Projekt „PO STOPÁCH MODERNÍ ARCHITEKTURY“
STRUČNÝ POPIS PROJEKTU

1. Název a umístění projektu
Název projektu: Po stopách moderní architektury
Umístění projektu: Projekt bude primárně realizován na území Pardubického kraje a Dolnoslezského
vojvodství.

2. Stručný popis projektu
Jedná se o přeshraniční projekt v podobě marketingové podpory cestovního ruchu oblasti
Dolnoslezské vojvodství a Pardubický kraj. Téma architektury 20. století bylo zvoleno z důvodu svého
doposud nevyužitého potenciálu v oblasti cestovního ruchu a stále se rozšiřující skupinou
potenciálních turistů, kteří se o tuto oblast zajímají, resp. ji vyhledávají. Stavby, ať již ty nové či
prověřené stopou času, jsou schopny vzbudit pozornost, stát se cílem cest a symbolem místa. Mnohé
stavby, kterým budeme věnovat pozornost, nejsou jen ikonami míst, ale skutečně skvělými stavbami,
které návštěvníkovi nabídnou silný prožitek. Architektura hranice nezná, s nadsázkou by se dalo říct,
že hranice přímo bourá. To je motto, kterému přikládáme v našem česko-polském mikroprojektu
velký důraz. Zásadním motivem pro vznik mikroprojektu je jeho nesporná inovativnost a potenciál
zvoleného tématu především ve stále se rozšiřující cílové skupině projektu.
Realizátorem projektu je Destinační společnost Východní Čechy (destinační management
Pardubického kraje) a partnerem destinační management Dolnoslezského vojvodství (Dolnoslaska
Organizacja Turystyczna). Zjednodušeně se jedná o „zrcadlové organizace“ se zkušenostmi s realizací
marketingových aktivit v oblasti cestovního ruchu. Vzhledem k této skutečnosti se jedná o ideální typ
organizace pro partnerství na tomto projektu.
Realizační fáze projektu je 12 měsíců (říjen 2012 - září 2013). Bude zahájena schůzkou projektového
týmu (který byl sestaven již v přípravné fázi projektu), kde budou opětovně vytyčeny plánované cíle
projektu, rozděleny pravomoci a kompetence členů týmu. Činnost projektového týmu bude
kontrolovat ředitelka Destinační společnosti Východní Čechy. Manažer projektu byl vybrán ze
zaměstnanců společnosti (jmenovitě Mgr. Kamila Lýrová), která se podílela na přípravě projektového
záměru. Administraci projektu zajistí zaměstnanec společnosti (Jaroslav Drobný) se zkušenostmi
s administrací „evropských projektů“.
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Před podáním projektu bylo vybráno 45 vhodných staveb, které by bylo možné označit známkou
„moderní architektura 20. století“. Klíčem výběru byla následující kritéria: stavby převážně občanské
vybavenosti (veřejná prostranství) na území Pardubického kraje, do výběru byly zahrnuty stavby
(případně rekonstrukce, která je předmětem výběru) realizované ve 20. století a stavby
s potenciálem v oblasti cestovního ruchu; do výběru naopak nebyly zahrnuty stavby pro průmysl a
zemědělství, vč. rodinných a bytových domů (aktuálně sloužící výhradně stejnému účelu). Přesný
výčet vybraných staveb je součástí přílohy Stručného popisu projektu.
Po zahájení fyzické realizace projektu proběhne schůzka projektového týmu a sestavené odborné
komise. Úkolem odborné komise je ze 45 v projektu uvedených staveb vybrat na základě svého
jednání dvacítku staveb, které jsou z pohledu architektury a potenciálu v oblasti cestovního ruchu
nejvýznamnější a zaslouží si tak větší pozornost. Odborná komise tak bude složená z odborníků na
architekturu Pardubického kraje a odborníků na cestovní ruch. Odborná čtyřčlenná komise byla
vybrána již při přípravě projektového záměru:


PhDr. Hana Řeháková, zástupkyně ředitele Východočeské galerie v Pardubicích a odbornice
na regionální architekturu 20. století



Mgr. Tomáš Libánek, vedoucí oddělení Odboru školství, kultury a tělovýchovy Krajského
úřadu Pardubického kraje



Štěpán Bartoš, fotograf se zaměřením na architekturu, reklamní a technickou fotografii
(spoluautor několika odborných knih o architektuře, vystavoval v Pardubicích a Grenoblu,
publikuje v časopisech Art&Antique aj.)



