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Milé čtenářky a čtenáři,

v  tomto čísle newsletteru vám v  reportáži představíme světové duchovní a poutní centrum  
Velehrad. V obci se nachází nejstarší cisterciácké opatství na Moravě, které náleží od roku 
1890 jezuitům a je každoročně 5. července cílem Národní pouti na Velehradě, která se koná  
u příležitosti svátku svatých Cyrila a Metoděje. Chloubou farnosti je nádherná barokní bazilika 
postavená na románských základech.

Stranou nemůžeme ponechat aktivity Integrovaného operačního programu ve zdravotnictví. 
Víte, že nozokomiální infekce pacient získá v nemocničním prostředí? Předcházet a zabránit 
podobným typům zdraví ohrožujících infekcí má nejmodernější mandl instalovaný v Hamzově 
léčebně v Košumberku.

Ministerstvo zdravotnictví odstartovalo projekt s výzvou k účasti na screeningovém vyšetření, 
jehož součástí je také rozhlasová a televizní kampaň. Od projektu se očekává zvýšení zájmu 
obyvatel České republiky o prevenci nádorových onemocnění a podpora aktivního přístupu  
občanů k péči o vlastní zdraví.

Ještě než vám popřejeme příjemné čtení a šťastné léto plné radovánek, připomínáme, že do 30. 6. 2014 je otevřená výzva  
pro projekty obnovy kulturních památek. S památkami a tipy na výlety souvisí naše soutěž „Dejte hlas českým památkám“, ve které 
můžete vyhrát nejen volný vstup na starobylý Velehrad, ale také možnost navštívit celou řadu dalších kulturních skvostů naší země.

Přeji vám příjemné čtení.

Ing. Lumíra Kafková
ředitelka Řídícího orgánu IOP

ÚVODNÍ SLOVO

Velehrad
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Skladba operačních programů pro ob-
dobí 2014–2020 vychází z usnesení vlády 
schváleného v  listopadu 2012. Poté se 
rozběhla činnost pracovních skupin pro 
jednotlivé oblasti, následovaly prezen-
tace a vyjednávání s  Evropskou komisí, 
vypracování ex-ante hodnocení, jednání 
s  regionálními partnery a mnoho dal-
ších nezbytných kroků. V  současnosti 
provádí MŽP hodnocení SEA (posouzení 
vlivu IROP na životní prostředí). Předlo-
žení programového dokumentu IROP je  
plánováno na konec června a předložení 
Evropské komisi ke schválení na červe-
nec 2014.

Integrovaný regionální operační program 
má za cíl podpořit konkurenceschopnost 
obcí a regionů, která je základem kon-
kurenceschopnosti celé České republiky. 
Klade důraz na vyvážený rozvoj území, 
zkvalitnění infrastruktury a veřejných slu-
žeb, udržitelný rozvoj obcí, měst a regionů 
a podporu vzdělanosti. Jednotlivé speci-
fické cíle IROP odpovídají na hlavní iden-
tifikované problémy a potřeby definované 
v Dohodě o partnerství (klíčový dokument 
evropských strukturálních a investičních 
fondů, který uzavírá každý členský stát 
s  Evropskou komisí na  období 2014–
2020). Charakteristickým znakem nastu-

pujícího období 
kohezní politiky 
je tematická a územní koncentrace. Te-
matická koncentrace představuje nutnost 
zaměření intervencí výhradně na témata 
stanovená v  nařízení Evropské komise. 
V  souladu s územní koncentrací Evrop-
ská unie bude podporovat pouze vybraná 
území, kde se vyskytují největší problémy 
a kde bude mít podpora maximální efekt. 
Integrovaný regionální operační program 
s plánovanou alokací 4 miliardy eur je roz-
dělen do 5 prioritních os a 11 specifických 
cílů.

(redakce)

Vrcholí příprava programového dokumentu  
Integrovaného regionálního operačního programu
n n Nové programové období kohezní politiky 2014–2020 je ve znamení zjednodušování a redukce počtu operačních programů. 
Namísto sedmi regionálních operačních programů bude fungovat Integrovaný regionální operační program. Jeho programový 
dokument v nejbližší době předloží Řídící orgán IROP ke schválení vládě a Evropské komisi. 

