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Milé čtenářky a čtenáři,
 
vítám vás v novém roce 2014 a přeji vám, aby byl co nejlepší. V posledních dnech a týdnech se 
stránky novin plní negativními titulky upozorňujícími na nešvary s hospodařením s evropský-
mi dotacemi a informace o nevyčerpaných finančních prostředcích ležících ladem. Vést do-
tační program není snadné a i přesto jsou v týmu pracovníci, kteří mají více než zájem se na 
těchto nelehkých věcech podílet. Za poslední roky jsme se také mnohému naučili, nasbírali 
jak pozitivní, tak bohužel i negativní zkušenosti z realizace projektů a k tomu jsme se snažili 
celý proces evropských dotací projektů zjednodušit. Není ani tak důležité vyčerpat prostřed-
ky Evropské unie do posledního halíře, ale jde nám především o realizaci kvalitních projektů, 
které budou pro Českou republiku smysluplné, přetrvají do budoucna a budou nadále sloužit 
lidem. Úspěšných, podařených a originálních projektů máme naštěstí více než dost a je vel-
ká škoda, že se v  médiích často zdůrazňují jen negativa a nevyzdvihnou se pozitivní efekty, 
které strukturální fondy pro Českou republiku přinesly a do budoucna zcela jistě přinesou. 
 
Královéhradecká policie od listopadu využívá nově vybudované integrované operační středisko, 
umožňující lepší lokalizaci volajícího a zkrácení dojezdových časů. Tato střediska by měla do 
konce roku 2014 fungovat ve všech krajích České republiky. Integrovaná operační střediska 
využívají nejmodernější technologii, které je využito i při koordinaci s hasičským záchranným 
sborem a záchrannou službou.

V Mostě ve čtvrti Chanov se na podzim otevřelo Polyfunkční centrum Chanov, určené romské komunitě v této lokalitě. V centru lidé 
naleznou například keramickou, zámečnickou nebo svářečskou dílnu a přihlásit se mohou na nejrůznější kurzy rozšiřující kvalifikaci. 
 
Rozsáhlou rekonstrukcí prochází pivovar v Plasích. V objektu pivovaru, náležejícímu k rozsáhlému komplexu plaského cisterciác-
kého kláštera, zanedlouho proběhne instalace expozice „stavebně řemeslná huť“ a veřejnosti se otevřou zážitkové dílny zaměřené 
na historické stavitelství.

To je jen malá ochutnávka z úspěšných projektů IOP. 

Přeji vám příjemné čtení.

Ing. Lumíra Kafková
ředitelka Řídícího orgánu IOP

ÚVODNÍ SLOVO

Pivovar v Plasích.
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PŘEDSTAVUJEME

Správcem Fondu rozvoje měst, který 
je zodpovědný za přerozdělení aloka-
ce finančního nástroje JESSICA, se na 
základě výběrového řízení stala 31. říj-
na 2013 Komerční banka. Podat žádost  
o zvýhodněný úvěr je proto jednoduchou 
záležitostí a zájemci tak mohou učinit na 
všech jejích pobočkách ve městech s In-
tegrovaným plánem rozvoje města pro 
Integrovaný operační program. Zde také 
obdrží konkrétní informace a základní 
servis pro nastavení parametrů úvěru. 
Příjem žádostí bude probíhat do konce 
roku 2015 nebo do vyčerpání alokace fi-
nančního nástroje JESSICA. 

Žadatelé mohou získat zvýhodněný úvěr 
s úrokem od 0,71 % p. a. a maximální do-
bou splatnosti 30 let, mezi další výhody 
patří fixace úroku nebo možnost před-
časného splacení. Tyto prostředky smí 
vlastníci bytových domů použít na  jejich 
rekonstrukci a modernizaci, jako je za-
teplení obvodového pláště nebo výměna 
oken. Neziskové organizace a municipa-
lity mohou zvýhodněné úvěry z finanční-
ho nástroje JESSICA využít k vybudování 
moderního sociálního bydlení renovací 
stávajících budov. Podmínkami pro zís-
kání úvěru z finančního nástroje JESSICA 
jsou nejméně 10% spolufinancování pro-

jektu vlastními zdroji, výše úvěru od 1 do 
120 mil. Kč a lokalizace projektu v depri-
vované zóně zmíněných měst. 

Bližší informace získají zájemci přímo na 
dotčených pobočkách nebo na webových 
stránkách Komerční banky (www.kb.cz) 
a Státního fondu rozvoje bydlení (www.
sfrb.cz).

