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1 Úvod 

Téma udržitelnosti projektu je v současné době velmi aktuální, jelikož při jeho 

nedostatečné přípravě a následném nesplnění podmínek udržitelnosti výstupů projektu může 

dojít až k navrácení celé výše dotace. Přesto myslím, že se tomuto tématu nevěnuje tolik 

pozornosti, kolik by bylo vhodné a z toho také vychází můj zájem o tuto problematiku. 

Cílem předkládané bakalářské práce je analýza udržitelnosti projektů financovaných 

ze strukturálních fondů Evropské unie. V případě této práce se jedná o projekty Přístavba 

alternativní scény Divadla loutek Ostrava a Hradní terasa Slezskoostravského hradu. Oba tyto 

projekty čerpaly z Regionálního operačního program Moravskoslezsko a jsou lokalizovány  

na Ostravsku. 

Bakalářská práce bude složena ze dvou částí, z nichž první část bude částí teoretickou 

a druhá již částí praktickou. Teoretická část bude rozdělena do dvou kapitol. První kapitola 

bude pojednávat o regionální politice Evropské unie. Bude zde nastíněn pojem regionální 

politika, její principy a řízení. Dále poskytne informace o současném programovacím období 

2007-2013, protože je hodnocena udržitelnost projektů z tohoto období. V jejím závěru bude 

blíže uveden Regionální operační program Moravskoslezsko, jelikož právě z něj jsou 

projekty, které budou analyzovány v praktické části, spolufinancovány. Druhá kapitola  

se zaměří na teoretické pojmy týkající se projektů, přípravu a řízení dotačních projektů. 

Pozornost bude věnována podstatě udržitelnosti projektu, rizikům a kategoriím udržitelnosti  

a v závěru kapitoly také monitorování dotačního projektu. 

V praktické části práce budou ve dvou podkapitolách jednotlivé projekty podrobně 

rozebrány. Nalezneme zde představení projektu, popis stavu před realizací projektu  

a po realizaci projektu, také časový harmonogram projektu. Dále bude rozebrána 

institucionální, finanční a provozní udržitelnost, v neposlední řadě také monitorovací 

indikátory. Součástí této kapitoly bude závěrečné zhodnocení udržitelnosti obou projektů. 

Tyto projekty jsem si vybrala, protože byly oba realizovány na území Regionu 

soudržnosti Moravskoslezsko, potažmo Moravskoslezského kraje, a jelikož bydlím v Ostravě, 

tak mne zajímalo, jak jsou peníze z evropských dotací využívány, jestli jsou projekty dobře 

připraveny a zda jsou výstupy projektů dlouhodobě udržitelné. Je v zájmu mém, ale zároveň  

i každého občana, aby v místě jeho bydliště docházelo k rozvoji infrastruktury, zlepšování 

životních podmínek obyvatel a rozrůstání nabídky volnočasových aktivit. Regionální operační 

program Moravskoslezsko je právě na tato témata zaměřen. 
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2  Regionální politika Evropské unie 

Tato kapitola popisuje pojem regionální politika, její principy a řízení. Dále rozebírá 

regionální politiku Evropské unie v období let 2007-2013 a programové dokumenty v České 

republice, které s tímto obdobím souvisí. 

2.1 Pojem regionální politika, její principy a řízení 

Ministerstvo pro místní rozvoj ČR popisuje regionální politiku jako činnost, jejímž 

úkolem je přispívat ke snižování rozdílů v úrovni rozvoje jednotlivých regionů  

a k zabezpečení jejich harmonického rozvoje. Cíl regionální politiky spočívá v tom, aby měly 

regiony stejné možnosti a aby byl jejich demografický, hospodářský a přírodní potenciál 

plnohodnotně využíván.
1
 

Skokan (2003, s. 21) definuje regionální politiku jako „reakci na existující 

meziregionální rozdíly, tj. regionální disparity, které byly vytvořeny v důsledku historického 

vývoje. Důsledkem těchto disparit je existence tzv. problémových regionů.“ 

2.1.1 Principy regionální politiky 

V rámci regionální politiky jsou při využívání prostředků ze strukturálních fondů 

uplatňovány určité principy. Většinou se uvádí jejich rozdělení na základní (koncentrace, 

partnerství, programování) a doplňkové (adicionalita, monitorování a vyhodnocování, 

subsidiarita, solidarita). 

Princip partnerství je vysvětlován jako existence úzké spolupráce mezi Evropskou 

komisí a orgány na národní, regionální a místní úrovni, které si každý členský stát určí. 

V rovině vertikální to je partnerství mezi Evropskou komisí, členským státem a regionem. 

V horizontální rovině jsou partneři na úrovni členského státu nebo regionu, čímž má být 

zajištěno, aby se na konkrétním rozdělení prostředků podíleli i samotní příjemci. 

Principem koncentrace je myšleno, že prostředky ze strukturálních fondů jsou 

využívány pouze k realizaci cílů, které jsou předem stanoveny. 

Podstatou principu programování je přístup k řešení problémových regionů pomocí 

víceletých a víceoborových programů, jež vláda členského státu předkládá Evropské komisi  

a po schválení jsou na ně alokovány prostředky ze strukturálních fondů. 

                                                 
1
 MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ. Nová regionální politika. Praha: DaDa, a. s., 2002. 91 s.  

ISBN  80-903064-1-1. 
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Účelem principu adicionality (doplňkovosti) je, aby dotace ze strukturálních fondů 

doplňovaly výdaje ze státního rozpočtu do příslušené oblasti a nebyly využity jen jako 

náhrada národních subvencí.
2
 

Principem monitorování a vyhodnocování se rozumí průběžné sledování  

a vyhodnocování efektivnosti vynaložených prostředků z hlediska jak věcného,  

tak i finančního.
3
 Zahrnuje hodnocení dopadů projektu, průběžné monitorování při realizaci 

projektu a následné hodnocení jeho přínosů. 

Princip subsidiarity nalezneme v Maastrichtské smlouvě. Jedná se zde o to, aby byly 

jednotlivé  

Podstatou principu solidarity je, že se ekonomicky vyspělejší země podílí pomocí 

příspěvků do společného rozpočtu na rozvoji méně rozvinutých zemí. 

2.1.2 Řízení regionální politiky 

Regionální politika EU je tzv. koordinovaná politika, což znamená, že realizace 

samotné regionální politiky náleží členským státům samotných, ale koordinace a harmonizace 

je v nadnárodní působnosti, tj. orgánů Evropské unie. 

Mezi hlavní instituce, které řídí koncepci a realizaci strukturální a regionální politiky 

na nadnárodní úrovni (úrovni EU) řadíme Evropskou komisi, Výbor regionů, Hospodářský 

a sociální výbor a Evropskou investiční banku. 

Na národní úrovni provádí regionální politiku stát prostřednictvím orgánů státní 

správy a zvláštních institucí pro tento účel zřízených. 

Na regionální úrovni je regionální politika prováděna prostřednictvím celků územní 

samosprávy, tj. krajů a obcí.
4
 

                                                 
2
 SKOKAN, Karel. Evropská regionální politika v kontextu vstupu České republiky do Evropské unie. Ostrava: 

Repronis Ostrava, 2003. 114 s. ISBN 80-7329-023-5. 
3
 KAŇA, Radomír. Evropská unie A. 2. vyd. Ostrava: VŠB-TU OSTRAVA, 2010. 163 s.  

ISBN  978-80-248-2202-0. 
4
 SKOKAN, Karel: c. d. 
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2.2 Regionální politika EU v období 2007-2013 

V následujícím textu jsou nastíněny cíle politiky soudržnosti v letech 2007-2013, 

finanční perspektiva pro toto období a financování strukturální politiky Evropské unie. 

2.2.1 Cíle politiky soudržnosti 2007-2013 

Politika soudržnosti je v období let 2007-2013 realizována prostřednictvím tří cílů, 

kterými jsou Konvergence, Regionální konkurenceschopnost a zaměstnanost a Evropská 

územní spolupráce. 

Konvergence 

Tento cíl se orientuje na urychlení konvergence nejméně rozvinutých členských států 

(s HDP na obyvatele menším než 90 % průměru EU-25) a regionů (s HDP na obyvatele 

menším než 75 % průměru HDP EU-25) pomocí zlepšení podmínek pro růst a zaměstnanost 

prostřednictvím investic do hmotného a lidského kapitálu, rozvoje inovací, zlepšení 

schopnosti adaptovat se nejrůznějším hospodářským a sociálním změnám, zlepšování stavu 

životního prostředí. Je financován z ERDF, ESF a CF. 

Regionální konkurenceschopnost a zaměstnanost 

Tímto cílem se sleduje posílení konkurenceschopnosti, atraktivnosti a zaměstnanosti 

v regionech. Je uplatňován u těch členských států a regionů, které se nekvalifikovaly pro cíl 

Konvergence. Cíl regionální konkurenceschopnost a zaměstnanost je financován z ERDF  

a ESF. 

Evropská územní spolupráce 

Cíl Evropská územní spolupráce je určen pro posílení přeshraniční spolupráce 

prostřednictvím místních a regionálních iniciativ, dále na posílení nadnárodní spolupráce 

přispívající k územnímu rozvoji, posílení meziregionální spolupráce a výměny zkušeností  

na příslušné územní úrovni. Tento cíl je financován z ERDF. 

2.2.2 Finanční perspektiva Evropské unie na období 2007-2013 

Finanční perspektiva představuje víceletý finanční rámec Evropské unie, který je 

přijímán na základě dohody mezi Radou Evropské unie, Evropskou komisí a Evropským 

parlamentem.
5
 

Finální podoba finanční perspektivy na období let 2007-2013 byla schválena  

na summitu Evropské rady 16. prosince 2005 a jedná se o celkovou částku 862,4 mld. EUR. 

                                                 
5
 NOVOTNÁ, Martina. Regionální politika EU. Ostrava: VŠB-TU OSTRAVA, 2007. 210 s.  

ISBN  978-80-248-1413-1. 
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V tomto období má Česká republika k dispozici ze strukturálních fondů  

a Fondu soudržnosti celkem 778 mld. Kč.
6
 

2.2.3 Financování strukturální politiky EU 

K politice hospodářské a sociální soudržnosti se vztahují tři hlavní fondy, kterými jsou 

Evropský fond regionálního rozvoje (ERDF), Evropský sociální fond (ESF)  

a Fond soudržnosti (CF). ERDF a ESF patří do strukturálních fondů, CF už nikoli. 

a) Strukturální fondy 

Evropský fond regionálního rozvoje 

Evropský fond regionálního rozvoje byl založen v roce 1974 a je základním nástrojem 

regionální politiky, který slouží k financování strukturální pomoci se zaměřením  

na problémové regiony a snižování regionálních disparit. Ze společného rozpočtu na něj 

připadá největší část prostředků. Podporuje investice do infrastruktury, rozvoj malého a 

středního podnikání, investice do životního prostředí, výzkumu a vývoje.  

Evropský sociální fond 

Tento fond byl zřízen roku 1960, je hlavním nástrojem sociální politiky a zaměřuje 

podporu v oblastech zaměstnanosti, integrace na trhu práce a rozvoj lidských zdrojů. 

b) Fond soudržnosti 

Fond soudržnosti, jinak také Kohezní fond, nepatří mezi strukturální fondy.  

Byl ustanoven Maastrichtskou smlouvou roku 1994. Na národní úrovni je z něj poskytována 

pomoc zemím, které realizují Program hospodářské konvergence a jejichž HNP na obyvatele 

v měřený paritou kupní síly je nižší než 90 % průměru EU. Pomoc z tohoto fondu  

je poskytována doplňkově spolu s ostatními strukturálními fondy, jelikož se nezaměřuje 

specificky na regionální politiku.
7
 

                                                 
6
 Strukturální fondy. Finanční perspektiva 2007-2013 [online]. Ministerstvo pro místní rozvoj ČR [cit. 2013-03-

09]. Dostupné z: http://www.strukturalni-fondy.cz/cs/Fondy-EU/Informace-o-fondech-EU/Dokumenty/ 

Legislativa/Financni-perspektiva-2007-2013/Financni-perspektiva-EU-na-leta-2007-2013-vysledn 
7
 KAŇA, Radomír. Evropská unie A. 2. vyd. Ostrava: VŠB-TU OSTRAVA, 2010. 163 s.  

ISBN  978-80-248-2202-0. 
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2.3 Programové dokumenty v České republice pro období 2007-2013 

Programovací dokumenty se opírají nejen o všechny dokumenty na úrovni EU,  

ale rovněž vychází z národních strategických dokumentů, kterými jsou – Strategie 

udržitelného rozvoje ČR, Strategie hospodářského růstu ČR a Strategie regionálního rozvoje 

ČR.
8
 

Každý členský stát, který se uchází o možnost čerpání podpory z fondů EU, je povinen 

zpracovat svůj Národní rozvojový plán a Národní strategický referenční rámec, po jejichž 

schválení následuje příprava a schválení konkrétních operačních programů. 

