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AKTIVITY V OBLASTI CESTOVNÍHO RUCHU A REKREACE 

SPOLUFINANCOVANÉ ZE SF A NÁRODNÍCH ZDROJŮ 

Česko disponuje přírodními, kulturně-historickými a společenskými předpoklady pro rozvoj 

cestovního ruchu (dále CR) a rekreace jak v národním, tak mezinárodním měřítku. Naproti tomu 

realizační předpoklady, jako je nabídka a kvalita infrastruktury a služeb v oblasti CR a rekreace, 

management a marketing CR a kvalita lidských zdrojů, zaznamenávají určité nedostatky, resp. slabé 

stránky a příležitosti. Nemalý vliv cestovního ruchu a rekreace na fyzické, environmentální 

a socioekonomické prostředí a v neposlední řadě také na fyzické a duševní zdraví a osobní rozvoj 

člověka proto vyžaduje efektivní řízení a účinné nástroje rozvoje CR a rekreace na všech úrovních. 

Na národní úrovni vytyčuje hlavní směry rozvoje cestovního ruchu strategický dokument „Koncepce 

státní politiky cestovního ruchu v ČR na období 2007–2013“, zpracovaný Ministerstvem pro místní 

rozvoj ČR (dále MMR ČR) z pozice metodického a koordinačního orgánu pro všechny subjekty 

působící v oblasti cestovního ruchu. Tento dokument definuje priority rozvoje cestovního ruchu 

v Česku v období 2007–2013 (MMR ČR 2007a). Stal se tudíž jedním z výchozích podkladů 

při zpracovávání „Národního strategického referenčního rámce ČR 2007–2013“ (dále NSRR), který 

popisuje implementaci kohezní politiky EU v Česku v programovém období 2007–2013. Na NSRR je 

tedy možné nahlížet jako na jeden z nástrojů rozvoje cestovního ruch a rekreace v Česku.  

Ve stávajícím programovém období je na rozvoj CR a rekreace vymezeno více než 4 % celkové 

alokace NSRR. Implementace aktivit v diskutované oblasti je rozdělena mezi Integrovaný operační 

program (dále Integrovaný OP), všechny regionální operační programy (dále regionální OP) a také 

Operační program Praha–Konkurenceschopnost (dále OP Praha–Konkurenceschopnost). 

Realizace aktivit podporovaných v rámci priority „Udržitelné rozvoj cestovního ruchu a využití 

potenciálu kulturního dědictví“ přispívá k naplnění strategického cíle NSRR „Konkurenceschopná 

česká ekonomika“ (MMR ČR 2007b). 

Cílem překládané kapitoly je poskytnout přehled o aktivitách v oblasti cestovního ruchu a rekreace 

spolufinancovaných ze strukturálních fondů (dále SF) a národních zdrojů, a to z finančního, věcného 

a regionálního pohledu. 

Dle NSRR jsou pod spojením „aktivity v oblasti cestovního ruchu a rekreace1“  chápány činnosti 

v následujících oblastech: 

• organizace a řízení CR, zajištění standardizace kvality služeb CR a zkvalitnění marketingové 

podpory v sektoru cestovního ruchu, 

                                                      
1 NSRR nepoužívá pojem „rekreace“, nicméně infrastrukturu a služby CR v daném regionu / lokalitě užívají 
nebo mohou využívat vedle zahraničních a domácích návštěvníků a turistů také rezidenti. V jejich případě se 
jedná o krátkodobé odpočinkové činnosti realizované v rámci jejich volného času za účelem regenerace 
životních sil v obvyklém prostředí, tj. v místě trvalého bydliště (Pásková, Zelenka 2002). Z tohoto důvodu NOK-
MMR považuje za relevantní užívat tento termín v předkládaném textu ve spojitosti se sledovanými aktivitami 
spolufinancovanými ze SF a národních zdrojů. 



 
CESTOVNÍ RUCHU A REKREACE ZE SF A NÁRODNÍCH ZDROJŮ 

– DUBEN 2011  

 

4 
 

• revitalizace kulturních památek, modernizace historicky cenných objektů a jejich vybavení 

pro uchování, ochrana a další využití národního kulturního dědictví a modernizace kulturních 

služeb, 

• modernizace a budování základní a doplňkové infrastruktury CR a rekreace, rekonstrukce 

atraktivit CR a rekreace, zkvalitňování služeb CR a podpora destinačního managementu. 

 

Tab. 1 – Přehled oblastí podpory OP zaměřených na aktivity v oblasti cestovního ruchu a rekreace 

Úroveň / název OP 
Prioritní 

osa 
Oblast 

podpory 
Název oblasti podpory 

Národní úroveň 

Integrovaný OP 
4 4.1a,b Národní podpora cestovního ruchu 

5 5.1 Národní podpora využití potenciálu kulturního dědictví 

Regionální úroveň 

ROP Severozápad 4 

4.1 Budování a rozvoj atraktivit a infrastruktury v cestovním ruchu 

4.2 Zlepšování kvality a nabídky ubytovacích a stravovacích zařízení 

4.3 Podpora marketingu a tvorby rozvoje produktů cestovního ruchu 

ROP Moravskoslezsko 2 
2.2 Rozvoj cestovního ruchu 
2.4 Marketing regionu 

ROP Jihovýchod 
2 

2.1 Rozvoj infrastruktury pro cestovní ruch 

2.2 Rozvoj služeb v cestovním ruchu 
1 1.4 Rozvoj infrastruktury pro nemotorovou dopravu 

ROP Střední Morava 
3 

3.1 Integrovaný rozvoj cestovního ruchu 

3.2 Veřejná infrastruktura a služby 
3.3 Podnikatelská infrastruktura a služby 
3.4 Propagace a řízení 

1 1.3 Bezmotorová doprava 

ROP Severovýchod 3 
3.1 

Rozvoj základní infrastruktury a doprovodných aktivit v oblasti 
cestovního ruchu 

3.2 Marketingové a koordinační aktivity v oblasti cestovního ruchu 

ROP Jihozápad 3 

3.1 Rozvoj infrastruktury cestovního ruchu 

3.2 
Revitalizace památek a využití kulturního dědictví v rozvoji 
cestovního ruchu 

3.3 
Rozvoj služeb cestovního ruchu, marketingu a produktů 
cestovního ruchu 

ROP Střední Čechy 2 

2.1 Podnikatelská infrastruktura a služby cestovního ruchu 

2.2 Veřejná infrastruktura a služby cestovního ruchu 
2.3 Propagace a řízení turistických destinací Středočeského kraje 

OP Praha–Konkurenceschopnost 

2 2.1 

Revitalizace a ochrana území 

CZ.2.16/2.1.00/21119 Revitalizace Vršovické vodárny v Braníku 
CZ.2.16/2.1.00/22014 Revitalizace zahrady Kinských 
CZ.2.16/2.1.00/22211 Gočárovy domy 

CZ.2.16/2.1.00/22218 Přemístění kapličky při ul. Karlovarská 
CZ.2.16/2.1.00/22221 Břevnovský klášter - rehabilitace 
a zpřístupnění klášterní zahrady 

1 1.1 

Podpora ekologicky příznivé povrchové veřejné dopravy 

CZ.2.16/1.1.00/21001 Cyklistická stezka Malá Chuchle–Lahovice 
CZ.2.16/1.1.00/21002 Rokytka - rozvoj území - cyklostezka 

Zdroj: programové dokumenty OP, MSC2007 
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Pro potřeby této analýzy byly vybrány dílčí oblasti podpory Integrovaného OP, regionálních OP a OP 

Praha–Konkurenceschopnost, které jsou zaměřeny na aktivity v oblasti CR a rekreace. Přehled 

vybraných oblastí podpory nabízí tabulka 1.2  

Obecně lze shrnout, že Integrovaný OP se zaměřuje na aktivity v cestovním ruchu, které vyžadují 

řízení a koordinaci z národní úrovně, a dále na operace zaměřené na objekty národního 

a nadregionálního významu. V rámci regionálních OP a pražského OP je realizována přímá 

podpora infrastruktury, služeb a managementu cestovního ruchu a rekreace na regionální 

a lokální úrovni. Na tomto místě je důležité poznamenat, že intervence Integrovaného OP 

a regionálních OP jsou v řadě případů vzájemně navázané s cílem přispívat k vyváženému rozvoji 

území. Pro účely zajištění těchto vazeb byl zaveden pojem „synergický projekt“. 

V rámci finančního monitoringu analýza pracuje se základními stavy čerpání finančních prostředků 

ze SF a národních zdrojů. Pro potřeby věcného monitoringu jsou použity vybrané relevantní 

indikátory, které vystihují hlavní aktivity v oblasti CR a rekreace agregované z úrovně projektů 

na úrovni OP a NUTSIII, tj. krajů ČR. Zdrojová data pokrývají období od počátku programového 

období do 4. května 2011 a byla získána z centrálního monitorovacího systému (MSC2007)3. Součástí 

analýzy jsou vedle tabulek a grafů také mapové výstupy, které zachycují prostorové rozmístění 

investic do oblasti CR a rekreace ze SF a národních zdrojů na území Česka. 

 

PROSTOROVÉ ROZMÍSTĚNÍ INVESTIC 

Prostorové rozmístění investic ze SF a národních zdrojů na aktivity v oblasti cestovního ruchu 

a rekreace na území Česka je zachyceno na obrázku 1. Schválené finanční prostředky jsou 

nerovnoměrně rozmístěny a současně koncentrovány do určitých regionů a lokalit.  

Patrné je zejména soustředění do oblastí s nejvyšším potenciálem rekreačních ploch4, tedy 

do horských a podhorských oblastí s příznivými přírodními podmínkami pro CR a rekreaci, jako jsou 

Krkonoše, Krušné hory, Šumava, Moravskoslezské Beskydy a Jeseníky. Zde je vhodné upozornit, že 

investice jsou směřovány do environmentálně hodnotných oblastí, u kterých existuje riziko ohrožení 

intenzivním rozvojem CR a rekreace, zejména masovými formami CR. Výjimku představuje Český 

les, který i přes velké přírodní předpoklady pro rozvoj CR a rekreace, zůstává stranou rozvoje těchto 

aktivit. 

                                                      
2 U některých regionálních OP jsou aktivity zaměřené na výstavbu a rekonstrukci cyklostezek a cyklotras 
podporovány kromě oblastí podpory uvedených v tabulce také v rámci oblastí soustředěných primárně 
na aktivity nepřímo související s CR a rekreací (např. na oblast dopravy). Vzhledem k nepatrnému zastoupení 
popisovaných aktivit vůči ostatním podporovaným, nejsou údaje za tyto oblasti podpory zahrnuty do finančních 
výstupů. Délka cyklostezek a cyklotras, které nejsou zahrnuty ve finančním monitoringu, představuje 36,1 % 
celkového závazku počtu kilometrů. Další výjimka se týká OP Praha–Konkurenceschopnost, v jehož případě 
vstupují do analýzy namísto oblastí podpory pouze vybrané projekty s identifikovanými indikátory CR 
a rekreace. 
3 Kvalita dat v předkládané analýze je závislá na správnosti a úplnosti dat poskytovaných žadateli / příjemci 
a řídicími orgány / zprostředkujícími subjekty. 
4 Potenciál rekreační plochy je ukazatel vyjadřující podíl potenciálních rekreačních ploch v katastrálním území 
jednotlivých obcí ČR. Ukazatel tedy vyjadřuje procento plochy vhodné k rekreačnímu využití. Za rekreační 
plochy jsou považovány plochy lesní půdy, luk, pastvin, zahrad a sadů, a dále vodní toky a plochy (Vystoupil 
a kol. 2006).  
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Investice do CR a rekreace lze sledovat také ve venkovských oblastech se zemědělsky využívanou 

krajinou, např. Polabí, Českomoravská vrchovina, jižní Morava. Pro tyto oblasti představuje rozvoj 

zejména měkkých forem cestovního ruchu a rekreace další potenciální zdroj příjmů. Stranou aktivit 

příjemců v oblasti CR a rekreace nezůstávají ani oblasti v blízkosti vodních toků a ploch (Lipensko, 

Třeboňsko), které také disponují rekreačním potenciálem pro rozvoj CR a rekreace. 

