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ÚVODNÍ SLOVO

Vážení čtenáři,

vítám Vás v novém roce a také u nového vydání newsletteru IOP pod lupou, které jsme symbo-
licky označili jedničkou.

V tomto čísle se společně podíváme do Středočeského kraje. Vzhledem k tomu, že hlavním 
mottem našeho programu je zlepšovat kvalitu života každého z nás v řadě oblastí, zamě-
řili jsme se na zkvalitnění bydlení na největším středočeském sídlišti Kročehlavy v Kladně,  
na novou podobu náměstí v Příbrami nebo na opravu prádelny v psychiatrické léčebně Horní 
Beřkovice.

Z Integrovaného operačního programu se také podařilo zahájit opravu gotického skvostu  
– chrámu svaté Barbory v Kutné Hoře. Této unikátní památce je věnována naše reportáž.  
A pokud by Vás zajímalo sociální podnikání, článek o romském občerstvení se může stát  
zajímavým podnětem.

Vážení čtenáři, přeji Vám nejen mnoho zajímavého čtení, ale především mnoho štěstí, zdraví, lásky a úspěchů v roce 2013. 

Ing. Lumíra Kafková, ředitelka ŘO IOP 

Ohlédnutí za rokem 2012 v IOPu
n n Leden 
V lednu bylo Řídicím orgánem potvrzeno, 
že Integrovaný operační program splnil 
limit čerpání dotací z Evropského fondu 
pro regionální rozvoj na rok 2011.

n n Únor
V Brně byla po dvouleté opravě otevřena 
vila Tugendhat. Unikátní stavba a jediná 
moderní památka UNESCO v  Česku je 
dílem slavného architekta Ludwiga Mie-
se van der Rohe. Návštěvníci si mohou 
prohlédnout její původní podobu z  roku 
1930, kdy byla slavná stavba dokončena. 
Interiéry jsou vybaveny přesnými repli-
kami původního nábytku, obnovou prošla  
i zahrada kolem domu. 
(Výše dotace z EU – 132 587 648 Kč)

n n Březen 
V  březnu došlo plošně k  zastavení do-
tací z  evropských fondů pro Českou re-

publiku. Obnovit čerpání pro Integrovaný 
operační program se podařilo v červenci 
2012. Toto omezení nemělo vliv na pro-
plácení žádostí o platbu příjemcům. 

n n Duben
V  dubnu 2012 byl spuštěn nový web  
o úspěšných projektech Integrovaného 
operačního programu. Na www.kvalitazi-
vota.eu se zájemci mohou dočíst o opravě 
kulturních památek, novém vybavení ne-
mocnic nebo modernizaci veřejné správy. 
Struktura webu je přehledně uspořádána 
do pěti jednoduchých ikon odkazujících 
na jednotlivé oblasti podpory.

n n Květen
Olomouc získala více jak dvacet jedna 
milionů korun z  Integrovaného operač-
ního programu na opravu zničených  
paneláků na sídlištích. O dotace mohli 
žádat jednotliví majitelé bytových domů 
do konce června. Z peněz je možné opra-
vit například výtahy nebo zateplit domy. 

n n Červen
V  Lednici začali opravovat zámeckou 
jízdárnu. Na místě má vzniknout mul-
tifunkční centrum, informující o trvale 
udržitelném hospodaření v krajině, i in-
teraktivní výstava pro děti. Lednicko-val-
tický areál je slavný svými rozsáhlými za-
hradami i záhony s květinovými koberci.
(Výše dotace z EU – 422 440 905 Kč)

Fakultní nemocnice Hradec Králové poří-
dila moderní přístroje pro akutní rehabili-
taci. Jedná se o široký soubor přístrojové 
techniky, mezi jinými jsou to terapeutická 
lehátka, pohybové trenažéry a rotopedy.
(Výše dotace z EU – 12 600 000 Kč)



3Číslo 1  |  Únor 2013  |

PŘEDSTAVUJEME

Informační semináře pro manažery IPRM 
n n Řídicí orgán IOP uspořádal ve dnech 27. 11. a 4. 12. 2012 pravidelný informační seminář pro manažery měst realizu-
jících Integrované plány rozvoje měst (dále jen IPRM), zaměřené na problematické městské zóny. Semináře se uskutečnily  
ve městech Praha a Olomouc. 

n n Červenec
Na začátku července došlo k  přesunu 
administrativních činností v  oblastech 
intervence 2.1 a 3.4 Integrovaného ope-
račního programu z ministerstva vnitra 
jako zprostředkovatelského subjektu na 
ministerstvo pro místní rozvoj, které je 
řídicím orgánem programu, a na Cent-
rum pro regionální rozvoj ČR. 

