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právě čtete nejnovější číslo newsletteru Centra pro 
regionální rozvoj, které jsme koncipovali jako letní 
speciál. Integrovaný regionální operační program 
totiž podporuje mimo jiné i řadu projektů, kterých si 
všimnete hlavně v prázdninových a dovolenkových 
měsících. Proto vám tentokrát chceme představit 
oblast kulturních památek. 

Hlavní článek tohoto čísla se věnuje o  revitalizaci 
hornické památky v krásné krajině Krkonoš – dolu 
Jan Šverma. Návštěvu zde ocení hlavně milovníci 
industriálních objektů – důl autenticky ukazuje, jak 
horníci ještě před nedávnou dobou pracovali. Veřej-
nosti bude památka znovu přístupná od letošního 
podzimu. Návštěvu můžete spojit i s výletem k našim 
severním sousedům do Centra Nauki i Sztuki Stara 
Kopalnia ve Wałbrzychu, jedné z nejpopulárnějších 
industriálních památek v Polsku, jejímuž zachování 
také napomohly evropské fondy.

Představit vám také chceme, jak IROP pomůže 
opravit cenné budovy v  lázeňských Luhačovicích 
a Třeboni (str. 8 a 9). Vězte ale, že seznam památek, 
kterým IROP pomůže vrátit lesk, je mnohem více. 
Namátkou lze například uvést broumovské kostely, 
zámecké zahrady zámků Pernštejn a Dobříš, želez-
niční motorový vůz Slovenská strela, zámek Telč 
a desítky dalších. Oprava řady těchto památek bude 
dokončena až za několik let; už teď ale můžete na-
vštívit třeba Dačického dům v Kutné Hoře, jehož ob-
nova byla financována z Integrovaného operačního 
programu (předchůdce IROP). Více na str. 10.

Přejeme vám krásné léto, které si můžete zpříjemnit 
i návštěvou výše zmíněných míst. 

Vaše redakce

Areál dolu je tak 
poslední dochova-
nou památkou na 
hlubinné uhelné 
hornictví ve vý-
chodních Čechách; 
soubory důlních 
věží a  budov bý-
valých šachet Jan 
a  Julie byly prohlá-
šeny kulturními 
památkami ČR. Ve 
strojovnách a  dal-

ších objektech je postupně vytvářena expozice 
důlních map, paleontologických nálezů, technic-
kých a  dopravních zařízení. V  květnu byla pro 
turisty dobudována a otevřena těsně pod povr-
chem štola Jitřenka s ukázkami dřevěné štolové 
výstroje a unikátními výchozy nevytěžené uhel-
né sloje o metrové mocnosti.

Unikátní vzácnou technickou památkou je 
úpravna uhlí s  dochovaným oběhem důlních 
vozíků na povrchu. Její rekonstrukce spolu se 
zabezpečením těžní věže a  vybudováním ná-
vštěvnického okruhu byla podpořena v  rámci 
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Obnova památkových objektů 
v Žacléři uchrání naše kulturní 
dědictví a podpoří rozvoj turistiky

Dolování uhlí na Žacléřsku je doloženo již v 16. století a patří tak k nejstarší 
a  nejdéle trvající těžbě uhlí u  nás. K  útlumu hornické činnosti došlo 
v devadesátých letech po změně politických poměrů, i když jsou zde ještě 
značné zásoby černého uhlí. Poslední těžní jámy byly zlikvidovány do 
roku 2005. Areál bývalého dolu a šachty je dnes ve vlastnictví společnosti 
GEMEC – UNION, která zde realizuje hospodářskou činnost a zároveň 
pečuje o technické památky a zpřístupňuje je široké veřejnosti pomocí 
zde založené obecně prospěšné společnosti Důl Jan Šverma o.p.s. Ta 
požádala o podporu z programu IROP na záchranu některých unikátních 
objektů skanzenu.

výzvy 13 IROP – „Revitalizace kulturních pa-
mátek“ částkou 47,3 milionů korun. Finanční 
náklady celého projektů pak přesahují částku 
55,6 mil. Kč.

V  rámci programu přeshraniční spolupráce 
Interreg Česká republika – Polsko také probíhá 
vzájemná spolupráce, výměna zkušeností 
i  vzájemná pomoc v  ochraně důlních památek 
po obou stranách hranice a  společně se rozvíjí 
turistický ruch i spolupráce při ochraně a obnově 
společného kulturního dědictví.

O rozhovor jsme požádali Ing. Zdeňka Adamce, 
Ph.D., člena dozorčí rady o.p.s. Důl Jan Šverma 
a jednatele společnosti GEMEC – UNION:

Kdy vznikl nápad na revitalizaci dolu Jan 
Šverma a jeho zpřístupnění veřejnosti?

