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1 Úvod 

Vypracování této povinné metodiky – kroniky projektu nepovažuji jako uzavřený dokument. Dokončením 
realizační fáze projektu, která trvala od dubna 2010 do června 2014, projekt nekončí, ale naopak začíná. 
Během pětileté provozní fáze se začne psát nová část života projektu, která prověří jeho 
životaschopnost. 
 
Chtěl bych úvodem poděkovat všem, kteří se na tomto projektu podíleli. Ať již v jeho přípravě, 
v průběhu realizační fáze nebo nyní zajišťují chod jednotlivých židovských památek zapojených do 
projektu. 
 
Projekt Revitalizace židovských památek v České republice je jedinečný nejen do jeho rozsahu, ale také 
objemu finančních prostředků, který byl investován do židovských památek v novodobé historii 
židovských komunit české republice. 
 
Přeji všem, kteří budou tento dokument číst, aby inspiroval k návštěvě všech deseti lokalit zapojených do 
projektu 
 
 
V Praze, dne 17. června 2014 
 
 
Jan Kindermann, koordinátor projektu 
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2 Hlavní adresáti kroniky projektu 

Hlavními adresáty této metodiky – kroniky projektu mohou být: 

� vlastníci, investoři a nájemci kulturních památek daného typu 

Pro tuto kategorii adresátů může být kronika inspirativní v celém svém rozsahu. Velkou pozornost je 
potřeba věnovat vlastní přípravě obdobného typu projektu, získávání podpory pro něj, navazování 
partnerské spolupráce i zajištění veškerých potřebných administrativních náležitostí. Na základě popisu 
průběhu prací v přípravné a realizační fázi lze získat představu o náročnosti celého tohoto procesu a 
úměrně tomu přizpůsobit a zajistit potřebné personální a finanční zdroje pro vlastní projekt a také 
nastavit přiměřený časový plán. Zvýšenou pozornost je zapotřebí věnovat sestavení rozpočtu projektu. 
Řadu inspirativních informací mohou vlastníci, investoři a nájemci kulturních památek obdobného typu 
získat rovněž z části kroniky věnované rizikům a jejich eliminaci a z popisu zajištění provozní fáze.  

� přestavitelé samospráv, na jejichž území se nacházejí kulturní památky daného typu 

Pro představitele samospráv, na jejichž území se nacházejí kulturní památky daného typu, může být 
tato kronika inspirativní už jenom ve zjištění, že realizace obdobného typu projektu není nereálná. 
Zejména v případě menších měst a obcí je každý impuls, který přinese oživení a zatraktivnění lokality, 
velice důležitý pro další sociální a ekonomický rozvoj.  Zapojení samospráv do obdobného typu projektu 
se ukazuje jako velice žádoucí, ne-li přímo nezbytné, a lze jej řešit ideálně formou partnerského vztahu 
s nositelem projektu, přičemž tento vztah může mít různé podoby a rozsah. Důležitá je však skutečná, 
nikoliv pouze proklamativní podpora projektu ze strany místní samosprávy.      

� pracovníci NPÚ a jeho územních pracovišť  

Tato kategorie adresátů kroniky může najít inspiraci zejména v částech věnujících se popisu průběhu 
prací v realizační fázi, kdy nositel projektu i zhotovitel stavebních a restaurátorských prací musel 
respektovat limity ochrany jednotlivých památek a vypořádat se s nimi. Stejně tak musel reagovat na 
neočekávané skutečnosti, které v průběhu realizace projektu nastaly a které vyvolaly nezbytné změny 
projektu i vícepráce. Obdobně jako v případě místních samospráv je pro úspěšnou realizaci obdobného 
typu projektu zcela nezbytná úzká součinnost ze strany pracovníků NPÚ a jeho územních pracovišť ve 
fázi schvalování plánovaných a následně prováděných stavebně rekonstrukčních úprav a 
restaurátorských prací a také průběžná podpora formou efektivně vykonávaného památkového dozoru. 
Velice zajímavá je bezesporu část kroniky projektu věnovaná popisu vzorových prvků obnovy.    

• odborná veřejnost (hebraisté, judaisté, historici, historici umění, památkáři, architekti) a 
zájemci o židovskou kulturu 

Jedná se o hlavní cílové skupiny, na které jsou zaměřené programové činnosti tvořící náplň využití 
obnovených objektů. Prostřednictvím stálých expozic, krátkodobých výstav, přednášek, workshopů a 
dalších kulturních aktivit budou mít možnost se buď prvotně seznámit a/nebo hlouběji studovat téma 
židovské kultury v České republice. Projekt nabízí ucelenou prezentaci tohoto fenoménu a zároveň 
specifického segmentu kulturního dědictví a z tohoto pohledu je možné jej považovat v ČR za unikátní.   
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3 Vznik projektového záměru a jednotlivé fáze projektu 

Projekt iniciovali čelní představitelé Federace židovských obcí v ČR, která vznikla po listopadu 1989 
transformací z původní Rady židovských náboženských obcí v zemích České a Moravskoslezské. FŽO je 
střechovým orgánem sdružujícím v současné době 10 Židovských obcí v Čechách a na Moravě. Od roku 
1990, kdy se zásadním způsobem změnila situace i postavení židovských obcí a jejich členů, patří snaha 
zabránit další zkáze židovských památek k hlavním úkolům, které FŽO ve své činnosti řeší. Až na malé 
výjimky byly synagogy, obecní a rabínské domy i hřbitovy, ze kterých se fond židovských památek 
převážně skládá, v tragickém stavu. Utrpěly těžce za nacistické éry a v podstatě stejně byly zanedbávány 
a ničeny i v období totality. 

Počátky vzniku projektového záměru Revitalizace spadají do roku 2006, kdy byl zpracován pilotní 
projekt zaměřený na využití židovských památek v cestovním ruchu.  

Následně proběhlo v roce 2007 mapování židovských památek na území ČR ve správě Matana, a.s., 
která se zabývá správou nemovitostí v majetku Federace židovských obcí v ČR a v majetku Židovské 
obce v Praze. Byla vytvořena databáze zahrnující tyto památky. 

V roce 2008 došlo k výběru židovských památek pro účely projektu a byly zahájeny práce na projektové 
dokumentaci. V jednotlivých lokalitách začala rovněž jednání s potencionálními partnery projektu o 
jejich zapojení. 

Dne 5. prosince 2008 byla vyhlášena Výzva č. 1 k podávání žádostí o poskytnutí podpory v rámci 
Integrovaného operačního programu pro období let 2007 – 2013, a to na aktivitu 5.1b „Realizace 
vzorových projektů obnovy a využití nejvýznamnějších součástí nemovitého památkového fondu ČR“. 

Výraznou dynamiku do vývoje projektového záměru přinesl následující rok 2009, kdy nejprve došlo na 
straně nositele projektu k finalizaci výběru lokalit zapojených do projektu a také ke zpracování 
projektové žádosti včetně studie proveditelnosti a ekonomického hodnocení projektu a dalších 
povinných příloh. Rovněž byly uzavřeny smlouvy s partnery. Žádost o poskytnutí podpory byla 
předložena na ministerstvo kultury prostřednictvím internetové aplikace dne 7. září 2009 a započal 
proces jejího posuzování a hodnocení. Jedinečnost tohoto projektu spočívala od samého začátku v tom, 
že se jednalo o jediný síťový projekt předložený v rámci příslušné aktivity IOP zaměřené na realizaci 
vzorových prvků obnovy nemovitého památkového fondu v ČR. 

Financování přípravné fáze zajistila Federace židovských obcí v ČR a Židovská obec v Praze.  

Zásadním milníkem přípravy projektu pak byl 7. duben 2010, kdy během slavnostního zahájení projektu 
v Jičíně vydal (podepsal) ministr kultury Rozhodnutí o poskytnutí dotace na projekt. Tím projekt vstoupil 
do své realizační fáze. Realizační fáze projektu byla ukončena 30. 6. 2014 

Provozní fáze (fáze udržitelnosti) bude probíhat od 1. 7. 2014 do 30. 6. 2019 
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4 Charakteristika židovských památek 

4.1 Historické souvislosti 

Většina historických židovských obcí na území České republiky obývala souvislé sídelní okrsky, ghetta, 
židovské čtvrtě nebo ulice, které byly výstižným svědectvím o jejich životě v minulosti. Na konci 
19. století existovalo téměř 300 souvislých sídelních okrsků židovské komunity, dodnes se jich zachovalo 
pouze několik desítek. Většina někdejších ghett a židovských čtvrtí byla po zrovnoprávnění, tj. v roce 
1867, zbořena nebo radikálně přestavěna. V řadě míst se však doklady urbanistické kultury židovských 
měst dochovaly. Všechna jsou součástí městských památkových rezervací a městských památkových 
zón, přičemž židovské město v Třebíči bylo v roce 2003 jako první a dosud jediná židovská čtvrť na světě 
zapsáno na Seznam světového kulturního a přírodního dědictví UNESCO. 

Nejvýznamnější památky židovských obcí představují synagogy, jejichž stavbě a výzdobě byla přes 
všechna omezení věnována největší péče. Ještě před 100 lety bylo na území Čech, Moravy a Slezska více 
jak 400 synagog. V první polovině 20. století došlo ke zboření mnohých těchto objektů v malých 
venkovských obcích nebo k jejich přestavbě. Po okupaci Sudet bylo po „křišťálové noci“ z 9. na 
10. listopadu 1938 v pohraničních oblastech vypáleno nejméně 35 synagog, dalších 25 synagog bylo 
zničeno do konce války. Většinou se jednalo o významné stavby ve velkých židovských centrech 
nápadné svojí velikostí, polohou i architekturou. Během období komunistického režimu bylo zbořeno 
dalších téměř 100 synagog, některé údajně pro špatný technický stav, jiné musely ustoupit výstavbě 
nových komunikací a sídlišť. 

Nyní se v České republice nachází cca 200 synagogálních budov, ale více než polovina je zcela 
znehodnocena pozdějšími přestavbami. Za kulturní památky podle zákona č. 20/1987 Sb. o státní 
památkové péči a ve znění pozdějších předpisů je prohlášeno 95 synagog. 

Necelých sto synagogálních staveb a s nimi související objekty, kterými jsou zejména rabínské domy a 
židovské školy, rozložené prakticky po celém území České republiky, reprezentuje v ČR historii židovské 
kultury v průběhu posledních čtyřiceti let v celé její rozmanitosti, a to nejen v podobě stavebních 
objektů a mobiliářů, ale i jako doklad charakteristických projevů života židovských komunit v různých 
regionech. 

Velká část těchto objektů je v současnosti ve vlastnictví židovských organizací, které usilují o jejich 
obnovu. Ty se však vzhledem k omezeným finančním prostředkům většinou omezují na odstraňování 
havarijního stavu objektů a na prosté zpřístupňování budov veřejnosti. Zásluhou židovských obcí, 
státních institucí i místních samospráv se po roce 1989 podařilo zabránit devastaci těchto významných 
památek židovské kultury. Nepodařilo se však zrealizovat jejich kompletní rekonstrukce a restaurování a 
vybavit je pro efektivní a ucelenou prezentaci židovské kultury.  
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5 Popis výchozího stavu před zahájením realizace projektu 

5.1 Výchozí stav 

Výchozí stav projektu je možno charakterizovat následovně: 

� nedostatečná koordinace aktivit prezentujících židovskou kulturu ve všech regionech České 
republiky s výjimkou Prahy, kde je - z hlediska stavu a vybavení objektů a efektivity jejich 
využití (mimo jiné i díky působení Židovského muzea) - situace výrazně lepší, 

� nevyhovující stavebně technický stav objektů, ve kterých mají v budoucnu sídlit tematická 
oblastní centra židovské kultury - část objektů je v havarijním stavu, u části jsou nedokončené 
nebo v minulosti nesprávně provedené opravy a rekonstrukce, 

� nedostatečné vybavení, jak technické tak personální, pro efektivní prezentaci židovské kultury 
jako specifického kulturního dědictví na území ČR. 

5.2 Popis objektů zapojených do projektu 

Do projektu byly vybrány výhradně objekty v oblastech s vysokou koncentrací židovského kulturního 
dědictví, které zároveň vykazují určité specifické charakteristiky židovské historie a židovských památek 
(mimo Prahu). 

Oblasti a objekty byly vybrány podle následujících kritérií: 

� oblasti se vyznačují významnými specifickými prvky židovské kultury a historie, (každá je 
z tohoto hlediska něčím jedinečná), takže dohromady umožňují ucelenou prezentaci hmotné i 
nehmotné židovské kultury a jejího vývoje jako uceleného tematického souboru kulturního 
dědictví ČR; 

� v oblasti se nachází přirozené centrum z hlediska historie židovské kultury (město a jeho část 
historicky osídlená židovskou komunitou) a v něm významný synagogální objekt a případně 
další stavby, reprezentující architektonické a urbanistické charakteristiky židovské kultury a 
umístěné v kontextu historické části daného města; 

� dispozice samotného synagogálního objektu nebo s ním souvisejících dalších objektů (rabínský 
dům, dům šámese či židovská škola) umožňuje vybudování zázemí pro poskytování plánovaných 
kulturních služeb odborné i laické veřejnosti v požadovaném spektru a rozsahu; 

� objekty jsou ve vlastnictví Federace židovských obcí v ČR nebo jednotlivých židovských obcí, 

� v oblasti existuje spolehlivý partner pro zajištění činností ve fázi udržitelnosti. 

Podle těchto kritérií bylo vybráno deset lokalit (viz tabulka níže). 

Tyto lokality jsou významnými reprezentanty židovské kultury na národní úrovni a disponují relativně 
velkým potenciálem využitelným pro dosažení všech plánovaných přínosů projektu. Zároveň poskytují 
záruku realizovatelnosti a udržitelnosti. 

Nacházejí se na území 7 krajů (Ústecký, Královéhradecký, Středočeský, Plzeňský, Vysočina, 
Jihomoravský, Moravskoslezský) a na území 6 regionů soudržnosti NUTS 2 (Severozápad, Severovýchod, 
Střední Čechy, Jihozápad, Jihovýchod, Moravskoslezsko). 

Přehled objektů zapojených do projektu „Revitalizace židovských památek v ČR“ spolu s jejich stručnou 
charakteristikou znázorňuje následující tabulka: 
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Tabulka 1: Přehled a popis objektů zapojených do projektu 

Lokalita - Objekt 
Kraj (NUTS 3)/ Region 
soudržnosti (NUTS 2) 

Nemovitá kulturní 
památka č. 

Stručný popis objektu Vlastník 

1.1 Úštěk - synagoga 
Ústecký 
Severozápad 

43199/5-2412 
synagoga z r. 1794 s ženskou galerií v 
hlavním sále, v suterénu expozice, poloha 
200 m západně od náměstí 

 FŽO 

1.2 Úštěk - rabínský 
dům 

Ústecký 
Severozápad 

není na seznamu; 
nachází se na území 

památkové zóny 

pětipodlažní budova včetně sklepa a 
podkroví se středověkými základy, poloha 
200 m západně od náměstí 

 FŽO 

2.1 Jičín - synagoga 
Královéhradecký 
Severovýchod 

34159/6-1095 
synagoga z r. 1773 s ženskou galerií, 
poloha 100 m SV od hlavního nám. 

 ŽO v Praze 

2.2 Jičín - židovská 
škola 

Královéhradecký 
Severovýchod 

34159/6-1067 
řadová pětipodlažní budova včetně sklepa 
a podkroví z r. 1842, poloha 100 m SV od 
hlavního nám. 

 FŽO 

3. Brandýs n. L. - 
synagoga s 
rabínským domem 

Středočeský 
Střední Čechy 

21408/2-1999 

synagoga z r. 1829, v jedné polovině se 
nachází synagogální sál, s původně dvěma 
patry ženské galerie, v druhé polovině 
čtyřpodlažní rabínský dům včetně 
podkroví, poloha 200 m SZ od hlavního 
nám. 

 ŽO v Praze 

4.1 Plzeň - Stará 
synagoga 

Plzeňský 
Jihozápad 

49805/4-5146 

synagoga z r. 1859 s dvoupatrovou 
ženskou galerií stojící ve dvoře domu 
čp.80 , poloha 300 m východně od 
hlavního náměstí 

 ŽO v Plzni 

4.2 Plzeň - dům 
šámese 

Plzeňský 
Jihozápad 

není na seznamu; 
nachází se na území 

památkové zóny 

dvoupodlažní dům z pol. 19. stol. 
navazující na synagogu ve dvoře domu 
čp.80, poloha 300 m východně od 
hlavního náměstí 

 ŽO v Plzni 

5. Březnice - 
synagoga 

Středočeský 
Střední Čechy 

41017/2-2398 

samostatně stojící synagoga uprostřed 
ghetta z r. 1725, v jedné části synagogální 
sál, v druhé dvoupodlažní bývalá škola, 
poloha 100 m severně od hlavního nám. 

 ŽO v Praze 

6. Nová Cerekev - 
synagoga 

Vysočina 
Jihovýchod 

14693/3-3162 
synagoga z r. 1855 s ženskou galerií, 
poloha 150 m severně od centra 

 ŽO v Praze 

7.1 Polná -synagoga 
Vysočina 
Jihovýchod 

11500/7-8734 
synagoga z r. 1684 s ženskou galerií, 
nacházející se uprostřed ghetta, poloha 
300 m JV od centra 

 FŽO 

7.2 Polná -rabínský 
dům 

Vysočina 
Jihovýchod 

11500/7-8735 
třípodlažní dům včetně sklepa z r. 1684, 
nacházející se uprostřed ghetta, poloha 
300 m JV od centra 

 FŽO 

8.1 Boskovice - 
synagoga 

Jihomoravský 
Jihovýchod 

46037/7-377 
synagoga z r. 1639 s ženskou galerií, 
poloha 100m jižně od centra 

 ŽO Brno 

8.2 Boskovice - 
obecní dům a škola 

Jihomoravský 
Jihovýchod 

26895/7-379 
dvoupodlažní dům z r. 1824, který se 
nachází 150 m jižně od centra 

 ŽO Brno 

9. Mikulov -synagoga 
Jihomoravský 
Jihovýchod 

26573/7-1384 
synagoga tzv. Lvovského typu z r. 1550 s 
ženskou galerií, nacházející se na 
přístupové cestě k zámku 

 ŽO Brno 

10. Krnov - synagoga 
Moravskoslezský 
Moravskoslezsko 

36116/8-3011 
synagoga z r. 1871 s ženskou galerií, 
poloha 200 m východně od centra 

 FŽO 



10 
 

Stav objektů, které byly zařazeny do projektu „Revitalizace židovských památek v ČR“, a způsob jejich 
využití před zahájením realizace projektu je uveden v následující tabulce: 

 
Tabulka 2: Stav a způsob využití objektů před zahájením realizace projektu 

Lokalita Objekt Stav před zahájením projektu 
Způsob využití před zahájením 

projektu 
Provozovatel 

Úštěk 
 

synagoga 
 

Po rekonstrukci (1993-2003) 
zůstávají nedořešené problémy se 
vzlínající vlhkostí a odvodem 
srážkové vody od objektu, dále je 
vhodné obnovit původní terasy pod 
synagogou. 

Otevřeno každý den červenec a 
srpen, v červnu a září pouze 
víkendy; statická expozice 
židovská škola; pořádaly se 
příležitostné koncerty a 
výstavy. 

Sdružení pro 
úštěckou 
synagogu a 
hřbitov 

rabínský dům 
Po částečné rekonstrukci (střecha, 
okna, fasáda). 

Nevyužitý prázdný dům. FŽO 

Jičín 
 

synagoga 
Po rekonstrukci synagogy (2001 – 
2008) zůstává nedořešena vzlínající 
vlhkost a podlaha na ženské galerii. 

Od června 2008 provoz v režii 
o.s. Baševi – příležitostné 
přednášky, výstavy, koncerty, 
dvourozměrní expozice o 
historii místní židovské obce, 
otevřeno každý den červenec a 
srpen, červen a září pouze 
víkendy.  

Občanské 
sdružení Baševi 

židovská škola 
Nutná kompletní rekonstrukce 
objektu. 

Objekt ve vlastnictví FŽO od r. 
2006; prázdný bez využití. 

FŽO 

Brandýs nad 
Labem 

synagoga 
spojená 
s rabínským 
domem 

Nutná kompletní rekonstrukce 
objektu. 

Objekt sloužil do roku 2006 
jako sklad; před zahájením 
realizace projektu prázdný bez 
využití. 

ŽO v Praze 

Plzeň 

stará 
synagoga 
 

V nedávné době byla opravena 
střecha a rekonstruována byla okna a 
dveře. Ostatní části stavby jsou ve 
špatném technickém stavu; nutná 
kompletní rekonstrukce objektu. 

Probíhaly příležitostné 
bohoslužby a výstavy, bez 
dostatečného zázemí. 

ŽO Plzeň 

dům šámese 
Zanedbaný stav. Nezbytné je 
odvlhčení objektu, nová krytina, 
vybudování sociálního zázemí, 

V přízemí solární studio 
v prvním patře byt, není zázemí 
pro sousední objekt synagogy. 

ŽO Plzeň 

Březnice synagoga 

Po částečné rekonstrukci (1994 – 
2004); nedořešena zůstává zejména 
vlhkost, nutno provést obnovu 
krovu. 

Objekt nevyužitý, příležitostné 
koncerty (jednou za rok) 
pořádalo město Březnice. 

ŽO v Praze 

Nová Cerekev synagoga 

Po částečné rekonstrukci; 
nedořešené odvlhčení objektu, 
obnovu vnějších omítek, dokončení 
podlahy a sociální zázemí. 

Příležitostné výstavy a koncerty 
pořádalo Sdružení pro 
synagogu v Nové Cerekvi ve 
spolupráci S Městysem Nová 
Cerekev 

ŽO v Praze 

Polná 
synagoga 
 

Rekonstrukce synagogy (1994 – 
2000); nedořešená vzlínající vlhkost 
objektu, nezbytná revize střešní 
krytiny, fixace povrchu vnitřní fasády, 
revize restaurování v interiéru, 
výměna oken. 

Statická výstava historie 
židovské obce v Polné a v okolí, 
na ženské galerii expozice o 
hilsneriádě, otevřeno každý den 
červenec a srpen, červen a září 
jen o víkendech; příležitostné 
výstavy a koncerty. 

Město Polná 

Polná rabínský dům 

Po částečné rekonstrukci; nutná 
revize některých předchozích 
stavebních zásahů, dokončení 
celkové rekonstrukce a 
restaurátorských prací. 

Bez využití. FŽO 

Boskovice synagoga 
Po rekonstrukci (1991 – 1999); nutné 
odvlhčení objektu, výměna střešní 
krytiny, oprava balkónu. 

Výstava historie židovské obce 
v Boskovicích, příležitostné 
koncerty. 

Muzeum 
Boskovicka, p.o. 
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Lokalita Objekt Stav před zahájením projektu 
Způsob využití před zahájením 

projektu 
Provozovatel 

Boskovice obecní dům 
Celkově zanedbaný stav; vyžaduje 
kompletní rekonstrukci. 

Prázdný dům bez využití. ŽO Brno 

Mikulov synagoga 
Dožilá rekonstrukce synagogy ze 70. 
let 20. století; nutná celková revize 
objektu. 

Statická expozice historie 
židovské obce v Mikulově a rabi 
Löw, příležitostné koncerty a 
výstavy. 

Regionální 
muzeum Mikulov, 
p.o. kraje 

Krnov synagoga 

Po částečné rekonstrukci (sedlová 
střecha nad sálem); celkově 
zanedbaný stav vyžadující kompletní 
rekonstrukci objektu. 

Příležitostné výstavy, koncerty 
a přednášky.  

Krnovská 
synagoga, o.s. 

 

5.3 Popis a podrobná dokumentace technického stavu objektů před zahájením realizace 

5.3.1 Úštěk 

Synagoga 

Synagoga v Úštěku byla založena v roce 1794. Vysoký taras navazující na skalnaté podloží zdůrazňuje 
výšku budovy, která je dobře viditelná ze všech stran nad údolím potoka. V suterénu stavby byly 
umístěny malé prostory židovské školy, vstup do synagogy vedl od města ze Židovské uličky, kde bylo 
také vnější dřevěné schodiště na ženskou galerii. Synagoga byla stavba netradiční dispozice, vztyčená 
téměř na čtvercovém půdorysu a provedená v jednoduchém klasicistním slohu. Roku 1851 byla 
přistavěna předsíň a ženská galerie a budova byla zvýšena o 1,2 m. V této době byla také provedena 
výmalba hlavního sálu s maurskými motivy. 

 

Obrázek 1: Synagoga v Úštěku 

  

 

V synagoze nebyly vyřešeny problémy se vzlínající vlhkostí a odvodem srážkové vody od objektu. Dále 
bylo nutné opravit původní terasy pod synagogou. 

Synagoga v letech 1993 až 2003 prošla náročnou rekonstrukcí a před zahájením realizace projektu byla 
provozována sezónně s malou expozicí o historii místní židovské obce a jejích osobnostech, které se 
nacházela v přízemí objektu. Expozice byla věnovaná židovskému školství a byt učitele.  

Rabínský dům 

Dům má středověké základy, tři nadzemní podlaží, půdu a jedno podzemní podlaží. Rabínský dům se 
nachází v židovské uličce v sousedství synagogy, před zahájením realizace projektu byl dům nevyužitý a 
v roce 2005 byla započata jeho postupná rekonstrukce.  
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Obrázek 2: Rabínský dům v Úštěku 

  

 

5.3.2 Jičín 

Synagoga 

Jedná se o pozdně barokní stavbu, která byla vystavěna krátce před rokem 1784 a upravena 
neoklasicistně po požáru roku 1840. Sloužila bohoslužebným účelům až do druhé světové války a od 
roku 1940 byla využita jako skladiště. Od roku 2001 byla rekonstruována do původní podoby s využitím 
pro kulturní účely. Představuje důvěryhodnou podobu neoklasicistní synagogy s vnějším krytým 
schodištěm na ženskou galerii. V interiéru se dochoval barokní svatostánek a původní výmalba. 
Společně s židovskou školou a dalšími pěti židovskými domy v Židovské ulici představuje dochovaný 
komplex židovského osídlení v této části města od 17. století. 

Před zahájením realizace projektu scházelo v synagoze dokončit drobné úpravy, doplnit vybavení 
interiéru a dořešit odvlhčení budovy. V exteriéru byla nevyřešena vzlínající vlhkost a masivní salinitu 
obvodového zdiva synagogy. Dále nebyl instalován na synagogu hromosvod a nebyla provedena revize 
klempířských prvků. V interiéru bylo velmi nestabilní dřevěné schodiště na ženskou galerii, byla 
nedokončená dlažba pod schodištěm a nebylo provedeno sjednocení barevnosti dřevěné podlahy 
ženské galerie. Na svatostánku chybělo tradiční desatero. Interiér synagogy dále vyžadoval doplnění 
části svítidel a revizi elektrorozvodu. 