5 prioritních os

• Konkurenceschopné, dostupné a bezpečné regiony 
• Zkvalitnění veřejných služeb a podmínek života pro obyvatele regionů
• Dobrá správa území a zefektivnění veřejných institucí
• Komunitně vedený místní rozvoj 
• Technická pomoc

11 specifických cílů

• SPECIFICKÝ CÍL 1.1:  Zvýšení regionální mobility prostřednictvím modernizace  
a rozvoje sítí regionální silniční infrastruktury navazující na síť TEN-T

• SPECIFICKÝ CÍL 1.2:  Zvýšení podílu udržitelných forem dopravy

• SPECIFICKÝ CÍL 1.3: Zvýšení připravenosti k řešení a řízení rizik a katastrof

• SPECIFICKÝ CÍL 2.1: Zvýšení kvality a dostupnosti služeb vedoucí k sociální inkluzi 

• SPECIFICKÝ CÍL 2.2:  Vznik nových a rozvoj existujících podnikatelských aktivit  
v oblasti sociálního podnikání

• SPECIFICKÝ CÍL 2.3: Rozvoj infrastruktury pro poskytování zdravotnických služeb a péče o zdraví

• SPECIFICKÝ CÍL 2.4: Zvýšení kvality a dostupnosti infrastruktury pro vzdělávání a celoživotní učení

• SPECIFICKÝ CÍL 2.5: Snížení energetické náročnosti v sektoru bydlení

• SPECIFICKÝ CÍL 3.1: Zefektivnění prezentace, posílení ochrany a rozvoje kulturního a přírodního dědictví

• SPECIFICKÝ CÍL 3.2:  Zvyšování efektivity a transparentnosti veřejné správy prostřednictvím  
rozvoje využití a kvality systémů ICT

• SPECIFICKÝ CÍL 4.1:  Posílení komunitně vedeného místního rozvoje za účelem zvýšení kvality života  
ve venkovských oblastech a aktivizace místního potenciálu
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Jedním z  projektů je modernizace výta-
hu a povrchová úprava fasády bytového 
domu v  Táboře, podaný společenstvím 
vlastníků jednotek. Úvěr je sjednán na 
dobu splácení 10 let s referenční úroko-
vou sazbou EU, která je od 1. dubna 2014 
snížena na 0,58 % p. a. 

Manažerovi Komerční banky ing. Petru 
Grossovi jsme položili několik otázek:

Zvládají zájemci o úvěr z  finančního ná-
stroje JESSICA plnit formální náležitosti 
žádosti?
Formální náležitosti jsou vesměs shodné 
se standardními  požadavky na revitali-
zace bytových domů, které určuje legis-
lativa. Ať už jde o stavební zákon, poža-
davky vlastních stanov či nový Občanský 
zákoník. Většinou není problém, aby byly 
požadavky finančního nástroje JESSICA 
splněny. Nejvíce starostí dělá žadatelům 
správně stanovit způsobilé výdaje.

Byla Komerční banka nucena některou 
ze žádostí zamítnout? Pokud ano, co bylo 
důvodem?
Velkou pozornost věnujeme konzultač-
ním činnostem před podáním samotné 
žádosti. Cílem je ošetřit vznik případ-
ných nákladů spojených s  přípravou 
podkladů v  případě, kdy je zřejmé, že 
daný subjekt nesplňuje podmínky pro 
poskytnutí úvěru. Do této doby jsme žád-
nou žádost nezamítli.

Jak dlouho obvykle trvá vyřízení žádos-
ti od jejího podání po podpis úvěrové 
smlouvy?

Systém schvalování je poměrně krátký, 
trvá obvykle 2–4 týdny. 

Zodpoví Komerční banka veškeré dotazy 
potenciálních zájemců?
Ano. V případě nejasností konzultujeme 
s kolegy na Holdingovém fondu Státního 
fondu rozvoje bydlení, nejčastěji v otázce 
způsobilosti výdajů.

Jsou žadatelé spokojeni se servisem, 
který jim Komerční banka při sjednávání 
úvěru z FN JESSICA poskytuje?
Ano. Zaznamenali jsme sice některé ne-
gativní ohlasy směrem k objemnějšímu 
požadavku některých příloh k  žádosti 
či složitější administraci, než je u stan-
dardního bankovního úvěru. Toto je ale 
důsledkem potřeby naplnit veškeré pod-
mínky spojené s využitím veřejných pro-
středků, na které se vztahují požadavky 
Integrovaného operačního programu. 
Naší snahou je proces využití prostředků 
maximálně zjednodušit. 

