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Milé čtenářky a čtenáři,

odbor řízení operačních programů na Ministerstvu pro místní rozvoj ČR má nového ředitele. 
Stal se jím David Sventek, který do roku 2013 úspěšně působil jako ředitel Úřadu Regionální 
rady Moravskoslezsko a poté zastával pozici generálního sekretáře a generálního sekretáře 
pro integrovaný rozvoj území v Radě pro ESI fondy, která koordinuje přípravu i fázi realiza-
ce programového období 2014–2020. Na následujících řádcích si můžete přečíst, jak David 
Sventek hodnotí své dosavadní působení v oblasti evropských fondů a jaké jsou jeho představy  
o dalším směřování evropských dotací v České republice do roku 2020. 

ÚVODNÍ SLOVO

Jak hodnotíte své působení na Úřadu re-
gionální rady Moravskoslezsko?
Úřad jsme stavěli jako novou organizaci 
úplně od základů. Poskládali jsme tým 
odborníků, nastavili principy a dlouho-
dobý plán, jak úspěšně investovat 20 
miliard korun z evropských fondů. Jsem 
pyšný, že se to daří. A jelikož principy 
i lidé přetrvávají, mohl jsem s  dobrým 
pocitem přenechat zodpovědnost svým 
kolegům, i když pracovně opustit rodný 
region nebylo jednoduché. 

Před jakými výzvami jste se ocitl ve 
funkci ředitele odboru řízení operačních 
programů na Ministerstvu pro místní 
rozvoj ČR?
Ocitám se před mnoha výzvami. Před-
ně dát dohromady tým odborníků z celé 
republiky, posbírat tu nejlepší praxi 
s evropskými penězi z centrálních i re-
gionálních organizací. Musíme nastavit 
principy a hodnoty společné pro všech-
ny. Rád bych, aby se příjemcům napříč 
republikou dostalo vždy stejných, kva-
litních služeb, aby odcházeli spokojeni, 
aby se každému měřilo stejně. Kromě 
toho pokračuje i vyjednávání nového 
Integrovaného regionálního operační-
ho programu s Evropskou komisí. Věc-
nou argumentací musíme obhájit naše 
představy o zaměření podpory a cílech. 
Samotný program, rozpočtem největ-
ší v  Česku, je velkou výzvou a pro mě 
osobně představuje velkou zodpověd-
nost. 

Připravovaný Integrovaný regionální 
operační program (IROP) v sobě sloučil 
osm původních operačních programů. 
Jaká je spolupráce napříč regiony?
Kolegy z  regionů znám dlouhá léta, 
v regionech pracuje desítky špičkových 
odborníků na evropské fondy. Společně 

nyní plánujeme systematické čerpání 
IROP tak, aby bylo komfortní pro pří-
jemce v  regionech, stálo na pevných 
a stejných základech. Překvapilo mě, 
s jakou chutí a vervou se všichni kolego-
vé z ministerstva, Centra pro regionální 
rozvoj a sedmi Úřadů Regionálních rad 
u jednoho stolu pustili společně do prá-
ce. Všichni chtějí táhnout za stejný ko-
nec lana. 

Moravskoslezský kraj byl ve využití ev-
ropských dotací mimořádně úspěšný, 
bude možné tuto dobrou praxi rozšířit 
na celé území České republiky?
Jestli se nám něco opravdu podařilo, 
pak nastavit principy otevřeného a prů-
hledného financování z evropských pe-
něz, které stojí na odborném posouzení 
projektů a pečlivé kontrole. Pro kraj, 
města, starosty, další příjemce evrop-
ských peněz a zpracovatele projektů 
jsme oprávněně důvěryhodným part-
nerem. Tak to ale není jen v Moravsko-
slezském kraji. Bezvadně to šlape i v ji-
ných regionech. Napříč republikou se 
dají najít dobré příklady. Jestli v severní 
Moravě máme například propracované 
odborné hodnocení projektů, postave-
né na metodě analýzy přínosů a nákla-
dů, špičkový poradenský servis nebo 
funkční elektronický servis pro příjem-
ce, jižní Morava zase exceluje v oblasti 
veřejných zakázek nebo legislativě, dal-
ší regiony v jiných tématech. Právě tyto 
kompetence chceme sdílet, rozšiřovat. 

Co vidíte jako nejproblémovější u tak 
komplexního programu, jakým je IROP?
V prvé řadě musíme program dopraco-
vat a dohodnout s Evropskou komisí. Být 
dobrým veřejným investorem znamená 
hlavně to, že budeme podporovat prio-
ritní oblasti a v nich účelné a efektivní 

projekty. Dále musíme relativně rychle 
připravit vnitřní prostředí pro imple-
mentaci programu. Nastavit metodi-
ky, služby, predikovat dosažitelné cíle. 
Chceme to navíc dělat poctivě, se spo-
lečnou vizí, hodnotami, které vydrží dal-
ších osm, devět let. Naladit všechny lidi 
zapojené do práce s evropskými penězi 
tak, aby svým dílem přispěli. Nejde jen 
o stovky lidí, kteří program řídí a admi-
nistrují, ale také tisíce příjemců. 