Zajímavé je z hlediska prostorového rozmístnění finančních prostředků ze SF a národních zdrojů 

jejich relativně plošné rozložení na území Královéhradeckého a Libereckého kraje na rozdíl 

od ostatních krajů. To je dáno realizací finančně malých projektů s velkým množstvím míst realizace. 

Nejvíce jsou zastoupeny projekty zaměřené na propagaci a marketing turistického regionu 

(např. Tanvaldsko, Český ráj, Máchův kraj, Českolipsko, Novobydžovsko a Chlumecko, Kladské 

pomezí, Podkrkonoší, Broumovsko, Orlicko a Podorlicko, Novopacko, Podzvičínsko, Hradecko aj.) 

a turistické destinace (např. Špindlerův Mlýn, Dvůr Králové n. Labem, Královská věnná města aj.) 

a na další aktivity destinačního managementu, dále na rekonstrukce stávající materiálně-technické 

základny a atraktivit CR lokálního významu či vybudování doplňkové infrastruktury CR a rekreace 

malého rozsahu atd. Uvedené aktivity obecně podtrhují význam cestovního ruchu a rekreace 

ve východních Čechách. 

Dále lze vysledovat silnou koncentraci investic jak do významných destinací CR s cennými kulturně-

historickými a společenskými atraktivitami národního a nadnárodního významu (Praha, Litomyšl, 

Český Krumlov, Kroměříž, Terezín aj.), tak do celé řady dalších atraktivit CR regionálního a lokálního 

významu. Příkladem mohou být střední Čechy, kde se nachází množství solitérních objektů, které mají 

potenciál být cílem jednodenních výletů pro zahraniční turisty i rezidenty pražské aglomerace. 

Ze skupiny nejúspěšnějších obcí dle objemu schválených finančních prostředků ze SF a národních 

zdrojů, které jsou zachyceny na obrázku 1, mohou některé zaujmout:  

• V obci Teplá je realizován projekt na záchranu církevní památky na seznamu národních 

kulturních památek, a to kláštera premonstrátů.  

• Obdobně v obci Plasy probíhá rekonstrukce areálu cisterciáckého kláštera, národní kulturní 

památky, s cílem zřídit zde Centrum stavitelského dědictví, a také oprava kostela Sv. Jakuba 

Většího v Žebnici.  

• Ve Vítkovicích je rekonstruována technická památka (Národní kulturní památka Vítkovice), 

soubor objektů, ve kterých donedávna probíhala těžká výroba a zpracovávání vytěženého 

materiálu. Cílem projektu je toto tzv. brownfields revitalizovat a najít pro tento areál nové 

funkční využití, konkrétně pro edukativní, kulturní a společenské aktivity.  

• V Ústí nad Labem je ze SF a národních zdrojů spolufinancováno 10 projektů, z nichž finančně 

nejnáročnější je rekonstrukce Muzea města Ústí nad Labem s cílem zřídit zde centrum česko-

německých studií „Collegiium Bohemicum“, další projekty se pak zaměřují na navýšení 

a zkvalitnění ubytovací kapacity a na marketing a propagaci regionu.  

• V Plzni je realizováno celkem 13 projektů, z nichž finančně nejnáročnější je budování africké 

a asijské expozice v Zoologické a botanické zahradě, výstavba areálu zimního stadionu Plzeň–
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Košutka, rekonstrukce místních židovských památek a multifunkční areál pro děti „Dům 

pohádek“.  

Z uvedeného přehledu vyplývá, že převažují rekonstrukce památek národního významu, resp. objektů, 

které ztratily své původní funkční využití, a SF a národní zdroje představují nástroj k jejich fyzické 

záchraně a rozvoji aktivit, které reagují na současné potřeby, zájmy a trendy ve společnosti.  

Za zmínku stojí také další oblasti, které jsou úspěšné v získávání finančních prostředků ze SF 

a národních zdrojů na aktivity v oblasti CR a rekreace: 

• Na Kralicku jsou realizovány projekty zaměřené na modernizaci a údržbu infrastruktury 

pro zimní formy CR a rekreace (lyžařský areál Červená Voda–Buková hora a běžecké tratě 

na Orlicku) a na využití kulturně-historického dědictví regionu (rozvoj přírodního muzea 

Kralické pevnostní oblasti zahrnující zřízení Vojenského muzea Králíky, rekonstrukci 

dělostřelecké tvrze Hůrka, propagaci a marketing muzea). 

• Na Liberecku jsou realizovány velké investice do hromadných ubytovacích zařízení (výstavba 

lázeňského areálu Dům Pohody v obci Chrastava, rekonstrukce ubytovny „Řecký domov“ 

na čtyřhvězdičkový hotel v obci Frýdlant) a do další materiálně-technické základny 

(sportovně-rekreační areály). Z fondů EU také byla spolufinancována rekonstrukce přístupové 

komunikace k televiznímu vysílači Ještěd a do stejnojmenného sportovního areálu. 

• Na Beskydsku je největší objem finančních prostředků směřován na rozvoj ubytovací kapacity 

(výstavba luxusního hotelu v zázemí golfového hřiště v obci Čeladná, modernizace hotelu 

Horal v obci Velké Karlovice) a na modernizaci lyžařských areálů (Kohútka–Javorníky, Synot 

Malé Karlovice–Pluskovec). Dále je podporován marketing a propagace běžeckého lyžování 

a cyklostezek v regionu (Beskydská magistrála, Cyklostezka Bečva). 

• V Ašském výběžku byl podpořen integrovaný projekt s cílem zvýšit vybavenost a kvalitu 

zařízení pro trávení volného času v zázemí města Aš. 

Výčet dalších finančně náročných projektů ve vybraných oblastech Česka ukazuje, že ze SF 

a národních zdrojů jsou spolufinancovány také aktivity zacílené na rozšíření a zkvalitnění služeb 

a infrastruktury CR a rekreace. 

 

Souhrnně lze konstatovat, že finanční prostředky ze SF a národních zdrojů na aktivity v oblasti 

cestovního ruchu a rekreace jsou směřovány do oblastí, které jsou z ekonomického pohledu 

považovány za spíše periferní, ovšem z hlediska cestovního ruchu a rekreace jsou vysoce atraktivní 

nebo alespoň disponují určitým potenciálem pro rozvoj těchto aktivit. Prostředky z fondů EU tedy 

představují nástroj pro využití lokalizačních a současně aktivaci a rozvoj realizačních předpokladů 

regionu / lokality pro cestovní ruch a rekreaci. 
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Obrázek 1 – Aktivity v oblasti cestovního ruchu a rekreace spolufinancované ze SF a národních zdrojů – schválené finanční prostředky dle místa realizace  

 
Zdroj: MSC2007 – 4. 5. 2011 
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REALIZACE AKTIVIT CESTOVNÍHO RUCHU V RÁMCI INTEGROVANÉHO OP 

Problematika cestovního ruchu je v  Integrovaném OP řešena v rámci vícecílové prioritní osy 4 

Národní podpora cestovního ruchu a oblasti podpory 5.1 Národní podpora využití potenciálu 

kulturního dědictví. 

Cílem prioritní osy 4 je „podpora vytvoření základního prostředí a nezbytných podmínek pro rozvoj 

CR na národní úrovni“ a to skrze (a) zvyšování počtu subjektů napojených na rezervační systém CR, 

(b) zajišťování zvýšení kvality poskytovaných služeb CR jejich jednotnou certifikací a standardizací, 

(c) zkvalitňování statistik a informací o cestovním ruchu a (d) zvyšování počtu propagačních nebo 

marketingových produktů CR (ŘO IOP 2007). Realizace aktivit v rámci oblasti podpory 5.1 docílí (a) 

technické rehabilitace a optimálního využití vybraných památek národního významu, (b) zvýšení 

úrovně a dostupnosti odborných veřejných služeb v oblasti péče o kulturní dědictví, jeho využití 

a prezentaci, (c) rozšíření a zkvalitnění kulturní služby a (d) zvýšení atraktivitu regionů pro obyvatele, 

investory, turisty a návštěvníky (ŘO IOP 2007). 

Finanční hodnocení 

V rámci Integrovaného OP je na aktivity v oblasti CR národního a nadregionálního významu 

vymezeno 7,9 mld. Kč, což je 24 % alokace určené na aktivity v oblasti cestovního ruchu 

a rekreace spolufinancované v rámci NSRR.  

 

Tab. 2 – Údaje o projektech a čerpání v oblasti cestovního ruchu v rámci Integrovaného OP 
(SF a národní zdroje, CZK) 

OP/ Oblast 
podpory 

Celková 
alokace 2007–

2013 na 
oblast 

podpory 

Podané žádosti 
Projekty s vydaným 

Rozhodnutím / 
podepsanou Smlouvou 

Proplacené 
prostředky 
příjemcům 

Finančně ukončené 
projekty 

mil. Kč počet mil. Kč počet mil. Kč mil. Kč počet mil. Kč 

4.1a,b 1 854,2 61 1 818,9 17 754,7 110,8 0 0,0 
5.1 6 043,9 42 14 025,8 16 5 460,5 267,1 0 0,0 

IOP  7 898,1 103 15 844,7 33 6 215,2 377,9 0 0,0 

Zdroj: MSC2007 – 4. 5. 2011 

 

Od počátku programového období k 4. květnu 2011 žadatelé předložili 103 žádostí o podporu 

na aktivity v oblasti CR v celkové hodnotě 15,8 mld. Kč (200,6 % alokace OP na tyto aktivity).  

Doposud bylo vydáno Rozhodnutí o poskytnutí dotace na 33 projektů v celkové hodnotě 

6,1 mld. Kč (78,7 % alokace OP na sledované aktivity). Naprostá většina schválených finančních 

prostředků je směřována na projekty v oblasti podpory 5.1, tedy na rekonstrukce a revitalizace 

kulturně-historických památek, které se obecně vyznačují velkou finanční náročností (v průměru 

350 mil. Kč / projekt). V prioritní ose 4 byly schváleny finanční prostředky ze SF a národních zdrojů 

na projekty zaměřené na monitoring, propagaci a marketing vybraných forem CR a atraktivit CR 

a dále na zkvalitnění služeb subjektů CR.  



 
CESTOVNÍ RUCHU A REKREACE ZE SF A NÁRODNÍCH ZDROJŮ 

– DUBEN 2011  

 

10 
 

Příjemcům pomoci bylo doposud proplaceno 377,9 mil. Kč (4,8 % alokace OP a 6,1 % finančních 

prostředků krytých Rozhodnutím / Smlouvou na sledované aktivity). Tuto relativně nízkou částku 

vysvětluje skutečnost, že všechny schválené projekty se aktuálně nachází ve fázi realizace. 

Žadateli, resp. příjemci podpory v prioritní ose 4 jsou organizační složky státu a jimi zřizované 

příspěvkové organizace (Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, Česká centrála cestovního ruchu), 

nestátní neziskové organizace a zájmová sdružení právnických osob (Sdružení lázeňských míst) 

s celorepublikovým působením v cestovním ruchu. V oblasti podpory 5.1 je skupina příjemců 

diverzifikovanější, jedná se o obce, resp. městské části, příspěvkové organizace, církevní organizace, 

zájmové sdružení právnických osob ad. 