Splnil zájem o úvěry z FN JESSICA oče-
kávání Komerční banky?
Zatím ano. Zájem evidujeme ve všech 
městech, která mají schválený Integro-
vaný plán rozvoje města pro IOP. Nejvyš-
ší zájem je v Moravskoslezském regionu.

Kdy Komerční banka odhaduje vyčerpání 
celé alokace?

V současné době evidujeme objem přija-
tých žádostí, odpovídající přibližně čtvr-
tině alokace. Aktuální stav kontinuální 
výzvy je možnost sledovat na webových 
stránkách Komerční banky či Státního 
fondu rozvoje bydlení.

Jak hodnotíte nabídku produktu FN JE-
SSICA?
Vzhledem k  tomu, že jde o první for-
mu rozdělování finančních prostředků 
Evropské unie na revitalizaci bytových 
domů jinak než nevratnou dotací, je nut-
né neustále komunikovat a vysvětlovat 
konečným uživatelům výhody a požadav-
ky finančního nástroje a rozdíly oproti 
standardnímu bankovnímu financování 
nebo dosavadnímu systému dotací.

Pilotní implementaci finančního nástroje 
JESSICA v IOP lze považovat za úspěšnou 
a zájem konečných uživatelů naznačuje, 
že by do 31. prosince 2015 mohlo dojít 
k vyčerpání celé alokace ve výši 550 mi-
lionů Kč. Další informace získají zájemci 
na webových stránkách Státního fondu 
rozvoje bydlení (www.sfrb.cz) a Komerč-
ní banky (www.kb.cz) nebo na kterékoliv 
pobočce Komerční banky ve 41 českých 
městech s Integrovaným plánem rozvoje 
města pro IOP.

Michael Pascal Večeř
Zdroj foto: Centrum pro regionální rozvoj ČR

Jak si stojí JESSICA v IOP?
n n Ze zvýhodněných úvěrů z finančního nástroje JESSICA jsou čtvrt roku po zahájení příjmu žádostí financovány již čtyři  
projekty na rekonstrukci a modernizaci bytových domů v celkové výši téměř 11,5 milionu Kč a další budou brzy následovat.

Karviná

Chrudim

Pardubice
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Podpora je v této specifické zóně zamě-
řená na revitalizaci veřejného prostran-
ství a regeneraci bytových domů. Obnova 
veřejných prostranství přinesla úpravy 
veřejné zeleně, parků, vybavení měst-
ským mobiliářem, rekonstrukce místní 
dopravní infrastruktury (např. parkovací 
plochy, chodníky – bezbariérové, cyklo-
stezky, protihlukové stěny), rekonstrukce 
technické infrastruktury (veřejné osvět-
lení, vrchní elektrické vedení), budová-
ní volně přístupných rekreačních ploch 
(dětská hřiště, sportovní hřiště, vodní 
plochy) a zlepšení veřejné infrastruktury 
na sídlištích (zastávky MHD, čekárny, ka-
merový systém). Ke zlepšení kvality byd-
lení přispělo zejména zateplení bytových 
domů, odstranění poruch nosných kon-
strukcí nebo funkčních vad domů, sana-
ce základů a hydroizolace, rekonstrukce 
technického vybavení domů včetně výta-
hů, modernizace lodžií a balkonů. Žádat 
o podporu na regeneraci bytových domů 
mohli všichni vlastníci bytových domů  
ve vybrané zóně. Na zmíněné aktivity je 
také navázána podpora v sociální oblasti 
z jiných operačních programů.

Město Vsetín si pro regeneraci zvolilo lo-
kality Vsetín – střed, U nádraží, Rybníky 
– jih, Rybníky, Trávníky a Pod Tataláky. 
Jedná se o zónu města, kde na základě 
provedené analýzy docházelo dlouhodo-
bě ke zhoršování fyzického stavu veřej-
ného prostranství a bytového fondu.

Na podporu regenerace bytových domů 
bylo dosud schváleno 41 projektových 

žádostí a investice z  evropských struk-
turálních fondů přesáhla 67 mil. Kč. Cel-

kem se tak regenerace 
bytových domů dotkla 
více jak 1  200 domác-
ností v zóně. 

Posledním významným 
projektem, který město 
začalo realizovat za-
čátkem května 2014, 
je práce na revitalizaci 
parku mezi sídlišti Tráv-
níky a Rybníky. Úpra-
vy, jejichž součástí je  
i rekonstrukce podcho-
du pod železniční tratí, 
jsou prováděny po-
dle projektu, na němž 

se podíleli i sami občané obou sídlišť.  
Varianty úprav s nimi totiž byly několi-
krát diskutovány v rámci veřejných dis-
kuzí. Náklady na úpravy dosáhnou téměř  
28 milionů korun. Město však na ní bude 
participovat pouze 15 procenty, zbylých 
85 procent pokryje právě dotace z evrop-
ských fondů. Všechny práce by měly být 
hotové na konci letních prázdnin.

