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Možnosti tu jsou

Praktická publikace, která souhrnně
představuje dotační programy financované
Evropskou unií v období 2021–2027.
V pěti kapitolách se dozvíte, jak fungují Evropské fondy v ČR,
v jakých oblastech a na co konkrétně lze žádat o dotaci.

K získání na: www.dotaceEU.cz/AbecedaFondu

Více než polovina populace
vnímá členství České republiky v EU pozitivně. Kladné
asociace jsou spojené především s dotacemi, které do ČR
z EU směřují.
Tolik výňatek z lednového průzkumu agentury
Ipsos, který si objednala PR
divize národní zpravodajské
agentury ČTK Protext. Znamená toto konstatování, že
je povědomí českých občanů
o tzv. politice soudržnosti,
jednom ze základních pilířů
Evropské unie, na tak vysoké
úrovni, že táhne do plusu
vnímání celého sedmadvacetičlenného bloku?
Ne tak docela. O tom, že
společenství „nějaké dotace”
dává, se všeobecně ví. Stejně
jako to, že si EU od států nějaké peníze bere. Podrobnosti
zůstávají většinou neznámé.
Všeobecnému povědomí
slouží kusé mediální informace o tom, na co se přispělo
(anebo častěji, na co byly
unijní zdroje špatně použity),
případně cedule u dopravních tras a fyzických objektů
s modrou vlajkou a žlutými
hvězdami se sdělením „postaveno ve spolupráci s EU”.
Jistě, detaily jsou běžnému občanu k ničemu.
Od toho má stát nemalý aparát, který o toky z evropské
pokladny pečuje. Podstatné
je, aby lidé a firmy věděli, že
možnosti tu jsou. Aby si do-

vedli představit, že si na ně
mohou sáhnout i oni. Že
existují nástroje pomoci, jak
se nelehkého úkolu „zadministrování” zhostit. A že výsledný počin může jít k duhu
jak jim, tak celé zemi.
Roční grant Evropské
komise, který získala ČTK
Protext a jehož závěrečný
počin, digitální a tištěný magazín, tento úvodník otvírá,
dostal za úkol o politice soudržnosti co nejvíce komunikovat. V praxi to znamenalo
pokrývat dění, které s fondy
souvisí, sledovat dojezd
končící finanční sedmiletky
2014–2020+3 a start nové
periody 2021–2027. Stejně
jako přinášet přehled
o tom, jak se s dotacemi
zachází doma a v cizině.
Výsledkem se stal tok informací ve speciální příloze
webu českénoviny.cz s názvem Peníze pro lepší Evropu, nabízející zpravodajství,
analýzy a komentáře, rozhovory, videa a přímé přenosy
z vlastních akcí. K tomu
přibyl, v souvislosti s ruskou
agresí na Ukrajině, problém
energetické bezpečnosti,
včetně scénářů, jak ji zajistit. A v konečném důsledku
vyvstalo téma, nakolik jsou
agendy, přijaté před invazí,
nadále životaschopné. Příklad Zelené dohody, usilující
o bezemisní Evropou stojící
na obnovitelných zdrojích

energie, ukazuje ve světle
zavřených ruských plynových a ropných kohoutů
víc než názorně, že se teorie
musí nezřídka sklonit před
praxí. Ať to stojí, co to stojí.
Jedním ze základů spolupráce s komisí se rovněž
staly reportáže z regionů. Mapovaly myšlenky a postupy,
které vedly k tomu, že město
či obec evropské peníze získaly a pořídily něco, co lidé
ocení. V jednom z případů
dokonce i zvířata, konkrétně
ptáci… Jedenáct příběhů,
o něž je v tuzemské novinařině nouze, tvoří páteř tohoto
časopisu. Obsah doplňují rozhovory s Ivanem Bartošem,
ministrem pro místní rozvoj
(tento úřad je národním
koordinátorem procesu čerpání), s Petrem Zahradníkem,
uznávaným odborníkem
na unijní záležitosti, a s Věrou
Jourovou, místopředsedkyní
Evropské komise a bývalou
šéfkou MMR.
Budeme rádi, když si
počtete. A ještě více nás potěší, když získáte pocit, že
dotace EU jsou pro každého,
tedy i pro vás. Jen vzít věci
za správný konec.

Igor Záruba
spoluautor

There are
opportunities here
Over one-half of the population sees the Czech Republic’s
EU membership positively. The
positive approach is mainly
connected with the subsidies
sent from the EU. This is an
excerpt from the January poll
conducted by the agency
Ipsos. Does this statement
mean that the Czech citizens’
awareness of the policy of
cohesion is on such a high
level that it pushes the perception of the whole EU-27
into a positive light?
It is not quite so. It is common knowledge that the EU
gives “some subsidies.” It is
equally known that the EU gets
some money from the states.
Details mostly remain unknown. The general awareness
is produced by incomplete
media information or billboards
near transport routes, buildings
and premises with the EU flag.
The annual grant of the
European Commission has
set the task of communicating
about the policy of cohesion.
This also meant bringing information on the way the subsidies are used here.
We will be happy if you
enjoy the reading. And we will
be even happier if you get the
feeling that EU subsidies are
for everyone, also for you. Just
the bull should be taken by the
horns…

projektu n
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Rozhovor I

Bartoš: Evropské dotace
jsou nástrojem k prosazování
dohodnuté politiky v EU
Krize poslední doby, ať už koronavirová, energetická, rusko-ukrajinská,
a to včetně jejich dopadů, nám ukazují, že ačkoli pracujeme s dlouhodobými
scénáři, musíme umět pružně reagovat na aktuální dění. Někdy i navzdory
tomu, co jsme si předsevzali, říká místopředseda vlády pro digitalizaci
a ministr pro místní rozvoj (MMR) Ivan Bartoš.
Vystoupil jste v polovině
července v Bruselu před
poslanci Evropského parlamentu, kde jste představil
spolu s dalšími ministry priority českého předsednictví
v Radě EU. Mimo jiné jste
uvedl, že chcete použít letošní Zprávu o hospodářské
a územní soudržnosti jako
podklad pro diskuzi o budoucnosti politiky soudržnosti. Jakým směrem by se
tato debata měla ubírat?

Jedním z úkolů našeho
předsednictví je popasovat
se se závěry Osmého reportu o hospodářské, sociální
a územní soudržnosti. Ta
hodnotí dosavadní počiny,
bilancuje covidovou krizi
a načrtává výhled do roku
2050. Prostředky z této
politiky jsou důležité už
tím, že představují zhruba
jednu třetinu rozpočtu EU.
Jsou to investice, které provádějí v EU změny s cílem

dosáhnout přívětivé kvality
života. Nás logicky zajímá,
co se bude dít po roce 2027,
protože současné sedmileté
finanční období je v zásadě
hotové. Máme v něm, jako
šestí ve Společenství, podepsanou Dohodu o partnerství, takže můžeme pokračovat v procesu čerpání.
Nicméně krize poslední
doby, ať už koronavirová,
energetická, rusko-ukrajinská, včetně jejich dopadů,

nám ukazují, že ačkoli pracujeme s dlouhodobými scénáři,
musíme umět pružně reagovat na aktuální dění. Někdy
i navzdory tomu, co jsme
si předsevzali. Nově máme
k dispozici další programy,
které nejsou součástí koheze,
například národní plány obnovy, a nabízí se otázka, zda
právě ony nejsou lepším prostředkem pro vypořádávání
se momentálními výzvami.
Jsou, nebo ne?
Má to svou logiku, ale já
jsem přesvědčený, že politika
soudržnosti je strategický
nástroj, který nemůžeme
zpochybňovat. Členské státy
se ji za desítky let naučily