Alena Horáková BA(Hons), ředitelka Destinační společnosti Východní Čechy



Rajmund Papiernik, ředitel Dolnoslezské turistické organizace

Při složení výběrové komise byl brán důraz na její odbornost v oblasti architektury a cestovního
ruchu. Zároveň je do výběru staveb zapojen partner projektu. Výběr 20 staveb je pro další fázi
projektu důležitý. K vybraným stavbám budou pořízeny fotografie, celkem 20 fotografií - ke každé
z vybrané stavby jedna. Pořízené fotografie (kromě využití pro účely fyzické realizace projektu) budou
umístěny na internetové stránky realizátora projektu www.vychodni-cechy.org do složky „Fotografie
pro novináře“, kde budou volně ke stažení. Tyto fotografie tak budou plnit svůj účel (propagace) i
v době po skončení projektu.
Ostatní aktivity se budou dále prolínat, případně na sebe navazovat. Pro přehlednost nejdůležitější
aktivity dělíme do bodů:
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I. Brožura Po stopách architektury 20. století v Pardubickém kraji
Primárně z 20 vybraných staveb bude sestavena brožura s názvem „Po stopách architektury 20.
století v Pardubickém kraji“. Pořízené fotografie budou doplněny texty, které sestaví manažer
projektu. Brožura bude dále obsahovat přehlednou mapku kraje a medailonky vybraných
významných architektů, kteří zanechali na území Pardubického kraje svoji pomyslnou stopu
(architekty vybere rovněž odborná komise, nebudou chybět takové osobnosti, jakými byly Josef
Gočár, Jan Kotěra, Ladislav Machoň či Karel Řepa).
Na grafické a tiskařské práce brožury bude vyhlášeno výběrové řízení (veřejná zakázka malého
rozsahu II. kategorie na služby s názvem „Grafické a tiskařské práce pro mikroprojekt Po stopách
moderní architektury“).
Specifikace brožury: rozměry 210 x 150 mm, gramáž papíru 150 g, tisk oboustranný a plnobarevný,
papír - lesklá křída s lakem v celé brožuře, 28 stran vč. obálky. Brožura bude vydána v nákladu 30.000
ks (15.000 ks v samostatné české jazykové mutaci a 15.000 ks v samostatné polské jazykové mutaci).
Korektury přeloženého textu do polského jazyka zajistí partner projektu. Uvedený náklad byl zvolen
zcela záměrně tak, aby pokrýval poprávku po této formě materiálu (viz. zkušenosti realizátora a
partnera projektu s vydáváním a distribucí těchto materiálů).
Brožura bude v elektronické podobě uložena na turistickém portálu Pardubického kraje
(www.vychodni-cechy.info pro českou mutaci brožury a www.czechy-wschodnie.info pro polskou
jazykovou mutaci), zajištěno tak bude trvání výstupů projektu i po konci fyzické realizace projektu.
Distribuci publikace bude zajišťovat realizátor projektu ve spolupráci s partnerem. Realizátor projektu
bude publikaci distribuovat při putovní výstavě v rámci projektu, dále pomocí sítě turistických
informačních center Pardubického kraje (39 IC), na veletrzích cestovního ruchu a při prezentačních
akcích. Partner projektu zajistí distribuci brožury na území Dolnoslezského vojvodství stejnou formou.

