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Úvod 

Koncepce rozvoje a řízení kultury města Uherské Hradiště obsahuje analytickou, návrhovou 
a implementační část, na které navazuje tento dokument – zásobník projektů. V zásobníku projektů 
jsou průběžně shromažďovány všechny projektové záměry a aktivity vedoucí k naplňování cílů 
Koncepce rozvoje a řízení kultury, které nebyly prioritně zařazeny do akčního plánu. V případě změny 
podmínek (např. zisku dotace) nebo při aktualizaci akčního plánu, je možné tyto projekty/aktivity 
přeřadit ze zásobníku projektů do akčního plánu. Zásobník projektů je aktualizován spolu s akčním 
plánem minimálně jednou ročně.  

Projekty v zásobníku projektů jsou řazeny dle čísla opatření (např. opatření 1.1), pod které jednotlivé 
projekty/aktivity spadají. Tzn., není určeno pořadí jejich významnosti. 
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Strategická oblast 1: Efektivní model řízení kultury ve městě 

Specifický cíl (SC1): Dosáhnout optimálně nastaveného systému řízení kultury vedoucí k efektivnější 
organizaci kultury. 

Opatření 1.1: Optimalizace organizační struktury kulturních organizací zřízených nebo založených 
městem 

Opatření 1.2: Ekonomická efektivita řízení kulturních organizací zřízených nebo založených 
městem 

Opatření 1.3: Komplexní řešení prostorových problémů významných nositelů kultury 

OPATŘENÍ 1.3: KOMPLEXNÍ ŘEŠENÍ PROSTOROVÝCH PROBLÉMŮ VÝZNAMNÝCH NOSITELŮ KULTURY 
Název aktivity/projektu Řešení využití současných prostor Malé scény na Mariánském náměstí  

Popis aktivity/projektu Budova na Mariánském náměstí 123, kde je umístěna Malá scéna Slováckého 
divadla, je v majetku města. Vyjma Malé scény zde jsou další nebytové 
i bytové prostory. Nebytové a společné prostory tohoto objektu jsou ve 
správě Slováckého divadla a byty v tomto objektu spravuje společnosti 
EDUHA.  

Prostory Malé scény jsou Slováckým divadlem využívány na 46,0 %, tj. necelá 
polovinu divadelního roku (10 měsíců), a to zejména ke zkouškám 
a občasným komorním představením (průměrně 2 představení měsíčně; 
využití Malé scény pro zkoušky Slováckého divadla a pronájmy je cca 10 h 
týdně). Proto je vhodnější prostor Malé scény využívat pro komerční účely a 
tedy přenést správu Malé scény na společnost EDUHA, která spravuje také 
zbytek objektu. 

V případě, že by Slovácké divadlo přišlo o Malou scénu, nemá v současné 
době adekvátní náhradní prostory ke zkouškám. V rámci analýzy byla 
zkoumána možnost pro tyto účely využití prostor Klubu kultury, ale dle 
současných časových kapacit není možné realizovat zkoušky Slováckého 
divadla v prostorách Klubu kultury. Jako řešení se nabízí, že by Slovácké 
divadlo využívalo prostory Malé scény již jako externí subjekt v maximálním 
rozsahu cca 10h týdně ke zkouškám. Také je nutné prověřit jiné možné 
prostory, vhodně pro zkoušky Slováckého divadla, např. Kino Hvězda, Kino 
Mír apod. 

Mimo čas využití prostor Malé scény ke zkouškám Slováckého divadla by 
prostory mohly být využívány komerčně.  A tím by byla podpořena rentabilita 
objektu.  

Předpokládaný odpovědný subjekt KŠS, SMM  

Předpokládaný termín realizace (od-do) 2021-2022 

Odhad rozpočtu aktivity/projektu 0 Kč 

Priorita aktivity/projektu:  

Vazba na další opatření Opatření 2.1: Zlepšení technického stavu infrastruktury kulturních 
organizací zřízených nebo založených městem a potřebného materiálně-
technického vybavení 

Strategická oblast 2: Kulturní infrastruktura 

Specifický cíl (SC2): Zajistit kvalitní infrastrukturu pro kulturu. 

