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Základní informace

Vily Augusta a Johanna Hückelů byly 

vystavěny v letech 1880-1882 podle 

projektu významného rakouského 

architekta Otto Thienemanna jako 

soukromé rodinné sídlo.

Jsou nemovitými kulturními památkami 

České republiky.

Rejstříková čísla ÚSKP:

• Johann Hückel: 10576/8-3888

• August Hückel: 10575/8-3887



Rodina Hückelů

Podnikatelská kloboučnická rodina 

Hückelů žila v těchto rezidencích 

soukromý i společenský život.

Ve vile Augusta Hückela bylo 

umístěno dokonce soukromé 

muzeum. 

Vily byly vybaveny množstvím 

cenných uměleckých sbírek z 

celého světa.



Interiéry

Fotodokumentace z interiérů se 

bohužel dochovala jen zčásti. 

Přesto se podařilo identifikovat 

původní výzdobu ve sbírkách Muzea 

Novojičínska. 

Pro potřeby budoucí rekonstrukce 

byly získány také soukromé fondy.



Továrna + sídlo
Obě vily tvoří dominantní architektonický a především 

urbanistický celek s kloboučnickou továrnou Johann Hückelʾs

Söhne (dnešní TONAK, a.s.). Tento komplex továrna + sídlo 

majitelů umístěné nad ní je unikátní ve střední Evropě.



Po roce 1945

Po znárodnění v roce 1945 se z vil 

stala dětská ozdravovna a pobočka 

novojičínské nemocnice s 

poliklinikou.

Svému účelu – ozdravné péči –

sloužily vily až do 90. let minulého 

století, kdy byl provoz uzavřen.



Vandalové
Následně na počátku 21. století se vily staly útočištěm 

lidí bez domova. Na své si přišli také zloději barevných 

kovů. V této souvislosti byla poničena unikátní a na 

svou dobu moderní koupelna vily Augusta Hückela.



Změna vlastníka

V roce 2003 se stal vlastníkem 

Moravskoslezský kraj, který pro 

ně však nenašel vhodné využití.

Areál včetně objektů následně 

prodal v roce 2008 soukromému 

vlastníkovi. 

To mělo bohužel nedozírné 

následky: objekty byly v tomto 

období silně poškozeny.



Chátrání 2008-2016

Drastické poškození bylo 

důsledkem:

• zatékání vody ze střešních svodů,

• vzlínání vody proudící ze svahu,

• nevětrání a 

• absence údržby.

To se projevilo ve velkém rozsahu 

v napadení dřevokaznou houbou. 



Dřevomorka

Napadeny tzv. dřevomorkou byly 

nejenom parketové podlahy, ale 

rovněž zdi a bohužel i unikátní 

jídelna, kterou obdivovali  

architekti, památkáři, restaurátoři 

a samozřejmě i návštěvníci vil.



2) Zapojení města do záchrany vil
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Výkup vil městem

V roce 2016 Hückelovy vily za 

13,5 mil. Kč odkoupilo město 

Nový Jičín.

Ihned zahájilo činnosti pro 

jejich budoucí záchranu.

Vedle provizorního zakrytí 

střech, svodů, EZS, CCTV se 

začalo starat také o údržbu 

celého areálu. 



Kroky k záchraně Hückelových vil do roku 2019

Od roku 2016-2021 jsou bytovým odborem průběžně zajišťovány záchovné a 

konzervační práce, např.: oprava kleneb, doplnění chybějících okapů a svodů, zakrytí 

střech, omítky, podlahy, kamerové systémy, sanační práce, instalace mříží a další.

V letech 2017-2018 proběhla soutěž na studii rekonstrukce vily Augusta Hückela a 

přilehlého areálu. V rámci studie bylo navrženo ideové využití interiérových prostor, které 

nabízí variantní řešení a možnost bezbariérového přístupu.

Vily Augusta a Johanna Hückelů - Vize 2021



Kroky k záchraně Hückelových vil v roce 2019

Byl zpracován stavebně-historický průzkum.

Zaměstnanec Muzea Novojičínska Radek Polách byl městem angažován jako 

koordinátor revitalizace Hückelových vil.

Správcem Hückelových vil se stal Josef Indrák.

Od roku 2019 spolupracujeme s Návštěvnickým centrem na projektu Technotrasa, do 

něhož byly Hückelovy vily zařazeny.