V České republice je orgánem, který koordinuje využívání pomoci z evropských fondů 

pověřeno, Ministerstvo pro místní rozvoj. 

2.3.1 Národní rozvojový plán 

Národní rozvojový plán zaujímá mezi programovými dokumenty výjimečné místo, 

jelikož představuje odůvodnění podpory z fondů EU, popisuje hlavní rozvojové problémy 

státu a definuje cíle, kterých má být dosaženo.
9
 

2.3.2 Národní strategický referenční rámec 

Tento dokument má zajistit, aby pomoc z fondů byla v souladu se strategickými 

obecnými zásadami pro soudržnost, a zároveň určuje propojením mezi prioritami EU  

a národním programem reforem. Národní strategický referenční rámec představuje nástroj  

pro přípravu programování pomoci z fondů. Zpravidla se používá pro cíl Konvergence  

a Regionální konkurenceschopnost a zaměstnanost, nicméně jej lze použít i pro cíl Evropská 

územní spolupráce.
10

 

2.3.3 Operační programy 

Operační programy jsou zprostředkujícím článkem mezi třemi hlavními evropskými 

fondy, tj. ERDF, ESF a CF, a příjemci podpory v členských státech.
11

 

Česká republika pro období 2007-2013 připravila celkem 26 operačních programů 

rozdělených na základě cílů politiky hospodářské a sociální soudržnosti. 

 

                                                 
8
 NOVOTNÁ, Martina. Regionální politika EU. Ostrava: VŠB-TU OSTRAVA, 2007. 210 s.  

ISBN  978-80-248-1413-1. 
9
 DHV ČR, spol. s r. o. Národní rozvojový plán [online]. DHV ČR, spol. s r. o. [cit. 2013-03-05].  

Dostupné z: http://www.dhv.cz/regstrat/NRP.html 
10

 NOVOTNÁ, Martina: c. d. 
11

 Strukturální fondy. Informace o fondech EU [online]. Ministerstvo pro místní rozvoj ČR [cit. 2013-03-05]. 

Dostupné z: http://www.strukturalni-fondy.cz/cs/Temp/Informace-o-fondech-EU 
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a) Programy v cíli Konvergence 

Do cíle Konvergence spadá v České republice 7 regionů soudržnosti (s výjimkou 

Prahy) a bylo pro ně zpracováno 8 tematických a 7 regionálních operačních programů. 

Na tento cíl připadá 25,89 mld. EUR, z toho na tematické operační programy  

21,23 mld. EUR a na regionální operační programy 4,66 mld. EUR. 

tematické (sektorové) 

 OP Podnikání a inovace 

 OP Životní prostředí 

 OP Doprava 

 OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost 

 OP Výzkum a vývoj pro inovace 

 OP Lidské zdroje a zaměstnanost 

 Integrovaný operační program 

 Technická pomoc 

regionální 

 ROP NUTS II Jihovýchod 

 ROP NUTS II Jihozápad 

 ROP NUTS II Moravskoslezsko 

 ROP NUTS II Severovýchod 

 ROP NUTS II Severozápad 

 ROP NUTS II Střední Čechy 

 ROP NUTS II Střední Morava 

 

b) Programy v cíli Regionální konkurenceschopnost a zaměstnanost 

V rámci tohoto cíle má nárok realizovat programy jediný region soudržnosti,  

a to hlavní město Praha. Na tento cíl je vyčleněno 0,42 mld. EUR. 

 OP Praha Konkurenceschopnost 

 OP Praha Adaptabilita a zaměstnanost 
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c) Programy v cíli Evropská územní spolupráce 

Do tohoto cíle v České republice spadají všechny regiony. Usiluje se zde o zlepšení 

přeshraniční, meziregionální a nadnárodní spolupráce regionů a je na něj vyčleněno 0,39 mld. 

EUR. 

 OP Přeshraniční spolupráce ČR – Bavorsko 

 OP Přeshraniční spolupráce ČR – Polsko 

 OP Přeshraniční spolupráce ČR – Rakousko 

 OP Přeshraniční spolupráce ČR – Sasko 

 OP Přeshraniční spolupráce ČR – Slovensko 

 

Dalšími operačními programy, které jsou zaměřeny na evropskou územní spolupráci, 

jsou OP Meziregionální spolupráce, OP Nadnárodní spolupráce, Síťový operační program 

ESPON 2013 a Síťový operační program INTERACT II.
12

 

2.4 Regionální operační program Moravskoslezsko 

Regionální operační program NUTS II Moravskoslezsko je určen pro region 

soudržnosti Moravskoslezsko (totožný s Moravskoslezským krajem) a je začleněn mezi 

regionální operační programy, které spadají do cíle Konvergence. Ze strukturálních fondů 

Evropské unie je pro něj v období let 2007-2013 vyčleněno 716,09 mil. EUR. Tato částka činí 

přibližně 2,68 % veškerých prostředků z fondů Evropské unie, které jsou určeny pro Českou 

republiku. 

ROP Moravskoslezsko je tematicky rozdělen do čtyř prioritních os, kterými jsou 

Regionální infrastruktura a dostupnost, Podpora prosperity regionu, Rozvoj měst a Rozvoj 

venkova. Každá prioritní osa následně zahrnuje dílčí oblasti podpory, které vymezují  

jak příjemce dotace, tak typy projektů, které mohou být v rámci každé osy podpořeny.
13

 

Na Obr. 2. 1 můžeme toto rozčlenění na prioritní osy a oblasti jejich podpory 

přehledně vidět. 

                                                 
12

 Strukturální fondy. Programy 2007-2013 [online]. Ministerstvo pro místní rozvoj ČR [cit. 2013-03-19]. 

Dostupné z: http://www.strukturalni-fondy.cz/cs/Fondy-EU/Programy-2007-2013 
13

 Regionální rada regionu soudržnosti Moravskoslezsko. Regionální operační program Moravskoslezsko 

[online]. RR Moravskoslezsko [cit. 2013-03-19]. Dostupné z: http://www.rr-moravskoslezsko.cz/moznosti-

financni-podpory 
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Obr. 2.1 Schéma ROP Moravskoslezsko 

Zdroj: RR Moravskoslezsko. ROP Moravskoslezsko. 

 

Řídícím orgánem ROP Moravskoslezsko je Regionální rada regionu soudržnosti 

Moravskoslezsko.
14

 

                                                 
14

 Regionální rada regionu soudržnosti Moravskoslezsko. Regionální operační program Moravskoslezsko 

[online]. RR Moravskoslezsko [cit. 2013-03-19]. Dostupné z: http://www.rr-moravskoslezsko.cz/moznosti-

financni-podpory 
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3 Příprava projektu, jeho řízení, realizace a udržitelnost 

Tato kapitola se zaměřuje na teoretické vymezení pojmů z oblasti problematiky 

projektů spolufinancovaných ze strukturálních fondů Evropské unie. 

3.1 Projekt 

Projekt je nejdůležitější prvek projektového řízení. V literatuře můžeme nalézt celou 

řadu definicí, z nichž byly pro účel této práce vybrány následující: 

Fiala (2004, s. 13) vidí projekt takto: "Projekt je prostorově a časově ohraničený 

soubor technologicky a organizačně souvisejících činností, jehož účelem je dosažení 

stanoveného cíle při zadaném čase, zdrojích, nákladech a kvalitě.“ 

Marek a Kantor (2009) tvrdí, že projekt je soustava většího počtu dílčích, zpravidla 

vzájemně propojených a logicky souvztažných činností, které jsou realizovány v přesně 

vymezeném časovém úseku a směřují ke konkrétnímu a jasně definovanému cíli. Každý 

projekt je svým způsobem unikátní a vzhledem k tomuto faktu obsahuje určitou míru rizika  

a nejistoty. Projekty mají jasně stanovený začátek a konec. 

Dle Němce (2002, s. 11) je projekt „cílevědomý návrh na uskutečnění určité inovace 

v daných termínech zahájení a ukončení.“ 

Projektové aktivity vytváří ucelený systém. Buďto jsou realizovány souběžně nebo  

na sebe navazují. 

V kontextu strukturálních fondů představuje projekt přesně vymezený projektový 

záměr.
15

 

Existují čtyři typické znaky projektů, které odlišují řízení projektu od jiných 

manažerských činností, pokud se však vyskytují společně. Projekty jsou jedinečné, zahrnují 

zdroje, mají trojrozměrný cíl a realizují se v rámci organizace. 

Projekt není činnost, která by dále pokračovala, je to spíše splnění úkolů, které končí  

s dosažením přesně stanového výsledku.
16

 

Cílem každého projektu je vytvoření jedinečného produktu (ať už předmětu, služby  

či jejich kombinace), který je v souladu se stanoveným cílem, výstupem projektu.
17

 

                                                 
15

 MAREK, Dan a Tomáš KANTOR. Příprava a řízení projektů strukturálních fondů Evropské unie. 2. vyd. 

Brno: Barrister & Principal, 2009. 215 s. ISBN 978-80-87029-56-5. 
16

 ROSENAU, D. Milton. Řízení projektů. 3. vyd. Brno: Computer Press, 2007. 344 s. ISBN 978-80-251-1506-0. 
17

 SVOZILOVÁ, Alena. Projektový management. 2. vyd. Praha: Grada Publishing, 2011. 392 s.  

ISBN 978-80-247-3611-2. 
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3.1.1 Typy projektů 

Z hlediska věcné struktury rozlišujeme dva typy projektů – jednotematické, které jsou 

zaměřeny na jedno věcné téma a vícetematické, sdružující více věcných témat. 

 

V závislosti na délce řešení mohou být projekty krátkodobé (do 1 roku),  

střednědobé (2-4 roky) a dlouhodobé, které jsou na více než 4 roky, v případě strukturálních 

fondů i sedmileté. 

 

Dle výše finanční podpory můžeme projekty rozdělit na malé (od 0,5 milionu  

do 2 milionů Kč) a velké (od 2 do 20 milionů Kč).
18

 

 

Podle věcné orientace finančních prostředků rozdělujeme projekty na investiční  

a neinvestiční, případně některé projekty obsahující investiční i neinvestiční prvky. Hlavním 

rozeznávacím znakem těchto projektů jsou typy výdajů. 

Investiční projekty jsou označovány jako „tvrdé“ projekty. Primárně zaměřují  

na pořízení investičního majetku, tj. hmotného a nehmotného. Příkladem investičního 

projektu může být nákup nových strojů, výstavba i rekonstrukce nemovitostí nebo budování 

infrastruktury. 

Neinvestiční projekty bývají známy jako „měkké“ projekty. Ty jsou zaměřeny  

na podporu realizování činností, u kterých je pořízení majetku jen doplňkovou záležitostí  

a je významně omezeno. Příkladem takového projektu může být zavádění nových 

vzdělávacích programů, rekvalifikační kurzy či optimalizace řízení společnosti pomocí 

nových technologií. 

Tedy zatímco u neinvestičních projektů se výstupy budou projevovat již po dobu 

trvání projektu, u investičních projektů se toto projeví až po jejich ukončení.  

Proto se u investičních projektů sleduje navíc i provozní fáze, v níž je monitorováno, zda a jak 

žadatel plní výstupy, ke kterým se zavázal ve smlouvě o poskytnutí dotace.
19

  

                                                 
18

 VILAMOVÁ, Šárka. Čerpáme finanční zdroje Evropské unie. Praha: Grada Publishing, 2005. 200 s.  

ISBN 80-247-1194-X. 
19

 FARDOVÁ, Lenka. Jak vytvářet projekty za podpory Strukturálních fondů EU  [online]. Praha: Persona Grata 

v.o.s., 2007. [cit. 2012-11-19]. Dostupné z: http://www.personagrata.cz/harbour/projekty%20web.pdf 
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3.2 Příprava a řízení dotačního projektu 

Shrnutí cesty přípravou a realizací projektu spolufinancovaného z prostředků ROP 

Moravskoslezsko lze vidět na Obr. 3.1 a následně budou jednotlivé kroky rozebrány. 

 

Obr. 3.1 Schéma jednotlivých kroků realizace dotačního projektu 

 

Zdroj: RR Moravskoslezsko. Cesta projektem.
20

 

 

Krok 1: Projektový záměr 

Při vytváření projektového záměru je zásadní zvážit skutečné potřeby společnosti  

a vlastní přínosy budoucího projektu. V případě umělého napasování projektů na požadavky 

operačních programů může totiž dojít k problémům nejen při realizaci projektu, ale hlavně 

také při udržování výstupů projektu. Před rozpracováním daného projektu je vhodné 

zkonzultovat se zprostředkujícím subjektem, zda projektový záměr opravdu odpovídá 

požadavkům daného dotačního programu a jestli z něj může být podpořen. 