n n Srpen
Obyvatelé nechvalně proslulého mostec-
kého sídliště Chanov začali bydlet v no-
vém. Po rozsáhlé rekonstrukci, která tr-
vala od roku 2009, se obyvatelé stěhovali 
do zrekonstruovaných domů. Na místě 
vzniklo i sociální bydlení a zázemí pro so-
ciální služby. Celkem bylo dosud v Cha-
nově z IOPu realizováno osm projektů za 
dvacet čtyři milionů korun. 

n n Září 
V  září 2012 se uskutečnila výroční kon-
ference Integrovaného operačního pro-
gramu v Nové radnici v Ostravě. Hlavním 
tématem byly podoby sociální integrace, 
podporované EU. Přednášky se zaměři-
ly na aspekty sociální integrace, jako je 
transformace azylových zařízení, podpo-
ra sociálního podnikání nebo začleňování 
sociálně vyloučených osob do společnos-
ti. Celkem se konference zúčastnilo přes 
sto lidí.

V  Jablonci nad Nisou byla dokončena 
oprava lesoparku Žižkův vrch, který byl 
zničen při sněhové kalamitě v roce 2009. 
Na místě vzniklo jezírko s terasou, altán 
na pikniky, různá hřiště i naučná stezka. 
Všechny objekty obsahují kódované nápi-
sy v Morseově abecedě.
(Výše dotace z EU – 13 300 000 Kč)

n n Říjen 
Ministerstvo vnitra vyhlásilo výzvu, urče-
nou státním úřadům, na připojení k  zá-
kladním registrům. Celkem bylo k dispo-
zici 150 milionů korun. Základní registry 
jsou zabezpečené databáze, kde se shro-
mažďují informace o občanech i institu-
cích včetně osobních údajů a technických 
parametrů budov. 

V Příbrami bylo opraveno hlavní náměs-
tí sídliště Březové Hory a přilehlé ulice. 
Během oprav byla postupně rozebrána 

a znovu postavena celá plocha náměstí, 
která byla vedle dlážděné a zelené čás-
ti doplněna o nový višňový sad a lavičky. 
Nový povrch dostaly také komunikace 
kolem náměstí, opraveny byly přechody 
pro chodce.
(Výše dotace z EU – 30 339 390 Kč)

n n Listopad
V  listopadu byla slavnostně otevřena 
část Dolních Vítkovic, podpořená z  Inte-
grovaného operačního programu. Vít-
kovické železárny prochází rozsáhlou 
rekonstrukcí. Postupně byla opravena 
energetická ústředna, plynojem a vysoká 
pec. Počítá se i se začleněním areálu bý-
valého Dolu Hlubina.
(Výše dotace z EU – 425 000 000 Kč)

n n Prosinec 
Deset nových autobusů pro evakuaci 
osob nakoupil Hasičský záchranný sbor 
České republiky z fondů Evropské unie. 
Autobusy jsou určeny pro evakuaci osob 
v  případě mimořádné situace i pro pře-
pravu hasičských sborů na místo zásahu. 

V  prosinci byl také zveřejněn seriál  
o Integrovaném operačním programu, 
realizovaný Centrem pro regionální roz-
voj.  V osmi krátkých dílech se předsta-
vují jednotlivé projekty programu, např. 
opravy dětských hřišť, veřejných prostor 
nebo tvorby územních plánů pro obce. 
Seriál je ke stažení na www.youtube.
com/user/crrcr2013.

Redakce

Mezi diskutovaná témata již tradičně  
patřilo shrnutí stavu realizace IPRM  
a příprava na roční monitorovací zprávu. 
Dále byly do programu zařazeny infor-
mace o přípravě pilotního odzkoušení  
finančního nástroje JESSICA, který IOP 

připravuje ve spolupráci se Státním 
fondem rozvoje bydlení a který městům 
IPRM dává možnost využití dalších inves-
tic v oblasti regenerace bytových domů. 
Semináře se zabývaly i problematikou 
veřejných zakázek, na kterou se zaměřilo 

Centrum pro regionální rozvoj, a výstupy 
z  šetření auditního orgánu na vzorcích 
projektů oblasti 5.2 Revitalizace problé-
mových sídlišť.

Jakub Horáček
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Obnova sídliště Kročehlavy
n n Sídliště Kročehlavy na jihovýchodě Kladna je největším sídlištěm ve Středočeském kraji. Žije zde  
téměř třicet tisíc lidí. Původně byly Kročehlavy malou obcí u Kladna, která se začala rozrůstat v devatenáctém  
století spolu s rozvojem těžby černého uhlí a hutnictví. Po roce 1948 se staly součástí Kladna a začalo se zde stavět velké  
sídliště, především pro pracovníky v těžkém průmyslu. První cihlové bytové domy byly od šedesátých let nahrazovány módními  
paneláky, jejichž technický stav se bez potřebných oprav začal postupně zhoršovat, a Kročehlavy získaly nálepku nepříliš  
lukrativní adresy.