Opatření 2.1: Zlepšení technického stavu infrastruktury kulturních organizací zřízených nebo 
založených městem a potřebného materiálně-technického vybavení 

Opatření 2.2: Podpora místních kulturních zařízení v jednotlivých místních částech 

Opatření 2.3: Rozvoj a zpřístupnění vybraných kulturních lokalit a objektů  

Opatření 2.4: Rozvoj kulturní infrastruktury pro venkovní akce 
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OPATŘENÍ 2.1: ZLEPŠENÍ TECHNICKÉHO STAVU INFRASTRUKTURY KULTURNÍCH ORGANIZACÍ ZŘÍZENÝCH 

NEBO ZALOŽENÝCH MĚSTEM A POTŘEBNÉHO MATERIÁLNĚ-TECHNICKÉHO VYBAVENÍ 

Klub kultury Uherské Hradiště, p.o. 

Název aktivity/projektu Zlepšení technického stavu budovy Klubu kultury  

Popis aktivity/projektu Rekonstrukce interiéru budovy 
- I. Etapa: Projektová dokumentace včetně akustické studie - cca 1 mil 
- II. Etapa: Rekonstrukce interiéru velkého sálu (včetně parket) - cca 10 mil. Kč. 

Stávající zařízení je zastaralé a neodpovídá současným standardům. Akustické 
obložení stropů a s tím související výměna svítidel, akustické obložení stěn 
s požární odolností, jevištní opony, ostění jeviště a parkety. Dále výměna povrchů 
na balkonech včetně nalepení koberců. Klimatizace prostor velkého sálu 

- III. Etapa: Ozvučení velkého sálu, scénické osvětlení - cca 2 mil. Kč. Stávající zařízení 
je již technologicky zastaralé a neodpovídá současným standardům. Některé akce 
není KK schopen se současným vybavením technicky zabezpečit a na ozvučení je 
nucen najímat externí firmy 

- IV. Etapa: Rekonstrukce jevištních tahů - 1 mil. Kč. Stávající již nevyhovují 
potřebám jevištní techniky. 

- V. Etapa: Vybudování průchodu -  zajišťoval by přímé spojení prostoru za jevištěm 
se sálem a ostatními prostorami Klubu kultury. V současnosti musí účinkující 
přecházet vně objektu - 3,5 mil. Kč 

- Předpokládaná cena: 18,5 mil. Kč 

 
Rekonstrukce výměníkové stanice 

- Rekonstrukce výměníkové stanice na dodávku tepla pro budovu Klubu kultury 

- Předpokládaná cena: 2,5 mil. Kč 
Předpokládaný odpovědný subjekt KŠS, OIN, EkO, ÚMA  

Předpokládaný termín realizace (od-do) 2021-2030 

Odhad rozpočtu aktivity/projektu 21 mil. Kč 

Priorita aktivity/projektu:  

 
Název aktivity/projektu Zlepšení technického stavu Reduty  

Popis aktivity/projektu Automaticky ovládané meziokenní rolety  
- Automatické zatemnění velkého sálu Reduty. 

Předpokládaný odpovědný subjekt KŠS, OIN, EkO, ÚMA  

Předpokládaný termín realizace (od-do) 2021-2030 

Odhad rozpočtu aktivity/projektu 400 tis. Kč 

Priorita aktivity/projektu:  

Slovácké divadlo Uherské Hradiště, p.o. 

Název aktivity/projektu Zlepšení technického stavu a potřebného materiálně-technického 
vybavení hlavní budovy Slováckého divadla 

Popis aktivity/projektu Na základě rozhodnutí orgánů města o výběru řešení umístění Slováckého 
divadla budou následující aktivity realizovány (pokud bude rozhodnuto 
o setrvání divadla ve stávajících prostorách) nebo ze zásobníku projektů 
vyřazeny. 
Nutné opravy dle posudku Ing. Navrátila  

- Sanace vlhkosti ve sklepě, doplnění a oprava VZT vč. její izolace, oprava fasády, 
výměna vnitřních rozvodů topení 

