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Zápis ze 7. jednání PS6 ITI: Kultura a cestovní 
ruch 

Datum: 16. 11. 2021 

Čas: 9:00 – 10:00 

Téma: Představení aktualizovaného návrhu integrovaného 
řešení 

Místo: MS TEAMS  

Účastníci: Bičíková Hana, Boštík Pavel, Černý Tomáš, Drahošová Žaneta, Dytrt Martin, Grulich Petr, Hamplová 
Jana, Harišová Petra, Hoffman Filip, Horáková Alena, Churtajeva Kateřina, Jetmarová Alexandra, Karas 
Martin, Kafka Jan, Krátká Markéta, Krejčí Jarmila, Kudynová Michaela, Luxová Hana, Nevrklová Marie, 
Rašková Kateřina, Soukup Martin, Tušl Ondřej, Vetráková Emília  

Přílohy: Prezentace M. Kudynové, schválené integrované řešení  

1) Přivítání, seznámení s programem – M. Kudynová 
 

2) Aktuální informace ITI Hradecko-pardubické aglomerace – M. Kudynová  

- dne 5. 11. 2021 vláda schválila PD IROP 

- dokument dostupný zde   

- předpoklad schválení ze strany EK v 4/2022 

- → probíhá příprava kritérií pro hodnocení projektů a výzev v oblasti kultury a cestovního 
ruchu  

- doporučení, aby se všichni členové PS6 s aktuálním zněním v kontextu příprav svých projektů 
seznámili 

- viz prezentace  
 

3) Zařazení projektů do integrovaného řešení – M. Kudynová 
Galerie moderního umění v Hradci Králové 

- návaznost na projekt MVČ v Gayerových kasárnách – vybudováno odborné zázemí 
(restaurátorské a konzervátorské dílny), které jsou od 9/2021 nabízené k využití i dalším 
organizacím → bude využíváno (GMU odborným technologickým zázemím pro péči o své 
sbírky nedisponuje) 

- spolupráce s Galerií města Pardubic (otázky umění ve veřejném prostoru, participace na 
stejných projektech, např. Sýpka v HK apod.)  

→ projekt zařazen do IŘ v návaznosti na areál Vrbenského a Gayerových kasáren 

- Churtajeva: Poděkování a souhlas se zařazením projektu ve vazbě na areál Vrbenského a 
Gayerových kasáren.  

Knihovna v Topolské ulici v Chrudimi  

- vazba na ukončený projekt Příhrádek Pardubice  

- součástí knihovny bude i komunitní prostor s prezentační technikou a zázemím pro pořádání 
edukačních akcí – prostřednictvím těchto akcí bude knihovna propojena s knihovnou na 
Příhrádku, edukační akce na Příhrádku se budou následně konat i v Topolské ulici v Chrudimi 

- obě knihovny mají regionální funkci a vyplňují tak jižní část Hradecko-Pardubické aglomerace 

- zároveň má projekt vazbu na další akce v rámci ITI prostřednictvím tématu Budování kulturní 
identity území – v knihovně budou probíhat prezentační akce ve spolupráci s regionálními 
partnery na téma Židé v Chrudimi apod.  

- vazba na téma Konkurenceschopné a inovativní paměťové instituce bude zaručena použitím 
moderní prezentační techniky – využitím virtuální reality (3D brýle) při předávání znalostí 

https://irop.mmr.cz/getmedia/973d67a0-e0b6-47a5-9845-72c209b3a209/PD-IROP-2021-2027_20211026.pdf.aspx?ext=.pdf
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- Kudynová: Upozornění, že ve srovnání s ostatními projekty jsou výše uvedené synergické 
vazby projektu na aktivity Krajské knihovny v Pardubicích na Příhrádku ze strany nositele ITI 
spatřovány jako slabé pro zařazení projektu do integrovaného řešení, zbývající část 
argumentace není „prokázáním“ synergií s jinými projekty zrealizovanými/připravovanými 
v rámci aglomerace, ale zdůvodněním souladu projektu se Strategií; o (ne)zařazení projektu je 
třeba vést diskuzi členů PS6 a přijmout finální stanovisko. 

- Černý: Město Chrudim si uvědomuje, že projekt knihovny v Topolského ulici nelze srovnávat 
s většími projekty realizovanými v rámci předchozího programového období; argumentace byla 
vytvořena i ve vazbě na horizontální témata dle diskuze vedené na předchozím jednání PS6. 

- Karas: Dotaz na hranici, popř. škálu, která stanovuje, zda projekt zařadit do integrovaného 
řešení? – Kudynová: Vysvětlení, že kritéria budou existovat pro výběr strategických projektů, 
pro integrované řešení nejsou. Hranice pro (ne)zařazení je relativně subjektivní, nicméně 
rozhodující by měla být reálná návaznost projektu na jiný záměr v aglomeraci (zrealizovaný či 
připravovaný) s širším dopadem do území, a to ve smyslu přínosu komplexního integrovaného 
řešení k vyřešení konkrétního problému v aglomeraci, jak bylo definováno v rámci analytické 
části Strategie.  