II. Hlasování o nejhezčí stavbu 20. století Pardubického kraje
Na turistickém portálu Pardubického kraje www.vychodni-cechy.info proběhne hlasování o „Stavbu
20. století Pardubického kraje“. Hlasování bude probíhat mezi dvacítkou odbornou komisí vybraných
staveb minimálně po dobu 2 měsíců. O možnosti hlasování bude informováno celoplošnou inzercí
v denících Pardubického kraje (Pardubický, Chrudimský, Orlický a Svitavský deník). O možnosti
hlasování bude dále informováno pomocí tiskových zpráv a PR článků.
Po ukončení hlasování bude pomocí losu vybráno 10 hlasujících, kteří za svůj hlas obdrží cenu
(obsáhlá publikace Východní Čechy a okolí - nejkrásnější výlety; autorů Jan Vítek a Martin Leschinger;
vydaná nakladatelstvím Flétna). Ceny má žadatel již v současné době k dispozici, nebudou tak
pořizovány v rámci projektu.
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III. Putovní fotografická výstava
Aktivita volně navazuje na hlasování o „Stavbu 20. století Pardubického kraje“ (a rovněž na pořízení
fotografií). 10 staveb s největším počtem hlasů budou prezentovány (fotografie staveb a doplňující
texty) při putovní výstavě s názvem „Po stopách architektury 20. století v Pardubickém kraji“. Pro
fotografickou výstavu deseti staveb bude využito pořízených fotografií.
Výstava v realizační fázi projektu proběhne v regionálním informačním centru v Pardubicích (doba
trvání výstavy nebude kratší než 14 dnů) a v regionálním informačním centru ve Wroclawi (rovněž
výstava potrvá minimálně 14 dnů). Výstavy proběhnou v období červenec - srpen 2013, tedy v době
letní turistické sezóny, kdy jsou tyto informační centra nejnavštěvovanější. Zvyšuje se tak dopad
realizace (počet návštěvníků) této putovní výstavy.
Pro potřeby fotografické výstavy bude vytisknuto ve vysoké kvalitě 10 (již dříve pořízených) fotografií
- minimálně o rozměru 50 x 60 cm a zároveň bude pořízen závěsný systém k těmto fotografiím
(fotografie na kapě, osazená distančními podložkami a háčkem).
Již v současné době jsou domlouvána další místa, kde bude putovní výstava pokračovat, např. v
dalších informačních centrech Pardubického kraje. Není však potřeba uměle prodlužovat dobu
fyzické realizace projektu a tak další pokračování fotografické výstavy bude probíhat v rámci fáze
udržitelnosti projektu.
Doplnění k putovním výstavám:


výstavy budou doplněny průvodci - strana A4 s texty o vystavovaných objektech (v české a
samozřejmě i polské jazykové mutaci)



distribuovány při příležitosti konání výstav budou brožury „Po stopách architektury 20. století
v Pardubickém kraji“



o konání výstavy bude informováno formou celoplošné inzerce v denících Pardubického kraje
(Pardubický, Chrudimský, Orlický a Svitavský deník), pomocí tiskových zpráv a PR článků



propagaci konání výstavy ve Wroclawi (pozvánky) zajistí partner projektu formou tiskových
zpráv a PR článků



výstava bude zahájena vernisáží, na kterou budou pozvány mimo jiné zástupci médií



při příležitosti konání výstavy v Pardubicích proběhne zároveň přednáška na téma
„Architektura 20. století v Pardubickém kraji“, kterou povede a odborně zaštítí PhDr. Hana
Řeháková, zástupkyně ředitele Východočeské galerie v Pardubicích



dodržena bude publicita dotačního titulu (umístění plastové informační tabule projektu)
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IV. Úpravy na turistickém portálu Pardubického kraje
Další z důležitých aktivit projektu. Pořízené fotografie a připravené texty budou vloženy na turistický
portál Pardubického kraje www.vychodni-cechy.info - v záložce „Památky - atrakce“ bude stávající
členění „Památky, atrakce“, „Muzea a galerie“, „Vojenská historie“, Příroda“ a „Osobnosti“ doplněno
o záložku „Moderní architektura“, která bude dále členěna na „Architekturu 20. století“ a
„Architekturu 21. století“.