Město Vsetín využilo možnost revitaliza-
ce problémové městské zóny zcela maxi-
málně. Tento fakt potvrzuje i rozhodnutí 
města upravit podmínky v zóně, aby měli 
vlastnící bytových domů možnost zažádat 
o zvýhodněný úvěr finančního nástroje 
JESSICA.

Jakub Horáček
Zdroj foto: Centrum pro regionální rozvoj ČR

Proměna vsetínských sídlišť
n n Vsetín patří mezi ta města, která se rozhodla využít nabídku podpory z Integrovaného operačního  
programu vedoucí ke zlepšení podmínek života ve zvolené obytné zóně, která se potýká se socioekonomic-
kými problémy. 
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V rámci projektu byl do provozu uveden 
žehlič prádla, včetně skladače a vklada-
če, sušička prádla, hygienická bariéro-
vá pračka, propařovací figurína, žehlící 
lis, dva karuselové lisy a vozíky na čisté  
a špinavé prádlo. Zabudovaná technolo-
gie splňuje nejpřísnější hygienická krité-
ria evropské úrovně.

„Inovace zařízení prádelny představuje 
zejména instalaci nového mandlu, v sou-

časné době nejmodernějšího mandlu na 
našem trhu. Nový mandl nepřináší jen 
vyšší kvalitu a efektivitu v procesu žeh-
lení a skládání prádla, ale oproti minulé 
technologii vytváří příznivější pracovní 
podmínky všem zaměstnancům prádel-
ny,“ dodává MUDr. Václav Volejník, CSc., 
ředitel Hamzovy léčebny.

(redakce)
Ilustrační foto: Lukáš Jasanský

Modernizace prádelenské technologie  
v Hamzově léčebně
n n Cílem projektu byla minimalizace zdravotních rizik, tj. snížení rizika možného přenosu nozokomiálních nákaz, a to  
zejména u pacientů a personálu. Nozokomiální infekce, tedy infekce, které pacient získá až v samotném nemocničním  
prostředí, mnohdy prostřednictvím znečištěného a kontaminovaného prádla, představují nežádoucí komplikaci zdravotnické 
péče v nemocnicích. Jejich následky mohou být různé, od prodloužení doby hospitalizace, zvýšení nákladů na léčbu až po smrt. 
Největšímu riziku jsou pak vystaveni pacienti v intenzívní péči.

Název projektu Dokončení modernizace prádelenské technologie v HL Luže Košumberk

Oblast intervence 3.2 Služby v oblasti veřejného zdraví
Příjemce Hamzova odborná léčebna pro děti a dospělé
Období realizace 09/2012 – 09/2013

Výše dotace z EU 9 383 405 Kč
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Velehrad před a po IOP
Když si teď přečtete, že za 346 milionů 
korun z projektu Velehrad – Centrum kul-
turního dialogu západní a východní Evropy 
se v tomto místě spojeném s cyrilometo-
dějskou tradicí podařilo zrekonstruovat 
lapidárium, celý exteriér a interiér hlav-
ní lodi baziliky Nanebevzetí Panny Marie  
a sv. Cyrila a Metoděje, kostel Zjevení 
Páně, plochy poutního areálu i jeho záze-
mí, opatský dům, budovu fary i Velehrad-
ský dům sv. Cyrila a Metoděje, pravděpo-
dobně pochvalně pokýváte hlavou, ale asi 
vám to nic moc neřekne. Pak však na toto 
místo přijedete, abyste na vlastní oči spat-
řili, co se díky financím z evropských fondů 
podařilo změnit. A žasnete. Žasnete stej-
ně jako ti, kteří Velehrad znali před třemi 
čtyřmi roky a nyní se vrátili zpět.