- Předpokládaná cena: 1,575 mil. Kč 

 
Scénické osvětlení 

- Náhrada přesluhujících aparátů scénického osvětlení více než 20 let po životnosti. 
Nákup a obnova inteligentních LED svítidel - stávající aparáty jsou již po životnosti 
a je potřeba doplnit park dle soudobých divadelních standardů. Rozvodna 
a stmívače scénického osvětlení včetně elektroinstalace. Zařízení je částečně 
přesunutelné do případných nových prostor Slováckého divadla. Nákup 
divadelních efektů - hasery, mlhostroje, projektory. 

- Předpokládaná cena: 4,65 mil. Kč Kč (investice v hodnotě 300 tis nutná do konce 
roku 2022) 
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Jeviště 
- Elektroinstalace, výměna podlahy jeviště, rekonstrukce točny divadla - končící 

životnost, bezpečnostní riziko, podlaha je opotřebená klasickým vrtáním dekorací, 
točna vyžaduje repas. Výměna jevištních textilií, šál, sufit horizontů, harlekýnů 
včetně opon divadla a potahu portálů - Končící životnost, opony mechanicky 
opotřebované, díry ručně zašívané, velkoplošné čištění není možné. Doplnění 
strojního zařízení jeviště divadla  -  nutná modernizace dle současných standardů 
scénických postupů jevištní tahy, stůl orchestřiště. Montáže a demontáže. Vedlejší 
náklady. 

- Prioritizace SD – realizace do roku 2022 
- Předpokládaná cena: 7,9 mil. Kč  

 
Výměna střešní krytiny budovy divadla asf. šindelů včetně spodní vrstvy 

- Krytina po životnosti - krajní termín 2023 (mj. stavební a odborný posudek 
Navrátil 2013) 

- Předpokládaná cena: 1,2 mil. Kč 
 

Předpokládaný odpovědný subjekt KŠS, OIN, EkO, ÚMA  

Předpokládaný termín realizace (od-do) 2021-2030 

Odhad rozpočtu aktivity/projektu 27,6 mil. Kč 

Priorita aktivity/projektu:  

 
Název aktivity/projektu Zlepšení technického stavu a potřebného materiálně-technického 

vybavení budovy Malé scény 

Popis aktivity/projektu Na základě rozhodnutí orgánů města o ponechání Malé scény ve správě 
Slováckého divadla pro obdobné využití jako dosud je vhodné realizovat 
rekonstrukci. 
Rekonstrukce Malé scény  

- Vzduchotechnika Malé scény - neodpovídá hygienickým ani současným 
standardům, nutné komplexní řešení.  

- Výměna pódia na Malé scéně včetně bočního a horizontového krytí - nutné 
staticky pevnější řešení, průhyby, opotřebení. Rekonstrukce zařízení MS (výměna 
elevace hlediště), scénické osvětlení Malé scény, včetně instalace osvětlovací 
konzole, včetně stmívacího zařízení Malé scény. Zařízení jsou po životnosti, 
opotřebované, nedostupné náhradní díly, neodpovídají současným standardům, 
technologicky zastaralé.  

- Plošina pro přepravu dekorací Malé scény - vyřazeno z provozu revizí 2011, 
současná manuální přeprava je problematická a ničí také interiér chodeb na Malé 
scéně. 

- Rekonstrukce interiérových prvků Malé scény 

- Rekonstrukce elektroinstalace, v současné době zcela nevyhovující. 

Předpokládaný odpovědný subjekt KŠS, OIN, EkO, ÚMA  

Předpokládaný termín realizace (od-do) 2021-2030 

Odhad rozpočtu aktivity/projektu 2,234 mil. Kč 

Priorita aktivity/projektu:  

 
Název aktivity/projektu Zlepšení technického stavu a potřebného materiálně-technického 

vybavení budovy dílen 

Popis aktivity/projektu Oprava dílen  
- Výměna 4 ks vrat parkovacích boxů pro velká vozidla za zateplená v dílnách - 

energetické ztráty, mechanicky opotřebované. Oprava betonové plochy nádvoří 
objektu dílen - těžko udržovatelná betonová plocha narušená erozí 
a opotřebením, bezpečnostní rizika. Rekonstrukce dílen a malírny - zateplení 
prostor, výměna podlah, které jsou propadlé, nerovné - zvýšené riziko pracovního 
úrazu. 