Stavebně-historický 

průzkum

Roku 2019 byl zpracován 

důležitý dokument: 

stavebně-historický průzkum 

areálu, který využil

i předchozí projekční a 

kontrolní  činnosti.



Kroky k záchraně Hückelových vil v roce 2020

Za finanční pomoci Moravskoslezského kraje proběhla časově náročná a nákladná 

likvidace dřevomorky.

Byly vytvořeny webové stránky věnované Hückelovým vilám: 

www.novyjicin.cz/huckelovyvily/

Byla vytvořena virtuální 3D prohlídka obou vil (volně k dispozici na www stránkách).

http://www.novyjicin.cz/huckelovyvily/


Likvidace dřevomorky

V rámci dotace ze strany 

Moravskoslezského kraje byly v 

letech 2018-2020 proinvestovány 

4 mil. Kč na:

• činnosti spojené s budoucí 

rekonstrukcí a využitím vil

• eliminaci degradující vlhkosti

• řešení následků nežádoucího 

působení dřevokazných 

činitelů



Záchrana jednotlivých 

předmětů

Během likvidace dřevomorky se 

podařilo zachránit stavební artefakty, 

které do budoucna poslouží k obnově 

jednotlivých součástí objektů: dveře, 

obložení, skříně, parkety, žaluzie a 

další architektonické prvky.

Vše bylo provedeno pod kuratelou 

odborných restaurátorů s licencí 

Ministerstva kultury ČR.



Poškození krovních 

konstrukcí

V průběhu sanačních zásahů bylo 

objeveno na některých místech také 

silné poškození krovních konstrukcí, 

jejichž záchrana by měla být řešena 

přednostně.



Kroky k záchraně Hückelových vil v roce 2021

19. 6. 2021 se uskutečnila akce Kouzelný den v Hückelových vilách organizovaná 

Městským kulturním střediskem Nový Jičín.

Byla dokončena Vize dalšího rozvoje Hückelových vil s názvem Vize 2021 –

Budoucnost.



Kouzelný den v Hückelových vilách

19. června 2021 proběhla kulturní akce Kouzelný den v Hückelových vilách.



Den pro klobouk

Již druhým rokem probíhá v rámci Technotrasy velmi oblíbená akce Den pro 

klobouk, organizovaná Návštěvnickým centrem Nový Jičín.
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Plány na další záchranné práce (1):

Řešení sanace a drenážních systémů vil

Podání žádosti o dotace na rekonstrukci krovů a terasy.

Podání žádosti o dotace na opravu střech.

Restaurování nástropních maleb Eduarda Veitha.

Spolupráce s TONAKem a s rodinou Hückelů.

Vypracování nové studie v souladu s Vizí 2021.

Pokračování v průběžných záchovných pracích.

Zápis do indikativního seznamu národních kulturních památek Ministerstva kultury ČR.



Plány na další záchranné práce (2):

Zřízení záznamu v Centrální evidenci sbírek Ministerstva kultury České republiky

Vytvoření pozice správce vil na částečný úvazek.

Vypracování memoranda o spolupráci s partnery.

Zapojení architektů a zástupců památkové péče.

Založení občanského sdružení.

Využití plotu k prezentaci města.

Místo pravidelného setkávání občanů města.

Pravidelné aktivity v rámci Novojičínského kulturního léta a slavností města.



Plány na další záchranné práce (3):

Postupné parkové úpravy, ořezy dřevin, vyčištění ploch

Sanace venkovních ploch

Oprava vstupního domku vrátného

Záchrana kamenných artefaktů 

v terénu

Archeologický průzkum terénu
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Soutěž na studii 

rekonstrukce 2017-

2018
V letech 2017-2018 proběhla soutěž na 

studii rekonstrukce vily Augusta 

Hückela a přilehlého areálu.

Vítězem se stalo architektonické studio 

Obenaus + studio Masparti.

Z tohoto architektonicky povedeného 

návrhu realizace se odvíjí i další námět 

využití této vily do budoucna.



Vítězná studie

Projekt architektonického studia Obenaus

byl konzultovaný s předním českým 

historikem umění Pavlem Zatloukalem.

Obenaus v rámci své původní koncepce vily 

Augusta Hückela počítal s prezentačním

a výstavním prostorem.

Ten byl však podle nás vytvořen pro příliš 

úzký okruh návštěvníků.



Nová vize využití Hückelových vil 2021

Nová vize využití vil Augusta a Johanna Hückelů

V návaznosti na názorové proměny využití vil Augusta a Johanna Hückelů byl v roce 2020 

v širším poli diskutován nový záměr využití areálu s podporou budoucích dotačních titulů.