 

Obrázek 3: Synagoga v Jičíně 
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Židovská škola (dům č.p. 100) 

Budovu nechal vystavět v roce 1842 Salamon Fried na spáleništi dvou obytných domů podle plánů 
Josefa Opolzera v klasicistním slohu. Náboženská obec izraelitská v Jičíně koupila tento dům v roce 1872 
a byla zde zřízena židovská škola a byt rabína. Budova židovské školy vyžadoval celkovou rekonstrukci 
objektu zaměřenou na maximální zachování „genia loci“ tohoto domu. Přístavba objektu měla 
poškozenou statiku. Celý objekt měl dožilé inženýrské sítě a poškozené omítky, okna, podlahy 
a dřevěné prvky. Poškozené byly některé konstrukce, zejména pavlače v nádvoří, schodiště. V suterénu 
bylo třeba obnovit původní průchozí výšku. 

 

Obrázek 4: Dům ć.p. 100 v Jičíně 

    

 

5.3.3 Brandýs nad Labem – Stará Boleslav 

Synagoga s rabínským domem 

Neoklasicistní synagoga postavena v letech 1828 - 1829 na místě starších synagog zničených požárem 
jako víceúčelová stavba. V jedné polovině se nachází synagogální sál. Synagoga měla dvě patra ženské 
galerie, na která se vcházela pod schodištěm rabínského domu. Synagoga se nachází v historické části 
města přibližně 200 metrů severozápadně od náměstí. Synagoga spojená s rabínským domem se 
nachází na ulici Na potoce č. p. 140. Do nacistické okupace sloužila k bohoslužebným účelům, od roku 
1962 byla využita jako sklad léčiv. Od roku 1995 je ve vlastnictví Židovské obce v Praze, poté byla 
celkově rekonstruována pro potřeby depozitáře Židovského muzea v Praze; před zahájením realizace 
projektu byla prázdná a nevyužita. Do interiéru synagogy byla vložena dvě provizorní patra a šachta 
skladového výtahu. Část oken byla zazděna stejně jako vstupy na ženskou galerii ze schodiště 
rabínského domu. K synagoze byl dodatečně přistaven komín a přístavek v zahradě. Odstraněn byl 
veškerý mobiliář včetně obou pater dřevěných galerií. Zabílena byla malířská výzdoba. Přízemí 
rabínského domu sloužilo pravděpodobně jako obchod, podle dochovaných oplechovaných okenic. 
Hodnotné byly některé zachované výtvarné a technické detaily. Ve špatném stavu byla střešní krytina a 
dřevěné konstrukce. Objekt byl prázdný a vyžadoval kompletní rekonstrukci.  
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Obrázek 5: Synagoga s rabínským domem v Brandýse n. Labem 

 

 

5.3.4 Plzeň 

Stará synagoga 

Stará synagoga v Plzni byla postavena v období let 1857 – 1959 v novorománském slohu dle projektu 
arch. Stelzera a Wiesnera. V synagoze byl zachován původní poškozený svatostánek. Bočními točitými 
schodišti bylo možné vystoupit na dvě patra ženské galerie, která v jižní části byla v minulosti poškozena 
požárem. Na západní straně byly umístěny hodiny s poškozeným hodinovým strojem, další původní 
vnitřní vybavení (světla, lavice, atd.) se nedochovalo. V nedávné době byla opravena střecha a 
rekonstruována okna a dveře. Ostatní části stavby byly ve špatném technickém stavu, opadaná plastická 
výzdoba fasády, nebyl vyřešen problém s odvlhčením stavby, dřevěné prvky interiéru – kazetový strop a 
dvě patra galerií měly malířskou výzdobu, která vyžadovala náročné restaurování. Zabílená byla také 
malba v okolí áronu na východní stěně. Interiér byl pozoruhodnou ukázkou řemeslných a technických 
postupů architektury a její výzdoby ve druhé polovině 19. století. 

 

Obrázek 6: Stará synagoga v Plzni 

 

 

Dům šámese 

V přízemí domu šámese bylo umístěno rehabilitační centrum a v prvním patře byt. Dům šámese je 
stavebně spojený se synagogou, původní boční vstup byl zazděný. Bylo potřeba provést potřebné 
stavební úpravy pro budoucí plánované využití. 
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Obrázek 7: Dům šámese v Plzni 

 

 

 

5.3.5 Březnice 

Synagoga  

Synagoga stojí v centru bývalého ghetta. Postavena byla roku 1725 a po požáru roku 1821 byla 
zásadním způsobem v klasicistním stylu přestavěna. Další etapa oprav proběhla v poslední čtvrtině 
19. století a kolem roku 1910, kdy byly provedeny úpravy interiéru včetně dekorativní výmalby 
a adaptace jižního traktu u původní ženské galerie. V jedné části budovy se nacházela klenutá 
modlitebna s galerií, ve druhé části bývala škola a v přízemí byt šamese. Synagoga sloužila 
k bohoslužebným účelům do 30. let 20. století a po druhé světové válce byla dlouhá léta využívána jako 
skladiště. Roku 1995 byla vrácena Židovské obci v Praze ve zdevastovaném stavu, byla narušená statika, 
problémem byla vzlínavá vlhkost a praskliny v klenbě nad hlavním sálem vlivem přetížení krovu. Silně 
poškozeny byly také vnitřní i venkovní omítky a původní výmalba. Od poloviny 90. let 20. století 
prochází rekonstrukcí.  

Obrázek 8: Synagoga v Březnici 

  

 
5.3.6 Nová Cerekev 

Synagoga 
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Stav objektu synagogy před zahájením realizace projektu vyžadoval kompletní rekonstrukci stavebně 
degradované nemovitosti. V synagoze byla zatím provedena pouze částečná rekonstrukce podlahy a 
dílčí dodělávky vnitřních prostor.  

Obrázek 9: Synagoga v Nové Cerekvi 

 

 

 
5.3.7 Polná 

Synagoga 

Objekt pochází z roku 1683, několikrát byl poškozen požárem. Bohoslužby se zde konaly do 2. světové 
války. Po roce 1951 byla synagoga využita jako skladiště, od roku 1969 se zřítila střecha a stropy. 
Budova trpěla vzlínající vlhkostí. Synagoga byla od 90. let 20. století postupně opravována. Přes sezónní 
provoz dosud chybělo účinné odvlhčení, dokončení restaurování některých částí malířské výzdoby a 
rekonstrukce prvků mobiliáře. 

Obrázek 10: Synagoga v Polné 

 

 
Rabínský dům 

Dům je postaven těsně vedle synagogy, v jeho západní části vede klenutý průchod mezi oběma 
náměstími. Do patra je situována zimní modlitebna. Také v rabínském domě byly již zahájeny opravy, 
odhalena byla malířská výzdoba, která byla postupně restaurována. Proběhla rekonstrukce oken a část 
statického zabezpečení.  
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Obrázek 11: Rabínský dům v Polné 

 

 

5.3.8 Boskovice 

Synagoga 

V boskovickém židovském městě se nachází jediná zachovaná synagoga Maior. Základní část synagogy, 
tj. předsíň, hlavní sál a ženská galerie v 1. patře, pochází z roku 1639, kdy ji židovské obci postavil 
původem italský stavitel Silvestr Fiota z Chiavenny. Roku 1698 byl objekt synagogy rozšířen.  Bohatá 
nástěnná výmalba pochází z počátku 18. století a byla znovu opravena v roce 1772 po velkém požáru. 
Kromě dekorativních prvků, které často vycházejí z motivů lidového umění, zde bylo možné shlédnout i 
typicky židovské symboly jako je koruna tóry, sedmiramenný svícen, stůl s předkladnými chleby a další. 
Synagoga byla v rámci mnohaletého vývoje mnohokrát upravována. Ve 40. letech 19. století byla 
přebudována do novogotického duchu, zejména okna a portál hlavního vchodu. V roce 1892 byl 
přistavěn nad průčelí balkon z blanenské umělecké litiny a okna sálu byla opatřena barevnými 
vitrážemi. Za nacistů sloužila budova jako skladiště zabaveného židovského majetku, ke skladování pak 
byla využívána i v poválečném období. Od 80. let minulého století probíhala rekonstrukce, která byla 
dokončena v roce 1997. Před zahájením projektu byla budova v technicky zastaralém stavu, kdy bylo 
nutné vyřešit problémy zejména s odvlhčením budovy, zastaralým systémem vytápění, mnohočetné 
poškození zdiva a fasády objektu. 

Obrázek 12: Synagoga v Boskovicích 
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Obecní dům (Bílkova 7)  

Objekt sloužil donedávna jako bytový dům. Před zahájením realizace projektu byl dům prázdný, 
potřeboval kompletní rekonstrukci. Byl vybudován v roce 1824. Po roce 1849 zde bylo okresní 
hejtmanství, pak židovský obecní úřad a židovská německá škola. V ose průčelí byl portál s půlkruhovým 
záklenkem a klenákem na vrcholu. Okna v přízemí byla na podezdívce pravoúhlá. Nad nimi byla 
arkatura, ve které dříve bývala empírové půlslunce. Přízemí bylo od 1. patra odděleno kordónovou 
římsou. Patro bylo členěno lesénami mezi okny a nad vchodem. Okna v patře byla pravoúhlá se 
šambránami v omítce. Profilovaná podstřešní římsa nesla sedlovou střechu. V přízemí byly valené 
klenby, v podkroví ploché stropy. 

Obrázek 13: Obecní dům (Bílkova 7, Boskovice) 

 

 

5.3.9 Mikulov 
Synagoga 

Stará synagoga v Mikulově byla vystavěna v roce 1550, později v roce 1723 byl vytvořen nový stavební 
rozvrh, kde čtveřice kupolí byla sklenuta do čtyřsloupového pilíře uprostřed haly. Poslední dochovaná 
synagoga tzv. polského (lvovského) typu v ČR sloužila k bohoslužebným účelům i krátce po 2. světové 
válce, kdy byla místní židovská obec dočasně obnovena. V letech 1977 – 78 proběhla její rekonstrukce, 
která již vyžadovala nutnost revize některých, zejména restaurátorských zásahů. Před zahájením 
realizace projektu byla postrádána kompletní revize rekonstrukce exteriéru a interiéru z let 1977 – 
1978, stejně tak jako restaurátorské práce. Z historického a religiózního hlediska bude velmi přínosná 
historická rekonstrukce svatostánku (Aron hakodeš), který byl odstraněn v rozmezí výše uvedených let 
1977 – 1978. V interiéru scházelo vybavení zázemí pro plánované kulturní aktivity.  

Obrázek 14: Synagoga v Mikulově 
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5.3.10 Krnov 

Synagoga 

Novorománská budova s maurskými prvky v interiérech je tradičně orientována hlavním průčelím se 
svatostánkem na východní stranu. Sál synagogy byl ze tří stran obklopen na úrovni prvního patra 
galeriemi pro ženy. Synagoga sloužila k židovským bohoslužbám nepřetržitě do podzimu roku 1938. Po 
obsazení Krnova německou armádou vedení města přeměnilo synagogu na tržnici. Po roce 1945 byla 
budova příležitostně využita jako sklad, od roku 1960 pak sloužila potřebám okresního archivu. 
Po povodni 1997 došlo k vyklizení synagogy, od roku 2004 probíhá postupná rekonstrukce, zajišťovaná 
vlastníkem – Federací židovských obcí ČR s podporou Moravskoslezského kraje a města Krnov. Před 
zahájením realizace projektu byla budova ve stavebně a technicky nevyhovujícím stavu. Nová byla 
pouze sedlová střecha nad sálem a střešní krytina věží vyžadovala opravu v co nejbližší době. Krnovská 
synagoga nebyla doposud provozována k účelům, ke kterým byla před mnoha lety zbudována. Původní 
účel objektu a památku krnovských obětí holocaustu připomínala pouze pamětní deska na jižní straně 
synagogy.  

Obrázek 15: Synagoga v Krnově 

 

 

5.4 Způsob a míra využití objektů před realizací projektu 

Před zahájením realizace projektu byly otevřeny v letních měsících pro návštěvníky synagogy Úštěku, 
Jičíně, Plzni, Polné, Boskovicích a Mikulově, kde také byly umístěny statické expozice. Synagogy 
v Březnici, Nové Cerekvi a Krnově bylo možno navštívit po předchozí telefonické domluvě se správcem. 
Synagoga v Brandýse nad Labem a všechny obslužné objekty zahrnuté do projektu nebyly pro veřejnost 
přístupné. 

 

Tabulka 3: Dosavadní využití objektů v jednotlivých lokalitách (před zahájením projektu) 

Lokalita Objekt Dosavadní využití Provozovatel 

Úštěk 
 

synagoga 
 

Přes sezónu otevřeno každý den červenec a srpen, 
v červnu a září pouze víkendy; statická expozice „židovská 
škola“. Pořádání příležitostných koncertů a výstavy 
zajišťovalo Sdružení pro úštěckou synagogu a hřbitov. 

Sdružení pro 
úštěckou synagogu 
a hřbitov, o.s. 

rabínský dům Nevyužitý prázdný dům. 
FŽO 



20 
 

Lokalita Objekt Dosavadní využití Provozovatel 

Jičín 
 

synagoga Od června 2008 provoz v režii o.s. Baševi – příležitostné 
přednášky, výstavy, koncerty, dvourozměrní expozice o 
historii místní židovské obce, otevřeno každý den 
červenec a srpen, červen a září pouze víkendy.  

Občanské sdružení 
Baševi 

židovská škola 
 

Objekt prázdný bez využití. 
FŽO 

Brandýs n. L. synagoga spojená 
s rabínským 
domem 

Objekt prázdný bez využití.  
ŽO v Praze 

Plzeň Stará synagoga 
 

Příležitostné výstavy, koncerty a bohoslužby bez 
dostatečného zázemí.  

ŽO Plzeň 

Plzeň dům šámese V přízemí solární studio, v prvním patře byt. ŽO Plzeň 

Březnice synagoga Objekt nevyužitý, příležitostné koncerty (jednou za rok) 
pořádalo město. 

ŽO v Praze 

Nová Cerekev synagoga Příležitostné výstavy a koncerty pořádalo Sdružení pro 
synagogu v Nové Cerekvi ve spolupráci S Městysem Nová 
Cerekev. 

ŽO v Praze 

Polná synagoga 
 

Statická výstava historie židovské obce v Polné a 
hilsneriáda, otevřeno každý den červenec a srpen, červen 
a září jen o víkendech. Příležitostné výstavy a koncerty 
zajišťovalo město Polná. 

Město Polná 

rabínský dům Objekt bez využití. FŽO 

Boskovice synagoga Výstava historie židovské obce v Boskovicích, příležitostné 
koncerty zajišťovalo muzeum Boskovicka. 

Muzeum 
Boskovicka, p.o. 

obecní dům Prázdný dům bez využití. ŽO Brno 

Mikulov synagoga Statická expozice historie židovské obce v Mikulově a Rabi 
Löw, příležitostné koncerty a výstavy zajišťovalo RMM. 

Regionální 
muzeum Mikulov, 
p.o.  

Krnov synagoga Příležitostné výstavy, koncerty a přednášky zajišťovalo 
místní sdružení Krnovská synagoga 

Krnovská 
synagoga, o.s. 

 

5.5 Způsob provozování a péče před realizací projektu 

Před zahájením realizační fáze projektu byly otevřeny v letních měsících pro návštěvníky synagogy 
Úštěku, Jičíně, Plzni, Polné, Boskovicích a Mikulově, kde byly také statické expozice. Synagogy v Březnici, 
Nové Cerekvi a Krnově bylo možné navštívit po předchozí telefonické domluvě se správcem. Synagoga 
v Brandýse nad Labem a všechny obslužné objekty nebyly pro veřejnost přístupné. 

Z hlediska výchozího/původního zajištění programových aktivit ve vybraných objektech byly tyto 
činnosti plně v gesci provozovatelů, kdy se vesměs jednalo buď přímo o FŽO nebo místně příslušnou 
židovskou obec, popřípadě jiné, místní subjekty neziskového charakteru (obecně prospěšné společnosti, 
občanská sdružení nebo příspěvkové organizace), které se o objekty staraly, využívaly je a prezentovaly 
v rámci svých (omezených) finančních zdrojů a personálních kapacit. 

Objekty byly využívané trojím způsobem: 

• Vhodná funkce velice lokálního charakteru 

• Naplnění nevhodnou funkcí 

• Žádné využití ani návštěvnost 

Tam, kde byly objekty částečně využité a naplněné vhodnou funkcí lokálního charakteru, se cena 
kulturních akcí přizpůsobovala stavu památky a umístění lokality a bylo možné ji považovat spíše za 
symbolickou. Z tohoto hlediska je možné konstatovat, že potenciál lokalit, rozsah kulturních a 
vzdělávacích akcí ani ekonomické využití objektů zdaleka nedosahovalo žádoucí ani možné úrovně. 
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5.6 Vlastnické vztahy k jednotlivým objektům 

Majetkoprávní vztahy k jednotlivým objektům ve vybraných lokalitách, které vstupují do projektu, 

znázorňuje následující tabulka: 

 

Tabulka 4: Majetkoprávní vztahy 

Lokalita - Objekt Vlastník Vypořádání vztahu 

1.1 Úštěk - synagoga  FŽO - 

1.2 Úštěk - rabínský dům  FŽO - 

2.1 Jičín - synagoga  ŽO v Praze smlouva o výpůjčce do 31. 12 .2029 

2.2 Jičín - židovská škola  FŽO - 

3. Brandýs n. L. - synagoga s rabínským domem  ŽO v Praze smlouva o výpůjčce do 31. 12. 2029 

4.1 Plzeň - Stará synagoga  ŽO v Plzni smlouva o výpůjčce do  31. 12. 2021 

4.2 Plzeň - dům šámese  ŽO v Plzni smlouva o výpůjčce do 31. 12. 2021 

5. Březnice - synagoga  ŽO v Praze smlouva o výpůjčce do 31. 12. 2029 

6. Nová Cerekev - synagoga  ŽO v Praze smlouva o výpůjčce do 31. 12. 2029 

7.1 Polná -synagoga  FŽO - 

7.2 Polná -rabínský dům  FŽO - 

8.1 Boskovice - synagoga  ŽO Brno smlouva o výpůjčce do 31. 12. 2021 

8.2 Boskovice - obecní dům a škola  ŽO Brno smlouva o výpůjčce do 31. 12. 2021 

9. Mikulov -synagoga  ŽO Brno smlouva o výpůjčce do 31. 12. 2021 

10. Krnov - synagoga  FŽO - 

 

U všech objektů, které jsou zapojené do projektu, byly vypořádány a vyjasněny majetkoprávní vztahy. 
Mezi Židovskou obcí v Praze (vlastníkem objektů synagogy v Jičíně, synagogy s rabínským domem 
v Brandýse nad Labem a synagog v Březnici a Nové Cerekvi) a Federací židovských obcí byla uzavřena 
smlouva o výpůjčce objektů do 31. 12. 2029. Mezi Židovskou obcí v Plzni (vlastníkem objektů synagogy a 
domu šámese v Plzni) a FŽO byla uzavřena smlouva o výpůjčce objektů do 31. 12. 2021. Stejným 
způsobem byly vyřešeny majetkoprávní vztahy i s vlastníkem synagogy a obecního domu v Boskovicích a 
synagogou v Mikulově, kterým je Židovská obec v Brně. Půjčitelé byli srozuměni a souhlasili s obsahem 
aktivit a jejich provozu v dotčených objektech. Příslušné smlouvy byly přiloženy k žádosti o poskytnutí 
podpory.  
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6 Charakteristika projektu a jeho cílů 

6.1 Hlavní cíl projektu 

Hlavním cílem projektu je využít potenciál dědictví židovské kultury v České republice a realizovat 
vzorový projekt obnovy a využití souboru významných židovských památek k podpoře ekonomického a 
sociálního růstu ČR. Tento projekt je nutno kvůli koordinaci a zajištění synergického efektu realizovat 
centrálně, čímž zároveň dojde k vytvoření odborné a metodicky řízené stálé organizační struktury pro 
prezentaci židovské kultury v ČR. 

6.2 Dílčí cíle projektu 

Dílčími cíli projektu jsou: 

1) Technická rehabilitace vybraného souboru významných památek židovské kultury 

Obnova vybraných objektů povede k rehabilitaci jejich památkové hodnoty a zároveň je zařadí do 
infrastruktury kulturních služeb orientovaných nejen na odborníky, ale také na laickou veřejnost. 
Lokality začleněné do projektu objekty nebudou po rehabilitaci pouze konzervovanými kulturními 
památkami, ale stanou se centry živě a aktuálně udržovaného odkazu židovské kultury v ČR.  

2) Rozšíření a zkvalitnění kulturních služeb v regionech a zvýšení atraktivity prostředí regionů 

Na základě centrálně koordinované nadregionální spolupráce bude vytvořen ucelený projekt 
prezentace židovské kultury v regionech ČR zahrnující vybudování stálých expozic a realizaci výstav, 
přednášek, workshopů, divadelních představení a dalších kulturních aktivit, které významným 
způsobem rozšíří a obohatí nabídku kulturních služeb v regionech ČR. Multiplikační efekt spočívá 
v možnosti napojení dalších projektů v oblasti služeb a podnikání v daných regionech. 

3) Prezentace vzorového projektu obnovy a využití tematického souboru kulturních památek 

Dalším specifickým cílem je sdílení a poskytování informací o projektu jako o vzorovém projektu obnovy 
a využití tematického souboru (židovských) kulturních památek rozložených po celém území České 
republiky. K tomuto účelu bude vytvořen systém prezentace vlastních zkušeností s přípravou, realizací 
a udržitelností projektu pro zájemce o realizaci projektů obdobného charakteru. Součástí projektu je 
proto mj. i zpracování a prezentace metodiky obnovy a využití tematického souboru židovských 
památek. Centra židovské kultury budou rovněž produkovat vzorové projekty, které budou sloužit jako 
metodická pomoc ostatním provozovatelům v objektech, které nejsou zařazeny do projektu.   

6.3 Koncepční alternativy 

Projekt Revitalizace židovských památek v ČR měl v zásadě dvě koncepční varianty: variantu nulovou a 
investiční. 

Nulová varianta, tedy zachování původního stavu objektů a nerealizace projektu by způsobila: 

� ponechání nevyhovujících stavů objektů - u části havarijní stav, u části nedokončené nebo 
v minulosti nesprávně provedené opravy, 

� ponechání stavu nedostatečného vybavení, jak technického tak personálního, 

� ponechání stavu nedostatečné, resp. žádné koordinace a propagace aktivit prezentujících 
židovskou kulturu ve všech regionech s výjimkou Prahy (kde je z hlediska stavu a vybavení 
objektů a efektivity jejich využití - mimo jiné i díky působení Židovského muzea v Praze - 
situace výrazně lepší). 

Vzhledem k investiční náročnosti revitalizace objektů židovské kultury není reálné očekávat, že by bez 
přispění prostředků z veřejných zdrojů mohl být realizován obdobně rozsáhlý, avšak zároveň ucelený a 



23 
 

metodicky řízený projekt revitalizace tematického souboru židovských památek v ČR, jako je tomu 
v případě realizovaného projektu Revitalizace. Pokud by se projekt neuskutečnil, znamenalo by to: 

� další zhoršování již tak špatného fyzického stavu židovských památek způsobený 
nedostatkem finančních prostředků a nevhodným využíváním v minulosti,  

� přetrvávající absence koordinované, nadregionální sjednocující spolupráce a poskytování 
ucelených nadregionálních a národních kulturních služeb v oblasti prezentace židovské 
kultury v ČR. 

V České republice se projekt takového rozměru a charakteru doposud nerealizoval. Projekt proto slouží 
i jako vzorový (pilotní) příklad efektivního využití tematicky uceleného souboru památek rozložených na 
území celém České republiky. 

Součástí přípravy projektového záměru „Revitalizace židovských památek v ČR“ bylo rovněž hodnocení 
a výběr lokalit a objektů, které budou zahrnuty do projektu, a to podle následujících kritérií: 

1. oblast se vyznačuje významnými specifickými prvky židovské kultury a historie (je z tohoto hlediska 
něčím jedinečná), takže všechny dohromady umožňí ucelenou prezentaci hmotné i nehmotné 
židovské kultury a jejího vývoje jako uceleného tematického souboru kulturního dědictví ČR; 

2. v oblasti se nachází přirozené centrum z hlediska historie židovské kultury (město a jeho část 
historicky osídlená židovskou komunitou) a v něm významný synagogální objekt a případně další 
stavby, reprezentující architektonické a urbanistické charakteristiky židovské kultury a umístěné 
v kontextu historické části daného města; 

3. dispozice samotného synagogálního objektu nebo s ním souvisejících dalších objektů (rabínský dům, 
dům šámese či židovská škola) umožňuje vybudování zázemí pro poskytování plánovaných 
kulturních a vzdělávacích služeb odborné i laické veřejnosti v požadovaném spektru a rozsahu; 

4. objekty jsou ve vlastnictví Federace židovských obcí v ČR nebo jednotlivých Židovských obcí, 

5. v oblasti existuje spolehlivý partner pro zajištění činností ve fázi udržitelnosti. 

Výsledkem tohoto výběru je síť 10 lokalit zahrnujících celkem 15 objektů plošně rozmístěných na území 
ČR, které tvoří páteř celého projektu „Revitalizace židovských památek v ČR“: 

• Úštěk 

• Jičín 

• Brandýs n. Labem 

• Plzeň 

• Březnice 

• Nová Cerekev 

• Polná 

• Boskovice 

• Mikulov 

• Krnov 
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Obrázek 16: Regionální centra židovské kultury 

 

 

 

Tyto lokality se díky realizaci projektu stanou – vedle Prahy - centry židovské kultury v České republice.  

Dalším navazujícím krokem bylo formulování investiční varianty projektu, která byla následně 
rozpracována do podoby dotačního projektu včetně zpracování studie proveditelnosti. Zvláštní důraz 
byl kladen na přiměřenost nákladů s tím, že předpokládané výdaje byly identifikovány jako nezbytné 
pro realizaci projektu, vynaložené na činnosti popsané v žádosti o finanční podporu a v rozpočtu 
projektu a odpovídající požadavkům na efektivní využití finančních prostředků. Jiné, další investiční 
varianty projektu podrobněji rozpracovány nebyly.  

Ze společných diskusí a konzultací všech zainteresovaných stran vyplynulo, že příp. zúžení projektu 
(např. ve smyslu zredukování počtu lokalit) by bylo v rozporu s nadregionálností jeho charakteru, 
naopak rozšíření projektu by již mohlo ohrozit jeho celistvost a udržitelnost. Proto se vedení Federace 
židovských obcí ČR rozhodlo nechat zpracovat projekt v jediné investiční variantě, která představovala 
optimální řešení z pohledu stavebně technického, organizačně provozního i finančního. 