Nelze to nazvat jinak, než jako Velehrad 
před a po IOP. Před rekonstrukcí zaháje-

nou po odstartování projektu v roce 2007 
nabízel Velehrad kromě slavné minulosti, 
duchovního významu a zašedlého inte-
riéru dlouho neopravované baziliky jen 
jedinou expozici v  podmáčeném a nako-
nec z bezpečnostních důvodů uzavřeném 
lapidáriu. A poutníky, kteří se vydali za 
cyrilometodějskou tradicí, „vítal“ sem 
tam vydlážděným nádvořím s  několika 
posmutnělými záhonky skomírajících růží, 
bezútěšnou parkovací plochou na udu-
sané trávě, stánky s  nabídkou suvenýrů 
nevalné kvality a často přemrštěné ceny 
a věčně uzavřenými veřejnými toaletami. 

Citlivě provedená rekonstrukce navrátila 
Velehradu veškerou důstojnost danou bo-
hatou historií i křesťanskou tradicí, pod-
trhla význam tohoto evropsky i světově 
proslulého poutního místa a dala tomuto 
monumentálnímu půvabu i další rozměr. 
Zatímco dříve byl Velehrad známý přede-

vším jako poutní místo křesťanů západní-
ho i východního světa, nyní se více otevřel  
i lidem zajímajícím se o historii a architek-
turu, turistům cestujícím za krásou a po-
znáním i dětem, jimž umožňuje seznámit 
se s  minulostí netradiční formou. „Pro-
cházka areálem je procházkou časem,“ 
vyzvedává výjimečnost barokní baziliky  
s přilehlými budovami bývalého cisterciác-
kého kláštera Ivana Burešová, projektová 
manažerka projektu IOP, a poukazuje na 
to, že se zde lze seznámit s architekturou 
počátku 12. století i s  navazujícími styly. 
„Historickou hodnotu Velehradu proká-
zaly během rekonstrukce i četné archeo-
logické nálezy, které ještě více zdůrazňují 
sepjetí tohoto místa s minulostí národa.“ 
Jedinečnost chrámu mimo jiné spočívá  
i v tom, že jde o největší církevní stavbu na 
území Moravy, která byla až do vystavění 
katedrály sv. Víta v  Praze největším cír-
kevním objektem na území republiky. 

A vysoký je ten chrám,  
až do nebes klenby sahá
n n Úryvek z Glagolské mše Leoše Janáčka, jednoho z vrcholných duchovních děl 20. století inspirovaného Mistrovou  
návštěvou Velehradu, přesně vystihuje pocity, které má člověk poté, co poprvé navštíví toto významné poutní místo a stane  
na prostranném nádvoří před bazilikou. Ano, ten chrám až do klenby nebes sahá. A historická, architektonická i duchovní hod-
nota baziliky i sousedících objektů je znásobena právě dokončovanou rekonstrukcí, kterou umožnila dotace z Integrovaného 
operačního programu (IOP).
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Muzeum a interaktivní expozice 
v sýpce a konírně
Každý, kdo chce o prostředí, v  němž se 
právě ocitl, a jeho možnostech, jež nabí-
zí, něco zjistit, vypraví se do informačního 
centra. To zdejší je ve Velehradském domu 
sv. Cyrila a Metoděje. Dříve zde byly kláš-
terní sýpka a konírna, později nevyužívané 
budovy chátraly a propadaly zmaru. Kdo 
by si dnes při návštěvě Velehradského 
muzea nacházejícího se v  bezprostřední 
blízkosti infocentra pomyslil, že ještě před 
nedávným časem se tímto prostorem při 
deštích valily nánosy bahna? A kdo by ješ-
tě před pár lety tušil, že zrekonstruovaná 
kulturní památka bude mít vpravdě mul-
tifunkční využití? Vedle zmíněného muzea 
totiž budova zahrnuje i expozici Bible pro 
malé a velké, přednáškový prostor, v němž 
se odehrává například unikátní festival 
duchovních filmů i různé semináře, klu-
bovnu a učebny. Jsou zde také ubytovací 
prostory pro lektory a účastníky projektu 
i kvalitními suvenýry a hodnotnými upo-
mínkovými předměty velice dobře záso-

bená Poutní prodejna Velehrad s  galerií 
v  patře. A kdo si chce odpočinout, může 
navštívit literární kavárnu Jako doma, jež 
nahradila bývalou pivnici. 