 

Krok 2: Příprava žádosti o dotaci z ROP MS 

Součástí žádosti o dotaci je elektronická žádost v aplikaci Benefit7 a soubor 

povinných příloh. Nejdůležitějšími přílohami jsou projektová dokumentace do fáze 

stavebního povolení a studie proveditelnosti. Některé přílohy může žadatel předložit až při 

podpisu smlouvy o poskytnutí dotace. 

                                                 
20

 Regionální rada regionu soudržnosti Moravskoslezsko. Cesta projektem [online]. RR Moravskoslezsko  

[cit. 2013-01-10]. Dostupné z: http://www.rr-moravskoslezsko.cz/pripravuji-projekt/cesta-projektem 
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Krok 3: Vyhlášení výzvy k předkládání žádostí o dotaci 

Plán výzev, kterým se rozumí harmonogram, kdy a na jaké oblasti podpory budou 

Výzvy vyhlašovány, je znám vždy na 1 rok dopředu. Výzva trvá zpravidla 45 dnů, během 

kterých má žadatel možnost předložit žádost o dotaci včetně povinných příloh. 

 

Krok 4: Hodnocení projektu 

Projekt, který žadatel předloží, bude hodnocen ve čtyřech fázích - formální a věcná 

kontrola, kvalitativní hodnocení a konečné schvalování o udělení dotace. 

 

Krok 5: Rozhodnutí o dotaci 

Výbor Regionální rady provede na základě předloženého seznamu hodnotitelů 

rozhodnutí o dotaci. Dotačně podpořeny budou projekty, které mají nejvyšší bodové 

ohodnocení a na které postačí stanovená finanční alokace, která je dopředu známa. 

 

Krok 6: Podpis smlouvy o poskytnutí dotace 

Smlouva je podepisována cca šest až osm měsíců od vyhlášení Výzvy. Před podpisem 

Smlouvy je nutné předložit zbývající přílohy, které žadatel nepředložil současně s žádostí  

o dotaci. 

 

Krok 7: Zahájení realizace projektu 

Za předpokladu, že daný projekt nezakládá veřejnou podporu, je možné zahájení jeho 

realizace již před vyhlášením Výzvy. Podmínkou však je, aby realizace projektu do doby 

podpisu Smlouvy nebyla ukončena. U projektu zákládajícího veřejnou podporu lze zahájit 

realizaci až na základě posouzení kompletní projektové dokumentace. 

 

Krok 8: Monitorování realizace projektu 

Monitorováním projektu se rozumí sledování průběhu realizace projektu 

prostřednictvím popisu uskutečněných a plánovaných aktivit, čerpání rozpočtu, uvedení změn 

v projektu a v neposlední řadě naplňování cílů a indikátorů v projektu.
21

 

Monitorování slouží pro účely sledování průběhu realizace projektu poskytovatelem, 

ale rovněž má význam i pro příjemce podpory. Umožňuje včasnou identifikaci potenciálních 

rizik, zabraňuje nesrovnalostem a chybám ve financování projektu.
22

 

                                                 
21

 Regionální rada regionu soudržnosti Moravskoslezsko. Cesta projektem [online]. RR Moravskoslezsko  

[cit. 2013-01-10]. Dostupné z: http://www.rr-moravskoslezsko.cz/pripravuji-projekt/cesta-projektem 
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Obecně můžeme monitorovací zprávy členit následovně: 

 zpráva o zahájení projektu – za první dva měsíce realizace projektu (nutná pouze 

u grantových projektů), 

 průběžná zpráva – informuje o průběhu realizace projektu, 

 etapová zpráva – u víceetapových projektů po skončení jedné etapy, 

 závěrečná zpráva – předkládá se po skočení realizace projektu, cílem je podat 

informace o výsledcích projektu a zhodnotit celkovou úspěšnost.
23

 

 

Krok 9: Žádost o platbu 

Průběžně žádat o platby lze již během realizace projektu. Tyto žádosti jsou 

předkládány spolu s monitorovacími zprávami. Mohou být předkládány každé 3 měsíce, 

avšak minimální částka žádosti je stanovena na 300 tis. Kč (min. 15 % z celkových 

způsobilých výdajů). 

 

Krok 10: Zajištění udržitelnosti projektu 

Monitorovacími zprávami o zajištění udržitelnosti projektu je sledováno, jestli jsou 

výstupy projektu využívány dle původního účelu, který je stanoven ve Smlouvě. 

 

Krok 11: Publicita projektu 

Při realizaci projektu je nezbytné dodržovat základní pravidla publicity. Jejich hlavním 

cílem je informovat širokou veřejnost včetně potenciálních žadatelů o možné finanční pomoci 

ze strany Evropské unie.
 24

 

                                                                                                                                                         
22

 Regionální rada regionu soudržnosti Moravskoslezsko. Příručka pro příjemce [online]. RR Moravskoslezsko 

[cit. 2013-02-15]. Dostupné z: http://www.rr-moravskoslezsko.cz/folder/672/ 
23

 MAREK, Dan a Tomáš KANTOR. Příprava a řízení projektů strukturálních fondů Evropské unie. 2. vyd. 

Brno: Barrister & Principal, 2009. 215 s. ISBN 978-80-87029-56-5. 
24

 Regionální rada regionu soudržnosti Moravskoslezsko. Cesta projektem [online]. RR Moravskoslezsko [cit. 

2013-01-10]. Dostupné z: http://www.rr-moravskoslezsko.cz/pripravuji-projekt/cesta-projektem 
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3.3 Udržitelnost projektu a jeho monitorování 

Základem úspěšného projektu je nejen nápad, jeho kvalitní zpracování, inovativnost, 

ale v neposlední řadě především udržitelnost výstupů projektu. Při nesplnění podmínek 

udržitelnosti může být příjemce podpory pokutován, případně může dojít i k navrácení celé 

výše dotace. Díky tomu se můžou některé zajímavé nápady nezrealizovat, končit s poslední 

platbou či být nakonec ztrátové.
25

 

Jako udržitelnost se označuje doba po skončení spolufinancování ze strukturálních 

fondů Evropské unie, po kterou musí příjemce podpory udržet výstupy projektu.
26

 

Udržitelnost projektu by měla být řešena během přípravy projektu, ale také ověřována 

v průběhu jeho realizace a rovněž následně po ukončení. Častou chybou žadatelů o dotace je 

právě nedostatečná příprava udržitelnosti projektu. V procesu přípravy lze projekt z hlediska 

trvalé udržitelnosti testovat například pomocí metodiky logického rámce. 

Některé operační programy (např. ROP) přímo požadují zpracování studie 

proveditelnosti a k vypracování těchto studií lze najít podrobné metodiky.
27

 

Studie proveditelnosti slouží k posouzení všech možností realizace projektu  

a zhodnocení efektivnosti využití prostředků vložených do projektu. Je zde hodnoceno mnoho 

aspektů projektu, např. vymezení cílů projektu, analýza trhu, technologické řešení, řízení 

lidských zdrojů včetně finančního plánu a analýzy rizik.
28

 

V období udržitelnosti musí příjemce dotace nejen zachovat výsledky projektu  

a dodržovat ostatní povinnosti dané smlouvou o financování nebo Rozhodnutím o poskytnutí 

dotace. Výstupy projektu musí být udrženy v nezměněné podobě zpravidla po dobu 3, 5 či 10 

let ode dne podpisu smlouvy mezi žadatelem a řídícím orgánem. Poskytovatel dotace, ale 

rovněž i další subjekty mají právo, ale zároveň i povinnost kontrolovat výsledky a plnění 

stanovených povinností.
 29

 

 

                                                 
25

 PALÁNOVÁ, Irena a Miloš RATHOUSKÝ. Jak připravit projekty financované z evropských fondů v období 

2007-2013. Praha: Národní ústav odborného vzdělávání, 2008. 44 s. ISBN 978-80-87063-16-3. 
26

 TAUER, V.; ZEMÁNKOVÁ, H.; ŠUBRTOVÁ, J. Získejte dotace z fondů EU: tvorba žádosti a realizace 

projektu krok za krokem: metodika, pravidla, návody. Brno: Computer Press, 2009. 160 s. ISBN 978-80-251-

2649-3. 
27

 PALÁNOVÁ, Irena a Miloš RATHOUSKÝ: c. d. 
28

Strukturální fondy. Analýza projektu [online]. Ministerstvo pro místní rozvoj [cit. 2013-02-06]. Dostupné z: 

http://www.strukturalni-fondy.cz/cs/Temp/Glosar/A/Analyza-projektu 
29

 BOUŠKA, Pavel. Jak (ne)udržet výsledky projektu [online]. Praha: Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, 2009. 

[cit. 2012-11-19]. Dostupné z: http://www.strukturalni-fondy.cz/Files/40/404f761d-dea1-4bd3-888a-

679df31d2881.pdf 
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3.3.1 Rizika udržitelnosti 

Rizika udržitelnosti projektu rozeznáváme následující: 

 vnitřní – jsou ta rizika, která ovlivnit můžeme (např. výběr vhodných dodavatelů 

materiálu, výběr projektového týmu, správně definovaný podnikatelský záměr, 

odhad cílových skupin, dodržení harmonogramu plánovaných aktivit, správně 

provedené výběrové řízení, dosažení stanovených hodnot závazných ukazatelů 

projektu). 

 vnější – ta, která pocházejí z okolí projektu a je těžké je eliminovat (např. 

politický převrat, makroekonomické změny, živelná pohroma, navýšení cen 

dodávky, výkyvy poptávky zákazníků po produktech žadatele či změna ve vedení 

společnosti).
30

 

3.3.2 Kategorie udržitelnosti 

Udržitelnost je u dotačních projektů definována ve třech základních kategoriích: 

 institucionální – definuje organizační strukturu žadatele a jeho partnerů, 

návaznost na doposud zrealizované projekty i další plánované aktivity, 

provázanost projektu s rozvojovou strategií žadatele, prohlášení o vlastnictví  

či nájmu místa realizace investice minimálně po dobu udržitelnosti. 

 finanční – veškeré efekty, které vedoucí k samofinancování projektu po ukončení 

podpory, také jestli má žadatel finanční rezervu a projekt by mohl realizovat i bez 

podpory z fondů EU. Udržitelnost je analyzována i pomocí kriteriálních ukazatelů 

kalkulovaných z finančních toků. 

 provozní – zabezpečení provozní fáze projektu, především z hlediska 

personálního a technického zajištění. Zde můžeme zařadit charakteristiku 

projektového týmu, přidělení odpovídajících funkcí, předpokládanou životnost 

investice, popis nároků na zvyšování kvalifikace zaměstnanců, implementaci 

nových technologií, specifikaci přírůstku/úbytku přepočteného stavu zaměstnanců 

ve srovnání před a po realizaci projektu, také specifikaci nově vytvořených 

pracovních míst, zajištění potřebné údržby a servisu.
31
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 PALÁNOVÁ, Irena a Miloš RATHOUSKÝ. Jak připravit projekty financované z evropských fondů v období 

2007-2013. Praha: Národní ústav odborného vzdělávání, 2008. 44 s. ISBN 978-80-87063-16-3. 
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 MAREK, Dan a Tomáš KANTOR. Příprava a řízení projektů strukturálních fondů Evropské unie. 2. vyd. 

Brno: Barrister & Principal, 2009. 215 s. ISBN 978-80-87029-56-5. 
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3.3.3 Monitoring projektu 

Udržitelnost dotačního projektu je monitorována prostřednictvím monitorovacích 

zpráv. Tyto zprávy mají sice totožný formát, ale odlišují se rozsahem požadovaných 

informací.
 
 

Pravidelné monitorovací zprávy vypracovává konečný příjemce dotace jak v průběhu, 

tak i po ukončení realizace projektu. Poskytovateli podpory jsou předkládány v tištěné  

i elektronické podobě a musí být pečlivě archivovány.  