Hodnocení stavu cestovního ruchu na národní úrovni  

Předpokladem konkurenceschopnosti Česka jako destinace cestovního ruchu je zajištění kvalitního 

a efektivního marketingu a propagace Česka v zahraničí i v tuzemsku. Na národní úrovni je touto 

úlohou pověřena Česká centrála cestovního ruchu (CzechTourism), a to prostřednictvím tvorby 

a systémové propagace národních produktů cestovního ruchu (poznávací CR, lázeňství, kongresový 

a incentivní CR, aktivní formy CR aj.). Nabídku cestovního ruchu ovšem utváří i další neméně 

důležité aspekty, které prozatím v Česku vykazují určité rezervy. Lze je shrnout v následujících 

bodech: různorodá kvalita nabízených služeb v zařízeních CR, nejednotná garance kvality služeb CR, 

omezená profesionalita subjektů CR, malé využívání moderních informačních a rezervačních systémů, 

nevyhovující fyzický stav kulturně-historických památek národního a nadnárodního významu a s tím 

související nemožnost jejich využití pro kulturně-společenské aktivity a další účely, nerovnoměrné 

rozložení návštěvnosti na území Česka atd. Pro hodnocení významu a dopadů cestovního ruchu 

na českou ekonomiku je pak důležitá dostatečná šíře a kvalita dat o cestovním ruchu pro potřeby 

sestavení Satelitního účtu cestovního ruchu. 

Výše uvedené atributy cestovního ruchu v Česku jsou na národní úrovni rozvíjeny prostřednictvím 

aktivit podporovaných právě v rámci Integrovaného OP. 

Věcné hodnocení 

K 4. květnu 2011 mají všechny vybrané indikátory Integrovaného OP, které reflektují aktivity 

v oblasti cestovního ruchu, nulovou dosaženou hodnotu, závazky příjemců však vykazují hodnoty 

nenulové, což dokládá, že v současnosti realizace těchto aktivit probíhá. 

 



 
CESTOVNÍ RUCHU A REKREACE ZE SF A NÁRODNÍCH ZDROJŮ 

– DUBEN 2011  

 

11 
 

Tab. 3 – Vybrané indikátory Integrovaného OP 

Kód  Úplný název indikátoru 
Měrná 

jednotka  

Výchozí 

hodnota  

Cílová 

hodnota  

Závazek 

příjemce 

Dosažená 

hodnota  

410302 
Počet vytvořených marketingových produktů 

pro CR 
Počet 0,0 20,0 14,0 0,0 

410401 
Počet zregenerovaných nemovitých kulturních 

památek 
Počet 0,0 20,0 62,0 0,0 

410404 
Počet vytvořených metodik v oblasti 

kulturního dědictví 
Počet 0,0 20,0 13,0 0,0 

413315 
Počet zavedených standardů služeb 

cestovního ruchu 
Počet 0,0 10,0 12,0 0,0 

413320 
Počet nově klasifikovaných / certifikovaných 

subjektů v oblasti CR 
Počet 0,0 2 000,0 2 825,0 0,0 

Zdroj: MSC2007 – 4. 5. 2011 

 

Vysoké přezávazkování (nad 300 %) je sledováno u aktivity zaměřené na regeneraci nemovitých 

kulturních památek. Cílová hodnota tohoto indikátoru, kterou se zavázal naplnit Integrovaný OP 

v programovém dokumentu vůči EK, je 20 památek. Nicméně příjemci se již zavázali zregenerovat 

62 kulturních památek. Důvodem vysokého přezávazkování tohoto indikátoru je pravděpodobně 

podhodnocení cílové hodnoty při přípravě programového dokumentu OP. 

O něco nižší přezávazkování je registrováno u dalších dvou indikátorů. Prvním z nich je indikátor 

Počet nově klasifikovaných / certifikovaných subjektů v oblasti CR, kde závazek 2 825 subjektů 

odpovídá 141 % cílové hodnoty. Druhým indikátorem je Počet zavedených standardů služeb 

cestovního ruchu, kde se příjemci zavázali zavést 12 standardů služeb, což odpovídá 120 % cílové 

hodnoty. Obě tyto aktivity přispívají ke zkvalitňování úrovně služeb CR v Česku. Zaváděním 

standardů služeb CR se rozumí vytváření národních standardů kvality těchto služeb. V současnosti 

jsou realizovány projekty s cílem zavést státem garantované standardy kvality služeb poskytovaných 

v oblasti hotelnictví, gastronomie, cateringu, wellness, průvodcovství nebo pro cestovní kanceláře 

a cestovní agentury, ale také například ve službách venkovského CR či pro turistická informační 

centra. Klasifikace / certifikace subjektů CR pak deklaruje oficiálně zavedené národní a mezinárodní 

standardy ve službách CR. Znamená to, že subjekty díky státem garantované klasifikaci / certifikaci 

poskytují služby se zárukou kvality (ŘO IOP 2009).  

Pomaleji jsou prozatím realizovány aktivity, které sledují indikátory Počet vytvořených 

marketingových produktů pro CR a Počet vytvořených metodik v oblasti kulturního dědictví. Míra 

závazku těchto indikátorů se pohybuje v rozmezí 65–70 % cílové hodnoty. Pod pojmem marketingový 

produkt je chápán souhrn činností v oblasti CR, které vytváří ucelenou nabídku pro zájemce / 

účastníky cestovního ruchu (ŘO IOP 2009). Příkladem může být marketingová kampaň CzechTourim 

s názvem Kudy z nudy na podporu domácího CR nebo kampaň směřovaná na turisty z evropských 

států s cílem podpořit příjezdový CR. Dále jsou vytvářeny marketingové produkty na podporu 

kulturně-poznávacího CR (Putování po historických městech Čech, Moravy a Slezska), církevního 

a lázeňského CR nebo na aktivní formy CR (cykloturistika). V případě metodik se jedná o vytváření 

odborných postupů v identifikaci a nakládání s nemovitým, movitým a nehmotným kulturním 

dědictvím v Česku (ŘO IOP 2009). K této aktivitě se zavázal Národní památkový ústav, a to 
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prostřednictvím založení Národního centra zahradní kultury v Kroměříži a Centra obnovy památek 

architektury 20. století v Brně. 

 

Tab. 4 – Vybrané indikátory Integrovaného OP dle NUTS III 
Kód 410302 410401 

Název 
Počet vytvořených marketingových 

produktů pro CR 

Počet zregenerovaných nemovitých 

kulturních památek 

Kraj (NUTSIII) Závazek příjemců Dosažená hodnota Závazek příjemců Dosažená hodnota 

Praha 11,21 0,00 - - 

Středočeský - - 7,00 0,00 

Jihočeský 0,93 0,00 5,00 0,00 

Plzeňský - - 7,00 0,00 

Karlovarský - - 2,00 0,00 

Ústecký 0,93 0,00 5,00 0,00 

Liberecký 0,93 0,00 - - 

Královéhradecký - - 5,00 0,00 

Pardubický - - 10,00 0,00 

Vysočina - - 2,00 0,00 

Jihomoravský - - 8,00 0,00 

Olomoucký - - - - 

Zlínský - - 9,00 0,00 

Moravskoslezský - - 2,00 0,00 

Zdroj: MSC2007 – 4. 5. 2011 

 

Z územního hlediska jsou projekty vytvářející marketingové produkty pro CR realizovány pouze 

ve čtyřech krajích ČR. K celkovému závazku indikátoru (14 produktů) přispívají po 6,4 % tři kraje - 

Jihočeský, Ústecký a Liberecký. Zbylých 80 % cílové hodnoty je registrováno v hl. m. Praze, k čemuž 

nejvíce přispívá projekt CzechTourism „Upevnění postavení České republiky a její 

konkurenceschopnosti v cestovním ruchu“ s cílovou hodnotou 7,42 produktů, který usiluje o propagaci 

Česka jako evropské destinace CR. 

Regenerace nemovitých kulturních památek v rámci Integrovaného OP probíhá téměř ve všech krajích 

ČR s výjimkou kraje Olomouckého, Zlínského a hl. m. Prahy. Nejvyšší závazky příjemců evidujeme 

v Pardubickém kraji, kde probíhá revitalizace zámeckého návrší v Litomyšli, a ve Zlínském kraji, kde 

dochází k církevní památky Velehrad a také zámku a zahrad v Kroměříži. 
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Tab. 5 – Vybrané indikátory Integrovaného OP dle NUTS III 
Kód 410404 413315 413320 

Název 
Počet vytvořených metodik 

v oblasti kulturního dědictví 

Počet zavedených standardů 

služeb cestovního ruchu 

Počet nově klasifikovaných / 

certifikovaných subjektů v 

oblasti CR 

Kraj (NUTSIII) 
Závazek 

příjemců 

Dosažená 

hodnota 

Závazek 

příjemců 

Dosažená 

hodnota 

Závazek 

příjemců 

Dosažená 

hodnota 

Praha - - 12,00 0,00 2 825,00 0,00 

Jihomoravský 6,00 0,00 - - - - 

Zlínský 7,00 0,00 - - - - 

Zdroj: MSC2007 – 4. 5. 2011 

 

Projekty na vytvoření metodik v oblasti kulturního dědictví jsou realizovány ve Zlínském 

a Jihomoravském kraji. Jedná se o aktivity Národního památkového ústavu zmiňované výše v textu. 

Indikátory mapující zavádění standardů a klasifikace / certifikace subjektů CR mají místo realizace 

na území v hl. m. Praze. Důvodem je skutečnost, že tyto aktivity jsou realizovány MMR ČR se sídlem 

v Praze, nicméně dopady těchto aktivit doléhají na subjekty CR působící na celém území Česka. 

Na tomto místě je vhodné doplnit, že MMR ČR také čerpá finanční prostředky z fondů EU na zajištění 

a zkvalitnění statistických dat pro sestavování a zpřesňování tabulek Satelitního účtu cestovního ruchu 

ČR a na vznik databází ubytovacích zařízení, cestovních kanceláří a cestovních agentur 

a o kongresovém a incentivním CR. 

 

REALIZACE AKTIVIT CESTOVNÍHO RUCHU A REKREACE V RÁMCI 

REGIONÁLNÍ OP A OP PRAHA–KONKURENCESCHOPNOST 

Ve všech sedmi regionálních OP jsou aktivity v oblasti cestovního ruchu a rekreace podporovány 

v samostatných prioritních osách, příp. některé aktivity (výstavba a rekonstrukce cyklostezek 

a cyklotras) jsou realizovány v oblastech podpory ostatních prioritních os. V případě OP Praha–

Konkurenceschopnost jsou sledované aktivity realizovány v oblastech podpory 1.1 a 2.1. 

Společným cílem všech regionální OP je (a) zvýšení atraktivity daného regionu soudržnosti 

pro cestovní ruch (návštěvníky, turisty, podnikatele, rezidenty), (b) zajištění koordinovaného 

a integrovaného rozvoje CR a rekreace na území regionu, (c) prohloubení spolupráce veřejného 

a soukromého sektoru a dalších subjektů působících v cestovním ruchu, (d) regenerace kulturně-

historických památek regionálního a lokálního významu, (e) zlepšení stavu a vybavenosti regionu 

základní a doplňkovou infrastrukturou CR a rekreace, (f) zvýšení kvality a rozšíření nabídky služeb 

CR, (g) zvýšení zaměstnanosti ve službách CR aj. (Programové dokumenty regionálních OP). 

V pražském OP je cílem rozvoj alternativních forem osobní dopravy prostřednictvím cyklostezek, 

které vedle dopravní funkce plní také funkci rekreační, a dále obnova nevyužívaných, historicky 

cenných objektů a areálů, která povede nejen k jejich záchraně, ale také přispěje k revitalizaci 

a zvýšení atraktivity dané lokality pro různé cílové skupiny (ŘO OP PK 2007). 
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Finanční hodnocení 

V rámci regionálních OP a pražského OP je na aktivity v oblasti CR a rekreace regionálního 

a lokálního významu vymezeno téměř 25,0 mld. Kč, což je 76 % alokace určené na aktivity 

v oblasti cestovního ruchu a rekreace spolufinancované v rámci NSRR. Ve všech regionálních OP 

je na rozvoj CR a rekreace alokována přibližně stejná část celkové alokace OP, a to přibližně 20 %. 

Výjimku tvoří pouze ROP Moravskoslezsko, ve kterém je na sledované aktivity vymezeno 9,4 % 

celkové alokace OP, a ROP Střední Čechy s 14,9 % celkové alokace OP určené na cestovní ruch. 