 (Michael Pascal Večeř)

Zvýhodněné úvěry z finančního  
nástroje JESSICA odstartovány
n n Vlastníci bytových domů se konečně dočkali a od poloviny ledna mohou žádat o zvýhodněné úvěry z finančního nástroje 
JESSICA, ve kterém je z Integrovaného operačního programu alokováno přes 600 mil. Kč. Tyto prostředky lze využít na rekon-
strukci či modernizaci bytových domů. Žádost je možné podat na kterékoliv pobočce Komerční banky ve 41 českých městech, 
která mají schválený Integrovaný plán rozvoje města pro IOP. 
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Přes pomalejší počátek realizace in-
tegrovaného plánu rozvoje se městu 
doposud podařilo realizovat několik 
úspěšných projektů, zaměřených na 
výše zmíněné aktivity. Mezi tyto projek-
ty patří revitalizace komunikací, pěších 
ploch a vytvoření parkovacích ploch. 
Významnou změnou je také revitaliza-
ce náměstí Jiřího z Poděbrad. Ukončení 
těchto aktivit je plánováno na rok 2014. 
Dalšími plánovanými projekty jsou vý-
stavba multifunkčního hřiště v sociálně 
vyloučené zóně města a výstavba hřiště 
pro in-line. V těchto lokalitách se počítá 
se zapojením místních neziskových orga-
nizací při přípravě zajímavých aktivit pro 
děti.  Velkým přínosem pro zlepšení kva-
lity bydlení v  deprivované zóně Vítkovic 
je realizování několika projektů regene-
race bytových domů. Některé domy byly 
opraveny přímo v části Vítkovic, která je 
považována za nejvíce ohroženou sociál-
ními problémy. Investice z Integrovaného 
operačního programu do oblasti bydlení 
a veřejného prostranství činí 117 milionů 
korun. Připočítáme-li k  tomu také sou-
kromé financování, zejména ze zdrojů 
města Ostravy, dostaneme se na částku 
přibližně 216 milionů korun. 

Aby byl výsledek obnovy veřejných pro-
stranství a regenerace bytových domů co 
nejpřínosnější, a to zvláště v  lokalitách 
s  ekonomickými a sociálními problémy, 
musí být podpořen realizací projektů ze 
sociální oblasti. Významným partnerem 
v  této oblasti je městu občanské sdru-
žení CENTROM, které díky dotaci z Inte-
grovaného operačního programu (oblast 
podpory 3.1 – Služby v oblasti sociální in-

tegrace) realizuje v oblasti nízkoprahové 
zařízení pro děti a mládež žijící v  nevy-
hovujících sociálních podmínkách. Níz-
koprahové zařízení poskytuje dětem pět 
dní v  týdnu služby a prostor pro trávení 
volného času s důrazem a zdravý rozvoj.

Další významnou aktivitou sdružení 
CENTROM je projekt třístupňového byd-
lení, který pomáhá uchazečům na cestě 
za kvalitním bydlením. Celý proces je za-
končen vlastní nájemní smlouvou klien-
ta a jeho rodiny, kteří by si jinak, vlivem 
nejrůznějších okolností, takto kvalitní 
bydlení nemohli dovolit. V době, kdy není 
zcela vyřešena otázka koncepce sociální-
ho bydlení, se tak daří také díky investi-
cím z Integrovaného operačního progra-
mu zajistit v nejvíce sociálně ohrožených 
zónách kvalitní bydlení, a to včetně jeho 
okolí a dalších návazných služeb pomá-
hajících místním obyvatelům.

Na příkladu města Ostravy je nejvíce  
vidět, jak kvalitní partnerství mezi zá-
stupci vedení města a místních nezis-
kových organizací přispívá ke zlepšování 
tolika palčivých oblastí, zasahujících ve 
svém důsledku všechny obyvatele města 
Ostravy.

(Jakub Horáček)

Pilotní projekty  
v Ostravě
n n Město Ostrava se jako jedno z mnoha českých měst přihlásilo v roce 2008 do výzvy Řídicího orgánu Integrovaného  
operačního programu a předložilo svůj integrovaný plán rozvoje města pro deprivovanou městskou zónu v obvodu města  
Ostrava-Vítkovice. V dokumentu se město zavázalo ke zlepšení životních podmínek obyvatel této městské zóny, a to formou 
projektů revitalizace veřejného prostranství, regenerace bytových domů, podpořenou projekty ze sociální oblasti, zaměřené 
zejména na integraci sociálně vyloučených obyvatel Vítkovic. 
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Polyfunkční centrum Chanov slouží no-
vému účelu již více než rok, i když slav-
nostní otevření proběhlo teprve 19. září 
2013, za přítomnosti Martina Nebesá-
ře, ředitele společnosti Domu romské 
kultury o.p.s., která je nositelem tohoto 
projektu. Podstatou projektu byla rekon-
strukce bývalého nákupního střediska 
v  centru jedné z  nejznámějších a histo-
ricky nejstarších sociálně vyloučených 

lokalit – sídliště Chanov v Mostě. Vzniklo 
zde komunitní centrum s dostatkem pro-
stor pro aktivity a služby, které zde dosud 
nemohly být z  kapacitních důvodů rea-
lizovány, přestože je o ně značný zájem. 
Lidé zde najdou truhlárnu, zámečnické 
dílny, kuchyň pro výuku, posilovnu, PC 
učebnu, keramickou dílnu, učebny, klu-
bovny, knihovnu, kabinety, archiv a skla-
dy. Celý objekt je řešen jako bezbariéro-

vý. Obyvatelé sídliště se sami podíleli na 
rekonstrukci a vytvořili například vlastní 
kresby v chodbách areálu. Zájemcům se 
nabízí kurzy, jako je správa nemovitostí, 
pečovatelka o děti od 3 do 15 let, obsluha 
křovinořezu, dělník pro stavební výrobu  
a mnohé další.