6.4 Obsah projektu a aktivity 

Obsahem projektu je vznik centrálně koordinované a metodicky řízené sítě 10 oblastních center 
židovské kultury tvořených významnými židovskými památkami nebo jejich komplexy s celoročním 
provozem kulturních a vzdělávacích aktivit. V těchto lokalitách bylo nezbytné provést potřebné stavební 
úpravy objektů, vybavit je mobiliářem a připravit ucelený soubor kulturních a vzdělávacích aktivit, které 
budou tvořit programovou náplň projektu v provozní fázi. Vlastní náplní činnosti oblastních center 
židovské kultury bude za účasti předních odborníků provoz stálých historických expozic, organizace a 
realizace přednášek, workshopů, výstavních projektů, projekcí dokumentárních filmů s židovskou 
tematikou, koncertů, divadelních a jiných performancí provozovaných jak profesionálními, tak 
amatérskými soubory a jednotlivci.  
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Z časového hlediska byl projekt rozdělen do tří hlavních projektových fází, které dohromady tvoří životní 
cyklus projektu. Jedná se o fáze: přípravnou, realizační a provozní. 

V přípravné fázi projektu probíhaly průběžné konzultace nositele projektu (Federace židovských obcí 
ČR) s konzultanty, odbornými experty a také s partnery projektu. Ti budou odpovědní především za 
realizaci programových projektových částí - kulturních a vzdělávacích aktivit ve „svých“ lokalitách. 
Partneři projektu se aktivně zapojovali do přípravy celého projektu, kdy se podíleli na popisu obsahové 
náplně budoucích kulturních aktivit.  

V úzké součinnosti FŽO, partnerů a odborníků byly v přípravné fázi vymezeny základní programové 
projektové části, které tvoří nosnou kostru projektu revitalizace židovských památek a prezentace 
židovské kultury v regionech ČR. 

Aktivity související se stavebními projektovými částmi se v přípravné fázi projektu zaměřily především 
na zajištění potřebných podkladů a služeb nezbytných pro následnou stavební realizaci.   

Podpůrné projektové činnosti se v přípravné fázi projektu zaměřily především na koncepční přípravu 
projektu, koordinaci a metodické řízení projektu, sestavení a řízení realizačního týmu a administraci 
výběrových řízení. V přípravné fázi byli na základě výběrového řízení vybráni jednak zpracovatel žádosti 
o poskytnutí podpory z Integrovaného operačního programu vč. studie proveditelnosti a ekonomického 
hodnocení projektu a také administrátor veřejných zakázek.  

Realizační fáze projektu, která byla zahájena podpisem Rozhodnutí o poskytnutí dotace dne 7. dubna 
2010 a ukončena na konci června roku 2014, zahrnovala několik základních okruhů aktivit: 

• stavebně rekonstrukční úpravy objektů zahrnutých do projektu, 

• zpracování návrhu architektonického řešení interiérů, koncepcí a scénářů expozic, 

• vybavení objektů mobiliářem a dalším technickým zařízením a vybavením pro plánované 
kulturní a vzdělávací služby (nábytek, informační a komunikační technologie, expozice aj.) 
včetně výběrových řízení na dodavatele), 

• centrální koordinaci a odbornou podporu přípravy nových kulturních programových činností, 

• průběžné zajišťování řídící, administrativní a expertní podpory projektu. 

Co se týká programových projektových částí, předmětem realizační fáze projektu byla příprava vlastní 
podoby a obsahové náplně jednotlivých programových projektových částí, tak jak byly vymezeny 
nositelem projektu ve spolupráci s partnery projektu. Aktivity byly zaměřené především na: centrálně 
koordinované koncepční práce spojené s přípravou programových částí, zařízení objektů a prostor pro 
aktivity, zajištění potřebného vybavení a personálních kapacit, plánování, organizační a technické 
zajištění programových aktivit a na přípravu na zahájení provozu. 

V rámci stavebních projektových částí byla v realizační fázi projektu nejprve dokončena projektová 
příprava jednotlivých lokalit, resp. objektů až do vydání potřebných stavebních povolení, případně 
souhlasných stanovisek s ohlášením stavby. Následně byly zahájeny a probíhaly na jednotlivých 
objektech stavební úpravy a zároveň s tím byl průběžně zajišťován inženýring a technický dozor 
investora. V průběhu realizační fáze projektu byl také zpracován architektonický a grafický návrh 
expozic, byly specifikovány požadavky na dodávky vybavení pro interiéry a v návaznosti na to následně 
proběhla výroba a instalace expozic a dodávky informačních a komunikačních technologií a 
typizovaného vybavení pro jednotlivé objekty. 

Podpůrné projektové činnosti v realizační fázi spočívaly zejména v činnosti řídícího týmu a realizačního 
týmu projektu a v činnostech expertní podpory. Dále byla realizována všechna důležitá výběrová řízení 
na zajištění potřebných dodávek a služeb a také průběžně probíhala propagace a publicita projektu.  

V provozní fázi projektu budou zajišťovány kulturní a vzdělávací aktivity vycházející z připravených 
programových projektových částí a dále management, správa a provoz. 
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6.5 Souvislosti projektu s rozvojem lokalit a regionů 

Projekt představuje příležitost pro rozvoj zejména regionů ČR, ale potažmo i celé ČR, využitím dědictví 
židovské kultury. Obnovou a kulturním využitím historicky cenných staveb se zvýší atraktivita regionů, 
dojde k rozvoji nových podnikatelských příležitostí v oblasti služeb pro návštěvníky kulturních 
a vzdělávacích akcí, bude navázána další forma spolupráce mezi partnery v projektu i územní 
samosprávou. 

Místa realizace projektu – tzn. oblastní centra židovské kultury - jsou diagonálně rozložená po 
severojižní a východozápadní ose území ČR do deseti obcí (Úštěk, Jičín, Plzeň, Brandýs nad Labem, 
Březnice, Polná, Nová Cerkev, Boskovice, Mikulov a Krnov) sedmi krajů (NUTS 3, kraje: Ústecký, 
Královéhradecký, Plzeňský, Středočeský, Vysočina, Jihomoravský a Moravskoslezský) příslušných šesti 
regionům soudržnosti NUTS 2 (Severozápad, Severovýchod, Jihozápad, Střední Čechy, Jihovýchod 
a Moravskoslezsko), proto jsou za primární území dopadu považována tato území, nicméně se 
předpokládá vyvolání synergických efektů i do dalších oblastí a regionů ČR. 

Realizací projektu došlo k výraznému zhodnocení objektů, a to nejen po stavebně technické stránce, ale 
také po stránce jejich ekonomického využití a navrácení života do částí měst a obcí, ve kterých je 
realizován. S tím souvisí rozvoj municipálních aktivit a aktivit občanských sdružení a organizací (např. 
partnerů v lokalitách), kteří jsou do projektu zapojeni přímo nebo nepřímo.  

Dalším benefitem realizace projektu je to, že dojde ke zvýšení ekonomického využití revitalizovaných 
objektů a nepochybně tak i ke zvýšení atraktivity vybraných měst a obcí, a to nejen pro zájemce o 
aktivity související se židovskou kulturou a historií, ale také pro samotné obyvatele dotčených měst a 
v neposlední řadě pro návštěvníky a potencionální investory. 

Projekt má ve všech deseti lokalitách také podporu příslušných místních samospráv, které v projektu 
vidí příležitost pro další rozvoj kultury, atraktivity prostředí, investorské základny a v neposlední řadě i 
cestovního ruchu. 

Celospolečenským přínosem projektu je přispění ke zvýšení zájmu a povědomí veřejnosti v ČR 
o židovskou kulturu, zlepšení místní a regionální nabídky kulturních a vzdělávacích služeb a rovněž 
sekundární dopady v podobě stimulace vzniku dalších projektů obnovy a využití kulturního dědictví a 
budování infrastruktury pro kulturní služby. 

6.6 Přidaná hodnota projektu 

Přidaná hodnota projektu spočívá v synergii založené na: 

� jednotném standardu a garantované vysoké odborné úrovni kulturních služeb 
poskytovaných v rámci projektu. Záměrem je vytvořit „značku“ vysoké kvality a vzor 
v obnově, dokumentaci a prezentaci židovské kultury. Toho bude dosaženo 
prostřednictvím: 

o centrální přípravy jednotlivých činností a kulturních a vzdělávacích služeb během 
realizační fáze a koordinace a kontroly činností ve fázi udržitelnosti, 

o metodické garance a podpory projektu ze strany Židovského muzea v Praze. 

� vytvoření a sdílení „oběžných“ programů či akcí (např. oběžné výstavy, koncerty, divadelní 
představení, přednášky, projekce dokumentárních filmů doplněné o odborný výklad apod.) 
tematicky zaměřených na specifické oblasti židovského kulturního dědictví a jejich 
postupnou prezentaci v jednotlivých centrech židovské kultury v regionech. 

Díky centrální koordinaci a metodické garanci projektu, jejímž výsledkem bude právě i vytvoření a 
sdílení oběžných programům, se výrazně zvýší možnosti prezentace židovské kultury širokému spektru 
zájemců o tuto specifickou oblast kulturního dědictví a současně se zvýší intenzita využití jednotlivých 
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oblastních center židovské kultury, které budou - kromě vlastních akcí - využívány i pro prezentaci 
ostatních lokalit a programových aktivit. 

Základem projektu „Revitalizace židovských památek v ČR“ je rehabilitace památkové hodnoty objektů, 
která má u židovských památek řadu složek: stavebně-historickou, umělecko-historickou, 
architektonickou a výtvarnou, ale součástí památkové hodnoty je i hodnota historická, kultovní 
a obecně kulturní. Vybrané objekty se po rehabilitaci nestanou konzervovanými kulturními památníky, 
ale naopak v nich vzniknou centra živě a aktuálně udržovaného odkazu židovské kultury i jejích 
současných projevů. Uvedený princip se bude uplatňovat ve stejné míře u všech objektů, mezi kterými 
jsou monumentální náročně vyzdobené stavby, které měly demonstrovat bohatství a společenskou 
úroveň svých uživatelů, ale i prosté stavby, které dokládají sociální postavení židovských komunit 
malých měst.  

Projekt Revitalizace zůstává dosud jediným tzv. „síťovým“ projektem obnovy a využití ucelených 
tematických souborů kulturních památek ležících na území NUTS 2 (mimo území hlavního města Prahy) 
realizovaným v České republice v programovém období 2007 – 2013 s podporou strukturálních fondů 
EU. 

6.7 Soulad záměrů projektu s principy péče o kulturní dědictví 

Projekt je plně v souladu se všemi základními principy, strategiemi a postupy péče o kulturní památky a 
počítá s navrácením historicky zajímavých objektů do života nalezením jejich nového využití, které 
odpovídá současným požadavkům pro poskytování moderních kulturních služeb. Tento závěr byl 
zformulován na základě poměřování širších i specifických cílů a plánovaných výstupů projektu s cíli 
a  prioritami příslušných národních, regionálních a lokálních strategií a koncepcí v oblasti kultury, 
rozvoje území a posílení sociální soudržnosti.  

Národní úroveň 

Na národní úrovni má projekt přímou vazbu na cíle Státní kulturní politiky na léta 2009 – 2014 a na cíle 
Strategie regionálního rozvoje ČR 2014 - 2020. 

� Státní kulturní politika na léta 2009 – 2014, Ministerstvo kultury ČR 

V rámci Státní kulturní politiky budou mít dopady projektu relativně významný přímý i nepřímý podíl na 
naplnění části cílů v ní obsažených. Zejména se jedná o zlepšení systému využívání potenciálu 
nemovitých kulturních památek pro poskytování kulturních služeb, zvýraznění role kultury 
v individuálním profesním a osobním růstu občanů a vzdělanosti, péči o památky a modernizaci kulturní 
infrastruktury a v neposlední řadě i péči o nemateriální kulturní dědictví. 

� Strategie regionálního rozvoje České republiky 2014 - 2020 

Výsledky realizace projektu, a to jak v části revitalizace památek, tak také v následném poskytování 
kulturních služeb s vysokou přidanou hodnotou, se pozitivně projeví i v naplňování strategických cílů 
Strategie regionálního rozvoje ČR v Prioritě 3 Zkvalitnění sociálního prostředí rozvojových území.  

Regionální a lokální úroveň 

Výstupy projektu a dopady jeho realizace se budou výraznou mírou podílet na naplňování vizí místního 
a regionálního rozvoje. Tyto jsou zachycené zejména v šesti předmětných Programech rozvoje kraje 
(pro kraje Ústecký, Královéhradecký, Plzeňský, Středočeský, Vysočina a Jihomoravský) a také 
v prioritách místního/lokálního rozvoje.  

6.8 Stanoviska orgánů státní památkové péče 

V průběhu příprav projektu zažádal nositel projektu, resp. projektant o vyjádření orgánů státní 
památkové péče k zamýšleným stavebním úpravám objektů zapojených do projektu. V návaznosti na to 
byla k jednotlivým objektům vydána následující stanoviska a další vyjádření:  
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Úštěk – synagoga 

• Závazné stanovisko Městského úřadu Litoměřice, odbor školství, kultury, sportu a památkové 
péče ze dne 25. ledna 2011 k zamýšlené obnově židovské synagogy dle předložené projektové 
dokumentace. 

Úštěk – rabínský dům 

• Závazné stanovisko Městského úřadu Litoměřice, odbor školství, kultury, sportu a památkové 
péče ze dne 25. ledna 2011 k zamýšlené obnově domu č.p. 96 dle předložené projektové 
dokumentace. 

Jičín – synagoga 

• Závazné stanovisko Městského úřadu Jičín, oddělení památkové péče ze dne 5. října 2010 k 
opravě a doplnění vybraných dřevěných prvků v interiéru synagogy a osazení dvou kovářsky 
zpracovaných Davidových hvězd na vrchol západního a východního štítu budovy.  

• Závazné stanovisko Městského úřadu Jičín, oddělení památkové péče ze dne 25. ledna 2011 k 
odvlhčení synagogy a dalším pracím v rozsahu dle předložené projektové dokumentace 
„Synagoga Jičín, stavební úpravy“.  

• Závazné stanovisko Městského úřadu Jičín, oddělení památkové péče ze dne 12. prosince 2011 
k umístění velkoplošného informačního poutače (PVC banneru) na objekt synagogy po dobu 
realizace obnovy.    

Jičín – židovská škola 

• Závazné stanovisko Městského úřadu Jičín, oddělení památkové péče ze dne 6. října 2011 k akci 
„Židovská škola Jičín – stavební úpravy“ v rozsahu dle projektové dokumentace. 

• Závazné stanovisko Městského úřadu Jičín, oddělení památkové péče ze dne 12. dubna 2013 ke 
změně stavby před dokončením v rozsahu předložené průvodní zprávy. 

Brandýs nad Labem – synagoga s rabínským domem 

• Závazné stanovisko Městského úřadu Brandýs nad Labem – Stará Boleslav, odbor územního 
rozvoje a památkové péče ze dne 27. července 2009 k záměru celkové obnovy synagogy dle 
předložené dokumentace. 

• Závazné stanovisko Městského úřadu Brandýs nad Labem – Stará Boleslav, odbor územního 
rozvoje a památkové péče ze dne 24. ledna 2011 ke stavebním úpravám synagogy s rabínským 
domem. 

• Odborné vyjádření NPÚ, územní odborné pracoviště Střední Čechy v Praze ze dne 8. prosince 
2011 k umístění reklamního zařízení.  

• Odborné vyjádření NPÚ, územní odborné pracoviště Střední Čechy v Praze ze dne 7. prosince 
2012 k projektové dokumentaci provedení stavby a k návrhu na restaurování.  

• Odborné vyjádření NPÚ, územní odborné pracoviště Střední Čechy v Praze ze dne 20. března 
2013 k uměleckořemeslné výmalbě, restaurování.  

• Závazné stanovisko Městského úřadu Brandýs nad Labem – Stará Boleslav, odbor územního 
rozvoje a památkové péče ze dne 25. dubna 2013 k restaurování a restaurátorské obnově 
výmalby nemovité kulturní památky synagoga s rabínským domem. 

• Vyjádření Městského úřadu Brandýs nad Labem – Stará Boleslav, odbor územního rozvoje a 
památkové péče ze dne 12. srpna 2013 k vytvoření smlouvy o zřízení věcného břemene na 
přeložku vzdušného vedení sdělovacího kabelu O2 z fasády synagogy s rabínským domem do 
zemního uložení. 
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Plzeň – Stará synagoga 

• Závazné stanovisko Magistrátu města Plzně, odbor památkové péče ze dne 7. ledna 2011 ke 
stavební obnově Staré synagogy podle dokumentace pro stavební povolení. 

Plzeň - dům Šámese 

• Závazné stanovisko Magistrátu města Plzně, odbor památkové péče ze dne 7. ledna 2011 ke 
stavební obnově domu šámese podle dokumentace pro stavební povolení. 

Březnice 

• Závazné stanovisko Městského úřadu Příbram, oddělení památkové péče ze dne 20. ledna 2011 
ke stavebním úpravám synagogy Březnice podle projektové dokumentace. 

• Odborné vyjádření NPÚ, územní odborné pracoviště Střední Čechy v Praze ze dne 4. května 
2012 ke změně koncepce odstranění vlhkosti zdiva synagogy.  

• Závazné stanovisko Městského úřadu Příbram, oddělení památkové péče ze dne 16. května 
2012 k odstranění vlhkosti zdiva synagogy.  

• Závazné stanovisko Městského úřadu Příbram, oddělení památkové péče ze dne 26. června 
2012 k restaurování nástěnné výmalby a restaurování jednotlivých prvků podle 
restaurátorského průzkumu.   

Nová Cerekev 

• Závazné stanovisko Městského úřadu Pelhřimov, investiční odbor – úsek památkové péče ze 
dne 14. února 2011 k celkové revitalizaci objektu synagogy.  

• Závazné stanovisko Městského úřadu Pelhřimov, investiční odbor – úsek památkové péče ze 
dne 15. března 2012 k realizaci celkové revitalizace (včetně umístění 1 ks propagačního zařízení 
této revitalizace) objektu synagogy. 

Polná – synagoga a rabínský dům 

• Závazné stanovisko Magistrátu města Jihlavy, úřadu územního plánování ze dne 19. ledna 2011 
ve věci stavebních úprav na objektu synagogy. 

• Závazné stanovisko Magistrátu města Jihlavy, úřadu územního plánování ze dne 4. února 2012 
ve věci stavebních úprav na objektu Karlovo náměstí č.p. 541 v Polné. 

• Závazné stanovisko Magistrátu města Jihlavy, úřadu územního plánování ze dne 29. února 2012 
ve věci stavebních úprav objektu synagogy v Polné a rabínského domu Karlovo náměstí č.p. 541 
v Polné. 

Boskovice – synagoga 

• Závazné stanovisko Městského úřadu Boskovice, odbor územního rozvoje ze dne 10. února 
2011 ve věci stavebních úprav v synagoze. 

Boskovice – obecní dům 

• Závazné stanovisko Městského úřadu Boskovice, odbor územního rozvoje ze dne 10. února 
2011 ve věci stavebních úprav v domě na Bílkově ul. č. 7. 

Mikulov 

• Závazné stanovisko Městského úřadu Mikulov, odbor regionálního rozvoje a investic ze dne 21. 
ledna 2011 ve věci stavebních úprav objektu synagogy podle předložené dokumentace pro 
stavební povolení.  
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• Závazné stanovisko Městského úřadu Mikulov, odbor regionálního rozvoje a investic ze dne 27. 
ledna 2012 ve věci stavebních úprav objektu synagogy podle předložené dokumentace pro 
stavební povolení.  

• Závazné stanovisko Městského úřadu Mikulov, odbor regionálního rozvoje a investic ze dne 5. 
října 2012 k obnově interiéru (restaurování historických omítek a štukové výzdoby).   

Krnov 

• Závazné stanovisko Městského úřadu Krnov, odbor regionálního rozvoje – státní památková 
péče ze dne 31. ledna 2011 ke stavebním úpravám celkové obnovy synagogy.  

• Stanovisko Městského úřadu Krnov, odbor regionálního rozvoje – státní památková péče ze dne 
12. prosince 2012 k umístění informačního poutače na fasádě objektu synagogy.  

• Závazné stanovisko Městského úřadu Krnov, odbor regionálního rozvoje – státní památková 
péče ze dne 12. prosince 2011 ke stavebním úpravám celkové obnovy synagogy.  

• Závazné stanovisko Městského úřadu Krnov, odbor regionálního rozvoje – státní památková 
péče ze dne 25. července 2012 k postupu pro restaurování a opravu omítek, dřevěných prvků, 
štukových prvků a kovových prvků interiéru synagogy.  
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7 Příjemce, organizační struktura, uplatnění principu partnerství 

7.1 Základní údaje o příjemci dotace 

Příjemcem dotace a nositelem projektu je Federace židovských obcí v České republice. 

Název  Federace židovských obcí v České republice 

Sídlo Maiselova 250/18, Praha 1, 110 00 

IČ 00 43 83 41 

DIČ není plátce DPH 

Statutární zástupce Petr Papoušek, předseda FŽO 

Internetové stránky http://www.fzo.cz/ 

Právní forma církevní organizace 

 

Federace židovských obcí je střechovým orgánem, sdružujícím v současné době 10 Židovských obcí v 
Čechách a na Moravě. Kolektivními členy FŽO jsou i přidružené židovské organizace a spolky jako např. 
Terezínská iniciativa, sdružení bývalých vězňů nacistických koncentračních táborů, Unie židovské 
mládeže, sportovní oddíl Hakoach atd. Činnost FŽO a ŽO upravují Stanovy FŽO, jejichž součástí jsou 
Vzorové Stanovy ŽO, které si může každá ŽO – až na některá obligatorní ustanovení – přizpůsobit 
vlastním podmínkám. FŽO zastupuje židovskou pospolitost vůči tuzemským orgánům a institucím, 
včetně státních, a vůči zahraničí. 

Židovské obce jsou zastoupeny ve vrcholném orgánu Federace, v Radě, volenými zástupci, jejichž počet 
se řídí počtem členů obce, kolektivní členové jsou zastoupeni předsedy jednotlivých spolků. Rada 
Federace volí ze svého středu předsedu a místopředsedy, kteří spolu s tajemníkem a vrchním zemským 
rabínem, jehož jmenování Rada schvaluje, tvoří Presidium. FŽO navenek zastupuje předseda a tajemník. 
Jednotlivé Židovské obce mají samostatnou právní subjektivitu a jejími statutárními zástupci jsou volení 
předsedové. V současné době působí ŽO v Brně, Děčíně, Karlových Varech, Liberci, Olomouci, Ostravě, 
Plzni, Praze, Teplicích a v Ústí n.L. Podmínkou vzniku a činnosti Židovské obce je pravidelné konání 
bohoslužeb. FŽO je kolektivním členem Světového židovského kongresu a Evropské Rady Židovských 
Obcí.  

7.2 Řídící struktura projektu 

Vzhledem k délce, náročnosti a celoplošném rozsahu projektu Revitalizace byl systém jeho řízení 
rozdělen do dvou úrovní, kterým byly: 

1. Úroveň řízení a administrace projektu 

2. Operativní úroveň 

Zapojení všech aktérů v realizační fázi projektu je znázorněno na následujícím schématu: 
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Obrázek 17: Řídící struktura projektu 

 

 

1. Úroveň řízení a administrace projektu 

Vedení FŽO 

Tato úroveň byla zastoupena Radou FŽO a Prezidiem FŽO. Prezidium FŽO má 2 nevolené členy 
(tajemníka a vrchního zemského rabína) a 8 členů volených (předsedu a 7 místopředsedů). Rada FŽO 
má 46 volených členů z židovských obcí a přidružených organizací a zasedá přibližně čtyřikrát do roka. 

Úkolem Rady FŽO bylo: 

• projednávat projekt 

• schvalovat řešení majetkových záležitostí projektu 

• kontrolovat postup projektu 

Prezidium FŽO: 

• projednávalo projekt 

• schvalovalo řešení majetkových záležitostí projektu 

• jmenovalo Koordinátora projektu 

• jmenovalo Řídící tým projektu 

• kontrolovalo postup projektu 
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Realizační tým projektu prostřednictvím jednotlivých osob v rámci realizační fáze zajišťoval následující 
činnosti: 

Řídící tým ve složení: Jiří Daníček, PhDr. Jan Munk, Ing. Michal Borges, Mgr. Marta Malá, Ing. Petr 
Papoušek, Ing. Jiří Pacovský byl orgán pověřený Prezidiem FŽO kontrolou realizace projektu: 

• sledoval průběh realizace projektu a řešil vzniklé problémy 

• projednával etapové monitorovací zprávy a závěrečnou monitorovací zprávu 

• projednával materiály týkající se projektu pro Prezidium FŽO 

• schvaloval zadání výběrových řízení, jmenoval hodnotící a výběrové komise, schvaloval výsledky 
výběrových řízení 

• schvaloval smlouvy se subjekty podílejícími se na projektu 

Koordinátor projektu Ing. Jan Kindermann byl osobou pověřenou celkovou koordinací a řízením 
projektu podle navrženého systému. Z této pozice: 

• koordinoval a kontroloval realizaci stavebních, programových projektových částí a obslužných 
a podpůrných činností podle jejich navržené etapizace 

• koordinoval a kontroloval všechny subjekty podílející se na realizaci projektu 

• komunikoval se zprostředkujícím subjektem osobně i prostřednictvím příslušné webové 
aplikace 

• průběžně shromažďoval a vyhodnocoval informace o realizaci projektu 

• předkládal informace o průběhu realizace projektu do Řídícího týmu, Rady FŽO a Prezidia FŽO 

• vedl oficiální jednání za projekt s dalšími subjekty 

• navrhoval svolání mimořádných zasedání Řídícího týmu a připravoval pro ně informační 
materiály  

• zajišťoval průběžnou publicitu projektu 

• přijímal informace a podkladové materiály od subjektů podílejících se na projektu 

• spolupracoval při kolaudačním řízení 

Odborný a památkový dozor PhDr. Arno Pařík byl osobou pověřenou dohledem nad rekonstrukcemi 
z hlediska historického a kulturního:  

• spolupracoval s hlavním inženýrem při zajišťování vstupních a historických podkladů 

• kontroloval vypracovanou projektovou dokumentaci z hlediska odborné a památkové 

• kontroloval práci hlavního inženýra ve vztahu k dodavateli stavebních prací a kvality 
prováděných staveb z hlediska odborné a památkové 

• kontroloval zpracovatele návrhu expozic a vybavení interiérů 

• spolupracoval při přípravě VZ na dodavatele technologií a interiérů 

• kontroloval práci inženýra ve vztahu k dodavateli interiérů 

Administrátorka projektu Ivana Lukešová odpovídala kompletně za vedení organizační a administrativní 
agendy a zajišťování archivace projektu: 

• organizačně zajišťovala zasedání Řídícího týmu a jednání dalších subjektů podílejících se na 
realizaci projektu 
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• archivovala materiály Řídícího týmu 

• archivovala výstupy či dokumenty o výstupech projektových etap 

• archivovala doklady k výběrovým řízením a smlouvy 

• z obdržených podkladů připravovala finální verze monitorovacích zpráv vč. žádostí o platby 

• zajišťovala zasílání monitorovacích zpráv ZS 

• spolupracovala s kontrolními orgány 

Ekonom -  účetní projektu Ing. Gabriela Slezáková byla osobou odpovědnou kompletně vedení 
účetnictví a kontrolu ekonomiky projektu: 

• zajišťovala vedení odděleného účetnictví projektu 

• přijímala a ověřovala účetní doklady 

• připravovala podklady k proplácení nákladů 

• komunikovala s finančním manažerem ZS ohledně plateb 

• zajišťovala platby 

• zajišťovala finanční řízení projektu 

• zpracovávala pravidelné přehledy vzniklých nákladů a čerpání dotace  

• archivovala účetní doklady  

• spolupracovala s kontrolními orgány 

Manažerka řízení programových částí Květa Svobodová odpovídala za řízení přípravy programových 
projektových částí: 

• řídila postup přípravy programových částí podle jejich etapizace 

• předávala expertnímu týmu informace pro zpracování podkladů monitorovacích zpráv 

• prováděla zásadní koncepční práce pro přípravu aktivit programové náplně 

• zajišťovala komunikaci mezi realizačním týmem a partnery projektu a mezi expertním týmem 
a partnery projektu 

• posuzovala a konzultovala zaměření, přípravu a organizační zabezpečení aktivit programové 
náplně jednotlivých partnerů projektu 

• vytvářela návrhy dalších (nadstavbových) aktivit programové náplně projektu 

• vytvářela návrhy synergických propojení jednotlivých aktivit programové náplně 

• zajišťovala přípravu marketingového plánu a komunikačního plánu 

Technický manažer projektu Ing. Zdeněk Skála zajišťoval celkovou koordinaci stavebních částí projektu: 

• kontroloval koordinaci a komunikaci s dalšími subjekty podílejícími se realizaci projektu, 
zejména TDI a dodavatelem stavby 

• kontroloval realizaci stavebních částí projektu, průběžně kontroloval průběh a výstupy realizace 
stavebních částí podle plánovaného harmonogramu a uzlových bodů 

• shromažďoval kompletní dokumentaci stavebních činností celého projektu 

• komunikoval s orgány státní správy a samosprávy 
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• vedl evidenci projektové dokumentace staveb a vyjádření dotčených orgánů státní správy a 
samosprávy 

• podával pravidelné zprávy o činnosti Koordinátorovi projektu. 

