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Prováděcí plán podpory památek ve Zlínském kraji je pravidelně zpracováván od roku
2005 a navazuje na schválenou Koncepci účinnější podpory památkové péče
ve Zlínském kraji (usnesení Zastupitelstva kraje č. 0795/Z23/16 ze dne 21. 9. 2016).
Je koncepčním dokumentem, z kterého vychází i samotná realizace obnovy památek,
dříve v rámci Fondu kultury Zlínského kraje a od roku 2016 v rámci Fondu Zlínského
kraje, sekce KULTURA – Programu na podporu stavební obnovy a restaurování
kulturních památek a památek místního významu. Jedná se o dotační program, jehož
cílem je obnova kulturních památek a památek místního významu Zlínského kraje při
dosažení maximální efektivnosti a hospodárnosti využití rozpočtových prostředků
Zlínského kraje.
Důvodem podpory je poskytování účelově určených neinvestičních dotací, které slouží
především k naplnění následně uvedených priorit:


obnova kulturních památek a památek místního významu nacházejících
se ve špatném technickém stavu, pokud tento stav nebyl zaviněn vlastníkem,
zejména odvrácení nevratné degradace kulturní památky nebo památky
místního významu,



obnova kulturních památek a památek místního významu nacházejících
se na území Zlínského kraje,



obnova kulturních památek a památek místního významu využívaných
a zpřístupněných nebo prezentovaných veřejnosti pro kulturní, vzdělávací,
turistické nebo jiné veřejně prospěšné účely,



motivace vlastníků kulturních památek a památek místního významu k jejich
obnově v souladu se zásadami státní památkové péče.

Způsobilými žadateli o podporu sloužící ke stavební obnově a restaurování kulturních
památek a památek místního významu jsou fyzické nebo právnické osoby, které jsou
vlastníkem či spoluvlastníkem kulturní památky nebo památky místního významu
na území Zlínského kraje.
Z rozpočtu
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V rámci schválené Koncepce účinnější podpory památkové péče ve Zlínském kraji
přistoupil Zlínský kraj jako jeden z prvních krajů v naší zemi k zavedení dotačního
programu v oblasti obnovy památek.



Program na podporu stavební obnovy a restaurování kulturních památek
a památek místního významu – Fond Zlínského kraje – sekce kultura

V roce 2003 byl vytvořen Fond kultury ZK, který zahrnoval kromě podpory kulturních
aktivit i obnovu a restaurování kulturních památek a památek místního významu.
V průběhu let 2003 – 2020 bylo na obnovu památek vynaloženo z tohoto fondu
131,5 mil. Kč na více než 1.142 projektů.
Od vzniku fondu alokované prostředky ve Fondu kultury na obnovu hmotného
kulturního dědictví měly vrůstající tendenci, v roce 2009 prostředky alokované
v rozpočtu dosáhly cca 14 mil. Kč. Od roku 2010 však došlo k postupnému snižování
prostředků, které nedosáhly ani 30% finančních prostředků alokovaných v roce 2009.
Od roku 2014 se alokovaná částka ustálila na výši 6 mil. Kč.

Přes skutečnost, že v minulých letech došlo k zastavení poklesu a stabilizaci objemu
finančních prostředků, je jejich výše s ohledem na celkový stavebně technický stav
památkového fondu stále nedostačující.

V rámci hodnocení přijatých žádostí jsou upřednostňovány akce nadregionálního
významu, víceleté památkové obnovy – finální etapy stavebních a restaurátorských
akcí. Pozornost je věnována obnově stavu památek záchranného charakteru, jako jsou
např. statické zabezpečení staveb a opravy střech, dále památkám lidového
stavitelství, které patří k nejohroženější části památkového fondu a zasluhují
mimořádnou pozornost, aby bylo možné zachovat alespoň jejich zlomek v původním
stavu

jako

významné

kulturní

dědictví

regionálního

vesnického

stavitelství

a architektury.
V potaz byly brány další možnosti spolufinancování a podpory jednotlivých akcí
z jiných dotačních titulů, zejména prostřednictvím MK ČR. Stranou nezůstaly ani
objekty, kde k obnově památky dlouhodobě a významnou měrou přispívají vlastnící
objektů z vlastních prostředků, nejen na obnovu, ale následně také k prezentaci
i kulturně společenskému využití památky v kraji v rámci ČR pro veřejnost.
Jako v minulých letech byla podporována obnova církevních památek a drobné
sakrální architektury (např. kapličky, zvonice, boží muka, kříže, svaté obrázky, křížové
cesty, poklony), na jejichž stavebnětechnickém stavu se podepsalo období před rokem
1989.
Vzhledem k neutěšenému technickému stavu památek v regionu je nutné neustále
hledat, další možnosti získávání finančních prostředků, zejména pak z evropských
fondů.

Přehled a analýza žádostí podpořených v KUL03-20:

V roce 2020 bylo doručeno 58 žádostí. Dvě žádosti byly doručené opožděně. Dvě
žádosti byly vyřazeny z Programu ještě před hodnocením, z důvodu nezpůsobilosti
projektu, neboť byly předloženy v rozporu s podmínkami Programu. Jedna žádost byla
vzata zpět. Hodnoceno bylo 53 žádostí.
Celkem fyzicky přijato žádostí:

58

Žádosti opožděně doručené:

2

Žádosti nehodnocené:

3

Počet hodnocených žádostí:

53

Dle typu žadatele:
Církev
Fyzická osoba
Obec
Právnická osoba
Obecně
prospěšná spol.
Celkem:
Z toho hodnoceno: 53

Počet
žádostí
celkem
25
9
22
1

47,17 %
16,98 %
41,51 %
1,89 %

3.811.700 Kč
1.653.800 Kč
3.307.300 Kč
174.500 Kč

20
6
15
0

2.990.200 Kč
942.600 Kč
2.022.800 Kč
0 Kč

%z
alokované
částky
49,84 %
15,71 %
33,71 %
0%

1

1,89 %

44.400 Kč

1

44.400 Kč

0,74 %

58

100 %

8.911.700 Kč

32

6.000.000 Kč

100 %

Počet
žádostí
celkem
Kroměříž
8
Uherské Hradiště
18
Vsetín
8
Zlín
24
Celkem:
58
Z toho hodnoceno: 53
Dle okresu:

