
Národní muzeum fotografie a dílna 

tapisérií – centrum původních řemesel 

a unikátních technologií  

Představení projektu města 

Jindřichův Hradec  



Základní údaje o příjemci 

• Město Jindřichův Hradec 

     IČ: 00246875 

     se sídlem Klášterská 135/II, Jindřichův Hradec 

 

• Zakladatel a jediný vlastník obecně prospěšných společností:  

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

     MUZEA FOTOGRAFIE A MODERNÍCH OBRAZOVÝCH MÉDIÍ, o. 

p. s.  

 

• Vlastník nemovitostí dotčených projektem: 

     jezuitské koleje (čp. 20/I)  

     jezuitského semináře (čp. 19/I) 



Předmět projektu 

• Celková rekonstrukce tzv. novodobé části zámeckého pivovaru 

z druhé poloviny 19. století pro účely zřízení dílen a expozic 

tapisérií  

 

• Stavební úpravy 3. a 4. nadzemního podlaží jezuitské koleje pro 

rozšíření činnosti MUZEA FOTOGRAFIE A MODERNÍCH 

OBRAZOVÝCH MÉDIÍ   

 

•  Stavební úpravy části 1. a 2. nadzemního podlaží jezuitského 

semináře pro účely zřízení nových expozic Muzea 

Jindřichohradecka  a úpravy 3. nadzemního podlaží pro 

uskladnění sbírek muzea (depozitáře) 

 

 



Lokalizace projektu 



Harmonogram projektu, milníky 

• Zahájení projektu: červenec 2007 

• Předložení projektového záměru: listopad 2007 

• Zpracování projektové dokumentace: březen 2008 

• Stavební povolení: 2008 

• Uzavření partnerských smluv: červenec – listopad 2008 

• Uzavření smlouvy o výpůjčce s NPÚ: březen 2009 

• Zpracování projektové žádosti do IOP: prosinec 08 - červenec 
2009 

• Předložení žádosti do IOP: 10. 7. 2009 

• Podpis Rozhodnutí o poskytnutí dotace: 17. 12. 2009 

• Zahájení fyzické realizace: 18. 12. 2009 

• Ukončení fyzické realizace: 30. 11. 2011 

• Ukončení projektu: 31. 12. 2011 

 

 

 



Finanční rámec projektu 

• Celkové výdaje projektu: 159 465 738 Kč 

 

 

• Celkové způsobilé výdaje projektu: 154 110 311 Kč 

• Poskytnutá dotace z ERDF: (85%) 130 993 764 Kč 

• Poskytnutá dotace z národního financování: (15%) 23 116 547 

Kč 

 

• Vlastní prostředky žadatele:  5 355 427 Kč 



Výstupy projektu 

• Tři zrekonstruované nemovité kulturní památky v Městské 

památkové rezervaci Jindřichův Hradec 

 

• Vybavení dílen tapisérií pro zahájení činnosti Domu gobelínů, 

kulturních tradic a řemesel, o. p. s.  

 

• Vybavení osmi expozic Muzea Jindřichohradecka novým 

mobiliářem pro prezentaci jeho sbírek 

 

• Kronika projektu  

 

• Krátký dokument o projektu 



Partneři projektu 

• Jihočeský kraj 

 

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

 

• Muzeum Jindřichohradecka 

 

• MUZEUM FOTOGRAFIE A MODERNÍCH OBRAZOVÝCH MÉDIÍ, 

o. p. s.   



Přínos projektu 

• Nové využití objektu zámeckého pivovaru  

• Rozšíření aktivit kulturních institucí ve městě 

• Revitalizace části Městské památkové rezervace Jindřichův 

Hradec 

• Uchovávání kulturního dědictví v jeho obrazovém svědectví své 

doby pro další generace 

• Uchovávání kulturního dědictví v předávání řemeslných technik 

dalším generacím  

• Zvýšení atraktivity města, ale i jeho regionu 

• Rozšíření nabídky volnočasových aktivit 

• Rozšíření nabídky služeb cestovního ruchu 

 



Komu je projekt určen? 