OKÉNKO DO REGIONU

V roce 2008 se město rozhodlo zahrnout 
tuto část do svého integrovaného plánu 
rozvoje a za podpory evropských fondů  
ji postupně opravovat. Velký projekt je 
zaměřen na rekultivaci prostor veřejných 
prostranství. Mezi hlavní aktivity patří 
například vybudování nových pěších zón, 
chodníků a zeleně, zvýšení bezbariérové 
průchodnosti území, vznik nových hřišť  
a multifunkčních sportovišť. Zároveň žá-
dají jednotliví vlastníci o dotaci na opravu 
bytových domů.

Do celkové revitalizace pěší zóny na síd-
lišti investovalo Kladno více jak dvacet 
pět milionů korun a přes padesát milionů 
využili vlastníci bytových domů na rege-
neraci společných domovních prostor.  

Sídliště Kročehlavy díky investicím  
z  Integrovaného operačního programu 
zcela změnilo svou tvář a podoba této 
části města se výrazně zlepšila. 

Město také v rámci integrovaného plánu 
rozvoje realizuje pilotní projekt, zamě-
řený na problematiku sociálního vylou-
čení romského obyvatelstva, ve kterém 
propojuje sociální aktivity, realizované 
společně s  místními neziskovými orga-
nizacemi, s  investicemi do zpříjemnění  
životního prostoru obyvatel sociálně  
vyloučené oblasti. Integrovaný plán roz-
voje města se tak soustředí na komplexní  
řešení palčivých témat města.

Redakce

Název projektu Revitalizace sídliště Kladno - Kročehlavy

Oblast intervence 5.2 Zlepšení prostředí problémových sídlišť
Příjemce Statutární město Kladno
Období realizace 24. 5. 2010 – 30. 11. 2011
Celkový rozpočet 157 203 052 Kč 

Výše dotace z EU 107 194 348 Kč
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Název projektu Modernizace technologického vybavení v oblasti prevence nozokomiálních infekcí v PL Horní Beřkovice

Oblast intervence 3.2 Služby v oblasti veřejného zdraví 
Příjemce Psychiatrická léčebna v Horních Beřkovicích
Období realizace 15. 11. 2010 – 31. 12. 2011 
Celkový rozpočet 32 470 000 Kč 

Výše dotace z EU 27 599 500 Kč

Nejmodernější česká prádelna  
v psychiatrické léčebně Horní Beřkovice
n n Psychiatrická léčebna v Horních Beřkovicích má po třiceti sedmi letech moderní prádelnu, která zamezí možným infekcím.

V  nemocničním prostředí může mnohdy 
pacient získat prostřednictvím znečiště-
ného a kontaminovaného prádla nozo-
komiální infekce. Představují nežádoucí 
komplikaci zdravotnické péče v nemocni-
cích a jejich následkem může být prodlou-
žení doby hospitalizace, zvýšení nákladů 
na léčbu až po smrt. Největšímu riziku 
jsou vystaveni pacienti v intenzivní péči.

Z toho důvodu jsou projekty, zaměřené na 
jejich prevenci, jednou z hlavních oblastí 
intervence ve   zdravotnictví.  Prádelna 
v psychiatrické léčebně v Horních Beřko-
vicích byla proto za podpory Evropských 
fondů vybavena špičkovými prádelen-
skými stroji značky Kannegiesser, které 
zaručují nejvyšší kvalitu a hospodárnost 

zpracování prádla. Byla vyměněna linka 
stará třicet sedm let. 

Nové vybavení prádelny změnilo provoz 
od základu. Celá prádelna je nově rozvr-
žena na dva samostatné celky – tzv. „špi-
navou část“, kde se provádí příjem a pra-
ní znečištěného prádla, a na tzv. „čistou 
část“, kde se suší a žehlí vyprané prád-
lo a expeduje se na jednotlivá oddělení 
léčebny. Nemocnice má také moderní 
štítky s nesepratelným inkoustem, který 
zajistí, aby každý lékař, personál a klienti 
léčebny dostali vždy své prádlo a nedo-
cházelo k  záměnám.

„Největší zisk, týkající se ekonomiky  
provozu, je v úspoře energií, především 

tepelné energie a vody. Šetrnějším pra-
ním se prodlouží také životnost prádla,” 
uvedl ředitel léčebny Jiří Tomeček.