První myšlenky na zachování historických ob-
jektů v areálu dolu vznikly zároveň s příchodem 
naší společnosti GEMEC – UNION do Žaclé-
ře. V  našem zájmu bylo především pokračovat 
v  těžbě a  rozvíjet i  další naší vlastní hospodář-
skou činnost (nakládání s  odpady, sanace důl-
ních děl, strojírenství, kovovýroba, atd.). Proto 

během Dnů s IROP

z IROP v Třeboni a Luhačovicích
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byla založena obecně prospěšná společnost 
s cílem provozovat muzejní činnost a postupně 
obnovovat historické technické památky a zpří-
stupňovat je veřejnosti. Potřeba je ale zdůraznit, 
že bez finanční pomoci a bez využití potenciálu 
společnosti Gemec by zde žádný skanzen nebyl 
a  technické kulturní památky by byly zlikvido-
vány stejně, jako řada důlních děl na Žacléřsku. 

Co byste mohl poradit všem dalším nadšen-
cům s pokusem nebo rozhodnutím o záchraně 
podobné hornické památky?

Pokud někdo chce zachránit nějaký historický 
objekt, nesmí podcenit důkladnou projektovou 
přípravu a musí mít konkrétní představu o jejím 
dalším využití. A pak musí sehnat finanční zdro-
je pro první přípravné projektové práce.  Protože 
nikdo vám nedá nic bez připraveného projektu, 
který musí mít hlavu a patu. A ještě jedno je dů-
ležité, to nejzákladnější: pevné odhodlání a  za-
pálení lidí, kteří se do takového projektu pustí, 
prostě nadšení pro věc samou.

K čemu konkrétně byla podpora z fondu IROP 
Evropské unie použita? 

Především na rekonstrukci a  opravy budov 
a technických zařízení, aby nedocházelo k jejich 
další degradaci, na vybudování pro návštěvníky 
bezpečného prohlídkového okruhu s  ukázkami 

šachta k městu patří a jeden potřebuje druhého. 
Provozujeme pro město kulturní dům, společně 
chceme, aby se Žacléř stala v roce 2020 hostite-
lem pravidelného srazu hornických měst a obcí. 
S  církví jsme se dohodli na odlití nového zvo-
nu, který odsud byl odvezen za války a který by 
mohl bývalé havíře svým zvoněním doprovázet 
na jejich poslední cestě. Zkrátka si myslím, že 
vzájemná spolupráce je již na dobré cestě, i měs-
to si uvědomuje, že může na turistickém ruchu 
a existenci podniku, který nabízí pracovní místa, 
jen a jen vydělat.

Jak spolupracujete se sousedním Polskem?

To, že jsme pouhé tři kilometry od česko-pol-
ských hranic, je pro obě strany obrovská výho-
da, protože EU dává z programu Interreg hodně 
prostředků do přeshraniční spolupráce. Myslím 
si, že v Polsku jsou v péči o hornické a geologické 
památky mnohem dál, než my. Záchraně svého 
kulturního dědictví v  oblasti hornictví posky-
tují více finančních prostředků a  hlavně k  nim 
mají sebevědomější postoj, velkorysost a  nové 
myšlenky na jejich smysluplné využití v  naší 
době. S řadou polských měst a muzejních spolků 
máme dohody o vzájemné spolupráci, vzájemně 
se potkáváme, pořádáme konference a podobně. 
Celkově mohu potvrdit, že naše spolupráce trvá 
už asi deset let a je na vysoké úrovni a nese dobré 

unikátních technologií, zejména úpravnu uhlí 
s  oběhem vozíků, statické zabezpečení kon-
strukcí těžní věže a  péči o  naše muzejní sbírky 
a písemný archiv.  Postupně jsme zdigitalizovali 
naše důlní mapy, které jsou staré i více než 150 
let a  se kterými se zde běžně pracuje. Až jsem 
se jednou zděsil, že naši měřiči používají mapy 
datované i do roku 1825.

Co považujete zde ve skanzenu dolu Jan Šver-
ma za skutečně unikátní?

Vedle vlastních konkrétních památkových ob-
jektů je to autentické, skutečné prostředí s  ne-
zaměnitelnou atmosférou průmyslového areálu. 
Já jsem při přípravě projektu vždy prosazoval 
zásadu, že tu všechno musí vypadat tak, jako 
když havíř odloží kladivo a  odejde ze šichty 
domů. Tedy chceme návštěvníkům ukázat v celé 
své nahotě vše, jak to zde fungovalo za plného 
provozu. A navíc se zde dále provozuje průmy-
slová a stavební výroba, v celém areálu tak dále 
pulsuje život, není to mrtvý, zakonzervovaný 
objekt. A není ani vyloučeno, že se sem jednou 
vrátí i těžba uhlí, kterého je zde ještě dost a dost. 
(Pozn. red.: přes 40 mil. tun.)

Jak funguje spolupráce s místní samosprávou?

Zpočátku tu panovala nedůvěra a  nechuť, ale 
postupem doby jsme si všichni uvědomili, že 

ovoce. Osobně si myslím, že ta hraniční čára 
nás odděluje jen na mapách. Naše Dolní Slez-
sko bylo vždy Dolním Slezskem, dřív jsme byli 
v  jedné společné monarchii a  nikdo se neptal, 
jestli jste ve Slezsku tady nebo tam.  A to je na 
programu přeshraniční spolupráce to nejlepší, 
to vědomí, že vlastně mezi námi žádné hranice 
nejsou, alespoň ne v našem vzájemném dialogu 
a spolupráci.