Oproti původním předpokladům pří přípravě projektu doznalo změn složení projektového týmu 
pro realizační fázi. V případě síťového projektu realizovaného ve více lokalitách se ukázalo jako 
nezbytné doplnit do realizačního týmu pozici Technického manažera projektu, jehož úkolem bylo 
zajišťovat celkovou koordinaci stavebních částí projektu. Tyto činnosti byly původně plánovány jako 
součást činností Koordinátora projektu, ovšem – s ohledem na jejich rozsah – by pro něj představovaly 
neúměrnou zátěž.  

Naopak, realizační tým byl v rámci optimalizace činností „zúžen“ o některé původně plánované pozice. 
Jednalo se o pozice Manažer projektu, Metodik projektu a Hlavní manažer programových částí. Činnosti 
Manažera projektu byly spojeny s činnostmi Koordinátora projektu, část úkolů, které měl původně 
zajišťovat Metodik projektu, byla zajištěna externími službami expertní podpory projektového řízení a 
původně 2 pozice v oblasti managementu programových části (Hlavní manažer řízení programových 
částí a Manažer řízení programových částí) byly spojeny do jedné.  

Výsledné složení realizačního týmu projektu v podobě: Koordinátor projektu, Administrátor projektu, 
Ekonom (účetní) projektu, Technický manažer, Manažer programových částí a Odborný a památkový 
dozor lze považovat za dostačující pro řízení realizace obdobného typu projektu. 

2. Operativní úroveň 

V operativní úrovni byl realizační tým projektu podporován několika subjekty, které byly odpovědné za 
realizaci stavebních, programových a řídících a obslužných projektových částí v realizační fázi projektu. 
Většinou se jednalo o externí podporu na základě smluvního vztahu (hlavní inženýr projektu a technický 
dozor investora, expertní podpora v oblasti muzejního výstavnictví, odborného poradenství při řízení 
projektu a právních služeb aj.). 

7.3 Spolupracující subjekty a partneři 

Do projektu byli v přípravné fázi zapojeni partneři: Sdružení pro úštěckou synagogu a hřbitov o.s., 
Občanské sdružení Baševi, Muzeum Boskovicka, p. o., Regionální muzeum v Mikulově, p. o. a Občanské 
sdružení Krnovská synagoga. Partneři projektu se podíleli svými vstupy na zpracování žádosti o 
poskytnutí podpory a následně se podíleli i na přípravě programových částí. Především však 
spolupracují s FŽO na zajišťování programové náplně a realizaci kulturních a vzdělávacích aktivit a tím i 
na udržitelnosti projektu v průběhu provozní fáze. V průběhu realizační fáze odstoupil od projektu 
partner v Úštěku Sdružení pro úštěckou synagogu a hřbitov o.s. 

Partneři projektu sice působí ve svých lokalitách dlouhodobě, ale jako většina organizací tohoto typu 
získávají prostředky kombinací účelových dotací a příjmů z vlastních aktivit. Jejich kapacity využitelné 
pro přípravu programových činností v realizační fázi jsou proto omezené. Musejí je totiž kromě přípravy 
programových činností projektu věnovat i aktivitám nezbytným pro udržení vlastních organizací v chodu 
až do zahájení provozní fáze projektu. Nedisponují ani volnými prostředky, z nichž by mohli tuto 
přípravu plně hradit. Sice mají zkušenosti a aktivitami stejného typu, jakou jsou jejich programové 
činnosti, ale většinou v menším rozsahu. Přidaná hodnota partnerů spočívá hlavně v odborných 
kompetencích, ideovém vymezení a rozpracování náplně programových činností a v záruce 
kvalifikovaných a motivovaných lidí pro zajištění programových činností v provozní fázi projektu. 

Specifickou pozici v projektu zaujímá Židovské muzeum v Praze, které působilo jako spolupracující 
subjekt v roli metodického dohledu a pomoci. Metodicky dohlíželo zejména na přípravu programových 
částí, pomáhalo při vymezování obsahové a ideové náplně stálých expozic v jednotlivých oblastních 
centrech, spolupracovalo při přípravě stálých expozic i časově omezených výstav, konzultovalo přípravu 
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přednášek a workshopů vč. možnosti zajištění přednášejících (např. prostřednictvím Vzdělávacího a 
kulturního centra ŽMP). Poskytovalo odborné konzultace k otázkám dějin českých a moravských Židů. 

V průběhu realizační fáze projektu byla postupně navázána spolupráce i s dalšími, novými subjekty, 
které by se měly podílet zejména na zajišťování provozu v jednotlivých lokalitách:  

• Židovská obec Plzeň 

• Město Polná 

• Město Brandýs nad Labem 

• Městys Nová Cerekev 

• Město Březnice 

7.4 Zhodnocení naplnění principu partnerství 

S partnery byly v přípravné fázi projektu podepsány smlouvy o spolupráci s FŽO (tzv. partnerské 
smlouvy), ve kterých byla definovaná práva a povinnosti obou smluvních stran ve vztahu k projektu. 
V partnerských smlouvách se partneři zavázali k udržení výstupů projektu minimálně po dobu 
udržitelnosti projektu, tj. 5 let. Před zahájením provozní fáze byly s partnery uzavřeny smlouvy o 
užívání, které zejména pojednávají o správě svěřených prostor a movitého majetku pořízeného 
z dotačních zdrojů. 
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8 Popis průběhu prací v přípravné a realizační fázi 

8.1 Projektová příprava 

V úvodu přípravné fáze projektu byl formulován projektový záměr „Revitalizace židovských památek 
v ČR“ a následně proběhlo hodnocení a výběr lokalit a objektů, které budou zahrnuty do projektu.  

Poté byla zpracována analýza potřeb, která byla za součinnosti zainteresovaných stran (zejm. 
představitelé FŽO, odborníci a externí konzultanti, partneři) provedena ve dvou fázích: 

1. Na základě zjištění stavebně technického stavu objektů a technického vybavení 
a personálních kapacit byly identifikovány potřeby investic do obnovení a vybavení objektů 
a potřeby lidského kapitálu na základě srovnání výchozího a plánovaného cílového stavu 
v jednotlivých oblastech.  

2. Následně byly investiční i neinvestiční potřeby zkoordinovány a upraveny z hlediska cílů 
a možností celého projektu a následně sumarizovány jako podklad pro podrobnou analýzu 
projektu. 

Projektová příprava související se stavebními projektovými částmi se zaměřila především na zajištění 
potřebných podkladů a služeb nezbytných pro následnou stavební realizaci. Všechny tyto aktivity tvořily 
v souhrnu tzv. společnou projektovou stavební část a patřilo sem zejména: 

• zpracování koncepce projektu; 

• projektová příprava ve smyslu zpracování dokumentace nezbytné pro vydání příslušných 
povolení, 

• zajišťování inženýringu.  

Jednotlivé objekty zahrnuté do projektu se nacházely v různém stupni projektové přípravy. U některých 
již byla zpracována potřebná projektová dokumentace, u jiných bylo potřeba projektovou dokumentaci 
dopracovat a následně pro všechny objekty zajistit potřebná stavební povolení, případně souhlasná 
stanoviska s ohlášením stavby. Ve třech lokalitách předcházelo stavebnímu řízení ještě územní řízení 
ukončené vydáním územního souhlasu. V případě většiny objektů byla stavební povolení vydána 
v průběhu měsíce března 2011, nejdéle pak trvala stavebně-projektová příprava v Mikulově, kde bylo 
stavební povolení vydáno až v srpnu 2011. 

8.2 Výběr dodavatelů 

V průběhu přípravné fáze projektu byla realizována 2 výběrová řízení, a sice na zpracovatele žádosti o 
poskytnutí podpory a studie proveditelnosti a ekonomického hodnocení projektu a na administrátora 
veřejných zakázek spojené se zajišťováním administrace veřejných zakázek. 

V průběhu realizační fáze projektu bylo realizováno celkem 10 veřejných zakázek a u některých dalších 
došlo k rozšíření dodávek nebo služeb. Oproti původnímu plánu výběrových řízení došlo k některým 
změnám reagujícím na vývoj situace v projektu: 

• výběrové řízení na zpracovatele projektové dokumentace bylo sloučeno s výběrovým řízením na 
zpracování řešení interiérů a expozic, 

• výběrové řízení na zhotovitele povinné metodiky projektu bylo zrušeno z důvodu 
nadbytečnosti, 

• výběrové řízení na dodávky vybavení pro občerstvovací zázemí bylo zrušeno z důvodu vypuštění 
těchto aktivit z projektu v rámci opatření na eliminaci vzniku nedovolené veřejné podpory,  

• výběrové řízení na administrátora veřejných zakázek pro II. etapu bylo nahrazeno jednacím 
řízením bez uveřejnění na rozšíření služeb, 
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• nově byly do plánu výběrových řízení zařazeny zakázky malého rozsahu na zpracování překladů 
pro expozice do anglického jazyka a na dodávky informačních tiskovin pro návštěvníky expozic. 

V průběhu realizační fáze byly vyhlášeny nadlimitní veřejné zakázky na: 

• inženýring pro realizační fázi projektu včetně technického dozoru investora 

Předmětem této zakázky byl výkon funkce technického dozoru investora v době realizace projektu a 
činnosti spojené s dokončením všech objektů, jejich předáním do užívání objednatele. Současně 
technický dozor zajišťoval pro zadavatele koordinaci BOZP po celou dobu trvání zakázky. Výběrové 
řízení proběhlo od června do listopadu 2011 a dodavatelem se stala společnost D-PLUS PROJEKTOVÁ A 
INŽENÝRSKÁ a.s.  

• poskytovatele expertní podpory 

Veřejná zakázka spočívala v zajišťování expertní podpory při realizaci projektu a byla rozdělena na 3 
části: i) oblast muzejního výstavnictví, ii) monitoringu a finančního managementu, řízení rizik a iii) 
právní služby. Pro každou část byl vybrán jeden dodavatel.  

Předmětem Části 1 „Muzejní výstavnictví“ bylo zejména rozpracování témat, odborných a technických 
scénářů pro realizaci jednotlivých expozic v deseti lokalitách a dále spolupráce na výrobě a realizaci 
grafiky pro expozice, na výrobě a dodávkách expozičního řešení a také spolupráce na tvorbě software 
pro interaktivní část expozice. Výstupem zakázky bylo 10 libret stálých expozic, stejného počtu 
odborných a technických scénářů. Tyto výstupy následně tvořily podklad pro veřejnou zakázku na 
architektonické a grafické řešení expozic formou projektů. Dodavatelem se stala společnost LN-design 
s.r.o. 

Předmětem Části 2 zakázky byla dodávka služeb expertní podpory projektového řízení v oblasti 
monitoring projektu, řízení rizik, finančního managementu a metodické podpory. V případě 
monitoringu se jednalo především o zpracovávání a předávání kompletních podkladů metodické, 
finanční a ekonomické části projektu pro etapové monitorovací zprávy. Služby v oblasti rizikového 
managementu spočívaly zejména ve vypracování analýzy největších zdrojů rizik v projektu, založení 
systému řízení rizik projektu pro realizační fázi projektu a následného průběžného sledování a 
vyhodnocování rizik podle systému řízení rizik včetně zpracování a předkládání návrhu eliminace či 
řešení rizik. Závěrečnou fází této části služeb pak bylo vypracování návrhu a založení systému řízení rizik 
pro provozní fázi. Činnosti související s finančním managementem projektu se týkaly především 
průběžného zpracování změn rozpočtu a finančního plánu projektu a jeho aktualizace vzhledem k 
čerpání dotace. Činnosti v oblasti metodické podpory byly zaměřené na pravidelnou metodickou 
kontrolu souladu projektu s platnou metodikou IOP, spolupráci při kontrolách projektu a také na 
vypracování části odborného obsahu metodiky-kroniky projektu. Dodavatelem se stala firma EUFC s.r.o. 

Předmětem Části 3 zakázky bylo poskytování právní pomoci při zajištění realizace projektu ve věcech 
svěřených ve vyjmenovaných druzích právní agendy. Dodavatelem se stala společnost Schönherr s.r.o. 

• zpracovatele projektové dokumentace 

Předmětem výběrového řízení bylo zpracování kompletní projektové dokumentace pro stavební 
povolení a pro provedení staveb, rozpočty a další podklady, technickou pomoc, architektonický dohled 
v průběhu realizace stavebních úprav a zpracování návrhu interiérů jako podkladu pro provedení 
stavebních úprav (návrh rozmístění interiérů, návrhy úprav stavebních konstrukcí aj.). Dodavatelem 
projekčních prací se stala společnost ATELIER SOUKUP s.r.o. 

• zhotovitele stavební prací (stavebních úprav) 

Předmětem zakázky byla vyšší kompletizovaná dodávka staveb, na jejímž základě byl zhotovitel povinen 
provést dílo spočívající v rekonstrukci a restaurátorské obnově všech objektů/budov zapojených do 
projektu. Zadávací řízení formou nadlimitní zakázky bylo zahájeno 27. června 2011 a bylo následně i 
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zdárně ukončeno, což lze ze zpětného pohledu považovat za klíčový moment úspěšného dokončení 
celého projektu. Smlouva se zhotovitelem, firmou GEMA ART GROUP a.s. byla uzavřena 27. září 2011.    

Dodávky v rámci této zakázky bylo nutné v průběhu realizace rozšířit v důsledku vzniku 
nepředvídatelných okolností.  

• dodávky vybavení pro interiéry 

Předmětem veřejné zakázky byla komplexní realizace a dodávka deseti stálých muzejních expozic do 
souboru patnácti památkových objektů v deseti lokalitách zařazených do projektu Revitalizace 
židovských památek v České republice včetně zázemí pro průvodce, kustody a lektory, Jedná se o 
dodávky typizovaného vybavení interiérů - kancelářský nábytek, stoly, židle, skříňky aj. Dále tvoří 
předmět plnění dodávka a montáž typizovaného nábytku pro jednotlivé objekty (stohovatelné židle pro 
synagogy, vybavení zázemí pro průvodce, kustody a lektory). 

Toto výběrové řízení způsobilo největší komplikace v průběhu realizační fáze projektu a zároveň bylo 
hlavní příčinou jejího prodloužení o celý jeden rok. Důvodem byla nutnost zadávací řízení dvakrát 
opakovat.  

Poprvé bylo zadávací řízení vyhlášeno 13. února 2013, a to jako nadlimitní zakázka dělená na části. 
Termín podávání nabídek byl stanoven do 9. května 2013. Zadávací řízení muselo být zrušeno z důvodu 
předložení pouze jedné soutěžní nabídky. 

Následně bylo potřeba upravit zadávací dokumentaci a opět ji nechat nejprve posoudit a schválit 
zprostředkujícím subjektem. V důsledku změny pohledu ZS byla zakázka nově koncipována již jako 
komplexní dodávka a nikoliv jako zakázka dělená na části. Podruhé bylo zadávací řízení vyhlášeno 25. 
června 2013 s termínem podávání nabídek do 19. srpna 2013. I toto zadávací řízení muselo být nakonec 
zrušeno, a to z důvodu, že v zadávacím řízení zbyla po posouzení nabídek k hodnocení pouze jedna 
nabídka. V souladu se zákonem o zadávání veřejných zakázek musel zadavatel zadávací řízení zrušit.   

Potřetí bylo zadávací řízení vyhlášeno na konci října 2013 s termínem podání nabídek do poloviny 
prosince téhož roku. Do tohoto zadávacího řízení se přihlásili 3 zájemci, žádný z nich nebyl vyloučen, a 
proto bylo možné zakázku přidělit vítěznému uchazeči, kterým se stala společnost GEMA ART GROUP 
a.s.   

Formou dalších zakázek, tentokráte již podlimitních či pouze malého rozsahu, bylo zajištěno také 
zpracování architektonického a grafického řešení expozic, výroba velkoplošných reklamních panelů, 
výroba stálých vysvětlujících tabulek, zajištění překladů textů pro expozice a také rozšíření služeb 
administrátora VZ a zpracovatele projektové dokumentace.    

8.3 Popis realizace stavebních částí projektu 

Jak již bylo uvedeno výše, smlouva s dodavatelem stavebních prací byla podepsána na konci září 2011 a 
následně pak v průběhu října proběhlo předání jednotlivých staveb dodavateli stavby. 

7.3.1 Úštěk – synagoga 

Objekt synagogy v Úštěku patřil z pohledu prováděných stavebně rekonstrukčních prací méně 
náročným objektům zapojeným do projektu. Od předání stavby až do zahájení stavební sezóny 2012 
probíhalo v objektu vyklízení dosavadního inventáře a expozice. V průběhu roku 2012 byly poté 
provedeny v interiéru sanační práce a opravy vnitřních omítek a v exteriéru terénní úpravy a také 
stavba opěrných zdí.  

Následně již v prvním čtvrtletí 2013 byly postupně dokončovány stavebně rekonstrukční práce, 
opravovány zjištěné nedostatky a v červnu dodavatel odstranil zbylé závady v interiéru i exteriéru a 
synagoga tak byla dokončena. Ukončení stavebních prací prováděných na základě ohlášení bylo 
oficiálně ukončeno sdělením stavebnímu úřadu dne 9. prosince 2013. 
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Obrázek 18: Synagoga v Úštěku 

   

 

7.3.2 Úštěk – rabínský dům 

V objektu rabínského domu probíhaly od předání stavby do konce roku 2011 demontáže a vyklízecí 
práce, bourací práce, byly zahájeny archeologické a restaurátorské práce a byl proveden rozvod 
elektroinstalace. V první polovině roku 2012 pokračovaly bourací práce v objektu, došlo k demontáži 
dřevěných podlah a dveřních křídel, oken, vybourání nepůvodních podlah, zajištění původní klenby 
v suterénu, likvidace suti, montáži stavebního rozvodu elektroinstalace, byly odstraněny všechny 
nepůvodní přezdívky, v půdním prostoru bylo provedeno chemické ošetření krovů a podlah, 
deponování truhlářských výrobků k renovaci a probíhaly rovněž výkopové práce. Následně byly osazeny 
nosné trámy stropů, dozděny stěny, opraveny omítky a realizována tepelná izolace. Také byly 
modernizovány rozvody kotelny. Do konce roku 2012 byl dokončen rozvod kanalizace v suterénu a 
postupně zahájeny dokončovací práce v interiéru.  

Dokončovací práce v interiéru probíhaly do jara 2013, kdy byly také dokončeny restaurátorské práce a 
rovněž venkovní úpravy v okolí objektu vč. zpevněných ploch. Kolaudační souhlas byl vydán 12. prosince 
2013. 

Obrázek 19: Rabínský dům v Úštěku 

  

 

7.3.3 Jičín – synagoga 

Do konce roku 2011 probíhaly v tomto objektu přípravné práce a také archeologický a restaurátorský 
průzkum. V roce 2012 byly realizovány sanační práce na opravě venkovních omítek i práce v interiéru, 
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koncem roku pak byly realizovány truhlářské práce v interiéru. V průběhu měsíce května 2013 byly 
dokončeny stavební práce.  Ukončení stavebních prací prováděných na základě ohlášení bylo oficiálně 
ukončeno sdělením stavebnímu úřadu dne 27. října 2013 

Obrázek 20: Synagoga v Jičíně 

 

 

 

 

 

7.3.4 Jičín – židovská škola 

Od předání stavby do konce roku 2011 byly uskutečněny demontáže podlah v patře objektu, byl 
zahájen archeologický průzkum maleb a truhlářských prvků v interiéru, likvidace odpadů, čištění omítek 
stěn a stopů. 

V I. čtvrtletí 2012 probíhaly bourací práce, demolice dveřních křídel, betonáž, výměna nosných trámů, 
ve dvoře byla provedena sonda podloží, částečně byly instalovány elektrorozvody, byla dokončena 
montáž sádrokartonových nosných konstrukcí, bylo opraveno cihelné zdiva, proběhla částečná montáž 
kanalizace, byly dokončeny hrubé bourací práce a zazdívky novějších otvorů, proběhla instalace rozvodů 
vody a kanalizace v nových prostorech, opravy vnitřních omítek a byly dokončeny výkopové práce a 
uložení splaškové a dešťové kanalizace. V této době byl však zjištěn systém šikmých až svislých trhlin ve 
všech nosných zdech a klenebních pásech v přízemí. Trhliny byly prokresleny na celou výšku objektu. 
Objekt proto bylo nutné sanovat, ovšem způsob sanace bylo možné zvolit až na základě znalosti podloží 
objektu. Ještě v první polovině roku 2012 se pak podařilo provést potřebné statické a zajišťovací práce. 
V průběhu II. čtvrtletí 2012 došlo k opravě krovu, byly restaurovány výmalby, proběhla montáž 
elektroinstalace, výměna okenních rámu a kompletace elektrorozvodů. Ve druhé polovině roku 2012 
byly zčásti osazeny vnitřní rámy oken, probíhalo restaurování vnitřní výmalby, v celém objektu 
pokračovaly stavební práce, došlo k opravě a nátěru fasády dvorní přístavby, montáži okenních křídel, a 
pokračovaly také restaurátorské práce. 

V I. čtvrtletí 2013 byly prováděny opravné práce na pavlačích a soutce a došlo k restaurování vnitřní 
výmalby.  V měsíci červenci pak byly dokončeny všechny zbývající stavební i restaurátorské práce. 
V srpnu 2013 proběhlo kolaudační řízení za účasti investora dodavatele, zástupců hasičského sboru, 
okresní hygienické stanice a stavebního úřadu v Jičíně. V průběhu kolaudace byly však zjištěny závažné 
odchylky od schválené dokumentace a projektu prováděcí dokumentace. Bylo zjištěno, že v průběhu 
projednávání projektu nebyly zapracovány změny a požadavky v dokumentaci a následně znovu 
projednány jak s HZS a OHS, tak i stavebním úřadem města Jičína. Z těchto důvodů byla kolaudace 
zrušena a bylo nutné upravit projekt a zažádat o změnu stavby před dokončením. Dalším problémem, 
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který se objevil při omezení pohybu na stavbě, byla vlhkost v přízemním podlaží budovy projevující se 
tvarovými změnami dřevěných podlah.  

V lednu 2014 dodavatel zahájil práce na již schválených úpravách budovy, které byly projednány a 
schváleny stavebním úřadem ve změně stavby před dokončením. Jednalo se především o úpravu vstupů 
na půdu a do sklepa a opravu kování některých dveří v budově školy. V únoru 2014 zadavatel stavby ve 
spolupráci s autorem projektu vydal pracovní verzi řešící problematiku zvýšené vlhkosti ve sklepních a 
přízemních prostorách školy v Jičíně. Tento projekt byl z hlediska investora několikrát revidován ve 
spolupráci s odbornými firmami zabývající se sanací historických objektů. Obsahem projektu byla: 
úprava odvětrání sklepních prostor do těles stávajících komínů, zajištění nucené ventilace z technických 
místností, sanace zdiva v interiéru, úprava vnitřního dvora a odvod srážkových vod a kompletní úprava 
skladby podlah v přízemí. V březnu proběhlo schválení projektové dokumentace, řešení vlhkosti 
v přízemí; dokumentace byla doplněna o detaily a po doplnění přesného zaměření bylo upraveno 
zastřešení v „soutce“ mezi objekty, kdy úprava spočívala především v demontovatelné části zastřešení 
umožňující revizi prostoru nad střechou a případné opravy střešního pláště. V průběhu I. čtvrtletí 2014 
dodavatel prováděl realizaci opatření na odstranění vlhkosti v přízemí a odstraňoval další zjištěné 
závady. Kolaudační souhlas byl vydán 17. června 2014. 

Obrázek 21: Židovská škola v Jičíně 

 

 

 

7.3.5 Brandýs nad Labem 

V roce 2011 na objektu probíhaly restaurátorské práce, vyklízení staveniště a demontáže podlah a 
v rabínském domě byl zahájen archeologický průzkum. 

V I. čtvrtletí 2012 došlo k demontáži dřevěných podlah, probíhaly bourací a demontážní práce 
v podkroví objektu v rabínském domě a zemní práce v prostoru synagogy; v objektu synagogy byl 
zahájen archeologický průzkum, byly objeveny další vzorky výmalby synagogy. V rabínském domě byly 
vykopány podlahy a základové spáry, probíhal archeologický průzkum, byly vyčištěny zbytky po 
zásypech mezi trámy a došlo k jejich chemickému očištění. V březnu byl v synagoze dokončen 
restaurátorský průzkum; v rabínském domě probíhala podezdívka základů, zemní práce a archeologický 
průzkum, došlo k osekání omítky, opravě trámů a montáži ocelových nosníků a k chemickému ošetření 
podlahy včetně tepelné izolace. Ve II.Q 2012 probíhaly v synagoze archeologické a restaurátorské práce 
a rekonstrukce krovu, v rabínském domě pak vodovodní a kanalizační práce, betonáž, elektrorozvody, 
položení střešní krytiny a zdění obvodových stěn. 

Ve druhé polovině roku 2012 se dodavatel soustředil na opravy vnější fasády, probíhaly zednické práce, 
rozvody elektro, rozvody kabeláže, byla opravována vnitřní klenba synagogy, realizována plynová 
přípojka a probíhaly restaurátorské práce. 
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V první polovině roku 2013 pokračovaly stavební práce na ženské galerii v synagoze a restaurátorské 
práce pod dohledem památkářů. Byly namontovány nové repliky i repasované vnitřní dveře. Probíhaly 
práce na fasádě (opravena hlavní římsa) a výroba nových lavic do síně synagogy. V interiéru rabínského 
domu byly provedeny zbylé rekonstrukční práce.  