Jana Drlíková 
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Název projektu Rekonstrukce a revitalizace nám. 17. listopadu v Příbrami 

Oblast intervence 5.2 Zlepšení prostředí problémových sídlišť 
Příjemce Město Příbram 
Období realizace 23. 3. 2012 – 10. 10. 2012 
Celkový rozpočet 36 622 400 Kč 

Výše dotace z EU 30 339 390 Kč

Náměstí v Příbrami
n n Z peněz Integrovaného operačního programu byla úspěšně dokončena oprava náměstí 17. listopadu  
na Březohorském sídlišti v Příbrami. Město se při úpravách snažilo zachovat genia loci, současně ale  
zatraktivnit celý prostor a přizpůsobit jej potřebám moderního města 21. století. Během oprav byla postupně  
rozebrána a znovu postavena celá plocha náměstí, která byla vedle dlážděné a zelené části doplněna o nový višňový sad  
a lavičky. Nový povrch dostaly také komunikace kolem náměstí, opraveny byly přechody pro chodce.

Součástí byla úprava vnitrobloků mezi 
náměstím a přilehlými ulicemi, kde byl 
prostor oddělen novými živými ploty,  
a byla vybudována nová parkovací místa. 
Kapacita se zvýšila přibližně o 150 parko-
vacích míst. Konečně tedy zmizí parko-
vání na chodnících, trávnících a podobná 
nouzová řešení. Ve vnitrobloku byla rov-
něž opravena dvě dětská hřiště a jedno 
víceúčelové sportovní hřiště.

Dále byly v  rámci integrovaného plánu 
rozvoje města opraveny bytové domy  
a veřejná prostranství v okolí kulturního 
domu a polikliniky, což přispělo k celko-
vému zlepšení kvality života v lokalitě.

Revitalizace náměstí 17. listopadu a jeho 
okolí je součástí Integrovaného plánu 
rozvoje města, na který Příbram získala 
dotaci z fondů Evropské unie v celkovém 

objemu 5,1 milionu eur. Rekonstrukce 
náměstí 17. listopadu a jeho okolí stála 
přibližně 36 milionů korun. Autorem pro-
jektu je příbramský architekt Vít Kučera.

Redakce
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Název projektu Catering – provoz vozu 

Oblast intervence 3.1 Služby v oblasti sociální integrace 
Příjemce Hana Suchánková 
Období realizace 14. 6. 2010 – 30. 6. 2011 
Celkový rozpočet 1 877 503 Kč 

Výše dotace z EU 1 436 289 Kč

„Pro Romy je obtížné získat práci a toto 
byl jeden ze způsobů, jak si ji zajistit. Zá-
roveň jsme tím získali možnost představit 

romskou kuchyni,“ doplňuje její partner. 
Kromě klasického občerstvení mohou 
zájemci ochutnat romská tradiční jídla, 
jako je lámaná placka se zelím a špekem 
- čurdi marikľi, žebírka v kořeněném ná-
levu, tzv. pašvare, nebo oblíbené halušky.

Celoročně působí romský catering v Lysé 
nad Labem ve Středočeském kraji. Bě-
hem jarních a letních víkendů se s  ním 
můžete setkat na řadě festivalů včetně 
známé pražské akce Meziploty nebo Me-
zinárodního folklorního festivalu v Písku.

Redakce

Romský catering
n n Nejen na letních festivalech se můžete setkat s pojízdným občerstvením, které nabízí romské speciality. 
Majitelka cateringu je Romka a požádat o dotaci na samostatné podnikání se rozhodla v roce 2010. Pořídila  
si pojízdný vůz a nabídla práci dalším čtyřem lidem romského původu.
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Netušené půvaby 
Barbory kutnohorské
n n Sníh pokrývající Kutnou Horu se třpytí stříbřitými záblesky, jako by kdosi kolem štědře rozházel pražské groše, které byly 
právě tady před staletími raženy. Fantazií zjitřená mysl je ochotna připustit, že tam, na dohled, se v úzké uličce mihl plášť pana 
Dačického. Z nedaleké krčmy zaznívá halasný smích, to snad kutnohorští havíři dostali zaplaceno za robotu a zašli připít své 
patronce, jíž je zasvěcen nedaleký chrám tyčící se k nebesům. Svatá Barborko, oroduj za nás!