Jaké jsou vaše plány do nejbližších let, co 
byste chtěli uchovat, opravit a zpřístupnit 
návštěvníkům?

Pro nás všechny, ze společnosti GEMEC i  o.
p.s. Důl Jan Šverma je nejdůležitější udržovat 
šachtu v takovém stavu, včetně železniční vlečky 
tak, aby byla zachována i  do budoucna. Máme 
v  plánu otevřít naučnou stezku spolu s  otevře-
ným lomem, kde by si návštěvníci mohli odnést 
nějaké paleontologické nálezy – zkameněliny, 
s otevřeným výchozem uhelné sloje a  s dalšími 
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V  době uzávěrky tohoto čísla newsletteru jsou 
domluveny následující termíny:

Z programu IROP byla schválena celá řada projektů revitalizace a obnovy 
významných kulturních památek ve správě Národního památkového 
ústavu (NPÚ). Centrum v  letošním roce s  touto organizací uzavřelo 
smlouvu o spolupráci, a tak se ve vybraných termínech můžete v areálech 
památkových objektů setkat s pracovníky Centra na dnech s IROPem, kteří 
vám rádi poskytnou řadu informací o Integrovaném regionálním operačním 
programu. Navíc se zde vyplněním jednoduchého kvízu můžete zúčastnit 
slosování o zajímavé ceny.

Na vybraných kulturních 
památkách  NPÚ můžete letos 
najít informační stan Centra 
a zasoutěžit si o zajímavé ceny

11. – 12. 8. 2018 Hortus Magicus Zámek Kroměříž

25. 8. 2018 Kunětická Hora Hradozámecká noc

Připravujeme další akce na zámku v  Telči, 
hradu Křivoklát a  na dalších místech. 
Upřesnění termínů a  míst naleznete na 
našem webu www.crr.cz.

technickými a  hornickými památkami. Vedle 
této, řekněme muzejní a osvětové činnosti pře-
mýšlíme alespoň o částečném obnovení hornické 
činnosti, těžbě uhlí, protože kvalitního uhlí pro 
naše elektrárny příliš není a nebude. Naší před-
stavou je spojit muzejní i hospodářskou činnost 
tak, aby návštěvník skanzenu viděl skutečný, živý 
důlní provoz a aby naše uhlí, zde v těsném okolí 
našeho skanzenu, přinášelo lidem pracovní pří-
ležitosti i dobrý výdělek.

Podívejte, téměř každé naše historické město, 
které bylo v  naší zemi založeno a  postaveno, 
vděčí za svůj rozkvět hornictví. Na to nelze za-
pomenout a nelze také zároveň zapomenout na 
evropsky významné zásoby surovin, které v naší 
zemi ještě máme a které lze ekonomicky získávat 
i za splnění přísných ekologických limitů. Mys-

lím si tedy, že budování podobných hornických 
skanzenů a připomínání naší hornické minulosti 
je nesmírně důležité. Je a musí být součástí vý-
chovy a vzdělávání nastupujících mladých a nej-
mladších generací, které by měly poznat, čím 
jsme historicky byli, co jsme dokázali, co jsme 
uměli a kam by naše společnost měla do budouc-
nosti směřovat. Proto jsou památky pro výuku 
a výchovu mladých lidí tak potřebné. 

Z toho důvodu vidím podporu ze strany EU for-
mou dotačních programů za důkaz toho, že jsou 
naše snahy o  uchovávání a  péči o  kulturní dě-
dictví a technické památky potřebné a že mají ve 
vrcholných orgánech EU podporu.

Pavel Borský 
(rozhovor byl redakčně zkrácen a upraven) 
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Oblíbené moravské lázně čeká díky dotaci z IROP v příštích letech obnova 
kolonády, haly Vincentka nebo Vodoléčebného ústavu s plovárnou. Lázně 
s několikasetletou tradicí, které jsou nominované na zápis do Světového 
kulturního dědictví UNESCO, tak získají nový lesk. 

Desítky milionů z IROP 
pomohou opravit lázeňské 
centrum v Luhačovicích

8

Stavba lázeňské kolonády a  haly Vincentka se 
známým stejnojmenným pramenem, pocházejí 
z  přelomu čtyřicátých a  padesátých let. Jsou dí-
lem ceněného architekta Oskara Pořízky a  svojí 
koncepcí stmelují lázeňské centrum. Nutná opra-
va v  rámci projektu IROP „Revitalizace koloná-
dy, haly Vincentka a  navazujících objektů v  Lu-
hačovicích“ bude největším stavebním zásahem 
v historii lázní. Revitalizací všech částí kolonády 
(z  nichž jsou některé v  havarijním stavu) dojde 
k obnově původních stavebních a konstrukčních 
prvků, které by jinak dále chátraly. 

Veřejnosti také budou nově zpřístupněny dosud 
uzavřené prostory, například druhé patro haly 
Vincentka, prostory pramene Amandka a  atria 
zahrad Velké i Malé kolonády. Atraktivitu areálu 
zvýší i nová expozice v obou podlažích haly Vin-
centka - věnovat se bude vzniku zdejších léčivých 
vod. V přízemí budovy projekt počítá s pořádá-
ním společenských akcí, prostor proto bude vyba-
ven novou technikou.