Do tohoto tématu vstoupila odborná i laická veřejnost včetně renomovaného historika 

architektury Pavla Zatloukala, autorky stavebně-historického průzkumu Ľubici Mezerové 

a dalších osobností.

Výsledkem jednání je následující koncept využití, který by měl vycházet ze dvou základních 

principů: 

• rehabilitace kulturních památek

• ekonomická návratnost

• dlouhodobá využitelnost



5) Plán dalšího využití a rekonstrukce
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Vila Augusta Hückela
Nová vize využití Hückelových vil 2021



Nová vize využití Hückelových vil 2021

Vila Augusta Hückela aneb setkávání nejen s klobouky

Původní využití pro městskou galerii bylo věcně pozměněno na fenomén města 

klobouků (expozice + prezentační prostory).

Jedná se o interiérově nejcennější objekt v Novém Jičíně s nádhernou dekorativní 

výzdobou.

V rámci interiérového členění by bylo záhodno využít dnes již zpracované studie 

Obenausova ateliéru a přepracovat ji do nové vize, která pracuje s reálnými 

předpoklady a možností zpětného výdělku finančních prostředků pro potřeby provozu.



Nová vize využití Hückelových vil 2021

Vila Augusta Hückela aneb setkávání nejen s klobouky

Cca 30 tisíc návštěvníků/rok znamená příjmy ve výši cca 3 mil. Kč.

Odhad výše počtu návštěvníků vychází z období před rokem 2020, kdy muzeum, 

návštěvnické centrum a další paměťové instituce navštívilo více než 50 tisíc osob.

Propočet výše vratných nákladů je předběžně stanoven na cenu vstupného 100 Kč.

Další finanční zdroje poplynou z prodeje reklamních a propagačních předmětů.

Předpokládá se rovněž příjem z pronájmů prostor ke komerčním účelům.



Nová vize využití Hückelových vil 2021

Využití vily Augusta Hückela (1)

Expozice klobouků a pokrývek hlavy z celého světa prezentující historickou tradici Nového 

Jičína – města klobouků

Prezentace novojičínské produkce firmy Johann Hückelʾs Söhne a TONAK ze sbírek 

několika významných sběratelů a paměťových institucí (Muzeum Novojičínska, Národní 

muzeum, TONAK, soukromí sběratelé)

Prezentace vil jako unikátního architektonického komplexu a samotné vily Augusta Hückela

jako zajímavého dokladu stavební produkce konce 19. století

Prezentace současné produkce firmy TONAK, a.s. (vzorkovna, případně propagační prostor 

pro VIP klienty)



Nová vize využití Hückelových vil 2021

Využití vily Augusta Hückela (2)

Muzejní kabinet rodiny Hückelů: prezentace původních sbírek výtvarného umění, grafiky, 

geologie a mineralogie, zoologie a dalších sbírek 

Prezentace interiérů a historie rodiny Hückelů z let 1880-1945

Prezentace výtvarného díla Eduarda Veitha s vazbou na rodinu původních majitelů Hückelů

Depozitář klobouků a pokrývek hlavy

VIP salónek pro partnerské návštěvy, prezentaci kloboučnické tradice Nového Jičína

Výstavní prostor, kde by se obměňovala náplň, aby byly vily atraktivní i pro místní obyvatele 

a návštěvník měl důvod se do expozice vracet

Občerstvení ve formě bistra na terase



Nová vize využití Hückelových vil 2021

K tomu je zapotřebí vybudovat:

V rámci řešení celkového využití objektu je dále zapotřebí zbudovat následující: 

• Kanceláře pro personál

• Pokladna

• Obchod s propagačními materiály města Nového Jičína

• Nástupní prostor se zázemím a sklady

• Druhý osobní výtah pro bezbariérový přístup

• Technické zázemí
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Vila Johanna Hückela Nová vize využití Hückelových vil 2021



Nová vize využití Hückelových vil 2021

Vila Johanna Hückela

Vila Johanna Hückela tvoří nedílné dvojče předchozí vily.

Byla však destruktivně readaptována pro potřeby bývalého kožního oddělení 

novojičínské nemocnice.

V rámci záchrany je velice nutná:

• rekonstrukce štukového stropu a nástropní malby malíře Eduarda Veitha

• dále pak záchrana dekorativního dřevěného obložení stropu bývalého 

hlavního sálu v 1. nadzemním podlaží a dalších štukových stropů

• zachování a obnova všech dalších detailů: okna, dveře, schodiště apod.