Předpokládaný odpovědný subjekt KŠS, OIN, EkO, ÚMA  

Předpokládaný termín realizace (od-do) 2021-2030 

Odhad rozpočtu aktivity/projektu 1,24 mil. Kč 

Priorita aktivity/projektu:  
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Název aktivity/projektu Zlepšení technického stavu a potřebného materiálně-technického 
vybavení budovy kostýmového fundusu 

Popis aktivity/projektu Rekonstrukce objektu kostýmového fundusu (na rohu ulice Velehradské 
a ulice U Brány) 

- Kompletní rekonstrukce domu na rohu ulice Velehradské a ulice U Brány. Divadlo 
jej využívá jako archiv a fundus kostýmů. Nutná celková rekonstrukce včetně 
střechy, oken zateplení, vytápění a vnitřního vybavení. Bude nezbytné také pořídit 
vybavení a technologie pro archiv a jeho digitalizaci. 

Předpokládaný odpovědný subjekt KŠS, OIN, EkO, ÚMA  

Předpokládaný termín realizace (od-do) 2021-2030 

Odhad rozpočtu aktivity/projektu 5,0 mil. Kč 

Priorita aktivity/projektu:  

 
Název aktivity/projektu Vozový park Slováckého divadla  

Popis aktivity/projektu Automobil ani dodávka netvoří infrastrukturu organizace jako takovou, ale 
jedná se o vybavení organizace, které umožňuje její lepší fungování. 
 
6-místná dodávka se skříňovou nástavbou  

- Na hranici životnosti (slouží k přesunu jevištní techniky). Náhrada šestimístnou 
verzí dodávky ušetří jízdu dalšího osobního vozidla. 

- Předpokládaná hodnota: 1,2 mil. Kč 

 
Osobní vozidlo 

- Auto po životnosti - krajní termín 2019. Současné služební auto (Škoda Fabia 
r. v. 2005) je staré a nesplňuje dnešní bezpečnostní normy 

- Předpokládaná hodnota: 450 tis. Kč 

Předpokládaný odpovědný subjekt KŠS, OIN, EkO, ÚMA  

Předpokládaný termín realizace (od-do) 2021-2030 

Odhad rozpočtu aktivity/projektu 1,65 mil. Kč 

Priorita aktivity/projektu:  

Městská kina Uherské Hradiště, p.o. 

Název aktivity/projektu Zlepšení technického stavu a potřebného materiálně-technického 
vybavení budovy Kina Hvězda  

Popis aktivity/projektu Rekonstrukce nástupních schodišť  
- Důvod: odpadávající podstupnice z žulových desek u schodů všech nástupních 

schodišť objektu kina. 
- POZN: OIN zadal zpracování odborného posudku pro zjištění příčiny uvolňování 

žulových desek - podstupnic stupňů schodiště. Termín dokončení posudku 
07/2018. 

- AKT. 07/2019: posudek ve svém závěru stanovil pochybení v provádění údržby 
schodiště (solení schodiště a neprovádění tmelení spár žulových desek) 
i v technologickém postupu při realizaci lepení podstupnic a stupňů schodiště. 
Zhotovitel odmítl reklamaci s odůvodněním, že je po termínu záruční doby. 
Vzhledem k situaci, že může dojít ke zranění návštěvníků kina, je nutné zahájit 
zpracování projektové dokumentace na opravu všech schodišť objektu kina. 