Co byste vzkázal potencionálním žada-
telům o dotaci v období 2014–2020?
Že dobré záměry si jako magnet najdou 
příznivce i prostředky. Věřím, že se na 
ministerstvech, krajích i obcích posled-
ní dva roky poctivě plánuje a připravují 
se záměry, které peníze z EU pomohou 
uskutečnit. Cesta vede přes naší vlast-
ní aktivitu. IROP i evropské fondy bu-
dou takové, jaké si je uděláme. Byla by 
veliká škoda, kdybychom se nepoučili 
z končícího období, kdy bohužel všech-
ny prostředky nestihne Česká republika 
využít. Potřeb a dobrých záměrů máme 
v zemi dostatek, nyní musí obě strany, 
jak poskytovatel dotace, tak příjemci, 
chytře nabízenou příležitost evropské 
podpory využít. Za MMR a potažmo za 
další zapojené subjekty deklaruji, že 
se budeme chovat poctivě a nestran-
ně, komunikovat srozumitelně, ochotně 
a otevřeně. Chceme naší prací přispět 
k vyšší kvalitě života v České republice, 
což se však bez Vašich dobře připrave-
ných projektů nedá uskutečnit. Takže 
můj vzkaz zní: nečekejte a připravujte 
účelné a kvalitní projekty.
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Podporovány budou projekty na celém území ČR kromě hl. m. 
Prahy. Výjimku tvoří podpora informačně-komunikačních tech-
nologií pro rozvoj eGovernmentu, protože většina orgánů s ce-
lorepublikovou působností sídlí v Praze a pražská zdravotnická 
centra specializované a návazné péče, která jsou spádová pro 
Středočeský kraj. 
IROP prosazuje strategii „3I“, kdy hlavní investice budou směřovat 
do rozvoje infrastruktury (Infrastructure), zajištění potřeb obyvatel 
(Inhabitants) a do kvalitnějšího fungování institucí (Institutions).

Prioritní osa 1 – Konkurenceschopné, dostupné a bezpečné 
regiony
Specifický cíl 1.1 – Zvýšení regionální mobility prostřednic-
tvím modernizace a rozvoje sítí regionální silniční infrastruk-
tury navazující na síť TEN-T 
•  rekonstrukce, modernizace, popř. výstavba vybraných silnic 

II. a výjimečně III. tříd včetně budování obchvatů s vazbou  
na TEN-T; vybrané silnice jsou již přílohou IROP

•  komunikace ve městech s ITI a IPRÚ za předpokladu  
existence udržitelného plánu mobility ve městech

Specifický cíl 1.2 – Zvýšení podílu udržitelných forem dopravy
•  veřejná doprava a multimodality (přestupní terminály  

pro veřejnou dopravu, P+R, K+R, B+R)
•  aplikace moderních technologií v dopravě (telematika,  

informační a platební systémy)
•  zmírnění negativních dopadů v dopravě, např. nízkoemisní  

a bezemisní vozidla
•  zvýšení bezpečnosti železniční, silniční, cyklistické a pěší 

dopravy
•  rozvoj cyklodopravy (cyklotrasy, cyklostezky,  

pruhy pro cyklisty)
•  rozvoj zelené infrastruktury (doplňková aktivita)

Specifický cíl 1.3 – Zvýšení připravenosti k řešení a řízení 
rizik a katastrof
•  modernizace a nové dislokace stanic složek IZS 
•  modernizace stanic složek IZS pro zajištění jejich odolnosti 

při mimořádné události (např. směřující k energetické  
soběstačnosti stanic)

•  technika a prostředky pro řešení mimořádných událostí
•  modernizace výcvikových a vzdělávacích středisek pro složky IZS

Prioritní osa 2 – Zkvalitnění veřejných služeb a podmínek  
života pro obyvatele regionů
Specifický cíl 2.1 – Zvýšení kvality a dostupnosti služeb  
vedoucí k sociální inkluzi
•  zřizování a rekonstrukce zařízení komunitní péče
•  zřizování a rekonstrukce zařízení pro dosažení deinstitucio-

nalizované péče

•  infrastruktura pro terénní, ambulantní a nízkokapacitní  
pobytové formy sociálních, zdravotních a návazných služeb

•  podpora pořízení bytů a bytových domů pro sociální bydlení
•  infrastruktura komunitních center