Dle zápisu v
ÚSKP:

Počet
žádostí
celkem
34

Kulturní památka
Pam. místního
24
významu
Celkem:
58
Z toho hodnoceno: 53

% podíl
žádostí

% podíl
žádostí
15,09 %
33,96 %
15,09 %
45,28 %
100 %

Požadovaná
dotace

Požadovaná
dotace
1.638.700 Kč
2.333.100 Kč
1.397.600 Kč
3.622.300 Kč
8.991.700 Kč

Podpořené
žádosti

Podpořené
žádosti
5
12
5
20
42

Navržená
dotace

Navržená
dotace
938.400 Kč
1.376.800 Kč
823.800 Kč
2.861.000 Kč
6.000.000 Kč

%z
alokované
částky
15,64 %
22,95 %
13,73 %
47,68 %
100 %

64,15 %

6.410.000 Kč

26

4.679.400 Kč

%z
alokované
částky
77,99 %

45,28 %

2.581.700 Kč

16

1.320.600 Kč

22,01 %

100 %

8.991.700 Kč

42

6.000.000 Kč

100 %

% podíl
žádostí

Požadovaná
dotace

Podpořené
žádosti

Navržená
dotace



Individuální podpora – Fond Zlínského kraje – sekce Kultura

Vedle financování prostřednictvím Programu na podporu stavební obnovy a
restaurování kulturních památek a památek místního významu jsou řešeny tři další
individuální dotace na obnovu kulturních památek. Výše částky určené pro individuální
dotaci v roce 2020 činí 5 mil. Kč. Cílem je podpora obnov kulturních památek
mimořádného významu (památka UNESCO), národních kulturních památek (zámek
Vizovice) a záchrana ohrožených nemovitých kulturních památek (kostel sv. Jana
Nepomuckého v Pohořelicích). Všechny objekty jsou veřejně přístupné.

Barokní kostel sv. Jana Nepomuckého v Pohořelicích byl postaven v letech 1734
- 1739 za olomouckého biskupa hraběte Jakuba Arnošta z Lichtenštejn-Kastelkornu.
Spolu se zámkem tvoří významnou dominantu obce. Jedná se o jednolodní stavbu
s půlkruhovým závěrem kněžiště, čtyřbokou věží nad průčelím a obdélnými bočními
kaplemi. V průčelí kostela jsou umístěny sochy sv. Prokopa a sv. Augustina. V kapli
na epištolní straně se nachází oltář Nejsvětější Trojice a na straně evangelní oltář
Všech svatých. K němu byl v rámci novodobých úprav přemístěn také další oltář s kopií
milostného obrazu Panny Marie Svatotomské, který se původně nacházel v presbytáři
kostela. Na hlavním oltáři, který je zasvěcen patronu kostela, sv. Janu Nepomuckému,
je zobrazen tento světec klečící na oblaku, jak vzhlíží ke krucifixu a Matce Boží.
Rozměrný obraz je dílem malíře Josefa Sterna. Nad ním je v nástavci oltáře zavěšen
ještě obraz sv. Jana Křtitele. Oratoř kostela je přímo propojena s pohořelickým
zámkem průchodem ve výši prvního patra.
Současný stav střechy kostela je ve velmi špatném až havarijním stavu. Do oratoře
masivně zatéká. Je třeba vyměnit degradované, provizorní a dřevokazným hmyzem
a plísněmi napadené prvky krovu. V roce 2019 již proběhla první etapa obnovy. V roce
2020 bude zahájena druhá etapa. Náklady na obnovu v roce 2020 činí 2,9 mil. Kč,
z toho částkou 1,9 mil. Kč bude akce podpořena z rozpočtu Zlínského kraje. Na
dofinancování zbývající části se podílí i MK ČR, Arcibiskupství olomoucké a Obec
Pohořelice.

Kostel sv. Jana Nepomuckého v Pohořelicích

V roce 2020 se bude Zlínský kraj podílet na spolufinancování projektu „Obnova
Arcibiskupského zámku a Podzámecké zahrady v Kroměříži – Dědictví moci
slávy a štědrosti“. Projekt je většinově financovaný z Integrovaného regionálního
operačního programu (IROP) a má několik částí, které se postupně soutěží a postupně
realizují. Honosný raně barokní arcibiskupský palác vybudoval koncem 17. století
biskup Karel II. z Lichtensteinu-Kastelkorna ve spolupráci s architekty Filibertem
Luchesem a Giovannim Pietrem Tencallou. Součástí plánů bylo vybudování také
Květné zahrady, tzv. Libosadu. Na zámek přímo navazuje Podzámecká zahrada
s úpravou z 19. století.

V roce 2020 pokračuje obnova vodních systémů

v Podzámecké zahradě, kde jsou postupně obnovovány jednotlivé rybníky či pavilony,
součástí je i Pompejská kolonáda, obnova a restaurování zámku a Mlýnské brány. Po
ukončení komplexní rekonstrukce dojde ke zpřístupnění nových, nyní uzavřených částí

pro širokou veřejnost. Citlivou revitalizací dojde k důstojnému představení památky,
která je pod ochranou světového kulturního a přírodního dědictví UNESCO. Projekt by
měl probíhat do roku 2022.
Celkové náklady jsou ve výši 246,3 mil. Kč, přičemž 226 mil. Kč je hrazeno z IROP.
Dotace od Zlínského kraje činí 3 mil. Kč. Zbytek plánovaných nákladů poskytne majitel
zámku a zahrady Arcibiskupství olomoucké.

Zámek Kroměříž

Posledním podpořeným projektem v rámci Individuální dotace je projekt WORKCAMP
PARQUET, přičemž jedním z jeho cílů je doplnění parketové podlahy na zámku ve
Vizovicích. Zámek ve Vizovicích je národní kulturní památka, jehož historická hodnota
je postavena na vysoké architektonické a řemeslné úrovni svých tvůrců. Stavba byla
provedena v letech 1749 - 1776. Objekt se dochoval ve stavu bez větších pozdějších
i novodobých zásahů a to jak po stránce stavební, tak po stránce interiérového
vybavení.