Monitorování má také úzkou souvislost s kontrolami, které provádí Úřad regionální 

rady.
32

 

 

ROP Moravskoslezsko rozeznává tři typy monitorovacích zpráv: 

 hlášení o pokroku – příjemce dotace zde informuje poskytovatele o tom, jak 

probíhá realizace projektu a jestli splňuje stanovené podmínky. Případně pokud 

nebyla zahájena fyzická realizace, je nutno vysvětlit důvody, proč k tomu nedošlo 

a navrhnout způsoby řešení. 

 závěrečná monitorovací zpráva – nalézá se v ní zhodnocení celého průběhu 

realizace projektu a výdajů požadovaných k proplacení. Musí zde být obsaženy 

informace o naplnění cílů projektu, monitorovacích indikátorů, kritérii rovných 

příležitostí, environmentálních kritérii, zrealizovaných veřejných zakázkách  

a publicitě projektu. Jsou zde také vyčísleny příjmy vzniklé za dobu realizace 

projektu. U nerealizovaných aktivit se uvádějí důvody, proč od nich bylo 

upuštěno. Spolu s touto zprávou se podává závěrečná žádost o platbu a veškeré 

ostatní relevantní přílohy jako např. smlouvy s dodavateli, výstupy z kolaudačního 

řízení, pracovní výkazy a dokumenty, které prokazují naplnění indikátorů. 

 zpráva o zajištění udržitelnosti projektu – obsahuje popis toho, zda byly 

naplněny cíle projektu a výstupy využívány dle smlouvy o poskytnutí dotace, 

jestli je projekt udržitelný z hlediska jeho provozních příjmů a výdajů, také jak je 

zajištěna údržba majetku, který byl z dotace pořízen. Rovněž zde příjemce dotace 

uvádí naplňování těch environmentálních kritérií a kritérií rovných příležitostí, 

které nebyly naplněny v rámci závěrečné žádosti o platbu. Dále jsou zde uvedeny 

všechny další případné změny v projektu, ke kterým v období udržitelnosti došlo. 
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Indikátory se zde uvádějí pouze v případě, že došlo od poslední zprávy k jejich 

změně. V závěru se nacházejí všechny kontroly zrealizovaného projektu  

za monitorovací období vztahující se k této zprávě. Zprávu o zajištění 

udržitelnosti projektu předkládá po ukončení projektu jednou ročně, v době 

udržitelnosti, příjemce dotace poskytovateli.
33

 

 

Formulář Zprávy o zajištění udržitelnosti projektu u ROP Moravskoslezsko  

je k nalezení v příloze. 

 

                                                 
33

 Regionální rada regionu soudržnosti Moravskoslezsko. Příručka pro příjemce [online]. RR Moravskoslezsko 

[cit. 2013-02-15]. Dostupné z: http://www.rr-moravskoslezsko.cz/folder/672/ 
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4 Analýza vybraných projektů a jejich zhodnocení z hlediska 

udržitelnosti 

V následující kapitole a podkapitolách každého ze dvou projektů je představen žadatel, 

stav před realizací i po realizaci projektu, časový harmonogram projektu, dále je zde 

rozebrána institucionální, finanční i provozní udržitelnost a monitorovací indikátory. V závěru 

každé podkapitoly je provedeno zhodnocení udržitelnosti projektu. 

4.1 Projekt Přístavba alternativní scény Divadla loutek Ostrava 

Zaměření projektu je následující: 

 Regionální operační program Moravskoslezsko, 

 Prioritní osa 3 – Rozvoj města, 

 Oblast podpory 3.1 – Rozvojové póly regionu. 

4.1.1 Představení žadatele 

Divadlo loutek Ostrava je příspěvkovou organizací Statutárního města Ostrava  

a hlavním posláním této organizace je veřejné provozování divadelních a hudebních děl  

a trvalé rozvíjení kulturního, intelektuálního a společenského života občanů, zejména dětí  

a mládeže, ale i dospělé populaci, čímž naplňuje většinu cílů Programu státní podpory 

profesionálních divadel. Divadlo loutek Ostrava bylo založeno pod názvem Krajské divadlo 

loutek v roce 1953 a sídlilo do roku 1999 na Masarykově náměstí. V září 1999 bylo 

přestěhováno do nové divadelní budovy, která vyrostla v Ostravě na okraji Černé louky  

a později v tomto roce získala titul Dům roku.
34

 

Předmětem činnosti DLO je vlastní divadelní produkce, která je realizována 

v prostorách budovy divadla s využitím všech technologií loutkového a alternativního 

divadla. DLO jako jediná profesionální loutková scéna v Moravskoslezském kraji patří 

k divácky přitažlivým kulturním zařízením města Ostravy. Svědčí o tom přes 400 představení 

odehraných divadelním souborem, 30 představení hostujících souborů a návštěvnost 

dosahující 80 000 diváků ročně. Hostováním souboru DLO v rámci celé České republiky  

a pořádáním loutkařského festivalu je podporována profesionální divadelní činnost, která má 

                                                 
34

 Divadlo loutek Ostrava. O divadle [online]. Divadlo loutek Ostrava [cit. 2013-04-09].  

Dostupné z: http://www.dlo-ostrava.cz/cz/menu/3/o-divadle/ 
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celostátní význam. Divadlo se rovněž snaží o nové přístupy k režijně dramatické tvorbě  

a podporuje tvorbu a prezentaci mladých umělců. 

4.1.2 Stav před realizací projektu 

Stav provozu divadla umožňoval v divadelní sezóně (tedy od září do června) odehrát 

cca 444 představení na vlastní scéně pro dětského diváka, 37 pro dospělé a dalších 20 mimo 

vlastní scénu. Divadlo odehraje v sezóně většinou 4 premiérová představení. Po dobu 

nastudování nové inscenace (6-7 týdnů) se k nazkoušení využíval převážně prostor jeviště, 

což znemožňovalo jeho další využití. Samotná příprava scény, světel a zvuku na představení 

zabere dle typu a náročnosti představení cca 2-8 hodin. 

V průběhu konání přehlídek, festivalů a dalších mimořádných aktivit si DLO muselo 

z důvodu absence dalších hracích prostor pronajímat prostory mimo budovu divadla. 

Pronájem prostor pro realizaci mezinárodního loutkářského festivalu „Spectaculo Interesse 

Ostrava“ se obvykle pohyboval v intervalu 250-300 tis. Kč a pro festival „Divadelní pouť bez 

bariér“ tento pronájem dosahoval částky 50-100 tis. Kč. I přes tuto skutečnost zde byl převis 

poptávky a cca 25 % potenciálních diváků nemohlo být uspokojeno. Provoz Divadla 

neumožňoval jakkoliv tuto situaci změnit, a proto došlo k iniciaci projektu přístavby DLO. 

S převisy poptávky nad nabídkou se DLO setkávalo prakticky u všech svých představení, 

zejména pak při obou hlavních festivalech a večerních představeních. 

Nevyhovující stav byl také spojen s prací s tělesně a mentálně postiženými dětmi. 

Prostory poskytovaly pouze 2 místa pro vozíčkáře v hledišti. Což vedlo k omezování tělesně 

postižených spoluobčanů a k nemožnosti další práce s nimi. Nevyhovující byly rovněž 

rozhledové parametry krajních sedadel v hledišti, kdy jejich uspořádání a pohledové poměry 

poskytovaly nedobrý výhled na scénu. 

4.1.3 Stav po realizaci projektu 

Realizací projektu došlo k přístavbě alternativní scény DLO a částečné modernizaci 

stávající budovy. Projekt je lokalizován v místě stávající budovy DLO, tedy v centru města 

Ostravy, v areálu Výstaviště Černá louka. Pozemek je v majetku SMO. Vytvořil se tak prostor 

pro další rozvoj divadelní činnosti. Náplň budovy tvoří nejen nové inscenace komorního typu, 

zkoušení těchto inscenací, interaktivní tvořivé menší inscenace, které počítají se zapojením 

dětského diváka, ale také pravidelné dílny pro děti s handicapem, pravidelně vedená literárně-

dramatická aktivita s dětmi mladšího i staršího školního věku a zaměří se také na seniory. 
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Hlavním účelem přístavby objektu je nová alternativní scéna pro cca 60 diváků. Její 

využití vychází z dramaturgického cíle DLO zaměřit se na práci s postiženou dětskou 

populací (děti ze sociálních ústavů či speciálních škol jsou pravidelnými návštěvníky 

představení). Pomocí projektu „Terapie loutkou“ je možné celoročně pracovat s těmito dětmi 

v tzv. "dílnách" současně i s dětmi zdravými (děti aktivně spolupracují na představení, mají 

tvůrčí přístup k tématu, rozvíjí se jejich fantazie). Na projektu tzv. „interaktivního divadla"  

se podílejí nejen profesionální tvůrci, ale i speciální pedagogové – studenti tohoto oboru  

na vysokých a středních školách. 

Zvýšení kapacity nabízených míst bylo docíleno nejen díky samotné přístavbě,  

ale i venkovnímu amfiteátru, který poskytl dalších 100 míst. Celkem tedy vzrostla kapacita 

divadla z původních 176 míst na 336 míst. 

Realizací projektu došlo i k částečné rekonstrukci stávající budovy díky dílčím 

úpravám vnitřního prostorového uspořádání s cílem zlepšit podmínky pro pobyt v divadle, což 

se týkalo hlavně nedokonalých rozhledových poměrů krajních sedadel v hledišti. Dále vzniklo 

v přístavbě místo pro kavárnu, která je v pronájmu. 

Projekt přístavby alternativní scény DLO a současný stav této stavby zachycený  

ve fotografiích je k nalezení v příloze. 

4.1.4 Časový harmonogram projektu 

Plánovaný časový harmonogram projektu Přístavba alternativní scény Divadla loutek 

Ostrava zobrazuje Tab 4.1, která se nachází na další straně. 

Oproti plánu došlo k posunu v realizační fázi, konkrétně v zahájení stavebních prací, 

jelikož se objevila nutnost archeologického průzkumu, který probíhal  

ve dnech 12. 7. až 23. 7. 2010, ten však tento harmonogram posunul pouze o dva týdny. 

Avšak přesto došlo k zahájení stavebních prací k datu 24. 6. 2010, což tedy bylo ještě dříve, 

než se očekávalo. 

Ukončení fyzické realizace projektu bylo plánováno na 28. 1. 2011, avšak kvůli 

požadavkům stavebního úřadu byla tato doba posunuta až na 30. 4. 2011. Hlavním důvodem 

byla nutnost delšího zkušebního provozu, než se původně předpokládalo. Některé technologie 

totiž bylo potřeba odzkoušet v ideálních zkušebních podmínkách a ty byly ovlivněny 

klimatickými vlivy (jednalo se zejména o hygienické a hlukové zkoušky). Tímto se posunulo  

i plánované zahájení provozní fáze projektu na 1. 5. 2011. Slavností otevření přístavby  

se konalo 20. 5. 2011. 
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Ukončení projektu bylo plánováno na 25. 3. 2011, ale došlo k posunu na 30. 6. 2011, 

následné finanční ukončení projektu bylo tedy rovněž posunuto, konkrétně na 30. 9. 2011. 

Těmito výše uvedenými změnami byl vyvolán i další posun v provozní fázi a to  

ve zpracování monitorovacích zpráv. Závěrečná monitorovací zpráva byla zpracována za 

období duben až červen 2011. Zprávy o zajištění udržitelnosti projektu byly zpracovány od 

prosince 2011 a nadále budou zpracovávány po celé období udržitelnosti projektu, tzn. až do 

prosince roku 2016. První monitorovací zpráva o zajištění udržitelnosti projektu, tj. za rok 

2012, byla vypracována a podána v průběhu ledna 2013. 

 

Tab. 4.1 Časový harmonogram projektu přístavby alternativní scény 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zdroj: Vlastní zpracování dle Interních dokumentů DHV ČR, s. r. o. 

 
Aktivita Datum 

P
ří

p
ra

v
n
á 

fá
ze

 

Návrh projektového záměru 11/2007 

Zpracování investičního záměru 01/2008 

Zpracování dokumentace pro územní rozhodnutí 08/2008-04/2009 

Zpracování dokumentace pro stavební povolení 08/2008-09/2009 

Územní rozhodnutí 04/2009 

Stavební řízení a zajištění stavebního povolení 09/2009 

Zajištění průzkumu poptávky - dotazníkové šetření 11/2009-03/2010 

Výběrové řízení na technický dozor investora 11/2009 

Zpracování dokumentace pro provedení stavby 01/2010 

Zpracování žádosti o dotaci 07/2009-03/2010 

Zajištění výběrového řízení za zhotovitele stavby 03-04/2010 

Předložení projektu do ROP MSK 03/2010-06/2010 

Podpis Smlouvy o poskytnutí dotace 08/2010 

R
ea

li
za

čn
í 

fá
ze

 

Zajištění výběrového řízení za zhotovení billboardu 06/2010 

Zajištění výběrového řízení na zhotovení TV spotů 07/2010-03/2011 

Zahájení a realizace stavebních prací, dodávek a služeb 09.07.2010 

Zabezpečení organizace výstavby (TDI a BOZP) 09.07.2010 

Zajištění výběrového řízení na zhotovení 

marketingových předmětů 
01/2011 

Zajištění výběrového řízení na zhotovení pamětní desky 02/2011 

Fyzické ukončení projektu - stavebních prací, předání 

díla 
28.01.2011 

Zkušební provoz, kolaudace stavby, zpracování ZMZ 25.03.2011 

Finanční ukončení projektu 25.06.2011 

Zajištění povinné publicity a marketingu 05/2010-2016 

P
ro

v
o
zn

í 

fá
ze

 

Zpracování monitorovacích zpráv o zajištění 

udržitelnosti projektu 
06/2011-06/2016 

Zabezpečení běžného chodu přístavby od 04/2011 
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4.1.5 Institucionální udržitelnost 

Organizační struktura žadatele, tj. Divadla loutek Ostrava, je k nalezení v příloze.  