Specifický cíl 2.2 – Vznik nových a rozvoj existujících  
podnikatelských aktivit v oblasti sociálního podnikání 
•  výstavba, rekonstrukce, rozšíření a vybavení sociálních pod-

niků na vymezeném území

Specifický cíl 2.3 – Rozvoj infrastruktury pro poskytování 
zdravotních služeb a péče o zdraví 
•  pořízení přístrojů a nezbytné stavební úpravy pro vysoce spe-

cializovanou péči (onkogynekologická a perinatologická síť) 
•  modernizace infrastruktury návazné péče v podobě pořízení 

přístrojového vybavení a nezbytných stavebních úprav
•  opatření směřující k transformaci psychiatrické péče
•  doplňková zeleň v okolí budov a na budovách

Specifický cíl 2.4 – Zvýšení kvality a dostupnosti infrastruk-
tury pro vzdělávání a celoživotní učení
•  rozšíření kapacit pro předškolní vzdělávání
•  výstavba, rekonstrukce a vybavení odborných učeben, laboratoří, 

dílen a pozemků pro výuku přírodovědných a technických oborů
•  rekonstrukce a vybavení vzdělávacích zařízení pro rozvoj 

vybraných klíčových kompetencí
•  úpravy budov a učeben, vybavení pro žáky se speciálními 

vzdělávacími potřebami
•  rozvoj vnitřní konektivity škol a školských zařízení, připojení 

k internetu
•  výstavba a rozšiřování kapacit ZŠ a SŠ
•  doplňková zeleň v okolí budov

Specifický cíl 2.5 – Snížení energetické náročnosti v sektoru  
bydlení
•  snižování spotřeby energie v bytových domech (budovy se  

4 a více byty) - zateplení, výměna oken a dveří, instalace 
systémů řízeného větrání s rekuperací, zařízení pro vytápění 
nebo přípravu teplé užitkové vody, výměna rozvodů tepla  
a vody, kondenzační kotle, instalace systémů měření  
a regulace otopné soustavy

Prioritní osa 3 – Dobrá správa území a zefektivnění veřejných 
institucí
Specifický cíl 3.1 – Zefektivnění prezentace, posílení ochrany  
a rozvoje kulturního a přírodního dědictví 
•  revitalizace vybraných nemovitých památek - národní  

kulturní památky, památky zapsané v Seznamu UNESCO  
a na seznamu kandidátů, kulturní památky ve vesnické  
a městské památkové rezervaci

Integrovaný regionální  
operační program (IROP)
n n V novém programovém období 2014–2020 se současných sedm regionálních operačních programů a Integrovaný operační 
program sjednotí do jednoho Integrovaného regionálního operačního programu (IROP). Oproti předchozímu období však dojde 
ke změnám v rozsahu a zaměření podporovaných aktivit. Přípravu programu vede ministerstvo pro místní rozvoj ve spolupráci 
s mnoha partnerskými subjekty. V polovině července 2014 odeslal Řídicí orgán IROP finální podobu programového dokumentu 
Evropské komisi. Po zapracování jejích připomínek se očekává schválení programu na přelomu let 2014 a 2015. Vyhlášení prv-
ních výzev se předpokládá nejdříve v prvním čtvrtletí roku 2015.
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•  revitalizace přírodního dědictví - revitalizace parků a zahrad 
u podporovaných typů památek, návštěvnická veřejná infra-
struktura pro zpřístupnění přírodního dědictví

•  podpora vybraných muzeí a knihoven - zlepšení podmínek pro 
uchování a zefektivnění správy sbírek a mobiliárních fondů, 
digitalizace a zpřístupnění pro kulturní a kreativní průmysly

Specifický cíl 3.2 – Zvyšování efektivity a transparentnosti  
veřejné správy prostřednictvím rozvoje využití a kvality  
systémů IKT
•  rozšíření, propojení, konsolidace datového fondu, zajištění 

úplného elektronického podání a elektronizaci agend  
(např. eCulture, eHealth, eJustice, eProcurement)

•  modernizace informačních a komunikačních systémů pro 
specifické potřeby subjektů veřejné správy a složek IZS

•  kybernetická bezpečnost (bezpečné sdílení dat)

Specifický cíl 3.3 – Podpora pořizování a uplatňování  
dokumentů územního rozvoje
•  pořízení územních plánů
•  pořízení regulačních plánů
•  pořízení územních studií

Prioritní osa 4 – Komunitně vedený místní rozvoj
Specifický cíl 4.1 – Posílení komunitně vedeného místního 
rozvoje za účelem zvýšení kvality života ve venkovských  
oblastech a aktivizace místního potenciálu 
Projekty vycházející ze specifických cílů 1.2, 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 3.1 
budou realizované prostřednictvím komunitně vedeného rozvo-
je na území místních akčních skupin (MAS). 

Specifický cíl 4.2 – Posílení kapacit komunitně vedeného 
místního rozvoje za účelem zlepšení řídících a administrativ-
ních schopností MAS 

Prioritní osa 5 – Technická pomoc
Specifický cíl 5.1 – Zajištění kvalitního řízení a implementace 
programu

Podrobné informace naleznete na webových stránkách http://
www.strukturalni-fondy.cz/cs/Microsites/IROP/Uvodni-strana 

(redakce)

Park setkávání je navržen tak, aby se 
zde mohly odehrávat aktivity sociální  
a komunitní péče. Ty budou zajišťovat 
partneři projektu, zejména společnost 
Člověk v tísni a Středisko pomoci ohrože-
ným dětem ROSA.