Některé

v objektu již chybí.

významné

řemeslné

prvky

však

v

současnosti

Projekt WORKCAMP PARQUET je postaven na mezinárodní spolupráci mistrů
parketářského řemesla. Mimořádnost projektu spočívá ve spojení

výchovně-

vzdělávací funkce s konkrétním řemeslem, kdy v rámci workshopu budou odstraněny
novodobé parkety ve dvou místnostech zámku a tyto nahrazeny novými, vyrobenými
tradičními technologiemi v rámci workshopu, Základním smyslem celého projektu je
obnova hmotného kulturního dědictví v rovině pracovní, praktické a teoretické,
podpora uchování a rozvoje tradičních rukodělných a řemeslných postupů, předávání
zkušeností a tradic různých kultur a národností a přenos informací o přístupech
k tradičnímu řemeslu v mezinárodním měřítku.
Do projektu se dobrovolnicky zapojují řemeslníci z různých zemí světa za účelem
získání nových zkušeností pro své řemeslo. Odhaduje se, že faktická hodnota projektu
je 1,5 mil. Kč, přičemž projekt však využívá z převážné části dobrovolnickou činnost,
partnerství a dary. Zlínský kraj podpoří tento významný projekt částkou 150 tis. Kč.

Státní zámek Vizovice



Integrovaný regionální operační program

Stavební a restaurátorská obnova – areál Velehrad
Cílem projektu je realizace stavební a restaurátorské obnovy vybraných částí areálu
bývalého cisterciáckého kláštera Velehrad. Předmětem projektu je zejména
revitalizace východního křídla konventu a na něj navazujících prostor, včetně
restaurování a obnovení tzv. jezuitské kaple. Významnou součástí projektu je také
soubor opatření ke snížení destruktivního působení vlhkosti v celém objektu kláštera
a zkvalitnění jeho zabezpečení.
V rámci projektu budou v části rekonstruovaných prostor vybudovány depozitáře pro
uchovávání uměleckých sbírek a tři nové expozice. Po ukončení projektu pak kromě
zmiňovaných expozic budou zpřístupněny veřejnosti i další rekonstruované části
kláštera formou rozšířeného prohlídkového okruhu. Veřejnost tak bude moci navštívit
v podstatě všechny části klášterní budovy, které jsou zajímavé z architektonického
či uměleckého hlediska.
Celková částka na projekt překračuje 113 mil. Kč. Výše dotace z IROP činí téměř
105 mil. Kč.

NKP Velehrad

Muzeum Kroměřížska, p.o. – Revitalizace hospodářského dvora v Rymicích
Projekt má specifický cíl, a to zefektivnění prezentace, posílení ochrany a rozvoje
kulturního dědictví. Výsledkem realizace bude revitalizace hospodářského dvora, který
je v současné době v havarijním stavu. V rámci revitalizace bude provedeno statické
zajištění objektů a jejich rekonstrukce vč. nových fasád, nové přípojky sítí, terénní
a sadové úpravy a oplocení. Rovněž bude řešena ochrana sbírkového fondu
a veškerého majetku a vybavení. V objektech hospodářského dvora bude umístěna
nová expozice a nový etnografický a archeologický depozitář. Stavební práce
a vybudování nové expozice bude probíhat v etapách po jednotlivých objektech.
Realizace byla zahájena v roce 2019, ukončení se předpokládá v roce 2022.
Celkové náklady akce, včetně projektů a inženýrské činnosti, jsou 121 mil. Kč. Z dotace
IROP bude hrazeno 85% celkových uznatelných nákladů, ze státního rozpočtu 5%
a z rozpočtu kraje 10%.

Tvrz a hospodářský dvůr v Rymicích

Muzeum Kroměřížska, p. o. – Revitalizace budov a expozic
Hlavním cílem projektu je revitalizace a modernizace budov Muzea Kroměřížska,
vytvoření podmínek pro výstavu nových expozic, posílení ochrany sbírkových
předmětů muzea a v konečném důsledku zefektivnění prezentace muzea navenek.

Bude vybudována recepce a zázemí pro návštěvníky, včetně odstranění přístupových
bariér modernizací stávajícího výtahu ve dvorním traktu, který propojí stálé expozice.
Dále dojde k modernizaci technického zázemí celého objektu a sociálního zázemí,
a především k vybudování nových expozic, ve kterých budou instalovány sbírkové
předměty muzea ze všech oborů. Projektem dojde k vybudování tří nových expozic.
Ve dvorním traktu budou vybudovány výstavní prostory pro krátkodobější výstavy.
Projekt bude ukončen v letošním roce.
Celkové způsobilé výdaje jsou ve výši 35,5 mil Kč a dotace z IROP činí 30,2 mil Kč.

Muzeum Kroměřížska

Zefektivnění prezentace a ochrany sbírky Muzea jihovýchodní Moravy ve Zlíně,
p. o. – expozice tragédie na Ploštině
Cílem návrhu je modernizace areálu expozice in situ Národního kulturního památníku
Ploština, zejména rekonstrukce a modernizace stávající muzejní instalace v domě
č. p. 23, vybudování návštěvnického zázemí s depozitárně-expoziční funkcí na místě
areálu amfiteátru, rekonstrukci stávajícího památníku protifašistického odboje, a taktéž

komplexnímu řešení exteriérů včetně dílčích prvků v areálu, které přímo souvisí
s expozicí in situ.
Celková hodnota projektu činí 120,45 mil. Kč a výše poskytnuté dotace z IROP
je 102,38 mil. Kč.

NKP Ploština

Muzeum Valašsko, p.o. – zámek Kinských – vybudování depozitářů a expozic
Projekt podporuje prostorové a technické zajištění muzejních sbírek a depozitářů,
zlepšuje ochranu a metody zpřístupňování uchovávaných kulturních hodnot
a podporuje akviziční činnost paměťových institucí. Realizací projektu dojde
ke stavebním úpravám v objektu zámku Kinských ve Valašském Meziříčí, budou
vytvořeny nové depozitáře a expozice, ve kterých dojde k zpřístupnění sbírkových
předmětů. Realizace projektu byla zahájena v roce 2019, ukončení se předpokládá
v roce 2021.
Celkové způsobilé výdaje projektu činí 80,8 mil. Kč, přičemž dotace z IROP je ve výši
68,7 mil. Kč.