Do záložky „Architektura 20. století“ budou umístěny pořízené fotografie a vytvořené texty primárně
dvaceti vybraných staveb pro účely fyzické realizace projektu. Projektový manažer zároveň bude
průběžně doplňovat záložku o další informace (resp. stavby), které se do výčtu nedostaly, ale svoji
pozornost si rovněž zaslouží. Totéž proběhne i v polské verzi turistického portálu Pardubického kraje
www.czechy-wschodnie.info.
Zároveň bude manažer projektu v rámci svého pracovního úvazku plnit textovými informacemi a
fotografiemi záložku „Architektura 21. století“. Důvodem je snaha o co největší rozšíření cílové
skupiny projektu, která může participovat na jeho realizaci. Internetové stránky budou průběžně
aktualizovány. Zajištěn tak bude trvalý efekt výstupů projektu i po konci jeho fyzické realizace.
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V. Publicita projektu, inzerce, tiskové zprávy, pozvánky
Pro dodržení pravidel publicity bude pořízena jedna informační plastová tabule s uvedenými
obecnými informacemi o projektu a jeho spolufinancování (propagační složka při putovní výstavě;
rozměr minimálně 80 x 60 cm). V době nekonání putovní výstavy bude informační tabule viditelně
umístěna v kanceláři projektového manažera. Z důvodu úspory prostředků bude informační tabule
dvoujazyčná (v českém a polském jazyce), nebude tak potřeba vyrábět tento propagační předmět
dvakrát.
Na internetových stránkách realizátora projektu (www.vychodni-cechy.org) budou umístěny
informace o projektu (vč. log a informace o spolufinancování projektu), které budou průběžně
aktualizovány.
Realizována budou 2 kola celoplošné inzerce ve všech Denicích Pardubického kraje - 1. kolo inzerce
bude informovat o vyhlášení hlasování o „Stavbu 20. století Pardubického kraje“ a zároveň bude
informovat o projektu; 2. kolo inzerce bude sloužit jako pozvánka na putovní výstavu a přednášku o
architektuře 20. století Pardubického kraje. V průběhu realizace projektu budou vydávány ke každé
z aktivit tiskové zprávy, které budou distribuovány elektronicky na kontakty z media-listu realizátora
projektu.
Projekt chronologicky:
I. přípravná fáze projektu


listopad 2011 - březen 2012 - sestavení projektového záměru, zpracování projektu, schůzka
projektového týmu, komunikace s partnerem projektu, překlad popisu projektu do polského
jazyka (realizovala Destinační společnost Východní Čechy společně s partnerem projektu)

II. realizační fáze projektu
říjen 2012 - zahájení fyzické realizace projektu, schůzka projektového týmu a odborné komise, výběr
20 staveb odbornou komisí, umístění informací o projektu na internetové stránky žadatele (realizuje
Destinační společnost Východní Čechy; předpokládané náklady období, vč. režijních nákladů: 476,35
EUR)


listopad 2012 - výběr a pořízení fotografií k vybraným stavbám, příprava hlasování na
turistickém portálu, vytvoření podkladů pro hlasování na turistickém portálu (realizuje
Destinační společnost Východní Čechy; předpokládané náklady období, vč. režijních nákladů:
2.109,15 EUR)
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prosinec 2012 - hlasování na turistickém portálu o Stavbu 20. století Pardubického kraje,
inzerce v denících Pardubického kraje (realizuje Destinační společnost Východní Čechy;
předpokládané náklady období, vč. režijních nákladů: 1.643,29 EUR)



leden 2013 - hlasování na turistickém portálu o Stavbu 20. století Pardubického kraje,
ukončení hlasování, tiskové zprávy (realizuje Destinační společnost Východní Čechy;
předpokládané náklady období, vč. režijních nákladů: 876,35 EUR)