Prostranství prošlo proměnou, která spo-
čívala ve výsadbě nových stromů a keřů 
a v obnově zelených ploch. Zajímavostí 
je osazení parku prvky komunitního za-
hradničení v podobě pěstebních truhlíků  
a pytlů se zeminou. Ty budou využívány pro 
vzdělávací programy pro děti a mládež, 
které se tak seznámí se základy ekologic-
ké výchovy a s péčí o rostliny. Získají také 
pocit zodpovědnosti a vztah k lokalitě.

Vytvořený park by měl přispět k po-
sílení vazeb mezi příslušníky romské 
komunity a většinovou společností, ke 
zvýšení pocitu sounáležitosti s územím 
a vědomím péče o něj. Měl by také při-
spět k omezení sociálně patologických 
jevů a ke zvýšení bezpečnosti a fyzické 
průchodnosti území.

Návštěvníci budou moci využít nové herní 
prvky jak pro děti, tak i pro seniory. Ty se-
niorské zatím fungují pouze v areálu Sle-
tiště, kde před dvěma lety vznikl fit park 
- herní prvky pro ty dříve narozené, kteří 
chtějí zůstat aktivní. Kromě nich nabíd-

ne Park setkávání nově rekonstruované 
chodníky, lavičky, informační tabule, od-
padkové koše, veřejné osvětlení a altán. 
V něm bude stůl s lavicemi pro setkávání, 
ale třeba i pro rukodělnou práci obyvatel 
domu.

Komunitní zahradničení
Jde o ve světě známou, ale v Čechách 
nově a rychle se rozšiřující formu za-
hradničení ve městech na obecních 
pozemcích před bytovými domy, ve 
vnitroblocích nebo dokonce na plo-
chých střechách. Každý obyvatel 
města, má-li zájem, dostane nebo si 
pronajme obvykle 1 m2 plochy nebo 
půdu v truhlíku či pytli. Ti, co mají  
s podobnou aktivitou zkušenosti, do-
poručují jednotku pronajímat (byť za 
symbolickou cenu), protože jakmile 
občané zaplatí sebemenší částku, zís-
kají pocit vlastnictví a o svěřenou půdu 
se pečlivě starají. Pytle a truhlíky jsou 
výhodnější pro starší a hendikepované 
občany, protože jsou snáze přístupné. 

Námět a foto: Magistrát města Kladno

Park setkávání v Kladně  
posílí vazby k lokalitě i mezi lidmi
n n Na kladenském sídlišti Kročehlavy byl 5. srpna 2014 slavnostně otevřen Park setkávání. Jeho revitalizace proběhla díky 
podpoře Integrovaného operačního programu ve výši 2,7 milionu korun pro statutární město Kladno. Park pomůže sociálnímu 
začleňování a posílí vazby obyvatel k lokalitě.
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Název projektu Sociální centrum Kamínek v Chomutově – rekonstrukce a vybavení

Oblast intervence 3.1
Příjemce Statutární město Chomutov
Období realizace 1. 3. 2012 – 30. 9. 2013

Výše dotace z EU 7 667 938 Kč

Sociální centrum Kamínek  
v Chomutově pomáhá rodinám  
a mladým lidem v nouzi 
n n Vedení Statutárního města Chomutov se dlouhodobě snaží řešit neutěšený stav obyvatel sociálně vyloučených lokalit  
na území města. Prostřednictvím projektu Kamínek nabízí město svým občanům podpůrné a preventivní sociální služby  
pro rodiny s dětmi a mladistvé.

Většina obyvatel sociálně vyloučených lo-
kalit patří k dlouhodobě nezaměstnaným  
a nezaměstnatelným skupinám. Vysoká 
nezaměstnanost na sebe nabaluje další 
sociálně-patologické jevy, jako je zadlu-
ženost a lichva, gamblerství, závislost na 
omamných látkách, kriminalita či jiné 
negativní důsledky. 

Sídliště Kamenná bylo postaveno na 
konci 80. let a postupně se sem stěhovaly 
romské rodiny z okolních měst a Prahy. 
Romských obyvatel zde dnes žije zhruba 
70 % z celkového počtu cca 4 tisíc oby-
vatel. Většina z  nich má pouze základní 
vzdělání a jsou tak těžko uplatnitelní na 
trhu práce. Město Chomutov muselo ná-
růst počtu chudých obyvatel systematic-
ky řešit. Za využití podpory Integrovaného 
operačního programu a prostřednictvím 
projektu s  názvem „Sociální centrum 

Kamínek v  Chomutově – rekonstrukce  
a vybavení“ město zrekonstruovalo budo-
vu bývalého ústavu sociální péče na sídli-
šti Kamenná. Vzniklo centrum Kamínek, 
které nabízí služby nízkoprahového zaří-
zení pro děti a mládež ve věku od 15 do 26 
let a sociálně aktivizační služby pro rodi-
ny s dětmi klientům ze sídlišť Kamenná  
a Písečná a z blízkého okolí. 