(redakce)

Polyfunkční centrum  
Chanov 
n n Bývalé nákupní středisko v Chanově se proměnilo v plnohodnotné komunitní centrum.

Název projektu Polyfunkční centrum Chanov

Oblast intervence 3.1 služby v oblasti sociální integrace
Příjemce Dům romské kultury o.p.s.
Období realizace 1. 8. 2010 – 31. 12. 2013

Výše dotace z EU 18 337 551 Kč
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Vlastníkem systému je Ministerstvo pro 
místní rozvoj ČR, které na jeho realiza-
ci spolupracuje s vybranými profesními 
asociacemi v cestovním ruchu a další 
profesní veřejností. Výsledkem systému 
je dobrovolná certifikace kvality služeb  
a možnost získání prestižní, mezinárodně 
srovnatelné značky Q, která pro zákazní-
ka představuje příslib ověřené kvality slu-
žeb a zároveň je oceněním práce všech 
zaměstnanců dané organizace. Systém 
je určen zejména pro malé a střední pod-
niky, živnostníky, veřejné instituce, atrak-
tivity cestovního ruchu a další subjekty 
působící v sektoru služeb, které se roz-
hodnou své služby zlepšovat.

Český systém kvality služeb vychází  
z jednoduchých zásad řízení kvality a pod-
poruje procesní přístup řízení organizací. 

Získání certifikátu není jednorázovou zá-
ležitostí, ale dokladuje, že organizace tr-
vale usiluje o zvyšování kvality poskytova-
ných služeb. Vedle zjevného přínosu pro 
zákazníky získávají organizace po celou 
dobu držení certifikátu řadu užitečných 
podnětů, které mohou využít ke svému 
dalšímu rozvoji. 

Podporu pro získání i udržení certifikátu 
poskytuje Centrum pro školení a regio-
nální koordinaci, které zabezpečuje kva-
litu a konzistentnost školení a rozvíjení 
lektorských i odborných dovedností sítě 
regionálních koordinátorů. Regionální 
koordinátoři vyškolí žadateli o certifikát 
trenéra kvality, který v organizaci trvale 
pracuje, a spolu s ním pak dovedou or-
ganizaci k certifikaci. Splnění požadavků 
systému a ostatních podmínek pro udě-

lení značky je zcela nezávisle posuzová-
no Hodnotitelským centrem, jehož čin-
nost zabezpečuje mezinárodně uznávaná 
certifikační společnost Lloyd’s Register 
Quality Assurance.

Na konci roku 2013 byla v rámci systému 
zahájená certifikace a první subjekty zís-
kaly značku kvality.

Více informací o přínosech systému včet-
ně informací, jak se do systému zapo-
jit, je dostupné na webových stránkách 
www.csks.cz. Výhodou je, že organizace 
mohou díky strukturálních fondům získat 
certifikaci až do poloviny roku 2015 bez-
platně.

Ing. Radek Chaloupka, 
projektový manažer 

Český systém  
kvality služeb
n n Projekt je systémovým nástrojem státní politiky cestovního ruchu a jeho hlavním záměrem je přispět 
ke zvýšení kvality služeb cestovního ruchu v České republice, jejíž úroveň je v ČR dlouhodobě vnímána ze-
jména zahraničními návštěvníky jako nedostatečná. Výsledkem projektu je vznik Českého systému kvality 
služeb včetně provedení certifikace kvality služeb u organizací cestovního ruchu a navazujících službách. 
Východiskem pro tvorbu systému byla licence německého systému Service Qualität Deutschland. 

Název projektu Národní systém kvality služeb cestovního ruchu v České republice

Oblast podpory Národní podpora cestovního ruchu
Termín realizace 1. leden 2010 – 30. červen 2015
Celkový rozpočet 95 738 958 Kč

Výše dotace z EU 81 378 115 Kč
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Trocha informací na úvod
Pomineme-li v našem vyprávění slavnou 
historii kláštera, založeného krátce před 
polovinou 12. století knížetem Vladisla-
vem II., minulost více než stoleté stavby 
pivovaru, jenž je součástí tohoto rozsáh-
lého klášterního areálu, opomenout ne-
můžeme. Právě tato industriální budova 
totiž v minulém roce prošla díky již zmí-
něnému projektu s názvem Centrum sta-
vitelského dědictví v Plasích komplexní 
památkovou obnovou podpořenou z Inte-
grovaného operačního programu. 