 

Tab. 6 – Údaje o projektech a čerpání v oblasti cestovního ruchu a rekreace v rámci regionální OP 
a OP Praha–Konkurenceschopnost (SF a národní zdroje, CZK) 

OP / Oblast 
podpory 

Celková 
alokace 

2007–2013 
na oblast 
podpory 

Podané žádosti 
Projekty s vydaným 

Rozhodnutím / 
podepsanou Smlouvou 

Proplacené 
prostředky 
příjemcům 

Finančně 
ukončené 
projekty 

mil. Kč počet mil. Kč počet mil. Kč mil. Kč počet mil. Kč 
4.1 2 556,1 146 5 646,2 14 1 253,8 905,9 7 179,3 
4.2 1 247,0 116 3 230,0 39 1 158,1 407,1 11 241,0 
4.3 284,8 140 558,4 40 167,8 61,2 19 49,6 

ROP SZ  4 087,9 402 9 434,6 93 2 579,8 1 374,2 37 469,9 
2.2 1 736,5 190 3 332,5 51 1 078,1 405,2 14 241,8 
2.4 194,2 4 163,5 3 130,7 38,9 0 0,0 

ROP MS  1 930,7 194 3 496,0 54 1 208,7 444,1 14 241,8 
2.1 3 480,5 318 7 257,8 99 1 917,7 817,0 57 653,8 
2.2 367,6 191 653,4 80 333,8 146,4 36 123,7 
1.4 521,8 70 1 102,9 30 495,9 255,2 22 278,5 

ROP JV 4 369,9 579 9 014,1 209 2 747,4 1 218,6 115 1 056,0 
3.1 801,5 66 1 420,0 21 352,3 309,9 15 184,9 
3.2 724,1 68 1 017,1 21 280,5 237,4 17 192,9 

3.3 1 941,2 241 3 721,1 61 1 090,9 824,4 42 665,6 
3.4 211,0 13 215,6 8 114,8 106,9 7 106,3 
1.3 739,4 70 1 058,7 33 602,4 538,3 30 444,2 

ROP SM  4 417,3 458 7 432,5 144 2 440,9 2 017,0 111 1 594,0 
3.1 3 544,0 376 10 994,3 102 3 209,3 1 245,1 28 861,8 
3.2 314,6 66 455,2 46 260,4 78,1 10 44,1 

ROP SV  3 858,7 442 11 449,5 148 3 469,7 1 323,2 38 905,9 
3.1 2 406,3 567 12 425,8 89 1 746,9 881,7 36 775,0 

3.2 915,3 149 3 100,4 53 828,0 316,9 21 235,2 
3.3 211,7 147 534,6 41 154,0 74,0 20 62,2 

ROP JZ  3 533,3 863 16 060,7 183 2 728,9 1 272,6 77 1 072,5 
2.1 711,2 159 3 533,0 9 225,8 154,4 3 111,6 

2.2 1 433,0 88 1 914,6 30 841,0 658,3 13 421,8 

2.3 236,3 66 332,6 19 110,8 39,7 7 26,3 
ROP SČ  2 380,5 313 5 780,2 58 1 177,6 852,4 23 559,7 

ROP celkem 24 578,3 3 251 62 667,6 889 16 353,1 8 502,1 415 5 899,7 
2.1 370,7 5 382,5 5 370,7 286,0 1 1,5 
1.1 99,9 2 126,3 2 99,9 99,9 1 7,2 

OP PK  470,6 7,0 508,8 7,0 470,6 385,9 2,0 8,7 

Zdroj: MSC2007 – 4. 5. 2011 

 

Od počátku programového období k 4. květnu 2011 bylo v rámci regionálních OP podáno 

3 251 žádostí o podporu na aktivity v oblasti CR a rekreace v celkové hodnotě 62,7 mld. Kč (255,0 % 
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celkové alokace všech regionálních OP na sledované aktivity). Největší zájem o podporu ze SF 

a národních zdrojů na tyto aktivity projevují žadatelé v ROP Jihozápad (prostředky v podaných 

žádostech představují 454,6 % alokace OP na sledované aktivity), ROP Severovýchod (296,7 %) 

a ROP Střední Čechy (242,8 %).  

Řídicí orgány podepsaly Smlouvu o poskytnutí dotace na 889 projektů v celkové hodnotě 

16,4 mld. Kč (66,5 % celkové alokace OP na sledované aktivity). K 4. květnu 2011 mají všechny 

regionální OP zazávazkováno více než 50 % celkové alokace OP na aktivity v oblasti CR a rekreace. 

Největší část alokace je kryta Smlouvou u ROP Severovýchod (89,9 % alokace OP na sledované 

aktivity) a u ROP Jihozápad (77,2 %). Na účty příjemců podpory z regionálních OP byly doposud 

proplaceny finanční prostředky v souhrnné výši 8,5 mld. Kč (34,6 % alokace všech regionální OP 

a 52,0 % schválených finančních prostředků na sledované aktivity). Na úrovni jednotlivých OP 

představují proplacené prostředky příjemcům v rozmezí 23–46 % alokace OP na sledované aktivity. 

Doposud byly ve všech regionálních OP realizační a finanční činnosti ukončeny u necelé poloviny 

schválených projektů ke spolufinancování ze SF a národních zdrojů zaměřených na aktivity v oblasti 

CR a rekreace. Nejvíce těchto projektů bylo dokončeno v ROP Střední Morava (77,1 % projektů se 

Smlouvou o poskytnutí dotace) a ROP Jihovýchod (55,0 %), v ostatních regionálních OP pak alespoň 

1/4 schválených projektů. Lze tedy konstatovat, že realizace aktivit zaměřených na CR a rekreaci 

v regionálních OP postupuje rychleji než v Integrovaném OP, nicméně je nezbytné upozornit 

na rozdílnou administrativní a finanční náročnost projektů realizovaných na národní a regionální 

úrovni. 

V OP Praha–Konkurenceschopnost žadatelé předložili celkem 7 žádostí o podporu na sledované 

aktivity. U těchto žádostí také řídicí orgán podepsal Smlouvu o poskytnutí dotace v celkové hodnotě 

470,6 mil. Kč. Z uvedené částky bylo příjemcům proplaceno 82,0 % finančních prostředků. Doposud 

byly ukončeny 2 projekty v hodnotě 8,7 mil. Kč, konkrétně záchrana kapličky při ul. Karlovarská 

a cyklistická stezka Malá Chuchle–Lahovice.  

Žadatelé, resp. příjemci pomoci realizující projekty v oblasti CR a rekreace v rámci regionálních OP 

a pražského OP jsou zástupci z veřejného, soukromého i neziskového sektoru. Nejpočetnějšími 

skupinami příjemců jsou obce a podnikatelské subjekty (každá skupina se na celkovém počtu příjemců 

podílí téměř 40 %). 

Hodnocení stavu cestovního ruchu na regionální úrov ni  

Konkurenceschopnost v oblasti cestovního ruchu na regionální a lokální úrovni je dána stejnými 

atributy popisovanými výše, v kap. Realizace aktivit cestovního ruchu v rámci Integrovaného OP. 

Shodují se i jejich charakteristiky, pouze s tím rozdílem, že vše se odehrává na řádově nižších 

úrovních. Je důležité mít na vědomí, že každý region soudržnosti, do kterého je směřována podpora 

ze SF a národních zdrojů prostřednictvím některého ze sedmi regionálních OP a pražského OP, 

vykazuje jako celek z hlediska předpokladů pro CR a rekreaci velkou vnitřní heterogenitu. Každý 

region / lokalita (stávající či potenciální turistická destinace) se potýká se specifickými problémy, 

které jsou dány jedinečnými lokalizačními a realizačními předpoklady pro CR a rekreaci, 

socioekonomickou situací, společenskými podmínkami a v neposlední řadě také historickým vývojem. 
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Liší se také význam, jaký je cestovnímu ruchu a rekreaci přikládám v rámci strategického rozvoje 

daného regionu / lokality.  

Věcné hodnocení 

Všechny vybrané indikátory  pro oblast CR a rekreace5 v rámci regionálních OP a OP Praha–

Konkurenceschopnost vykazují vysoké přezávazkování6.  

Tab. 7 – Vybrané indikátory regionálních OP a OP Praha–Konkurenceschopnost 

Kód  Úplný název indikátoru 
Měrná 

jednotka  

Výchozí 

hodnota  

Cílová 

hodnota  

Závazek 

příjemce 

Dosažená 

hodnota  

520212 
Počet nově vytvořených pracovních míst - 

projekty na rozvoj CR 
Počet 0,0 670,0 2 132,6 672,3 

632200 
Počet zrekonstruovaných památkových 

objektů 
Počet 0,0 126,0 179,0 76,0 

610112 
Délka nově vybudovaných nebo 

rekonstruovaných cyklostezek a cyklotras 
Km 0,0 484,5 716,8 332,3 

630100 
Počet nově vybudovaných nebo 

zrekonstruovaných lůžek celkem 
Počet 0,0 12 283,0 12 282,0 5 625,0 

633101 
Počet vytvořených propagačních nebo 

marketingových produktů pro CR 
Počet 0,0 128,0 2 219,0 1 295,4 

Zdroj: MSC2007 – 4. 5. 2011 

 

Závazek indikátoru sledujícího počet nově vytvořených pracovních míst v rámci projektů na rozvoj 

cestovního ruchu (2 132,6 míst) se pohybuje na 318,3 % cílové hodnoty. K 4. květnu 2011 se 

dosažená hodnota indikátoru pohybuje na úrovni hodnoty cílové, tedy více než 672 nově vytvořených 

pracovních míst ve službách cestovního ruchu. 

V rámci regionálních OP a pražského OP se příjemci zavázali zrekonstruovat 179 památkových 

objektů, což je o 42,0 % více, než je cílová hodnota indikátoru. Doposud bylo zrekonstruováno 

76 památkových objektů, tj. 60,3 % cílové hodnoty. 

Příjemci se zavázali postavit nebo zrekonstruovat 716,8 km cyklostezek a cyklotras, tedy 147,8 % 

cílové hodnoty. Na území Česka byly již postaveny či rekonstruovány cyklostezky a cyklotrasy 

v délce 332,3 km, což odpovídá 68,6 % cílové hodnoty.  

Další hojně podporovanou aktivitou za strany regionálních OP je zřizování nových či rekonstrukce 

stávajících lůžek v hromadných ubytovacích zařízeních. U této aktivity se závazek příjemců pohybuje 

na úrovni cílové hodnoty (12 283 lůžek). K 4. květnu 2011 byla doposud vybudována či 

zrekonstruována necelá polovina plánovaných lůžek. 

                                                      
5 Pro potřeby předkládané analýzy bylo z celkového seznamu indikátorů vybráno 5 ukazatelů z úrovně projektů, 
které jsou sledovány ve všech regionálních OP a OP Praha–Konkurenceschopnost, tak, aby mohla být provedena 
komparace jejich naplňování z regionálního hlediska. 
6 Přezávazkování znamená, že hodnoty, ke kterým se příjemci zavázali, překračují cílové hodnoty, ke kterým se 
řídicí orgány OP zavázaly v programových dokumentech vůči EK. Zvláště u regionálních OP, je přezávazkování 
častým jevem, jehož důvodem je nejčastěji chybné nastavení cílových hodnot v procesu plánování. V současné 
době většina řídicích orgánů OP provádí analýzy, na základě jejich výsledků revidují cílové hodnoty v rámci 
programových dokumentů. 
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Poslední sledovanou aktivitou na úrovni regionálních OP je vytváření propagačních a marketingových 

produktů pro CR (propagační materiály a panely, turistické mapy, webový portál, reklama, logo aj.). 

Tato aktivita je ze všech sledovaných nejvíce přezávazkovaná (závazek příjemců představuje 

1 733,6 % cílové hodnoty). Z množství propagačních a marketingových produktů CR, které se 

příjemci zavázali vytvořit, doposud byla realizována více než polovina, konkrétně 1 295,4 produktů. 

Tato dosažená hodnota vysoce překračuje tu cílovou, tvoří 1 012 % cílové hodnoty. 