V  nízkoprahovém zařízení má mládež  
a mladí dospělí možnost nalézt podporu 
při aktivním řešení svých problémů a trá-
pení a současně zde mohou smysluplně 
trávit volný čas. Nalézají zde prostor pro 
seberealizaci, který ne vždy nacházejí ve 
svých rodinách. Sociální pracovníci jim 
nabízejí různorodé programy zaměřené 
na vzdělávání, práci, finanční gramotnost 
či život bez závislostí. Klienti mají také 
možnost provozovat nejrůznější sporty, 

zapojit se do kulturních aktivit či využít 
přístup k počítačům. 

Sociální pracovníci v  rámci soci-
álně aktivizačních služeb pomá-
hají rodinám v  krizových situacích  
i každodenních problémech. Rodi-
če zde naleznou podporu při řeše-
ní závažných problémů, ať už jde  
o dluhy, gamblerství, domácí ná-
silí či závislosti, ale také se mo-
hou naučit zvládat rodinný rozpočet  
a běžný chod domácnosti, což často bý-
vají příčiny pro odebírání dětí z rodin. Ka-
mínek je současně místem, kde mohou 
rodiče s dětmi trávit společně volný čas  
a zapojovat se do společných aktivit. 

Provoz centra Kamínek byl zahá-
jen v  září 2013 a od té doby využi-
lo jeho služeb již tisíce mladých lidí  
a stovky rodin. 

Mgr. Aneta Jeráčková
Foto: Statutární město Chomutov
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Název projektu Krajská nemocnice Liberec, a.s. – Heliport

Oblast intervence 3.4
Příjemce Krajská nemocnice Liberec, a.s.
Období realizace 03/2013 – 06/2014

Výše dotace z EU 29 750 000 Kč

Vrtulník dosedne na automaticky vyhří-
vanou železobetonovou kruhovou desku  
o průměru 30 metrů, která je ocelovou 

lávkou spojena s  pátým patrem pavilonu 
chirurgických oborů. Pacienty si záchra-
náři s lékaři liberecké nemocnice předají  

v tzv. příjmové místnos-
ti, která je přístrojově 
vybavena pro poskyto-
vání péče o nemocné  
v akutním ohrožení ži-
vota.

Heliport   je pro libe-
reckou nemocnici na-
prosto zásadní stav-
bou, která zrychluje  
a usnadňuje transport 
těžce zraněných paci-
entů, přivážených ze 
široké spádové oblasti 
i mimo Liberecký kraj 

do specializovaného traumacentra, kar-
diocentra anebo neurocentra.

Výstavbou přistávacího místa pro zá-
chranářské vrtulníky odpadla dosavadní 
praxe, kdy letecká záchranka přistávala 
na letišti na okraji Liberce, kde byli paci-
enti přeloženi do sanitního vozu a potom 
zdlouhavě transportováni přes centrum 
města do nemocnice.

Liberecký heliport je ojedinělou, samo-
statně stojící stavbou. Měří 20 metrů, 
jeho ocelový skelet váží 230 tun a spojo-
vací lávka váží 31,5 tuny. Je koncipován 
pro celoroční denní i noční provoz.

(redakce)
Foto: Krajská nemocnice Liberec, a.s.

Krajská nemocnice v Liberci  
využívá nový heliport
n n Díky dotacím z Evropské unie byl v areálu Krajské nemocnice Liberec vybudován nový heliport pro leteckou záchrannou 
službu Liberec. Mohou na něj dosednout i těžší záchranářské vrtulníky o celkové hmotnosti až 6 400 kilogramů. 
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Pocta sklářským mistrům
Ti, kteří bývalou sklářskou osadou pro-
cházeli před pár lety, nebudou věřit svým 
očím. Dříve nejzanedbanější část města 
se stala výstavním místem, jež je poctou 
umění sklářských mistrů, prostorem 
respektujícím dávnou historii sklářství  
i současnou tvorbu umělců, okouzle-
ných chladným materiálem, vznikajícím 
v horku sklářských pecí. 

Na první pohled je patrné, že finanční 
investice ve výši bezmála 130 milionů 
korun, která zahrnuje dotaci z EU ve 
výši 110,37 milionu korun, je zde velmi 
dobře a bezezbytku zúročena. Atmo-
sféra 19. století, kdy byla huť František 
postavena, se zde snoubí se soudobými 
architektonickými prvky i technickými 
vymoženostmi a spoluvytváří inspira-
tivní prostředí plné křehkosti, hry světel  
a stínů, kreativity a invence. A hlavně 

tento skleněný svět tepe životem, kte-
rý sem kromě návštěvníků vnášejí nej-
různější oborově zaměřená sympozia, 
workshopy, akce pro školy a interaktivní 
programy pro veřejnost. 