Projekt, který obdaroval příchozí
„Název projektu Velehrad - Centrum kul-
turního dialogu západní a východní Evropy 
byl zvolen neobyčejně šťastně,“ pozname-
nává projektová manažerka v roli průvod-
kyně. „Velehrad vznikl jako znamení smí-
ru. Ve chvíli, kdy hrozila bratrovražedná 
válka, sešel se v roce 1197 zakladatel to-
hoto kláštera Vladislav Jindřich se svým 
bratrem Přemyslem Otakarem I. a nabí-
dl mu smír. Tímto dialogem mezi bratry 
skončilo čtvrtstoletí bojů o český knížecí 
trůn a v zemi nastaly klidnější časy. Ve-
lehrad je tedy jasným důkazem toho, že 
se lze dohodnout, že dialogem je možné 
zabránit zlu. O dialogu je i příchod Cyrila 
a Metoděje, spolupatronů Evropy, kteří se 
vydali na Velkou Moravu, aby oslovili její 
lid. A konečně o potřebě dialogu svědčí  
i současný vývoj v Evropě a okolním světě.“ 

Ivana Burešová zdůrazňuje fakt, že ne-
malé finanční prostředky vložené do zmí-
něného projektu jsou investicí nejen do 
záchrany historicky hodnotných objektů, 
ale také penězi velmi dobře investovanými 
do duchovního vývoje lidí, kteří Velehrad 
navštěvují. „Tady si naplno uvědomí pro-
pojení historie, umění a duchovna, nebo 
alespoň dostanou šanci to vnímat. Kromě 
toho má zrestaurovaná hlavní loď baziliky 
obrovsky pozitivní náboj, který si poutníci, 
žasnoucí nad tímto prostorem, odnášejí 
s sebou.“ V rámci IOP byly zrestaurovány 
i bohatě zdobené varhany se třemi manu-
ály, 60 rejstříky a 5 521 píšťalami, obnoven 
byl i venkovní plášť baziliky a Stojanovo 
nádvoří před chrámem, které se pyšní 
také znovuobnovenou kašnou a dvoura-
menným křížem instalovaným v roce 1990 
při příležitosti návštěvy papeže Jana Pavla 
II. Nádvoří přechází v udržovanou travna-
tou plochu s mlatovou cestou, celý prostor 
je od rušné komunikace odstíněn moder-
ní ohradní zdí spočívající na středověkých 
základech, jejichž starobylost potvrdily 
nejnovější archeologické průzkumy. Ar-
chitekti jí dali výraz ambitu – kryté, volně 
průchozí galerie barokních soch. 

Podzemí plné pokladů
„Prostory tohoto poutního místa jsou 
dnes z  velké části zpřístupněny veřej-
nosti,“ pokračuje. „Navíc si návštěvníci 
mohou podle toho, co chtějí vidět, vybrat 
z množství různých kombinací. S průvod-
cem mohou navštívit nejen baziliku, ale 
mohou si s ním projít i celý poutní areál, 
v němž jsou nově rozmístěny i informační 
panely. Speciálně pro děti jsou připrave-
ny tři výukové programy rozlišené podle 
věkových kategorií. Za navštívení určitě 
stojí i lapidárium, jediná expozice, která 
tu byla ještě před rekonstrukcí. Bez ní by 
se tento prostor, který byl značně podmá-
čen, nepodařilo zachránit.“

Jedinečná sbírka kamenů a fragmentů 
historických staveb je rozšířena o expo-
zici s  názvem Martyrion – svědkové víry 
20. století. „Když jí člověk prochází, vní-
má tváře osobností, k nimž se přibližuje,  
a v  okamžiku, kdy k  nim přistoupí, jej 
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oslovují především jejich myšlenky. Je  
v tom určitý symbol všudypřítomné pomí-
jivosti, ovšem bez jediného náznaku mar-
nosti…,“ konstatuje s tím, že tato expozice 
o mučednících 20. století vyvolává v  ná-
vštěvnících silné pocity. „A to je to hlavní.“ 

Velmi intenzivní pocity vyvolává i sestou-
pení do podzemí, které připomíná vstup do 
jiné časové dimenze. V různých částech zní 
tóny vážné hudby, odrážející se od pevných 
základů historického zdiva a ztrácející se 
ve spletitých chodbách. Před zachovaným 
původním vstupem do románské bazili-
ky cítí člověk pokoru a také už zmíněnou  
pomíjivost času. A rovněž obdiv ke všemu, 
co naši předci dokázali. Obdiv zde ná-
vštěvníka provází vlastně na každém kro-
ku. Například když spatří repliku palladia 
země české nebo Zlatou růži od papeže 
Jana Pavla II., který ji Velehradu věnoval 
v roce 1985 u příležitosti připomenutí 1100 
let od smrti sv. Metoděje. Vždyť jde o vy-
znamenání, jež obdrželo jen několik pout-
ních míst na světě! 