IROP na obnovu areálu přispěje částkou přesahu-
jící 88 milionů korun. 

Druhým velkým projektem IROP, který pomůže 
obnově celého lázeňského areálu je „Revitalizace 
areálu Vodoléčebného ústavu s plovárnou“. Úze-
mí areálu někdejšího Vodoléčebného ústavu utvá-
ří čtyři historické části: Vodoléčebný ústav, Sirné 
a  slatinné lázně, Říční a  sluneční lázně a  objekt 

Projekt „Vítejte v galerii, divadle a biografu domu 
č. 105 v  Třeboni – zpřístupnění a  zatraktivnění 
kulturního dědictví“ řeší obnovu měšťanského 
domu přímo v  srdci města na Masarykově ná-
městí. Budova je památkově chráněným objek-
tem, který je zároveň jednou z nemovitostí zahr-
nutých do Třeboňského rybníkářského dědictví 
a  je uveden v  Indikativním seznamu Světového 
dědictví UNESCO. Kromě revitalizace domu do-
jde i k jeho zpřístupnění veřejnosti, v prostorách 
navíc nově vznikne umělecká galerie, zkušebna 
a  divadlo malých forem. Projekt počítá s  dotací 
IROP ve výši necelých 30 milionů korun. 

V těsné blízkosti domu proběhne i realizace dal-
šího projektu revitalizace místní památky. Projekt 
„Rekonstrukce objektu Zámecké lékárny v  Tře-
boni“ chce zpřístupnit a  opravit zdevastovanou 
budovu, která nemůže být v současné době využí-
vána. Zámecká lékárna, která je součástí třeboň-
ského zámku, už roky chátrala především kvůli 
špatnému stavu elektrických rozvodů a popraska-
ným rozvodům vody. Po nutných opravách dojde 
k  zpřístupnění památky a  vybudování prostoru 
pro expozice. Třeboň tak obnoví další atraktivní 
a zajímavý objekt, který přispěje rozvoji spole-
čenského života ve městě. Z IROP projekt získal 
necelých 82 milionů korun.

Velká oprava čeká i areál kláštera a kostela Panny 
Marie Královny a sv. Jiljí. Obnovena bude fasáda 
kostela a fary, repasována nebo vyměněna budou 
okna, dveře a vitráže.  Projekt počítá i s revitaliza-
cí přilehlé Rajské zahrady včetně sadových úprav 
a opravy studny. 

kotelny s  prádelnou. Ani jedna z  budov není ve 
vyhovujícím technickém stavu, a proto jsou dlou-
hodobě uzavřeny. 

Zásadním cílem projektu je především obnova 
a  celková revitalizace původního objektu Vodo-
léčebného ústavu. Objekt bude zpřístupněn jako 
instalovaná architektonická památka, doplněná 
tématickou expozicí. Také další objekty areálu 
budou stavebně upraveny a zajištěny, aby sloužily 
jako doklad lázeňství počátku 20. století, a budou 
nově otevřené pro veřejnost.

Památka bude atraktivnější i díky umístění nové 
expozice, která objasní charakter vodoléčby a dal-
ších procedur a přiblíží atmosféru místa v době, 
kdy se stala inspirací pro skladatele Leoše Janáčka 
i architekta Dušana Jurkoviče. Projekt také počítá 
s vybudováním bezbariérových přístupů do všech 
budov.  

Společnost Lázně Luhačovice na tento projekt 
získala z IROP více než 71 milionů korun. Restaurátoři oživí i zašlou krásu interiéru – kapli, 

nástěnným malbám, kamenným prvkům a podla-
hám Křížové chodby, obrazům, dveřím, varhanám 
a mobiliáři z kostela a fary. Stejně jako u ostatních 
památek budou po skončení projektu zpřístupně-
ny nové prostory – v tomto případě půjde o zpří-
stupnění zákristie, Rajské zahrady a prostor, kde 
se nacházejí varhany a  oratoř. Farnost by také 
ráda využívala historický sál kromě prohlídek i na 
pořádání seminářů, prezentací apod. 
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Halu Vincentka čeká rekonstrukce i nová expozice.

Revitalizace Velké kolonády bude největší úpravou v historii stavby.

Řadu projektů spolufinancovaných z  IROP chystá i  jihočeská Třeboň. 
Vybíráme tři z nich, které obohatí především historické centrum města. 

Třeboň získá novou galerii 
a divadlo, opraví i zámeckou 
lékárnu

Aktuální stav Zámecké lékárny 

Vizualizace výsledného projektu
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Jedním z ukázkových příkladů, jak mohou evropské fondy pomoci 
v  regionech, je kutnohorský Dačického dům. Díky Integrovanému 
operačnímu programu, předchůdci IROP, získalo město stoprocentní 
dotaci na obnovu zchátralého domu, který patří mezi nejzajímavější 
budovy v Kutné Hoře.

Ze v současnosti probíhajícího Integrovaného regionálního operačního 
programu poputují do Kutné Hory evropské dotace na řadu projektů 
(zaměřených nejen na kulturu). Níže přinášíme příklady tří z nich.