Do konce roku 2013 byly prostory synagogy i rabínského domu stavebně i restaurátorsky dokončeny. 
Na jaře 2014 byly provedeny opravy omítky v důsledku vlhkosti. Kolaudační souhlas byl vydán 9. června 
2014. 

Obrázek 22: Synagoga v Brandýse nad Labem 

 

  

 

7.3.6 Plzeň – Stará synagoga 

V roce 2011 byly provedeny sondy v objektu a byly zahájeny restaurátorské průzkumy.  

V I. čtvrtletí 2012 byly zahájeny zemní práce, došlo k bourání konstrukcí a likvidaci suti. Dále probíhal 
archeologický průzkum, na podlahách byl proveden násyp z kameniva, geotextilie, sítě a betonové 
mazaniny. Ve II. čtvrtletí 2012 bylo vystavěno lešení, započaly vnější úpravy povrchů, byly proráženy 
otvory a rovněž probíhalo očištění uměleckých prvků.  

Ve druhé polovině roku 2012 probíhaly zednické a truhlářské práce, elektroinstalace a restaurátorské 
práce a výroba uměleckořemeslných a uměleckých prvků.  

Tyto práce pokračovaly i v roce 2013 kdy v jeho druhé polovině se stavební činnost zaměřila na svislé 
konstrukce a nátěry stěn barvou, osazení kovových předmětů do zdiva, podlahářské práce, truhlářské 
práce, zámečnické práce, kamenické práce; byly rovněž vyrobeny nové lavice a pultík kantora. Na konci 
roku 2013 již probíhalo odstraňování nedodělků a vad a objekt byl připravován na užívání. Kolaudační 
souhlas byl vydán 17. října 2013. 

Obrázek 23: Stará synagoga v Plzni 
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7.3.7 Plzeň - dům šámese 

Obdobně jako v případě synagogy byly do konce roku 2011 provedeny sondy a probíhaly restaurátorské 
průzkumy. 

V I. čtvrtletí 2012 byly dále prováděny sondy, probíhalo bourání konstrukcí, prorážení otvorů, likvidace 
suti, tesařské konstrukce, tesařské a klempířské konstrukce, byly provedeny ochranné nátěry, 
zbudovány dešťové přípojky kanalizace a realizována přípojka plynovodu. Ve II.čtvrtletí 2012 byly 
prováděny svislé a vodorovné konstrukce, podlahy, probíhaly bourací práce, izolace, elektroinstalace, 
plynovod, UV, vnitřní úpravy povrchů a prorážení otvorů. Do konce roku 2012 byly ještě realizovány 
vodovodní přípojky, došlo k fixaci původních maleb v interiéru a k sanaci fasády. 

V první polovině roku 2013 byly práce zaměřeny na dlažby, zdravotně technické instalace, 
vzduchotechniku, plyn; byly dokončeny nátěry fasády a truhlářské práce a na konci roku již probíhalo 
pouze odstraňování nedodělků a vad a objekt byl připravován na užívání. Kolaudační souhlas byl vydán 
17. října 2013. 

Obrázek 24: Dům šámese v Plzni 

 

 

 

7.3.8 Březnice  

Do konce roku 2011 byly prováděny sondy vně i uvnitř objektu, otlučení omítek, rozebrání podlahy, 
restaurátorský průzkum. 
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V I. čtvrletí 2012 došlo k bourání konstrukcí, prorážení otvorů, probíhaly restaurátorské práce, prohlídka 
mykologie a zemní práce. Restaurátorské práce probíhaly i po celý zbytek roku, k nim se přidaly vnitřní a 
vnější úpravy povrchů, sanace, a truhlářské práce. Koncem roku 2012 byly řešeny elektroinstalace, 
položeny podlahy a probíhaly klempířské práce, zámečnické konstrukce a práce na kamenických 
prvcích. Specifickým problémem tohoto objektu se ukázala vysoká hladina spodní vody, která byla 
zjištěna při sondách a čerpacích zkouškách. V návaznosti na to bylo nutné změnit projekt ve smyslu 
aktualizace koncepce odstranění vlhkosti zdiva.  

V první polovině roku 2013 byla doplněna cihelná dlažba, byla provedena výmalba vnitřních prostor s 
barevným pojetím, renovace stávajících dveří, následovaly rovněž fasádní nátěry a zároveň i nadále 
pokračovaly restaurátorské práce, truhlářské práce, elektroinstalace a vnitřní vodovod. Ve druhé 
polovině roku 2013 již postupně docházelo k odstraňování vad a nedodělků a byly dokončovány 
restaurátorské a truhlářské práce a následně proběhlo předání stavby. Ke kolaudaci objektu došlo 7. 
října 2013. 

Obrázek 25: Synagoga v Březnici 

 

 

 

7.3.9 Nová Cerekev 

Do konce roku 2011 probíhaly v objektu restaurátorské průzkumy. 

První polovina roku 2012 byla ve znamení přípravných prací, kdy došlo k demolici podlah, shromáždění 
části mobiliáře, bylo zbudováno lešení a započaly práce na tesařských konstrukcích a elektrorozvodech. 
Ve druhé polovině roku byla opravena fasáda a proběhly restaurátorské práce.  

V prvním pololetí roku 2013 pokračovaly stavební práce, práce elektrikářské, byla vybudována 
vodoměrná šachta, byly dokončeny práce na pokládce podlah, stavební práce postupně přešly do fáze 
odstraňování vad a nedodělků a stavba byla dokončena. Kolaudace objektu proběhla 15. listopadu 
2013. 

Obrázek 26: Synagoga v Nové Cerekvi 
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7.3.10 Polná – synagoga 

Stavební práce na objektu započaly v roce 2012 přípravou staveniště a demoličními a sanačními 
pracemi. Ve druhé polovině roku probíhaly stavební práce, odvětrávání, izolační práce a koncem roku 
byly zahájeny rovněž restaurátorské práce na výrobě nového aronu ha-kodeš. 

V první polovině roku 2013 pak již probíhaly postupně dokončovací práce na objektu a jeho předání 
investorovi. Kolaudační souhlas byl vydán 29. října 2013. 

Obrázek 27: Synagoga v Polné 

 

 

7.3.11 Polná – rabínský dům 

Stavební práce na objektu rabínského domu probíhaly souběžně s pracemi na synagoze. Rovněž zde 
byly v roce 2012 zahájeny průzkumné, demoliční a zednické práce a došlo k začištění omítek. Následně 
byly dokončeny hrubé podlahy v 1. NP. Ve druhé polovině roku probíhaly sanační práce a došlo také k 
zesílení nosných konstrukcí.  
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Stavební práce na objektu pokračovaly i v průběhu I. čtvrtletí 2013 a následně přešly do prací 
dokončovacích. Objekt byl zkolaudován 29. října 2013. 

Obrázek 28: Rabínský dům v Polné 

 

 

7.3.12 Boskovice – synagoga 

Stavební úpravy synagogy v Boskovicích patřily z hlediska rozsahu k těm méně náročným v rámci 
projektu Revitalizace. Byly zahájeny v roce 2011 prováděním sond a napojením rozvaděče. 

V první polovině roku 2012 byl opraven střešní plášť, do konce roku pak probíhalo odvlhčení objektu, 
repase oken a dveří, byly dokončeny vnitřních omítek, upravena dlažba a byly prováděny restaurátorské 
práce. Zbývající řemeslné a restaurátorské práce byly následně ukončené v I. čtvrtletí 2013. Kolaudační 
souhlas byl vydán 12. listopadu 2013. 

Obrázek 29: Synagoga v Boskovicích 

 

 

7.3.13 Boskovice – obecní dům 

Do konce roku 2011 byly v objektu realizovány sondy a probíhaly restaurátorské průzkumy.  

Na počátku roku 2012 by posouzen způsob sanace nosné konstrukce, zajištěn stratigrafický průzkum a 
následně zahájeny demoliční práce, elektropráce a restaurátorský průzkum. Následně pokračovaly 
zednické práce, práce na kanalizační přípojce a tesařské práce. 

Ve druhé polovině roku 2012 probíhaly práce na fasádě i vnitřních omítkách, dále elektro práce, byly 
dozděny příčky, opraven krov, došlo k betonáži podlah 1. NP a montáži rozvaděčů elektro. Byly 
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vyrobeny dveře, provedeny rozvody topení, truhlářské práce a byly dokončeny podlahářské, 
obkladačské a kamenické práce. 

Stavebně rekonstrukční práce byly ukončeny v I. čtvrtletí 2013. Kolaudační souhlas byl vydán 14. října 
2013. 

Obrázek 30: Obecní dům v Boskovicích 

 

7.3.14 Mikulov 

Po předání objektu zhotoviteli byl nejprve ujednán postup při odstraňování novodobých vrstev podlahy 
a následně zahájeny stavební práce a archeologický průzkum. 

Archeologický průzkum pokračoval dále v I. čtvrtletí 2012, kdy byla zároveň provedena demolice 
přístavby sociálního zařízení, rozkryta část střechy a došlo k protézování  krovu. Ve II. čtvrtletí 2012 byl 
opraven krov, provedeny rozvody vody a kanalizace, byla ukončena demolice přístavby a probíhaly další 
zemní práce. V průběhu III. čtvrtletí 2012 byla provedena hrubá stavba dvorní přístavby a sociálního 
zařízení a byly zahájeny práce na svatostánku. Do konce roku 2012 pak probíhaly ještě tesařské práce 
na krovu, zednické práce na nové přístavbě, izolace a restaurátorské práce. 

V roce 2013 byly realizovány práce kamenické a dlaždičské a probíhaly také restaurátorské práce. 
Z důvodu nepředpokládaných skutečností během technologických postupů při restaurátorských pracích 
však k prodlení v dokončení finálních stavebních prací u synagogy v Mikulově a to až do 1. poloviny roku 
2014. Kolaudační souhlas byl vydán 29. dubna 2014. 

Obrázek 31: Synagoga v Mikulově 
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7.3.15 Krnov 

Do konce roku 2011 byly provedeny některé bourací práce a také sondy. 

V první polovině roku 2012 byly realizovány výkopy odvodového kanálku, zahájena stavba prostorového 
lešení a pokračovaly bourací a demontážní a bourací práce v prostoru 2. NP. Následně byla opravena 
podlaha na půdě a byly odstraněny omítky. Ve druhé polovině roku poté došlo k montáži střešní 
krytiny, opravě krovu a omítek fasády včetně jejího nátěru. Dále probíhaly také restaurátorské práce, 
byly dokončeny tesařské práce, truhlářské práce a vnitřní omítky. 

Stavební práce pokračovaly ještě v I. čtvrtletí 2013, byly realizovány vybrané řemeslné práce a opravy 
vnitřních omítek. Následovaly závěrečné stavební práce a stavba byla v polovině roku dokončena. U 
tohoto objektu byla v průběhu stavebních prací navržena a následně také realizována změna 
technického řešení (skladba podlah, větrací kanály). Kolaudace objektu proběhla 19. listopadu 2013. 

Obrázek 32: Synagoga v Krnově 

 

 

8.4 Popis realizace programových částí projektu 

Příprava programových částí projektu započala souběžně se zahájením realizační fáze projektu. Hlavní 
odpovědnou osobou byla manažerka programových částí.  

Nejprve proběhla příprava koncepce expozic formou rešerše a zpracování podkladů. Na základě tohoto 
rámcového návrhu byla zadána zakázka na odborné rozpracování jednotlivých témat do libret stálých 
expozic a také technických scénářů. Tyto výstupy následně sloužily jako podklad pro zakázku na 
architektonické a grafické řešení expozic. Výsledkem byla kompletně zpracovaná dokumentace 
provedení interiérů deseti stálých expozic v lokalitách zapojených do projektu. 

Každá stálá expozice v konkrétním objektu byla koncipována jako samostatné dílo, které reaguje na 
potřeby objektu - „exponátu“, výtvarného účinku, provozu a v neposlední řadě na požadavky autora 
scénáře. Ve zvláště důležitých prostorech, byly jako nosiče navrženy transparentní prvky, které 
ponechávají dojem z prostoru v pokud možno nenarušený samotnou expozicí. Základní barevnost 
expozic vždy vycházela z konkrétního místa, barevnost grafiky do sebe přejímala barevné řešení 
objektu. Vzhledem k souběžné práci grafika a architekta bylo možné vzájemně se inspirovat svými 
návrhy hned v počátcích a tak některé prvky grafického a architektonického řešení se ovlivňují ve svých 
formách. 

Projekt architektonického a grafického řešení expozic byl stěžejním podkladem pro zadávací řízení na 
zakázku na dodávky vybavení pro interiéry, která byla – po dvojím vynuceném opakování – ukončena až 
v lednu 2014. Poté byla obratem zahájena příprava expozic a následně byly do konce května jednotlivé 
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expozice v objektech nainstalovány. Zároveň byl dodán typizovaný nábytek, mobiliář a také potřebné 
techniky. 

8.5 Popis programových činností a způsob jejich zajištění  

Výstupem programových projektových částí projektu je připravený tematicky ucelený soubor kulturních 
a vzdělávacích služeb prezentujících židovskou kulturu v České republice. 

Každá stálá expozice je tvořena čtyřmi základními částmi, které jsou dle lokality obsaženy v jednom 
nebo ve více objektech. Základem je vždy hlavní část expozice týkající se vybraného obecného tématu 
s volnou vazbou k danému místu. Každá lokalita obsahuje také expozici týkající se regionální historie, 
podrobné informace vážící se k projektu Deseti hvězd a prostor pro krátkodobé expozice. Úvodní 
multimediální panel, společně s venkovními poutači a logem tvoří základní tvář projektu. Informace a 
základní seznámení se s ostatními objekty je vždy situováno do prostoru recepce nebo návštěvnického 
centra. Tyto vstupní prvky byly navrženy v několika základních modifikacích, jejichž použití bylo 
podmíněno charakterem konkrétní lokality. Základní výraz designu se opakuje na jednotlivých 
objektech a tímto způsobem je vnějškově propojuje v celek Deseti hvězd. Další části výstavy v sobě vždy 
obsahují prvky opakující se nebo vycházející z obdobných geometrických principů, ale také zcela 
atypické prvky – vždy v přímé podřízenosti požadavkům daných charakterem místa. 

Vybavení interiérů (expozic a návštěvnických center) přístupných pro veřejnost jsou řešeny vesměs jako 
atypické. Typový nábytek kvalitního provedení byl z části použit pro mobiliář (např. stoly, židle) a pro 
vybavení provozního zázemí objektů (prostory pro obsluhu, minimální zařízení pro lektory). Náznakové 
instalace byly řešeny dvojím způsobem: i) přístupné – návštěvník si zde může sednout, půjčit knihu a 
podobně. Nábytek a exponáty nemají vysokou historickou hodnotu a expozice není vybavena drobnými 
předměty, ii) nepřístupné – ohrazené stojany s lanem. Rekonstruovaný interiér byl proveden do detailů 
a vybaven drobnými exponáty. Důležitou součástí každé expozice jsou prvky multimédií, které rozšiřují 
možnosti expozice a zároveň ho činí atraktivnějším. Obecně jsou členěny do tří kategorií, a to podle své 
náplně, umístění a tvarového řešení. 

Vybrané prostory stálých expozic jsou podle nároků konkrétní výstavy vybaveny ozvučením pro 
dokreslení atmosféry ambientní hudbou, popřípadě jinou nahrávkou. Záměrem řešení ozvučení je 
vyhnout se nekonečnému a hlasitému opakování stále stejné nahrávky. Proto jsou panely ozvučeny 
jednotlivě a způsobem, který nejlépe odpovídá záměru expozice. Pro ozvučení přednášek a promítání 
v prostorách synagog je k dispozici soustava přenosných stojanů s reproduktory, stojanu s plátnem a 
mobilního boxu se zesilovačem, 50projektorem a dalším příslušenstvím. 

Dalšími programovými částmi – kulturními aktivitami v jednotlivých lokalitách budou výstavy 
(vernisáže), koncerty, přednášky, workshopy, filmové projekce a videoprojekce a divadla a jiné 
performance s vazbou na židovskou kulturu a historii. 

Realizace programových částí v provozní fázi bude centrálně koordinována ze strany FŽO s metodickou 
podporou Židovského muzea v Praze (spolupracující subjekt v projektu) a budou ji zabezpečovat 
především partneři v jednotlivých lokalitách ve spolupráci s FŽO.  

Operativní úroveň provozu projektu bude podléhat managementu a koordinaci Realizačního týmu 
projektu, potažmo Radě a Prezidiu FŽO. 

 

Následující tabulka poskytuje návrh základního rozvržení hlavních témat stálých expozic a také dalších 
aktivit v jednotlivých lokalitách. Dřívější stálé expozice v synagogách (Úštěk, Jičín, Polná, Mikulov, 
Boskovice) byly rozšířeny a v ostatních lokalitách byly vybudovány expozice nové. 
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Tabulka 5: Přehled funkčního využití objektů v provozní fázi 

Lokalita Objekt Tematické vymezení náplň, aktivity Provozovatel/garant 

Úštěk 
 

synagoga 
 

− expozice: „Židovské školství“ a byt učitele, 
rekonstrukce synagogy a historie židovské obce 
v Úštěku a v severozápadních Čechách 

− koncerty, výstavy 

FŽO 
rabínský dům − návštěvnické centrum, 

− dílčí expozice + zpřístupnění mikve,  

− vzdělávací středisko (pořádání workshopů, 
přednášek, seminářů apod.) vč. zázemí pro lektory,  

− pořádání kulturních akcí (např. divadelní představení 
aj.), 

Jičín 
 

synagoga − expozice: historie židovské obce v severovýchodních 
Čechách a rekonstrukce synagogy 

− koncerty a výstavy 

Baševi, o.p.s. 
židovská škola 
 

− expozice: „Židovští spisovatelé, dramatici, kritici“ 
Karl Kraus, Ernst Polak, okruh kolem F. Werfla, M. 
Broda, F. Kafky, 

− návštěvnické centrum, 

− vzdělávací akce (workshopy, přednášky), 

− výstavy, divadelní představení aj., 

Brandýs n. L. synagoga spojená 
s rabínským domem 

− expozice: „Prameny judaismu: rabínské písemnictví 
a vzdělanost“, rekonstrukce synagogy a historie 
židovské obce v regionu, 

− návštěvnické centrum, 

− vzdělávací prostory (workshopy, přednášky), 

− výstavy, divadelní představení aj. 

Město Brandýs n.L. 

Plzeň Stará synagoga 
 

− expozice: „Židovské tradice a zvyky, rekonstrukce 
synagogy a historie židovské obce na Plzeňsku a 
v západních Čechách, 

− výstavy, přednášky, koncerty, divadelní představení a 
jiné kulturní akce 

Židovská obec Plzeň 

dům šámese − návštěvnické centrum a zázemí pro lektory 

− workshopy 

Březnice synagoga − expozice: „Židovská vzdělanost v českých zemích“,  

− návštěvnické centrum, 

− výstavy, koncerty, přednášky, divadelní představení, 

− workshopy 

NPÚ - Státní zámek 
Březnice 

Nová Cerekev synagoga − expozice: „Architektura synagog“, významní 
architekti a stavitelé, modely jednotlivých synagog, 

− návštěvnické centrum, 

− výstavy, koncerty, přednášky, divadelní představení, 

− workshopy 

Městys Nová Cerekev 

Polná synagoga 
 

− expozice: historie židovské obce na Vysočině a 
rekonstrukce synagogy 

− výstavy, koncerty a jiné kulturní akce 
Město Polná 

rabínský dům − expozice: „Hilsneriáda a antisemitismus“, 

− návštěvnické centrum, 

− přednášky, workshopy 

Boskovice synagoga − expozice: historie židovské obce na střední Moravě a 
rekonstrukce synagogy 

− výstavy, koncerty a jiné kulturní akce 
Muzeum Boskovicka, 
p.o.  

obecní dům − expozice: „Židovská čtvrti (ghetta)“, historie ghetta, 
život v ghettu, 

− návštěvnické centrum, 

− přednášky, workshopy, divadelní představení 

Mikulov synagoga − expozice: „Rabi Löw a židovská vzdělanost na 
Moravě“, rekonstrukce synagogy a historie židovské 
obce v regionu, 

Regionální muzeum v 
Mikulově, p.o.  
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Lokalita Objekt Tematické vymezení náplň, aktivity Provozovatel/garant 

− návštěvnické centrum, 

− výstavy, přednášky, koncerty, divadelní a jiné 
performance, 

− workshopy 

Krnov synagoga − expozice: „Židovští průmyslníci a vynálezci“, 
rekonstrukce synagogy a historie židovské obce ve 
Slezsku, 

− návštěvnické centrum, 

− výstavy, přednášky, koncerty, divadelní představení 
aj. kulturní akce, 

− workshopy 

Krnovská synagoga, 
o.s. 

 

Stěžení programovou částí projektu jsou stálé tematické multimediální expozice v jednotlivých 
lokalitách zahrnutých do projektu, které společně vytvářející ucelený obraz židovské kultury v České 
republice: 

7.5.1 Úštěk 

Základní koncepcí expozice „Židovské školství“ je ukázat v plné šíři kořeny a základní myšlenky 
židovského vzdělávání od biblických a talmudických dob, přes formy výuky obvyklé v židovských školách 
(chederech) ve středověku, po rozmanité formy židovského vzdělávání v prostředí aškenázských 
židovských obcí (zejména v Čechách a na Moravě), až po zakládání tzv. normálních židovských škol při 
větších židovských obcích od konce 18. století, oddělenou výukou náboženství na školách veřejných a 
budování moderních židovských škol ve 20. století a současnosti. Zvláštní téma pak tvoří také 
samostatné židovské školství na území ČSR mezi světovými válkami a ilegální vzdělávání dětí v 
terezínském ghettu. Závěrečná část expozice je věnována obnově židovského školství v Praze po roce 
1990. 

Obrázek 33: Expozice v synagoze v Úštěku 
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Obrázek 34: Expozice v rabínském domě v Úštěku 

 

 

7.5.2 Jičín 

Expozice v synagoze v Jičíně je věnovaná historii jičínské židovské obce a rekonstrukci synagogy. 

Obrázek 35: Expozice v synagoze v Jičíně 
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Multimediální expozice umístěná v objektu židovské školy č.p. 100 je věnovaná tématu židovských 
spisovatelů, dramatiků a kritiků konce 19. a 1. pol. 20. století. 

Obrázek 36: Expozice v židovské škole v Jičíně 

 

 

7.5.3 Brandýs nad Labem 

Expozice „Prameny judaismu“ v prostorách nově zpřístupněné synagogy a v přízemí bývalého 
rabínského domu si klade za cíl zprostředkovat návštěvníkům vhled do základních literárních pramenů 
rabínského judaismu ve středověku a v raném novověku. Část expozice je věnovaná dějinám místní 
židovské obce obsahuje rovněž období židovského osvícenství (haskala) a následný vývoj v 19. století. 

Obrázek 37: Expozice v synagoze v Brandýse nad Labem 
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7.5.4 Plzeň 

Multimediální expozice „Židovské tradice a zvyky“ umístěná v objektu synagogy seznamuje veřejnost s 
tradicemi a zvyky v judaismu v návaznosti na existující židovskou obec. 

Obrázek 38: Expozice ve Staré synagoze v Plzni 

 

 

7.5.5 Březnice 

Základní koncepcí expozice „Židovská vzdělanost v českých zemích“ je konvenčními i moderními 
prostředky ukázat v plné šíři vývoj židovské vzdělanosti v českých zemích, počínaje historickými sondami 
do raného středověku, vzhledem k bohaté intelektuální tradici středověkých židovských center a jejich 
úzkou kontakty s židovskými učenci západní Evropy, nastínit běžný život v židovských školách a 
metodiku výuky na jednotlivých stupních židovského edukačního systému, další vývoj těchto škol po 
vydání tolerančního patentu, který sice zapříčinil jejich postupný úpadek, na druhou stranu umožnil 
zprvu částečně a po 1848 volnou možnost studovat Židům na středních školách a univerzitách. Stranou 
zájmu nezůstane ani podíl židovského obyvatelstva na kulturním a hospodářském rozvoji ve střední 
Evropě se zřetelem na české země. 

Obrázek 39: Expozice v synagoze v Březnici 
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7.5.6 Polná 

Cílem expozice „Hilsneriáda a antisemitismus“ je přiblížit průběh Hilsnerovy aféry (vražda, vyšetřování, 
proces), zdůraznit manipulovaný a předsudečný průběh a roli obvinění v moderním antisemitismu. 
Ukázat, že obvinění z rituální vraždy slouží především jako názorná demonstrace, vizualizace či metafora 
pro teze moderního politického antisemitismu. Úkolem expozice je kriticky analyzovat její pozadí: 
protižidovské předsudky a vzestup moderního antisemitismu; uvažovat o českém antisemitismu v širším 
kontextu a delším časovém horizontu. Cílem je podnítit v návštěvnících kritické myšlení o roli médií při 
zprostředkování stereotypních názorů a zároveň ovlivňování průběhu vyšetřování a soudních řízení. 

Obrázek 40: Expozice v rabínském domě v Polné 

 

 

7.5.7 Nová Cerekev 

Základní koncepcí stálé expozice „Architektura synagog v českých zemích“ je snaha poskytnout 
představu o původním kulturním poslání synagog jakožto center náboženského, vzdělávacího a 
společenského života židovských komunit, prezentovat je jako specifický druh uměleckých a 
historických stavebních památek, které tvoří součást architektonického dědictví České republiky. Z toho 
hlediska je věnována hlavní pozornost představení základní dispozice synagogálních památek, jejich 
vnitřního uspořádání a výzdoby jako dokladů vývoje architektonických slohů na území České republiky v 
období od 13. do 20. století. 



57 
 

Obrázek 41: Expozice v synagoze Nové Cerekvi 

 

 

7.5.8 Boskovice  

Židovské čtvrti (ghetta) v českých zemích představují určitý fenomén v rámci celé Evropy, který má 
značnou výpovědní hodnotu a potenciál zaujmout návštěvnickou veřejnost. Právě Boskovice se mohou 
pochlubit jednou z nejzajímavějších a nejlépe dochovaných židovských čtvrtí u nás, která je pro své 
urbanisticko-architektonické hodnoty cílem četných návštěv domácích a zahraničních turistů, a proto 
lokalizace expozice k tomuto tématu zde má své plné opodstatnění. Základní koncepcí expozice je 
konvenčními i moderními prostředky ukázat v plné šíři bohatství forem židovských čtvrtí u nás, 
historické příčiny jejich vzniku, zdůvodnění jejich lokalizace a situování, běžný život v ghettu, další vývoj 
čtvrtí po opuštění původními obyvateli a péči o toto kulturní dědictví. 