- Předpokládaná cena: 3,8 mil. Kč 

 
Redigitalizace kina Hvězda 

- 3D technologie plus výměna projekční plochy a potřebné AV technologie. 
- Digitální projektor plus přesun stávajícího do Letního kina Smetanovy sady 

a potřebné úpravy. 
- Zvukový systém Dolby ATMOS. Životnost DCI technologií byla už při uvádění 

prvních DCI kin v ČR propočítána na cca 8-9 let, vzhledem k technologickému 
vývoji a posunu v kvalitě projekcí je nutné uvažovat a připravit se na nutné kroky 
směrem k redigilatizaci, tj. nakoupení nového systémového řešení DCI projekce 
(4K projektor, pasivní 3D technologie, případně i další posílení zvukového systému 
do podoby Dolby Atmos). 

- Pozn. MKUH: O část finančních nákladů by šlo v případě vyhlášení výzvy požádat 
na Státní fond české kinematografie 

- Předpokládaná cena: 6,6 mil. Kč 

 
Výměna kobercové plochy v sále kina 

- Investice je nutná z důvodu intenzivního využívání a opotřebovanosti kobercové 
plochy. Po 8 letech zátěžového využívání sálu po rekonstrukci (roční návštěvnost 
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až 80.000 diváků, Letní filmová škola, velké množství pronájmů, …) a bohužel velmi 
světlého zvoleného typu koberce je nutná výměna z důvodu morálního 
i technického odžití. 

- Pozn. MKUH: O část finančních nákladů by šlo v případě vyhlášení výzvy požádat 
na Státní fond české kinematografie 

- Předpokládaná cena: 1,2 mil. Kč 
 

Oprava ležaté kanalizace v 1. PP kina Hvězda a kanalizační šachty pro 1.NP 
- Životnost ležaté kanalizace 1. PP kina Hvězda již skončila. Kameninová kanalizace, 

která je původní, se vlivem posunů půdy narušila ve spojích, došlo k až 
několikacentimetrovému posunu a často se ucpává, tím ohrožuje provoz podniku 
dlouhodobého nájemce nebytových prostor kina Hvězda. Kanalizační šachta pro 
1.NP vykazuje známky degenerace betonového potěru, čímž vznikají nánosy, které 
ucpávají toalety pro návštěvníky kina. 

- Předpokládaná cena: 1,4 mil. Kč 

Předpokládaný odpovědný subjekt KŠS, OIN, EkO, ÚMA  

Předpokládaný termín realizace (od-do) 2021-2030 

Odhad rozpočtu aktivity/projektu 13,0 mil. Kč 

Priorita aktivity/projektu:  

 
Název aktivity/projektu Zlepšení technického stavu a potřebného materiálně-technického 

vybavení budovy Kino Mír 

Popis aktivity/projektu Dokončení kinofikace kina plus nákup nového posezení  
- Nové promítací plátno plus jeho uchycení, nové skladovatelné posezení, příp. 

výroba elevace splňující bezpečnostní a technické podmínky 

Předpokládaný odpovědný subjekt KŠS, OIN, EkO, ÚMA  

Předpokládaný termín realizace (od-do) 2021-2030 

Odhad rozpočtu aktivity/projektu 700 tis. Kč 

Priorita aktivity/projektu:  

Knihovna Bedřicha Beneše Buchlovana, p.o. 

Název aktivity/projektu Zlepšení technického stavu a potřebného materiálně-technického 
vybavení hlavní budovy Knihovny BBB 

Popis aktivity/projektu Podlahová krytina  
- Výměna podlahové krytiny v dospělém oddělení a v čítárně.  
- Předpokládaná cena: 300 tis. Kč 

 

Oprava fasády hlavní budovy 
- Oprava fasády hlavní budovy - cena je předpokládaná, bude následně upřesněna 

dle aktuálních ceníků. 

- Předpokládaná cena: 3 mil. Kč 
 
Výměna osvětlovací soustavy v hlavní budově 

- Náhrada zastaralého osvětlení za úspornou osvětlovací soustavu s přímým 
a nepřímým vyzařováním a optickou mřížkou s UGR>19, která je vhodná pro 
učebny, čítárny i pracoviště s obrazovkami či monitory. Jednotlivé moduly svítidel 
budou obsazeny zářivkami T5 s elektronickými předřadníky pro úsporu elektrické 
energie a prodloužení životnosti světelných zdrojů. 