používat, je základem strategicky udržitelného rozvoje. Zmíněné akční balíčky
mohou toto předsevzetí
podporovat a urychlovat.
Chceme-li však fungovat
skutečně strategicky a nedopustit rozkolísání kvality
života v regionech, je třeba
politiku soudržnosti obhájit.
A zároveň ji modernizovat,
jít cestou větší flexibility,
umět peníze lépe využívat
a měřit jejich efekty, protože
jejich objem už nebude vyšší.
Musíme zlepšit používání
zdrojů z fondů. Nejde o to,
mít formálně dobře zpracované projekty. Je nezbytné
vidět, co komu dané záměry
přinesou. Jestli třeba lidé zůstanou bydlet tam, kde jsou,
když opravíte místní školu.
Velkou roli hraje v tomto
procesu digitalizace, zejména ve fázi chystání zakázek.
Tady je velká rezerva pro
posun k tomu, aby se přidělené objemy dotací používaly co nejefektivněji. Aby se
nestavěly rozhledny v údolí
nebo dva plavecké bazény
v dojezdové vzdálenosti 20
kilometrů.

jednat směrem ven i dovnitř:
vysvětlovat domácnostem,
že voda z jejich kohoutků
prošla s velkou pravděpodobností čističkou postavenou z evropských financí. To
samé platí pro trať, po níž
jedou cestující vlakem. Je
chybou českých politiků, že
si tyto úspěchy přivlastňovali, místo aby lidem vysvětlili,
jak peníze z EU doopravdy
slouží.
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Je výhodou, že pro celou
trojici po sobě předsedajících
zemí (Francie, ČR, Švédsko)
je politika soudržnosti téma.
Jsme zajedno, že když se tento nástroj správně uplatňuje,
nekoná se migrace obyvatel
z horšího regionu do lepšího,
protože rozdíly se postupně
vyrovnávají.
Mluvil jste o nových a žádoucích přístupech k fondům EU,

Nejde o to, mít formálně dobře
zpracované projekty. Je nezbytné
vidět, co komu dané záměry přinesou.

Dá se říci, že předsedající
země má na prosazování
svých vizí větší páky než
v době, kdy je řadovým členem EU?
Z povahy předsednictví
je tato pozice skutečně výhodnější. Můžete vytvářet
názorové aliance se spřízněnými státy, hledáte vyváženost názorů, můžete tu či
onu agendu dále posouvat.
Určíte si priority a můžete

změnil se i váš pohled na politiku soudržnosti?
Byl jsem a zůstávám v některých případech kritikem,
zejména pokud jde o nakládání s těmito penězi. Nejsou
to naše finance, jsou všech,
a když posílají bohaté severské státy peníze do společné
pokladny, neměly by skončit
v kapsách mafiánů. Kauza
ROP Severozápad ukázala,
že se prostředky rozkrádaly,
to padlo u soudu.
Faktem je, že zdroje z EU
na veřejných investicích
v Česku představují 40
procent, proto musíme nastavit jasné vázání tohoto
kapitálu. Je zcela zásadní,
aby peníze šly tam, kde se
bez nich projekty neobejdou. Agentura pro sociální
začleňování (od 1. ledna 2020
jeden z odborů MMR – pozn.
red.) vznikla z evropských
prostředků s tím, že do několika let bude napojena
na státní rozpočet se spoluúčastí unijních fondů. Mezitím se stala úplně závislou
na dotacích z EU.
Musíme namnoze řešit,
kdy skončí jeden program
a je nutné propustit lidi,
protože vyschly zdroje.
To není přípustné. Jsou to
investice, a jako k takovým
je k nim třeba přistupovat.
Myslet na to, že když se
někam peníze vloží, že by
se měly vrátit. Takový je
proces efektivity. Zároveň je
nutné co nejvíce procesů digitalizovat v dlouhodobém
horizontu.
Igor Záruba n

Minister: European subsidies are a tool to implement agreed-on policy in the EU
The latest crises, be it
the coronavirus, energy
or Russian-Ukrainian,
including their impacts
have proven to us that
although we work with
long-term scenarios, we
must be able to react
flexibly to current events.

Sometimes we must
do so despite what we
resolved to do, Deputy
Prime Minister for Digitisation and Regional Development Minister Ivan
Bartoš said. His office is
the national coordinator
of the process of pay-

ment of EU money. „I was
and still I remain a critic
in some cases, especially
when it comes to the use
of this money. These are
not our finances, they
belong to all. When rich
northern countries send
their money to the joint

coffers, it should not end
in the pockets of mobsters,” Bartos said. There
is the vital fact that the
EU sources make up 40
percent of public investments in Czechia. „This
is why we must impose
a clear control of the

capital. It is of major importance for the money
to go to where projects
cannot be implemented
without it,” Bartos stresses. He insists on as many
relevant processes being
fully digitized in the long
run as possible.

FOTO: ČTK
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Benešov, Středočeský kraj

Už rok slouží obyvatelům a návštěvníkůmBenešova moderní dopravní
terminál včetně třípodlažního parkovacího domu. Díky těmto novým
projektům financovaným z velké části z Integrovaného regionálního
operačního programu se podařilo nejen vyřešit problémy s parkováním
v lokalitě, ale také zvýšit bezpečnost a zatraktivnit veřejnou dopravu.
Když už se řešila situace
v okolí nádraží, pojalo to město komplexně a zároveň zde
postavilo parkovací dům. Má
tři nadzemní podlaží s mož-

vených zásuvkami pro dobití
elektrokol.
„Situace s parkováním
v Benešově byla obecně špatná, zejména právě v okolí názhruba 50 kilometrů, a to
nepředstavuje pro cestování
hromadnou dopravou žádný problém. Díky blízkosti
hlavního města také toto
město spadá do Metropolitní rozvojové oblasti Praha.
Modernizace benešovského
dopravního terminálu a výstavba parkovacího domu
tak byly klasifikovány jako
velké integrované projekty
strategické povahy. „Tyto
velké projekty v rámci Středočeského kraje, které byly
poblíž Prahy, se samozřejmě
líp prosazovaly,“ připouští
Roman Tichovský s tím,
že na vyřizování dotace
se podílela i Praha.
Dvakrát sto milionů

Blízkost Prahy pomáhá
Samotné město Benešov má
okolo 17 tisíc obyvatel, společně s obcemi ve správním
obvodu, kterých je 51, je to
pak až k šedesáti tisícům.
Rozloha správního obvodu
je 70 tisíc hektarů.

ností parkování i na střeše,
celkem nabízí 181 parkovacích
míst pro motorová vozidla
a 50 míst pro jízdní kola vyba-

draží. Mnoho lidí odtud totiž
dojíždí za prací do Prahy,“
vysvětluje místostarosta.
Benešov je vzdálen od Prahy