Nová vize využití Hückelových vil 2021

Vila Johanna Hückela – 1. varianta

V rámci budoucího využití by bylo nanejvýš vhodné využít příležitostné možnosti 

evropských dotací a orientovat se na víceúčelové a komerční možnosti:

• kanceláře k pronájmu pro společnosti s architektonickým, památkovým a 

stavebním zaměřením

• kanceláře k pronájmu pro další společnosti

K tomu bude zapotřebí vybudovat:

• velký nákladní výtah v zadní partii vně objektu

• skladové a archivní prostory



Nová vize využití Hückelových vil 2021

Vila Johanna Hückela – 2. varianta

Vzhledem k původnímu využití (kožní oddělení novojičínské nemocnice) a 

přestavěným prostorám včetně pokládky betonových podlah je možné tuto vilu 

využít jako domov pro seniory se zázemím. 

Důvodem je možnost oddělení zdravotnické a pečovatelské sekce od jednotlivých 

obytných a společenských místností.

Této variantě napomáhá stálý nedostatek podobných jednotek ve městě, které by 

měly možnost i přímého přístupu do přírodních venkovních prostor.

Dispozice vily umožňuje zbudování skladových zásob a prostor nezbytných k 

funkci zařízení (prádelna, kuchyně, koupelny atd.)



Nová vize využití Hückelových vil 2021

Vila Johanna Hückela – 3. varianta

V případě absence možného finančního krytí 1. a 2. varianty by vila Johanna 

Hückela byla stavebně opravena, konzervována a prostory připraveny pro jiné 

následné využití v závislosti na poptávce a možnostech.

Dle současných informací se na opravu kulturních památek připravují evropské 

dotační tituly bez nutnosti následného využití a tzv. období udržitelnosti provozu.
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Nová vize využití Hückelových vil 2021

Areál vil Augusta a Johanna Hückelů

Pro budoucí využití je nutné prioritně zbudovat příjezdové 

komunikace a zázemí celého areálu.

Klíčovým je zpracování návrhu dopravního řešení (je možné 

jej řešit předem, nezávisle na vizi). Je důležité jak pro 

rekonstrukci objektů, tak pro následný provoz.

Bude zahrnovat:

• napojení nových inženýrských sítí, 

• úpravu stávajícího vjezdu se zajištěním bezpečného 

odbočení, vybudování vnitřních komunikací 

a parkovišť pro návštěvníky, zajištění příjezdu 

integrovaného záchranného systému,

• zajištění odstavení autobusů,

• úpravu cenného přírodního areálu.



Nová vize využití Hückelových vil 2021

Areál vil Augusta a Johanna Hückelů

Nová koncepce komunikací vychází 

z původního konceptu a návrhu 

architektonického studia Obenaus + 

studia Masparti.

Měl by být doplněn vyšší počet 

parkovacích míst, zvláště pak pro 

návštěvníky (včetně autobusů).

Areál by měl být rovněž doplněn 

zázemím pro venkovní kulturně-

společenské akce (např. v rámci 

Novojičínského kulturního léta).



Nová vize využití Hückelových vil 2021

Areál Hückelových vil (1)

Prostor pro kulturní využití

Využití dotací z Operačního programu pro životní prostředí

Zpracovat pasport zeleně v areálu

Domov správce a jeho využití

Citlivě zakomponované technické a provozní zázemí pro vily

Průběžné využívání areálu a menší kroky, které umožní jeho zpřístupnění

Průzkum archeologických vrstev

Hydrologický a geologický průzkum

Parkování autobusů



Nová vize využití Hückelových vil 2021

Areál Hückelových vil (2)

Důležitou součástí je také zajištění prostupnosti území:

• přirozené začlenění areálu do organismu města

• zpracování situace v širším kontextu města s vyznačením okolních vazeb (vazby 

pěších, cyklistů, vazba na lesopark Skalky, obytnou část východním směrem a 

západní část za silnicí směrem k areálu TONAKu a dále k bývalému nádraží)

• provázání s cyklostezkou

• zpřístupnění areálu ve směru od historického centra

• zajištění odpadového hospodářství

• realizace odpočinkové zóny pro obyvatele a návštěvníky Nového Jičína



Nová vize využití Hückelových vil 2021

Možnosti řešení parkování

Strategie vypracování možnosti parkování se jeví jako klíčová. Je zde nutno dořešit nejen 

tyto možnosti pro stavební práce, ale zároveň pro budoucí využití.