Úcta projevená historii
Při spatření chrámu svaté Barbory v Kut-
né Hoře se lidem tají dech už osm staletí. 
Velkorysá stavba započala roku 1388, aby 
se dějinami vinula až k  roku 1905, kdy 
byla definitivně ukončena. O devadesát let 
později byl chrám, společně s historickým 
jádrem města a katedrálou Nanebevzetí 
Panny Marie v Sedlci, zapsán do Seznamu 
světového kulturního a přírodního dědictví 
UNESCO. Fakt, že se ocitl v této opravdu 
vybrané společnosti, upoutal k Barborce, 
jak chrám kutnohorští občané s  láskou 
oslovují, patřičnou pozornost a pomohl 
najít i zdroje financí k opravě. Zub času se 
totiž do kamenného krajkoví tohoto maje-
státního reprezentanta gotiky zakousl tak 
vyhladověle, že v letech 2002 až 2012 bylo 
nutné začít s opravami havarijního stavu, 
potřebnou revitalizací pak prošel i vnější 
plášť chrámu. Práce však zdaleka nejsou 
u konce. 

V  průběhu roku 2013 bude zahájena  
realizace projektu s  názvem Kámen  
a světlo - revitalizace interiéru chrámu  
sv. Barbory v Kutné Hoře. Má jít o vzo-
rovou obnovu národní kulturní památky,  
při které je hlavním cílem dokončení  
záchrany interiéru slavného chrámu.

Oprava sledovaná on-line
Svatá Barbora je nejen patronkou havířů, 
ale také architektů. Zdá se, že nad těmi, 
kteří stavěli „její“ chrám v  Kutné Hoře, 
držela svou ruku velmi důsledně. Možná 
právě proto se podařilo vytvořit dílo, jež ši-
roko daleko nemá obdoby a patří k uzná-
vaným skvostům světové gotiky. Půvab 
pestré gotické výzdoby by měl naplno vy-
niknout právě po dokončení revitalizace 
interiéru.

„V ochozových kaplích jsme při průzku-
mech objevili fresky skryté pod nátěrem. 
Ty by měly během příštích měsíců být 
odkryty a restaurovány, takže návštěvníci 
svaté Barbory budou moci spatřit něco, 
co bylo lidským očím dlouhou dobu ukry-
to,“ vysvětluje při prohlídce vnitřní části 
chrámu Dagmar Fundová, manažerka 
projektu Kámen a světlo, a zároveň upo-
zorňuje na místa s prasklinami i skvrnami 
vytvořenými dešťovou vodou a podmáče-
ním objektu. „Kromě restaurování maleb 
nás čeká oprava klenby hlavní lodi, bude 
se pracovat na obnově omítky i kamen-
ných částí chrámu. Součástí revitalizace 
bude dokončení statického zabezpečení 
i protipožárních opatření, opravy podlah 
a elektroinstalace, zavedení zabezpečo-
vací techniky i dalších náležitostí včetně 
ozvučení, které umožní toto místo s  vý-
bornou akustikou využívat ještě lépe než 
doposud.“

Dobrou zprávou pro návštěvníky Kutné 
Hory a jmenovitě sv. Barbory je, že po 
dobu revitalizace chrám uzavřen nebude. 
„Vzhledem k tomu, že tato pětilodní gotic-
ká katedrála přitahuje do města obrovské 

množství turistů, znamenalo by její uza-
vření během oprav interiéru značné ome-
zení turistického ruchu, což by mělo do-
pad také na prosperitu služeb ve městě. 
Navíc ze vstupného je financována oprava 
dalších kulturních památek ve městě,“ 
upozorňuje Dagmar Fundová a ujišťuje, 
že laická i odborná veřejnost bude mít 
možnost sledovat, jak restaurátorské  
a stavební práce pokračují. Přesvědčit 
se o tom bude moci osobně při návštěvě 
chrámu i na webových stránkách, které 
budou průběh oprav zaznamenávat on-line.  

Netušené půvaby a možnosti 
„Návštěvníky, kteří do svaté Barbory zaví-
tají, budeme o tom, co se odehrává v leše-
ním obestavěných částech kostela, infor-
movat prostřednictvím velkoplošné obra-
zovky. Ta bude prezentovat nejen procesy 
dějící se za oponou, ale také představí 
interiér chrámu v celkovém pohledu ještě 
před revitalizací. Kromě toho budeme or-
ganizovat také workshopy, které veřejnost 
detailně seznámí například s odkrýváním 
fresek a s prací restaurátorů. Zájemci pak 
vše naleznou také na internetu,“ infor-
muje o připravovaných aktivitách historik 
umění a památkář Aleš Pospíšil, který má 
na starosti kulturně-vzdělávací část pro-
jektu. 
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Název projektu Kámen a světlo – revitalizace interiéru chrámu sv. Barbory v Kutné Hoře 

Oblast intervence 5.1 Národní podpora využití potenciálu kulturního dědictví 
Příjemce Římskokatolická farnost – arciděkanství Kutná Hora 
Období realizace 1. 6. 2012 – 31. 10. 2014 
Celkový rozpočet 153 692 754 Kč 