Dačického dům: kde se historie 
potkává s moderní dobou

Jméno domu je spojeno s kutnohorským rodákem 
– známým vlastencem, kronikářem a  bouřlivá-
kem Mikulášem Dačickým. Měšťanský dům, kde 
se Dačický narodil, však postupem doby zchátral 
a připadl do majetku města, které čas od času uva-
žovalo o jeho prodeji. Nakonec ale převládl názor, 
že dům by měl sloužit obyvatelům a  návštěvní-
kům města. V roce 2014 Kutná Hora získala do-
taci z Integrovaného operačního programu, která 
pokryla sto procent nákladů na rekonstrukci a vy-
bavení Dačického domu (celkem přes 70 milionů 
korun). Na úspěšné ukončení celého projektu ale 
město mělo jen necelý rok. 

Díky spolu-
práci měst-
ského úřadu, 
Centra pro re-
gionální roz-
voj a  Nadace 
Kutná Hora 
– památka 
UNESCO se 
rekonstr uk-
ci podařilo 

Projekt oživí a  zpřístupní Sankturinovský palác 
v  historickém jádru města, dá jeho využití uce-
lenou koncepci a  zrekonstruuje památkové prv-
ky, které byly v  minulosti zakryty nevhodnými 
zásahy a  úpravami. Budou zpřístupněny prosto-
ry Sankturinovského domu a  Dvorního domku, 
které byly dosud zcela nepřístupné nebo byly 
přístupné jen omezeně. Vedle nových bezbariéro-
vých přístupů se dům dočká i např. obnovy inže-
nýrských sítí v nevyhovujícím technickém stavu. 

Stavební obnova, zpřístupnění dosud uzavřených a 
veřejnosti neznámých míst a celkové zatraktivnění 
památky čeká i na Vlašský dvůr.  Projekt dále počítá s 
odstraněním havarijního nebo technicky nevyhovu-
jícího stavu některých částí památky, modernizací 
a rozšířením výstavních prostor i se zajištěním bez-
bariérového vstupu pro osoby zdravotně postižené. 

Nejstarší kamenný kostel na území města bojuje 
se statickými poruchami zdí i dalšími technickými 
problémy, které má schválený projekt IROP vyře-
šit. Budovu tak čeká například obnova exteriéru 
trojlodí a presbytáře, zrestaurování interiéru chrá-
mu a věží, obnova přilehlé zahrady a vybudování 

Revitalizace Sankturinovského domu v Kutné Hoře
Předpokládané datum ukončení projektu: 2019

Revitalizace Národní kulturní památky Vlašský dvůr v Kutné Hoře
Předpokládané datum ukončení projektu: 2019

Obnova kostela sv. Jakuba v Kutné Hoře
Předpokládané datum ukončení projektu: 2022

dokončit v termínu a bývalé královské město tak 
získalo nové unikátní prostory. Ty citlivě spojují 
historické a moderní interaktivní prvky, díky kte-
rým se návštěvníci dozvědí více o historii domu, 
Kutné Hory a i o dalších lokalitách zařazených do 
seznamu UNESCO (Kutná Hora je na seznamu 
od roku 1995). Součástí vybavení jsou pohybová 
čidla, světelné projekce nebo dotykové obrazovky 
i dětský koutek.

Vzácným exponátem Dačického domu je i uni-
kátní gotická dlaždice, která byla objevena brzy 
po zahájení vyklízecích prací. Ornament na desce 
posloužil jako jeden z jednotících grafických prv-
ků, kterými se dům prezentuje. Během prací se 
odkryly i další zajímavé nálezy, například gotický 
pilíř pod úrovní terénu dvorku nebo zazděný dveř-
ní portál v patře, kvůli kterému se musel pozměnit 
návrh schodiště do podkroví.

Vedle stálé expozice dům nabízí i  edukační pro-
gramy, komentované prohlídky, prostory pro kon-
ference, kulturní akce atd. Dvakrát ročně tu také 
návštěvníci najdou dočasné výstavy – ta aktuální 
se zaměřuje na první Československou republiku. 

Dále projekt vyřeší i zanedbaný stav zadního ná-
dvoří a zahrady, kde by se v budoucnu mohly po-
řádat kulturní akce. 

Bude vybudovaná nová, moderní expozice, pre-
zentující návštěvníkům dnešními moderními 
a  atraktivními formami klíčová témata jednoho 
z  nejzajímavějších období historie Kutné Hory 
a přímo i minulosti samotného Sankturinovského 
domu - renesanční vědy a alchymii. 

Vedle budovy dojde i k revitalizaci přilehlého parku 
(WC, informační centrum, pokladna, klidová zóna 
pro návštěvníky), který je součástí této památky.