Projekt byl odstartován v roce 2008, kdy 
chátrající objekt do správy převzalo Ná-
rodní technické muzeum. Cílem bylo na-
vrátit pivovaru, z něhož se   na sklonku 
60. let 20. století stal velkosklad Jedno-
ty, jeho původní podobu a následně po-
měrně rozměrný komplex oživit zřízením 
studijního depozitáře s referenční sbír-
kou stavebních prvků a s navazujícími 
expozicemi, které by prezentovaly sta-
vební materiály i postupy a také tradiční 
stavitelská řemesla. Součástí záměru, 
který v  Plasích postupně začal dostávat 

konkrétní podobu díky evropské dotaci ve 
výši bezmála 393 milionů korun s 59mili-
onovým podílem státního rozpočtu, bylo 
také zřízení zážitkových dílen a inter-
aktivních expozic, pořádání tematicky 
zaměřených workshopů a vůbec konání 
aktivit, díky nimž by se pivovar stal „…ži-
vým místem poučení, inspirace i potěšení 
z krásy starého řemeslného fortelu“. To 
vše je už na dosah.

Suť ukrývala prevét i parní stroje
Při pohledu na novotou vonící okrovou 
fasádu úhledné pivovarní budovy si dnes 
snad jen zasvěcení dokážou představit, 
kolik námahy a času předcházelo slav-
nostnímu ukončení první etapy rekon-
strukce v  prosinci 2013… Svědectví vy-
dávají pouze pár měsíců staré fotografie, 
dokumentace a vyprávění Pavla Kodery, 
koordinátora projektu Centrum stavitel-
ského dědictví v  Plasích. „Přebudová-
ní pivovaru v  druhé polovině minulého 
století na velkosklad spočívalo kromě 
jiného v navýšení a srovnání terénu ko-
lem budov a zřízení nájezdových ramp 
pro nákladní automobily. Tomu všemu 

byl následně přizpůsoben také interiér, 
jenž byl zhruba do výšky jednoho a půl 
až dvou metrů zasypán sutí, na kterou 
byla nalita betonová podlaha. Když jsme 
začali tuto vrstvu odkrývat, čekalo na 
nás mnoho překvapení,“ vrací se do po-
měrně nedávné minulosti pracovník Ná-
rodního technického muzea. „Ve snaze 
vyčíst z  objektu co nejvíc a zdokumen-
tovat stopy skryté pod letitými nánosy, 
jsme zadali zpracování prohloubeného 
stavebně-historického průzkumu. Aby 
během odtěžování byly zdokumentovány 
všechny stopy, byly navážky odtěžovány 
pod dozorem archeologů. Speleologická 
firma, která už za sebou měla průzkum 
sousedícího klášterního konventu po-
staveného na dubových pilotách, obje-
vila například zřejmě barokní kanál ve-
doucí až do náhonu pod mlýnem, další 
kanály byly nalezeny během pokračující 
rekonstrukce. Takových neočekávaných 
momentů bylo víc, neustále jsme ope-
rativně reagovali na aktuální situace, 
které se objevovaly až při vlastní realiza-
ci projektu. Pod betonovými podlahami 
byly ukryty historické sloupy, kachlíky 

Pivovar plný překvapení a nadějí
n n Když se z Plzně vydáte na sever, cesta vás zhruba po pětadvaceti kilometrech dovede do údolí, v němž 
leží městečko Plasy. Nic netušící vjedete na kruhový objezd a tu spatříte cosi, co vám nedovolí pokračovat 
dál. Musíte zastavit a alespoň chvíli tu zůstat, ponořit se do historie, na níž své podpisy zanechali i mistři svého oboru, stavitelé  
J. B. Mathey a tolik opěvovaný J. B. Santini-Aichel. Kocháte se půvaby zdejší perly barokní architektury, kterou bývalý  
cisterciácký klášter a současná národní kulturní památka bezesporu je, a je vám jasné, proč právě tady vzniká Centrum  
stavitelského dědictví v Plasích.
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z počátku 20. století i dva zachovalé par-
ní stroje, v prostoru mlýna jsme nalezli 
černou kuchyni, středověký záchod zva-
ný prevét i gigantický krb.“ 