- Předpokládaná cena: 500 tis. Kč 
 
Vytipování dalších prostor k rozšíření aktivit knihovny v blízkosti synagogy 

- Předpokládaná cena: 0  Kč 
 

Předpokládaný odpovědný subjekt KŠS, OIN, EkO, ÚMA  

Předpokládaný termín realizace (od-do) 2021-2030 

Odhad rozpočtu aktivity/projektu 3,8 mil. Kč 

Priorita aktivity/projektu:  
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Park Rochus, o.p.s. 

Název aktivity/projektu Zlepšení technického stavu infrastruktury a potřebného materiálně-
technického vybavení Parku Rochus 

Popis aktivity/projektu Dobudování 1. patra správní budovy Muzea v přírodě Rochus a přesun sídla 
společnosti 

- 1. patro správní budovy muzea v přírodě Rochus zůstalo při realizaci výstavby 
v roce 2015 nedobudováno. Počítá se zde s využitím pro sídlo společnosti, které je 
nyní v pronajatých prostorách mimo Park Rochus. Stávající stav vyžaduje 
dokončení realizací střešních vikýřů, zateplením střechy, instalací topení, 
provedení elektroinstalace, podlah, rozdělení příčkami a vybavením. Společnost 
tak bude moci ukončit nájem stávajících náhradních prostor. 

Předpokládaný odpovědný subjekt KŠS, OIN, EkO 

Předpokládaný termín realizace (od-do) 2022 

Odhad rozpočtu aktivity/projektu 2,6 mil. Kč 

Priorita aktivity/projektu:  

 
Název aktivity/projektu Park Rochus, o.p.s. - osobní vozidlo 

Popis aktivity/projektu Osobní vozidlo 
- Automobil netvoří infrastrukturu organizace jako takovou, ale jedná se o vybavení 

organizace, které umožňuje její lepší fungování. 
- Služební automobil z roku 2010 bude po své životnosti. 

Předpokládaný odpovědný subjekt KŠS, EkO, 

Předpokládaný termín realizace (od-do) 2023-2024 

Odhad rozpočtu aktivity/projektu 450 tis. Kč 

Priorita aktivity/projektu:  

OPATŘENÍ 2.3: ROZVOJ A ZPŘÍSTUPNĚNÍ VYBRANÝCH KULTURNÍCH LOKALIT A OBJEKTŮ 

Klub kultury Uherské Hradiště, p.o. 

Název aktivity/projektu Vhodné využití 1. NP objektu Jezuitské koleje v návaznosti na rekonstrukci 
objektu Staré radnice 

Popis aktivity/projektu Funkce a využití Jezuitské koleje bude přesunuto do zrekonstruovaného 
objektu Staré radnice. Prostory Jezuitské koleje ztratí svou původní funkci. 
Proto je s ohledem na umístění objektu Jezuitské koleje v centru města a jeho 
technického a prostorového stavu řešit další využití prostoru Jezuitské koleje. 

Předpokládaný odpovědný subjekt ÚMA, KŠS 

Předpokládaný termín realizace (od-do) 2021-2030 

Odhad rozpočtu aktivity/projektu 300 tis. Kč 

Priorita aktivity/projektu:  

Park Rochus, o.p.s. 

Název aktivity/projektu Dětský park u Muzea v přírodě Rochus - 1. etapa 

Popis aktivity/projektu Rozvojová studie Parku Rochus počítá s realizací několika tematických 
dětských hřišť (pohádkové, s vodními prvky, archeologické…), které rozšíří 
volnočasové využití lokality a zvýší její atraktivitu. V současnosti se jedná 
pouze o ideový záměr, který bude vyžadovat zpracování projektové 
dokumentace a následnou realizaci v několika etapách. V té první by byly 
realizovány základní prvky dětského hřiště. 

Předpokládaný odpovědný subjekt KŠS, ÚMA 

Předpokládaný termín realizace (od-do) 2023 

Odhad rozpočtu aktivity/projektu 1,2 mil. Kč 

Priorita aktivity/projektu:  
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Název aktivity/projektu Expoziční soubor stodol se zázemím pro občerstvení v Parku Rochus. 