 

Tab. 8 – Vybrané indikátory regionálních OP a OP Praha–Konkurenceschopnost dle NUTS III 
Kód 632200 610112 

Název 
Počet zrekonstruovaných památkových 

objektů 

Délka nově vybudovaných nebo 

rekonstruovaných cyklostezek a cyklotras  

(v km) 

Kraj (NUTSIII) Závazek příjemců Dosažená hodnota Závazek příjemců Dosažená hodnota 

Praha 14,00 4,00 4,29 4,29 

Středočeský 13,00 10,00 139,83 104,56 

Jihočeský 34,00 17,00 22,89 9,20 

Plzeňský 11,00 2,00 11,65 10,90 

Karlovarský 1,00 0,00 13,18 0,00 

Ústecký 6,00 1,00 6,23 0,00 

Liberecký 9,00 3,00 21,89 5,33 

Královéhradecký 13,00 4,00 74,47 19,90 

Pardubický 18,00 5,00 43,53 27,62 

Vysočina 13,00 5,00 49,35 22,89 

Jihomoravský 17,00 8,00 36,16 20,92 

Olomoucký 12,00 11,00 32,12 27,80 

Zlínský 6,00 3,00 83,79 56,67 

Moravskoslezský 12,00 3,00 177,40 22,24 

Zdroj: MSC2007 – 4. 5. 2011 

 

Z regionálního hlediska je nejvíce rekonstrukcí památkových objektů plánováno v  Jihočeském kraji, 

a to 34 objektů (19,0 % celkové hodnoty závazku tohoto indikátoru). V tomto kraji jich již bylo také 

nejvíce rekonstruováno – 17 památek. K finančně nejnáročnějším projektům, u kterých byly ukončeny 

realizační činnosti, patří revitalizace Buquoyské rezidence v Nových Hradech (61,4 mil. Kč) a hradu 

Soběslav (39,2 mil. Kč), vybudování Muzea čokolády a marcipánu v Táboře (30,2 mil. Kč) 

a rekonstrukce areálu historického dvora Vondrov v Hluboké nad Vltavou (29,6 mil. Kč). Vysoké 

závazky příjemců jsou evidovány také v Pardubickém (18 objektů, 10,1 % z celkového závazku) 

a Jihomoravském kraji (17 objektů, 9,5 % celkového závazku). Naopak nejnižší závazek evidujeme 

v Karlovarském kraji, kde probíhá rekonstrukce jednoho památkového objektu (Becherova vila 

v Karlových Varech). 
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Významné regionální rozdíly je možné sledovat také ve výstavbě a rekonstrukci cyklostezek 

a cyklotras. Nejvíce cyklostezek a cyklotras se příjemci zavázali vybudovat či rekonstruovat 

v Moravskoslezském kraji, a to v délce 177,4 km (24,7 % celkového závazku indikátoru). Druhý 

nejvyšší závazek je registrován ve Středočeském kraji, 139,8 km cyklostezek a cyklotras (19,5 % 

celkového závazku indikátoru). Nejméně aktivní jsou v této aktivitě příjemci na území hl. m. Prahy 

(závazek 4,3 km) a Ústeckého kraje (závazek 6,2 km). Nejvíce zrealizovaných kilometrů cyklostezek 

a cyklotras se nachází na území Středočeského kraje – 104,6 km. Největší podíl na uvedené hodnotě 

má projekt zaměřený na zlepšení přístupnosti hradu Kamýk nad Vltavou (27,5 km cyklotras) 

a na vybudování cyklostezky Horní Počaply–Zelčín (20,3 km), která je součástí mezinárodní trasy 

EuroVelo no.7, vedoucí ze skandinávských zemí na jih Evropy (v ČR: Děčín–Praha–České 

Budějovice).  

 

Tab. 9 – Vybrané indikátory regionálních OP a OP Praha–Konkurenceschopnost dle NUTS III 
Kód 630100 633101 520212 

Název 

Počet nově vybudovaných 

nebo zrekonstruovaných 

lůžek celkem 

Počet vytvořených 

propagačních nebo 

marketingových produktů 

pro CR 

Počet nově vytvořených 

pracovních míst - projekty 

na rozvoj CR 

Kraj (NUTSIII) 
Závazek 

příjemců 

Dosažená 

hodnota 

Závazek 

příjemců 

Dosažená 

hodnota 

Závazek 

příjemců 

Dosažená 

hodnota 

Praha - - 1,83 0,75 - - 

Středočeský 366,00 223,00 16,58 10,65 80,35 72,10 

Jihočeský 1 888,00 581,00 133,53 124,50 151,50 95,50 

Plzeňský 298,00 122,00 42,53 24,50 50,00 22,00 

Karlovarský 875,00 649,00 102,00 88,00 77,00 26,50 

Ústecký 1 270,00 242,00 142,00 77,00 159,50 15,00 

Liberecký 482,00 37,00 74,92 6,00 103,00 9,00 

Královéhradecký 826,00 558,00 85,24 25,15 230,95 156,00 

Pardubický 896,00 162,00 114,18 58,00 159,60 32,55 

Vysočina 440,00 316,00 522,73 289,09 97,10 33,35 

Jihomoravský 1 665,00 1 302,00 920,04 563,48 298,05 101,90 

Olomoucký 1 120,00 554,00 22,70 21,65 171,50 30,50 

Zlínský 1 373,00 716,00 2,50 2,50 338,83 25,86 

Moravskoslezský 784,00 163,00 38,23 4,15 215,20 52,00 

Zdroj: MSC2007 – 4. 5. 2011 

Nejvíce lůžek v ubytovacích zařízeních se příjemci zavázali vybudovat či zrekonstruovat na území 

Jihočeského kraje, konkrétně 1 888 lůžek (15,4 % celkového počtu lůžek). Prozatím největší ubytovací 

kapacita by měla být vytvořena realizací projektu Juniorcentrum Slunečná v obci Lipno n. Vltavou 

(288 lůžek), dále projektem zaměřeným na výstavbu hotelového domu pro seniory (166 lůžek) 

a na rekonstrukci hotelu Přední mlýn v Českých Budějovicích (120 lůžek). Druhý nejvyšší celkový 
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závazek mají ve Smlouvách příjemci z Jihomoravského kraje, a to 1 665 lůžek (13,6 % celkového 

počtu lůžek). Nejvyšší závazek je evidován u dvou projektů v Brně (hotel IMOS – 240 lůžek, hotel 

Avanti – 200 lůžek) a v Mikulově (hotel Galant – 161 lůžek). Naopak nejméně lůžek je prozatím 

budováno a rekonstruováno na území Plzeňského kraje, závazek je 298 lůžek. Nejvyšší dosažená 

hodnota sledovaného indikátoru je zaznamenána v  Jihomoravském kraji, a to 1 302 nových 

vybudovaných nebo zrekonstruovaných lůžek. 

Propagace a marketing cestovního ruchu je nejvíce podporován v Jihomoravském kraji, kde se 

příjemci zavázali vytvořit 920 produktů (41,5 % celkového závazku indikátoru). Druhým krajem 

s nejvyšším počet těchto produktů je kraj Vysočina (522,7 produktů). Mezi kraje s nejnižším 

závazkem patří hl. m. Prahu (závazek 2 produkty) a Zlínský kraj (závazek 2,5 produktů). Z hlediska 

zrealizovaných aktivit je na prvním místě opět Jihomoravský kraj, kde již bylo vytvořeno 

563,5 propagačních a marketingových produktů. 

Poslední sledovanou aktivitou na úrovni regionálních OP je počet nově vytvořených pracovních míst 

v rámci projektů zaměřených na rozvoj cestovního ruchu. Největší počet pracovních míst ve službách 

CR se zavázali vytvořit příjemci na území Zlínského (338,8 pracovních míst, téměř 16 % celkového 

závazku), Jihomoravského (298,1 míst, 14 % celkového závazku) a Královéhradeckého kraje 

(231,0 lůžek, 10,8 % celkového závazku). Naopak nejméně nových pracovních míst v CR je 

zaznamenáno v Plzeňském kraji (50 pracovních míst, 2,3 % celkového závazku). Nejvyšší počet 

pracovních míst v cestovním ruchu je vytvořen v  Královéhradeckém kraji, kde hodnota indikátoru 

dosahuje 156 pracovních míst. Více než z poloviny se na tomto počtu podílí projekt zaměřený 

na výstavbu lázeňského resortu Strom života v obci Lázně Bělohrad, v rámci kterého vzniklo 

80 pracovních míst. 

 

REKONSTRUKCE PAMÁTKOVĚ CHRÁNĚNÝCH OBJEKTŮ 

Česko je země bohatá na kulturně-historické památky, které jsou dokladem jejího historického vývoje 

a cenným dědictvím. Z hlediska cestovního ruchu představují tyto památky významnou atraktivitu 

a příležitost jednotlivých regionů. Vzhledem k tomu, že pro cestovní ruch jsou významné pouze ty 

památky, které jsou přístupné veřejnosti a plní tak poznávací a společenskou funkci, jsou právě SF 

a národní zdroje vhodným nástrojem pro zlepšení jejich technického stavu a zajištění přístupnosti. 

Z toho důvodu se tato dílčí kapitola věnuje právě památkově chráněným objektům, jejichž 

rekonstrukce je spolufinancovaná ze SF a národních zdrojů. Seznam projektů zaměřených konkrétně 

na tuto aktivitu, které byly vybrány pro tuto analýzu, obsahuje příloha. 

Obrázek 2 a graf 1 zobrazují schválené projekty, jejichž cílem je rekonstrukce památkových objektů 

národního a regionálního významu7. K 4. květnu 2011 je evidováno 168 schválených projektů 

v celkovém objemu 10 mld. Kč, což představuje 30,4 % alokace na oblast CR a rekreace 

                                                      
7Do analýzy vstupují projekty realizované s indikátorem 410401 Počet rekonstruovaných nemovitých kulturních 
památek v Integrovaném OP a projekty s indikátorem 632200 Počet rekonstruovaných památkových objektů 
spolufinancované z regionálních OP a OP Praha-Konkurenceschopnost.  
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v programovém období 2007–2013. Cílem těchto projektů je rekonstruovat 177 kulturních památek, 

v rámci kterých bude opraveno 241 objektů. 

 

Graf 1 – Rekonstruované památkové objekty dle kategorizace 

Zdroj: MSC2007 – 4. 5. 2011, vlastní zpracování NOK-MMR 

 

Jednotlivé projekty byly na základě jejich obsahu rozřazeny do 10 kategorií dle druhu 

rekonstruovaného objektu. Jak je patrné z grafu 1, nejvíce finančních prostředků je schváleno 

na projekty zaměřené na rekonstrukci církevních památek (2,5 mld. Kč na 45 projektů). Největší 

objem finančních prostředků je v této kategorii využit na obnovu NKP8 kláštera premonstrátů v Teplé. 

Na území Česka se nachází velké množství hradů a zámků, které jsou v rámci jednotlivých regionů 

rovnoměrně rozmístěny. Vystoupil a kol. (2006) uvádí, že pouhá desetina architektonických objektů 

typu hrad, zámek nebo zřícenina je dle statistik zpřístupněna veřejnosti. Některé z projektů 

spolufinancovaných ze SF a národních zdrojů si kladou za cíl zpřístupnit veřejnosti další cenné stavby 

(např. zámek Bystřice nad Úhlavou, okr. Klatovy). Většina projektů je však spíše zaměřena 

na rekonstrukci památek, které jsou přístupné veřejnosti, a rozšíření jejich nabídky o další atraktivity 

v podobě muzea, galerie či návštěvnického centra. Dále jsou evidovány projekty (40 projektů 

v hodnotě 2,2 mld. Kč), jejichž hlavním cílem je rekonstrukce kulturních a společenských objektů, 

ve kterých převažuje aktivita na vybudování muzeí s tematickou vazbou na historii regionu. Největší 

objem finančních prostředků je alokován na projekt s cílem oživení významné kulturní památky 

pevnostního města Terezín (500 mil. Kč). 