Blíž lidem
V  průběhu roku 2014 budou jednotlivé 
upravené objekty pivovaru postupně za-
plněny expozicemi, přestěhuje se sem 
část depozitářů Národního technického 
muzea, jež tematicky souvisí se zámě-
rem projektu, tedy se vznikem Centra 
stavitelského dědictví v  Plasích. „Před-
stavíme exponáty, které máme ve sbír-
kách, ale lidé je doposud nemohli vidět, 
počítáme také s  rozšiřováním o další 
předměty dokumentujícími historii sta-
vitelství,“ pokračuje Pavel Kodera s tím, 
že prvotní idea centra byla založena pře-
devším na zřízení studijního depozitáře 
určeného pro odborníky, jimž by byl pre-
zentován vývoj jednotlivých stavitelských 
prvků i sbírky muzea v celé jejich kom-
paktnosti dokumentující historii tohoto 
oboru. „Postupně se však tato myšlen-
ka rozvíjela dál a s  ní se začal rozšiřo-
vat také počet cílových skupin, na které 
bychom se chtěli zaměřit. Výsledkem 
je, že většina areálu bude zpřístupněna 
veřejnosti formou standardní muzejní 
prohlídkové trasy. To znamená, že ex-
ponáty nebudou oslovovat jen odborníky  
a badatele, ale také studenty středních 
a vysokých škol zaměřených na stavitel-
ství, architekturu a jiné související obo-
ry, inspiraci zde mohou hledat budoucí 
řemeslníci, na své si přijde laická veřej-
nost i děti.“

Už nyní má centrum podepsánu dohodu 
o spolupráci se školami, které chtějí ná-
vštěvami v Plasích obohatit svůj studijní 
program. Významným partnerem, který 
mimo jiné přislíbil zapůjčení některých 
exponátů, je Národní památkový ústav, 
začínají se rozvíjet vazby s Výzkumným 
centrem průmyslového dědictví, společ-
ně s Českou komorou autorizovaných 
inženýrů a techniků se připravuje inter-
aktivní expozice stavitelství, zájem o sou-
činnost projevují i mnohé další subjekty. 
Například v prostoru bývalé valečky, v níž 
se původně dosoušel slad, by mělo vznik-
nout Centrum Jana Kaplického s knihov-
nou. Samostatná expozice, obsahující  
i modely Kaplického staveb, by svým za-
měřením na architekturu a design tema-
ticky doplnila ukázky stavitelství vystavo-
vané v sousedních částech pivovaru.

Centrum stavitelského dědictví
Pivovar je pomyslně rozdělen na několik 
úzce souvisejících částí. Návštěvník, který 
za pár měsíců vstoupí do areálu kláštera, 
by měl potřebné informace získat v  pro-
storech bývalého domku mlynáře, ozna-
čovaného jako objekt A, kde bude umístě-
no informační centrum a také prezentace 
projektu IOP s obrazově dokumentovanou 
historií obnovy pivovarské budovy. A bude 
jen na něm, jak se rozhodne. Zda navštíví 
některou z proměnných výstav instalova-
ných v bývalé mlýnici a části historické 
pivovarské kotelny nebo zda se bude chtít 
dozvědět spoustu zajímavostí o historii 
stavitelství či zda bude chtít poznat vše, co 
klášterní komplex v Plasích nabízí.

V nově vybavené mlýnici, která je součástí 
bývalého klášterního mlýna označované-
ho jako objekt B, spatří kromě proměnné 
výstavy a už zmíněných lahůdek v podobě 
prevétu a krbu také stropy s historickými 
fragmenty z konce 17. století, které jsou 
důkazem maximální snahy o zachování 
co největšího množství původních prvků 
v  celém komplexu. V  šalandě, dřívější 
místnosti pro mleče, byl zvolen konzer-
vační přístup zachovávající šablonové 
malby i ukázku hlíněno-dřevěného stro-
pu. Právě ve mlýně by měl být prezento-
ván výstup z projektu zaměřeného na vý-
zkum tradičních vápenných technologií, 
na kterém se Národní technické muze-
um podílí společně s Ústavem teoretické 
a aplikované mechaniky AV ČR a Archeo-
logickým ústavem AV ČR.

Prostor, v němž dříve byla horní humna 
sladovny, nabízí vlastní vstup do Centra 
stavitelského dědictví v  Plasích a také 
hlavní expozici s  úvodem do tematiky 
stavitelství. O patro níž, v  tzv. dolních 
humnech, se představí jednotlivé základ-
ní materiály, tedy dřevo, kámen, cihly, pí-
sek, vápno, beton. Tzv. americké humno 
poskytne zázemí hlavnímu studijnímu 
depozitáři s vertikálními výsuvnými rošty, 
jenž bude přístupný především odborné 
veřejnosti. Stará spilka, jejíž existenci 
dokládají plány z roku 1833, zaujme ob-
novenou studnou i prezentací kamene  
a jeho řemeslného opracování. Prostor je 
navíc v duchu projektu IOP upraven tak, 
aby svým vlastním příkladem dokladoval 
použité stavební postupy.
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Jednotlivé expozice budou nabízet mnohé 
z  historie stavitelství. Návštěvníci budou 
moci průhledem nahlédnout do podkrov-
ního prostoru nad varnou, v němž bude 
další studijní depozitář. Sladový mlýn, 
ve kterém se podařilo odhalit půvabnou 
konstrukci ze starší fáze výstavby areálu, 
představí expozici krovů s názvem Kraji-
na střech aneb Od přístřešku ke střeše. 
V sýpce na slad by měly být instalovány, 
možná i formou bludiště, tzv. výplně ot-
vorů, tedy okna, dveře či mříže, jichž má 
Národní technické muzeum ve svých sbír-
kách značné množství. Expozice by mimo 
jiné měla představit vývoj truhlářských 
technologií i systémů uzavření domů.