Co se týče partnera, toho tento projekt neměl. 

 

Provázanost projektu s rozvojovou strategií žadatele 

Projekt Přístavba alternativní scény Divadla loutek Ostrava je v souladu 

s následujícími strategickými dokumenty a koncepcemi: 

 Regionální operační program Moravskoslezsko – projekt je v souladu s ROP 

Moravskoslezsko, Prioritní osou 3 Rozvoj města, Oblastí podpory 3.1 Rozvojové 

póly regionu, 

 Integrovaný plán rozvoje města Ostravy – projekt je zahrnut do IPRM  

Ostrava – Magnet regionu, v rámci specifického cíle IV. Zvýšení a rozšíření 

kvality občanské vybavenosti města a rozvoj cestovního ruchu se počítá v rámci 

opatření IV.2 Rozvoj infrastruktury pro volnočasové aktivity s aktivitou IV.2.2 

Rozvoj lokality Černá louka, 

 Koncepce rozvoje kultury Statutárního města Ostravy – projekt je součástí 

Akčního plánu koncepce, 

 Koncepce rozvoje cestovního ruchu Statutárního města Ostrava – projekt  

je v souladu s vizí rozvoje Kultura, prvek zábavního turismu, 

 Marketingová strategie rozvoje cestovního ruchu v Moravskoslezském kraji pro 

léta 2009-2013, 

 Strategický plán rozvoje Statutárního města Ostravy na léta 2009-2015 – projekt 

přispívá k naplnění opatření 3.3.3 Magnet v oblasti zábavního turismu. 

 

Divadlo loutek Ostrava bylo rovněž zapojeno do projektu Evropské hlavní město 

kultury, v němž Ostrava pro rok 2015 kandidovala. 

 

Vlastnictví 

Z hlediska vlastnictví je Divadlo loutek Ostrava na pozemcích zřizovatele (SMO)  

a v důsledku této skutečnosti nehrozí ukončení nájmu, po dobu udržitelnosti tedy objekt 

zůstane ve vlastnictví investora. DLO tento objekt provozuje na základě zřizovací listiny. 
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DLO část prostor, po souhlasu RR Moravskoslezsko, pronajímá jako kavárnu. 

Důvodem je skutečnost, že se jedná o vázanou činnosti, kterou DLO nemůže provádět. Tuto 

strukturu můžeme vidět na Obr. 4.1. 

 

Obr. 4.1 Schéma vlastnictví 

Statutární město Ostrava Divadlo loutek Ostrava kavárna

vlastník a zřizovatel provozovatel v pronájmu  

Zdroj: Vlastní zpracování 

4.1.6 Finanční udržitelnost 

Všechny náklady přípravné a realizační fáze byly hrazeny z prostředků žadatele, 

celková suma za tyto dvě fáze je vyčíslena na 77 983 500 Kč. V období realizace stavby 

nevznikaly žadateli žádné realizační příjmy. Náklady přípravné fáze jsou vyčísleny  

na 5 676 100 Kč a jsou do nich zahrnuty průzkumné a projektové práce, zpracování žádosti  

o dotaci, projektové dokumentace a náklady projektového týmu včetně odvodů. Náklady fáze 

realizační jsou vyčísleny na 72 307 400 Kč a zahrnují stavební část stavby, technologická 

zařízení, autorský dozor, technický dozor investora, poradenské služby, bankovní poplatky, 

náklady na marketing a publicitu aj. 

Následný rozbor celkového financování projektu včetně rozdělení na způsobilé  

a nezpůsobilé výdaje můžeme vidět v Tab. 4.2 a dále graf 4.1 ilustruje procentuální zobrazení, 

z jaké části byl projekt spolufinancován z ROP Moravskoslezsko a z jaké části byl financován 

vlastními zdroji. Vyplývá z něj, že projekt získal dotaci ve výši 90 % výdajů a vlastními 

prostředky byl financován z 10 %. 

 

Tab. 4.2 Financování projektu 

Financování projektu Celkem v Kč 

Způsobilé výdaje 75 958 291 

Nezpůsobilé výdaje 2 025 209 

Celkové výdaje projektu 77 983 500 

Dotace z ROP Moravskoslezsko 70 261 400 

Vlastní zdroje 7 722 100 

Zdroj: Vlastní zpracování dle Interních dokumentů DHV ČR, s. r. o. 
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Graf 4.1 Financování projektu 

 

Zdroj: Vlastní zpracování 

 

Divadlo loutek Ostrava je příspěvkovou organizací Statutárního města Ostrava,  

což znamená, že jejím cílem není vytváření zisku, ale zajištění poskytování služby. Pro DLO 

představují příspěvky svého zřizovatele významný zdroj krytí nákladů. Provozní náklady jsou 

tedy hrazeny z více zdrojů. Dle Výkazu zisků a ztrát kryje stará scéna DLO náklady na provoz 

z 29 % z příjmů z vlastní činnosti (představení a pronájem prostor) a zbylých  

73 % získává z dotací. Největší část příspěvků (89 %) dostává DLO od města Ostravy,  

4 % plynou z účelových dotací ze státního rozpočtu a 7 % z dotací Moravskoslezského kraje. 

Po dobu udržitelnosti (i mimo ní) má DLO schválený finanční rámec, na základě 

něhož musí sestavit rozpočet a poté žádat o dotace z městského rozpočtu. V případě, že tento 

rámec z jakýchkoli důvodů překročí a není v jejich silách získat prostředky na financování 

potřebných operací, musí žádat zřizovatele (město Ostrava) o dofinancování. 

Náklady provozní fáze zahrnují materiálové náklady, spotřebu energie, opravy, 

mzdové náklady a ostatní služby jako např. honoráře externích umělců, propagace, platby 

uměleckým agenturám aj. 

Provozní náklady alternativní scény DLO dosahují za rok průměrné výše  

3 600 000 Kč. V roce 2011 byla přístavba v provozu jen část sezony, poměrná část nákladů 

byla tedy plánována ve výši 1 402 900 Kč. Tyto náklady jsou hrazeny dílem z prostředků, 

jejichž rozbor je uveden v Tab. 4.3 a zároveň se předpokládá částečné dofinancování ze 

zdrojů krytí, které byly již uvedeny v předchozím textu. 
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Celkové průměrné příjmy alternativní scény DLO za představení a pronájem prostor 

dosahují částky 1 631 790 Kč. Příjmy se liší v letech dle počtu diváků a představení v rámci 

festivalů, jelikož některé se nekonají každý rok, ale jen např. sudý či lichý rok. 

 

Tab. 4.3 Průměrné příjmy DLO v provozní fázi 

Příjmy z představení Celkem v Kč 

loutková představení pro děti a mládež 720 000 

interaktivní představení pro děti 18 000 

interaktivní představení pro děti a jejich prarodiče 36 000 

tvůrčí dílny pro děti a mládež 50 000 

večerní představení pro dospělé 360 000 

terapeutické dílny „Terapie loutkou“ nezpoplatněno 

dětské studio (divadelní kroužek) 15 000 

semináře, aktivní spolupráce se studenty nezpoplatněno 

festival Spectaculo Interesse 18 000 

festival Divadelní pouť 28 800 

konference nezpoplatněno 

letní kino 140 800 

vernisáže ve foyer 150 000 

exkurze pro školy 24 000 

Den otevřených dveří nezpoplatněno 

Celkové příjmy za představení 1 537 200 

Příjmy z pronájmů prostor Celkem v Kč 

období květen až červen (60 % z plné ceny) 12 350 

prázdniny (60 % z plné ceny) 29 640 

festival Colours of Ostrava (plná cena) 52 600 

Celkové příjmy z pronájmů prostor 94 590 

Celkové příjmy za představení a pronájem 1 631 790 

Zdroj: Vlastní zpracování dle Interních dokumentů DHV ČR, s. r. o. 

4.1.7 Provozní udržitelnost 

Udržitelnost projektu v provozní fázi zabezpečují určení zaměstnanci DLO  

ve spolupráci se zaměstnanci MMO. Tito zaměstnanci mají za úkol v rámci standartní 

pracovní doby zabezpečit běžný chod, úklid a přípravné opravy, úpravy a další vyvolanou 

údržbu vystavěné infrastruktury. Monitorovací zprávy o zajištění udržitelnosti projektu 

vypracovávají po dobu udržitelnosti (tedy po dobu 5 let od finančního ukončení projektu) 

zaměstnanci DHV ČR, s. r. o. ve spolupráci se zaměstnanci DLO a MMO. 

Realizací projektu vzniklo 8 nových pracovních míst (celkem 7,5 úvazku), jejichž 

specifikaci nalezneme v následujícím textu. 
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Umělecký soubor (herec, herec s loutkou) – člen uměleckého souboru divadla, náplní 

práce je tvůrčí interpretace hlavních nebo náročných rolí dramatických děl. Nově byla 

vytvořena 2 pracovní místa herce na plný úvazek pro muže, předpokladem bylo středoškolské 

vzdělání. 

Umělecký úsek (dramaturg, scénograf, výtvarník) – obsahem práce dramaturga je 

vytváření dlouhodobých koncepcí a dramaturgických plánů, spolupráce s autory a inscenátory 

při jejich realizaci, specializace pro práci s handicapovanými. Obsahem práce scénografa  

a výtvarníka je vytváření návrhů scénických nebo kostýmních výprav představení a návrhů 

loutek, také vytváření výtvarných návrhů propagačních materiálů (plakát, program, atd.). 

Nově byla vytvořena 2 pracovní místa speciálního dramaturga a výtvarníka na plný úvazek 

pro ženy, předpokladem bylo vysokoškolské vzdělání. 

Úsek technického provozu (pracovník techniky) – obsahem práce je seřizování  

a nastavování světelného toku a světelné stopy s ohledem na intenzitu a rovnoměrné rozložení 

světla, rozvodových stoků a jejich mechanický a elektrických částí, zabezpečování 

uměleckotechnických pracovních činností při vytváření zvukové nebo doprovodné části 

uměleckých děl, stavba a bourání scény. Nově byla vytvořena 2 pracovní místa na plný 

úvazek pro muže, předpokladem bylo středoškolské vzdělání. 

Ekonomický úsek (ekonom) – náplní práce je samostatné účtování, vedení evidence 

majetku, vedení pokladní evidence, vypracovávání statistiky reprízovosti, počtu představení, 

procenta návštěvnosti, sestavování hlášení o realizaci představení pro umělecké agentury  

a výpočet výše autorských poplatků. Nově bylo vytvořeno 1 pracovní místo na plný 

úvazek pro ženu, předpokladem bylo vysokoškolské vzdělání. 

Šatna pro diváky, uvádění (šatnářka, uvaděčka) – obsahem práce je obsluha šatny 

pro diváky a uvádění diváků do sálu. Nově bylo vytvořeno 1 pracovní místo uvaděčky  

na částečný úvazek pro ženu, předpokladem bylo středoškolské vzdělání. 

 

Tabulka 4.4 zobrazuje přírůstek průměrného přepočteného stavu zaměstnanců vzniklý 

realizací projektu na konci uvedených let. 

 

Tab. 4.4 Přírůstek přepočteného stavu zaměstnanců 

2010 48,92 

2011 56,15 

2012 56,42 

Zdroj: Vlastní zpracování dle Interních dokumentů Divadla loutek Ostrava 
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V roce 2011 byly obsazeny pozice ekonom (plný úvazek), pracovník techniky (2 plné 

úvazky), herec (2 plné úvazky), speciální dramaturg (plný úvazek), výtvarník (plný úvazek)  

a uvaděčka (částečný úvazek). 

 

Předpokládaná životnost investice 

Předpokládanou minimální životnost investičního majetku můžeme vidět v Tab. 4.5. 