Obrázek 42: Expozice v synagoze v Březnici 
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7.5.9 Mikulov 

Téma expozice: „Rabbi Löw a židovská vzdělanost na Moravě“ je věnováno této významné osobě 
židovské kultury v českých zemích. Rabbi Jehuda Löw ben Becalel prožil 20 let – zčásti též v Mikulově - 
jako moravský zemský rabín. Mikulov byl totiž od poloviny 16. do poloviny 19. století náboženským, 
politickým a kulturním centrem všech moravských Židů; zdejší židovská obec byla bezkonkurenčně 
nejrozsáhlejší a nejpočetnější na Moravě. Základní koncepcí expozice je předvést celou problematiku v 
historických a společenských souvislostech, zobrazit život a dílo rabbi Löwa, ukázat na jeho vliv na 
židovské společenství Moravy, zachytit představitele židovské vzdělanosti, náboženské a světské 
osobnosti v období středověku, renesance, baroka, židovské osvícenství=haskalu, představitele moderní 
vědy po nabytí občanských práv v polovině 19. století až po rozmach v 1. polovině 20. století. 

Obrázek 43: Expozice v synagoze v Mikulově 

 

 

7.5.10 Krnov 

Expozice „Židovští průmyslníci a vynálezci“ umístěná v objektu krnovské synagogy seznamuje 
návštěvníky s podílem židovské komunity na rozvoji průmyslu, obchodu a vědy na území Čech, Moravy 
a Slezska. Upozorňuje na skutečnost, že mnozí z nich patřili mezi zakladatele moderního průmyslu a 
podnikatelských odvětví v převážné většině našich krajů. 

Obrázek 44: Expozice v synagoze v Knově 
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8.6 Cílové skupiny návštěvníků 

V provozní fázi bude v rámci projektu „Revitalizace židovských památek v ČR“ poskytováno portfolio 
kulturních a vzdělávacích služeb pro následující cílové skupiny:  

 

Tabulka 6: Přehled kulturních a vzdělávacích služeb a cílových skupin v projektu 

Č. Programová část (všechny lokality) Cílové skupiny 

Programové části ve všech uvedených lokalitách   

1. Expozice (stálé) • odborná veřejnost (hebraisté, judaisté, historici, historici umění, 
památkáři, architekti)  

• laická veřejnost (včetně žáků základních škol a studentů středních a 
vysokých škol) 

2. Výstavy (vernisáže) 

3. Koncerty • zájemci o židovskou kulturu 

4. Přednášky (jednodenní) 

• studenti středních škol,  

• žáci 2. stupně ZŠ   

• zájemci o židovskou kulturu 

5. Workshopy (dvoudenní) 
• zájemci o židovskou kulturu  

• odborná veřejnost  

6 Filmové projekce a videoprojekce 
• odborná veřejnost,  

• zájemci o židovskou kulturu 

7. Divadla, performance • žáci MŠ a 1. stupeň ZŠ, zájemci o židovskou kulturu 

Doplňkové služby  

Studovny – Úštěk a Jičín • účastníci akcí, lektoři a účinkující 

 

Projekt a jeho programové portfolio je naplánováno tak, aby v plném provozu pojal cca 
44 tisíc návštěvníků ročně, a to z řad laických i odborných zájemců. Kulturní a vzdělávací služby jsou 
proto zaměřené jak na specifické cílové skupiny z řad odborné veřejnosti, tak i na široký okruh zájemců 
o poskytované kulturní a vzdělávací služby v oblasti židovské kultury a historie z řad laické veřejnosti 

8.7 Postup plánování programových činností  

7.1.1. Zhodnocení nabídky obdobných služeb 

Při analýze nabídky obdobných služeb provozovaných na území České republiky nebyla nalezena žádná 
zařízení, která by deklarovala provázanost takového množství subjektů ve fázi udržitelnosti, jako je 
v případě předmětného projektu. Toto provázání a spolupráce tak velkého počtu subjektů je na území 
ČR jedinečná a bez odpovídajících analogií. V ostatních případech se jedná o izolované a místně, nebo 
maximálně regionálně působící židovské památky zaměřené stěžejně na cestovní ruch (turisty) a 
sekundárně na kulturu a vzdělávání (turisté a milovníci hudby jako takové, nejedná se však vždy o 
židovskou hudbu a skladatele). Většina z nich funguje izolovaně, a tudíž neposkytuje ucelený obraz o 
židovské kultuře a historii tak, jako tomu bude u projektu „Revitalizace židovských památek v ČR“. Tomu 
odpovídá i management těchto lokalit a neexistuje zde žádná výraznější komplementarita a synergie 
s jinými lokalitami a aktivitami podobného typu.  

Separátně je možné uvést několik institucí, které pečují jak o revitalizaci památek židovské kultury, tak o 
jejich sekundární využití pro kulturní účely. Z významných je možné uvést: 

� Třebíč: židovské město (UNESCO), Zadní synagoga, ghetto 

� Hranice na Moravě: synagoga, dnes sloužící jako výstavní síň současného umění 
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� Úsov: synagoga, dnes sloužící jako velmi aktivní kulturní a společenské centrum, židovský 
hřbitov 

� Horská synagoga Hartmanice: památník česko–německo–židovského spolužití, expozice, 
koncerty, expozice Židé na Šumavě 

� Synagoga Rychnov nad Kněžnou 

Ve výše uvedených lokalitách poskytují aktivity a činnosti s obdobného typu, jaké budou nabízeny 
v nových oblastních centrech židovské kultury v rámci předmětného projektu, ale s tím zásadním 
rozdílem, že se nejedná o vzájemně provázané a koordinované aktivity a i jejich portfolio aktivit je užší.  

Na území České republiky nebyl identifikován žádný další obdobný síťový projekt, který by byl svým 
zaměřením, rozsahem, úrovní koordinace a řízení a komplexností podobný projektu „Revitalizace 
židovských památek v ČR“. Projekt je tak specifický a skýtá tak specifické atraktivity, jaké nebyly 
doposud v ČR v souvislosti s prezentací židovské kultury realizovány a poskytovány. 

 

7.1.2 Specifikace poptávky po službách projektu 

Realizace projektu „Revitalizace židovských památek v ČR“ bude probíhat na území 6 regionů 
soudržnosti NUTS 2, 7 krajů (NUTS 3) a v 10 vybraných oblastních centrech židovské kultury. 

Analyzovat zájem a poptávku o židovskou kulturu a kulturní aktivity v ČR je poměrně obtížné, jelikož 
neexistují podrobná relevantní statistická data a informace, ze kterých by bylo možné čerpat.  

Na území ČR se do současnosti dochovala v různém stavu využitelnosti řada projevů hmotné kultury 
židovské pospolitosti: 

� 180 areálů židovských čtvrtí 

� 200 synagog 

� 320 židovských hřbitovů 

Část z těchto památek je státem chráněná jako kulturní památka. Mezi nejvýznamnější památky, 
popřípadě instituce vážící se na židovskou kulturu v ČR patří: Muzeum ghetta v Terezíně, Židovské 
muzeum v Praze a židovská čtvrť v Třebíči, která je zapsaná na Seznam světového kulturního dědictví 
UNESCO. Z hlediska poptávky po muzeálních, expozičních a poznávacích službách určených cílových 
skupin z ČR i ze zahraničí se tyto instituce a objekty vyznačují relativně vysokou návštěvností.  

Dle statistik Národního informačního a poradenského střediska pro kulturu (NIPOS) patří Židovské 
muzeum v Praze a Památník Terezín (muzeum ghetta) mezi 10 nejnavštěvovanějších turistických cílů 
v ČR: v roce 2011 navštívilo Památník Terezín 224,8 tis. návštěvníků a Židovské muzeum v Praze zhruba 
560,7 tis. návštěvníků. Tyto dvě instituce však těží ze svého umístění v Praze a jejím spádovém území a 
výrazně se zaměřují na zahraniční klientelu a turisty, často v podobě organizovaných skupinových 
zájezdů. Informační centra a synagogy s muzeálními a uměleckými expozicemi v židovském městě 
v Třebíči přilákaly v roce 2012 cca 33 tis. návštěvníků, což je možné vysvětlit zapsáním čtvrti na seznam 
UNESCO, orientací na cestovní ruch a turisty (i zahraniční) a kompaktností a rozlohou tohoto unikátního 
židovského města.  

Projekt „Revitalizace židovských památek v ČR“ si klade ambice jiného charakteru - poskytne ucelený 
obraz o židovské kultuře a historii v ČR prostřednictvím kulturních a vzdělávacích služeb. Jedinečnost 
tohoto projektu je v jeho síťovém efektu spočívajícím na jedné straně v rozprostření do menších 
oblastních center, avšak zároveň se zajištěnou centrální koordinací, propojeností a metodickou 
podporou. Tímto svým charakterem a rozsahem se projekt Revitalizace nedá srovnávat s žádnou jinou 
památkou, institucí nebo souborem služeb v oblasti prezentace židovské kultury v ČR.  
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7.1.3 Způsob komunikace s cílovými skupinami návštěvníků 

V realizační fázi projektu se komunikace směrem k cílovým skupinám pohybovala v několika rovinách: 

1. Výroba a instalace velkoplošných reklamních panelů jakožto publicita zaměřená zejména na 
obecnou informovanost o revitalizaci předmětných objektů financovanou z prostředků EU (IOP) 
v průběhu realizace projektu. 

2. Výroba a instalace vysvětlujících tabulek, které jsou určeny jako památní desky pro obecnou, 
dlouhodobější informovanost o podpoře projektu z evropských fondů. 

3. Výroba informačních tiskovin do expozic pro návštěvníky včetně informací o projektu.  

4. Zpracování povinné metodiky-kroniky projektu, a to na základě podkladů dokumentujících vývoj 
realizace projektu shromážděných v jeho průběhu.   

5. Vytvoření a zprovoznění webu projektu www.10hvezd.cz a také profilu na Facebooku. Web je 
zaměřen zejména na prezentaci projektu, informování, komunikaci apod. 

V provozní fázi bude propagaci a publicitu kulturních a vzdělávacích služeb poskytovaných zájemcům 
primárně zajišťovat a koordinovat programový manažer ve spolupráci s partnery projektu dle pokynů a 
jednotného stylu vytvořeného centrálně. Za tímto účelem budou zvoleny (i na základě vlastních 
dosavadních zkušeností) a použity vhodné nástroje propagace a publicity. Pro potřeby propagace budou 
sloužit i webové stránky projektu.  

Tištěné informace o projektu jako celku a jeho dílčích aktivitách (např. termínové listiny, pozvánky, 
plakáty apod.) nebo zpracované výstupy z jednotlivých služeb budou podléhat jednotnému vizuálnímu 
grafickému stylu, který sám o sobě bude mít propagační charakter.   

U vzdělávacích aktivit bude - kromě výše uvedených kanálů - využíváno také technik přímé komunikace 
a napojení na podobná centra, muzea nebo zájmová sdružení (česká i zahraniční). Z těchto aktivit 
budou vydávány studijní materiály a sborníky, popřípadě zvukové a jiné záznamy pro distribuci v rámci 
sítě oblastních center. 

Postupně se strategie komunikace bude vyhodnocovat a dle výsledků se bude zaměřovat na vybrané 
cílové skupiny s cílem dalšího růstu návštěvnosti, růstu povědomí o kulturních a vzdělávacích službách 
v projektu aj. 
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9 Popis provozní fáze 

9.1 Popis věcného, finančního a personálního zajištění budoucí správy a provozu 

V průběhu realizační fáze projektu docházelo k upřesňování věcného a organizačního zajištění budoucí 
správy a provozu projektu, v závislosti na vývoji situace v jednotlivých lokalitách.   

Nositelem projektu pro fázi udržitelnosti zůstává příjemce dotace, tzn. Federace židovských obcí v ČR. 
Provozovateli nebo spoluprovozovateli jednotlivých objektů a také programových projektových částí 
v příslušných lokalitách budou především partneři projektu, kteří ponesou odpovědnost za jejich řádné 
naplňování a fungování.  

Aktuální situace předpokládá následující zajištění provozu lokalit: 

 

Tabulka 7: Zajištění provozu lokalit 

Lokalita Provozovatel 

Úštěk FŽO 

Jičín Baševi, o.p.s. 

Brandýs n. L. Město Brandýs nad Labem – Stará Boleslav 

Plzeň ŽO Plzeň 

Březnice Národní památkový ústav – Správa zámku Březnice 

Nová Cerekev Městys Nová Cerekev 

Polná Město Polná 

Boskovice Muzeum Boskovicka 

Mikulov Regionální muzeum v Mikulově 

Krnov Občanské sdružení Krnovská synagoga 

 

V rámci příprav na provozní fázi projektu bylo nutné provést revizi vzájemných vztahů mezi FŽO a 
partnery a uzavřít příslušné smlouvy, které přesně vymezují práva a povinnosti smluvních stran týkající 
se užívání a péče o objekty, mobiliář a exponáty a zajišťování programových činností.  

Příjemce dotace vlastními silami zabezpečí management, administraci, monitoring a ekonomické 
a účetní operace související s řízením projektu. V provozní fázi bude programová náplň centrálně řízena 
a koordinována programovým manažerem, v jednotlivých lokalitách budou programové aktivity 
zajišťovat partneři projektu.   

Všechny naplánované aktivity v projektu budou provázané, centrálně koordinované a budou svým 
charakterem na sebe navazovat. Zahájení jednotlivých aktivit bude v různých termínech v závislosti na 
dokončovacích pracích jednotlivých objektů. 

Z hlediska funkčního využití prostor neexistují žádné limity, neboť tyto aspekty byly smluvně a 
projekčně vyřešeny. Jelikož se programové aktivity v jednotlivých oblastních centrech židovské kultury 
prolínají a navazují na sebe, předpokládá se úzká spolupráce FŽO a partnerů v provozní fázi.   
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9.2 Základní ekonomické hodnocení provozní fáze 

Výdaje a příjmy projektu byly v době zpracování žádosti o dotaci a studie proveditelnosti a 
ekonomického hodnocení projektu rozděleny na přípravnou, realizační a následně provozní fázi 
projektu v závislosti na skutečnosti, kdy budou vytvořeny. V lokalitách, ve kterých byly dokončeny 
stavební úpravy s předstihem, bylo možno částečně zahájit provoz již v průběhu realizační fáze, kdy 
tedy zároveň začaly generovat i jisté příjmy. Nejedná se však o čisté příjmy projektu, neboť tyto příjmy 
jsou beze zbytku použity k pokrytí provozních nákladů. Projekt by neměl generovat čisté příjmy. 
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10 Harmonogram, rozpočet 

10.1 Plánovaný harmonogram a skutečný průběh 

Rozhodnutí o poskytnutí dotace projektu Revitalizace židovských památek v ČR bylo vydáno dne 7. 
dubna 2011.  

Níže uvedené schéma porovnává původně plánovaný časový harmonogram realizační fáze projektu a 
jeho skutečný průběh. Jak je patrné, došlo k výraznému časovému posunu, který byl způsoben 
především: 

1) Pozdějším zahájením realizační fáze vydáním Rozhodnutí o poskytnutí dotace. Původně 
plánovaný termín byl do konce roku 2009, ovšem RoPD bylo vydáno až počátkem dubna 2010. 

2) Pomalejším postupem stavebních úprav a také restaurátorských prací, a to z celé řady z různých 
důvodů (neočekávané okolnosti vedoucí k úpravám projektu a následným změnovým řízením, 
nedostatečné nasazené kapacity ze strany dodavatele a jeho poddodavatelů, klimatické 
podmínky apod.). 

3) Průtahy při přípravě a schvalování dokumentace k zadávacím řízením. 

4) Nutností dvakrát opakovat zadávací řízení na nadlimitní veřejnou zakázku dodávek vybavení pro 
interiéry z důvodů již popsaných v kapitole 7. 

V důsledku výše popsaných i dalších faktorů došlo k prodloužení realizační fáze projektu o tři čtvrtě 
roku. 

 

Tabulka 8: Harmonogram projektu - plán vs. skutečnost 

 plán 

 skutečnost 

Název 
2010 2011 2012 2013 2014 

I. II. III. IV. I. II. III. IV. I. II. III. IV. I. II. III. IV. I. II. III. IV. 

STAVEBNÍ PROJEKTOVÉ ČÁSTI 

 
VZ na zhotovitele stavby     

                

    

                

1. Úštěk 

    

                

1.1 Úštěk - synagoga 

    

                

Projektová příprava 
    

                

    

                

Stavební úpravy 
    

                

    

                

1.2 Úštěk - rabínský dům 

    

                

Projektová příprava  
    

                

    

                

Stavební úpravy 
    

                

    

                

2 Jičín 

    

                

2.1 Jičín- synagoga 

    

                

Projektová příprava 
    

                

    

                

Stavební úpravy 
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Název 
2010 2011 2012 2013 2014 

I. II. III. IV. I. II. III. IV. I. II. III. IV. I. II. III. IV. I. II. III. IV. 

    

                

2.2 Jičín - škola 

    

                

Projektová příprava 
    

                

    

                

Stavební úpravy 
    

                

    

                

3. Brandýs nad Labem 

    

                

Projektová příprava  
    

                

    

                

Stavební úpravy 
    

                

    

                

4. Plzeň 

    

                

4.1 Plzeň - synagoga 

    

                

Projektová příprava 
    

                

    

                

Stavební úpravy 

    

                

 
    

                

4.2 Plzeň - Dům šámese 

    

                

Projektová příprava 
    

                

    

                

Stavební úpravy 
    

                

    

                

5. Březnice 

    

                

Projektová příprava 
    

                

    

                

Stavební úpravy 
    

                

    

                

6. Nová Cerekev 

    

                

Projektová příprava  
    

                

    

                

Stavební úpravy 
    

                

    

                

7. Polná 

    

                

7.1 Polná - synagoga 

    

                

Projektová příprava 
    

                

    

                

Stavební úpravy 
    

                

    

                

7.2 Polná - rabínský dům 

    

                

Projektová příprava 
    

                

    

                

Stavební úpravy 
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Název 
2010 2011 2012 2013 2014 

I. II. III. IV. I. II. III. IV. I. II. III. IV. I. II. III. IV. I. II. III. IV. 

    

                

8. Boskovice 

    

                

8.1 Boskovice - synagoga 

    

                

Projektová příprava 
    

                

    

                

Stavební úpravy 
    

                

    

                

8.2 Boskovice - obecní dům 

    

                

Projektová příprava 
    

                

    

                

Stavební úpravy 
    

                

    

                

9. Mikulov 

    

                

Projektová příprava 
    

                

    

                

Stavební úpravy 
    

                

    

                

10. Krnov 

    

                

Projektová příprava 
    

                

    

                

Stavební úpravy 
    

                

    

                

 STÁLÉ EXPOZICE 

    

                

VZ na Architektonické a grafické 
řešení expozic 

    

                

Architektonické a grafické řešení 
expozic 

    

                

VZ na dodávky vybavení pro 
interiéry     

                

    

                

Dodávky vybavení pro interiéry 

    

                



 

10.2 Původní rozpočet projektu a skutečné výdaje 

Tabulka uvádí původní rozpočet projektu, který byl součásti schválené žádosti o dotaci na předmětný 
projekt, a aktuální skutečný rozpočet (s vyčíslením neinvestičních nákladů): 

 

Tabulka 9: Rozpočet projektu 

Kód Název nákladu Schválený 
rozpočet 

(v Kč) 

Skutečný 
rozpočet po 
přesunech  

CELKEM   
(v Kč)* 

Skutečný 
rozpočet  
Z TOHO 

NEINVESTIČNÍ 
(v Kč)* 

01 Osobní výdaje (pracovní smlouvy) 7 875 000 10 230 561 10 230 561 

01.01 Mzdové náklady – hrubá mzda 2 632 500 6 112 796 6 112 796 

01.02 Odvody soc. a zdrav. pojištění zaměstnavatele 1 417 500 2 077 789 2 077 789 

01.03 Jiné pracovní smlouvy 3 825 000 2 039 976 2 039 976 

01.03.01 Dohody o pracovní činnosti 3 825 000 2 039 976 2 039 976 

01.03.02 Dohody o provedení práce 0 0 0 

01.03.03 Autorské honoráře 0 0 0 

02 Cestovné 0 637 054 637 054 

02.01 Cestovné (dle zákona č. 262/2006 Sb.) 0 637 054 637 054 

03 Nákupy materiálu 0 44 656 44 656 

03.01 Nákup materiálu (spotřební, pomocný) 0 44 656 44 656 

03.02 Nákup nezbytného vybavení kanceláří, učeben, 
odborných pracovišť 

0 0 0 

03.03 Nákup DHM 0 0 0 

03.04 Ostatní (specifikujte)   0 0 

04 Nákupy služeb (obch. smlouvy, faktury, paragony) 19 691 364 11 054 405 10 549 605 

04.01 Přepravné (převoz materiálu, sbírkového inventáře, 
rozměrných částí expozic) 

0 0 0 

04.02 Pronájmy 0 0 0 

04.03 Služby související s provozem kanceláře (telefony, 
energie aj. režie) 

0 57 132 57 132 

04.04 Studie, publikace (tvorba, tisk, kopírování) 0 242 803 242 803 

04.05 Náklady na povinnou závěrečnou konferenci 200 000 192 853 192 853 

04.06 Náklady na publicitu (informační tabule, pamětní 
desky) 

0 141 063 141 063 

04.07 Náklady na výběrová řízení 499 800 624 800 120 000 

04.08 Náklady na poradenství, expertní, konzultační a jiné 
služby 

18 991 564 9 300 261 9 300 261 

04.09 Právní služby 0 445 682 445 682 

04.10 Ostatní výše nespecifikované služby (specifikujte) 0 49 811 49 811 

celkem neinvestiční náklady 1+2+3+4 27 566 364 21 966 676 21 461 876 
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Kód Název nákladu Schválený 
rozpočet 

(v Kč) 

Skutečný 
rozpočet po 
přesunech  

CELKEM   
(v Kč)* 

Skutečný 
rozpočet  
Z TOHO 

NEINVESTIČNÍ 
(v Kč)* 

05 Investiční náklady 252 116 529 257 716 217 0 

05.01 Zabezpečení výstavby (inženýrská činnost) 8 044 714 3 840 000 0 

05.02 Nákup pozemků, nemovitostí 0 0 0 

05.03 Projektová dokumentace (proj. dokumentace 
stavby, dokumentace pro podání žádosti, EIA, studie 
proveditelnosti) 

14 842 975 8 959 170 0 

05.04 Stavební části stavby 201 117 840 219 761 801 0 

05.05 Technologická zařízení (nákup technol. zařízení, 
strojů a zařízení vč. montáže – nová i použ. zařízení) 

3 250 000 0 0 

05.06 Nákup nehmotného majetku (patenty, knot-how, 
licence) 

0 0 0 

05.07 Nákup mobiliáře 23 280 000 24 409 786 0 

05.08 Ostatní výše nespecifikované investiční náklady 1 581 000 745 460 0 

6 Jiné náklady 0 0 0 

06.01 Ostatní (nelze využít předchozích řádků – 
specifikujte) 

0 0 0 

06.02 DPH, kdy není nárok na odpočet na vstupu 0 0 0 

07 Křížové financování 0 0   

08 Předpokládané příjmy projektu získané během doby 
jeho realizace** 

0 0 0 

09 Uznatelné výdaje celkem 279 682 893 279 682 893 21 461 876 

10 Neuznatelné výdaje celkem (např. bytová výstavba, 
sankce, nákup osobních vozů, vybavení ubytovacích 
kapacit, DPH u plátců, výdaje na opravy) 

2 125 000 7 000 000 4 875 000 

11 Celkové náklady projektu 281 807 893 286 682 893 26 336 876 

 

V průběhu realizace projektu došlo k některým významnějším přesunům položek v rozpočtu projektu 
spočívajícím zejména v přesunutí části prostředků z nákladů na poradenství, expertní, konzultační a 
také právní služby do nákupu mobiliáře. Důvodem bylo na jedné straně nevyčerpání položek 04.08 a 
05.05 a na straně druhé vyšší finanční potřeby na pořízení mobiliáře; došlo také k administrativnímu 
přesunu rozpočtové položky technologické zařízení (položka 05.05) do mobiliáře vzhledem k tomu, že 
se jedná o jeho součást. 

Rovněž byla přesunuta nevyčerpaná část z položky rozpočtu 05.01 (Zabezpečení výstavby) do položky 
05.04 (Stavební části stavby) v návaznosti na odsouhlasené stavební vícepráce. V položce 05.01 
Zabezpečení výstavby (inženýrská činnost) byla dostatečná finanční rezerva, u které nebyl předpoklad 
vyčerpání v plné výši, a proto byla převedena do položky 05.04. 

10.3 Doporučení k sestavení harmonogramu a rozpočtu projektu 

Z hlediska nastavení harmonogramu projektu lze doporučit především dostatečnou časovou rezervu na 
realizaci výběrových řízení na dodavatele. Zejména v případě nadlimitních veřejných zakázek znamená 
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neúspěšné výběrové řízení minimálně další čtvrt roku navíc. Bohužel, i přes veškerou snahu na straně 
zadavatele včas a řádně připravit zadávací dokumentaci a výběrové řízení zahájit, ovlivňují jeho zdárné 
dokončení v mnohem větší míře různé externí, obtížně ovlivnitelné faktory.  

Co se týká doporučení ve vztahu k rozpočtu projektu, významnou pozornost při přípravě obdobných 
typů projektů je potřeba věnovat způsobilosti plánovaných výdajů.  

Bohužel, oproti původním očekáváním byly v průběhu realizační fáze projektu některé výdaje spojené s 
realizací projektu ze strany zprostředkujícího subjektu označeny jako nezpůsobilé, nicméně pro realizaci 
projektu byly nezbytné (např. provoz pražské kanceláře projektu). Riziko pro vznik dalších nezpůsobilých 
výdajů pak může představovat např. nevhodně formulovaný předmět zadání v rámci výběrového řízení 
na externího dodavatele. Proto je nutné zadávací dokumentaci ke každému výběrovému řízení vždy 
před jeho samotným vyhlášením nejprve podrobně analyzovat, a to nejen z hlediska právního souladu, 
ale i z hlediska věcného obsahu ve vztahu ke způsobilým výdajům předmětného dotačního titulu.    

Další závažná komplikace pro příjemce nastala v průběhu I. čtvrtletí 2013, kdy došlo k nečekanému 
pozastavení proplácení způsobilých výdajů v důsledku nevyjasněné situace mezi zprostředkujícím 
subjektem a bankou zajišťující výplaty finančních prostředků ohledně proplácení výdajů projektům IOP. 
Ze strany zprostředkujícího subjektu bylo příjemcům doporučeno financovat výdaje z vlastních zdrojů 
s tím, že jim tyto budou následně refundovány. FŽO se v této souvislosti dostala do velmi vážné situace, 
neboť měla v té době již přeložené ze strany dodavatelů faktury v řádech milionů korun (zejména za 
stavební práce), a hrozilo tudíž riziko smluvních sankcí z prodlení. Vzhledem k tomu, že FŽO nedisponuje 
významnějšími vlastními finančními zdroji, muselo by situaci řešit pravděpodobně půjčkou/úvěrem, což 
by však bylo - s ohledem na potřebný objem prostředků a čas – velice obtížně řešitelné.  