Výše dotace z EU 130 638 840 Kč

Revitalizace by mimo jiné měla přispět 
také ke zlepšení plynulosti pohybu ná-
vštěvníků především v  období sezony. 
Uvnitř kostela by mělo vzniknout i lektor-
ské centrum, ochozy v patře chrámu ožijí 
výstavami. „Obě empory budou zpřístup-
něny a návštěvníci zde kromě neobvyklých 
a nečekaných výhledů na chrám naleznou 
také expozice zaměřené na dějiny stavby 
i na duchovní stránku architektury s vaz-
bou na proměny liturgického provozu či 
na kult svaté Barbory v hornickém městě. 
Třetí tematický okruh by měl interaktiv-
ním způsobem představit různé stavební 
úkony, návštěvníci by se mohli například 
dovědět, jak se polychromovala plastika, 
malovala freska, tesala fiála, měla by 
tady být také kopie jeřábu, kterým byly 
z   kamenické huti dopravovány kameny 
nahoru na stavbu,“ pokračuje Aleš Po-
spíšil, který tvrdí, že kdo nespatřil chrám 
sv. Barbory z  empor, nepoznal jej úplně. 
A má pravdu. Pohled, který se zde oteví-
rá, je kouzelný. Dává vyniknout skvostným 
a do všech podrobností propracovaným 
detailům dokonalé architektury, člověk 
má chvílemi pocit, že se může dotknout 
fiál nahlížejících do chrámu prostornými 
okny, typickými pro velkorysou architek-
turu Benedikta Rieda, autora Vladislav-
ského sálu Pražského hradu. Procházka 
po ochozech dává prohlídce úplně jinou 
dimenzi, nabízí otevřený pohled na varha-

ny i na spodní část kostela, klenba hlavní 
lodi se zdá být na dosah.

Na dosah je také lektorský edukační pro-
gram, který bude zaměřen na všechny 
věkové kategorie návštěvníků a představí 
nejen stavební proměny chrámu sv. Bar-
bory, ale také lidi, bez nichž by katedrála 
jako duchovně i technicky nejvyspělej-
ší typ stavby západokřesťanského světa 
nemohla vzniknout – architekty, kamení-
ky, duchovní i patricije. „Prostřednictvím 
dokumentárního filmu budou prezento-
vány i přístupy k  obnově vnějšího pláště 
i interiéru v posledních přibližně patnácti 
letech,“ pokračuje Aleš Pospíšil. „Vydána 
bude vědecká monografie s nejnovějšími  
objevy v  tomto prostoru i s veškerou  
dokumentací, nezapomínáme však ani na 
běžné turisty z  řad laické veřejnosti, pro 
které připravíme průvodce, který je pou-
tavým způsobem seznámí s  chrámem  
a expozicemi. A samozřejmě myslíme i na 
ty nejmenší. Děti by měly být s chrámem 
seznámeny například formou krátkého 
animovaného filmu, připravujeme pro ně 
vzdělávací program inspirovaný touto fas-
cinující stavbou.“ 

Královské město s otevřenou náručí
Projekt Kámen a světlo – revitalizace inte-
riéru chrámu sv. Barbory v Kutné Hoře –  
je realizován ve spolupráci s  několika 
partnery, tím hlavním je Národní památ-
kový ústav. „Vzhledem k tomu, že zmíněná 
akce je koncipována jako vzorový projekt 
obnovy národní kulturní památky, měla 
by zde být zpracována metodika procesu 
přípravy, financování i samotné obnovy. 
K výstupům bude patřit i zmíněná vědecká 
monografie, po ukončení prací by měla být 
uspořádána mezinárodní vědecká kon-

ference, která bude revitalizaci chrámu 
prezentovat odborné veřejnosti,“ dodává 
Aleš Pospíšil s  tím, že k partnerům pat-
ří také Průvodcovská služba Kutná Hora.  
A nejen ona. „Významné je pro nás part-
nerství s Univerzitou Karlovou, s nímž 
souvisí přenesení tématu rekonstrukce  
chrámu svaté Barbory na univerzitní půdu 
a propojení hned s několika studijními 
obory. Nezaměříme se však jen na vyso-
koškolské studenty, našimi partnery je 
také Biskupské gymnázium Bohuslava 
Balbína a Základní škola a mateřská ško-
la Jana Pavla II. v Hradci Králové i Církevní 
gymnázium sv. Voršily.“ Získat zájem dětí 
a studentů je jedním z klíčových momen-
tů.  „Rádi bychom v mladých lidech vzbu-
dili zájem o historii, architekturu a také 
o péči o památky,“ uzavírá seznámení  
s projektem Dagmar Fundová a dodává, 
že v tomto směru má Kutná Hora co na-
bídnout. A má pravdu. 