Popis aktivity/projektu Projektová příprava a následná realizace rozšíření muzejní expozice a soubor 
3 stodol z Uherskohradišťska, které významným způsobem rozšíří provozní 
možnosti Muzea v přírodě Rochus (občerstvení, program při nepříznivém 
počasí, nové prostory pro expoziční účely, depozitář). 

Předpokládaný odpovědný subjekt KŠS, ÚMA 

Předpokládaný termín realizace (od-do) 2023-2024 

Odhad rozpočtu aktivity/projektu 6,2 mil. Kč 

Priorita aktivity/projektu:  

 
Název aktivity/projektu Expoziční objekt větrného mlýna v Muzeu v přírodě Rochus  

Popis aktivity/projektu Nový expoziční objekt, který rozšíří atraktivitu MvP Rochus pro návštěvníky, 
bude částečnou vědeckou kopii čtyřbokého dřevěného mlýnu německého 
typu, který se původně nacházel v nedaleké obci Buchlovice, v lokalitě Na 
Větřáku. Díky poloze se rovněž stane viditelným symbolem a poutačem 
lokality. 

Předpokládaný odpovědný subjekt KŠS, ÚMA 

Předpokládaný termín realizace (od-do) 2021-2023 

Odhad rozpočtu aktivity/projektu 8 mil. Kč 

Priorita aktivity/projektu:  

 
Název aktivity/projektu Rozvoj a údržba krajiny Parku Rochus  

Popis aktivity/projektu Cílem aktivity je pokračovat v rozvoji přírodního území a krajiny Parku Rochus 
a naplnění základního poslání společnosti Park Rochus, o.p.s., tj. budování 
expozice umožňující seznámení široké veřejnosti s tradicí sadařství a vinařství 
jihovýchodní Moravy a vytvoření podmínek pro zachování a rozvoj evropsky 
významné lokality NATURA 2000. Aktivita počítá se zakládáním a údržbou 
stromových alejí, expozicí místních rostlin, se správou a využitím již 
založených sadů starých ovocných odrůd a s realizaci stezek pro pěší územím 
parku – jedná se např. o křížovou cestu kolem kaple sv. Rocha, stezku 
pokladnic Slovácka lemující muzeum v přírodě, stezku bosou nohou 
a naučnou stezku jádrovým územím přírodní památky Rochus. 

Předpokládaný odpovědný subjekt KŠS, ÚMA 

Předpokládaný termín realizace (od-do) 2021-2030 

Odhad rozpočtu aktivity/projektu 10 mil. Kč (dotační tituly OPŽP / MŽP / Interreg) 

Priorita aktivity/projektu:  

Vazba na další opatření Opatření 2.1: Zlepšení technického stavu infrastruktury kulturních 
organizací zřízených nebo založených městem a potřebného materiálně-
technického vybavení 

Další objekty a oblasti mimo příspěvkové organizace města 

Název aktivity/projektu Slovácké centrum kultury a tradic - přesun expozice dějin města a expozice 
mistrů tradiční rukodělné výroby do nových prostor Staré radnice 

Popis aktivity/projektu Přesun expozice dějin města a expozice mistrů tradiční rukodělné výroby do 
nových prostor Staré radnice. 

Předpokládaný odpovědný subjekt ÚMA 

Předpokládaný termín realizace (od-do) 2024 

Odhad rozpočtu aktivity/projektu 1 mil. Kč 

Priorita aktivity/projektu:  

 
 

Název aktivity/projektu Zpřístupnění a revitalizace Výšiny sv. Metoděje  

Popis aktivity/projektu Přístup k NKP od ulice 28. října a revitalizace lokality dle studie. 

Předpokládaný odpovědný subjekt ÚMA  

Předpokládaný termín realizace (od-do) 2021-2030 

Odhad rozpočtu aktivity/projektu 7 mil. Kč (dotační tituly IROP) 

Priorita aktivity/projektu:  
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OPATŘENÍ 2.4: ROZVOJ KULTURNÍ INFRASTRUKTURY PRO VENKOVNÍ AKCE 
Název aktivity/projektu Vybudování amfiteátru ve Smetanových sadech vč. letního kina 

Popis aktivity/projektu Tzv. III. etapa rekonstrukce kina Hvězda v projektu Města Uh. Hradiště. PD, 
nacenění projektu, stavební povolení i technická příprava (v podobě 
překabelování slabo i silno proudu) je již hotová. 