únor 2013 - ocenění 10 hlasujících (knížka), příprava výběrového řízení Grafické a tiskařské
práce pro mikroprojekt Po stopách moderní architektury - grafika a tisk brožury, tisk
fotografií, výroba plastové informační tabule - publicita (realizuje Destinační společnost
Východní Čechy; předpokládané náklady období, vč. režijních nákladů: 697,44 EUR)



březen 2013 - vyhlášení výběrového řízení, příprava textových podkladů do brožury a na
turistický portál, sběr informací (realizuje Destinační společnost Východní Čechy;
předpokládané náklady období, vč. režijních nákladů: 1.024,65 EUR)



duben 2013 - ukončení výběrového řízení, finální příprava textů do brožury a na turistický
portál, výběr fotografií, úpravy na turistickém portálu - vytvoření záložek „architektura 20.
století“ a „architektura 21. století“, překlady textů do polského jazyka (realizuje Destinační
společnost Východní Čechy společně s partnerem projektu; předpokládané náklady období,
vč. režijních nákladů: 786,56 EUR)



květen 2013 - tisk 10 fotografií (výstava), grafické zpracování brožury, textové korektury,
průběžné doplňování informací o vybraných stavbách (architektura 20. a 21. století) na
turistický portál Pardubického kraje (realizuje Destinační společnost Východní Čechy
společně s partnerem projektu; předpokládané náklady období, vč. režijních nákladů:
1.306,39 EUR)



červen 2013 - příprava putovní výstavy, tisk brožury a její následná distribuce, průběžné
doplňování informací o vybraných stavbách (architektura 20. a 21. století) na turistický portál
Pardubického kraje (realizuje Destinační společnost Východní Čechy společně s partnerem
projektu; předpokládané náklady období, vč. režijních nákladů: 12.660,02 EUR)

 červenec 2013 - výstava v Pardubicích (regionální informační centrum v Pardubicích)
zahájena vernisáží, přednáška na téma architektura 20. století Pardubického kraje, inzerce,
distribuce brožury, příprava druhé části putovní výstavy, tiskové zprávy, průběžné doplňování
infomrací o vybraných stavbách (architektura 20. a 21. století) na turistický portál
Pardubického kraje (realizuje Destinační společnost Východní Čechy společně s partnerem
projektu; předpokládané náklady období, vč. režijních nákladů: 1.932,07 EUR)
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srpen 2013 - výstava ve Wroclawi zahájena vernisáží (regionální informační centrum ve
Wroclawi), tiskové zprávy, průběžné doplňování infomrací o vybraných stavbách
(architektura 20. a 21. století) na turistický portál Pardubického kraje (realizuje Destinační
společnost Východní Čechy společně s partnerem projektu; předpokládané náklady období,
vč. režijních nákladů: 1.096,19 EUR)



září 2013 - zakončení projektu, vyhodnocení projektu, koordinační schůzka předkladatele a
partnera projektu, na které budou upřesněny aktivity ve fázi udržitelnosti projektu, distribuce
tiskové zprávy celého projektu, distribuce brožury, sestavení plánu další spolupráce
destinačních managementů (realizuje Destinační společnost Východní Čechy společně
s partnerem projektu; předpokládané náklady období, vč. režijních nákladů: 111,70 EUR)

III. fáze udržitelnosti projektu


říjen 2013 - díle - pokračování putovní fotografické výstavy (další lokality), aktualizované a
doplňované informace o architektuře 20. a 21. století na turistickém portálu Pardubického
kraje, pořízené fotografie i nadále volně ke stažení na internetových stránkách realizátora
projektu, distribuce brožury Po stopách architektury 20. století v Pardubickém kraji na
veletrzích cestovního ruchu, prezentačních akcích a pomocí sítě turistických informačních
center (na polské straně hranic zajišťuje partner projektu obdobnou formou), brožura
v elektronické podobě umístěná volně ke stažení na turistickém portálu Pardubického kraje v české i polské jazykové mutaci (realizuje Destinační společnost Východní Čechy společně
s partnerem projektu; náklady spojené s fází udržitelnosti projektu bude hradit realizátor a
partner projektu ze svého běžného rozpočtu)