Situaci se sice podařilo vyřešit brzkým obnovením proplácení prostředků z dotace, nicméně na základě 
této zkušenosti lze doporučit při přípravě obdobného typu projektu nejen kvalitně zpracovat a následně 
průběžně aktualizovat cash-flow projektu, ale také hned na počátku upřesnit způsob zajištění vlastních 
finančních zdrojů na úhradu faktur pro případ vzniku problémů s proplácením z dotace; za tímto účelem 
by bylo možné zpracovat jakýsi "krizový plán" situace. 
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11 Rizika a jejich eliminace 

Činnosti spojené se řízením rizik projektu Revitalizace v jeho realizační fázi byly předmětem externích 
služeb expertní podpory projektového řízení. Mezi tyto činnosti patřilo mj. vypracování analýzy 
největších zdrojů rizik v projektu, založení systému řízení rizik projektu pro realizační fázi projektu, 
zajišťování průběžného sledování a vyhodnocováni vnitřních a vnějších rizik podle systému řízení rizik, 
zpracování a předkládání návrhů eliminace či řešení rizik a také vypracováni návrhu a založení systému 
řízení rizik pro provozní fázi. 

11.1 Analýza největších zdrojů rizik v projektu  

V rámci vstupní analýzy největších zdrojů rizik byl vytvořen seznam – katalog rizik, což je databáze rizik 
společně s dalšími doplňujícími informacemi o nich, které jsou nutné pro jejich úspěšné řízení. 
Identifikované rizikové faktory byly následně analyzovány, byla stanovena jejich významnost ve smyslu 
dopadu na úspěšný průběh realizace projektu a podle takto provedené analýzy byly jednotlivé rizikové 
faktory následně setříděny podle jejich celkové významnosti.  

Bylo identifikováno celkem 45 rizik projektu, z nichž 5 bylo klasifikováno stupněm vysoká/kritická: 

� Riziko „Komplikace výběrových řízení“ 

Toto riziko ovlivňuje mj. harmonogram realizace projektu, zejména prodlužováním délky trvání 
výběrových řízení jejich napadáním ze strany uchazečů. Riziko představují rovněž případné 
nedostatky/pochybení v administraci výběrových řízení zjištěné při následné kontrole ze strany 
kontrolních orgánů. Důsledkem může být prodlužování lhůt oproti plánovaným etapám projektových 
částí, v krajním případě až nedodržení termínů ukončení projektu, případně finanční sankce udělená 
příjemci dotace. 

� Riziko „Nedodržení závazků ze strany partnerů“ 

Jedná se o riziko, že partner, případně více partnerů v projektu nedostojí svým závazkům stanoveným 
smluvně: nedodrží některé závazky či je provedou jinak, v jiném rozsahu nebo se zpožděním, a to při 
přípravě programových činností podle plánované etapizace programových projektových částí. To může 
způsobit nepřipravenost programových činností k datu zahájení provozní fáze projektu. Důsledkem 
může být nesplnění podmínek poskytnutí dotace a z toho vyplývající sankce (včetně vracení celé 
dotace). 

� Riziko „Kvalita stavebních prací“ 

Toto riziko vyplývá z nesplnění očekávání kladených na kvalitu prací, případně i zpoždění dokončení. 
Výsledkem mohla být změna stavby a z toho vyplývající prodloužení realizace projektu. 

� Riziko „Mezietapové přesuny nespotřebovaných prostředků“ 

Riziko vzniká v důsledku zpoždění v realizaci plánovaných projektových aktivit. Příjemce žádá o přesuny 
finančních částek v rámci etap projektu. Tato situace ohrožuje vyčerpání přidělené dotace. 

� Riziko „Vznik nezpůsobilých výdajů“ 

Nezpůsobilé výdaje vznikají v důsledku nesplnění pravidel pro způsobilost výdajů pro programy 
spolufinancované ze strukturálních fondů EU (např. v důsledku porušení postupů při zadávání veřejných 
zakázek popř. dalších pravidel IOP). Dochází ke zvyšování celkových nákladů projektu a nárůstu finanční 
zátěže příjemce. 
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11.2 Systém řízení rizik projektu v realizační fázi 

Předmětem služeb expertní podpory projektového řízení v rámci činností související se řízením rizik 
projektu bylo mj. i založení systému řízení rizik projektu pro realizační fázi projektu. 

Základní nástroj a zároveň metodické východisko pro řádné zajišťování činností souvisejících s řízením 
rizik projektu v jeho realizační fázi představuje Příručka řízení rizik projektu (dále jen „Příručka“). Ta 
vytváří závazný úplného a řádného plnění úkolů v oblasti řízení rizik projektu na všech úrovních činností. 
Cílem této Příručky bylo nastavit efektivní systém pro činnosti a pracovní postupy tak, aby byla 
zabezpečena včasnost a dostatečná kvalita požadovaných výstupů. Účelem bylo poskytnout všem 
členům týmu expertní podpory projektového řízení i členům Realizačního týmu projektu podrobné 
vodítko pro všechny jimi vykonávané činnosti a postupy při řízení rizik předmětného projektu. Úkolem 
Příručky bylo definovat odpovědnosti, závazné postupy a lhůty pro jednotlivé úkoly a činnosti a také 
shrnout relevantní metodický rámec. Příručka tak definuje: KDO tvoří organizační strukturu systému 
řízení rizik projektu (subjekty – jejich role, odpovědnosti a kompetence), CO je předmětem systému 
řízení rizik projektu, JAK probíhají jednotlivé procesy a činnosti (postupy) a KDY musejí být definované 
postupy realizovány (časové vymezení postupů – lhůty a termíny). 

Vykazovacím obdobím aktivit spojených s pravidelnými činnostmi řízení rizik projektu „Revitalizace 
židovských památek v ČR“ bylo stanoveno čtvrtletí a hlavním výstupem průběžného sledování a 
vyhodnocování vnitřních a vnějších rizik podle systému řízení rizik je Souhrnná zpráva o řízení rizik. Ta 
obsahuje především přehled o rozhodném období a o organizaci systému řízení rizik, přehled 
vykazovaných rizik, mapa rizik, přehled opatření k zabezpečení vykazovaných rizik a slovní výklad a 
komentáře vykazovaných skutečností (odchylky od předchozího vykazovaného období, včasná varování, 
události hodné zvláštní pozornosti atd.), návrhy řešení, organizační změny apod. 

11.3 Rizika v průběhu realizační fáze projektu a doporučení  

Rizika, která ohrožovala projekt v jeho realizační fázi, bylo možné obecně rozdělit na dva druhy: 

a) průběžně přetrvávající rizikové faktory, 
b) náhlé, ad-hoc nastalé rizikové situace. 

Mezi první druh rizik bylo možné zařadit zejména rizika: 

� Komplikace výběrových řízení 

Tomuto riziku lze částečně čelit zajištěním externích služeb administrátora veřejných zakázek a také 
právních služeb. Nezbytná je rovněž úzká součinnost a komunikace se ZS, kterému příjemce předkládá 
veškerou dokumentaci k výběrovým řízením k posouzení a schválení prostřednictvím elektronického 
webového systému. 

Mezi doporučení pro eliminaci toho typu rizik patří: 

• Včas (s dostatečným předstihem) zahajovat přípravu veřejných zakázek. 

• Důsledně dodržovat veškeré legislativní i metodické pokyny a postupy při zadávání veřejných 
zakázek (v režimu nebo i mimo režim Zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách).  

• Zadávací dokumentaci ke každému VŘ před vyhlášením samotného řízení podrobně analyzovat 
nejen z hlediska právního souladu, ale i z hlediska věcného obsahu ve vztahu ke způsobilým 
výdajům příslušného dotačního titulu.   

• Důsledně využívat všech zákonných možností k urychlení vyřizování stížností na administraci 
výběrových řízení a projednávání nedostatků s kontrolními orgány. 
  

� Mezietapové přesuny nespotřebovaných prostředků 

K opatřením přijatým ke zvládnutí tohoto rizika patří především: 
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• Aktualizace harmonogramu projektu a finančního plánu 

• Komunikace, konzultace se ZS  

• Rozšíření systém pravidelné evidence a kontroly plnění dodávek (např. Zprávy o výstavbě, 
stavební deníky apod.) 

• Kontrola přijatých faktur včetně všech nezbytných příloh a jejich průběžné předkládání ke 
kontrole na ZS  

• Požadavek ze strany Realizačního týmu směrem k dodavatelům detailně zdůvodňovat 
nedodržování plánu prací a fakturace. 

Dalšími doporučeními jsou: 

• Komunikovat s dodavateli, dbát na dodržování termínů předkládání podkladů pro fakturaci. 

• Důsledně kontrolovat přijaté faktury včetně všech nezbytných příloh a průběžně je předkládat 
ke kontrole na ZS. 

• Neprodleně informovat ZS o očekávaných odchylkách od plnění finančního plánu. 
 

� Vznik nezpůsobilých výdajů 

Hlavní doporučení u tohoto rizika jsou: 

• Důsledně kontrolovat přijaté faktury včetně všech nezbytných příloh a průběžně je předkládat 
ke kontrole na ZS.  

• Zadávací dokumentaci ke každému VŘ před vyhlášením samotného řízení analyzovat nejen z 
hlediska právního souladu, ale i z hlediska věcného obsahu ve vztahu ke způsobilým výdajům 
dotačního programu.   

• Neprodleně informovat ZS v případě identifikace potencionálně nezpůsobilého výdaje a 
v součinnosti s ním situaci bezodkladně řešit (např. formou dodatku ke smlouvě 
s dodavatelem).  

 

Základním předpokladem pro úspěšné řešení náhlých, ad-hoc nastalých rizikových událostí je především 
zajištění kvalitního projektového managementu, a to prostřednictvím stabilního (!) realizačního týmu 
projektu. Bez této elementární podmínky/předpokladu není možné úspěšně řídit projekt obdobného 
rozsahu. Členové realizačního týmu musejí disponovat dostatečnými odbornými i organizačně 
administrativními znalostmi a dovednostmi a musí být rovněž zajištěna účinná komunikace jak mezi 
členy realizačního týmu, tak směrem ke ZS, partnerům a také dodavatelům.  

Lze konstatovat, že to, že se podařilo v rámci projektu Revitalizace podařit udržet stabilní realizační tým 
po celou dobu realizační fáze (jediná personální změna proběhla pouze na pozici Administrátora 
projektu z důvodu odchodu na mateřskou dovolenou), je jedním z rozhodujících faktorů a podmínek 
pro zdárné ukončení realizace projektu i přípravu na provozní fázi.      

11.4 Založení systému řízení rizik projektu pro provozní fázi  

V souvislosti se založením systému řízení rizik pro provozní fázi projektu Revitalizace již proběhly a dále 
proběhnou následující činnosti: 

1) Zpracování Metodiky řízení rizik (MŘR) projektu pro provozní fázi 

Metodiku zpracoval tým Expertní podpory projektového řízení pod vedením Manažera řízení rizik. 

2) Zahájení činností v oblasti řízení rizik projektu v provozní fázi 

Bezprostředně po ukončení realizační fáze projektu a zároveň se zahájením provozní fáze začne 
Realizační tým projektu vykonávat aktivity spojené s řízením rizik projektu v provozní fázi, tzn. 
především: 
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• průběžné sledování a vyhodnocování vnitřní a vnější rizik podle systému řízení rizik,  

• okamžité informování Koordinátora projektu o vzniku nebo hrozbě vnitřních nebo vnějších rizik, 

• zpracovávání a předkládání návrhů eliminace či řešení rizik a sledování účinnost opatření 
k eliminaci rizika či problému aj.  

Tyto činnosti budou vykonávány v souladu s postupy popsanými v MŘR. 

Nezbytnými předpoklady řádného zajišťování činností při řízení rizik v provozní fázi projektu jsou: 

1. personální zajištění příslušných pozic v navržené organizační struktuře rizikového 
managementu projektu, 

2. důsledné dodržování pravidel a postupů popsaných v MŘR ze strany všech subjektů a osob, na 
které se působnost této Metodiky vztahuje.  

Odpovědnost za závazné dodržování MŘR přísluší Koordinátorovi projektu.  
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12 Identifikace vzorových prvků obnovy 

Základní součástí revitalizace je rehabilitace památkové hodnoty, která má u židovských památek řadu 
složek: stavebně historickou, uměleckohistorickou, architektonickou a výtvarnou, ale součástí 
památkové hodnoty je i hodnota historická, kultovní a obecně kulturní.  

Ze stavebně historického hlediska jsou židovské památky a zejména synagogy charakteristické 
prolínáním stavební a řemeslnické tradice s novodobými konstrukcemi a technologiemi 19. století, ve 
kterých se uplatňují výrobky počínajícího průmyslu, ve kterém se u nás výrazně uplatňovali právě 
židovští podnikatelé. Do této oblasti patří například užití konstrukční i dekorativní litiny, konstrukční 
oceli, umělého kamene, cementových i kameninových barevných dlaždice, štukových odlitků a terakoty 
pro zdobné prvky fasád, ale i vzduchotechnické a otopné systémy, plynové i elektrické osvětlení atd.  

Z hlediska uměleckohistorického jsou synagogy pozoruhodné bohatstvím dispozičních a prostorových 
řešení úkolu, pro který nebyly k dispozici ustálené typologické vzory, jako tomu bylo např. u kultovních 
staveb křesťanských.  

Mimořádně zajímavá je výzdoba interiéru i fasád, která se většinou pohybuje v oblasti 
pseudohistorických slohů, mnohdy originálně uplatněných. V oblibě je zejména románský a tzv. 
maurský styl. Velmi důležitou roli v architektonickém řešení synagog, ale i některých dalších židovských 
památek, má vzhledem k náboženským regulím ornament a písmo. Všechny tyto aspekty zasluhují 
důkladnou odbornou analýzu, ke které projekt Revitalizace poskytnul bohaté podklady.  

Obnovení kultovní funkce synagog je nedílnou součástí revitalizace. Důraz byl kladen na respektování 
historické podoby kultovního vybavení takovým způsobem, aby bylo schopno naplnit současné 
požadavky náboženského ritu.  

Opravy a obnovy bylo nutné provádět s maximálním respektem k zachované památkové podstatě. 
Nezbytným podkladem návrhu oprav a úprav pro využití bylo dokonalé poznání stavební podstaty 
objektů, jejich umělecké a uměleckořemeslné výzdoby, původního využití a současného stavu všech 
konstrukcí. Všechny dochované prvky bylo třeba důkladně dokumentovat, konzervovat a v přiměřeném 
rozsahu prezentovat.  

Základním článkem revitalizace objektů tedy byla kompletní dokumentace a průzkumy, zejména: 
zaměření, fotodokumentace, paspart prvků, stavebně historický a úplný stavebnětechnický průzkum, 
průzkumy restaurátorské. Dokumentace a průzkumy byly provedeny odborně ve vysoké kvalitě.  

Podmínkou naplnění požadavků dotačního programu na uvedení objektů do soběstačného provozu bylo 
nalezení vhodného využití. U většiny objektů se kromě funkce památkového objektu přístupného pro 
veřejnost a využití židovskou komunitou pro kultovní a společenské potřeby počítá s využitím pro 
kulturní a společenské akce pro širší veřejnost. Tento způsob využití staveb vyžadoval vytvoření 
vyhovujících podmínek pro koncerty, přednášky, scénická představení, výstavy apod. U řady objektů 
bylo nutné vytápění, ve všech objektech musely být nově vybudovány instalace. Nové nároky na využití 
vyžadovaly také vhodný mobiliář. 

Všechny nové úpravy byly provedeny tak, aby nepotlačovaly původní vzhled interiéru, aby 
nekonkurovaly historickému stavu. Samozřejmou podmínkou byla vysoká kvalita návrhu i provedení 
opravy i nového vybavení objektů.  

Uvedené zásady byly uplatňovány ve stejné míře u všech objektů, mezi kterými jsou monumentální 
náročně vyzdobené stavby, které měly demonstrovat bohatství a společenskou úroveň svých uživatelů, 
ale i prosté stavby, které dokládají sociální postavení židovských komunit malých měst.  

 

 



75 
 

Z hlediska použitých technologií při jejich výstavbě lze židovské památky považovat za stavby jako každé 
jiné. V případě umělecké stránky se však již objevují odlišnosti v určitých ikonografiích, souvislostech. 

Specifika v rámci projektu Revitalizace byla zejména v hledání barevnosti fasád, ve zpracování omítek 
nebo celkovému vyznění barev, zlacení apod. Zde lze nacházet odlišnosti vycházející z potřeb židovství 
jako víry a určitého způsobu života. 

Židovské památky v projektu revitalizace se řadí do několika kategorií podle různého pohledu. 
Nejcennější je bezesporu mikulovská synagoga. Když se v 80. letech minulého století přestavovala na 
koncertní síň, zcela zbytečně v ní byl (vedle dalších věcí) zničen barokní aron ha kodeš. Nyní byl za 
složitých okolností znovu rekonstruován. Šlo však o velmi náročnou a složitou práci, založenou na 
kombinaci více věcí: fotografií, nalezených stop ve zdivu, stop po závěsných prvcích, po skobách a z 
toho všeho se pak musely stanovit rozměry a poměry, materiálové využití, a celková podoba.  

Snahou restaurátorů bylo v maximální možné míře vrátit jednotlivým objektům původní podobu a 
atmosféru, ovšem nedá se vrátit a obnovit úplně vše. Zásadní byla snaha vracet památku ve stavebním 
smyslu do původního významu, přičemž ale mnohdy bylo potřeba udělat kombinaci několika 
zachycených fází, protože nebylo možné vybrat jen jednu. To byl například případ synagogy v Brandýse 
nad Labem, kde byly k dispozici fotografie interiérů, ale z pozdější doby, už jako secesní řešení. Sice bylo 
nalezeno starší řešení, ale ne v úplnosti. Restaurátoři museli tedy vyjít z kombinací našich nálezů a 
harmonizovat je, protože touto obnovou se také vytváří nový estetický celek a ten musí působit 
přirozeně. Obnova synagogy v Brandýse n. L. byla složitější v tom, že zde z mobiliáře nic nezbylo. 
Vycházelo se z archeologických nálezů, kterým se podařilo zachytit starší fázi. Ve zdi bylo vyznačeno, 
kde byl původní aron, zachoval se i zbytek prahu, od kterého byly posunuty dnešní vchodové dveře. Při 
truhlářsko-řezbářské rekonstrukci galerií a zábradlí se vycházelo částečně z fotografické dokumentace, 
ale v potaz se braly i nálezy restaurátorského průzkumu na zdech. Finální podoba vznikla kombinací 
dokumentace a nálezů, podle fotek se dělalo „nové dřevo“, galerie i aron. Při stanovování barev 
interiérů vycházeli restaurátoři z dosavadních zkušeností s židovskými památkami. Zvolený přístup byl 
takový, že není možné navrhovat odděleně jednotlivosti, třeba barevnosti galerie; interiér musí být 
jeden celek, jeden obraz. Jestliže je všechno nové, mobiliář, police, galerie, aron, tak aby byl zachován 
historický moment v maximální míře, musely se restaurovat zdi restaurátorským způsobem. 
Restaurátoři nalezli na většině zdí modré mramorování, nadto červené sloupky, z nichž byly v další fázi 
udělány složitější pilastry se zrcátky. Z barevnosti růžových sloupků se logicky odvinula barevnost 
červeného mramorování nových sloupů dřevěných galerií, a z toho se odvinula i barevnost aronu. 

Na fasádě plzeňské synagogy bylo velice náročné zachovat napojování starých a nových omítek v 
prostoru několika mála centimetrů, kde se odehrávají všechny architektonické prvky, pasy, pilastry a 
římsy.  V Plzni se také složitě restaurátorsky obnovoval kazetový strop (podobný jako v Krnově) i 
výmalba celé průčelní stěny jako doplnění dřevěného, už před časem rekonstruovaného aronu. Teprve 
tento celkový dekorativní rámec, baldachýn a dekorativní řešení s tapetovým vzorem, ho dotvořily. 
Nakonec byla realizována dekorativní výmalba celého prostoru. 

V Březnici, kde došlo už dříve k obnově, byl v rámci projektu zrestaurován áron s obloukem.  

Architektonickým klenotem je synagoga v Nové Cerekvi. Jedná se o zajímavý příklad specifické 
transformace stavebních prvků pro židovské náboženské účely. Sloupy a hvězdy tady samy vytvářejí 
kubistickou formu. 
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13 Publicita projektu 

13.1 Propagace a publicita v realizační fázi projektu  

V realizační fázi se propagace, publicita a komunikace směrem k cílovým skupinám pohybovala v 
několika rovinách:  
 
13.1.1  Komunikační strategie 

V průběhu realizační fáze projektu byla vytvořena kostra komunikační strategie, která bude předmětem 
následné aktualizace na základě zkušeností ve fázi provozní. V této strategii budou popsány základní 
metody, kanály a cílové skupiny, na které se bude komunikace zaměřovat.  

První akcí v rámci komunikační strategie projektu bylo zahájení projektu v Jičíně dne 7. dubna 2014 při 
slavnostním podpisu rozhodnutí o přidělení dotace  

 

13.1.2. Povinná publicita 
Povinná publicita celého projektu, která spadala do způsobilých výdajů projektu, byla realizována čtyřmi 
způsoby: 
  
a) Výroba a instalace velkoplošných reklamních panelů.  

Na každém z patnácti objektů projektu byl po celou dobu realizační fáze vyvěšen velkoplošný panel, 
jednalo se o publicitu zaměřenou zejména na obecnou informovanost o revitalizaci předmětných 
objektů financovanou z prostředků EU (IOP) v průběhu realizace projektu. 
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b) Výroba a instalace vysvětlujících tabulek 

Tabulky jsou určeny jako památní desky pro obecnou, dlouhodobější informovanost o podpoře projektu 
z evropských fondů. Tabulky byly vyrobeny z mosazi a nahradily velkoplošné panely po dokončení 
stavebních prací. Tabulky byly osazeny na všech patnácti objektech zařazených do projektu. 

 

c) Příprava, organizace a realizace závěrečné konference 

Obsahem závěrečné konference bude zejména rekapitulace a transfer zkušeností s realizací projektu 
pro jiné zájemce o obdobné aktivity nebo pro zájemce o projekt jako takový, jelikož se jedná o projekt 
pilotní a vzorový.  

d) Zpracování povinné metodiky projektu 
 Po dobu realizační fáze byl průběh projektu zaznamenáván v měsíčních zprávách o výstavbě, které 
zpracovával technický dozor investora. Tyto zprávy měly za cíl průběžně dokumentovat realizaci 
projektu po dobu celé realizační fáze tak, aby existoval dokument o transformaci objektů na centra 
moderních kulturních služeb s tematikou židovské kultury a historie. Na základě podkladů 
dokumentujících vývoj realizace projektu shromážděných v jeho průběhu bude v závěrečné části 
realizační fáze zpracována a vydána povinná metodika projektu.  
 
3. Publicita, která bude mít vztah k propagaci programových projektových částí 
 V průběhu realizační fáze byly vytvořeny a uvedeny do provozu webové stránky projektu 
www.10hvezd.cz. Funkčnost webu bude zaměřena zejména na prezentaci projektu, plánovací činnosti, 
informování, komunikaci apod.  
 

13.2 Propagace a publicita v provozní fázi projektu  

Propagaci a publicitu kulturních a vzdělávacích služeb poskytovaných zájemcům bude primárně 
zajišťovat a koordinovat programový manažer ve spolupráci s oblastními programovými manažery a 
partnery projektu dle pokynů a jednotného stylu vytvořeného centrálně. Za tímto účelem budou 
zvoleny (i na základě vlastních dosavadních zkušeností) a použity vhodné nástroje propagace a publicity. 
Pro potřeby propagace budou sloužit i webové stránky projektu.  
Tištěné informace o projektu jako celku a jeho dílčích aktivitách (např. termínové listiny, pozvánky, 
plakáty apod.) nebo zpracované výstupy z jednotlivých služeb budou podléhat jednotnému vizuálnímu 
grafickému stylu, který sám o sobě bude mít propagační charakter.  
Stravovací a ubytovací služby fungující jako zázemí pro projekt nebudou propagovány žádným 
komunikačním kanálem směrem ke komercionalizaci těchto doplňkových služeb.  
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U vzdělávacích aktivit bude - kromě výše uvedených kanálů - využíváno také technik přímé komunikace 
a napojení na podobná centra, muzea nebo zájmová sdružení (česká i zahraniční). Z těchto aktivit 
budou vydávány studijní materiály a sborníky, popřípadě zvukové a jiné záznamy pro distribuci v rámci 
sítě oblastních center.  
Postupně se strategie komunikace bude vyhodnocovat a dle výsledků se bude zaměřovat na vybrané 
cílové skupiny s cílem dalšího růstu návštěvnosti, růstu povědomí o kulturních a vzdělávacích službách v 
projektu aj. 

13.3 Fotodokumentace závěrečných konferencí v jednotlivých lokalitách 

� 10. června 2014 v synagoze v  Brandýse nad Labem 

 

 

� 11. června 2014 v synagoze v Nové Cerekvi 
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� 12. června 2014 v synagoze v  Březnici 

 
 
 

� 13. června 2014 v synagoze v  Krnově 
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� 17. června 2014 v synagoze a židovské škole v Jičíně 
 

 

 
 

� 18. června 2014 v synagoze a domě šámese v  Plzni 
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� 23. června 2014 v synagoze a rabínském domě v Úštěku 

 
 
 

� 25. června 2014 v synagoze a rabínském domě v Polné 
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� 26. června 2014 v synagoze a obecním domě v Boskovicích 

 
 
 

� 27. června 2014 v synagoze v  Mikulově 
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14 Shrnutí, zhodnocení a doporučení 

14.1 Shrnutí a zhodnocení 

Je možné konstatovat, že hlavní cíl projektu „Revitalizace židovských památek v České republice“, 
kterým bylo využít potenciál dědictví židovské kultury v České republice a realizovat vzorový projekt 
obnovy a využití souboru významných židovských památek k podpoře ekonomického a sociálního růstu 
ČR, se podařilo naplnit. Tento projekt bylo nutné kvůli koordinaci a zajištění synergického efektu 
realizovat centrálně, čímž zároveň došlo k vytvoření odborné a metodicky řízené stálé organizační 
struktury pro prezentaci židovské kultury v ČR. 

Předmětem projektu byl vznik centrálně koordinované a metodicky řízené sítě 10 oblastních center 
židovské kultury tvořených významnými židovskými památkami nebo jejich komplexy s provozem 
kulturních a vzdělávacích aktivit. Jedná se o následující oblastní centra: Úštěk, Jičín, Brandýs nad Labem, 
Plzeň, Březnice, Nová Cerekev, Polná, Boskovice, Mikulov a Krnov. V těchto lokalitách bylo nezbytné 
provést potřebné stavební úpravy objektů, vybavit je mobiliářem a připravit ucelený soubor kulturních 
a vzdělávacích aktivit, které budou tvořit programovou náplň projektu v provozní fázi. Vlastní náplní 
činnosti oblastních center židovské kultury bude za účasti předních odborníků provoz stálých 
historických expozic, organizace a realizace přednášek, workshopů, výstavních projektů, projekce 
dokumentárních filmů s židovskou tematikou, koncertů, divadelních a jiných performancí 
provozovaných jak profesionálními, tak amatérskými soubory a jednotlivci.  