V prostoru bývalé ječné sýpky si děti bu-
dou moci hrát s rozličnými stavebnicemi, 
počítá se zde s  projekcí oborově zamě-
řených filmů, měla by tu být instalována 
pracovna stavitele jako připomínka toho, 
že stavba začíná už v  projekční kance-
láři. Pokračovat zde zřejmě bude i téma 
povrchy s fasádami, podlahami a omít-
kami, navazovat bude expozice stropů. 
Návštěvníky čekají také expozice věno-
vané hrubé stavbě, technickému zařízení 
budov i vytápění. V areálu pivovaru bude 
rovněž vzorkovna surových materiálů 
vhodných pro památkovou obnovu, kte-
rá nabídne kompletní servis vlastníkům 
historických budov i zástupcům veřejné 
správy, ve spolupráci s Fakultou stavební 
ČVUT zde vznikne i stavební laboratoř se 
stroji k testování materiálů. Dům sládka 
z konce 18. století bude ukrývat provozní 

zázemí s pracovnami a jednací místností.
Zdrojem informací a poučení však ne-
budou jen interiéry pivovaru, ale také 
jeho venkovní část. Návštěvníky určitě 
zaujmou historické garáže z  roku 1912, 
které jsou patrně nejstaršími garážemi 
na Plzeňsku, pozornost si zaslouží i oba 
zrekonstruované komíny, přičemž párník 
na hvozdu sladovny sem byl přenesen  
ze zaniklé sušárny chmele v Hořesedlích 
na Rakovnicku.

Startuje druhá etapa rekonstrukce
Na dokončenou první etapu rekonstrukce 
navazuje hned v začátku roku 2014 dru-
há, která se zaměří na hospodářský dvůr 
v severní části areálu. „Zatímco v objektu 
pivovaru budeme prezentovat stavební 
materiály, tady se zaměříme na techno-
logie,“ vysvětluje Pavel Kodera a upřes-
ňuje, že zde budou řemeslné dílny věno-
vané stavebním řemeslům. „Návštěvník 
uvidí, jak to vypadalo například u tesaře, 
jaké používal nástroje a zároveň si bude 
moci tyto nástroje vyzkoušet. Prostor 
bude využit i k pořádání workshopů a se-
minářů, bude tu konferenční sál, učeb-
na a potřebné zázemí. Přesune se sem 
také městská knihovna, která nyní sídlí 
v  klášterní prelatuře, a bude obhospo-
dařovat i knižní fond centra stavitelství, 
jehož součástí budou i specializované 
stavební tituly, jež má ve svých sbírkách 
Národní technické muzeum.“ 

Druhá etapa projektu by měla být ukon-
čena v  závěru roku 2014. Mezitím by 

měla být zrekonstruována i nedaleká bu-
dova ležáckých sklepů, která je ve správě 
Národního technického muzea, a měl by 
zde vzniknout malý pivovar. Díky projektu 
města Plasy s názvem Cesty klášterem, 
stezky k  poznání bude završena také 
úprava klášterního nádvoří. „Jde o pro-
jekt řízené výzvy Regionálního operační-
ho programu Jihozápad, který přispěje  
k dotvoření atmosféry areálů uprave-
ných v rámci IOP. Kromě renovace pro-
stranství a jeho osazení mobiliářem 
sem bude přenesen uzel volnočasových 
aktivit, informační stezka představující 
jednotlivé objekty i rozcestník cykloste-
zek a turistických tras,“ nastiňuje Pavel 
Kodera poměrně brzkou budoucnost. 
„Vznikne tu odpočinková zóna s kašnou 
se sv. Janem Nepomuckým, která bude 
restaurována díky přeshraniční spolu-
práci města Plasy s německým partne-
rem. Turisté si samozřejmě budou moci 
prohlédnout i klášter se stávajícími pro-
hlídkovými trasami.“

Vzhledem k tomu, že v klášteře je umís-
těn studijní depozitář památkového mo-
biliárního fondu, který se skvěle doplňuje 
se  studijním depozitářem staveb právě 
budovaným v prostoru pivovaru, dalo by 
se říci, že se kruh symbolicky uzavírá. 
Opak je pravdou. Areál kláštera v Plasích 
se spolu s  rekonstruovaným pivovarem 
otevírá světu i dalším šancím.