                                                      
8 NKP – národní kulturní památka 
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Nemalé finanční prostředky jsou také alokovány na rekonstrukce technických památek 

(1,2 mld. Kč), jako jsou vodárny, pivovary, hutní a jiné architektonické památky. 

Z hlediska počtu realizovaných projektů je také zaznamenána vyšší aktivita zaměřená na  transformaci 

památkově chráněných objektů na ubytovací zařízení. Největší počet těchto projektů je realizován 

na území Jihočeského, Jihomoravského a Zlínského kraje, což se také projevuje v počtu nově 

vytvořených lůžkových kapacit (viz tab. 9). 

Právě v případě památkově chráněných projektů dochází k realizaci tzv. synergických projektů, kdy 

na aktivity spolufinancované z Integrovaného OP přímo navazují projekty podporované regionálními 

OP. Tyto typy projektů jsou evidovány například v obci Terezín, Litomyšl, Lednice, Brno, Plasy nebo 

Kladruby. Konkrétním příkladem může být projekt Integrovaného OP „Revitalizace židovských 

památek v ČR“, na který jsou navázány projekty ROP Jihovýchod realizované v obci Mikulov, 

Boskovice, Polná nebo Nová Cerekve. 

Z regionálního hlediska lze sledovat zásadní rozdíly v realizaci počtu projektů zaměřených 

na rekonstrukci památkově chráněných objektů. Absolutně nejnižší počet těchto aktivit 

zaznamenáváme na území Karlovarského a Ústeckého kraje. Naopak největší počet projektů 

(35 projektů v celkové hodnotě 1,0 mld. Kč) je realizován na území Jihočeského kraje. 
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Obrázek 2 – Rekonstrukce památkových objektů spolufinancované ze SF a národních zdrojů – schválené finanční prostředky dle místa realizace  

 
Poznámka: Seznam projektů zaměřených na rekonstrukci památkově chráněných objektů obsahuje příloha. 

Zdroj: MSC2007 – 4. 5. 2011, vlastní zpracování NOK-MMR 
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ZÁVĚR 

V programovém období 2007–2013 je na rozvoj cestovního ruchu a rekreace v Česku vymezeno 

téměř 33,0 mld. Kč ze SF a národních zdrojů, což představuje více než 4 % celkové alokace NSRR. 

Implementace aktivit ve sledované oblasti je rozdělena mezi Integrovaný OP, všechny regionální OP 

a OP Praha–Konkurenceschopnost. 

V rámci Integrovaného OP je na aktivity v oblasti CR národního a nadregionálního významu 

vymezeno 7,9 mld. Kč (24 % alokace určené na aktivity v oblasti CR a rekreace spolufinancované 

v rámci NSRR). K 4. květnu 2011 je ze SF a národních zdrojů spolufinancováno 33 projektů v celkové 

hodnotě 6,1 mld. Kč. Jedná se o projekty zaměřené na propagaci národních produktů CR, garanci 

kvality služeb CR, zajištění statistických dat o CR a také na záchranu národních kulturních památek 

a jejich využití. Všechny schválené projekty se aktuálně nachází ve fázi realizace. Příjemcům doposud 

byly proplaceny finanční prostředky ve výši 377,9 mil. Kč.  

V rámci regionálních a pražského OP je na aktivity v oblasti CR a rekreace regionálního a lokálního 

významu vymezeno necelých 25,0 mld. Kč (76 % alokace určené na aktivity v oblasti CR a rekreace 

spolufinancované v rámci NSRR). Řídicí orgány těchto OP podepsaly Smlouvu o poskytnutí dotace 

na 896 projektů v celkové hodnotě 16,8 mld. Kč. Ze SF a národních zdrojů jsou tak spolufinancovány 

projekty zaměřené na modernizaci a vybavování základní a doplňkové infrastruktury CR a rekreace, 

na rekonstrukci atraktivit CR a na propagaci a marketing CR. Více než polovina schválených 

finančních prostředků již byla proplacena příjemcům a přes 400 projektů za více než 900 mil. Kč již 

bylo úspěšně dokončeno. 

Z hlediska věcného pokroku je plánováno udělit klasifikaci / certifikaci až 2 825 subjektům 

působících v oblasti CR. Doposud bylo dosaženo následujících výsledků (pouze výběr): 

• 672 nových pracovních míst ve službách CR 

• 76 rekonstruovaných památkově chráněných objektů 

• 332 km nově vybudovaných a rekonstruovaných cyklostezek a cyklotras 

• 5 625 nově vybudovaných a rekonstruovaných lůžek 

Z regionálního hlediska lze konstatovat, že investice do oblasti CR a rekreace jsou směřovány zejména 

do oblastí s nejvyšším potenciálem rekreačních ploch, jako jsou horské a podhorské oblasti, oblasti 

v blízkosti vodních toků a ploch, ale i venkovské oblasti. Nemalé objemy finančních prostředků 

jsou soustředěny do lokalit s cennými kulturně-historickými a společenskými památkami 

národního významu a také do celé řady dalších atraktivit CR regionálního a lokálního významu. 

Předložená kapitola dokládá zájem žadatelů o čerpání dotací ze SF a národních zdrojů na aktivity 

v oblasti CR a rekreace a zejména schopnost příjemců realizovat projekty v této oblasti. Lze tedy 

konstatovat, že SF a národní zdroje jsou využívány a slouží jako nástroj rozvoje cestovního ruchu 

a rekreace v Česku. 
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PŘÍLOHA 

Tab. 10 - Seznam projektů zaměřených na rekonstrukci památkově chráněných objektů 

Poř. 
číslo 

Číslo projektu Název projektu 
Stav 

projektu 
Název NUTS 

Finanční 
prostředky 

v mil. Kč 
Hl. m. Praha 

1 CZ.2.16/2.1.00/21119 Revitalizace Vršovické vodárny v Braníku P45 Praha 4 136,8 

2 CZ.2.16/2.1.00/22014 Revitalizace zahrady Kinských P5 Praha 5 113,3 

3 CZ.2.16/2.1.00/22221 
Břevnovský klášter - rehabilitace a 
zpřístupnění klášterní zahrady 

P45 Praha 6 76,7 

4 CZ.2.16/2.1.00/22211 Gočárovy domy P45 Praha-Troja 42,5 
5 CZ.2.16/2.1.00/22218 Přemístění kapličky při ul. Karlovarská P6 Praha 17 1,5 

Středočeský kraj 

6 CZ.1.06/5.1.00/01.06128 
Schola naturalis - projekt revitalizace zámku 
Veltrusy a centrum Evropské úmluvy 
o krajině 

P45 Veltrusy 231,7 

7 CZ.1.15/2.2.00/05.00055 Zručský zámek ožívá - II. etapa P6 Zruč nad Sázavou 91,0 

8 CZ.1.15/2.2.00/05.00092 
Rekonstrukce západního křídla zámku 
Liblice 

P5 Liblice 32,4 

9 CZ.1.06/5.1.00/01.06096 
Revitalizace židovských památek v České 
republice 

P45 
Brandýs n. L. - Stará 
Boleslav 

28,0 

10 CZ.1.06/5.1.00/01.06096 
Revitalizace židovských památek v České 
republice 

P45 Březnice 28,0 

11 CZ.1.15/2.2.00/05.00060 In-line stezka a cyklostezka Benátky - Zdětín P7 Benátky nad Jizerou 20,3 

12 CZ.1.15/2.2.00/35.00743 
Rekonstrukce zámku Rataje nad Sázavou - 
II. etapa 

P45 Rataje nad Sázavou 17,8 

13 CZ.1.15/2.1.00/21.00414 
Zvýšení ubytovacích kapacit a zlepšení 
kvality služeb v destinaci Kutnohorska 

P45 Kutná Hora 17,2 

14 CZ.1.15/2.2.00/05.00100 Vnitřní a vnější expozice Muzea P6 Libodřice 11,0 

15 CZ.1.15/2.2.00/35.00728 
Lechnýřovna - nová atraktivita CR - expozice 
loutkářství a kulturní historie v Rakovníku 

P45 Rakovník 7,6 

16 CZ.1.15/2.2.00/05.00096 
Rekonstrukce zámku Rataje nad Sázavou - I. 
etapa 

P5 Rataje nad Sázavou 5,3 

17 CZ.1.15/2.2.00/05.00076 Kamýk nad Vltavou - výlet do středověku P6 Kamýk nad Vltavou 5,1 

18 CZ.1.15/2.2.00/05.00074 
Farní muzeum v Kondraci - návštěvnické 
centrum 

P6 Kondrac 2,8 

Jihočeský kraj 
19 CZ.1.06/5.1.00/01.06132 Revitalizace areálu klášterů Český Krumlov P45 Český Krumlov 323,2 

20 CZ.1.06/5.1.00/01.05935 
Národní muz. fotografie a dílna tapisérií - 
centrum pův. řemesel a unikátních 
technologií 

P45 Jindřichův Hradec 156,1 

21 CZ.1.14/3.2.00/02.00554 
Revitalizace Buquoyské rezidence v Nových 
Hradech 

P5 Nové Hrady 61,4 

22 CZ.1.14/3.2.00/02.00403 Záchrana gotického hradu - Soběslav P6 Soběslav 39,2 

23 CZ.1.14/3.2.00/03.01111 Písek - Regenerace centrální zóny Bakaláře P6 Písek 31,4 

24 CZ.1.14/3.2.00/05.01829 
Vybudování Muzea čokolády a marcipánu 
v Táboře 

P45 Tábor 30,2 

25 CZ.1.14/3.2.00/03.01164 
Dvůr Vondrov - revitalizace historické 
památky 

P5 Hluboká nad Vltavou 29,6 

26 CZ.1.14/3.2.00/05.01387 
Stavební úpravy a nové využití bývalého 
kostela sv. Filipa a Jakuba ve Velešíně 

P45 Velešín 27,6 

27 CZ.1.14/3.2.00/02.00462 
Revitalizace zámku v Borovanech 
pro podporu cestovního ruchu 

P6 Borovany 26,5 

28 CZ.1.14/3.2.00/05.01359 
Revitalizace Synagogy a Ateliéru 
E. Schieleho v Č. Krumlově - Kulturně hist. 
centrum III. meandr 

P45 Český Krumlov 24,1 

29 CZ.1.14/3.2.00/02.00593 Odpočinková zóna Jordán I. etapa P45 Tábor 24,1 

30 CZ.1.14/3.2.00/03.01098 
Rekonstrukce a revitalizace areálu statku 
s tvrzí Býšov 

P5 Temelín 22,1 
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Poř. 
číslo 

Číslo projektu Název projektu 
Stav 

projektu 
Název NUTS 

Finanční 
prostředky 

v mil. Kč 

31 CZ.1.14/3.2.00/05.01761 
Zřízení nového sídla Milevského muzea 
(rekonstrukce domu č. p. 557 v milevském 
klášteře) 

P45 Milevsko 21,4 

32 CZ.1.14/3.2.00/05.01384 
Turistické, kulturní a společenské zázemí 
v areálu katedrály sv. Mikuláše a děkanství 
v ČB. 