Modernizace terminálu včetně vybudování podchodu
přišla na 118 milionů korun,
dotace z toho představovala
100 milionů. Stejnou dotační
částku získal Benešov na výstavbu parkovacího domu,
k té musel přidat 67 milionů
korun ze svého rozpočtu.
Město využilo na dofinanco-

vání překlenovací úvěr, ale
ten už je v tuto chvíli téměř
celý splacený.
Vzhledem k tomu, že
zatím je obsazenost parkovacího domu především
kvůli stále složité epidemiologické situaci a tudíž nižší
mobilitě asi jen třetinová
a parkovné není vysoké,
náklady na provoz se tím
zdaleka nepokryjí.
Denní sazba od čtyř hodin ráno do půlnoci je 100
korun za hodinu, ale 30
minut, což je doba, za kterou lze leccos v blízkosti
parkovacího domu vyřídit,
je zdarma. Noční sazba je
vyšší: každá započatá hodina stojí 50 korun. Využití
cykloboxů je naopak neuvěřitelně levné, za jedno kolo
zaplatí cyklista až za
14 hodin jen tři koruny,
v boxu s nabíjením 10 korun. Nad tuto dobu je každá
další hodina za 20 korun.
„Občané si na nový režim
také musí zvyknout. Předpokládáme, že vytíženost
parkovacího domu poroste.
Až bude dům plný, myslím,

že výnosy náklady pokryjí,“
říká místostarosta Benešova
a dodává, že nyní představují provozní náklady asi tři
miliony korun ročně.
Parkovací dům ani terminál nedisponují žádnými
hi-tech vymoženostmi. Součástí parkovacího domu je
jen parkovací systém označující volná místa, na terminálu jsou vytápěné rampy
a vegetace v těsném okolí
má zavlažovací systémy,
které využívají dešťové vody.
O správu se starají Technické služby Benešov.
Bez problémů
a s předstihem
Celý proces od zahájení projektových prací do otevření
trval zhruba pět let, z čehož
dva roky trvalo projektování, rok vyřizování potřebných povolení a dva roky
samotná stavba. Původně
se počítalo s dokončením
v únoru letošního roku, nakonec se podařilo vše předat
veřejnosti k užívání se čtvrtletním předstihem.

Nejsložitější bylo podle
místostarosty vyřizování
všech náležitostí před zahájením stavby. Parkovací dům se
totiž nachází na pozemcích,
které dřív patřily Českým
drahám a kde stálo chátrající
nevyužívané překladiště.
Tudíž bylo nejprve třeba tyto
pozemky vykoupit. Jinak
už vše pokračovalo plynule,
dodavatelé si dokázali poradit
i s obtížemi, které s sebou
nesla pandemická doba.
Město Benešov má s čerpáním dotací bohaté zkušenosti.
Z operačních programů financují většinu velkých městských projektů. V minulosti
to byla například lávka přes
trať, teď chystají novou školu.
Dále hodlají investovat do vodárenské soustavy a do kanalizace, k čemuž opět využijí
evropské peníze. Podle místostarosty Romana Tichovského je to rozumný přístup,
který by doporučoval dalším
městům a obcím, kde můžou
být velké investice nad jejich
finanční možnosti.
Libuše Bautzová n

Since 2020, the residents
of and visitors to Benešov
can use a modern transport terminal, including
a three-storey parking house.
Thanks to the new projects,
largely financed from the
Integrated Regional Operational Programme, a solution
was found to the problems
with parking in the locality,
security was increased and
public transport made more
attractive, too.
The Benešov main bus
station is situated in the
close vicinity of the railway
station, which must certainly
be described as a comfortable affair. However, there was
a big problem until recently:
a busy road between the two
stations. The people who
were changing from a bus
to a train and vice versa,
were often running across
the road during rush hours,
which caused incidents. The
town decided to change this.
It took about five years
between the start of the
project works and the end
of modernisation of the bus
station, whose design and
capacity were obsolete, and
its link with the train station.
At first, the project was
going to be finished by February 2021, but finally it was
opened to the public three
months ahead of schedule.
The modernisation of
the terminal including the
construction of an underpass cost 118 million crowns.
Of the sum, the subsidy
amounted to 100 million.
Benešov gained the same
subsidy sum for the construction of a parking house,
to which it had to add 67
million crowns from its own
budget. The town hall used
a bridge loan to finish the
financing.

FOTO: ČTK Protext

Terminal
and parking house:
investment
increased comfort
and security

Terminál a parkovací
dům: investice
zvýšila komfort
i bezpečnost

Benešovské hlavní autobusové nádraží se nachází
v těsné blízkosti vlakového,
což je jistě možné považovat
za komfortní. Donedávna
tady byl ale jeden velký
problém: mezi oběma nástupními uzly vede rušná
komunikace, kterou lidé,
kteří přestupovali z autobusu na vlak a opačně, často
v hustém provozu přebíhali
a docházelo zde k občasným
kolizím.
„Nápad zmodernizovat
vzhledově i kapacitně nevyhovující autobusové nádraží
a propojit ho s vlakovým,
je už řadu let starý,“ říká
místostarosta Benešova Roman Tichovský a pokračuje:
„Výstavbou podchodu pod
frekventovanou komunikací
se výrazně zvýšila bezpečnost chodců i automobilistů
a propojením vznikl společný
dopravní terminál.“ Dodejme,
že denně tudy projíždí okolo
250 autobusových spojů a víc
než stovka vlakových.
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Vratislavice nad Nisou, Liberecký kraj

Od biosirupů
k historické kyselce
Začalo to hledáním větších prostor, kde by firma mohla rozvinout svou
výrobu, výsledkem je krásný projekt, který nejenže zajistí podniku dost
místa pro rozšiřující se podnikání, ale zároveň zachrání ve Vratislavicích nad
Nisou zajímavý objekt, který dlouhá léta chátral.

Brownfield
jako nejlepší místo
Vhodné prostory, do kterých
by se mohli přestěhovat,
hledal Jan Vokurka v okolí
Jablonce a Liberce čtyři roky.
Od začátku byl na čelné

příčce seznamu zvažovaných
nemovitostí areál bývalého
podniku Vratislavické kyselky. Byl to vlastně klasický
brownfield, kde se už od roku

včetně oken. Jediné, co zůstalo, bylo asi 50 tisíc starých
nepoužitelných skleněných
lahví od minerálky a plné
podlahy etiket a víček,“ po-

Vzhledem k tomu, že se
celkové náklady ve finále
vyšplhaly na 40 milionů,
zbytek pokryla společnost
částečně úvěrem, částečně
vlastními zdroji.
„Osobně si myslím, že dotace v případě nemovitostí
a záchrany brownfieldů
mají velký smysl. V České
republice je spousta nevyužitých hal a tento datační
titul je vrací zpátky do života,“ hodnotí Jan Vokurka
program, který jim pomohl
využít bývalý objekt Vratislavické kyselky. Dotace
podle něho umožňuje lepší
plánování a také rychlejší
postup – mimo jiné proto, že

zejí dva vrty, z nichž vyvěrala
slavná vratislavická kyselka.
Tyto vrty ale patřily státu
a bylo tudíž nutné je nejprve
„zprivatizovat“. Tento proces
trval víc než tři roky. Teď už
jsou zprovozněné, dostaly
i nová jména, nicméně cesta
k tomu, aby bylo možné stáčet minerálku do lahví a zase
ji prodávat, je ještě dlouhá.
Váže se k tomu řada technologických omezení a legislativních opatření, vyřešit se musí
i některé obchodní záležitosti.
Podle Jana Vokurky to potrvá
ještě pár let. Zatím se dělají
různé zkoušky a analýzy.
Výrobní hala je zatím vybavená starými stroji, které

byly převezené z Jablonce
a slouží k výrobě sirupů.
Firma Kitl ale požádala ještě
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o druhou evropskou dotaci
z OP PIK, tentokrát z programu Technologie. Pomůže