Text: Lenka Gulašiová
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Policie Hradce králové začala jako první  
využívat jednotné operační středisko

V Terezíně slavnostně otevřeli novou jízdárnu

Unikátní archeologické nálezy na Velehradě

Od otevření prvního jednotného ope-
račního střediska v  listopadu 2013 krá-
lovéhradecká policie nyní řídí výjezdy  
v kraji z jediného místa, původní okresní 
operační střediska zrušila. Sloučila se 
operační střediska z pěti okresů a z kraj-
ského ředitelství, což přineslo zlepšení 
komunikace i úspory. V novém středisku 
slouží osm operačních důstojníků, kteří 
přijímají hovory z celého kraje. Denně je 
to asi 300 hovorů. Integrovaná operační 
střediska využívají nejmodernější tech-
nologii, které je využito i při koordinaci 

s hasičským záchranným sborem a zá-
chrannou službou. Integrovaná operační 
střediska umožňují lepší lokalizaci vola-
jícího a zkrácení dojezdových časů. Tato 
střediska by měla do konce roku 2014 
fungovat ve všech krajích České repub-
liky. V celé republice bude vybudování 
krajských operačních středisek stát přes 
400 milionů korun, část peněz získá poli-
cie z evropských fondů, konkrétně z Inte-
grovaného operačního programu.

(redakce)

Areál pevnosti Terezín, který se nachází 
v Ústeckém kraji, je významnou kulturní 
památkou zařazenou na Seznam světo-
vého kulturního dědictví UNESCO.  Jeden 
z nich, unikátní Jízdárna z 2. poloviny 19. 
století, byl slavnostně otevřen ve čtvrtek 
19. prosince 2013. Jízdárna je jedním 
z  objektů, které procházejí rekonstrukcí 
v  rámci projektu Integrovaného operač-
ního programu s názvem Terezín – pro-
jekt oživení historických památek. Dále 

se jedná o objekty Kavalíru 2, Retran-
chementu 5, Dělostřeleckých kasáren. 
Jízdárna bude plnit svůj původní účel, 
poslouží pro nácvik formací dobového 
vojenského jezdectva a pro expozici vo-
jenského tábora z 18. století s možností 
aktivního zapojení návštěvníků. Evropská 
dotace na celý tento projekt dosahuje 
částky téměř 425 milionů korun, státní 
rozpočet se podílí 74,9 milionu.

(redakce)

Velehrad – Centrum kulturního dialo-
gu západní a východní Evropy je jedním 
z  projektů Integrovaného operačního 
programu. V rámci prací při rekonstrukci 
ploch nádvoří došlo v  jednom z objektů 
k naprosto nečekanému a unikátnímu 
archeologickému nálezu. Objevena byla 
kamenná hranolová věž z kvádříkového 
zdiva. Její tvar byl do jisté míry překva-
pením, neboť se zde doposud počítalo jen 
s věžemi kruhového půdorysu. Z průzku-
mu vyplývá, že k výstavbě věže mohlo do-
jít okolo poloviny 13. století. Do budoucna 
je plánováno odkrytí celého půdorysu 
věže, čímž vznikne možnost prezentovat 
tento zcela ojedinělý vrcholně středově-
ký fortifikační prvek všem návštěvníkům 
Velehradu. Prozatím je půdorys věže vy-
značen odlišnou skladbou dlažby v místě 
nálezu.

(převzato z http://www.velehrad-iop.cz/
dokument/Archeologicky-vyzkum-232/)
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Oblast národní podpora využití potenciálu kulturního 
dědictví přešla na Ministerstvo pro místní rozvoj Čr 
a Centrum pro regionální rozvoj Čr

Téměř polovina celkové alokace IOP certifikována

IOP na vlnách Českého rozhlasu

Nová výzva pro obce k elektronizaci veřejné správy

Dnem 1. listopadu 2013 přešla na zákla-
dě usnesení vlády č. 567/2013 oblast in-
tervence 5.1 IOP Národní podpora využití 

potenciálu kulturního dědictví z Minister-
stva kultury ČR na Ministerstvo pro míst-
ní rozvoj ČR, které se tak stává poskyto-

vatelem dotace. Centrum pro regionální 
rozvoj ČR od 1. listopadu 2013 plní funkci 
zprostředkujícího subjektu.        (redakce)

Certifikace je závěrečná kontrola finanč-
ních dokladů k  projektům, realizovaná 
ministerstvem financí, po níž následuje 
zaslání žádosti o proplacení prostředků 
z evropského rozpočtu. Na začátku pro-
since 2013 bylo v IOP certifikováno 413, 
2 mil. eur, přičemž na konci prosince 
to už bylo 769,2 mil. eur. V provedeném 
srovnání se čerpání zvýšilo o 54 %. Nej-
lépe na tom byla oblast podpory územ-
ního rozvoje, modernizace veřejné správy 

a služby v  oblasti bezpeč-
nosti, prevence a řešení 
rizik. Ve srovnání s  ostat-
ními tematickými progra-
my je IOP v certifikovaných 
finančních prostředcích na 
5. místě.