Zámek Kinských

Slovácké muzeum v Uherském Hradišti, p.o. – Revitalizace národních kulturních
památek Velké Moravy
Projekt se zaměřuje na posílení depozitních kapacit Slováckého muzea pro zajištění
jeho sbírkotvorných aktivit a lepší ochranu sbírkových předmětů, vybudování
digitalizační laboratoře pro digitalizaci sbírkových předmětů ve správě muzea,
rozšíření Památníku Velké Moravy o nové atraktivní expoziční prostory prezentující
archeologickou podsbírku Slováckého muzea a rekonstrukci a dotvoření návazných
venkovních expozic na významných archeologických lokalitách z období Velké
Moravy.
Celkové způsobilé výdaje projektu činí 99,5 mil. Kč, přičemž dotace z IROP je ve výši
84,6 mil. Kč.

Revitalizace areálu Vodoléčebného ústavu s plovárnou v Luhačovicích –
realizace staveb Dušana Jurkoviče navržených na NKP
Revitalizace areálu Vodoléčebného ústavu s plovárnou v Luhačovicích představuje
revitalizaci zcela unikátní kulturní památky navrženou na zápis do seznamu národních
kulturních památek ČR, která je zároveň součástí území Lázně Luhačovice

navrženého na indikativním seznamu na zápis do světového kulturního dědictví
UNESCO. Území areálu někdejšího Vodoléčebného ústavu utváří čtyři historické části:
Vodoléčebný ústav, Sirné a slatinné lázně, Říční a sluneční lázně a objekt kotelny s
prádelnou
Celkové způsobilé výdaje projektu jsou ve výši 83,67 mil. Kč a výše dotace z IROP činí
71,12 mil. Kč.

Revitalizace kolonády, haly Vincentka a navazujících objektů v Luhačovicích
nominovaných na zápis do UNESCO
Revitalizace kolonády, haly Vincentka a navazujících objektů v Luhačovicích
představuje unikátní obnovu kulturní památky v areálu nominovaného na zápis
do Světového kulturního dědictví UNESCO (Lázně Luhačovice). Obnovou této
jedinečné pozdně funkcionalistické kulturní památky - Kolonáda v Luhačovicích sestávající z Velké kolonády, haly Vincentka a Malé kolonády dojde nejen k záchraně
objektu kulturního dědictví, ale rovněž ke zpřístupnění prostor památky, které byly
dosud veřejnosti odepřeny.
Celkové způsobilé výdaje projektu jsou ve výši 103,6 mil. Kč a výše dotace z IROP činí
88,1 mil Kč.

Lázeňská kolonáda v Luhačovicích

Revitalizace Baťova mrakodrapu
Hlavním cílem projektu je revitalizace Baťova mrakodrapu, vytvoření podmínek pro
obnovu a rozšíření stávajících expozic, posílení ochrany a rozvoje kulturního dědictví
prostřednictvím stavebních úprav objektu a ve výsledku zefektivnění prezentace této
kulturní památky ve městě Zlín. Realizací projektu bude naplněn specifický cíl,
a to zefektivnění prezentace, posílení ochrany a rozvoje kulturního dědictví.
Celkové způsobilé výdaje projektu jsou ve výši 78,28 mil. Kč a výše dotace z IROP
činí 66,53 mil. Kč.

Baťův osobní výtah



Havarijní program – Ministerstvo kultury ČR

Finanční prostředky Havarijního programu jsou určeny na záchranu nemovitých
kulturních památek zapsaných v Ústředním seznamu kulturních památek ČR
nacházející se v havarijním technickém stavu, zejména na jejich statické a celkové
stavební zajištění, vč. restaurátorských prací a na opravy krovů a střech.
Přehled alokovaných prostředků pro Zlínský kraj v letech 2013 – 2020 ukazuje
následující graf. Oproti roku 2019 došlo k nepatrnému poklesu výše alokované částky.

Přehled alokovaných prostředků pro Zlínský kraj v
letech 2013 - 2020
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V roce 2020 je podpořeno deset projektů ve výši 2,7 mil. Kč:
Místo realizace

Typ
žadatele

Památka

Výše dotace

Brumov – Bylnice

Obec

Zřícenina hradu

380.000 Kč

Dřínov

FO

Zámek č. p. 28

300.000 Kč

Hradčovice

FO

venkovský dům č. p. 138

200.000 Kč

Kurovice

FO

Tvrz

200.000 Kč

Luhačovice

FO

Vodní mlýn č. p. 84, Kladná Žilín

400.000 Kč

Lukov

Obec

Zřícenina hradu s předhradím

300.000 Kč

Pohořelice

Církev

Kostel sv. Jana Nepomuckého

120.000 Kč

Uhřice

FO

Zámek

200.000 Kč

Zdounky

FO

Zámek

200.000 Kč

Žítková

FO

Venkovský dům č. p. 29

400.000 Kč

Zámek Dřínov před statickým zajištěním



Program záchrany architektonického dědictví – Ministerstvo kultury ČR

Příspěvky v Programu jsou poskytovány zejména na záchranu a zachování kulturních
památek nebo těch jejích částí, které tvoří podstatu kulturní památky. Programem
je podporována obnova kulturních památek tvořících nejcennější součást našeho
architektonického dědictví, jako jsou hrady, zámky, kláštery, historické zahrady,
kostely a podobně. Zamýšlené práce přitom musejí směřovat k záchraně kulturní
památky nebo záchraně těch jejich částí, které tvoří podstatu kulturní památky.
Přehled alokovaných prostředků pro Zlínský kraj v letech 2013 – 2020 ukazuje
následující graf. Oproti roku 2013 měla výše alokované částky zpravidla zvyšující
tendenci. V roce 2020 došlo k mírnému poklesu.