Město si od obnovy Vlašského dvora slibuje zvýše-
ní jeho návštěvnosti a zároveň tak zvýšení návštěv-
nosti regionu.

lapidária s  kamennými artefakty. Současný tech-
nický stav památky totiž neumožňuje zajistit její 
plnou přístupnost a  tím i  plnohodnotné využití 
kostela. Odstranit havarijní stav památky je klí-
čovým předpokladem pro zachování její kulturně 
historické hodnoty pro budoucí generace.
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a po rekonstrukciStav Dačického domu před

Programové období: 2007-2013

Operační program: IOP

Příjemce: Město Kutná Hora

Ukončení projektu: 31. 12. 2015

Výše dotace EU: 70 311 804 Kč

Web: www.dacickehodum.cz

Vlašský dvůrSankturinovský dům Kostel sv. Jakuba
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Realizací projektů výstavby nových kilometrů 
cyklostezek došlo ke zvýšení počtu osob, kteří se 
nyní mohou pomocí kol bezpečně dopravit do 
zaměstnání, za službami či za vzděláváním. Jed-
na z nově zbudovaných stezek se nachází v Písku, 
kde vede k  místní průmyslové zóně Dobešická. 
Zde pracuje více než 3 500 zaměstnanců, kteří 
se před vybudováním stezky do zaměstnání do-
pravovali převážně automobily nebo autobusy. 
Cyklisté pak museli používat místní frekventova-
nou a neosvětlenou komunikaci. Nyní ale mohou 
využít nově zřízenou cyklostezku, včetně při-
lehlé pozemní komunikace pro pěší. Tím se zde 
zvýšila nejen bezpečnost silničního provozu, ale 
i komfort těch, kteří se do zaměstnání dopravují 
na kole. Nová stezka tak jistě přiláká k používání 
tohoto ekologického typu dopravy další zájemce.

Od konce loňského roku mohou cyklisté také 
využívat novou stezku, která propojuje obci Ho-
lovousy-Chodovice s částí Hořic – Hrachovcem. 
Délka stezky je 1,6 kilometru a umožní občanům 
obou obcí bezpečně dojíždět do práce, školy nebo 

za zábavou. Nová cyklostezka také umožní cyklis-
tům, aby se vyhnuli problematickému úseku po-
zemní komunikace mezi oběma obcemi, který je 
známý svou vysokou mírou nehodovosti. 
Nově otevřenou cyklostezkou se mohou pochlu-
bit také v Rakovníku. Páteřní stezka skrz město, 
která měří 1,8 kilometru, vede okolo Rakovnické-
ho potoka, které je častým cílem vyjížděk rodin 
s  dětmi. V  rámci projektu došlo k  vybudování 
dvou podjezdů, které vyřešily problematické kří-
žení stávajících cyklostezek se silnicemi, což zvýší 
nejenom bezpečnost cyklistů, ale i plynulost au-
tomobilové dopravy ve městě.  
Finanční pomoc z  IROP kromě výše zmíněných 
využila další města a  obce napříč celou republi-
kou. Na mnoha místech tedy cyklisté mohou, 
nebo v brzké době budou moci využít pro svou 
cestu do zaměstnání, nebo pro aktivní trávení 
svého volného času, nových a  bezpečných cyk-
lostezek, které umožní ekologicky odpovědnou 
a hospodárnou dopravu dostupnou pro každého. 
Filip Medelský

V České republice je zatím postaveno přes 3 500 kilometrů cyklostezek 
a každoročně se otevřou desítky kilometrů dalších. Mnohé z nich jsou 
spolufinancovány pomocí Integrovaného regionálního operačního 
programu (IROP), který se především ve svých výzvách č. 18 – 
Podpora bezpečnosti dopravy a cyklodopravy a č. 72 – Cyklodoprava 
II, zaměřil právě na podporu výstavby infrastruktury pro milovníky 
cestování na dvou kolech. 
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Dotace z IROP  
pomohly postavit nové 
kilometry cyklostezek
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Aktuálně je v  rámci IROP vyhlášeno 82 výzev, 
přičemž zatím poslední výzvy č. 81 „Rozvoj so-
ciálních služeb II“ a  č. 82 „Rozvoj sociálních 
služeb II (SVL)“, byly vyhlášeny v  květnu 2018. 
Příjem žádostí o podporu u těchto výzev trvá do 
29. 11. 2018.

Nejdůležitější změnou v letošním harmonogramu 
výzev je přidání nových výzev. Jedná se o  plá-
nované výzvy č. 83 „Sociální bydlení ITI“, č. 84 
„Sociální bydlení IPRÚ“ a č. 85 „Sociální bydlení 
CLLD“, zaměřené na sociální bydlení, kde mo-
hou být projekty předkládány přes integrované 
nástroje. Tyto výzvy navazují ve svých podmín-
kách na již vyhlášené individuální výzvy č. 79 a č. 
80. Další tři nové výzvy byly do harmonogramu 
zařazeny v rámci specifického cíle IROP 2.4. Jed-

ná se o výzvu č. 86 zaměřenou na zajištění infra-
struktury vedoucí k přechodu do škol hlavního 
vzdělávacího proudu a  k  samostatnému způ-
sobu života. Tato výzva bude vyhlášena v srpnu 
2018 a žádosti o projekt bude možné předkládat 
do září 2018. A dále výzvy č. 87 a č. 88 zaměřené 
na infrastrukturu pro předškolní vzdělávání, 
včetně regionů spadajících do SVL. 
Podrobnější informace k  zaměření otevřených 
i plánovaných výzev IROP, objemu jejich alokace 
i termínů vyhlášení a ukončení, jsou uvedeny na 
webových stránkách Centra (www.crr.cz) nebo 
IROP (www.irop.mmr.cz). Zde je rovněž umístěn 
aktualizovaný harmonogram výzev IROP (Ža-
datelé a  příjemci/Dokumenty/Základní doku-
menty IROP).

