
“Péče o národní kulturní poklad”



rekonstrukce proběhne po úplném vystěhování, 
celkové náklady cca 165 mil. Kč

- investor zpracovává záměr na obnovu vnitřních 
instalací a propojení s historickou budovou, v roce 
2008 cca 60 mil. Kč

Program “Péče o národní kulturní poklad”          2007 - 2017           10 323 mil. Kč

e
- Rekonstrukce objektu depozitáře NM Terezín II

- Rekonstrukce hlavní budovy NM

- investor zpracovává projekt, náklady cca 371 mil. Kč, 
dokončení 2010, depozitář I v provozu

- v realizaci
- vybrán projektový manažer
- v realizaci

- Sanační práce do zahájení rekonstrukce
- Rekonstrukce hlavní budovy NM
- Stěhování sbírek vč. vybavení depozitářů
- Rekostrukce bývalé budovy Federálního shromáždění, 

rekonstrukce proběhne po úplném vystěhování, 
celkové náklady cca 165 mil. Kč



Reálný termín vystěhování Státní technické knihovny je září 2009, uvolněné prostory budou využity jako depozitáře 
do doby realizace nových prostor v Hostivaři a dále bude sloužit čtenářské veřejnosti.

Program “Péče o národní kulturní poklad”                 2007 - 2017           10 323 mil. Kč

- Rekonstrukce a revitalizace Klementina
- Depozitář Národní knihovny, novostavba

- vybrán projektant a projektový manažer
- investor zpracovává záměr s čerpáním v roce 2008 

cca 61 mil. Kč





Patří k deseti nejvýznamnějším fi lmovým archivům na světě, sbírka obsahuje 125 mil. metrů fi lmů černobílých
i barevných. NFA zajišťuje archivaci i badatelskou činnost.

- Archivní areál NFA - Hradišťko II, novostavba

- Hlavní budova NFA, novostavba

- zpracován záměr a zadání pro dokumentaci,
akce je registrována, náklady cca 190 mil. Kč, realizace 
2011

- investor připravuje záměr, chybí pozemek, náklady cca 
345 mil. Kč, realizace v závislosti na pozemku nejdříve 
2013



Objekt postaven v letech 1896 - 1900 pouze pro výstavní účely, dnes zcela zaplněn sbírkovými předměty, cca polovi-
na plochy jsou depozitáře. UPM spravuje zcela jedinečné a unikátní sbírky umělecko řemeslného charakteru.

B. Uměleckoprůmyslové museum v Praze

- Centrální depozitáře v Praze, novostavba

- Rekonstrukce historické budovy UPM v Praze 1

- zpracován záměr, akce je registrována, 
pozemek v Praze 5 - Stodůlkách, 
náklady cca 570 mil. Kč, realizace 2012 

- zpracován záměr, akce registrována, 
náklady cca 420 mil. Kč, realizace 2012



Pečuje a prezentuje nejvýznamnější sbírku dějin techniky a architektury. Sídlo NTM je před dokončením II. etapy, slavnostní 
předvedení veřejnosti je plánováno na září 2008. Otevřeno pro veřejnost v plném provozu bude až po instalaci expozic, jejichž 
náklady jsou cca 130 mil. Kč, realizace 2008 - 2010, dostavba III. etapy vyžaduje cca 160 mil. Kč, dokončení 2012. 

- Depozitáře III, Čelákovice novostavba

- Rekonstrukce stávajících a nové expozice
- Rekonstrukce historické budovy III. etapa
- Přístavba k historické budově v Praze 7

- zpracován záměr k registraci, náklady cca 150 mil. Kč, 
realizace 2012

- změna dokumentace před schválením
- změna dokumentace před schválením
- zpracován záměr



1. Program “Podpora reprodukce materiálně technické základny 

státních kulturních zařízení”

2. Program “Podpora reprodukce materiálně technické základny” 

regionálních kulturních zařízení”

3. Program “Podpora reprodukce materiálně technické základny 

(kulturních zařízení) církví a náboženských organizací”

4. Soubor programů řešící mj. rehabilitaci památníku za svobodu, 

nezávislost a demokracii

Další programy mimo “Péči o národní kulturní poklad”



389 50



114 25

- záchrana Pivoňského kláštera
- rekonstrukce barokní kašny v Českém Krumlově



Program “Podpora reprodukce materiálně technické základny církví a náboženských 

organizací” a “Rekonstrukce a opravy církevních objektů”

V roce 2008 cca102 mil. Kč zahrnuje přibližně 45 akcí



Soubor programů řešící mj. rehabilitaci památníku za svobodu, nezávislost a demokracii

Příklady rekonstrukce a obnovy:

- depozitář Moravské galerie v Brně
- Národní památník na Vítkově
- Památník II. světové války v Hrabyni
- dokončení knihovny v Hradci Králové
- rekonstrukce zámku v Mníšku pod Brdy

V roce 2008 cca 495 mil. Kč zahrnuje 11 akcí