jim zakoupit vhodné technologie právě pro stáčení minerální vody. Investice na realizaci tohoto druhého kroku
bude odhadem 48 milionů
korun, čerstvě schválených
je dotačních 21 milionů.
Oživení areálu vítá starosta městského obvodu
Liberec-Vratislavice nad
Nisou Lukáš Pohanka. Říká,
že předtím, než areál firma
Kitl koupila, byly tady pořád problémy. „Často sem
jezdili strážníci městské
policie, protože ten opuštěný
objekt navštěvovali bezdomovci. Jsme velmi rádi, že
pan Vokurka objekt koupil,
je odhodlaný ho opravit
do původní krásy, a navíc
tady zase produkovat vratislavickou kyselku, kterou si
pamatuji ze svého dětství,“
říká starosta.
Když mluví o návratu
areálu k „původní kráse“,
má Lukáš Pohanka na mysli
nejen již opravenou výrobní
halu starou 40 let, ale také
druhý objekt, který je součástí areálu. Jde o lázeňskou
budovu z roku 1893, vlastně
zámeček, který je dnes v tak
zoufalém stavu, že do něj nelze vkročit. „Chceme ho také
rekonstruovat. Nejde sice
o historicky chráněnou budovu, ale pro mnoho obyvatel
našeho kraje má velký emocionální význam. A na tuhle
rekonstrukci se těším, bude
to krásná záležitost,“ říká
k tomu Jan Vokurka.
Libuše Bautzová n

2004 nic nevyrábělo. Nicméně šlo o bývalý nápojářský
provoz, kde bylo uspořádání
takové, jaké by se firmě Kitl
podnikající ve stejném oboru
hodilo. Vzhledem k tehdy
probíhajícím soudním sporům ale nebylo možné se
k němu dostat. To se podařilo
až před třemi lety.
„Když jsme areál přebírali,
byl pustý a prázdný, co bylo
možné odnést, dávno zmizelo, co rozbít, bylo rozbité,

pisuje nový majitel původní
stav objektu. Nakonec mohly zůstat jen základy a obvodové zdi, všechno ostatní
bylo třeba udělat nově.
Firma odhadla náklady
na 28 milionů korun a požádala o dotaci z programu
Nemovitosti v rámci implementace Operačního programu Podnikání a inovace
pro konkurenceschopnost
(OP PIK). Schválená dotace
nakonec činila 12 milionů.

se před schválením dotace
musíte zavázat ke splnění
do určitého data. „Pokud bychom dotaci neměli, museli
bychom postupovat po etapách,“ dodává Jan Vokurka.
Vrty znovu oživnou
Tím ale změny v areálu bývalé Vratislavické kyselky
zdaleka nekončí. Na pozemku, který nový majitel získal
společně s objekty, se nachá-

From bio syrups to historic mineral water
The project started with
a search for large areas in
which a firm might develop
its production. This has
resulted in a wonderful
project that will not only
provide the company with
enough space for its flourishing business, but it will
also save an interesting
building in Vratislavice nad

Nisou that was in disrepair
for years.
Jan Vokurka founded
the firm Kitl in 2007 and
started producing syrups
in Jablonec nad Nisou in
the bankrupt laundry he
had bought. As the syrups
scored a success, the business was rapidly expanding.
Now the firm gives jobs to

about 50 people. Along with
syrups, it also produces various alcoholic herbal drinks,
immunity-boosting preparations and further products.
For long, Jan Vokurka
was looking for the right
premises to which he might
relocate the firm. From the
start, the premises of the
former company Vratislav-

ická kyselka were on top
of the list of the property
under consideration. In
fact, it was a classic brownfield, with no production
since 2004. The firm estimated the costs at 28
million crowns and asked
for a subsidy from the programme Real Estate within
implementation of the Op-

erational Programme Enterprise and Innovations for
Competitiveness (OP PIK).
The approved subsidy
eventually amounted to 12
million. As the total costs
eventually surged to 40
million, the company covered the rest partly from
a loan and partly from its
own sources.

FOTO: ČTK Protext

Společnost Kitl vznikla
v roce 2007. Založil ji Jan Vokurka a začal – nejprve sám
jen s jednou brigádnicí – vyrábět v Jablonci nad Nisou
v bývalém objektu zkrachovalých prádelen, který koupil, sirupy. Měly úspěch, a tak
se podnikání rychle rozšiřovalo. Dnes firma dává práci
asi padesáti lidem a loni měla
obrat 83 milionů korun. Mezi
její výrobky patří kromě sirupů také různé alkoholické
bylinné drinky, přípravky
na podporu imunity, masti
a další produkty, většinou
v biokvalitě.
Zakladatel a dnešní jednatel a jediný vlastník firmy
Jan Vokurka si do názvu začínajícího podniku vypůjčil
pozměněné jméno doktora
Jana Josefa Antonína Eleazara Kittela, slavného lékaře
a léčitele z pomezí Jizerských
hor a Krkonoš. Působil tady
v 18. století a stal se legendou, která žije v povědomí
místních dodnes. Jan Vokurka vysvětluje: „O doktoru Kittelovi máme mnoho informací včetně receptů, nejsme ale
jeho potomci ani dědicové.
Doktor Kittel je naší inspirací,
léčitelskou i duchovní. Proto,
z úcty k němu, jsme si zvolili
podobné jméno.“
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Unikátní technika,
která zdokonalí léčbu
Firma Essence Line se dlouhodobě zabývá přípravou a využitím
biočipů ve farmakogenetice, tedy při opravování a volbě léčiv na základě
individuálního genetického profilu. Evropské dotace umožnily financovat
výzkum a vybudovat tým odborníků.
Mikročip pro včasnou diagnostiku cévní mozkové příhody umožní cílenou terapii
aplikovanou na klinických
pracovištích, a významně tak

nukleové kyseliny (DNA),
kterou běžně nosíme v jádrech našich buněk. Ty slouží k detekci krátkých řetězců
ribonukleové kyseliny

přispěje k účinné ochraně
lidského zdraví i záchraně
životů. Za vývojem světově
unikátního diagnostického
postupu stojí biotechnologická společnost Essence Line,
která na projektu spolupracovala s vědci a experty ze
Spojených států a z Itálie.
Není čip jako čip. Jsou-li
polovodiče, o kterých se dnes
hovoří v souvislosti s automobilovým průmyslem,
technicky náročné, pak biočipy jsou někdy k pochopení
ještě o něco komplikovanější.
V souvislosti s projektem,
který realizovala pražská
společnost Essence Line, se
čipem rozumí mikroRNA
biočip, jehož základem je
laboratorní sklíčko. Na něj se
přesným robotem nanesou
uměle vytvořené drobné molekuly sond deoxyribo-

(mikroRNA), které regulují
přepis nejen našich genů
v těle, ale i v celé živé přírodě.
Specifické mikroRNA zároveň poskytují obraz o fungování např. neuronů a cév,
jak z hlediska jejich vývoje,
tak z pohledu probíhajícího
zánětu, bariérových funkcí
a podobně. Lékař díky těmto informacím může včas
stanovit diagnózu a zvolit
vhodnou léčbu, a tím zabránit vážným onemocněním
včetně mozkové mrtvice.