Centrum pro regionální rozvoj informuje žadatele v  Integrovaném 
regionálním operačním programu o aktualizaci harmonogramu výzev 
pro druhou polovinu roku 2018. 

Aktualizovaný harmonogram 
výzev IROP pro rok 2018

Číslo 
výzvy Název výzvy

Druh 
výzvy

Plánované 
datum vyhlá-
šení výzvy

Plánované datum 
zahájení příjmu 
žádostí o podporu

Plánované datum ukon-
čení příjmu předběžných 
žádostí o podporu

81 Rozvoj sociálních služeb II. kolová 05/2018 06/2018 11/2018

82 Rozvoj sociálních služeb (SVL) II. kolová 05/2018 06/2018 11/2018

83 Sociální bydlení - ITI průběžná 06/2018 06/2018 12/2019

84 Sociální bydlení - IPRÚ průběžná 06/2018 06/2018 12/2019

85 Sociální bydlení - CLLD průběžná 06/2018 06/2018 12/2019

86

Infrastruktura vedoucí k přechodu 
do škol hlavního vzdělávacího 
proudu a k samostatnému způsobu 
života

průběžná 08/2018 09/2018 09/2019

87 Infrastruktura pro předškolní 
vzdělávání II. kolová 09/2018 10/2018 10/2018

88 Infrastruktura pro předškolní vzdě-
lávání (SVL) II. kolová 09/2018 10/2018 10/2018



Centrum pro regionální rozvoj připravilo pro žadatele a příjemce přehledy 
způsobilosti výdajů. Ty obsahují nejčastější příklady uplatňovaných 
výdajů z  vybraných specifických cílů a  výzev IROP včetně označení 
jejich způsobilosti/nezpůsobilosti a vazby na hlavní nebo vedlejší aktivity 
projektu. Přehledy jsou pravidelně aktualizovány a  rozšiřovány o  další 
specifické cíle IROP. Aktuální verze jsou vždy dostupné na webových 
stránkách Centra (sekce IROP/Způsobilost výdajů).

Žadatelé a příjemci mohou nově 
využít matice způsobilých výdajů

Aktuálně mohou žadatelé a příjemci při administraci projektů využít přehledy uplatňovaných výdajů 
z následujících specifických cílů a výzev IROP:

Zároveň upozorňujeme žadatele a  příjemce, že 
zpracované přehledy neobsahují absolutní výčet 
způsobilých/nezpůsobilých výdajů. Každý výdaj 
musí splnit základní hlediska způsobilosti dle 
Obecných pravidel a  být v  souladu s  pravidly 
způsobilosti daného specifického cíle, resp. akti-
vity.  Způsobilost každého výdaje je vždy posuzo-

Desatero k žádostem o platbu

SC 2.4: výzva č. 14 "Infrastruktura pro předškolní vzdělávání" a č. 15 "Infrastruktura pro předškolní vzdělávání v SVL",

SC 2.5: výzva č. 16 "Energetické úspory v bytových domech",

SC 1.2: výzva č. 18 "Podpora bezpečnosti dopravy a cyklodopravy" - aktivita cyklodoprava,

SC 1.2: výzva č. 18 "Podpora bezpečnosti dopravy a cyklodopravy" - aktivita bezpečnost dopravy,

SC 3.2: výzva č. 28 "Specifické informační a komunikační systémy a infrastruktura II" ,

SC 2.1: výzva č. 29 "Rozvoj sociálních služeb" a č. 30 "Rozvoj sociálních služeb v SVL", 

SC 2.4: výzva č. 32 "Infrastruktura středních škol a vyšších odborných škol" a č. 33 "Infrastruktura středních škol a vyšších 
odborných škol",

SC 1.3: výzva č. 36 "Stanice IZS",

SC 2.5: výzva č. 37 "Energetické úspory v bytových domech II",

SC 2.4: výzva č. 46 "Infrastruktura základních škol" a č. 47 "Infrastruktura základních škol SVL",

SC 2.4: výzva č. 56 "Infrastruktura pro zájmové, neformální a celoživotní vzdělávání" a č. 57 "Infrastruktura pro zájmové, 
neformální a celoživotní vzdělávání (SVL)".

vána ve vztahu k zaměření a cíli projektu, v rámci 
kterého bude daný výdaj uplatňován. V případě 
pochybností doporučujeme vše konzultovat 
s  příslušným krajským pracovištěm Centra pro 
regionální rozvoj (kontakty jsou k  dispozici na 
webu Centra).
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Předkládat ke kontrole veškerou dokumen-
taci k veřejným zakázkám (včetně zakázek 
v  režimu VZMR) a  případné dodatky co 
nejdříve, nikoliv až se žádostí o  platbu. 
První musí být zkontrolován průběh VZ 
a  případný dodatek, a  až následně budou 
kontrolovány výdaje z  VZ nárokované 
v žádosti o platbu. Požadované dokumenty 

jsou uvedeny v  Obecných pravidlech pro 
žadatele a  příjemce a  specifických pravi-
dlech pro žadatele a  příjemce příslušné 
výzvy.