 

Tab. 4.5 Hospodářská životnost investičního majetku 

Investiční majetek 
Hospodářská 

životnost 

Technologická zařízení 15 let 

Přístavba DLO 50 let 

Úprava telekomunikačního vedení a telefonní přípojky 30 let 

Úprava veřejného osvětlení 30 let 

Vegetační a terénní úprava, úprava povrchů komunikací 30 let 

Zdroj: Vlastní zpracování dle Interních dokumentů DHV ČR, s. r. o. 

 

V období 1-5 let se nepočítá s dodatečnými náklady na nákup investičního majetku, 

ale z dlouhodobějšího hlediska se může objevit nutnost investovat dodatečné prostředky  

do obnovy Technologických zařízení (osvětlení, ozvučení apod.). Zde se počítá s částkou 

8 315 000 Kč bez DPH jako reinvesticí v 15. roku od pořízení. Případné výdaje budou 

hrazeny z rozpočtu DLO. 

 

Aktivity, které v přístavbě probíhají 

Díky nové přístavbě alternativní scény DLO došlo nejen k rozšíření nabídky 

představení, uspokojení většího počtu diváků, ale i k realizaci nových projektů. 

Mezi aktivity, které v přístavbě v současné době probíhají nebo jsou plánovány, 

můžeme tedy zařadit: 

 interaktivní komorní loutková představení pro děti a mládež, 

 práce s postiženými dětmi (Terapie loutkou, terapeutické dílny), 

 literárně-dramatické a pedagogické tvůrčí dílny (Studio loutek), 

 festivalová představení (Divadelní pouť bez bariér, Spectaculo Interesse), 

 semináře, workshopy, konference, výstavy uměleckých děl, 

 zkoušky, nahrávací studio, technická příprava, uskladnění loutek. 
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4.1.8 Monitorovací indikátory 

Hlavní monitorovací indikátory 

Všechny hlavní monitorovací indikátory dle Smlouvy o poskytnutí dotace byly 

naplněny. Dva z hlavních monitorovacích indikátorů, tj. plocha regenerovaného území  

ve městech a plocha nově vybudovaných objektů pro služby OVS, byly naplněny 

s přesahem. Tuto skutečnost a konkrétní naplnění hodnot hlavních monitorovacích indikátorů 

projektu můžeme vidět v Tab. 4.6. 

 

Tab. 4.6 Hlavní monitorovací indikátory 

Kód a název 

hlavního mon. 

indikátoru dle 

Smlouvy / 

Dodatku 

Měrná 

jednotka 

hlavního 

mon. 

indikátoru 

dle 

Smlouvy / 

Dodatku 

Výchozí stav 

hodnoty 

hlavního 

mon. 

indikátoru 

dle Smlouvy / 

Dodatku  

Cílová hodnota 

naplnění 

hlavního mon. 

indikátoru dle 

Smlouvy / 

Dodatku 

Dosažená hodnota 

hlavního mon. 

indikátoru dle 

závěrečné mon. 

zprávy/dle 

předchozí zprávy o 

zajištění 

udržitelnosti 

Stav naplnění 

hlavního mon. 

indikátoru 

k datu podání 

této zprávy 

65.01.01  

Plocha 

regenerovaného 

území – ve 

městech 

ha 0,00 0,08 
0,10 

30.6.2011 

0,10 

21.12.2012 

65.11.04 

Plocha 

regenerovaných 

a 

revitalizovaných 

objektů pro 

služby OVS 

m2 0,00 634,84 
634,84 

30.6.2011 

634,84 

21.12.2012 

65.12.01 

Plocha nově 

vybudovaných 

objektů pro 

služby OVS 

m2 0,00 966,40 
1014,34 

30.6.2011 

1014,34 

21.12.2012 

Zdroj: Zpráva o zajištění udržitelnosti projektu Přístavba alternativní scény Divadla loutek Ostrava 

 

Doplňkové monitorovací indikátory 

Co se týče doplňkových monitorovacích indikátorů, kterými jsou v případě tohoto 

projektu Počet nově vytvořených pracovních míst pro muže a ženy, všechna plánovaná 

pracovní místa nebyla k datu Závěrečné monitorovací zprávy (červen 2011) obsazena. 

Důvodem bylo čekání na novou divadelní sezonu a také to, že divadlo bylo do konce sezony  

v zásadě ve zkušebním provozu. K obsazení požadovaných pozic bylo tedy zapotřebí delšího 
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časového úseku, než se původně očekávalo. Avšak k datu podání Zprávy o zajištění 

udržitelnosti projektu (prosinec 2012) došlo k naplnění všech pozic a tím i hodnot 

doplňkových monitorovacích indikátorů, toto můžeme vidět v Tab. 4.7. Plný úvazek má  

zde hodnotu 1,00 a částečný úvazek 0,50. 

 

Tab. 4.7 Doplňkové monitorovací indikátory 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zdroj: Zpráva o zajištění udržitelnosti projektu Přístavba alternativní scény Divadla loutek Ostrava 

 

4.1.9 Zhodnocení udržitelnosti projektu 

Institucionální udržitelnost je zajištěna jak z hlediska organizační struktury žadatele, 

tak co se týče provázanosti projektu s rozvojovou strategií žadatele. Projekt navazuje jednak 

na Integrovaný plán rozvoje města Ostravy, Koncepci rozvoje kultury Statutárního města 

Ostravy, Koncepci rozvoje cestovního ruchu Statutárního města Ostrava, Marketingovou 

strategii rozvoje cestovního ruchu v Moravskoslezském kraji pro léta 2009-2013 a Strategický 

pláne rozvoje Statutárního města Ostravy na léta 2009-2015, ale samozřejmě je také v souladu 

s ROP Moravskoslezsko. Místo realizace je ve vlastnictví Statutárního města Ostrava,  

po dobu udržitelnosti tudíž nevzniká riziko změny. 

Finanční udržitelnost projektu je zajištěna, jelikož Divadlo loutek Ostrava je 

příspěvkovou organizací statutárního města Ostravy, takže v tomto případě po ukončení 

projektu nedochází k jeho samofinancování, ale provoz je dotován. Také v případě, že by 

Kód a název 

doplňkového 

mon. 

indikátoru dle 

Smlouvy / 

Dodatku 

Měrná 

jednotka 

doplňkového 

mon. 

indikátoru 

dle Smlouvy / 

Dodatku 

Výchozí stav 

hodnoty 

doplňkového 

mon. 

indikátoru dle 

Smlouvy / 

Dodatku 

Cílová hodnota 

naplnění 

doplňkového 

mon. 

indikátoru dle 

Smlouvy / 

Dodatku 

Dosažená 

hodnota 

doplňkového 

mon. indikátoru 

dle závěrečné 

mon. zprávy/dle 

předchozí zprávy 

o zajištění 

udržitelnosti 

Stav naplnění 

doplňkového 

mon. 

indikátoru 

k datu 

podání této 

zprávy  

52.01.01 

Počet nově 

vytvořených 

pracovních míst 

pro muže 

PM - muži 0,00 4,00 
1,00 

30.6.2011 

4,00 

21.12.2012 

52.01.02 

Počet nově 

vytvořených 

pracovních míst 

pro ženy 

PM – ženy 0,00 3,50 
1,50 

30.6.2011 

3,50 

21.12.2012 
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vznikem nenadálé situace byly náklady v průběhu realizace projektu vyšší, než se v kalkulaci 

očekávalo, DLO by mohlo požádat svého zřizovatele o dofinancování. Avšak k takové situaci 

nedošlo, jelikož DLO mělo kvalitně připravenou projektovou dokumentaci, precizní přípravu 

rozpočtu, podložené náklady cenové tvorby a tvorby rezerv, rovněž zajištěny dostatečné 

prostředky na přípravu a realizaci projektu. Před finalizováním rozpočtu byly provedeny 

veškeré průzkumné práce a následná kontrola odvedené práce. 

Realizace projektu proběhla v souladu s prostorovými záměry projektu, plánované 

plnění odpovídá skutečnému, což DLO doložilo příslušnými dokumenty v příloze Závěrečné 

monitorovací zprávy. V rámci realizace projektu rovněž byla provedena opatření zajištující 

povinnou a nepovinnou publicitu projektu. Došlo k vyhotovení billboardu s iniciály akce  

a EU dle Metodických pokynů, posléze došlo k instalaci pamětní desky u vchodu do přístavby 

divadla a také proběhlo zpracování časosběrného dokumentu o výstavbě divadla a výroba 

marketingových materiálů o tomto projektu. 

Co se týče provozní udržitelnosti projektu, jsou zde jednak činnosti, které jsou 

zajištěny vlastními zdroji žadatele, tj. zabezpečení běžného chodu přístavby, a jednak ty, které 

jsou zajištěny outsourcingem, tj. zpracování monitorovacích zpráv o zajištění udržitelnosti 

projektu. Předpokládá se, že o investici bude dobře pečováno a není důvod se domnívat, že by 

tomu bylo jinak, v důsledku toho by měla býti minimální životnost majetku dodržena. Projekt 

vytvořil 8 nových pracovních míst, což bylo doloženo přepočteným stavem zaměstnanců  

za příslušné roky. Projekt umožnil nejen zvýšení kapacity diváckých míst a rozšíření nabídky 

představení, ale i realizaci nových projektů, které se zaměřují na práci s dětmi a celkově  

na větší zapojení diváka. 

Menší komplikací byl jen skluz v plánovaném časovém harmonogramu projektu, 

ovšem to v konečném důsledku nemělo na udržitelnost projektu vliv. 

Projekt naplnil jak hlavní, tak doplňkové monitorovací indikátory, všechny 

požadované cílové hodnoty dle Smlouvy byly dodrženy, tato skutečnost byla doložena  

v rámci Závěrečné monitorovací zprávy i Zprávy o zajištění udržitelnosti projektu. Jsou 

kontrolovány a dodržovány povinné indikátory, proto se nepředpokládá, že by mělo 

v budoucnu dojít k navrácení dotace. 
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4.2 Projekt Hradní terasa Slezskoostravského hradu 

Zaměření projektu je následující: 

 Regionální operační program Moravskoslezsko, 

 Prioritní osa 3 – Rozvoj města, 

 Oblast podpory 3.1 – Rozvojové póly regionu. 

4.2.1 Představení žadatele 

Žadatelem projektu je statutární město Ostrava, které je správním centrem 

Moravskoslezského kraje. Město Ostrava je přirozeným centrem severní Moravy a Slezska. 

V posledních dvaceti letech se město také snaží zbavit image špinavého těžebního města, což 

se mu zatím úspěšně daří a k tomu má napomoci i projekt Hradní terasa Slezskoostravského 

hradu. SMO prostřednictvím společnosti Ostravské výstavy, a.s. (jíž je 100 % vlastníkem) 

provozuje areál Slezskoostravského hradu. 

V roce 2003 přišly Ostravské výstavy, a.s. s návrhem rekonstrukce zchátralého 

Slezskoostravského hradu za účelem vytvoření rozsáhlého rekreačního areálu přímo 

v samotném centru města. Po stavebních úpravách byl tedy Slezskoostravský hrad v květnu 

2004 zpřístupněn veřejnosti a v krátké době se stal kulturním a rekreačním fenoménem 

Ostravy. Koná se zde mnoho významných kulturních akcí včetně několika koncertů v rámci 

každoročního hudebního festivalu Colours of Ostrava či Janáčkův máj, oblíbená je rovněž 

možnost pořádání svatebních obřadů. 

4.2.2 Stav před realizací 

Oblíbenost Slezskoostravského hradu však dosáhla takových rozměrů, že společnost 

Ostravské výstavy, a. s. byla nucena některé požadavky na pořádání nejrůznějších veřejných 

či soukromých akcí z kapacitních důvodů odmítnout. V areálu hradu chyběly prostory  

pro pořádání dalších akcí, jako jsou například vzdělávací akce, výstavy, větší společenské  

a rodinné akce. Nové prostory by nabídly lepší komfort pro konání všech požadovaných 

akcích.  

Nevyhovující stav tedy spočíval v nedostatečné kapacitě Slezskoostravského hradu, 

což brzdilo růstu jeho významu. Toto mělo negativní dopad zejména na celkovou 

návštěvnost, jelikož nedošlo k uspokojení poptávky a v důsledku toho nemohlo být na hradě 

pořádáno více akcí. 
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Neuskutečnění výstavby hradní terasy by znamenalo zbytečné nevyužití potenciálu 

Slezskoostravského hradu a jeho okolí pro rekreaci a odpočinek nejen místních obyvatel, ale  

i obyvatel širšího zázemí města Ostravy. 

4.2.3 Stav po realizaci 

Realizací projektu došlo k výstavbě hradní terasy Slezskoostravského hradu. Projekt je 

lokalizován na území SMO, na katastrálním území Slezské Ostravy v areálu 

Slezskoostravského hradu. 