Tato centra se dlouhodobě
věnují výzkumu v této oblasti
a my jsme jim nabídli, že jim
připravíme efektivní analytickou platformu,“ říká Petr
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gnostického postupu se již
podařilo ověřit a podle našich
informací jde o ve světě unikátní nástroj,“ dodává Petr
Novotný a vysvětluje: „Diagnostika cévních mozkových
příhod se provádí již dnes. Je
to ovšem složitější. Diagnostický prostředek může lékaři
poskytnout aktuální informaci o fungování pěti různých
skupin mikroRNA, přičemž
každá skýtá jiný úhel pohledu
na dění v organismu; zároveň
se bere v úvahu řada dalších
markerů a samozřejmě celkový klinický obraz. Vyšetření
pomocí biočipu tak ukáže aktuální stav o biochemických
dějích v organismu.“

Funkčnost byla ověřena
„Impulzem k tomuto projektu
byly konzultace s předními
výzkumnými centry, jako je
Národní ústav duševního
zdraví, Fyziologický ústav
AVČR, ale také University of
Verona a Stanford University.

Novotný, jednatel společnosti
Essence Line. Projekt je tak
úspěšným příkladem aplikace dlouhodobého výzkumu
do koncepce diagnostického
prostředku. „Funkčnost dia-

Na realizaci projektu
využila firma Essence Line
dotační podporu z Operačního programu Podnikání
a inovace pro konkurenceschopnost, konkrétně

z programu Proof of Concept, který podporuje aktivity související s ověřením
technické proveditelnosti
a komerčního potenciálu
výzkumu a vývoje s cílem

zavedení nového produktu
nebo služby na trh, nebo finální dopracování výzkumu
a vývoje s přípravou jeho
komerčního využití.
Projekt probíhal v letech
2018 až 2020. Jeho celkový
rozpočet překročil 2,5 milionu
korun, dotační příspěvek činil
1,7 milionu. „Dotace z programu Proof of Concept nám
umožnily doplnit odborný
tým, vyvinout, připravit a otestovat zmíněný biočip. Tým odborníků, který se podílel na řešení projektu, obsáhl relativně
velké spektrum odborností
a zkušeností, a to ze zmíněných českých i zahraničních
pracovišť,“ říká Petr Novotný
s tím, že do projektu by se zřejmě pustili i bez dotací, ale bylo
by to o mnoho náročnější.
Podle šéfa společnosti
Essence Line přinesl projekt

cenné know-how. Nyní bude
následovat další ověřování,
validace postupu na zvířatech
a následně na dobrovolnících.
I na tom by se chtěla Essence
Line podílet. Petr Novotný

věří, že během čtyř až pěti let
by se mohl tento diagnostický postup dostat na trh. To
by pro firmu znamenalo jak
zvýšení obratu, tak posílení
renomé na světové úrovni.
Mikročip pro včasnou diagnostiku cévní mozkové příhody není zdaleka jediným
projektem, který v Essence
Line realizovali. Firma se
zaměřuje v oblasti vývoje
a výroby diagnostických
prostředků na tržně orientovaná řešení a služby na bázi
současných technologií, jako
jsou – kromě biočipů – také
mikrofluidní zařízení a bakteriální testy. Pro aplikovaný
výzkum a vývoj některých
z nich využívá jak vlastní
prostředky, tak podporu
z dotačních programů.
Z již zmíněného programu Proof of Concept čerpá

aktuálně prostředky také
na vývoj nové metody detekce velmi nízkých koncentrací proteinů ve vzorcích lidských i živočišných tkání či
na vývoj DNA čipu sloužícího k identifikaci farmakogenů a dalších biomarkerů pro
zlepšení terapií u pacientů
například s psychotickými
onemocněními, jakými jsou
bipolární afektivní porucha
a schizofrenie.
„Chceme dosáhnout toho,
aby lidé díky více dostupné
informaci o vlastním genomu a jeho individuálním
fungování měli možnost
efektivnější léčby při minimalizaci nežádoucích účin-

ků a vedli zdravější život,“
říká Petr Novotný. Společnost by se ráda zapojila
i do některých větších projektů, do genetických studií,
které se realizují zejména
v USA a západní Evropě, ale
i na globální úrovni. I tímto
směrem firma v současné
době vyvíjí aktivity a snaží
se rozšířit spolupráci se zahraničními partnery.
Vedle projektů souvisejících s humánní medicínou
probíhá v laboratořích
Essence Line také výzkum
genetických znaků pro využití v šlechtitelství. Například ve spolupráci s Masarykovou univerzitou v Brně
a Zemědělským výzkumem
získali ocenění Technologické agentury ČR v soutěži
Vizionář roku 2021 za úspěšnou přípravu populačního
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čipu pro šlechtění odrůdy
jetele, který nese znaky vyšší fixace vzdušného dusíku.
Jiný projekt, na němž se
účastnily i firmy z Německa a Švýcarska, se zaměřil
na genotoxicitu v kontaminovaných oblastech
na Ostravsku. Cílem bylo
získat vhodnou laboratorní
metodu, která odhalí, zda
kontaminované vzorky
půdy obsahují látky s genotoxickým potenciálem a zároveň do jaké míry mohou
napadat a mutovat nejen
naše geny, ale i geny ve zbylé
živé přírodě.
Libuše Bautzová n

Unique
technology that will
improve treatment
Along with scientists and experts from the USA and Italy the
biotech company Essence Line
has developed a biochip for early diagnostics of stroke. The research and creation of an expert
team was enabled by a subsidy
support from the Operational
Programme Enterprise and Innovations for Competitiveness.
It supports the activities associated with verification of technological feasibility and commercial potential of research
and development. There is the
aim of placing a new product or
service on the market or of the
finalisation of research and development with the preparation
of its commercial use.

FOTO: ČTK Protext, archiv Essence Line
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Když fondy EU pomáhají
When EU funds help

9. 12. 2015 Rekonstrukce železniční trati zrychlila ježdění z Liberce do Harrachova. Ze 70 minut klesla přeprava pod hodinu.

29. 5. 2019 Veřejná prostranství
u vybydlených panelových domů
na sídlišti Janov v Litvínově byla
revitalizována pomocí peněz
z fondů EU.

26. 1. 2016 Ministryně pro místní rozvoj Karla Šlechtová (vpravo)
a eurokomisařka pro regionální rozvoj Corina Cretuová v Praze.

20. 12. 2017.
V bývalém vojenském prostoru
Ralsko vyrostla nová mateřská
školka. Stojí v sociálně
vyloučené lokalitě, výstavba
stála 25 milionů korun.

26. 4. 2016
Stavba dálnice D3 v úseku
Borek – Úsilné u obce Hůry
u Českých Budějovic. Tato část
a trasa mezi Meznem a Ševětínem byly uvedeny do provozu
24. června 2019. Napojení
na Rakousko má být hotovo
do roku 2024.

1. 8. 2020 Nová přeshraniční autobusová linka vozí cestující z Hradku
nad Nisou, Žitavy, Sieniawky, Frýdlantu, Raspenavy a Swieradowa.

3. 5. 2018
Výsadba prvních
nových stromů
v ulici Kosmonautů
v Olomouci.
Prostranství ožilo
dvěma stovkami
stromů a několik
tisíci keřů.

26. 2. 2019
Unijní prostředky
představující
více než 80 %
nákladů umožnily
největší investici
do pevnostního
města Josefov
za posledních
deset let.

18. 4.2018 Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně na Pekařské ulici. Na snímku objekt tamního
Mezinárodního centra klinického výzkumu.