Průběžně aktualizovat průběh VZ v  mo-
dulu Veřejné zakázky, pomůcka pro vy-
plnění je přílohou Obecných pravidel pro 
žadatele a příjemce P35.

Dokládat veškeré požadované dokumenty 
k ověření způsobilosti výdajů. Požadované 
dokumenty jsou uvedeny ve specifických 
pravidlech pro žadatele a příjemce přísluš-
né výzvy. Nejčastější jsou tato pochybení:

•	 nedoložená	 evidence	 příjmů	 a  výdajů	
projektu k  prokázání zajištění povin-
nosti jednoznačného přiřazení účetních 
položek vztahujících se k  realizaci pro-
jektu,

•	 u první	Žádosti	o platbu	není	doložena	
kopie smlouvy o  zřízení bankovního 

účtu, na který požaduje příjemce po-
skytnout dotaci a  dále kopie smluv ke 
všem bankovním účtům, ze kterých 
byly provedeny úhrady předkládaných 
účetních/daňových dokladů k proplace-
ní, nebo vyplněna příloha P32 – Čestné 
prohlášení o bankovním účtu (netýká se 
OSS a PO OSS),

•	 není	uvedeno	 registrační	 číslo	projektu	
na faktuře. 

Průběžně kontrolovat plnění indikátorů1, 
realizovaných aktivit, čerpání rozpoč-
tu. Předkládat včas žádosti o  změnu. Bez 

ukončení změnového řízení (schválení/
neschválení změny) nelze podat žádost 
o platbu. 

Ve zprávě o realizaci popsat a doložit zrea-
lizovanou publicitu. Příjemce musí naplnit 

všechny formy povinné publicity.

1 U indikátorů v SC 2.5 je zapotřebí průběžně kontrolovat, zda použité materiály/technologie mají stejné vlastnosti jako materiály 
doporučené energetickým specialistou v PENB. V případě potřeby je nutné provést přepočet PENB dle použitých materiálů a žádostí 
o změnu upravit cílové hodnoty indikátorů ještě před ukončením realizace projektu.
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Zprávu o realizaci a žádost o platbu vyplnit 
podle přílohy Obecných pravidel pro žada-
tele a příjemce - příloha P26.

Nejčastější pochybení:

Zpráva o realizaci - následující pole vypl-
ňovat v souladu s požadovaným vysvětle-
ním z přílohy P26:

- Záložka informace o zprávě (chybně vy-
plněná data)

•	 sledované	období	od,
•	 sledované	období	do,
•	 skutečné	datum	zahájení,
•	 skutečné	datum	ukončení.

- Záložka Identifikace problémů (např. 
v  případě podaných žádostí o  změnu, 
uzavřených dodatků apod.)

Žádost o platbu - následující pole vyplňo-
vat v souladu s údaji na účetním dokladu/
žádosti o podporu a přílohou P26:

- Záložka SD-1 Účetní/daňové doklady

•	 celková	částka	uvedená	na	dokladu,
•	 číslo	smlouvy/objednávky,	ke	které	se	

doklad vztahuje (je-li relevantní),
•	 číslo	výběrového	řízení,	ke	kterému	se	

doklad vztahuje (je-li relevantní),
•	 částka	 připadající	 na	 prokazované	

způsobilé výdaje.

Využívat seznam účetních dokladů pro vý-
daje do 10 000,- Kč (vč. DPH). Nahrazuje 
předkládání faktur, ostatních účetních do-
kladů nebo dokladů stejné důkazní hodno-

ty. Vzor je přílohou P25 Obecných pravidel 
pro žadatele a  příjemce. Kontrola výdajů 
uvedených v seznamu účetních dokladů je 
provedena při kontrole na místě.

Informovat Centrum o zahájení, průběhu 
a  ukončení všech externích kontrol a  au-
ditů. Buďto vyplněním záložky Kontroly 

v  MS2014+, nebo e-mailem na příslušné 
pracoviště Centra. Za neinformování hro-
zí sankce podle Podmínek právního aktu.

Námitky proti krácení výdajů, nebo uděle-
né sankci podávat včas, s řádným vysvětle-
ním a s podpůrnými doklady. V případě vy-

hovění námitek ze strany Centra/ŘO IROP 
bude automaticky založena v MS2014+ do-
datečná žádost o platbu na uznané výdaje.

V  případě jakékoliv nejasnosti, nebo do-
tazu se co nejdříve obrátit na manažery 

projektu na Centru. Nenechávat nic na po-
slední chvíli.

V  případě, že žádost o  platbu a  zprávu 
o  realizaci připravuje a předkládá externí 
zpracovatelská firma, je nutné ze strany 
příjemce zajistit odpovídající plnou moc 
a následně kontrolovat:

•	 dodržení	termínu	pro	předložení,	

•	 kvalitu	a rozsah	předkládané	dokumen-

tace (tak, aby byla v souladu s Obecnými 
pravidly pro žadatele a příjemce, speci-
fickými pravidly příslušné výzvy), 

•	 splnění	požadavků	na	doplnění.

Odpovědnost za dodržení Podmínek práv-
ního aktu má vždy příjemce.