Třpytná hladina i Noemova archa
V dílnách můžete spatřit hotové i rozpra-
cované výsledky rezidenčních pobytů,  
v části expozice Malované sklo jsou při-
praveny skicáky, tužky, pastelky a barvy 
i polštáře určené k pohodlnému usaze-
ní tvůrců inspirovaných zdejším geniem 
loci. Ten prostupuje veškerými částmi 
rozsáhlé expozice, jež reflektuje všech-
ny dostupné možnosti opracování skla. 
Každá místnost přitom má svůj pikto-
gram i svébytnou atmosféru. Například 
při vstupu do oddělení s názvem Třpytná 
hladina má návštěvník pocit, že se ocitl 
uprostřed letního deště, jehož osvěžují-
cí efekt připomínají desítky skleněných 

Skleněný svět  
plný života
n n Odborníci, ale i turisté, kteří zavítají do Sázavy v okrese Benešov, aby zde prvoplánově navštívili čtvrtý nejstarší klášter  
v Čechách, mohou už od června letošního roku vstoupit také do zdejšího království skla – Centra sklářského umění v Huti  
František v Sázavě. 
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kapek jakoby se vznášejících v prostoru. 
V části věnované historii sklářství je de-
tailně znázorněn vznik skla, emotivně 
laděný film upozorňuje, že k vytvoření 
tohoto unikátního materiálu je zapotřebí 
všech přírodních živlů. 

Nejsilněji příchozího pravděpodobně 
osloví originálně pojatá patrová expo-
zice s názvem Noemova archa, v níž si 
bude připadat jako v útrobách dřevěné-
ho korábu naplněného zářícími poklady. 
Dokonalost dojmu podtrhuje filmový 
záznam šumících vln oceánu a nestan-

dardní výstavní mobiliář. Ten je vytvořen 
z uměleckých děl vznikajících od roku 
1982 na mezinárodních sklářských sym-
poziích International Glass Symposium, 
která byla organizována sklárnou Crys-
talex v Novém Boru. „Jde o výjimečnou 
sbírku zhruba 1 500 originálů, 
která nabízí ucelený přehled vývoje 
moderního skla,“ vysvětluje Jaroslav 
Krčmář, hlavní manažer projektu 
Centrum sklářského umění. „Název 
Noemova archa se symbolicky vztahuje 
k faktu, že tento unikátní soubor, který 
nemá ve světě obdoby, se podařilo 

na poslední chvíli zachránit před 
rozprodáním souvisejícím s úpadkem 
závodu Crystalex. Sbírku zakoupila 
Nadace Josefa Viewegha Sklářská huť 
František, jež je zároveň příjemcem 
dotace, díky níž mohlo naše sklářské 
centrum vzniknout, a zakladatelem 
obecně prospěšné společnosti Cesty 
skla, která je provozovatelem Centra 
sklářského umění.“

Sen, který zachránil huť 
Záchranu Huti František, která byla  
v roce 2010 zapsána na Ústřední seznam 
kulturních památek České republiky, si 
vzala za své Nadace Josefa Viewegha 
Sklářská huť František. U zrodu nada-
ce stál Josef Viewegh, otec spisovatele 
Michala Viewegha. Tento sklářský tech-
nolog, který v sázavských sklárnách 
pracoval a později byl i starostou Sázavy, 
svůj sen o záchraně nejstarší sázavské 
hutě přetavil v roce 2006 v nadaci, které 
v závěti odkázal půl milionu korun. Jejím 
posláním bylo zakoupit sklářskou huť 
František, uvést ji do původního stavu  
a vytvořit z ní kulturní a společenské 
centrum. Získané finanční dary společně 
se závětním odkazem zřizovatele tento 
krok umožnily a vzápětí se přání Josefa 
Viewegha díky dotaci z EU splnilo. 

Příprava projektu, jenž spadá do oblasti 
intervence 5.1. Národní podpora využití 
potenciálu kulturního dědictví, byla od-
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startována v roce 2008. Stavební práce, 
které mimo jiné odkryly i nejrůznější 
střepy, pocházející z 19. století, a za-
pečenou sklovinu, byly zahájeny v roce 
2012 a celá akce byla ukončena 30. červ-
na letošního roku. 