FOTO: ČTK

2. 5. 2019 V německém Bad Brambachu začala stavba německé části
projektu obnovy historického silničního propojení s Plesnou na Chebsku.
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částku 5,8 milionu korun,“
upřesňuje Evžen Mošovský
z odboru školství městské
části, který se v celém procesu angažoval.
Další finanční prostředky si vyžádala přestavba
budovy pro tří- až šestileté
děti. Na tu se peníze z evropských fondů využít nedaly.
Největším podílem, 33 miliony korun, přispělo hlavní
město ze svých zdrojů, z Ministerstva školství, mládeže
a tělovýchovy se podařilo
získat 25,5 milionu a více
než 7,7 milionu dala ze svého rozpočtu městská část
Praha 13. Celkem tedy šlo
o zhruba 66 milionů, k nimž

je ale nutno připočítat ještě
dalších 11 milionů na vnitřní
vybavení. To financovala
z větší části městská část,
dvěma miliony přispělo
hlavní město.
Podle Evžena Mošovského se mezi lety 2015 a 2017,
kdy vlastní přestavba probíhala, nevyskytl žádný vážný
problém.
Praha – pól růstu
byl oblíbený program
Městská část Praha 13 využívá prostředků z evropských fondů opakovaně.
„Do čerpání evropských prostředků se zapojují v naší
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městské části naprosto
všechny školy. Peníze pomáhají například při výstavbě
venkovních areálů nebo při
budování dílen na základních školách. Považuji to
za významnou pomoc,“ říká
Jan Šafir.
Tento zdroj financování
si pochvaluje i Vít Šimral,
radní pro oblast školství,
sportu, vědy a podpory podnikání na Magistrátu hlavního města Prahy. „Hlavní
město mělo v letech 2014 až
2021 vlastní operační program OP Praha – pól růstu
ČR. Z něho se financovaly
na území města Prahy jak
neinvestiční, tak investiční

projekty a jednou ze specifických os, které jsme sledovali, bylo umožnit rodičům,
aby se mohli co nejdříve
po narození potomka vrátit
na pracovní trh. Proto jsme
z tohoto programu Praha
– pól růstu ČR financovali
investice do předškolního
vzdělávání hlavně u těch
nejnižších věkových kategorií. To se týkalo i této
mateřské školy, kde jsme
zafinancovali výstavbu tří
učeben pro děti mezi dvěma
a třemi lety, a to včetně potřebného zázemí,“ říká radní
z pražského magistrátu.
Libuše Bautzová n

Praha 13-Stodůlky

Aby se rodiče mohli
vrátit do práce

Prostorné světlé třídy,
každá s interaktivní tabulí,
notebookem, elektronickým
pianem a množstvím hraček,
které jsou přizpůsobené věkové skupině dětí. Bezbariérový přístup do budovy a dvě
zahrady, jedna s tartanovým
povrchem a řadou herních
prvků vhodných i pro dvouletá mrňata. Druhá zahrada
přírodní, osazená stromy,
keři a v létě i bylinkami a zeleninou, sloužící mimo jiné
ke vzdělávání v rámci environmentální výchovy. Taková
je mateřská škola U Stromu
v ulici Ovčí Hájek v Praze 13.
Na začátku byla chátrající
sportovní hala
„Naše mateřská škola má
pět tříd a celkovou kapacitu

137 dětí. Z toho tři třídy jsou
pro dvouleté děti a od otevření tohoto zařízení v roce
2017 jím prošlo již přes
200 děti v této kategorii,“
říká ředitelka školy Jozefa
Takáčová. Dodává, že výchova a vzdělávání i u této
kategorie dětí vychází
z Rámcového vzdělávacího
programu pro předškolní
vzdělávání, klade ale na plánování specifické požadavky. K výchovně vzdělávacím
činnostem u dvouletých
dětí patří mimo jiné také
nácvik hygieny a sebeobsluhy a k těmto speciálním požadavkům musel přihlížet
i zřizovatel, když školu vybavoval. Například nábytek
musí být nižší než v „běžné“
školce a nechybí ani přebalovací pulty.

„Původně tady byla sportovní hala, která sice byla
využívaná, ale postupně chátrala a bylo třeba najít pro
ni jiné smysluplné využití,“
vysvětluje Jan Šafir, vedoucí
odboru školství městské
části Praha 13, tedy zástupce
zřizovatele. Jako nejlepší
možnost se jevila přestavba
haly na mateřskou školu
pro dvouleté děti, což by řešilo zároveň i jiný problém:
umožnilo by to rodičům, zejména maminkám vrátit se
brzy do práce.
Peníze přišly
z několika zdrojů
Zhruba rok trvalo, než
se podařilo shromáždit
finanční prostředky z různých zdrojů. „V možnostech
samotné městské části by
realizace takového projektu nebyla,“ konstatuje Jan
Šafir. Celá akce si vyžádala
téměř sto milionů korun,
z čehož významnou část
představovaly prostředky

z operačního programu Praha – pól růstu ČR. Ty byly
určeny právě na přestavbu
budovy pro dvou- až tříleté
děti.
„Náklady na budovy pro
všechny děti činily 96,6 milionu korun včetně DPH, z toho
pro dvou- a tříleté to bylo
29,4 milionu. Peníze z evropských fondů představovaly
14,7 milionu, příspěvek ze
státního rozpočtu byl 8,8 milionu a sama Praha 13 dala

For the sake of parents’ return to work
The reconstruction of the
sports centre to a kindergarten for the smallest children
has demanded almost 100
million crowns. If it were not
for money from several sources, the educational facility
U Stromu in the Ovčí Hájek
Street in Prague 13 could not
have emerged. The vital role
in the project was played by

European money. The Prague
13 town hall is its operator.
The kindergarten has five
classes and the total capacity
of 137 children. There are three
classes for two-year-old children with specific demands
on their education. The
educational and upbringing
activities for two-year children
include the training of hygiene

and self-care, which is also
connected with the equipment. The furniture, e.g., must
be lower than in a „normal“
kindergarten and there are
also baby changing tables.
There is barrier-free access
and two gardens, one with the
tartan surface and a number
of game elements, also suitable for two-year toddlers.

Along with giving
a new life to the building,
the reconstruction of the
dilapidated sports centre
to a kindergarten resolved
another problem: it has
enabled parents, mothers
in particular, to return soon
to work.
The money came from
several sources. The whole

event cost almost 100
million crowns, while a substantial portion, 14.7 million,
was funded from the Operational Programme Prague
– Growth Pole of the Czech
Republic. The contribution
from the state budget was
8.8 million and the district
Prague 13 itself donated 5.8
million crowns.

FOTO: ČTK Protext

Přestavba sportovního centra na mateřskou
školu pro nejmenší děti si vyžádala téměř sto milionů
korun. Nebýt peněz z několika zdrojů, krásné zařízení
U Stromu v Praze 13 by nemohlo vzniknout. Důležitou
roli v tomto projektu sehrály evropské peníze.