„Investice IOP podstatně změnila atmo-
sféru lapidária, dala mu nový rozměr. Jak 
už bylo řečeno, na své si zde přijdou nejen 

lidé, kteří se sem vydali za svou vírou, za 
cyrilometodějskou tradicí, ale i ti, kteří 
oceňují především historické hodnoty. 
Tady navíc byla zvolena geniální kombi-
nace, která obojí velmi elegantně propoji-
la,“ poznamenává Ivana Burešová u místa, 
které je místem posledního odpočinku za-
kladatele kláštera, Přemyslovce Vladisla-
va Jindřicha. 

Velehrad otevřený všem
S  pohledem obráceným ke klášterní  
zahradě vycházíme zpět na slunce. Jeho 
paprsky se dotýkají i základů bývalého 
opatského domu, které byly při rekon-
strukci odkryty. Součástí zbytků historické 
budovy jsou i části opatské kaple a kru-
hové věže, významných archeologických 
objevů. „Finišují stavební práce projektu 
i tvorba obsahové a programové náplně  

interaktivních expozic, připravujeme ví-
cejazyčného audioprůvodce. Tím vším 
ale rozvoj tohoto poutního místa zdaleka 
nekončí,“ uzavírá Ivana Burešová a na-
mátkou zmiňuje připravované kulturní 
i vzdělávací akce nebo probíhající pro-
dloužení cyklistické stezky, která protíná 
Staré Město a směřuje k velehradskému 
poutnímu areálu. „Zatím se před základy 
opatského domu stáčí doprava k  míst-
ní komunikaci. Brzy ale cyklisty, jimž už 
nyní nabízí nádherný pohled na zadní část 
baziliky, přivede až na nádvoří. Odtud 
mohou směřovat dál, navštívit nedaleké 
Buchlovice i Buchlov, projet půvabnou 
krajinu Chřibů. A někdy, po čase, se sem 
mohou vrátit. Velehrad bude vždy mít co 
nabídnout.“

Lenka Gulašiová
Foto před rekonstrukcí: Stanislav Pecháček

Foto po rekonstrukci: Lukáš Jasanský
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Výzva na podporu kulturního dědictví

Obce mohou zvýšit bezpečnost dat

Projekt adresného zvaní na preventivní  
screeningová vyšetření

Obnovené židovské památky se otevírají veřejnosti

Už jen do 30. června 2014 můžete podá-
vat projekty do výzvy Národní podpora 
využívání potenciálu kulturního dědictví. 
Mezi hlavní aktivity vyhlašované výzvy pa-
tří podpora národních metodických cen-
ter se specializací na kulturní dědictví 
a obnova a využití památkových objektů 
či souborů zapsaných na seznamu svě-
tového kulturního a přírodního dědictví 

UNESCO, na seznamu kandidátů na zápis 
nebo do Ústředního seznamu kulturních 
památek jako národní kulturní památka. 
O dotaci mohou žádat organizační složky 
státu a jimi zřizované příspěvkové orga-
nizace, obce a jimi zřizované organizace, 
svazky obcí, zájmová sdružení právnic-
kých osob, spolky, nadace a nadační fon-
dy, ústavy, sociální družstva, obecně pro-

spěšné společnosti, církve a náboženské 
společnosti. Projekty nelze realizovat  
v hlavním městě Praze. Minimální výše 
podpory je 30 milionů korun a maximál-
ní hranice podpory je 200 milionů korun. 
Více informací naleznou zájemci na www.
strukturalni-fondy.cz v sekci „výzvy“.

(redakce)

V oblasti intervence 2.1 mohou oprávně-
ní žadatelé obce ve výzvě číslo 22 žádat 
na podporu rozvoje ICT ve veřejné správě 
o finanční podporu 1 až 6 milionů korun 
celkových způsobilých výdajů. Výzva pod-
poruje nový rozvoj služeb technologic-

kých center, nákup a instalaci bezpeč-
nostních prvků, konsolidaci hardware 
serverů se softwarovými aplikacemi  
a elektronizaci procesů a dat. Alokace 
příspěvku z ERDF je 250 mil. Kč, výzva je 
otevřena do 30. 6. 2014. Výzvu naleznete 

na tomto odkazu http://www.struktural-
ni-fondy.cz/cs/Jak-na-projekt/Vyzvy-
-a-akce-(1)/06-IOP/Vyhlaseni-vyzvy-c-
-22-IOP-Konsolidace-IT-a-nove-slu 