Dveře otevřené dokořán
Veřejnost si nakonec mohla rekonstru-
ovaný objekt poprvé prohlédnout v listo-
padu 2013 a oficiální otevření se usku-
tečnilo 7. června 2014. „Program, který 
nabízíme, je široký a jednou z jeho částí 
jsou i projektové hry pro děti. Ty už si 
měli možnost vyzkoušet žáci zdejší zá-
kladní školy,“ říká Martina Kulhavá, ře-
ditelka Centra sklářského umění. „Ten 
má tři roviny, které jsou zacíleny na 
žáky základních a středních škol. Zdejší 
potenciál historie sklářské výroby a pů-
vodních sklářských technik totiž chce-
me kromě jiného využívat také ke vzdě-
lávání mladých lidí a přitáhnout jejich 
pozornost k tomuto tradičnímu řemes-
lu našeho regionu. Studenti oborově za-
měřených škol se zde mohou nejen se-
známit s nejrůznějšími podobami skla, 
ale také si mohou jednotlivé techniky 
vyzkoušet, mohou navštěvovat i nejrůz-
nější kurzy, jejichž leitmotivem je sklo. 
Moderní technologie, které tu máme  
k dispozici, jim navíc umožní realizovat 
i vlastní projekty. Stejně otevřené dveře 
u nás mají výtvarníci věnující se tématu 
skla. Tady najdou vše na jednom místě. 

Kromě toho, že tady zaznamenáváme 
historii Huti František i místní sklářské 
tradice, budujeme i archiv a knihovnu, 
kde studenti, odborníci i laická veřej-
nost naleznou maximum informací  
o sklářství. Pozornost samozřejmě vě-
nujeme i turistům, kteří k nám zavítají. 
Připraveny pro ně máme dva okruhy, 
jeden z nich zahrnuje i prohlídku dílen.“ 

Se sklářskými technikami se mohli se-
známit i návštěvníci Skleněného jarmar-
ku, který se v Centru sklářského umění 
konal 6. července. Zhruba tisícovku lidí 
sem přitáhla možnost vybrat si z pestré 
nabídky sklářských výrobků, prohléd-
nout si zdejší unikátní expozici a vidět při  
práci sklářské mistry, včetně Janusze 
Pozniaka, jednoho z  nejvýznamnějších 
světových sklářských výtvarníků. Ten 
v centru vedl kurz zaměřený na benátské 
techniky foukání skla. Techniku foukání 
skla   tu představili i pracovníci   společ-
nosti Kavalierglass, předního evropského 
výrobce skla. „Oslovili jsme výtvarníky  
i řemeslníky, své výrobky tu prezentova-
ly i  sklářské školy,“ pokračuje Martina 
Kulhavá. „V nabídce máme kurzy určené 
jak pro začínající i pokročilé sklářské 
výtvarníky a řemeslníky, tak i pro laic-
kou veřejnost. Jsou zacílené na všechny 
dostupné techniky zpracování skla, prio-
ritně na tavenou plastiku, dále na brou-
šení, rytí, pískování, foukání a tvarování 
skla, lehání a slinování skla. Aktuálně 

zde probíhá rezidenční pobyt, na němž 
účastníci tvoří skleněnou tavenou plas-
tiku. Vzhledem k zájmu, který o některé 
kurzy je, s nimi chceme pokračovat i na-
dále.“ Stejně tak budou v Centru sklář-
ského umění v Sázavě pokračovat i jiné 
aktivity, které sem budou za poznáním  
i požitkem z krásy přivádět další a další 
návštěvníky, díky nimž bude tento skle-
něný svět plný života.

Lenka Gulašiová
Foto: Lukáš Jasanský
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Humanitární pomoc do Srbska a Bosny  
a Hercegoviny dopravila také technika,  
pořízená z Integrovaného operačního programu

Vyhlášení výzvy č. 25 IOP  
– Národní podpora cestovního ruchu

Technika, pořízená při realizaci pro-
jektu Integrovaného operačního pro-
gramu, přepravila do Srbska a Bosny 
a Hercegoviny materiální humanitární 
pomoc. Ta byla vyslána na pomoc 
obyvatelstvu zasaženému povodněmi 
v polovině května 2014. Pomoc do 
postižených oblastí byla vyslána dvakrát, 
ve dnech 20. až 27. června 2014. Vozidla 
Národní základny humanitární pomoci 
převezla 48 tun materiální humanitár-
ní pomoci do Srbského Bělehradu a do 
Bosny a Hercegoviny, konkrétně do Banja 
Luky, Pale a Sarajeva.

Přepravován byl materiál spolku Lastavi-
ca a Českého červeného kříže (který také 
zajišťoval všechny administrativní nále-
žitosti přepravy) – potraviny, voda, hygi-
enické a čisticí prostředky, zdravotnický 
materiál, ošacení, deky, nářadí a další 
materiál.

(redakce)

Ministerstvo pro místní rozvoj ČR vyhlá-
silo 25. června 2014 kontinuální výzvu 
k podávání žádostí o podporu v oblasti 
národní podpory cestovního ruchu. 