Projekt Revitalizace je jediným tzv. síťovým projektem realizovaným v České republice v programovém 
období 2007 – 2013 za přispění strukturálních fondů EU. 

Agregovaným výstupem projektu je vytvořená 1 centrálně koordinovaná, vzájemně propojená a 
metodicky řízená síť 10 oblastních center židovské kultury soustředěná v 15 objektech zaměřená na 
ucelenou prezentaci tohoto specifického segmentu kulturního dědictví ČR. 

Výhradně pro účely projektu byla vytvořena struktura řízení projektu pro všechny projektové fáze tak, 
aby jednotlivé vykonávané činnosti odpovídaly požadovanému stádiu projektového cyklu. Systém byl 
nastaven tak, aby v průběhu realizace eliminoval potencionální rizika. Na řídící strukturu byly formou 
nákupu služeb navázány také nezbytné podpůrné a poradenské činnosti vyžadující specifické 
odbornosti. Ve vztahu k realizaci programu (tzn. jeho obsahové náplni) hrají významnou úlohu partneři 
projektu, s nimiž jsou uzavřené partnerské smlouvy. Jejich činnost je koordinována realizačním týmem 
projektu. 

Jak vyplývá z provedených analýz nabídky a poptávky, v České republice není v současné době 
realizován žádný obdobný projekt, která by poskytoval kulturní a vzdělávací služby v obdobném 
rozsahu, zaměření, s podobnými tématy a typologií služeb, jako je tomu v případě plánovaného 
předmětného projektu Revitalizace. Poptávka po podobných službách existuje a realizací projektu se 
dále rozšíří a doplní spektrum témat a služeb s přidanou hodnotou, které projekt nabízí. Nové (a 
v mnohém netradiční) expozice, kulturní a vzdělávací akce a další aktivity nabídnou zájemcům o 
židovskou kulturu nové zážitky prostřednictvím využití potenciálu sítě oblastních center židovské 
kultury. 

Cílovými skupinami v projektu jsou - dle povahy konkrétních aktivit – jednak specifické cílové skupiny 
z řad odborné veřejnosti (např.: hebraisté, judaisté, historici, historici umění, památkáři, architekti aj.), 
tak lidé se specifickým zájmem o židovskou kulturu a o poskytované kulturní a vzdělávací služby z řad 
laické veřejnosti včetně žáků základních škol a studentů středních a vysokých škol) z celé ČR. 

Jednotlivé aktivity realizační fáze byly rozděleny do stavebních projektových částí a programových 
projektových částí, jejichž etapizace musela být nezbytně vzájemně zkoordinovaná, a rovněž do řídících 
a podpůrných projektových částí, které probíhaly většinou kontinuálně. 
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Hlavní etapy realizační fáze byly: 

1) Přípravné stavební práce, tj. dokončení zpracování projektové dokumentace a stavebních řízení 
ke všem objektům. Paralelně s přípravnými stavebními pracemi byla zahájena i konkretizace 
programových činností do úrovně požadavků na úpravy interiérů tak, aby tyto požadavky mohly 
být začleněny do projektových dokumentací a staly se podkladem pro zpracování koncepcí a 
scénářů expozic. 

2) Realizace stavebních úprav a příprava programových činností. Stavební práce a úpravy byly 
zahajovány postupně, v závislosti na připravenosti jednotlivých lokalit. Souběžně se stavebními 
pracemi a úpravami jednotlivých objektů probíhala příprava náplně a odborného zajištění všech 
programových činností, včetně zadání a „vysoutěžení“ dodávek vybavení prostor pro 
programové činnosti. 

3) Dokončení všech stavebních prací, vybavení prostor a příprava FŽO a partnerů na zahájení 
provozu od července 2014. 

Oficiálním termínem ukončení realizační fáze projektu byl 30. červen 2014. 

14.2 Doporučení pro nositele obdobných projektů 

Na základě získaných zkušeností lze nositelům obdobných projektů obecně doporučit zejména: 

1. Včas (s dostatečným předstihem) zahajovat přípravu veřejných zakázek. 
2. Důsledně dodržovat veškeré legislativní i metodické pokyny a postupy při zadávání veřejných 

zakázek (v režimu nebo i mimo režim Zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách).  
3. Zadávací dokumentaci ke každému VŘ před vyhlášením samotného řízení podrobně analyzovat 

nejen z hlediska právního souladu, ale i z hlediska věcného obsahu ve vztahu ke způsobilým 
výdajům příslušného dotačního titulu.   

4. Zavést rozšířený systém pravidelné evidence a kontroly plnění dodávek (např. Zprávy o 
výstavbě, stavební deníky apod.) 

5. Požadovat po dodavatelích detailní zdůvodnění v případě nedodržování plánu prací a fakturace. 
6. Důsledně kontrolovat přijaté faktury včetně všech nezbytných příloh a průběžně je předkládat 

ke kontrole na ZS. 
7. Neprodleně informovat ZS o očekávaných odchylkách od plnění finančního plánu. 

Základním předpokladem pro úspěšné řešení náhlých, ad-hoc nastalých rizikových událostí je především 
zajištění kvalitního projektového managementu, a to prostřednictvím stabilního (!) realizačního týmu 
projektu. Bez této elementární podmínky/předpokladu není možné úspěšně řídit projekt obdobného 
rozsahu. Členové realizačního týmu musejí disponovat dostatečnými odbornými i organizačně 
administrativními znalostmi a dovednostmi a musí být rovněž zajištěna účinná komunikace jak mezi 
členy realizačního týmu, tak směrem ke ZS, partnerům a také dodavatelům.  
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Seznam spolupracujících firem a fyzických osob na projektu 

BRANDÝS NAD LABEM 

Stavební část: 
generální projektant:  Atelier Soukup, s.r.o 
technický dozor investora: D – plus projektová a inženýrská a.s. 
generální dodavatel  stavebních prací: Gema Art Group a.s. 
hlavní subdodavatel: Toget s.r.o. 
restaurátorské práce: Tomáš Rafl, Petr Hampl, MgA. Magdalena Rečová 
truhlářské práce: A.Q. Attentus Qualitatis s.r.o. – Ing. Ladislav Rozsypal 
elektrorozvody: FM ELEKTRO.CZ s.r.o – František Malecha 
rozvody topení, vody a plynu: Bohumil Juřica, František Zavoral 

Expozice: 
Autor a kurátor expozice Pavel Sládek 
Architektonické a výtvarné řešení Ateliér Soukup s.r.o. Plzeň, Jan Trčka 
Grafické zpracování Ondřej Zámiš, Roman Černohou 
Film Martin Šmok, s využitím svědectví pamětníků z archivů 

vizuální historie USC Shoah Foundation, Los Angeles, USA 
Generální dodavatel Gema Art Group, s.r.o., Praha 
stavba expozic PRODELFI-Miloš Röhrich 
Prvky elektro osvětlení M. Michálek 
Skleněné prvky REVYKO, s.r.o. 
Realizace – expoziční grafika  LN-Design, s.r.o. 
dodávka AV medií AQ spol. s.r.o. 
koordinace dodávky expozic G. L. Architekti, s.r.o. 
produkce a administrace Květa Svobodová, Luděk Novotný 

 

BOSKOVICE 

Stavební část: 
generální projektant: Atelier Soukup, s.r.o. 
technický dozor investora: D – plus projektová a inženýrská a.s. 
generální dodavatel  stavebních prací: Gema Art Group a.s. 
hlavní subdodavatel: Toget s.r.o. 
restaurátorské práce:  Markéta Mullerová, Pavel Kučera, Petr Roztočil,  
  Martin Čihalík 
truhlářské práce: Truhlářství Stískal s.r.o., A.Q.  
 Attentus Qualitatis s.r.o. – Ing. Ladislav Rozsypal 
elektrorozvody: HELM s.r.o. 
rozvody topení, vody a plynu: Bohumil Juřica, Boháček Jan 
 

Expozice: 
autor a kurátor expozice Jaroslav Klenovský, Arno Pařík 
architektonické a výtvarné řešení Atelier Soukup, s.r.o., Marek Marovič 
grafické zpracování Ondřej Zámiš, Roman Černohous 
Film  Martin Šmok, s využitím svědectví pamětníků z archivů  
 vizuální historie USC Shoah Foundation, Los Angeles, USA 
Modely Archimage Brno, Václav Hájek 
generální dodavatel expozic Gema Art Group, s.r.o., Praha 
stavba expozic PEMISTYL, s.r.o. 
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prvky elektro osvětlení M. Michálek 
skleněné prvky REVYKO, s.r.o. 
realizace – expoziční grafika LN-Design, s.r.o. 
dodávka AV medií AQ spol. s.r.o. 
koordinace dodávky expozic G. L. Architekti, s.r.o. 
produkce a administrace Květa Svobodová, Luděk Novotný 
využity exponáty těchto institucí a osob: Židovské muzeum v Praze,  
  Národní památkový ústav,  ústř. pracoviště Praha a Brno,  
  Národní archiv Praha,  
  Moravský zemský archiv Brno,  
  Zemský archiv Opava,  
  Archiv města Brna,  
  Archiv geodézie a kartografie Praha,  
  Univerzita Karlova Praha,  
  Muzeum hl. m. Prahy,  
  Akademie věd ČR,  
  Židovská obec Brno,      

 Muzeum Boskovicka 
  Muzeum Vysočiny Jihlava, pobočky Třebíč a Polná,  
  Muzeum Velké Meziříčí,  
  Městské muzeum Kojetín,  
  Okresní vlastivědné muzeum Šumperk,  
  Městské muzeum Holešov,     

 Regionální muzeum Mikulov,  
  Muzeum Prostějovska      

 Muzeum Vyškovska, pobočka Bučovice, 
  Muzeum JAK Uherský Brod,  
  Ústav lidového umění Strážnice,  
  Klub za historickou Polnou,     

 František Bányai,  
  Vladimír Bláha 
  Ludmila Hájková,      

 Jaroslav Klenovský,  
  Jana Sedláková,  
  Lída Svobodová,      

 Roman Zajíc 

 

BŘEZNICE 

Stavební část: 
generální projektant: Atelier Soukup, s.r.o. 
subdodavatel projekčních prací: Lubor Gregora, Ateliér Heritas s.r.o. 
technický dozor investora: D – plus projektová a inženýrská a.s. 
generální dodavatel  stavebních prací: Gema Art Group a.s. 
hlavní subdodavatel: Metrostav a.s. 
restaurátorské práce:  Jana Waisserová, Kateřina Krhánková, Martin Zmeškal 
truhlářské práce: Kamono granit s.r.o. 
elektrorozvody: Kamono granit s.r.o. 
rozvody topení, vody a plynu: Kamono granit s.r.o. 

Expozice: 
autor a kurátor expozice Daniel Polakovič 
architektonické a výtvarné řešení Atelier Soukup, s.r.o., Marek Marovič 
grafické zpracování Ondřej Zámiš, Roman Černohous 



87 
 

generální dodavatel expozic Gema Art Group, s.r.o., Praha 
stavba expozic PRODELFI-Miloš Röhrich 
Prvky elektro osvětlení M. Michálek 
Skleněné prvky REVYKO, s.r.o. 
Realizace – expoziční grafika  LN-Design, s.r.o. 
dodávka AV medií AQ spol. s.r.o. 
koordinace dodávky expozic G. L. Architekti, s.r.o. 
produkce a administrace Květa Svobodová, Luděk Novotný 
Využity exponáty těchto institucí a osob: Židovské muzeum v Praze,  
 Ústřední archiv zeměměřictví a katastru 
 Josef Benda, 
 Jiří Fiedler,  
 Daniel Polakovič 

 

JIČÍN 

Stavební část: 
generální projektant:  Atelier Soukup, s.r.o. 
subdodavatel projekčních prací: Petr Franta architekti, s.r.o. 
technický dozor investora: D – plus projektová a inženýrská a.s. 
generální dodavatel stavebních prací: Gema Art Group a.s. 
hlavní subdodavatel: KONSIT a.s. 
restaurátorské práce: Hana Bělinová 
truhlářské práce: Tomáš Sochor 
elektrorozvody: Elektro-Hajzler Group CZ s.r.o. 
rozvody topení, vody a plynu VZT: Kalmax s.r.o.  
kamenické práce: Petr Vitvar 
pasířské práce: Lasvit MB s.r.o. 
zámečnické práce: Kovářství Marat s.r.o. 

Expozice: 
autoři a kurátoři expozice Tomáš Pěkný, Alexandra Blodigová, Jan Jirák,  
 Barbara Köpplová, Petr Bednařík 
architektonické a výtvarné řešení Atelier Soukup, s.r.o., Jan Trčka 
grafické zpracování Ondřej Zámiš, Roman Černohous 
Film  Martin Šmok, s využitím svědectví pamětníků z archivů  
 vizuální historie USC Shoah Foundation, Los Angeles, USA 
generální dodavatel expozic Gema Art Group, s.r.o., Praha 
                                                                  Subdodavatelé 
stavba expozic PRODELFI-Miloš Röhrich 
Prvky elektro osvětlení M. Michálek 
Skleněné prvky REVYKO, s.r.o. 
Realizace – expoziční grafika  LN-Design, s.r.o. 
dodávka AV medií AQ spol. s.r.o. 
koordinace dodávky expozic G. L. Architekti, s.r.o. 
produkce a administrace Květa Svobodová, Luděk Novotný 
původní fotografie pro výstavu Radana Čechová, Zdeněk Merta, Pavel Scheufler 
využity exponáty těchto institucí Archív Univerzity Karlovy,  
 Knihovna Fakulty sociálních věd UK,    
 Knihovna Národního muzea,  
 Libri prohibiti, o.s.,  
 Literární archív Památníku národního písemnictví,  
 Národní archív, 
 Národní knihovna v Praze,  



88 
 

 Památník Terezín,  
 redakce Roš Chodeš,  
 Židovské muzeum v Praze 

 

KRNOV 

Stavební část: 
generální projektant: Atelier Soukup, s.r.o 
technický dozor investora: D – plus projektová a inženýrská a.s. 
generální dodavatel  stavebních prací: Gema Art Group a.s  
hlavní subdodavatel: Archatt s.r.o. 
restaurátorské práce:  Jana Waisserová, Kateřina Krhánková, Michaela Navrátilová 
truhlářské práce: Stafi CZ s.r.o. 
elektrorozvody: Elektro Mikšík 
rozvody topení, vody a plynu: Pavel Hranol – Hartop 
kamenické práce: Radovan Král, Stafi CZ, s.r.o. 
střecha: Burda stavby, s.r.o. 

Expozice: 
autor a kurátor expozice Jan Dvořák 
architektonické a výtvarné řešení Atelier Soukup, s.r.o., Marek Marovič  
grafické zpracování Ondřej Zámiš, Roman Černohous 
Filmová smyčka a náplň infopointů  Texty: Jan Dvořák Filmy: Česká televize,  
  Animace Kolben: Josef Brošta 
generální dodavatel expozic Gema Art Group, s.r.o., Praha 
stavba expozic PEMISTYL, s.r.o. 
prvky elektro osvětlení  M. Michálek 
skleněné prvky  REVYKO, s.r.o. 
realizace – expoziční grafika  LN-Design, s.r.o. 
Dodávka AV medií AQ spol. s.r.o. 
koordinace dodávky expozic G. L. Architekti, s.r.o. 
produkce a administrace Květa Svobodová, Luděk Novotný 
Výstavní exponáty zapůjčili  Muzeum města Bruntál,  
 Muzeum města Krnov,      
 Městské muzeum ve Skutči,  
 o. s. Krnovská synagoga, 
 Národní technické muzeum,  
 Spolkový dům Mariany Berlové,  
 Petr Škrla,        
 Uměleckoprůmyslové museum.  
Zdroj fotografií:  Archiv OKD a. s.,  
 Archiv Vítkovice a. s.,  
 Městské muzeum a galerie Břeclav,  
 Městské muzeum Zlaté Hory,  
 Moravský zemský archiv v Brně, Moser a. s.,  
 Museum fotoatelier Seidel,  
 Muzeum města Brna,  
 Muzeum města Ústí nad Labem,  
 Muzeum Prostějovska,     
 Muzeum středního Povltaví Strakonice,  
 Regionální muzeum v Kolíně,  
 Rudolf Jelínek a. s.,  
 Uměleckoprůmyslové museum,     
 Zemský archiv Opava,  
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 Jaroslav Klenovský,     
 Pavel Kuča,  
 Arno Pařík,  
 Jan Stejskal,  
 Petr Škrla,  
 Jana Machotková 

 

MIKULOV 

Stavební část: 
generální projektant: Atelier Soukup, s.r.o. 
technický dozor investora: D – plus projektová a inženýrská a.s. 
generální dodavatel  stavebních prací: Gema Art Group a.s 
hlavní subdodavatel: Archatt s.r.o. 
restaurátorské práce: Jana Waisserová, Kateřina Krhánková, Josef Červinka, 

Martin Zmeškal, Přemysl Blažík 
truhlářské práce: truhlářství Škrobák, truhlářství Lebloch 
elektrorozvody: ELEKTROINSTAL NR, s.r.o. 
rozvody topení, vody a plynu: Milan Kokprs  
kamenické práce: Radovan Král, Přemysl Blažík 
kovářské práce: Kovářství Vaněk 
tesařské a klempířské práce: tesařství Libor Musil 

Expozice: 
autoři a kurátoři expozice Jaroslav Klenovský, Daniel Polakovič 
architektonické a výtvarné řešení Atelier Soukup, s.r.o., Marek Marovič ?? 
generální dodavatel expozic Gema Art Group, s.r.o., Praha 
stavba expozic PEMISTYL, s.r.o. 
prvky elektro osvětlení M. Michálek 
skleněné prvky REVYKO, s.r.o. 
realizace – expoziční grafika LN-Design, s.r.o. 
dodávka AV medií AQ spol. s.r.o. 
koordinace dodávky expozic G. L. Architekti, s.r.o. 
produkce a administrace Květa Svobodová, Luděk Novotný 
Využity exponáty těchto institucí a osob: Židovské muzeum v Praze,  
 Regionální muzeum v Mikulově 

Národní památkový ústav, ústřední pracoviště Praha a 
středisko Brno,  
Národní archiv Praha,  
Národní knihovna 
Moravský zemský archiv Brno,  
Moravská zemská knihovna Brno,     
Židovská obec Brno,  
Archiv hl. města Prahy,  
Haus-, Hof- und Staatsarchiv Wien,  
Muzeum Prostějovska      
Muzeum Kroměřížska 
Společnost pro dějiny Židů v ČR,  
Centrum judaistických studií University Palackého Olomouc, 
Archiv geodézie a kartografie Praha,  
Irena Armutidisová,  
Jaroslav Klenovský,  
Daniel Polakovič 
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NOVÁ CEREKEV 

Stavební část: 
generální projektant: Atelier Soukup, s.r.o. 
subdodavatel projekčních prací: Lubor Gregora, Ateliér Heritas s.r.o. 
technický dozor investora: D – plus projektová a inženýrská a.s. 
generální dodavatel  stavebních prací: Gema Art Group a.s. 
hlavní subdodavatel: Tomáš Franta 
restaurátorské práce: Jaroslav Fuka, Tomáš Franta 
truhlářské práce: Truhlářství Šujan, Truhlářství Hulák-Hanzal 
elektrorozvody: PMS elektro s.r.o. – Petr Pilát 
rozvody topení, vody a plynu: PMS elektro s.r.o. – Petr Pilát 
 

Expozice: 
autor a kurátor expozice Arno Pařík 
architektonické a výtvarné řešení Atelier Soukup, s.r.o., Jan Trčka 
grafické zpracování Ondřej Zámiš, Roman Černohous 
generální dodavatel expozic Gema Art Group, s.r.o., Praha 
stavba expozic PRODELFI-Miloš Röhrich 
prvky elektro osvětlení M. Michálek 
skleněné prvky REVYKO, s.r.o. 
realizace – expoziční grafika  LN-Design, s.r.o. 
dodávka AV medií  AQ spol. s.r.o. 
koordinace dodávky expozic G. L. Architekti, s.r.o. 
produkce a administrace  Květa Svobodová, Luděk Novotný 
Modely Michal Řičica 
Využity exponáty těchto institucí a osob: Židovské muzeum v Praze,  
 Národní archiv Praha,      
 Moravský zemský archiv Brno,  
 Archiv geodézie a      
 kartografie Praha,  
 Akademie věd ČR,  
 Muzeum Vysočiny Jihlava, pobočky Třebíč a Polná, 
 František Bányai,  
 Jaroslav Klenovský 
 

 

PLZEŇ 

Stavební část: 
generální projektant: Atelier Soukup, s.r.o. 
technický dozor investora: D – plus projektová a inženýrská a.s. 
generální dodavatel  stavebních prací: Gema Art Group a.s. 
hlavní subdodavatel: Toget s.r.o. 
restaurátorské práce: Magdalena Rečová, Tomáš Rafl 
truhlářské práce: A.Q. Attentus Qualitatis s.r.o. – Ing. Ladislav Rozsypal, 

Aurum interier s.r.o. 
kovářské práce:  HEVI-ing.Hejduková s.r.o. 
elektrorozvody: Mařík Miroslav, FM ELEKTRO.CZ s.r.o – František Malecha, 

Inel – Market spol. s.r.o., Malach a Fegura s.r.o. 
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rozvody topení, vody a plynu: Bohumil Juřica 
 

Expozice: 
autoři a kurátoři expozice Eva Kosáková, Václav Fred Chvátal, Alexandr Putík, 
 Radovan Kodera, Marie Malivánková Wasková,  
 Irena Bukačová, Pavel Suk, Karel Žáček, Martina Vichrová 
architektonické a výtvarné řešení Atelier Soukup, s.r.o., Marek Marovič 
grafické zpracování Ondřej Zámiš, Roman Černohous 
Film  Martin Šmok, s využitím svědectví pamětníků z archivů  
 vizuální historie USC Shoah Foundation, Los Angeles, USA 
Konzervace a restaurování: Markéta Kropáčková 
repliky: Tadeáš Sova, Kateřina Aubrechtová, Barbora Křížková, 
 Šárka Prchlíková, Veronika Šmichová, Natálie Chejnovská 
Fotografie a reprodukce: Miroslav Hus, Atelier Fleisner, Tachov,  
 Muzeum Českého lesa v Tachově,  
 Židovské muzeum v Praze 
generální dodavatel expozic Gema Art Group, s.r.o., Praha 
stavba expozic PRODELFI-Miloš Röhrich 
prvky elektro osvětlení M. Michálek 
skleněné prvky REVYKO, s.r.o. 
realizace – expoziční grafika  LN-Design, s.r.o. 
dodávka AV medií  AQ spol. s.r.o. 
koordinace dodávky expozic G. L. Architekti, s.r.o. 
produkce a administrace Květa Svobodová, Luděk Novotný 
Výstavní exponáty zapůjčili: Muzeum Českého lesa v Tachově,  
 Západočeské muzeum v Plzni, 
 Muzeum a galerie severního Plzeňska v Mariánském Týnci 
 Židovská obec Plzeň 

 

POLNÁ 

Stavební část: 
generální projektant: Atelier Soukup, s.r.o. 
subdodavatel projekčních prací: Petr Franta architekti, s.r.o. 
technický dozor investora: D – plus projektová a inženýrská a.s. 
generální dodavatel  stavebních prací: Gema Art Group a.s. 
hlavní subdodavatel: Podzimek a synové s.r.o. 
restaurátorské práce: Zdeněk Koušek,  Pavel Procházka, Vilém Kalod 
truhlářské práce: Vojtěch Javůrek  
kovářské práce: HEVI-ing.Hejduková s.r.o. 
elektrorozvody: Podzimek a synové s.r.o. 
rozvody topení, vody a plynu: Votop s.r.o. 
 

Expozice: 
autor a kurátor expozice: Arno Pařík 
architektonické a výtvarné řešení Atelier Soukup, s.r.o., Jan Trčka 
grafické zpracování Ondřej Zámiš, Roman Černohous 
generální dodavatel expozic Gema Art Group, s.r.o., Praha 
stavba expozic PRODELFI-Miloš Röhrich 
prvky elektro osvětlení M. Michálek 
skleněné prvky REVYKO, s.r.o. 
realizace – expoziční grafika  LN-Design, s.r.o. 
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dodávka AV medií  AQ spol. s.r.o. 
koordinace dodávky expozic G. L. Architekti, s.r.o. 
modely Michal Řičica 
produkce a administrace Květa Svobodová, Luděk Novotný 
Využity exponáty těchto institucí a osob: Židovské muzeum v Praze,  
 Národní archiv Praha,      
 Moravský zemský archiv Brno,  
 Archiv geodézie a kartografie Praha 
 Muzeum v Polné 
 Klub za historickou Polnou 
 Marta Vomelová,  
 Jan Prchal,  
 Mgr. František Bányai,  
 Vladimír Bláha,  
 Jaroslav Klenovský,   

 

ÚŠTĚK 

Stavební část: 
generální projektant: Atelier Soukup, s.r.o. 
technický dozor investora: D – plus projektová a inženýrská a.s. 
generální dodavatel  stavebních prací: Gema Art Group a.s. 
hlavní subdodavatel: Metrostav a.s. 
truhlářské a zámečnické práce: HEVI-ing.Hejduková s.r.o.   
elektrorozvody: ELPREMO , spol. s r.o.    
rozvody topení, vody a plynu: SUITA Q s.r.o. 

Expozice: 
autor a kurátor expozice Arno Pařík 
architektonické a výtvarné řešení Atelier Soukup, s.r.o., Marek Marovič 
grafické zpracování Ondřej Zámiš, Roman Černohous 
generální dodavatel expozic Gema Art Group, s.r.o., Praha 
Stavba expozic PRODELFI-Miloš Röhrich 
Prvky elektro osvětlení M. Michálek 
Skleněné prvky REVYKO, s.r.o. 
Realizace – expoziční grafika  LN-Design, s.r.o. 
Dodávka AV medií  AQ spol. s.r.o. 
koordinace dodávky expozic G. L. Architekti, s.r.o. 
produkce a administrace Květa Svobodová, Luděk Novotný 
Využity exponáty těchto institucí: Židovské muzeum v Praze 

 Archiv geodézie a kartografie Praha 
 Uměleckoprůmyslové muzeum v Praze 
 Památník národního písemnictví v Praze 
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Seznam zkratek 

 

AD Autorský dozor 
ČR Česká republika 
EU Evropská unie 
FŽO Federace židovských obcí v ČR 
IOP Integrovaný operační program 
MK Ministerstvo kultury 
NPÚ Národní památkový ústav 
NUTS Nomenklatura územních statistických jednotek (zkratka z francouzského 

Nomenclature des Unites Territoriales Statistiques) 
PD Projektová dokumentace 
PRK Program rozvoje kraje 
ŘO Řídící orgán 
TDI Technický dozor investora 
UNESCO Organizace OSN pro výchovu, vědu a kulturu (anglicky: United Nations Educational, 

Scientific and Cultural Organization, UNESCO) 
VŘ Výběrové řízení 
ZS Zprostředkující subjekt 
ŽO Židovská obec 
 

 