Žadatel rozhodl na základě dotazníkového šetření a statistiky odmítnutých požadavků, 

přistoupit k výstavbě hradní terasy, která má napomoci k uspokojení poptávky návštěvníků 

hradu a pořadatelů nejrůznějších soukromých či veřejných akcí. Hradní terasa byla 

vybudována tak, aby uspokojila nově vzniklé požadavky a zároveň nenarušila historický 

charakter celého areálu. Zároveň hrad získal další plochy pro kulturně společenské využití, 

pro které nebyly v minulosti potřebné prostory. Hradní terasa byla vytvořena jako 

dvoupodlažní a respektuje dobové podklady. 

Výstavbou terasy hradu došlo ke zvětšení kapacity o 200 míst díky nové společenské 

místnosti, která se nachází v 1. NP a navíc o dalších 50 míst na vyhlídkové terase, která 

vznikla v 2. NP této stavby. Celkem tedy vzrostla kapacita hradu z původních 600 míst  

na 850 míst. 

4.2.4 Časový harmonogram projektu 

Plánovaný časový harmonogram projektu Hradní terasa Slezskoostravského hradu 

můžeme vidět v Tab 4.8. Oproti plánu se změnilo jednak datum ukončení realizace stavby  

z 4. 12. 2009 na 30. 1. 2010 a jednak datum finančního ukončení projektu z 30. 12. 2009  

na 31. 3. 2010. To vše díky procesním a meteorologickým vlivům, jež měly vliv na celkové 

posunutí harmonogramu. Závěrečná monitorovací zpráva byla zpracována za období září 

2009 až březen 2010. Zprávy o zajištění udržitelnosti projektu byly zpracovávány od října 

2010 a nadále budou zpracovávány až po celé období udržitelnosti, tzn. až do října 2015. 
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Tab. 4.8 Časový harmonogram projektu hradní terasy 

  Aktivita Datum 

P
ří

p
ra

v
n
á 

fá
ze

 
Návrh projektového záměru 06/2008 

Projednání a schválení projektového záměru 06/2008 

Zpracování technické a jiné dokumentace 07/2008-09/2009 

Výběrová řízení a jejich příprava - projektová 

dokumentace, žádost vč. povinných příloh a externí 

management 

07/2008 

Zpracování žádosti o dotaci 04/2009-08/2009 

Sestavení projektového týmu a organizační struktury 04/2009 

Zajištění finančních zdrojů a příslušných dokladů 06/2009 

Stavební řízení a zajištění stavebního povolení 06/2009-07/2009 

Výběrová řízení a jejich příprava - stavební část 07/2009-08/2009 

Příprava a realizace veřejných zakázek - zabezpečení 

výstavby a zpracování realizační dokumentace 
08/2009 

Vyřešení majetko-právních vztahů 08/2009-12/2009 

R
ea

li
za

čn
í 

fá
ze

 

Příprava a realizace veřejných zakázek - zajištění 

povinné publicity 
08/2009 

Příprava a realizace veřejných zakázek - výběr služeb 

spojených s marketingem 
08/2009 

Příprava a realizace veřejných zakázek - vnitřní 

vybavení objektu 
09/2009-10/2009 

Zahájení a realizace stavebních prací, dodávek a 

služeb 
01.09.2009 

Závěrečná kontrolní prohlídka 11/2009 

Fyzické ukončení projektu - stavebních prací, předání 

díla 
04.12.2009 

Finanční ukončení projektu 30.12.2009 

P
ro

v
o
zn

í 

fá
ze

 

Zpracování monitorovacích zpráv o zajištění 

udržitelnosti projektu 
12/2009-12/2014 

Zabezpečení běžného chodu hradní terasy od 12/2009 

Zdroj: Vlastní zpracování dle Interních dokumentů MMO 

4.2.5 Institucionální udržitelnost 

Organizační struktura žadatele 

Žadatelem je Statutární město Ostrava, jež je dle zákona č. 128/2000 Sb., o obcích  

ve znění pozdějších předpisů veřejnoprávní korporací. Má postavení obce s rozšířenou 

působností, kterou vykonává pro města Klimkovice, Šenov, Vratimov a obce Čavisov, Dolní 

Lhota, Horní Lhota, Stará Ves nad Ondřejnicí, Zbyslavice, Olbramice, Vřesina, Václavovice  

a Velká Polom. Ty tvoří spolu s městem Ostrava jeden správní obvod. Samotné město 

Ostrava se člení na 23 městských obvodů. 
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Řízení města má dvoustupňový charakter: 

 první stupeň řízení – zastupitelstvo města, rada města, primátor, Magistrát města 

Ostravy, Městská policie Ostrava, 

 druhý stupeň řízení (na úrovni městských obvodů) – zastupitelstva městských 

obvodů, rady městských obvodů, starostové a úřady městských obvodů.
35

 

 

Partnerem projektu byly Ostravské výstavy, a. s., jež jsou ve vlastnictví SMO a jsou 

provozovatelem Slezskoostravského hradu. Organizační struktura Ostravských výstav je  

k nalezení v příloze. 

 

Provázanost projektu s rozvojovou strategií žadatele 

Projekt Hradní terasa Slezskoostravského hradu je v souladu s následujícími 

strategickými dokumenty a koncepcemi: 

 Regionální operační program Moravskoslezsko – projekt je v souladu s ROP 

Moravskoslezsko, Prioritní osou 3 Rozvoj města, Oblastí podpory 3.1 Rozvojové 

póly regionu, 

 Integrovaný plán rozvoje města Ostravy – projekt je zahrnut do IPRM  

Ostrava – Magnet regionu, v rámci specifického cíle IV. Zvýšení a rozšíření 

kvality občanské vybavenosti města a rozvoj cestovního ruchu se počítá v rámci 

opatření IV.2 Rozvoj infrastruktury pro volnočasové aktivity s aktivitou IV.2.2 

Rozvoj lokality Černá louka, 

 Marketingová strategie rozvoje cestovního ruchu v Moravskoslezském kraji  

pro léta 2009-2013, 

 Strategický plán rozvoje Statutárního města Ostravy na léta 2009-2015 – projekt 

přispívá k naplnění opatření 3.3.3 Magnet v oblasti zábavního turismu  

a 4.4.3 Realizace architektonicky jedinečných staveb pro účely kulturních akcí. 

 

Slezskoostravský hrad byl také zapojen do projektu Evropské hlavní město kultury 

2015, v němž Ostrava kandidovala. 

 

 

                                                 
35

 Statutární město Ostrava. Město a jeho orgány [online]. Statutární město Ostrava [cit. 2013-04-19].  

Dostupné z: http://www.ostrava.cz/cs/urad/mesto-a-jeho-organy 
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Vlastnictví 

Vlastníkem areálu Slezskoostravského hradu je Statutární město Ostrava,  

jež pomocí společnosti Ostravské výstavy, a. s. (jíž je vlastníkem) tento areál provozuje, takže 

zde nehrozí ukončení nájmu ani změna vlastnictví po dobu udržitelnosti projektu. Tento vztah 

můžeme vidět na Obr. 4.2. 

 

Obr. 4.2 Schéma vlastnictví 
 

Statutární město Ostrava Ostravské výstavy, a. s.

vlastník provozovatel  

Zdroj: Vlastní zpracování 

4.2.6 Finanční udržitelnost 

Všechny náklady přípravné a realizační fáze byly hrazeny z prostředků žadatele, 

celková suma za tyto dvě fáze byla vyčíslena na 12 976 289 Kč. V období realizace stavby 

nevznikaly žadateli žádné realizační příjmy. Náklady fáze přípravné jsou vyčísleny  

na 741 028 Kč a zahrnují náklady na zpracování projektové dokumentace, žádosti  

o dotaci, všech souvisejících příloh a náklady projektového týmu. Náklady realizační fáze 

jsou vyčísleny na 12 235 261 Kč a jsou do nich zahrnuty náklady na stavební část stavby, 

vnitřní vybavení dlouhodobým majetkem, technické vybavení, náklady na zabezpečení 

výstavby, publicitu a marketing. 

Rozbor celkového financování projektu včetně rozdělení na způsobilé a nezpůsobilé 

výdaje můžeme vidět v tabulce 4.9 a dále graf 4.2 ilustruje procentuální zobrazení, z jaké části 

byl projekt spolufinancován z ROP Moravskoslezsko a z jaké části byl financován vlastními 

zdroji. Vyplývá z něj, že projekt získal dotaci ve výši 40 % výdajů a vlastními prostředky byl 

financován z 60 %. Tento projekt byl projektem, který zakládal veřejnou podporu  

a v takovém případě je maximální výše dotace 40 % ze způsobilých výdajů. 

 

Tab. 4.9 Financování projektu 

Financování projektu Celkem v Kč 

Způsobilé výdaje 9 776 189 

Nezpůsobilé výdaje 3 200 100 

Celkové výdaje projektu 12 976 289 

Dotace z ROP Moravskoslezsko 3 910 475 

Vlastní zdroje 9 065 814 

Zdroj: Vlastní zpracování dle Interních dokumentů MMO 
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Graf 4.2 Financování projektu 

          

Zdroj: Vlastní zpracování 

 

Náklady provozní fáze projektu zahrnují mzdové náklady, spotřebu energie, nájemné, 

opravy, materiál a suroviny aj. 

Provozní náklady Slezskoostravského hradu dosahují za rok průměrné výše  

3 312 600 Kč. Ostravské výstavy nedostávají žádné dotace od SMO na provoz areálu hradu, 

veškeré náklady provozní fáze jsou tudíž hrazeny ze vzniklých provozních příjmů,  

tj. především z pronájmu prostor na pořádání různých akcí a vstupného na Slezskoostravský 

hrad. Projekt je ziskový a finančně návratný již po 12 letech. 

4.2.7 Provozní udržitelnost 

V provozní fázi zajišťují udržitelnost projektu zaměstnanci Ostravských výstav, a. s. 

ve spolupráci se zaměstnanci MMO. Zaměstnanci Slezskoostravského hradu mají za úkol 

zabezpečit veškeré činnosti související s běžným chodem nově vzniklé hradní terasy. 

Monitorovací zprávy o zajištění udržitelnosti projektu zpracovávají po dobu udržitelnosti 

projektu určení zaměstnanci Magistrátu města Ostrava ve spolupráci se zaměstnanci 

Slezskoostravského hradu, tj. Ostravských výstav, a. s. 

Realizací projektu vzniklo 1 nové pracovní místo na plný úvazek, předpokladem bylo 

středoškolské vzdělání bez maturity a praxe v oboru vítána. Jedná se o pozici správce objektu, 

jehož náplní je údržba prostor hradní terasy, opravy a veškeré ostatní práce s tímto spojené. 

Tato skutečnost byla doložena přepočteným stavem zaměstnanců, ale jelikož 

Ostravské výstavy, a. s. nemají střediskové vedení účetnictví ani personalistiky, tudíž tato 

informace byla platná pro celé Ostravské výstavy a nebyl z ní patrný konkrétní přepočtený 
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stav za areál Slezskoostravského hradu, tak tento přepočtený stav RR Moravskoslezsko 

nestačil a bylo nutné toto doladit doložením čestného prohlášení. V tomto čestném prohlášení 

bylo obsaženo, že společnost Ostravské výstavy, a. s. nemá v rámci účetnictví ani 

personalistiky Slezskoostravský hrad veden jako samostatné středisko a v průběhu výstavby 

byl přijat nový zaměstnanec, jehož kopie pracovní smlouvy včetně oznámení o nástupu do 

zaměstnání byly předloženy v příloze Zprávy o zajištění udržitelnosti projektu. 

 

Předpokládaná životnost investice 

Předpokládanou minimální životnost investičního majetku můžeme vidět v Tab. 4.10. 

 

Tab. 4.10 Hospodářská životnost investičního majetku 

Investiční majetek 
Hospodářská 

životnost 

Stavba hradní terasy 50 let 

Nábytek a ostatní vnitřní vybavení 10 let 

Technické vybavení 7 let 

Zdroj: Vlastní zpracování dle Interních dokumentů MMO 

 

Aktivity, které v přístavbě probíhají 

Přístavbou hradní terasy Slezskoostravského hradu došlo ke zlepšení kvality  

a rozšíření nabízených služeb a zvýšení návštěvnosti. 