18	Fondy EU

České Budějovice, Jihočeský kraj

Nový domov
pro sto tisíc knih
Zlepšení péče a využívání knihovního fondu,
aktuálně uloženého ve skladech Jihočeské
vědecké knihovny v Českých Budějovicích,
prostřednictvím vybudování přístavby a stavební
úpravy budovy na Lidické třídě. Tak zněla část
popisu v oficiálním zdůvodnění projektu pro
čerpání evropských peněz. Ne že by to nebyla
pravda, ale skutečnost je barvitější – a efekt,
kterého se dosáhlo, je všechno jiné jenom ne nudný.

stihli všechny termíny,“
vzpomíná na rok 2014, kdy
se s přípravami reálně začalo, Ivo Kareš. „Musely se
vyřešit nějaké majetkové záležitosti z hlediska pozemků, vypsat architektonická
soutěž, připravit projekt
a pak podat žádost. Teprve
v průběhu procesu jsme zjistili, že musíme také vybudovat parkoviště a rozšířit
silnici, která k němu vedla.
To byly náklady navíc, které
už nebylo možné financovat
z operačního programu.“
Dotace z Integrovaného
regionálního programu
(IROP) byla odsouhlasena

úpravy bývalých prostor.
Obě části jsou propojené tak,
že návštěvník si přechod
z jedné do druhé budovy vůbec neuvědomí.
Celkové výdaje činily 168
milionů korun, z toho dota-

a rekonstrukce prvního nadzemního podlaží stávající
budovy umožnila vytvoření
prostoru právě pro to nejdůležitější, volný výběr knih.
Přístavba byla otevřena
v dubnu loňského roku

Kromě toho, že je vnitřní prostor nové přístavby
už na první pohled velmi
příjemné místo, může se
pochlubit i řadou technických vychytávek. Celá
budova je prostě „chytrá“.
Světlíky propouští ze stropu dostatek světla, takže
se ušetří na osvětlení. Pokud ale hodně svítí slunce,
automaticky je zatáhne
roleta. Podobně chytré
jsou i žaluzie podél prosklených stěn, také reagují
na světlo a automaticky se
naklápějí. V přístavbě není
klimatizace, ale její funkci
zajišťuje aktivace betono-
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níze z krajského rozpočtu
nestačily.
A další investice se připravují. „Například v letošním roce bude dokončena
významná investice ve Strakonicích. Jde o Muzeum
středního Pootaví, což je investice za 140 milionů korun.
Obnáší rekonstrukci hradu
a vybudování nových expozic, mimo jiné výrobce motocyklů ČZ Strakonice nebo
dudácké,“ říká Pavel Hroch
a dodává, že by byl rád, kdyby i nový operační program
na kulturu nezapomínal.
Libuše Bautzová n

A new home
for 100,000 books

Objednávání přes katalog
ale zůstalo také zachováno.
Kromě toho je elektronický
katalog pro návštěvníky
k dispozici v podobě dotykové obrazovky i přímo
v knihovně. Tento systém má
ještě jednu užitečnou funkci:
nasměruje čtenáře pomocí
jednoduchého plánku přímo
tam, kde je kniha umístěna.
Byla to honička,
ale dotace prošla
Myšlenka rozšíření knihovny nebyla nikterak nová, ale

ce IROP se spoluúčastí státu byla ve výši 105 milionů.
Zřizovatel, Jihočeský kraj,
uhradil 63 miliony korun.
Nejen krásná,
ale i chytrá budova

integrovaný regionální
operační program, který
byl zaměřený speciálně
na knihovny. Byla to pak
trochu honička, abychom

v roce 2018, stavět se začalo
na jaře 2019. Kromě přístavby, která vznikla v těsném
sousedství bývalého muzea,
šla část peněz i na stavební

Vítězem architektonické
soutěže byla firma Kuba
& Pilař architekti. Jejich
návrh rozšířil knihovnu
formou „levitující“ jednopodlažní dostavby, která je
s původním objektem spojena pouze v místě bývalého
vstupu. Realizace přístavby

a akce se zúčastnil i náměstek jihočeského hejtmana
pro kulturu Pavel Hroch.
Říká, že je s výsledkem spokojen, a přisuzuje velké zásluhy současnému řediteli
Ivo Karešovi. „Byl jsem u poklepání základního kamene
i u přestřižení pásky a otevření nové části knihovny,
což se stává málokterému
politikovi. Podařilo se nám
vytvořit dílo, které bude
sloužit nejen návštěvníkům
Českých Budějovic, protože
plní i takzvanou regionální
funkci.“

vého jádra. Laicky řečeno,
strop je vyplněný skleněnými trubičkami s vodou,
které v létě chladí a v zimě
hřejí.
Jihočeši dokážou
dotační peníze využít
Náměstek Pavel Hroch
považuje obecně operační
programy za velmi užitečný
nástroj. Jihočeský kraj díky
finančním prostředkům
z tohoto zdroje mohl realizovat v posledních letech
řadu akcí, na které by pe-

IAn improvement in care for and
use of the library stock, currently stored by the Research
Library of South Bohemia in
České Budějovice – via the
building of an extension in the
Lidická Street. This was written
in one part of description in the
official justification of a project
for the payment of European
money. This has resulted in
a beautiful and, in addition,
smart building which can boast
of some technological conveniences, such as smart blinds
they themselves react to light.
Above all, the extension
has resolved a big problem,
the shortage of space for a free
choice of books. Besides, there
are also some „small islands”
with small chairs. The original
catalogue ordering was preserved, but visitors also have at
their disposal right in the place
an electronic catalogue in the
form of a touch screen.
The total costs of the project amounted to 168 million
crowns. From this, the subsidy
from the Integrated regional operational program with a special
focus on libraries (with a partial participation of the state)
reached 105 million. The administrator, the South Bohemia
Region, spent 63 million crowns.

FOTO: ČTK Protext

Hned úvodem je třeba ujasnit, že Jihočeská vědecká
knihovna i přes svůj název
zahrnuje jak fond studijní
literatury, tak beletrii, takže
plní i funkci běžné městské
knihovny. Studijní část byla
od roku 1990 umístěna v někdejším Muzeu dělnického
revolučního hnutí, což byla
budova sice zajímavá, ale
postupně přestala vyhovovat svému účelu.
„Velkým problémem byl
nedostatek prostoru zejména pro volný výběr knih.
Knihy se objednávaly podle
katalogu a pak si je zájemce
přišel vyzvednout. Byl to
vlastně takový e-shop,“ líčí
minulé zkušenosti ředitel
Jihočeské vědecké knihovny
Ivo Kareš a přidává informaci, že živý fond, tedy knihy,
které se nejvíce půjčují, čítá
130 tisíc svazků, celkem jich
mají přes milion. „Když si
vybíráte nějaké zboží, máte
často potřebu si ho pořádně
prohlédnout, a totéž platí
i pro knihy. Pokud nevíte
přesně, jakou knihu chcete,
je dobré, když se můžete porozhlédnout a knihy prolistovat,“ pokračuje Ivo Kareš.
V nové přístavbě jsou dlouhé metry polic, na kterých
jsou knihy vystavené, a mezi
regály jsou ostrůvky s křesílky, kde je možné si na chvíli
sednout a knihy prohlížet.

teprve s nástupem nového
ředitele Ivo Kareše v roce
2012 dostala konkrétní obrysy a hlavně se na projektu
začalo pracovat. Nejprve
bylo potřeba přesvědčit zřizovatele, jímž je Jihočeský
kraj, poté hledat finance.
„Podařilo se nám trefit
do doby, kdy byl vyhlášen
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Celková investice do vybavení varny a sklepa představovala 4,3 milionu korun,
z toho dotace z IROPu činila
3,7 milionu. Zbytek pokryla
společnost ŠFN vlastními
zdroji a bankovním úvěrem.
Evropské fondy pomohly
dvakrát
Výroba v pivovaru se úspěšně rozběhla a nezastavilo

ji ani pro všechny obtížné
covidové období. V roce
2020 uvařili v Neratově 1500
hektolitrů piva a poprvé
skončili v černých číslech,
se ziskem 17 tisíc korun.
Za loňský rok bude sice
výsledkem ztráta, ale to jen
kvůli investicím do zvýšení
objemu čističky. Letos už se
opět počítá se ziskem.
Pivo Prorok, jak se
místní osmi- až čtrnáctis-

Kostel, který dostal druhou
šanci. Úžasné místo, které
nemá obdoby. Tak nějak se
většinou o kostelu Nanebevzetí
Panny Marie v Neratově hovoří,
píše web neratov.cz.