Přehled alokovaných prostředků pro
Zlínský kraj v letech 2013 - 2020
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V roce 2020 byly z rozpočtu Ministerstva kultury schváleny finanční přísliby ve výši 6,2
mil. Kč pro 8 projektů ze Zlínského kraje:
Místo realizace

Typ žadatele

Památka

Obec

Zámek

700.000 Kč

Hulín

Církev

Kostel sv. Václava

700.000 Kč

Chvalčov

Církev

Poutní areál sv. Hostýn

900.000 Kč

Koryčany

Obec, spolek

Zřícena hradu Cimburk

1.500.000 Kč

Pohořelice

Církev

Kostel sv. Jiljí

700.000 Kč

Střílky

Obec

Barokní hřbitov

300.000 Kč

Střílky

Nadace

Zámek

700.000 Kč

Zlín – Štípa

Církev

Kostel Nar. P. Marie

700.000 Kč

Bystřice pod
Hostýnem

Výše dotace

Kaple Barokního hřbitova ve Střílkách



Program Podpora obnovy kulturních památek prostřednictvím obcí
s rozšířenou působností – Ministerstvo kultury ČR

Posílením pro památkový fond Zlínského kraje se stal i v letošním roce dotační titul
MK ČR Program podpory kulturních památek prostřednictvím obecních úřadů obcí
s rozšířenou působností, který funguj od roku 2008. Příspěvek je poskytován
na stavební obnovu a restaurování kulturních památek (zapsaných v Ústředním
seznamu kulturních památek ČR), které se nacházejí mimo plošně chráněná území
a jejichž hlavní cílem je zachování kulturního dědictví pro další generace.
Přehled alokovaných prostředků pro Zlínský kraj v letech 2013 – 2020 ukazuje
následující graf. V roce 2020 došlo k výraznému poklesu oproti předchozím letům
téměř o 2,5 mil. Kč, výše alokovaných prostředků se tak dostala na hranici roku 2013.

Přehled alokovaných prostředků pro Zlínský kraj v
letech 2013 - 2020
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V tomto programu bylo pro Zlínský kraj v letošním roce alokováno 4.331.000,- Kč
a o podporu se v něm uchází 28 projektů napříč krajem. K podpoře bylo vybráno 22
projektů v celkové výši 4.024.000 Kč.

Požadovaná
výše
příspěvku od
MK ČR

ORP

Obec

Záměr

Bystřice pod
Hostýnem

Bystřice
pod
Hostýnem

Oprava vodorovné střechy

Kroměříž

Restaurování křížové cesty zastavení VIII.

Litenčice

Oprava fasády zámku - II. etapa

Holešov

Kroměříž

Otrokovice

Uherské
hradiště

Obnova původních dřevěných
prvků z 18. a 19. století - 2. etapa
Restaurování kazatelny (37Slavičín
124643)
Celková obnova zvonice (obnova
Halenkovice omítek, krovu, nátěrů, schodiště,
výměna střešní krytiny a podlahy)

209
65.000 Kč

65.000 Kč

385.000 Kč

385.000 Kč

357.000 Kč

357.000 Kč

267.000 Kč

267.000 Kč

89.000 Kč

89.000 Kč

Jalubí

Restaurování kamenných portálů
hlavního a bočních vstupů
(celkem 5 ks)

Jankovice

Restaurování věžních hodin

Mistřice Javorovec

Bojkovice
Horní
Němčí
Lopeník
Uherský Brod
Nivnice

Pitín
Šumice
Poteč
Kelč
Bratřejov
Hošťálková
Vsetín
Velké
Karlovice

Restaurátorské práce na
kamenném barokním kříži
Obnova kaple sv. Panny Marie 2. etapa
Obnova sanace zdiva kaple sv.
Josefa ve Vážanech - 2. etapa
Restaurování sochy sv. Jana
Nepomuckého
Restaurování sochy sv. Petra a
Pavla u vchodu do kostela sv.
Petra a Pavla
Obnova fasády a cihelného
oplocení venkovské usedlosti
Lopeník č. p. 141
Obnova vnějších omítek kostela
sv. Andělů Strážných
Horkovzdušná sanace dřevěných
konstrukcí Bartkova vodního
mlýna a mlýnské technologie
Oprava fasády kostela sv.
Stanislava v Pitíně
Obnova fasády KP Třípatrového
válcového mlýna v Šumicích č. p.
81
Odstranění vlhkosti – II. Etapa
Oprava krovu střechy sýpky v
Kelči
Obnova interiéru kostela
Restaurování pískovcového
ostění hlavního vstupu do farního
kostela Povýšení sv. Kříže v
Hošťálkové
Restaurování dekorativní
nástěnné malby ve světnici fary č.
p. 274 ve Velkých Karlovicích

807
267

89

Dle ORP nebudou čerpat

Vážany

Valašské
klobouky
Valašské
Meziříčí
Vizovice

195.000 Kč

Dle ORP nebudou čerpat

Rožnov pod
Radhoštěm

Kvóta
v tis.
Kč

195

Pačlavice
Luhačovice

195.000 Kč

Schválená
výše
příspěvku
MK ČR

98
50.000 Kč

50.000 Kč

190.000 Kč

190.000 Kč

80.000 Kč

80.000 Kč

82.000 Kč

82.000 Kč

250.000 Kč

250.000 Kč

125.000 Kč

- Kč

180.000 Kč

- Kč

416.288 Kč

307.000 Kč

250.000 Kč

- Kč

300.000 Kč

300.000 Kč

300.000 Kč

- Kč

200.000 Kč

200.000 Kč

652

807
166.000 Kč

166.000 Kč

239.000 Kč

239.000 Kč

89.000 Kč

89.000 Kč

52.320 Kč

52.000 Kč

451.000 Kč

307.000 Kč

166
239
89

359

Zlín

Lešná

Obnova odvětrávacích kanálků a
štol objektu stájí

250.000 Kč

170.000 Kč

Lukov

Statické zajištění kostela

150.000 Kč

124.000 Kč

150.000 Kč

60.000 Kč

100.000 Kč

- Kč

127.000 Kč

- Kč

Provodov
Štípa
Velký
Ořechov

Oprava opěrné stěny vstupního
schodiště u kostela Panny Marie
Sněžné v Provodově 2020
Restaurování kříže před kostelem
Narození Panny Marie Zlín - Štípa
Restaurování ostění oken 2. NP a
bočních portálů na kostele sv.
Václava ve Velkém Ořechově

354
5.555.608 Kč

4.024.000 Kč

4331

Zámek Lešná



Program restaurování movitých kulturních památek – Ministerstvo
kultury ČR

Z tohoto programu jsou poskytovány finanční příspěvky na náklady spojené s obnovou
(restaurováním) movitých kulturních památek, zejména takových, které jsou
významnými díly výtvarných umění nebo uměleckořemeslnými pracemi a jsou
umístěny v budovách zpřístupněných veřejnosti pro kulturní, výchovně-vzdělávací
nebo náboženské účely.