Ke konkrétním aktivitám a nabízeným službám hradu můžeme zařadit: 

 pravidelné akce (např. výstava betlémů, masopust, Hradní slavnosti, pálení 

čarodějnic, Shakespearovské slavnosti, hodokvas), 

 festivaly, výstavy uměleckých děl, workshopy, tvůrčí dílny, 

 jsou zde stálé expozice jako kovárna, dřevořezby, zbrojnice, expozice 

pracovních krojů, muzeum čarodějnic, expozice sladkovodních ryb, 

 velmi využívaná je rovněž možnost pronájmu jak pro soukromé (svatební 

obřady, firemní akce, oslavy), tak pro komerční účely (semináře, konference, 

hudební akce, divadelní představení). 
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4.2.8 Monitorovací indikátory 

Hlavní monitorovací indikátory 

Všechny hlavní monitorovací indikátory dle Smlouvy o poskytnutí dotace byly 

naplněny. Hlavní monitorovací indikátor s názvem Plocha nově vybudovaných objektů  

pro zájmové a volnočasové aktivity byl naplněn s přesahem. Tuto skutečnost a konkrétní 

naplnění hodnot hlavních monitorovacích indikátorů projektu můžeme vidět v Tab. 4.11. 

 

Tab. 4.11 Hlavní monitorovací indikátory 

Kód a název 

hlavního mon. 

indikátoru dle 

Smlouvy / 

Dodatku 

Měrná 

jednotka 

hlavního 

mon. 

indikátoru 

dle 

Smlouvy / 

Dodatku 

Výchozí stav 

hodnoty 

hlavního 

mon. 

indikátoru 

dle Smlouvy / 

Dodatku  

Cílová hodnota 

naplnění 

hlavního mon. 

indikátoru dle 

Smlouvy / 

Dodatku 

Dosažená hodnota 

hlavního mon. 

indikátoru dle 

závěrečné mon. 

zprávy/dle 

předchozí zprávy o 

zajištění 

udržitelnosti 

Stav naplnění 

hlavního mon. 

indikátoru 

k datu podání 

této zprávy 

51.15.31 

Počet 

podpořených 

projektů na 

rozvoj 

(zvyšující 

atraktivitu) 

vybraných měst 

počet 0,00 1,00 
1,00 

30.04.2010 

1,00 

30.10.2011 

65.12.01 

Plocha nově 

vybudovaných 

objektů pro 

zájmové a 

volnočasové 

aktivity 

m2 0,00 800,25 
802,00 

30.04.2010 

802,00  

(357 m2 – 

1.NP, 445 –  

2. NP) 

30.10.2011 

Zdroj: Zpráva o zajištění udržitelnosti projektu Hradní terasa Slezskoostravského hradu 
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Doplňkové monitorovací indikátory 

Doplňkovými monitorovacími indikátory jsou v případě tohoto projektu Počet nově 

vytvořených pracovních míst pro muže a ženy. Hodnota 0,50 u obou indikátorů byla  

ve Smlouvě uvedena z důvodu, že Ostravské výstavy dopředu nevěděly, zda přijmou muže  

či ženu. Není to z důvodu, že by přijali dvě osoby na částečný úvazek. Ve skutečnosti tedy 

přijali jednu osobu na plný úvazek (muže), proto je dosažená hodnota u Počtu nově 

vytvořených míst pro muže 1,00. Toto můžeme vidět v Tab. 4.12. 

 

Tab. 4.12 Doplňkové monitorovací indikátory 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zdroj: Zpráva o zajištění udržitelnosti projektu Hradní terasa Slezskoostravského hradu 

4.2.9 Zhodnocení udržitelnosti projektu 

Institucionální udržitelnost je zajištěna jak z hlediska žadatele (SMO), tak z hlediska 

partnera projektu (Ostravské výstavy, a. s.), který je zároveň i provozovatelem. Projekt 

navazuje na rozvojovou strategii žadatele tím, že se v rámci Integrovaného plánu rozvoje 

města Ostravy „Ostrava – Magnet regionu“ počítá s aktivitou Rozvoj lokality Černá louka, 

kde tento projekt spadá. Dále navazuje na Marketingovou strategii rozvoje cestovního ruchu 

v Moravskoslezském kraji pro léta 2009-2013 a také na Strategický plán rozvoje Statutárního 

města Ostravy na léta 2009-2015. Místo realizace projektu je ve vlastnictví Statutárního města 

Ostrava, jež je 100 % vlastníkem společnosti Ostravské výstavy, a. s., která Slezskoostravský 

hrad provozuje, proto nevzniká riziko změny. 

Kód a název 

doplňkového 

mon. 

indikátoru dle 

Smlouvy / 

Dodatku 

Měrná 

jednotka 

doplňkového 

mon. 

indikátoru 

dle Smlouvy / 

Dodatku 

Výchozí stav 

hodnoty 

doplňkového 

mon. 

indikátoru dle 

Smlouvy / 

Dodatku 

Cílová hodnota 

naplnění 

doplňkového 

mon. 

indikátoru dle 

Smlouvy / 

Dodatku 

Dosažená 

hodnota 

doplňkového 

mon. indikátoru 

dle závěrečné 

mon. zprávy/dle 

předchozí zprávy 

o zajištění 

udržitelnosti 

Stav naplnění 

doplňkového 

mon. 

indikátoru 

k datu 

podání této 

zprávy  

52.01.01 

Počet nově 

vytvořených 

pracovních míst 

pro muže 

počet 0,00 0,50 
0,50 

30.04.2010 

1,00 

30.10.2011 

52.01.02 

Počet nově 

vytvořených 

pracovních míst 

pro ženy 

počet 0,00 0,50 
0,50 

30.04.2010 

0,00 

30.10.2011 
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Projekt je finančně udržitelný, protože se jedná o ziskový projekt a veškeré náklady 

provozní fáze jsou hrazeny ze vzniklých příjmů, které plynou především z pronájmu prostor 

na pořádání rozličných akcí, ale také ze vstupného na Slezskoostravský hrad. Projekt  

je finančně návratný již po 12 letech. 

Realizace projektu proběhla v souladu s prostorovými záměry projektu, plánované 

plnění odpovídá skutečnému, což Statutární město Ostrava doložilo příslušnými dokumenty 

v příloze Závěrečné monitorovací zprávy. V rámci realizace projektu rovněž byla provedena 

opatření zajištující povinnou publicitu projektu. Došlo k vyhotovení billboardu  

dle metodických pokynů, poté došlo k instalaci pamětní desky. 

Z hlediska provozní udržitelnosti projektu jsou zde jednak činnosti, které jsou 

zajištěny personálem Slezskoostravského hradu, tj. zabezpečení běžného chodu hradní terasy, 

a jednak ty, které jsou zajištěny Ostravskými výstavami ve spolupráci s MMO, tj. zpracování 

monitorovacích zpráv o zajištění udržitelnosti projektu. Nepředpokládá se nedodržení 

minimální životnosti investice, protože o majetek je dobře pečováno. Projekt vytvořil 1 nové 

pracovní místo, což bylo doloženo přepočteným stavem zaměstnanců za příslušné roky  

a čestným prohlášením, jelikož Ostravské výstavy nemají střediskové vedení účetnictví  

a personalistiky. Projekt umožnil nejen zvýšení kapacity hradu a rozšíření možnosti pronájmu 

prostor, ale i realizaci nových projektů, pro které doposud nebyl dostatek místa. 

Projekt naplnil jak hlavní, tak doplňkové monitorovací indikátory, všechny 

požadované cílové hodnoty dle Smlouvy byly dodrženy, tato skutečnost byla doložena  

v rámci Závěrečné monitorovací zprávy i Zprávy o zajištění udržitelnosti projektu. Jsou 

kontrolovány a dodržovány povinné indikátory, proto se nepředpokládá, že by v budoucnu 

mělo dojít ke komplikacím a navrácení dotace. Jen v rámci dokládání doplňkových indikátorů 

(počet nově vytvořených pracovních míst) se objevila komplikace, jelikož Ostravské výstavy 

nemají střediskové vedení účetnictví ani personalistiky, musely skutečnost navýšení počtu 

pracovních míst doložit čestným prohlášením, že byl v průběhu výstavby přijat nový 

zaměstnanec. 
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5 Závěr 

Cílem této bakalářské práce byla analýza udržitelnosti projektů financovaných  

ze strukturálních fondů Evropské unie. V praktické části byly analyzovány dva projekty,  

a to Přístavba alternativní scény Divadla loutek Ostrava a Hradní terasa Slezskoostravského 

hradu. Udržitelnost byla analyzována po stránce institucionální, finanční a provozní. 

Při zpracování bakalářské práce byly použity metody pozorování, analýza dokumentů 

a rozhovor. Pro účely této práce bylo čerpáno zejména z odborné literatury a webových 

stránek vztahujících se k problematice regionální politiky Evropské unie a přípravy a řízení 

projektů. Klíčovým materiálem ke zpracování praktické části byly interní materiály 

související s jednotlivými projekty. 

V průběhu zpracování bakalářské práce jsem narazila na nedostatek odborné literatury 

k tématu udržitelnosti, což jsem vyřešila studiem publikovaných článků a příruček z této 

oblasti. 

Projekt Alternativní přístavby Divadla loutek Ostrava byl větším a náročnějším 

projektem než Hradní terasa Slezskoostravského hradu, proto mu byla věnována větší 

pozornost. 

Oba projekty mají řadu společných znaků, například návaznost na strategické 

dokumenty a u obou figuruje ve významné pozici Statutární město Ostrava. Jak Divadlo 

loutek Ostrava, tak i Slezskoostravský hrad byl zapojen do projektu Evropské hlavní město 

kultury 2015, kde bylo město Ostrava v pozici kandidáta. Udržitelnost těchto projektů je 

dobře zajištěna po všech stránkách, tj. institucionální, finanční a provozní. U projektu Hradní 

terasy se objevila menší komplikace ve formě doložení počtu nově vytvořených pracovních 

míst, což bylo posléze vyřešeno čestným prohlášením.  

Dle mého názoru jsou monitorovací indikátory projektů spolufinancovaných z EU 

dobře nastaveny, jelikož kdyby byla tato kritéria konkrétnější, tak by pro mnoho projektů 

vzniklo riziko jejich nedodržení a mohlo by dojít k navrácení dotace. 

O kvalitní přípravě projektu Přístavba alternativní scény Divadla loutek Ostrava svědčí 

mimo jiné i to, že tato stavba získala v roce 2011 titul ostravský Dům roku. Ale také 

Slezskoostravský hrad dosáhl úspěchu tím, že se umístil v témže roce na 3. místě 

nejnavštěvovanějších cílů za zábavou v Moravskoslezském kraji. 
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Seznam zkratek 

BOZP  Bezpečnost a ochrana zdraví při práci 

CF  Fond soudržnosti 

ČR  Česká republika 

DLO  Divadlo loutek Ostrava 

ERDF  Evropský fond regionálního rozvoje 

ESF  Evropský sociální fond 

EU  Evropská unie 

EUR  Euro 

HDP  Hrubý domácí produkt 

HNP  Hrubý národní produkt 

IPRM  Integrovaný plán rozvoje města 

MMO  Magistrát města Ostravy 

NUTS  Nomenklatura územních statistických jednotek 

ROP  Regionální operační program 

RR   Regionální rada 

SMO  Statutární město Ostrava 

TDI  Technický dozor investora 

ZMZ  Závěrečná monitorovací zpráva  
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Příloha číslo 2: Organizační struktura Divadla loutek Ostrava 

 

Obr. 2.1 Schéma organizační struktury Divadla loutek Ostrava 

 

Zdroj: Vlastní zpracování dle Interních dokumentů Divadla loutek Ostrava 
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Příloha číslo 3: Organizační struktura Ostravských výstav, a. s. 

 

Obr. 3.1 Schéma organizační struktury Ostravských výstav, a. s. 

 

Zdroj: Vlastní zpracování dle Interních dokumentů Ostravských výstav, a. s. 



1 

 

Příloha číslo 4: Přístavba alternativní scény Divadla loutek Ostrava 

 

Obr 4.1 Projekt přístavby DLO 

 

 

 

 

 

 

 

Zdroj: Ing. arch. Petr Hájek, 2009 

 

Obr 4.2 Stav po realizaci projektu přístavby DLO 

 
 

 

Zdroj obou fotografií: Vlastní zpracování 
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Příloha číslo 5: Hradní terasa Slezskoostravského hradu 

 

Obr 5.1 Stav během realizace projektu hradní terasy 

 

Zdroj: RR Moravskoslezsko. Hradní terasa Slezskoostravského hradu [online]. RR Moravskoslezsko 

 [cit. 2013-04-17]. Dostupné z: http://www.rr-moravskoslezsko.cz/photo_full/hradni-terasa-1 

 

Obr 5.2 Stav po realizaci projektu hradní terasy 

 

Zdroj: RR Moravskoslezsko. Hradní terasa Slezskoostravského hradu [online]. RR Moravskoslezsko 

 [cit. 2013-04-17]. Dostupné z: http://www.rr-moravskoslezsko.cz/photo_full/hradni-terasa-9 