3. Přeshraniční dopad projektu
Realizované aktivity napomohou k rozvoji turismu jako důležitého faktoru pro rozvoj regionálního
hospodářství a zaměstnanosti v oblastech česko-polského příhraničí. Aktivity jsou rovnoměrně
rozděleny na obě strany hranic, rozlohou se jedná o přibližně stejná území. Na polské straně jde o
Dolnoslezské vojvodství (partnerem projektu je destinační management oblasti) a na straně České
republiky Pardubický kraj (realizátorem projektu je destinační management Pardubického kraje).
Vydané publikace budou ve stejném nákladu obdobnou formou distribuovány na obou stranách
hranice (náklad 15.000ks v českém jazyce a náklad 15.000ks v jazyce polském).
Důležitým aspektem realizace projektu je také snaha prohloubit spolupráci mezi destinačními
managementy oblastí s potenciálem trvalého rozvoje, resp. dlouhodobé udržitelnosti spolupráce při
realizaci společných akcí a projektů.
Projekt Po stopách tradic je spolufinancován z prostředků ERDF prostřednictvím Euroregionu Glacensis

Jelikož má destinační management Dolnoslezského vojvodství sídlo ve Wroclawi, nebylo možné
realizovat projekt společný. I přes skutečnost, že se nejedná o společný projekt, tak navázané
partnerství není pouze partnerstvím formálním. Destinační managementy spolupracují již od
minulého roku a do současnosti společně absolvovali například veletrh cestovního ruchu v Praze.
V současné době se připravuje účast Dolnoslezského destinačního managementu na naší expozici při
veletrhu cestovního ruchu v Hradci Králové. Vzhledem k této skutečnosti se jedná o ideální typ
organizace pro partnerství na tomto projektu.
Prezentační akce (výstavy) se rovněž uskuteční na každé straně hranic. Distribuci pozvánek a
tiskových zpráv k těmto akcím zajistí v součinnosti realizátor a partner projektu. Pozvánky budou
distribuovány prioritně mezi zástupce cestovních kanceláří, resp. agentur, zástupce médií a také mezi
obyvatele regionu.

4. Cíle/očekávané výsledky/dopady
Globální cíl projektu je zaměřen na marketingovou podporu tradic česko-polské příhraniční oblasti.
Rozvoj turismu napomůže regionálnímu hospodářství a zaměstnanosti dotčené oblasti. Tato
marketingová podpora přeshraničního cestovního ruchu umožní lepší využití stávajícího potenciálu
na obou stranách hranice. Propagování hodnot „dědictví tradic“ rozvíjením přeshraničního
charakteru je důležité z hlediska posílení kulturní identity obyvatel regionu a především podporuje
rozvoj cestovního ruchu. Výstupy projektu rozšíří nabídku a zvýší kvalitu nabízených atraktivit
cestovního ruchu oblasti. V projektové žádosti stanovené indikátory budou bezezbytku naplněny.
Pro přehlednost lze cíle projektu rozdělit do skupin seřazených podle důležitosti:
 marketingová podpora cestovního ruchu v návaznosti na zvýšení ekonomického potenciálu
oblasti, resp. rozvoj cestovního ruchu, který představuje pro území velký potenciál
 prohloubení spolupráce destinačních managementů Pardubického kraje a Dolnoslezského
vojvodství s důrazem na jeho rozvoj do budoucnosti
 posílení kulturní identity obyvatel regionu ve vztahu na potenciál v cestovním ruchu
Výstupy projektu rozšíří nabídku a zvýší kvalitu nabízených atraktivit cestovního ruchu regionu.
Projekt přispěje k rozvoji cestovního ruchu a bude mít přínos pro zvyšování konkurenceschopnosti
regionu na trhu cestovního ruchu. Projekt tak ovlivní objem přínosů plynoucích jednotlivým skupinám
subjektů regionu z rozvoje tohoto odvětví. Zprostředkovaný dopad budou mít aktivity také na místní
podnikatele a další subjekty zajišťující služby. Projekt přispěje k rozvoji cestovního ruchu a tak ovlivní
příjmy subjektů působících v cestovním ruchu i v navazujících odvětvích, může přispět ke snížení
nezaměstnanosti apod. Projekt si neklade za cíl snížit nezaměstnanost, zvýšit ekonomickou sílu
regionu - jedná se o možné dopady realizace projektu.
Projekt Po stopách tradic je spolufinancován z prostředků ERDF prostřednictvím Euroregionu Glacensis