Atmosféra historického jádra bývalého 
královského horního města je neopa-
kovatelná. Putování spletitými uličkami  
je šňůrou korálků v  podobě důstoj-
ných měšťanských domů i filigránských  
gotických staveb, celkový obraz stříbr-
né minulosti města dokreslují katedrála  
a kostnice v Sedlci. A tomu všemu vévodí 
chrám zasvěcený svaté Barboře, patron-
ce havířů, dělostřelců, architektů, ma-
tematiků a dětí. Svatá Barborko, oroduj  
za nás!

Text a foto: Lenka Gulašiová
Foto na obálce: archiv MÚ Kutná Hora
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Nová požární technika 
pro hasičské sbory
n n Díky pomoci Integrovaného operačního programu dostávají hasičské záchranné sbory v Česku novou techniku. Celkem  
se jedná o dvacet osm projektů na pořízení techniky a technologií pro hasiče, které jsou realizovány v letech 2012 až 2013.  
Nákup je rozdělen do dvou částí – Živelní pohroma a Zvýšení kvality.

Hlavním cílem operace Živelní pohroma 
je zvýšení mobility a akceschopnosti hasi-
čů v případě živelních pohrom, například 
bleskových povodní. U druhé operace Zvý-
šení kvality se jedná především o zvýšení 
kvality zásahu hasičů při různých typech 
mimořádných událostí, např. zásahy při 
dopravních nehodách, zásahy na výško-
vých budovách, zásahy při rozsáhlých po-
žárech průmyslových areálů, obchodních 
center, lesů.  

V  současnosti probíhá výroba a nákup 
potřebné techniky. V roce 2012 byly poří-
zeny autobusy pro evakuaci osob z  míst 
postižených živelní pohromou, průmyslo-
vou havárií nebo jiným ohrožením do míst 
nouzového přežití. Autobusy jsou určeny  
i pro přepravu jednotek na velké vzdále-
nosti při jejich střídání na místě zásahu. 
Dalším druhem techniky pořízené v  loň-
ském roce jsou nakladače. Ty mají široké 
využití a slouží například pro provádění 
záchranných a likvidačních prací po po-
vodních, při vyprošťování osob ze zříce-
ných budov nebo zpevňování hrází při 
povodních. Dále byly v roce 2012 pořízeny 
technické kontejnery, které slouží napří-
klad pro vyprošťovací práce z prostor se-
suvů a závalů. Celkem je na nákup nové 
techniky a technologií pro hasiče vyčleně-
na jedna miliarda korun, z toho osmdesát 
pět procent je financováno z  evropských 

fondů. Příjemci dotace jsou hasičské  
záchranné sbory všech krajů mimo Prahy, 
Záchranný útvar Hasičského záchranného  
sboru České republiky a Správa Národ-
ního parku a chráněné krajinné oblasti 
Šumava. 

Vladimíra Kracíková 
ve spolupráci s redakcí

Název projektů 
Zvýšení akceschopnosti Hasičského záchranného sboru ČR pro záchranné 

a likvidační práce při živelních pohromách a Pořízení moderní techniky 
a technologií Hasičského záchranného sboru pro zvýšení kvality řešení mimořádných událostí

Oblast intervence 3.4 Služby v oblasti bezpečnosti, prevence a řešení rizik  

Příjemce 
Hasičské záchranné sbory všech krajů mimo Prahy, 
Záchranný útvar Hasičského záchranného sboru ČR 

a Správa Národního parku a chráněné krajinné oblasti Šumava 

Období realizace 2012–2013

Celkový rozpočet 1 mld. Kč na všechny projekty
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Účast na zasedání 
EURoma network v Madridu 
n n Zástupci Řídicího orgánu Integrovaného operačního programu se v prosinci 2012 zúčastnili pravidelného zasedání  
skupiny EURoma network, která se zaměřuje na otázku sociálně vyloučeného romského obyvatelstva napříč Evropou.

Setkání v Madridu se zúčastnilo více jak 
šedesát hostů z šestnácti členských zemí 
reprezentujících zejména vedení operač-
ních fondů, popřípadě další instituce EU. 
Hlavním diskusním tématem byla otáz-
ka využívání tzv. integrovaného přístupu 
v  řešení otázky romského obyvatelstva, 
kdy je pomoc kombinována z  několika 

fondů. Konkrétně se jedná o Evropský 
sociální fond, který se zaměřuje na pod-
poru sociálních aktivit, jako je vzdělávání, 
práce s dětmi a podpora na trhu práce,  
a Evropský fond regionálního rozvoje, 
z  jehož pomocí jsou financovány napří-
klad opravy obytných budov a veřejných 
prostranství.

