
7. JEDNÁNÍ PS6 ITI
HRADECKO-PARDUBICKÉ AGLOMERACE: 

KULTURA A CESTOVNÍ RUCH

MS TEAMS
16. 11. 2021



PROGRAM JEDNÁNÍ

1) Přivítání, seznámení s programem

2) Aktuální informace ITI Hradecko-pardubické aglomerace

3) Zařazení projektů do integrovaného řešení

4) Aktualizovaný návrh integrovaného řešení v oblasti kultury

5) Schválení návrhu integrovaného řešení PS6

6) Diskuze 

7) Závěr jednání
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AKTUÁLNÍ INFORMACE ITI HRADECKO-PARDUBICKÉ AGLOMERACE
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• 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

https://irop.mmr.cz/getmedia/973d67a0-e0b6-47a5-9845-72c209b3a209/PD-IROP-2021-2027_20211026.pdf.aspx?ext=.pdf


ZAŘAZENÍ PROJEKTŮ DO INTEGROVANÉHO ŘEŠENÍ

4

• 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



ZAŘAZENÍ PROJEKTŮ DO IŘ
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• 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

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



NÁVRH INTEGROVANÉHO ŘEŠENÍ V OBLASTI KULTURY –
AKTUALIZACE 
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Podpora institucí a infrastruktury pro rozvoj 
kulturních a kreativních odvětví na území 

aglomerace



Archeodepozitář 
pro VČM

Muzeum 
východních 

Čech –
revitalizace 

parku

Muzejní 
kampus v 

Hradci 
Králové

Zámeček 
Pardubice –
Larischova 

vila

Řemeslná huť 

Automatické 
mlýny – 2. 

etapa

Depozitáře 
MVČ Jaroměř 

– Josefov

Modernizace 
prostor pro 
veřejnost a 

ochrana fondu a 
dat SVK HK

Modernizace zázemí pro 
veřejnost, revitalizace 
depozitáře Pouchov a 

ochrana fondu a dat SVK 
HK

Expozice v 
Muzeu války 

1866 na 
Chlumu

Severní 
terasy a 
Žižkovy 

sady

Revitalizace 
Galerie 

moderního 
umění v HK

Areál Vrbenského 
a Gayerových 

kasáren –
revitalizace 
veřejného 

prostranství

Čtvercová 
kasárna v 
Josefově

Úprava 
centrálního 
bojiště na 
Chlumu

Chlum & Narvik 
– moderní 

válečná muzea

Zámek 
Pardubice 
(2. etapa)

Knihovna v 
Topolské ulici 

v  Chrudimi
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SCHVÁLENÍ NÁVRHU INTEGROVANÉHO ŘEŠENÍ PS6

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.
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DISKUZE



PŘÍŠTÍ JEDNÁNÍ PS6

BUDE UPŘESNĚNO

Děkuji Vám za pozornost.

Mgr. et Mgr. Michaela Kudynová
e-mail: Michaela.Kudynova@mmp.cz
telefon: 466 859 556; 734 877 738 

iti.hradec.pardubice.eu
ITI Hradecko-pardubické aglomerace

iti_hk_pce
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mailto:Michaela.Kudynova@mmp.cz
http://www.iti.hradec.pardubice.eu/