Jedná se o následující:

• Vybudování parkovacích míst pro návštěvníky, klienty a další uživatele

• Vybudování parkování pro minimálně 3 autobusy a těžkou techniku

• Variantní řešení v rámci protějšího areálu akciové společnosti TONAK = problém – s 

dořešením přechodu pro chodce na hlavní komunikaci

• Klíčové pro parkování jsou také normy pro využití vil Augusta a Johanna Hückelů tak, 

aby by byly v souladu se stavebním zákonem
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Možnosti řešení parkování



8) Spolupracující partneři

Vily Augusta a Johanna Hückelů

Vize 2021 - Budoucnost
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Spolupracující partneři

Základem využití vily Augusta Hückela bude memorandum mezi dalšími institucemi, který by v 

projektu byly zastoupeny:

1. Město Nový Jičín

2. Ministerstvo kultury České republiky

3. Moravskoslezský kraj

4. Muzeum Novojičínska, příspěvková organizace

5. Národní muzeum

6. Národní památkový ústav

7. TONAK, akciová společnost

8. Zemský archiv v Opavě – Státní okresní archiv Nový Jičín

Tyto instituce by svou participací podpořily dotační plnění v rámci kulturních projektů. Předběžně již s nimi bylo v širších 

souvislostech na toto téma jednáno.
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Spolupracující partneři

1. Město Nový Jičín

• Město je od roku 2016 majitelem Hückelových vil a má zájem na jejich rekonstrukci 

a smysluplném a udržitelném využití.

• Od prvopočátku je město řádným provozovatelem areálu a snaží se ho udržet v 

pořádku pro potřeby budoucí rekonstrukce.

• Realizovaly se opravy dešťových svodů a rýn, opravy střech, instalace EZS, EPS, 

CCTV, drobné dílčí práce a rovněž údržba pozemků.

• Za finanční podpory Moravskoslezského kraje byla realizována akce sanace a 

likvidace dřevomorky.
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Spolupracující partneři

2. Ministerstvo kultury České republiky

• Ministerstvo kultury je důležitou institucí pro spolupráci v rámci dotačních titulů, které 

se dotýkají kulturních památek.

• V současné době probíhá proces zařazení vily Augusta a Johanna Hückelů na tzv. 

indikativní seznam pro zařazení do seznamu národních kulturních památek.

• Vyvrcholením tohoto procesu bude možnost čerpání dotačních titulů jak z grantů na 

nemovité kulturní památky, tak na národní památky.

• Kupříkladu dotační titul Integrovaný systém ochrany movitého kulturního dědictví, 

havarijní program, program podpory obnovy kulturních památek prostřednictvím obcí s 

rozšířenou působností, program záchrany architektonického dědictví a další.
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Spolupracující partneři

3. Moravskoslezský kraj

• Moravskoslezský kraj je důležitým partnerem pro budoucí spolupráci v rámci 

kulturních projektů a památkové péče.

• Podpořil v minulosti účelovými dotačními prostředky projekt na záchranu vil a 

vzhledem ke svým možnostem je schopen i nadále finančně vstupovat do jednotlivých 

dílčích částí projektů. 

• Jednou z možností je Program obnovy kulturních památek a památkově chráněných 

nemovitostí v Moravskoslezském kraji, vyhlašovaný na určitá roční období.
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Spolupracující partneři

4. Muzeum Novojičínska, příspěvková organizace

• Muzeum Novojičínska jako příspěvková organizace Moravskoslezského kraje je 

významným subjektem na poli kultury s nadnárodním významem.

• Je vlastníkem světově unikátní kolekce klobouků a pokrývek hlavy, která by zčásti byla 

představena v nových expozicích vily Augusta Hückela. 

• Její potenciál je naprosto unikátní a dokáže v rámci udržitelnosti budoucího projektu 

přinést až 30 tisíc návštěvníků ročně. 

• Tímto by byly kompenzovány náklady na provoz této vily.



Nová vize využití Hückelových vil 2021

Spolupracující partneři

Původní sbírky a malířská výzdoba Eduarda Veitha v Muzeu Novojičínska
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Spolupracující partneři

Původní sbírky v Muzeu Novojičínska, které byly součástí Hückelových vil
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Spolupracující partneři

Původní sbírky v Muzeu Novojičínska
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Spolupracující partneři

5. Národní muzeum

• Národní muzeum je jednou z nejvýznamnějších paměťových institucí České republiky.