Předpokládaný odpovědný subjekt KŠS, OIN 

Předpokládaný termín realizace (od-do) 2023 

Odhad rozpočtu aktivity/projektu 5,6 mil. Kč 

Priorita aktivity/projektu:  

Vazba na opatření Opatření 2.1: Zlepšení technického stavu infrastruktury kulturních 
organizací zřízených nebo založených městem a potřebného materiálně-
technického vybavení 

Strategická oblast 3: Optimalizace realizace kulturních aktivit 

Specifický cíl (SC3): Podporovat kulturní spolkovou činnost občanů a dostupnost kulturních aktivit pro 
všechny skupiny obyvatel. 

Opatření 3.1: Rozvoj spolupráce kulturních organizací ve městě 

Opatření 3.2: Zvyšování kulturní prestiže města 

OPATŘENÍ 3.1: ROZVOJ SPOLUPRÁCE KULTURNÍCH ORGANIZACÍ VE MĚSTĚ 
Název aktivity/projektu Udržení a modernizace komunikační platformy sdíleného kalendáře  

Popis aktivity/projektu Programové propojení interní komunikační platformy s veřejným 
kalendářem aktivit Městského informačního centra Uherského Hradiště, 

- Při potvrzení realizace konkrétní aktivity by byl termín z interního 
kalendáře přesunut automaticky do veřejného kalendáře aktivit (veřejný 
kalendář akcí určený pro širokou veřejnost). 

Předpokládaný odpovědný subjekt KŠS, OSI 

Předpokládaný termín realizace (od-do) 2021-2024 

Odhad rozpočtu aktivity/projektu 300 tis. Kč 

Priorita aktivity/projektu:  

OPATŘENÍ 3.2: ZVYŠOVÁNÍ KULTURNÍ PRESTIŽE MĚSTA 
Název aktivity/projektu Kandidatura města na zápis do Sítě kreativních měst UNESCO  

Popis aktivity/projektu Cílem aktivity je získat prestižní titul „Kreativní město UNESCO“ a tím 
podpořit vážnost a věhlas kultury města. Síť kreativních měst byla vytvořena 
roku 2004, aby podpořila mezinárodní spolupráci mezi městy, které chápou 
kreativitu jako strategický faktor pro udržitelný rozvoj měst a plánují umístit 
kreativitu a kulturní průmysly do svých plánů rozvoje měst a spolupracovat 
na mezinárodní úrovni. Síť pokrývá sedm kreativních oblastí: design, film, 
literaturu, gastronomii, řemesla a lidové umění, média a hudbu. 

Předpokládaný odpovědný subjekt ÚMA, KŠS 

Předpokládaný termín realizace (od-do) 2021-2026 

Odhad rozpočtu aktivity/projektu 0,9 mil. Kč. 

Priorita aktivity/projektu:  

Strategická oblast 4: Optimalizace realizace kulturních aktivit 

Specifický cíl (SC4): Dosáhnout optimálního systému finanční podpory kulturních aktivit s ohledem na 
podporu vícezdrojového financování kultury. 

Opatření 4.1: Zabezpečit optimální výši a rozdělování finančních prostředků pro rozvoj a údržbu 
kulturní infrastruktury 

Opatření 4.2: Zabezpečit optimální výši a rozdělování finančních prostředků pro realizaci aktivit v 
oblasti kultury 
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V současné chvíli nejsou v zásobníku projektů Koncepce rozvoje a řízení kultury v Uherském Hradišti 

vedeny žádné projekty nebo aktivity strategické oblasti 4 Optimalizace realizace kulturních aktivit. 

Všechny projekty (i ty víceleté) této strategické oblasti jsou vedeny v Akčním plánu Koncepce rozvoje 

a řízení kultury v Uherském Hradišti. 