Přehled alokovaných prostředků pro Zlínský kraj v letech 2013 – 2020 ukazuje
následující graf. I zde je patrný ve srovnání s r. 2019 mírný pokles finančních
prostředků určených na obnovu památek ve Zlínském kraji.

Přehled alokovaných prostředků pro Zlínský kraj v
letech 2013 - 2020
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V roce 2020 jsou v rámci Zlínského kraje k podpoře navrženy následující akce
v celkové výši 2,1 mil. Kč.:
Místo realizace

Typ
žadatele

Památka

Výše dotace

Nivnice

Církev

kostel sv. Anděla stráž., hlavní oltář

100.000 Kč

Štítná nad Vláří

Církev

kostel sv. Josefa, soubor soch

400.000 Kč

Tečovice

Církev

kostel sv. Jakuba, hlavní oltář

300.000 Kč

Uherský Brod

Církev

Valašské Klobouky

Církev

kostel Povýšení sv. Kříže, obraz

100.000 Kč

Velký Ořechov

Církev

kostel sv. Václava, boční oltář

300.000 Kč

Vizovice

Církev

kostel sv. Vavřince, hlavní oltář

300.000 Kč

Zlín – Štípa

Církev

kostel Nar. P. Marie, zábradlí

300.000 Kč

kostel sv. Neposkvrněného početí P. Marie,
boční oltář

300.000 Kč

Interiér kostela Neposkvrněného početí Panny Marie v Uherském Brodě



Program regenerace městských památkových rezervací a městských
památkových zón – Ministerstvo kultury ČR

Je nástrojem k obnově kulturních památek nacházejících se v nejcennějších částech
našich historických měst, prohlášených za památkové rezervace a památkové zóny.
Finanční příspěvky mohou být z něho poskytovány pouze tehdy, pokud má příslušné
město zpracovaný vlastní program regenerace a pokud se zároveň finančně podílí
společně s vlastníkem na obnově kulturní památky.
Přehled alokovaných prostředků pro Zlínský kraj v letech 2013 – 2020 ukazuje
následující graf. I u tohoto Programu výše alokovaných prostředků poklesla
na 7 mil. Kč.

Přehled alokovaných prostředků pro
Zlínský kraj v letech 2013 - 2020
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Rozpis státní finanční podpory v programu regenerace MPZ a MPR v rámci
Zlínského kraje pro rok 2020
MPR/
MPZ

Město

Výše alokované
částky

MPR

Kroměříž

1.805.000 Kč

MPZ

Brumov – Bylnice

MPZ

Fryšták

MPZ

Holešov

MPZ

Kelč

MPZ

Luhačovice

MPZ

Napajedla

MPZ

Uherské Hradiště

1.355.000 Kč

MPZ

Uherský Brod

1.150.000 Kč

MPZ

Uherský Ostroh

MPZ

Valašské Klobouky

200.000 Kč

MPZ

Valašské Meziříčí

200.000 Kč

MPZ

Vizovice

100.000 Kč

MPZ

Zlín

400.000 Kč

0 Kč
200.000 Kč
1.015.000 Kč
200.000 Kč
0 Kč
400.000 Kč

0 Kč

Uherský Brod



Program péče o vesnické památkové rezervace, vesnické památkové zóny
a krajinné památkové zóny – Ministerstvo kultury ČR

Program péče o vesnické památkové rezervace a zóny a krajinné památkové zóny,
je v rámci komplexní péče o památkový fond v České republice určen na podporu
obnovy a zachování nemovitých kulturních památek, zejména památek lidové
architektury, jakými jsou například zemědělské usedlosti, chalupy, kapličky, boží
muka, ale i ve prospěch obnovy a zachování venkovských kostelů, zámečků, tvrzí,
technických děl, soch a pomníků, zahrad apod., které se nacházejí na území
vesnických památkových rezervací a zón a krajinných památkových zón.
Přehled alokovaných prostředků pro Zlínský kraj v letech 2013 – 2020 ukazuje
následující graf. Ve sledovaném období je výše alokovaných prostředků nejvyšší
v roce 2020, tj. 870 tis. Kč.

Přehled alokovaných prostředků pro
Zlínský kraj v letech 2013 - 2020
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Zlínský kraj má tři vesnické památkové rezervace. V letošním roce obdržely následující
finanční přísliby:
Místo realizace

Památka

Výše dotace

VPR Rymice - Hejnice

venkovský dům č. p. 65

180.000 Kč

VPR Veletiny - Stará Hora

vinná búda – lisovna st. p. 411

670.000 Kč

VPR Veletiny - Stará Hora

vinohradnická búda st. p. 162

20.000 Kč

Veletiny



Obnova památek nadregionálního významu

Tyto památky svým architektonickým, historickým, uměleckým či výtvarným
významem přesahují hranice regionu a náleží v oblasti kulturního dědictví k tomu
nejhodnotnějšímu, co lze ve Zlínském kraji návštěvníkům nabídnout.
Jedná se zejména o národní kulturní památky, ale také o památky středověké
architektury, které se v mnoha případech zachovaly pouze v torzální podobě. Péče
o tyto památky patří k nejnáročnějším.