P45 České Budějovice 21,4 

33 CZ.1.14/3.2.00/03.01095 
Revitalizace kulturní památky č. p. 788 
v Táboře 

P5 Tábor 20,1 

34 CZ.1.14/3.2.00/05.01513 
Revitalizace děkanského kostela Povýšení 
svatého Kříže Veselí nad Lužnicí 

P45 Veselí nad Lužnicí 20,0 

35 CZ.1.14/3.2.00/02.00423 Park u Popraviště - 5. a 6. etapa P6 Tábor 14,1 

36 CZ.1.14/3.2.00/03.01281 
Rekonstrukce budovy Regionálního muzea 
v Českém Krumlově 

P45 Český Krumlov 13,8 

37 CZ.1.14/3.2.00/02.00595 Rekonstrukce kostela a fary v Prachaticích P6 Prachatice 13,3 

38 CZ.1.14/3.2.00/03.01259 
Rekonstrukce hotelu Zlatá hvězda 
ve Vimperku 

P6 Vimperk 12,8 

39 CZ.1.14/3.2.00/02.00405 REVITALIZACE STRAKONICKÉHO HRADU P5 Strakonice 12,7 

40 CZ.1.14/3.2.00/03.01173 
Stavební úpravy ulice Štítného v Městské 
památkové rezervaci Jindřichův Hradec 

P6 Jindřichův Hradec 12,5 

41 CZ.1.14/3.2.00/02.00589 
Rekonstrukce památkového objektu 
v Českém Krumlově na penzion 

P6 Český Krumlov 10,9 

42 CZ.1.14/3.2.00/02.00599 
Rekonstrukce památkově chráněného 
objektu v areálu kostela Sv. Alžběty 
Portugalské v Protivíně č. p. 37 

P6 Protivín 9,2 

43 CZ.1.14/3.2.00/02.00411 Rekonstrukce rozhledny na Kleti P6 Křemže 8,4 

44 CZ.1.14/3.2.00/05.01826 
Zastavení na cestě za kulturou 
po Českobudějovicku - rek. kostela sv. Jana 
Nepomuckého 

P45 České Budějovice 8,2 

45 CZ.1.14/3.2.00/03.01248 
REKONSTRUKCE LAZEBNICKÉHO MOSTU V 
ČESKÉM KRUMLOVĚ 

P6 Český Krumlov 6,6 

46 CZ.1.14/3.2.00/02.00242 
Rekonstrukce kostela sv. Jana Křtitele a 
kláštera minoritů v Jindřichově Hradci - 
V. etapa 

P6 Jindřichův Hradec 6,0 

47 CZ.1.14/3.2.00/02.00408 
Agroturistické centrum Dvůr Vondrov - 
rekonstrukce jezdeckých stájí 

P6 Hluboká nad Vltavou 4,8 

48 CZ.1.14/3.2.00/02.00609 
PIVOVAR TŘEBOŇ - TECHNICKÁ 
INFRASTRUKTURA PRO ROZVOJ 
CESTOVNÍHO RUCHU 

P6 Třeboň 4,7 

49 CZ.1.14/3.2.00/02.00409 
Rekonstrukce přízemí zámku ve Střelských 
Hošticích 

P6 Střelské Hoštice 3,8 

50 CZ.1.14/3.2.00/05.01501 
Písek - zpřístupnění věže děkanského 
kostela 

P5 Písek 2,7 

51 CZ.1.14/3.2.00/02.00422 
REVITALIZACE NEMOVITÉ KULTURNÍ 
PAMÁTKY Č. P. 466 PRO ROZVOJ CR V MPR 
SLAVONICE 

P6 Slavonice 2,5 

52 CZ.1.14/3.2.00/03.00977 Konzervace hradu Pořešín - 2. etapa P6 Kaplice 2,0 

53 CZ.1.14/3.2.00/02.00601 
Regenerace přístupového schodiště 
k regionálnímu muzeu Čestice 

P7 Čestice 1,2 

Plzeňský kraj 
54 CZ.1.06/5.1.00/01.05477 Centrum stavitelského dědictví v Plasích P45 Plasy 392,7 

55 CZ.1.14/3.2.00/03.00714 
Revitalizace františkánského kláštera v Plzni 
a zřízení muzea Církev, umění a Pl. Dieceze 

P45 Plzeň 3 34,6 

56 CZ.1.06/5.1.00/01.06096 
Revitalizace židovských památek v České 
republice 

P45 Plzeň 1 28,0 

57 CZ.1.14/3.2.00/03.00707 
Revitalizace kulturní památky zámku 
Bystřice nad Úhlavou 

P5 Nýrsko 21,7 

58 CZ.1.14/3.2.00/05.01597 Klatovské katakomby 2010 P5 Klatovy 20,0 

59 CZ.1.14/3.2.00/02.00474 
Stavební úpravy objektu zámku č. p. 1, 
Hrádek-Společenské, kulturní a ubytovací 

P6 Hrádek 16,5 
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Poř. 
číslo 

Číslo projektu Název projektu 
Stav 

projektu 
Název NUTS 

Finanční 
prostředky 

v mil. Kč 
centrum 

60 CZ.1.14/3.2.00/05.01682 
REKONSTRUKCE KOSTELA Proměnění Páně 
v Žihobcích 

P5 Žihobce 15,6 

61 CZ.1.14/3.2.00/05.01638 
Rekonstrukce bývalého zájezdního hostince 
č. p. 79 na regionální muzeum 

P45 Nečtiny 14,3 

62 CZ.1.14/3.2.00/03.00705 
Nová expozice Muzea a galerie sev. 
Plzeňska v barokním Santiniho proboštství v 
Mar.Týnici 

P5 Kralovice 9,9 

63 CZ.1.14/3.2.00/05.01622 
Architektonická obnova kulturní památky - 
jezuitského kostela v Klatovech 

P45 Klatovy 8,6 

64 CZ.1.14/3.2.00/03.00684 Sv. Jakub v Žebnici P6 Plasy 3,7 

65 CZ.1.14/3.2.00/05.01621 
Rekonstrukce technické památky 
vodárenské věže v Heřmanově Huti 

P45 Heřmanova Huť 3,4 

66 CZ.1.14/3.2.00/03.00676 
Expozice lidové arch. v Chanovicích - 
transfer a rek. roubené obytné chalupy 
Těšetiny 

P45 Chanovice 1,0 

Karlovarský kraj 

67 CZ.1.06/5.1.00/01.05508 
Vzorová obnova NKP Klášter premonstrátů 
Teplá 

P45 Teplá 500,0 

68 CZ.1.09/4.1.00/04.00021 
Interaktivní galerie Karlovy Vary - 
Becherova vila 

P45 Karlovy Vary 82,6 

Ústecký kraj 

69 CZ.1.06/5.1.00/01.06156 
Terezín - projekt oživení historických 
památek 

P45 Terezín 499,3 

70 CZ.1.09/4.1.00/04.00210 
Rek. Muzea města Ústí n.L. s cíl. zřízení 
centra česko-německých studií Collegium 
Bohemicum 

P45 
Ústí nad Labem-
město 

364,9 

71 CZ.1.09/4.1.00/04.00176 Chrám Chmele a Piva P45 Žatec 228,6 
72 CZ.1.09/4.1.00/04.00047 Svatostánek českého vinařství P45 Litoměřice 149,0 

73 CZ.1.09/4.1.00/04.00135 
Oblastní muzeum v Lounech, p.o., 
Revitalizace Nového Hradu v Jimlíně 

P6 Jimlín 47,4 

74 CZ.1.06/5.1.00/01.06096 
Revitalizace židovských památek v České 
republice 

P45 Úštěk 28,0 

Liberecký kraj 

75 CZ.1.13/2.1.00/25.01128 
Centrum podpory Geotermálního využití 
energie 

P45 Liberec 65,9 

76 CZ.1.13/3.1.00/14.01023 
Transformace fary č. p. 1 v Jablonci 
nad Nisou na "Dům Jany a Josefa 
V. Scheybalových" 

P45 Jablonec nad Nisou 26,0 

77 CZ.1.13/2.2.00/02.00366 
Regenerace a revitalizace Masarykova 
náměstí v Jilemnici 

P7 Jilemnice 24,2 

78 CZ.1.13/3.1.00/14.00793 
Městské muzeum Frýdlant - rekonstrukce 
památkově chráněného objektu 

P45 Frýdlant 23,1 

79 CZ.1.13/2.2.00/02.00101 
Město Chrastava - Rekonstrukce objektu 
č. p. 407 na Centrum volnočasových aktivit 

P7 Chrastava 17,2 

80 CZ.1.13/2.2.00/09.00536 
Město Mimoň - Rek. zámeckého mostu 
včetně úpravy nátoku vodního toku 
Ploučnice 

P45 Mimoň 13,5 

81 CZ.1.13/3.1.00/14.01033 Penzion Loubí P45 Holany 13,0 

82 CZ.1.13/3.1.00/02.00345 
Vybudování archeologického muzea 
pro Českolipsko- nová pobočka VMG v 
České Lípě 

P45 Česká Lípa 12,6 

Královéhradecký kraj 
83 CZ.1.06/5.1.00/01.06155 Kuks - Granátové jablko P45 Kuks 440,1 

84 CZ.1.13/2.2.00/02.00337 
Za krásami a historií Českého Betléma I. 
Revitalizace centra města 

P45 
Nové Město nad 
Metují 

98,1 

85 CZ.1.13/3.1.00/02.00350 Tereziánský dvůr P5 Hradec Králové 81,0 

86 CZ.1.13/2.2.00/02.00158 Revitalizace centra města Hronova P7 Hronov 64,5 

87 CZ.1.13/2.3.00/10.00602 Františkánský klášter Hostinné P45 Hostinné 50,0 
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88 CZ.1.13/2.1.00/11.00727 Hradby - rekonstrukce P45 Hradec Králové 41,3 

89 CZ.1.13/2.1.00/11.00737 Dům U Špuláků P45 Hradec Králové 37,3 
90 CZ.1.13/3.1.00/14.00791 Obnova areálu bývalé fary Dubenec č. p.1 P45 Dubenec 35,0 

91 CZ.1.13/3.1.00/14.00801 
Centrum studií a prez. krajkářského řemesla 
a umění krajky v Čechách - "Centrum 
krajky" 

P45 Vamberk 32,7 

92 CZ.1.06/5.1.00/01.06096 
Revitalizace židovských památek v České 
republice 

P45 Jičín 28,0 

93 CZ.1.13/2.3.00/10.00617 Kulturní a vzdělávací centrum Kopidlno P45 Kopidlno 23,6 

94 CZ.1.13/3.1.00/02.00043 
Přístavba a stavební úpravy hotelu Grand 
v Hradci Králové 

P7 Hradec Králové 22,1 

95 CZ.1.13/2.1.00/11.01094 
Rekonstrukce teras Pod Kanovnickými 
domy 

P45 Hradec Králové 16,2 

96 CZ.1.13/3.1.00/14.00908 
Rekonstrukce muzea - nová expozice 
pro turisty a návštěvníky města 

P45 
Dvůr Králové 
nad Labem 

12,2 

97 CZ.1.13/2.3.00/10.00688 
Rekonstrukce knihovny a okolí - městys 
Pecka 

P7 Pecka 6,4 

Pardubický kraj 
98 CZ.1.06/5.1.00/01.06135 Revitalizace zámeckého návrší v Litomyšli P45 Litomyšl 399,0 
99 CZ.1.13/3.1.00/14.00902 Revitalizace areálu středověké tvrze Orlice P45 Letohrad 66,5 

100 CZ.1.13/3.1.00/02.00118 
Muzeum barokních soch - rekonstrukce 
kostela sv. Josefa v Chrudimi 

P45 Chrudim 64,9 

101 CZ.1.13/3.1.00/14.01012 Cesta od renesance k baroku P45 Moravská Třebová 51,7 

102 CZ.1.13/3.1.00/14.00769 
Rekonstrukce a přístavba Městského muzea 
Česká Třebová. 

P45 Česká Třebová 42,0 

103 CZ.1.13/3.1.00/14.00825 
Švýcárna Slatiňany - Interaktivní muzeum 
starokladrubského koně 

P45 Slatiňany 25,0 

104 CZ.1.13/3.1.00/02.00080 Berlova vápenka v Třemošnici P6 Třemošnice 19,9 
105 CZ.1.13/3.1.00/02.00069 Hotel APLAUS Litomyšl P7 Litomyšl 18,9 