Zástupci IOP byli požádáni, aby v  rám-
ci setkání skupiny prezentovali vlastní 
zkušenosti s  kombinováním více fondů 
v otázce sociálně vyloučeného romského 
obyvatelstva. Tzv. pilotní projekty, které se 
v  tomto programu zaměřují na tuto sku-
pinu, jsou dobrým příkladem, jak by se 
měly investice provádět integrovaným pří-
stupem. Pilotní projekty jsou realizovány 
v šesti českých městech a prozatím se dají 
hodnotit jako velmi úspěšné. Do dneš-
ních dnů bylo podpořeno více jak čtyřicet  
projektů v hodnotě přesahující 170 milio-
nů korun ze strukturálních fondů. 

Zkušenost Integrovaného operačního pro-
gramu byla ostatními účastníky hodnoce-
na velmi pozitivně a Česko se tak může 
zařadit mezi státy, které v  současném 
programovém období otázku tzv. inte-
grovaného přístupu uchopily velmi dobře  
a přispěly k řešení problematiky romského  
obyvatelstva. Stávající zkušenost se bude 
hodit i při přípravě budoucího programo-
vého období 2014–2021. 

Jakub Horáček 



Otevřené výzvy v Integrovaném operačním programu 

Oblast podpory
Zahájení 
příjmu 
žádostí

Ukončení 
příjmu 
žádostí

Typ oprávněného žadatele

Alokace 
na výzvu 
(EU+NZ)
v mil. Kč

3.1 Služby v oblasti sociální integrace 
b)  investiční podpora při zajištění dostupnosti 

takových služeb, které umožní návrat  
příslušníků nejvíce ohrožených sociálně 
vyloučených romských lokalit zpět  
na trh práce a do společnosti

6. 6. 2011 30. 6. 2013 Obce, NNO 260,4

3.1 Služby v oblasti sociální integrace 
a)  investiční podpora procesu a zavádění 

jednotného přístupu v transformaci  
pobytových zařízení sociálních služeb  
v jiné typy sociálních služeb

7. 7. 2011 30. 6. 2013 Kraje, obce 803,0

3.1 Služby v oblasti sociální integrace
c)  investiční podpora poskytovatelům sociálních 

služeb, zaměstnavatelům a dalším subjektům 
při prosazování a realizaci nástrojů sociální 
ekonomiky

29. 7. 2011 30. 6. 2013
FO, PO, NNO  
(obecně prospěšná společnost  
a evidovaná (církevní) PO) 

220,3

3.2 Služby v oblasti veřejného zdraví 
c)  řízení kvality a nákladovosti systému  

veřejného zdraví
16. 8. 2012 4. 1. 2013

Ministerstvo zdravotnictví ČR; 
organizační složky státu – 
Koordinační středisko  
pro resortní zdravotnické 
informační systémy 

500

3.2 Služby v oblasti veřejného zdraví 
a)  řízená modernizace a obnova přístrojového 

vybavení (zdravotnických prostředků)  
národních sítí zdravotnických zařízení  
včetně technického zázemí

15. 11. 2012 31. 1. 2013

Příspěvkové organizace zřizované 
Ministerstvem zdravotnictví; 
organizace zřizované anebo 
zakládané kraji a obcemi; 
právnické osoby poskytující 
veřejnou službu v oblasti 
zdravotní péče

319,3

3.3 Služby v oblasti zaměstnanosti
11. 11. 2009 30. 6. 2013 OSS v oblasti služeb 

zaměstnanosti 961,3

12. 12. 2012 30. 6. 2013 Kraje 91,0

4.1 Národní podpora cestovního ruchu
a)  zavedení národního informačního systému
b)  zavádění a informační podpora národních  

a mezinárodních standardů ve službách CR 
(zahrnující zejména certifikace, manuály, 
metodiky, systémy, kontroly) 

c)  podpora marketingu na národní úrovni  
a tvorby zdrojových databází

e)  podpora prezentace ČR  
jako destinace cestovního ruchu

7. 9. 2011

Ukončení 
příjmu 
žádostí 

není v textu
 výzvy uvedeno

OSS  
a jimi zřizované příspěvkové org. 986,7

5.2 Zlepšení prostředí v problémových sídlištích 22. 5. 2009

Ukončení příjmu 
žádosti není 
v textu výzvy 

uvedeno

Obce, vlastníci bytových domů, 
NNO

4 111,8 
(podíl RDF)

5.3  Modernizace a rozvoj systémů tvorby  
územních politik

b)  podpora tvorby a aktualizace územních plánů  
obcí s ohledem na udržitelný rozvoj území

16. 11. 2012 8. 1. 2013 Obce 40,1