Projekty musí být zaměřeny na využití 
kulturně-historického dědictví, přírodní-
ho bohatství, kulturního průmyslu a slu-
žeb za účelem vytvoření národního pro-
duktu cestovního ruchu alespoň v jedné 
z těchto forem: městský cestovní ruch, 
kulturní cestovní ruch (festivaly, folklor, 
tradice a gastronomie), dovolená v příro-
dě, sportovní a aktivní dovolená, lázeňský 
cestovní ruch,   kongresový a incentivní 
cestovní ruch.   Podrobnosti o výzvě na-
jdete na stránkách www.strukturalni-
-fondy.cz/iop25.

(redakce)
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Ministerstvo přijalo 19 projektů  
na obnovu kulturních památek  
a rozdělí přes 600 milionů

JESSICA financuje už 50 projektů za 200 milionů

Konference IOP a IROP: Úspěchy a nové cíle

Ministerstvo přijalo 215 projektů na podporu 
rozvoje ICT v obcích a rozdělí 400 milionů

Vzorová obnova kulturních památek, 
jejich využití a prezentace veřejnosti je 
cílem výzvy, ukončené 30. června 2014. 
Podáno bylo 19 projektových žádostí  
a podpořeny budou projekty ve finanční 
výši 621 milionů korun. 

Žádosti se hodnotí průběžně a ty, které 
splní všechny náležitosti a bodový limit, 

budou doporučeny k  podpoře v  pořadí, 
ve  kterém byly přijaty. Tato výzva je po-
slední pro  národní podporu využití po-
tenciálu kulturního dědictví. Měla by 
přispět k úspěšnému vyčerpání maxima 
prostředků z  Integrovaného operačního 
programu do konce roku 2015.

(redakce)

Půl roku od zahájení příjmu žádostí 
Komerční banka poskytla již 50 zvý-
hodněných úvěrů z finančního nástro-
je JESSICA na projekty v hodnotě 200 
milionů korun. Za tyto peníze z Evrop-
ského fondu regionálního rozvoje pří-
jemci rekonstruují nebo modernizují 
své bytové domy s úrokem začínajícím 
na 0,58 % p. a.

Mezi typické příklady projektů, realizova-
ných v bytových domech, patří moderni-
zace výtahu, výměna oken, rekonstrukce 
společných prostor, technické zhodnoce-
ní, úprava fasády a balkonů nebo zatep-
lení.

Zájemci o zvýhodněné úvěry mají mož-
nost uzavřít smlouvy do 31. 12. 2015 nebo 

do vyčerpání alokace, která činí zhruba 
600 milionů korun, na všech pobočkách 
Komerční banky. Tzn. v 41 českých měs-

tech realizujících Integrovaný plán rozvo-
je města.

(redakce)

Ministerstvo pro místní rozvoj pořádá ve 
spolupráci s městem Pardubice konfe-
renci dne 24. září 2014 v Zastupitelském 

sále Magistrátu města Pardubice. Na 
programu bude především zhodnoce-
ní Integrovaného operačního programu  

a nadcházející možnosti využití finanč-
ních prostředků Evropské unie v  letech 
2014 až 2020.

Výzva ke konsolidaci IT a nové služby TC 
obcí byla ve své oblasti poslední. Jejím 
cílem je posílit bezpečnost dat, elekt-
ronizovat procesy a digitalizovat data za 

účelem sdílení rychlé a efektivní práce. 
Zájem o dotaci byl enormní a celkem bylo 
podáno 215 projektových žádostí. Podpo-
řeny budou projekty do vyčerpání alokace 

výzvy ve finanční výši 400 milionů korun.

(redakce)



Otevřené výzvy v Integrovaném operačním programu 

Oblast podpory Číslo 
výzvy

Zahájení 
příjmu 
žádostí

Ukončení 
příjmu 
žádostí

Typ oprávněného 
žadatele

Alokace 
na výzvu 
(EU+NZ)
v mil. Kč

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

4 1. 3. 2010 31. 8. 2014

Organizační složky státu 
v oblasti služeb zaměst-
nanosti (Sekce trhu práce 
MPSV, Úřad práce ČR).

1 266,0

3.4 – Služby v oblasti bezpečnosti, prevence 
a řešení rizik 26 30. 6. 2014 29. 8. 2014 Ministerstvo vnitra 

– Policejní prezidium ČR. 1 085,0

4.1a, 4.1b Národní podpora cestovního ruchu

Aktivita:
d)  prezentace a propagace kulturního 

a přírodního bohatství, kulturního průmyslu 
a služeb s využitím pro cestovní ruch 
na národní úrovni

25 25. 6. 2014 1. 10. 2014

NNO a zájmová sdružení 
právnických osob 
s celorepublikovou 
působností.

150,0

4.1a, 4.1b Národní podpora cestovního ruchu

Aktivity:
c)  podpora marketingu na národní úrovni 

a tvorby zdrojových databází
e)  podpora prezentace ČR jako destinace 

cestovního ruchu

12 7. 9. 2011 31. 12. 2015 OSS a jimi zřizované 
příspěvkové organizace. 359,7

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

7 22. 5. 2009 30. 6. 2015

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 – 31. 7. 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