• Stalo se partnerem pro umístění Laudonovy knihovny v Novém Jičíně. 

• Ve sbírkách Národního muzea se nachází exponáty s vazbou na osobnosti Nového 

Jičína, kupříkladu klobouky prezidenta Edvarda a jeho manželky Hany Benešových z 

jejich návštěvy v roce 1946 a další exponáty spojené s existencí našeho státu. 

• Dále Národní muzeum disponuje odborníky pro budoucí expoziční využití vily Augusta 

Hückela.
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Spolupracující partneři

6. Národní památkový ústav

• Jednou z nejvýznamnějších institucí pro budoucí využití obou vil je Národní památkový 

ústav. 

• Jeho stanoviska jsou důležitá nejen v rámci obnovy nemovitých kulturních památek, ale také 

pro získání dotačních titulů, které vyhlašují další subjekty v rámci památkové péče. 

• Generální ředitelka Ing. arch. Naděžda Goryczková je s problematikou Hückelových vil 

seznámena.

• Národní památkový ústav revitalizaci Hückelových vil podporuje, což se projevilo v minulých 

letech rovněž v případě vily Hugo Hückela (mateřská škola) a vily Hanse Hückela (dětský 

domov).
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Spolupracující partneři

7. TONAK, akciová společnost

• Nejstarší továrna na klobouky na světě prostřednictvím svého vedení obnovu Hückelových

vil podporuje.

• I přes současnou situaci v průmyslu by v budoucnu byla schopna podpořit myšlenku 

revitalizace svou vlastní účastí na projektu.

• Významní partneři této novojičínské akciové společnosti pochází ze Spojených států 

amerických, Izraele, afrických a arabských států. 

• Součástí budoucího projektu vize je rovněž prezentace této světově unikátní značky, která 

přinesla Novému Jičínu název „město klobouků“.
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Spolupracující partneři

8. Zemský archiv v Opavě – Státní okresní archiv Nový Jičín

• Zemský archiv v Opavě je prostřednictvím své pobočky Státního okresního archivu 

Nový Jičín významným partnerem z hlediska dohledávání dalších podkladových 

materiálů k rekonstrukci areálu Hückelových vil.

• Je rovněž správcem archivního fondu firmy Johann Hückelʾs Söhne a jeho 

pokračovatele TONAKu.

• Tyto materiály by v budoucnu měly posloužit k obrazové dokumentaci v rámci 

prezentace nejen historie vil, ale také kloboučnictví v Novém Jičíně.
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Důležitá je spolupráce s původními majiteli – rodinou Hückelů



9) Finanční prostředky

Vily Augusta a Johanna Hückelů – Vize 2021
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Účelové finanční prostředky

ČESKÁ REPUBLIKA:

• Ministerstvo financí, Ministerstvo kultury, Ministerstvo pro místní rozvoj, Ministerstvo 

zdravotnictví, Ministerstvo životního prostředí.

EVROPSKÁ UNIE:

• Integrovaný regionální operační program.

NORWEGIAN DIRECTORATE FOR CULTURAL HERITAGE A ICELANDIC CENTRE FOR 

RESEARCH (TZV. NORSKÉ FONDY):

• Revitalizace movitého a nemovitého kulturního dědictví.

MĚSTO NOVÝ JIČÍN

MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ
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• EVROPSKÁ UNIE – připravovaný dotační titul IROP na čerpání opravy kulturních památek –

cca 150 mil. Kč

• NORSKÉ FONDY - připravovaný titul na národní kulturní památky (nutnost spolupráce a 

vazba na indikativní seznam kulturních památek České republiky) – cca 125 mil. Kč

• ISO – Integrovaný systém ochrany movitého kulturního dědictví České republiky –

Ministerstvo kultury České republiky – cca 10 mil. Kč (účelové prostředky na daný rok)

• Program záchrany architektonického dědictví – Ministerstvo kultury České republiky – cca 

30 mil. Kč (účelové prostředky na daný kalendářní rok) – restaurování 

• MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ – cca 10 mil. Kč v rámci ochrany památek

• MĚSTO NOVÝ JIČÍN (spoluúčast na dotačních titulech) – dle potřebnosti využití

Účelové finanční prostředky
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Architekt a herec David Vávra a Hückelovy vily

https://youtu.be/JFKjCyIlpno
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