Všem, kteří se rádi obohacují o nevšední kulturní zážitky, 
poznávají a učí se nové věci, objevují kouzlo historických 
památek.   

 

Partneři projektu jsou připraveni nabídnout v nově 
zrekonstruovaných prostorách: 

- Výstavy fotografií, tapisérií, obrazů 

- Expozice s novými exponáty 

- V naučných expozicích bude dětem umožněno si na místě 
vyzkoušet svou zručnost  

- Živou dílnu s ukázkou tkaní tapisérií 

- Koncerty 

- Besedy s významnými osobnostmi  

 



Komu je projekt určen? 

Pro náročnější jsou připraveny: 

 

 

• Fotografické semináře pro žáky základních a středních škol 

• Fotografické workshopy 

• Semináře výuky ručního tkaní a dalších technik 

• Workshopy zaměřené na zvládnutí techniky restaurování 

starých gobelínů  

• Přednášková činnost 

 



Komu je projekt určen? 

• Partneři projektu jsou připraveni být podporou začínajícím 

umělcům, fotografům, malířům, sochařům a hudebníkům,  kteří 

budou chtít prezentovat svá díla veřejnosti v nově obnovených 

prostorách jezuitské koleje 

 

• Kulturním a vzdělávacím institucím – navázání spolupráce v 

oblasti poskytovaných služeb 

 



Kolik zaplatím za vstupné? 

• Muzeum Jindřichohradecka 

Plné vstupné: 60Kč / Snížené vstupné: 40 Kč 

Rodinné vstupné: 120 Kč 

Děti do 6  let zdarma 

• MUZEUM FOTOGRAFIE A MODERNÍCH OBRAZOVÝCH MÉDIÍ 

Plné vstupné: 90 Kč / Snížené vstupné: 50 Kč 

Rodinné vstupné: 160 Kč 

Děti do 10 let zdarma 

• Dům gobelínů, kulturních tradic a řemesel 

Plné vstupné: 60Kč /Snížené vstupné: 30 Kč 

Rodinné vstupné:  100 Kč 

Děti do 6 let zdarma 



Kde najdu informace o projektu a další 

novinky o poskytovaných službách? 

• Muzeum Jindřichohradecka: 

     www.mjh.cz 

 

• MUZEUM FOTOGRAFIE A MODERNÍCH OBRAZOVÝCH MÉDIÍ 

     www.mfmom.cz 

 

• Dům gobelínů, kulturních tradic a řemesel 

     www.dumgobelinu.cz  

 

• Město Jindřichův Hradec 

     www.jh/projekty_mesta.cz 

 

http://www.mjh.cz/
http://www.mfmom.cz/
http://www.dumgobelinu.cz/
http://www.jh/projekty_mesta.cz


ZÁMECKÝ PIVOVAR 

PROMĚNY 

























































JEZUITSKÁ KOLEJ 

PROMĚNY 

 











































JEZUITSKÝ SEMINÁŘ 

PROMĚNY 

























VÝSTAVNÍ SÍŇ 







EXPOZICE 

LANDFRASOVA 

TISKÁRNA 
 

 





EXPOZICE 

GOTICKÁ PLASTIKA 
 

 





EXPOZICE 

OSTROSTŘELECKÉ 

TERČE 
 

 







EXPOZICE 

ŠICÍ STROJE A MÓDA 
 

 





EXPOZICE 

VLADIMÍR HOLUB 
 

 







EXPOZICE 

HISTORIE MĚSTA 
 

 





Děkuji za pozornost. 
 

 

Vladimír Krampera, vedoucí odboru rozvoje 

Městského úřadu Jindřichův Hradec 

 

Kontakt: krampera@jh.cz 