Libušín
Libušín je dílem slovenského architekta Dušana Jurkoviče. Se stavbou začal v roce
1897 a slavnostně otevřen byl o dva roky později. Sloužil jako restaurace a patřil
k symbolům beskydských Pusteven. Interiér turistické útulny byl vyzdoben freskami
a sgrafity podle návrhu výtvarníka Mikoláše Alše. V roce 2014 stavbu zasáhl rozsáhlý
požár. V roce 2017 se začalo s jeho obnovou. Stavba se vrací do podoby z roku 1925,
kdy se na změnách naposledy podílel Jurkovič osobně. Stavěl se stejnou technickou.
Dřevo bylo vytěženo v zimě a ručně se opracovávalo při použití co největšího množství
autentických nástrojů. Asi 20 procent objektu tvoří trámy původního Libušína, které
se podařilo zachránit a které byly použitelné. I barevně se Libušín vrací do své původní
podoby. Samotné zkoumání barevného provedení probíhalo v archivech, vzorky sbírali
odborníci i z každé zachované štěrbiny.
Na obnovu Libušína se ve veřejné sbírce vybralo 11 mil. Kč. Lesy České republiky
darovaly dřevo v celkové hodnotě 1 mil. Kč, na předprojektovou dokumentaci poskytl
Moravskoslezský kraj 570 tis. Kč. Zlínský kraj poskytl dotaci ve výši 5 mil. Kč. Další
peníze získalo muzeum od pojišťovny a svého zřizovatele, ministerstva kultury.
Celková obnova vyšla zhruba na 120 mil. Kč.

Libušín

Hrad Lukov
Hrad Lukov j jednu z nejstarších a nejvýznamnějších památek středověké architektury
ve Zlínském kraji a jedním z největších lákadel návštěvníků. Jedná se o rozsáhlý areál
gotického hradu s pozdě románským jádrem z druhé poloviny 13. století. Komplex
torzální architektury je soustavnou údržbou a konzervační stavební činností postupně
upravován pro kultivovanou prezentaci kulturní památky odborné a především také
laické veřejnosti. Hrad Lukov je zříceninou, na které více než 20 let probíhají
systematické záchranné práce a archeologický průzkum. Záchranná činnost
je organizována se Spolkem přátel hradu Lukova s dalšími neziskovými organizacemi.
Záměrem spolku přátel hradu Lukova a obce Lukov je pokračování v netradičním
přístupu k záchraně této zříceniny do budoucna. V posledních letech je objekt
financován především prostřednictvím finančních prostředků vlastníka a dotačních
titulů ZK na obnovu památek. I v letošním roce je podpořen částkou 300 tis. Kč
na obnovu zdi v hradním příkopu.

Zřícenina hradu Lukov s předhradím



Obnova sakrálních památek

U sakrálních památek se v převážné většině jedná o vesnické kostely či kapličky, kde
bývá možnost získání dalších finančních prostředků (kromě prostředků vlastníka)
velmi problematická (celá řada kostelů a kaplí je pouze památkou místního významu).
Prostředky vlastníků jsou navíc zejména u malých farností velmi omezené, zvláště pak
při nutnosti řešení havarijních stavů objektů nebo při rozsáhlejších rekonstrukcích.
V případě kulturních památek významně (kromě finančních prostředků vlastníka)
přispívá mimo rozpočet kraje i MK ČR z Havarijního programu (z tohoto programu jsou
poskytovány finanční příspěvky pro zabezpečení nejnaléhavějších oprav nemovitých
kulturních památek, zejména na odstranění havarijního stavu střech a nosných
konstrukcí staveb – statické zajištění).
V letošním roce jsou z Programu KUL03-20 podpořeny například tyto projekty:
na obnovu fasády kostela sv. Bartoloměje v Napajedlích a kostela sv. Stanislava

v Pitíně, na opravu vlhkostních projevů na kapli sv. Cyrila a Metoděje v Poteči,
na

vnitřní

výmalbu

presbytáře

kostela

Nejsvětější

Trojce

ve

Zdounkách

a na restaurování vitrajových oken v kostele Nanebevzetí Panny Marie v Nedašově.

¨
Kaple Cyrila a Metoděje v Poteči



Obnova profanních památek

Velmi významný okruh profánních, tzn. světských památek, tvoří zámky (v Dřínově,
Lukově, Uhřicích, Litenčicích, Žeranovicích aj.). Tyto rozsáhlé zámecké či hradní
areály (v řadě případů i s parkem) jsou v různém stavebně technickém stavu, v řadě
případů navíc v havarijním stavu. Některé z nich jsou pak na seznamu ohrožených
památek ČR (Dřínov, Zdislavice, Loučka).
Samostatnou část v této kategorii tvoří měšťanské domy, např. ve Vsetíně nebo v MPR
Kroměříž, které jsou již řadu let postupně opravovány jednotlivými vlastníky za přispění
města, kraje, státu (Program regenerace MPR a MPZ MK ČR).
Z Programu KUL03-20 byly podpořeny projekty na statické zajištění východního křídla
zámku Dřínov, na výměnu okenních výplní v zámku v Brankách, na opravu střechy
hospodářského objektu p. č. 40, který je součástí zámeckého areálu Uhřice.
I městské domy mají zastoupení v našem Programu např. obnova fasády domu Jana
Horného č. p. 189 ve Valašských Kloboukách nebo obnovu vstupního portálu a
schodiště Horákovy vily ve Slavičíně.

Zámek Uhřice



Obnova drobné sakrální architektury

Tyto drobné stavby zahrnují sochy, boží muka, kříže, zvoničky, kaple, křížové cesty
a další. Jejich početnost není na našem území stejnoměrná, odlišný je jejich stavebně
technický stav, dodnes však patří k nejtypičtějším prvkům moravské krajiny. Často
vysokou uměleckou úroveň mají některé kamenné skulptury, dotvářející centrální
prostory měst a obcí nebo nacházející se ve volné krajině.
V rámci hodnocení těchto památek lze rozlišit dvě základní roviny, a to rovinu
estetickou, kdy sochařské a kamenické dílo působí také na laika, aniž by byl vybaven
odbornými znalostmi, pocitem požitku či výrazu spokojení z existence kříže, sochy,
které v minulosti stály na orientačně významných místech, dnes se ocitají v městských
zákoutích, na návsích, okrajích zástavby či v krajině. Pro laika představují zmalebňující
prvek

oživující

prostředí.

Druhou

rovinu

představuje

uměleckohistorická

a památkářská oblast, která prozrazuje bohatý výskyt soch s vysokou kulturní
vyspělostí českých zemí, schopností nejširších vrstev obyvatelstva chápat umělecká
díla a touhu mít je ve svém okolí.

