Kudynová: Obecný komentář, že Pardubický kraj v prezentaci pracuje s příspěvkem ze státního 
rozpočtu ve výši 5 % způsobilých výdajů – v současné chvíli to vypadá, že podpora ze státního 
rozpočtu v rámci méně rozvinutých regionů nebude poskytována. Ale nejedná se o finální informaci, 
rozhodnout by se mělo do konce března 2021, kdy by Ministerstvo financí mělo vydat finální 
stanovisko. Komentář k aktivitě „knihovny“ – názor IROP týkající se podpořitelnosti krajských 
knihoven se nemění. Případ Krajské knihovny v Pardubicích je však odlišný – plní funkci městské i 
krajské knihovny, Pardubický kraj by v případě zájmu o podpořitelnost projektů měl vstoupit do 
jednání s Národní knihovnou (tento postup doporučován i ze strany ŘO IROP).  

- Libánek: Doplnění k rozpočtu projektu – je uveden rozpočet pro 1. etapu, kterou bychom chtěli 
realizovat přes ITI. 

- podrobnosti viz prezentace  
 
statutární město Hradec Králové – H. Luxová 

 Muzeum východních Čech – revitalizace parku 
- návaznost na projekt Rekonstrukce Muzea východních Čech v Hradci Králové, kt. byl realizovaný 

v rámci ITI 2014+ 

- park je součástí NKP, dlouhodobě neudržovaný, aktuálně jej mj. využívá pro své hřiště MŠ, kt. se bude 
v budoucnu stěhovat 

- cílem projektu je revitalizace parkových ploch, cestní sítě, doplnění mobiliáře 

- je zpracována studie, příprava DSP 

- celkové náklady: 10 mil. Kč 

- předpokládaná dotace EU: 8,5 mil. Kč 

- realizace: 1/2022–12/2024  

- podrobnosti viz prezentace  
 
město Chrudim – J. Stehlíková 

 Výstavba knihovny v Topolské ulici v Chrudimi 
- vybudování nové pobočky Městské knihovny Chrudim 
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- součástí projektu je i prostor pro komunitní setkávání, řešení přilehlých ploch (např. parkování) 

- zpracovaná dokumentace, v r. 2020 vydáno SP 

- celkové náklady: 7,26 mil. Kč 

- předpokládaná dotace EU: 6,1 mil. Kč 

- realizace: 2022  

- podrobnosti viz prezentace 

- Kudynová: Dle stávajícího návrhu programového dokumentu IROP je podpořitelná „revitalizace“ 
objektů knihoven, zde se jedná o výstavbu nové budovy. Současně nelze říci, zda by bylo možné do 
způsobilých výdajů zahrnout náklady na prostory pro komunitní setkávání. Bude tedy nutné 
konzultovat záměr se zástupci IROP a ověřit, zda bude podpořitelný. Příští jednání nositel ITI plánuje 
v průběhu ledna 2021.  

 
Královéhradecký kraj – K. Churtajeva 

 Muzejní kampus 
- partneři projektu:  

o Královéhradecký kraj 
o Město Hradec Králové 
o Muzeum východních Čech 
o další partneři ze soukromé a občanské sféry 

- součásti projektu:  
o Rekonstrukce Vrbenského kasáren 

▪ předpokládané náklady: 550 mil. Kč 

▪ předpoklad získání SP v 1. čtvrtletí 2021 

▪ nositelem Královéhradecký kraj 
o Využití fortny a kavalírů A a B 

▪ předpokládané náklady: 300 mil. Kč 

▪ nositelem statutární město Hradec Králové  
o Znovuodkrytí Kavalíru XXXIII – expozice barokní pevnosti 

▪ hotová studie, PD v roce 2021 

▪ předpokládané náklady: 50 mil. Kč 

▪ nositelem Královéhradecký kraj 
o Rekonstrukce parteru a jeho využití pro kulturní účely 

▪ rekonstrukce parteru – statutární město Hradec Králové 

▪ naučná stezka, informační centrum – Královéhradecký kraj 

• předpokládané náklady: 20 mil. Kč 

- prioritní projekt Královéhradeckého kraje 

- Grulich: Projekt naprosto nezbytný pro funkčnost Muzea východních Čech. 
 Řemeslná huť – centrum tradičních řemesel 

- výstupy projektu:  
o Centrum volnočasového a celoživotního vzdělávání specializované na tradiční řemesla 
o Muzejní centrum zaměřené na tradiční řemesla 

- partneři:  
o Královéhradecký kraj 
o Muzeum východních Čech 
o NPÚ – územní pracoviště Josefov + generální ředitelství Praha 
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o Střední škola řemeslná Jaroměř 

- aktuálně uvolněné prostředky na studii proveditelnosti 

- předpokládané náklady: 300 mil. Kč 

- Kudynová: Jedná se o velice komplexní projekt, který jde napříč pracovními skupinami. Objekt je 
kulturní památkou, ITI pravděpodobně bude podporovat pouze národní kulturní památky. – Grulich: 
Projekt není myšlen jako podpora kulturní památky, ale je cílen na muzejní aktivity. – Kudynová: 
Projekt tematicky spadá i do PS3: Vzdělávání (část neformálního vzdělávání), proto prosím o 
představení projektu i tam. A zároveň bude potřeba projekt představit na PS4: Vysoké školy a 
podnikatelé kvůli možnému přesahu do OPTAK. V rámci rozpočtu projektu bude nutné rozdělit 
způsobilé a nezpůsobilé aktivity/výdaje dle čerpání z jednotlivých OP/SC. 