(redakce)

Na podzim loňského roku odvysílal Čes-
ký rozhlas 27 reportáží o úspěšných 
projektech IOP.
Památky, sociální podniky, hasičská tech-
nika, nová koordinační centra policie ČR 

a další projekty podpořené Integrovaným 
operačním programem se staly před-
mětem natáčení rozhlasových reportérů 
na regionálních i celostátních stanicích. 
Všechny reportáže najdete na stránkách 

Integrovaného operačního programu 
www.strukturalni-fondy.cz/iop.

(redakce)

Ministerstvo pro místní rozvoj ČR vyhlá-
silo 14. 2. 2014 výzvu k předkládání žá-
dostí o finanční podporu z Integrovaného 
operačního programu – Konsolidace IT 
a nové služby TC obcí. Obce tak v rámci 

této 22. kontinuální výzvy mohou posílit 
bezpečnost dat, elektronizovat proce-
sy obcí a digitalizovat za účelem sdílení 
a rychlé a efektivní práce. K dispozici je 
celkem 250 milionů korun. 

Projektové žádosti budou přijímány do 
30. června 2014, přičemž každý zájemce 
může podat pouze jeden projekt ve výši 
způsobilých výdajů od 1 do 6 milionů ko-
run.           (redakce)

Pátrání po evropských pokladech skončilo
Geocachingová 
soutěž „Pát-
rej a vyhraj“ 
skončila. Ještě 
před Vánocemi 
bylo vylosová-
no šest výherců 
hlavních cen. 
Pro všechny 

ostatní, kteří se soutěže zúčastnili, má 
Integrovaný operační program připraven 
malý dárek. Hlavní cena je wellness po-
byt na Kramářově chatě v Jizerských ho-
rách, dále pak luxusní večeře v restaura-
ci Imperial, solární baterie a poukázky do 
outdoorových obchodů. Soutěž uspořádal 
Integrovaný operační program a sloužila 
především k propagaci kulturních pamá-

tek. Kešky byly schované na deseti mís-
tech v Čechách a na Moravě a soutěžící si 
mohli vybrat pět míst, které navštíví. Mezi 
místa s ukrytou keškou například patřila 
Vila Tugendhat, klášter Plasy, Velehrad 
nebo Muzeum požární ochrany Zbiroh.

(redakce)

Stav certifikovaných finančních prostředků* v %
vzhledem k celkové alokaci OP v programovém období 2007–2013

k 3. 1. 2014, zdroj: MSC2007



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

3.2 Zdravotnictví a zdravotnická infrastruktura

a)  modernizace a obnova přístrojového vybavení 
(zdravotnických prostředků) národních sítí 
zdravotnických zařízení včetně technického 
zázemí

20. 12. 2013 31. 1. 2014

Příspěvkové organizace zřizované 
Ministerstvem zdravotnictví 

Příspěvkové organizace zřizované 
MO ČR (organizace zřizované 
a nebo zakládané kraji).

587,5

3.3 Služby v oblasti zaměstnanosti

a)  podpora (investiční) transformace 
a posilování služeb zaměstnanosti v ČR

b)  vybudování dalších školicích středisek služeb 
zaměstnanosti a podpora spolupracujících 
organizací

11. 11. 2009 31. 3. 2014

OSS v oblasti služeb 
zaměstnanosti 
(sekce trhu práce
MPSV, Úřad práce ČR).

1 266,3

3.4 Služby v oblasti bezpečnosti, prevence 
a řešení rizik

a)  Vybudování informačního systému operačních 
středisek IZS

d)  Pořízení technologie pro zajištění efektivní 
akceschopnosti IZS

10. 12. 2013 31. 3. 2014

Ministerstvo vnitra ČR, 
Ministerstvo vnitra – generální 
ředitelství HZS ČR, 
Ministerstvo vnitra – Policejní 
prezidium ČR, Krajská ředitelství 
Policie ČR.

526,0

4.1 Národní podpora cestovního ruchu

c)  podpora marketingu na národní úrovni a tvorby 
zdrojových databází

e)  podpora prezentace ČR jako destinace cest. 
ruchu

7. 9. 2011 kontinuální OSS a jimi zřizované příspěvkové 
organizace. 450,4

5.2 Zlepšení prostředí v problémových sídlištích

a) revitalizace veřejných prostranství
b) regenerace bytových domů
c)  pilotní projekty zaměřené na řešení romských 

komunit ohrožených sociálním vyloučením

22. 5. 2009 kontinuální

Obce, vlastníci bytových domů, 
NNO, bytová družstva či další 
obchodní společnosti, vlastníci 
jednotek sdružení ve společenství 
vlastníků jednotek, podle 
zvláštního zákona další právnické 
a fyzické osoby vlastnící bytový 
dům.

4 814,3

Poznámka:
Zdroj:  MSC2007 – 2. 1. 2014, webové stránky Integrovaného OP

Přehled plánovaných výzev Integrovaného OP (včetně odkazu na web) naleznete na:
http://www.strukturalni-fondy.cz/cs/Microsites/Integrovany-OP/Zadatele-a-prijemci/Aktualni-vyzvy