- Luxová: Analytická část Strategie, SWOT analýza hovoří o neuspokojivém stavu knihoven 
v aglomeraci a potřebě jejich podpory. Projekt knihovny v Chrudimi by jistě pomohl tento stav 
(alespoň dílčím způsobem) zlepšit. Zapojení do integrovaného řešení je tedy logické, protože 
výkon činností nemusí za stávajících podmínek (materiální zázemí) probíhat v plném rozsahu. 
Aktuálně tedy provazba není příliš silná, ale spolupráce může být do budoucna intenzívnější a 
posunout aglomeraci v tomto směru dál.  

- Hamplová: Jedná se o knihovnu pověřenou výkonem regionálních funkcí, kterou vykonává pro 
80 knihoven. Výstavba nového objektu může pomoci realizaci většího počtu vzdělávacích akcí, 
pro které knihovna aktuálně nemá dostatečné prostory. S Krajskou knihovnou v Pardubicích 
probíhá dlouhodobá spolupráce, knihovna v Chrudimi se může zapojit také do akcí 
realizovaných v Pardubicích.  

- Krejčí: Provazby mezi projekty knihoven vidí a Pardubický kraj podporuje zařazení.  

- Horáková, Jetmarová, Bičíková, Karas, Luxová, Krátká, Dytrt, Soukup, Tušl, Boštík, Kafka: 
pro zařazení projektu  

- Drahošová: Pro zařazení projektu, ačkoliv aktuálně dle prezentace není příliš prostoru pro 
spolupráci, což může realizace projektu změnit.  

- Churtajeva: Argumentace se hledá hůře, ale je pro zařazení projektu.  

- Grulich: Pro zařazení projektu s doporučením zapracovat na lepší argumentaci, která bude 
dokládat integrovanost projektu.  

- Rašková1: Podpora knihoven v aglomeraci je důležitým tématem, nicméně nedoporučuje 
zařazení projektu, a to z důvodu nedostatečné argumentace týkající se integrovanosti projektu.  

- → projekt zařazen do IŘ v návaznosti na projekt Příhrádek Pardubice (aktivity Krajské 
knihovny v Pardubicích)  

- viz prezentace  
 

 

 
1 Přítomna na online jednání (viz prezenční listina), chybou nevyzvána k vyjádření během jednání, stanovisko zasláno 
po skončení PS6. 
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4) Návrh integrovaného řešení v oblasti kultury – aktualizace – M. Kudynová 
Podpora institucí a infrastruktury pro rozvoj kulturních a kreativních odvětví na území 

aglomerace 

- Kudynová: Představení změn, které proběhly od posledního jednání, a úprav na základě 
diskuze PS6, tj. zařazení projektu GMU v Hradci Králové, knihovny v Topolského ulici 
v Chrudimi. Současně byl doplněn projektový záměr Čtvercové kasány v Josefově. – Churtajeva: 
Jedná se o projektový záměr připravovaný v rámci Národního plánu obnovy (komponenta 2.8: 
Revitalizace území se starou stavební zátěží, konkrétně brownfieldy ve vlastnictví krajů a obcí 
pro nepodnikatelské využití). Projekt je připravován od léta s využitím pro krajské depozitáře 
pro pět institucí spadajících pod Královéhradecký kraj, dále by mělo vzniknout zázemí pro 
návštěvníky, expozice apod. Realizace projektu musí být v souladu s podmínkami NPO 
ukončena do konce r. 2025. – Kudynová: Doplnění, že objekty jsou aktuálně ve vlastnictví 
města Jaroměř, které se na přípravě projektu intenzívně podílí, do budoucna je plánován 
převod na Královéhradecký kraj.  

- do integrovaného řešení byl také doplněn záměr Chlum & Narvik – moderní válečná muzea 
financovaný z EEA Grants – Grulich: Jedná se o projekt z výzvy Ministerstva kultury, který má 
synergické vazby na předchozí projekty (Muzeum války na Chlumu – expozice, veřejná 
prostranství). Jedná se o projekt expozice založený na virtuální realitě, vzdělávání atd. Již je 
připravena studie, dnes bude probíhat otevírání obálek na zpracování projektové dokumentace 
– předpoklad zahájení příprav ve 12/2021, dokončení 2-3/2022.  

Usnesení PS6 7/1:  
Pracovní skupina 6 (Kultura a cestovní ruch) schvaluje předložený návrh integrovaného řešení „Podpora institucí a 

infrastruktury pro rozvoj kulturních a kreativních odvětví na území aglomerace“ a doporučuje nositeli ITI jeho předložení 
na nejbližší jednání Řídicího výboru.  

- viz prezentace  
 

5) Diskuze  

- Kudynová: Schválení integrované řešení bude nyní postoupeno k projednání v rámci Řídicího 

výboru. Následně jej bude nositel ITI diskutovat se zástupci ŘO IROP. Členové PS6 budou o 

vývoji průběžně informováni.  

 

6) Závěr jednání  

 

Příští jednání: bude upřesněno  

Zapsaly: Marie Nevrklová, Michaela Kudynová 