Polní kříž z roku 1935 v trati Zámostní v Návojné

Samostatný okruh těchto památek tvoří kříže, u kterých by měl proběhnout komplexní
restaurátorský zásah, případně tzv. rekonzervace po 3 až 5 letech v rámci
stanoveného režimu památky. Jedná se o nejlepší a v památkové péči velmi
upřednostňovaný systém údržby památek tohoto typu formou prevence. Prakticky
vzorově mají tento systém vypracovaný na území MPR Kroměříž a MPZ Uherské
Hradiště

a

v přilehlých

částech

města.

Velmi

dobře

si

počíná

i

řada

obcí na Uherskobrodsku a Uherskohradišťsku, ale i v řadě obcí na Zlínsku
a Vsetínsku, v Rožnově pod Radhoštěm či Valašskomeziříčsku.
Široký okruh představují venkovní kamenné plastiky – nejrůznější sochy světců
a světic a také neopominutelné kaple a boží muka. Tyto drobné stavby, včetně soch
svatých, v minulosti povzbuzovaly na venkově k modlitbě, zastavovala se u nich
procesí, k některým, zvláště mariánským památkám, se konaly např. poutě. Památky
drobného

sakrálního

stavitelství

jsou

mimořádnou

českou

zvláštností

a neodmyslitelným prvkem místní krajiny.
Finance z Programu KUL03-20 letos přispějí k zrestaurování kamenných křížků
v Jasenné u Vizovic, Jestřabí, Kašavě, Mistřici, Šelešovicích, Želechovicích nad
Dřevnicí, atd. Dále byl podpořen projekt na obnovu zvonice v Halenkovicích.



Obnova památek lidového stavitelství

Památky lidového stavitelství tvoří významnou část našeho kulturního dědictví
a zahrnují především obytná a hospodářská stavení, dále provozní a technické stavby
(usedlosti, domkářská stavení, stodoly, seníky, sklepy, sušírny ovoce, chlévy a řada
dalších).
Lidové stavby jsou většinou v soukromém držení, a protože dnešním potřebám již plně
nevyhovují, majitelé je z neznalosti či záměrně znehodnocují, a to buď nevhodnými
úpravami, nebo jejich neudržováním.

Stavení č. p. 77, Bystřici pod Lopeníkem (obnova získala uznání Lidová stavba roku 2018)

Stavby se proto dostávají do dezolátního stavu a nezbývá, než přistoupit k jejich
demolici. S ohledem na skutečnost, že tato část památkového fondu náleží
k nejohroženější, je nutné přistupovat k záchraně těchto objektů prioritně.
Za zmínku rovněž stojí, že převážná většina těchto staveb je v držení fyzických osob,
v řadě případů důchodového věku. Senioři již nejsou schopni vložit potřebné úsilí ani
dostatečné množství finančních prostředků do řádné památkové obnovy a údržby
svých objektů, kterou je zvláště v případech památek lidového stavitelství nutné vést
velmi citlivě, se znalostí tradičního řemesla a s ohledem na zachování starých
technologických postupů, konstrukcí a původních materiálů.
Lidové stavby i chráněné památky lidového stavitelství denně mizí veřejnosti před
očima, jsou nahrazovány novostavbami situovanými do prostoru bez respektování
rázu krajiny a bez přímé vazby na původní urbanistickou strukturu.
V případě nechráněných lidových staveb navíc neexistuje žádný mechanismus, který
by tyto kulturní statky ochránil a zachoval jako doklad doby pro budoucí generace.
Státní

památková

péče

se

zaměřuje

pouze

na

objekty,

které

jsou

za památky prohlášeny, ale ani ty se častokrát nedaří ochránit před neodbornými

úpravami či dokonce před jejich demolicí. Většina staveb však nemá oficiální statut
ochrany, a tudíž neexistuje ani prostředek, který by zabránil jejich likvidaci. Je jen
otázkou času, kdy zcela zmizí sušírny ovoce, stodoly, seníky, kdy budou přestavěny
nebo zbourány chlévy, kůlny a ostatní hospodářské stavby, aby ustoupily
vymoženostem současného životního stylu. Přesto se podařilo zachránit řadu
jedinečných a cenných památek lidového stavitelství a ty mohou dále sloužit po celou
řadu let veřejnosti.

Dům č. p. 74 se sušírnou v Rokytnici u Vsetína (obnova získala uznání Lidová stavba roku 2019)

Řada obcí si stále více uvědomuje, že památky lidového stavitelství jsou často jediným
historickým bohatstvím obce, jejichž ztrátu už nebude možno nikdy nahradit. Tato
myšlenka je dále realizována a rozvíjena v lokálních nově budovaných drobných
muzeích s expozicemi tradiční lidové kultury, s vazbou na historii místa a její
osobnosti. Tento fond lidového stavitelství se rovněž ukázal jako nejvhodnější
pro činnost spolků, folklorních souborů a skupin, setkávání členů, ukládání krojů,
pro zkoušky místních hudeb či pro setkávání s veřejností či drobné kulturní aktivity.
Z dotačního programu budou v roce 2020 opravena lidová stavení v Hradčovicích,
Babicích u Kelče a objekt Karlovského muzea ve Velkých Karlovicích.



Obnova technických památek

Jedná se obecně o památky vědy, výroby a techniky, tedy o zařízení související
s těžbou, výrobou, dopravou a skladováním. Velkou část těchto památek tvoří mostky,
sýpky, mlýny, sušárny, hospodářské stavby nebo vinné sklepy. Patří sem však také
průmysl s množstvím výrobních odvětví a vývojových řad.
Rovněž ve výčtu národních kulturních památek na území ZK nalezneme od roku 2014
jednu z technických památek - větrný mlýn ve Velkých Těšanech. Jedná se
o dvoupatrovou dřevěnou stavbu sloupového typu, která se celá otáčela po směru
větru. Poháněn byl čtyřmi větrnými lopatami. Jde o jeden z mála dochovaných
větrných mlýnů v okolí s dochovaným technickým zařízením z první poloviny 19.
století.

Pipalův válcový mlýn v Šumicích

V roce 2020 bude z programu KUL03-20 podpořena oprava třípatrového válcového
mlýna v Šumicích, jehož celková oprava se již chýlí ke zdárnému konci, a dále obnova
střechy a krovu sýpky v Kelči či horkovzdušná sanace Bártkova mlýna v Nivnici.

Bártkův mlýn v Nivnici

Zpracováno: ve Zlíně, červen 2020.