106 CZ.1.13/3.1.00/14.00939 
Rekonstrukce historické budovy na penzion 
- Polička č. p. 91 

P45 Polička 8,9 

107 CZ.1.13/3.1.00/14.00848 
Poutní chrám P. Marie na Chlumku v Luži - 
BEZBARIÉROVÉ ZPŘÍSTUPNĚNÍ 

P45 Luže 8,8 

108 CZ.1.13/3.1.00/02.00156 Hřebečské důlní stezky P6 Svitavy 0,9 

Vysočina 

109 CZ.1.11/2.1.00/08.01115 
Zámek Třebíč - modernizace zámku a 
zpřístupnění nových expozic 

P45 Třebíč 177,8 

110 CZ.1.11/2.1.00/02.00523 Zámek Herálec P45 Herálec 50,0 

111 CZ.1.11/2.1.00/02.00448 
Revitalizace zámeckého pivovaru - 
Knoflíkářské muzeum 

P45 Žirovnice 48,8 

112 CZ.1.11/2.1.00/06.01070 
Rekonstrukce objektu Předzámčí s novou 
interaktivní expozicí - Vnímání všemi smysly 

P45 Třebíč 47,9 

113 CZ.1.11/2.1.00/06.01093 
Zpřístupnění národní kulturní památky 
v Polné pro potřeby cestovního ruchu 

P45 Polná 43,2 

114 CZ.1.06/5.1.00/01.06096 
Revitalizace židovských památek v České 
republice 

P45 Polná 28,0 

115 CZ.1.06/5.1.00/01.06096 
Revitalizace židovských památek v České 
republice 

P45 Nová Cerekev 28,0 

116 CZ.1.11/2.1.00/01.00069 EA Hotel Joseph 1699 P7 Třebíč 16,4 

117 CZ.1.11/2.1.00/02.00540 
Zpřístupnění zříceniny hradu Zubštejna 
pro turisty 

P45 
Bystřice nad 
Pernštejnem 

14,5 

118 CZ.1.11/2.1.00/02.00504 
Rekonstrukce památky dům Blahoslavova 
77 v Třebíči a zřízení židovského muzea 

P7 Třebíč 9,4 

119 CZ.1.11/2.1.00/01.00115 Penzion Černý orel P7 Třebíč 9,2 

120 CZ.1.11/2.1.00/06.01080 Penzion Galerie Telč P45 Telč 9,2 

121 CZ.1.11/2.1.00/06.01094 
Po stopách iluzivní výmalby Jana Lukáše 
Krackera na Moravě 

P45 Nová Říše 9,0 

122 CZ.1.11/2.1.00/02.00581 Poznejte Gustava Mahlera P7 Jihlava 8,9 
123 CZ.1.11/2.1.00/02.00505 Obnova a rekonstrukce historického vstupu P6 Třebíč 8,7 



 
CESTOVNÍ RUCHU A REKREACE ZE SF A NÁRODNÍCH ZDROJŮ 

– DUBEN 2011  

 

 

Poř. 
číslo 

Číslo projektu Název projektu 
Stav 

projektu 
Název NUTS 

Finanční 
prostředky 

v mil. Kč 
do baziliky sv. Prokopa v Třebíči 

Jihomoravský kraj 

124 CZ.1.06/5.1.00/01.06095 
Zámecká jízdárna v Lednici - multifunkční 
centrum 

P45 Lednice 497,0 

125 CZ.1.06/5.1.00/01.06348 
Centrum obnovy památek architektury 
20. století 

P45 Brno-střed 179,2 

126 CZ.1.06/5.1.00/01.06093 Vila Tugendhat P45 Brno-sever 154,6 

127 CZ.1.11/2.1.00/06.01087 
Regenerace a rozšíření služeb Národní 
kulturní památky Špilberk 

P45 Brno-střed 105,3 

128 CZ.1.11/2.1.00/02.00468 Zpřístupnění brněnského podzemí P45 Brno-střed 90,4 

129 CZ.1.11/2.1.00/06.01064 Turistické centrum Veselska P45 Veselí nad Moravou 71,4 

130 CZ.1.11/2.1.00/06.01075 
Stavební úpravy předzámčí zámku - 
Napoleonská expozice 

P45 Slavkov u Brna 52,8 

131 CZ.1.11/2.1.00/06.01067 
Benediktinské opatství Rajhrad, Muzeum 
Brněnska - výstavní prostory, jižní křídlo 
prelatury 

P45 Rajhrad 41,3 

132 CZ.1.11/2.1.00/01.00051 
Přístupová komunikace a parkoviště 
k Zámku Slavkov - Austerlitz 

P7 Slavkov u Brna 36,8 

133 CZ.1.06/5.1.00/01.06096 
Revitalizace židovských památek v České 
republice 

P45 Boskovice 28,0 

134 CZ.1.06/5.1.00/01.06096 
Revitalizace židovských památek v České 
republice 

P45 Mikulov 28,0 

135 CZ.1.11/2.1.00/02.00453 Rekonstrukce Zámeckého hotelu Lednice P45 Lednice 18,9 

136 CZ.1.11/2.1.00/01.00063 
Rekonstrukce kulturní památky na Hotel 
LAHOFER 

P7 Znojmo 18,8 

137 CZ.1.11/2.1.00/06.01078 
Ráj permoníků - zpřístupnění kulturní 
památky těžní věže Dolu KUKLA 
v Oslavanech 

P45 Oslavany 14,4 

138 CZ.1.11/2.1.00/06.01091 Unikátní soubor památek v Bohuticích P45 Bohutice 11,5 

139 CZ.1.11/2.1.00/02.00459 
Výstavba penzionu Régio a seminárního 
centra v Kyjově 

P7 Kyjov 10,0 

140 CZ.1.11/2.1.00/02.00531 
Vytvoření expozice brněnského 
funkcionalismu s využitím kulturní památky 
"Kavárna ERA" 

P45 Brno-sever 7,2 

141 CZ.1.11/2.1.00/02.00522 
Rekonstrukce nemovité kulturní památky 
na Penzion Zlatý vůl - Znojmo, Vlkova 3 

P6 Znojmo 7,1 

142 CZ.1.11/2.1.00/06.01063 Zřícenina hradu Cornštejn P45 Bítov 4,4 

143 CZ.1.11/2.1.00/01.00089 
Rozšíření kapacity a zázemí penzionu 
Kaplanka ve Znojmě 

P7 Znojmo 3,5 

144 CZ.1.11/2.1.00/02.00458 Výhon, turistický okruh s rozhlednou P7 Židlochovice 2,6 
Olomoucký kraj 
145 CZ.1.12/3.2.00/03.00301 Expozice času - II. etapa P7 Šternberk 43,1 

146 CZ.1.12/3.1.00/08.00602 
Arcibiskupský palác Olomouc - zpřístupnění 
významné kulturní památky pro cestovní 
ruch 

P5 Olomouc 29,4 

147 CZ.1.12/3.2.00/03.00312 
Rekonstrukce západního křídla zámku 
v Lipníku nad Bečvou 

P6 Lipník nad Bečvou 19,6 

148 CZ.1.12/3.2.00/03.00249 
Město v hradbách - revitalizace budovy 
bývalé městské šatlavy 

P7 Uničov 15,9 

149 CZ.1.12/3.2.00/03.00240 
AMFITEÁTR A ZÁPADNÍ KŘÍDLO ZÁMKU, 
Centrum města Vel. Bystřice - oživení zám. 
areálu 

P7 Velká Bystřice 13,2 

150 CZ.1.12/3.2.00/03.00340 Údolím Stříbrného potoka - Obce Skorošice P7 Jeseník 9,9 

151 CZ.1.12/3.2.00/03.00304 
Zámek Prostějov - zřízení víceúčelových 
výstavních prostor 

P7 Prostějov 8,3 

152 CZ.1.12/3.2.00/03.00248 Město v hradbách - městská galerie P7 Uničov 6,4 

153 CZ.1.12/3.2.00/03.00305 
Rekonstrukce kulturní památky - objektu 
u fary v Uničově na muzeum baroka 

P7 Uničov 5,7 

154 CZ.1.12/3.2.00/03.00318 MUZEUM KOČÁRŮ, ČECHY POD KOSÍŘEM P7 Čechy pod Kosířem 5,2 
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155 CZ.1.12/3.2.00/03.00322 
Za krásami Městské památkové zóny 
Hranice 

P7 Hranice 2,5 

Zlínský kraj 

156 CZ.1.06/5.1.00/01.05920 
Velehrad-Centrum kulturního dialogu 
západní a východní Evropy 

P45 Velehrad 343,4 

157 CZ.1.06/5.1.00/01.06138 
Národní centrum zahradní kultury v 
Kroměříži 

P45 Kroměříž 336,5 

158 CZ.1.12/3.2.00/03.00377 
Rekonstrukce nekomerční části Zámku Nový 
Světlov Bojkovice pro cestovní ruch 

P45 Bojkovice 59,7 

159 CZ.1.12/3.3.00/03.00161 
Rekonstrukce komerční části Zámku Nový 
Světlov Bojkovice pro cestovní ruch 

P45 Bojkovice 35,4 

160 CZ.1.12/3.3.00/05.00423 
Přestavba a přístavba bývalého 
Augustiniánského domu na čtyřhvězdičkový 
hotel 

P7 Luhačovice 16,7 

161 CZ.1.12/3.3.00/05.00424 
Lázeňský dům Valaška - rek. nemovité 
kulturní památky od architekta Dušana 
Jurkoviče 

P7 Luhačovice 14,2 

162 CZ.1.12/3.3.00/03.00157 Pivovar, restaurace a penzion ČERNÝ OREL P7 Kroměříž 12,8 

163 CZ.1.12/3.3.00/05.00427 Modernizace Hotelu Krystal v Luhačovicích P45 Luhačovice 8,3 
Moravskoslezský kraj 
164 CZ.1.06/5.1.00/01.05498 Zpřístupnění a nové využití NKP Vítkovice P45 Vítkovice 500,0 

165 CZ.1.10/2.2.00/05.00814 Slezské zemské muzeum - Expozice Slezsko P45 Opava 106,3 
166 CZ.1.10/3.1.00/02.00446 Obecní dům Opava P7 Opava 91,5 

167 CZ.1.10/3.2.00/02.00393 
Rekonstrukce a dostavba areálu KaSS - 
Střelnice v Českém Těšíně 

P45 Český Těšín 45,6 

168 CZ.1.10/3.2.00/02.00400 Revitalizace zámeckého parku v Odrách P45 Odry 35,6 

169 CZ.1.06/5.1.00/01.06096 
Revitalizace židovských památek v České 
republice 

P45 Krnov 28,0 

170 CZ.1.10/2.2.00/04.00453 
Rekonstrukce areálu baziliky Navštívení 
P. Marie ve Frýdku 

P45 Frýdek-Místek 25,6 

171 CZ.1.10/2.2.00/04.00475 Nový Jičín - město klobouků P45 Nový Jičín 12,0 

172 CZ.1.10/3.2.00/02.00414 
Stavební úpravy piaristického kláštera - III. 
etapa 

P7 Příbor 9,9 

173 CZ.1.10/2.2.00/04.00449 
Revitalizace výstavních prostor Ostravského 
muzea 

P7 Ostrava-Jih 9,9 

174 CZ.1.10/4.1.00/02.00224 Revitalizace centra obce P45 Metylovice 8,6 

175 CZ.1.10/4.1.00/03.00696 
Revitalizace kostela Nejsvětější Trojice 
v Suchdole nad Odrou 

P45 Suchdol nad Odrou 5,3 

176 CZ.1.10/4.1.00/03.00545 
Rekonstrukce kulturní památky "Vošárna" 
na společenské centrum obce Raduň 

P45 Raduň 5,3 

177 CZ.1.10/2.2.00/05.00793 
Revitalizace dřevěného kostela sv. Kateřiny 
ve Štramberku, pro rozvoj cestovního ruchu 

P45 Štramberk 5,2 

Poznámka: 
- Stav projektu: 

P45 = projekt v realizaci 
P5 = realizace projektu ukončena 
P6 = financování projektu ukončeno 
P7 = výdaje projektu certifikovány 
P8 = projekt finálně uzavřen 

- Projekt IOP č. CZ.1.06/5.1.00/01.06096 „Revitalizace židovských památek v České republice“ je realizován v 10 obcích 
Česka. Jeho celkový finanční objem ve výši 280 mil. Kč byl rovnoměrně rozdělen dle počtu míst realizace (28 mil. Kč / 
obec). 

Zdroj: MSC2007 – 4. 5. 2011, vlastní zpracování NOK-MMR 



 

 

 