 Rekonstrukce hvězdárny a technologické vybavení hvězdárny a planetária 
- modernizace interiéru i exteriéru, nové vybavení apod.  

- schváleny finanční prostředky na zpracování PD 

- předpokládané náklady: 161 mil. Kč 

- Kudynová: Komplikovaný projekt z pohledu podpořitelnosti, bude nutné konzultovat s ŘO IROP. 
 Revitalizace budovy Galerie moderního umění v HK, odborná infrastruktura pro činnost galerie a 
Centra uměleckých aktivit 

- nové depozitáře, klubové zázemí pro GMU apod.  

- aktuálně zpracovávána PD, předpoklad SP 3/2021 

- předpokládané náklady: 45 mil. Kč 

- Kudynová: V programovém období 2014+ bylo možné podpořit pouze galerie s návštěvností 30 000 
návštěvníků v poslední třech po sobě jdoucích letech. Nevíme, jaké budou požadavky ŘO v příštím 
období. Zároveň budou v projektu pravděpodobně některé nezpůsobilé aktivity (např. dle znění PD 
IROP nelze říci, zda bude klubové zázemí podpořitelné). 

 Modernizace krajského muzejního depozitáře č. 2 

- depozitář a specializovaná pracoviště MVČ Stěžery 

- vyčleněny prostředky na zpracování PD 

- předpokládané náklady: 20 mil. Kč 
 Modernizace prostor pro veřejnost a ochrana fondu a dat Studijní a vědecké knihovny v Hradci 
Králové 

- vybudování tiché knihovny, diskuzní klubové místnosti, modernizace audiovizuální techniky apod.  

- projekt ve fázi záměru 

- předpokládané náklady: 22 mil. Kč 
 Modernizace a revitalizace depozitáře Pouchov a ochrana fondu a dat Studijní a vědecké knihovny 
v Hradci Králové 

- zateplení objektu, zvětšení skladové kapacity depozitáře  

- projekt ve fázi záměru 

- předpokládané náklady: 72 mil. Kč 
 Rozšíření zázemí a expozic v Archeoparku Všestary 

- rozšíření expozice, návštěvnického zázemí a edukačního centra apod.  

- předpoklad získání SP v 1. čtvrtletí 2021 

- předpokládané náklady: 30 mil. Kč 

- Kudynová: Podobně jako u hvězdárny si ani zde nejsme jisti, kam tento projekt zařadit, zda bude 
možné ho podpořit. Toto bude opět řešeno během konzultace s ŘO IROP. 

- podrobnosti viz prezentace 
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5) Další role pracovní skupiny – M. Kudynová 

- postupná prezentace projektových záměrů v zásobníku projektů nositele ITI na jednáních PS3  
→ následně žadatelé zpracují svůj projekt do podoby tzv. projektového záměru v Monitorovacím 

systému ITI 

- struktura PZ de facto totožná s tímto programovým obdobím 
→ PZ budou sloužit jako podklad pro vytváření tzv. integrovaných řešení (zdroje ITI, vlastní, 

národní dotace, návaznost na projekty z programového období 2014+,…) 
→ výběr projektů do tzv. programových rámců, kt. budou obsahovat jen projekty financované ze 

zdrojů ITI (= vepsání projektu do Strategie)  

- výběr dle předem stanovených kritérií 
o PS bude hodnotit, zda daný PZ tato kritéria splňuje → doporučení ŘV, zda zařadit projekt do 

programového rámce 

- viz prezentace  
 
6) Aktuální informace k ITI Hradecko-pardubické aglomerace – M. Kudynová 

- v 11/2020 proběhla online konzultace nositele ITI a zástupců IROP → diskuze o podporovaných 
aktivitách, typových projektech, alokacích pro naši aglomeraci 

- dotační prostředky budou předmětem dalších jednání – záviset bude mj. na stavu připravenosti projektů 
→ předpoklad konzultace konkrétních projektů s IROP během 1/2021 

- viz prezentace 
 

7) Diskuze  
 
8) Závěr jednání 

 

Příští jednání: bude upřesněno  

Zapsali: Filip Hoffman, Michaela Kudynová 