(redakce)

Ministerstvo zdravotnictví ČR ve spo-
lupráci se zdravotními pojišťovnami 
připravilo projekt „SYSTÉM PODPORY 
PREVENCE VYBRANÝCH NÁDOROVÝCH 
ONEMOCNĚNÍ V ČR – SCREENINGOVÉ 
PROGRAMY“. Projekt podpořený z  In-
tegrovaného operačního programu se 
skládá ze dvou základních částí. V  led-

nu 2014 bylo zahájeno adresné zvaní na 
preventivní prohlídky, na němž partici-
pují všechny zdravotní pojišťovny. Díky 
adresnému zvaní jej v  prvním roce tr-
vání projektu obdrží přibližně 1 850 000 
pojištěnců. Celkově může být (v případě 
opakovaného zvaní) osloveno až 3,5 mi-
lionu osob. Druhou částí projektu je ce-

lorepubliková informační kampaň, která 
je realizována zejména prostřednictvím 
televizních a rozhlasových spotů. Projekt 
si klade za cíl zejména celkové zvýšení 
návštěvnosti screeningových programů  
v České republice.

(redakce)

V Česku se do současné doby uchovalo 
90 synagog, které mají památkovou hod-
notu, dále zhruba 150 budov památkové 
povahy, například školy, obecní domy, 
rabináty, špitály a rovněž 350 židovských 
hřbitovů. Z těchto památek bylo vybráno 
10 architektonicky a historicky nejcen-
nějších objektů, které byly v  rámci pro-
jektu Revitalizace židovských památek 
v České republice – 10 hvězd restaurová-
ny a v  průběhu června 2014 se všechny 
otevřou veřejnosti. Jedná se o lokality 
Brandýs nad Labem, Boskovice, Březni-
ce, Jičín, Krnov, Mikulov, Nová Cerekev, 
Plzeň, Polná a Úštěk, jejichž obnova byla 
podpořena finanční dotací z Integrované-
ho operačního programu.

(redakce)
Foto: Lukáš Jasanský
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Dejte hlas českým památkám

První konference IROP  
v Pardubicích

Monitorovací výbor IOP

V Čechách, Moravě i Slezsku na památ-
ky narazíte doslova na každém kroku. 
Smyslem Integrovaného operačního 
programu je mimo jiné obnova památek, 
včetně jejich oživení a navrácení do živo-
ta společnosti. Na webových stránkách 
www.kvalitazivota.eu najdete šestnáct 
jedinečných památek, které se postupně  

obnovují za přispění evropských 
dotací. Dejte hlas té památce, kte-
rá vás nejvíce oslovila a vyhrajte 
zajímavé ceny včetně vstupů do 
vybraných objektů. Soutěž trvá od  
1. května do 31. srpna 2014.

(redakce)
Foto: Lukáš Jasanský

Konference se bude konat 24. září 2014 v Par-
dubicích a zaměří se především na informace 
o vyjednávání podmínek nového programového 

období 2014–2020 a konkrétní zaměření Inte-
grovaného regionálního operačního programu. 

Dne 3. června 2014 se v Praze koná tři-
nácté zasedání Monitorovacího výboru 
Integrovaného operačního programu.

Při jednání bude klíčové předložení zprá-
vy o realizaci a výroční zprávy za rok 2013. 

Projednávat se dále bude např. návrh na 
úpravu programového dokumentu IOP. 
Evropskou komisi bude na monitorova-
cím výboru zastupovat paní Elena Grech.

Open Air festival na Střeleckém  
ostrově k 10. výročí vstupu ČR do EU
Ve dnech 29. a 30. dubna se na Stře-
leckém ostrově konal festival u příleži-
tosti 10. výročí vstupu České republiky  
do Evropské unie. Dvoudenní festival 
pod širým nebem, kterého jsme se také 
zúčastnili, nabídl bohatý informační  
program a zajímavou hudební produkci, 
kino i aktivity pro děti. Na hlavním pódiu 

vystoupily například kapely JazzBalk, 
Ille, Tata Bojs nebo Toxique a Raptile 
Youth. Ve stanu ministerstva pro místní 
rozvoj na návštěvníky čekaly hry a kvízy 
se spoustou cen pro děti i dospělé. 

(redakce)
Foto: Ondřej Lukeš

DEJTE HLAS ČESKÝM PAMÁTKÁM
soutěžte s námi od 1. 5. do 31. 8. 2014



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 
anebo 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
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