Neratov, Královéhradecký kraj

Vrátili život do vysídlené
vesnice. A přidali pivo
Orlickohorská vesnička Neratov, která leží na Divoké Orlici přímo na česko-polské hranici, pomáhá začleňovat znevýhodněné osoby na trh práce. Tito
lidé nacházejí uplatnění i v místním pivovaru, který vznikl mimo jiné díky
prostředkům z evropských fondů. A neratovské pivo Prorok, na jehož výrobě
se podílí především handicapovaní, už překročilo hranice regionu.
Na přelomu osmdesátých
a devadesátých let minulého století nebylo v dolní
části Neratova nic – tedy
nepočítáme-li ruiny kdysi
slavného poutního kostela
Nanebevzetí Panny Marie,
který na konci druhé světové války po zásahu střelou
kompletně vyhořel. Neratov
byl jako řada jiných pohraničních obcí s převážně německým obyvatelstvem vysídlen a ze stálých obyvatel
tady zůstala jedna rodina.
Všechno se začalo měnit
v roce 1992, kdy vzniklo Sdružení Neratov, které si předsevzalo nejen opravit kostel, ale
hlavně navrátit do obce plno-

hodnotný život, který bude
mít také významný duchovní
a sociální rozměr. Sdružení
vybudovalo zázemí pro mladé
lidi s mentálním postižením,
nabídlo jim chráněné bydlení
i práci. Vyrostl obchod, hospoda a dokonce i pivovar, jehož
vznik umožnily mimo jiné peníze z evropských fondů.
Pivovar jako sociální podnik
„Pivovar už tady chtěl v 18.
století postavit řád Servitů,
jenže panstvo z Rokytnice
to nedovolilo, takže zůstal
nedokončený,“ říká Antonín Nekvinda, ekonomický
manažer Pivovaru Neratov,

a pokračuje: „Začátkem 90.
let jsme si říkali, spíš z legrace, že by bylo pěkné ten
projekt dotáhnout. Před
deseti lety sem přišel sládek
Jiří Gross, a tak jsme se
do toho pustili. V roce 2016
jsme získali stavební povolení a na konci roku 2017 už
bylo hotovo. Naplnili jsme
přání předků, hostíme poutníky a navíc dáváme práci
handicapovaným lidem.“
Součástí plánu muselo
být zajištění potřebných
financí. Společnost ŠFN,
která za účelem vybudování a provozování pivovaru
vznikla a za kterou stojí
místní farář Josef Suchár

a brněnský podnikatel Ján
Čiernik, zkoumala různé
možnosti. Jedním z logických zdrojů se jim jevil Integrovaný regionální operační
program (IROP), z něhož
bylo možné získat peníze
na pivovarské technologie.
Podstatou předkládaného
projektu bylo založení nového sociálního podniku,
jehož hlavní činností bude
produkce piva, přičemž
z šesti zaměstnaných osob
bude pět se zdravotním
postižením. Aktuálně je v pivovaru zaměstnáno osm lidí
a z nich je handicapovaných
sedm, v sezóně ještě o pár
víc. Obsluhují ležácký sklep,
stáčí pivo, vymývají lahve,
lepí etikety, zajišťují logistiku, objednávky i fakturaci.
Výhodou minipivovaru je,
že může vyjít vstříc specifickým požadavkům například
na kratší pracovní dobu.
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tupňový svrchně kvašený
mok jmenuje, se prodává
kromě Neratova v sedmdesáti prodejnách Konzum
po celých Orlických horách,
v několika středočeských
Kauflandech, v pražské
společnosti Dobroty
s příběhem a na několika
dalších místech. Jak říká
podsládek Petr Tomiška,
nejvíc se prodává „jedenáctka“ a „dvanáctka“, ale
lidé si postupně oblíbili
i speciály, do kterých se
v poslední době v Neratově
také pustili. „Většina piva
se stáčí do lahví. Sudové
do restaurací a hospod zatím nedodáváme, jednání
o tom probíhají, všechno se
zdrželo kvůli covidu,“ dodává Petr Tomiška.
Činnost pivovaru se rozběhla tak úspěšně, že v roce
2020 požádala společnost
ŠFN o další dotaci, a to
na pořízení nových strojních technologií, konkrétně
dalších ležáckých tanků,
chlazení a plničky lahví.
Na zvýšení výrobní kapacity pivovaru využila firma
tentokrát Operační program Podnikání a inovace
pro konkurenceschopnost
a získala 471 tisíc korun.
Tyto technologie jsou
sice součástí pivovaru, ale
fyzicky jsou ve vedlejší budově, která byla před dvěma
lety nově postavená. S pivovarem ji spojuje, jak jinak,
pivovod. Jde o společenský
dům s velkým sálem, který
slouží jak místním poutníkům, tak zejména svatebním hostům – ve slavném

neratovském kostele, který
se pyšní prosklenou střechou, se ročně koná asi 50
svateb.
Čas na další rozšíření?
Společnost ŠFN a zejména
Sdružení Neratov, jehož
jsou osoby podílející se
na vedení pivovaru členy,
má ještě mnoho plánů, jak
region dále oživit. V duchu
prvotní myšlenky zmíněného faráře Josefa Suchára se
na všem, co se tady buduje,
podílejí handicapovaní.
Sdružení jich zaměstnává
asi 180, a to nejen v samotném Neratově, kde se
uplatňují kromě pivovaru
i v místní hospodě, v obchůdku, ubytovně, v zahradnictví a na řadě dalších
míst, ale také v nedalekých
Bartošovicích, Žamberku
nebo v Králíkách.
Jestli by se daly peníze
z evropských fondů využít i v některých dalších
projektech, o tom zatím
Antonín Nekvinda neuvažuje. Nicméně programy
na období 2021–2027 sleduje a nevylučuje, že by
je mohly využít ještě
jednou na další rozšíření
pivovaru. „Všechno funguje, o naše pivo je zájem
a na další tanky máme
ještě místo,“ říká manažer
pivovaru s tím, že s každým
dalším tankem se bude
zvyšovat zisk. A ten se
bude hodit na další
projekty.
Libuše Bautzová n

They have returned life to the empty village. And added beer
The small village Neratov,
situated in the Orlické hory
mountains on the Divoká
Orlice River right on the
Czech-Polish border, helps
to integrate disadvantaged
people into the labour market. These people can see
their capabilities presented

in a number of activities
here. For them, these is
also a place in the Neratov
brewery, which was created,
among others, thanks to
the means from European
funds.
Everything started in
1992 when the Association

Neratov pledged not only
to repair the church, but
also and above all, to return full-fledged life to the
community, especially to
mentally disabled young
people. A shop, a pub and
later even a brewery were
founded. Among others,

the means from the Integrated regional operational
program and the Operational Program Enterprise
and Innovations for Competitiveness were used for
their creation as well as
equipment and acquisition
of brewing technologies. In

all, the subsidies were over
four million crowns.
The brewery employs
eight people, seven of whom
are disabled. They work in
the lager cellar, rack the beer,
wash the bottles, stick the
labels, and ensure logistics,
orders and invoicing..

FOTO: ČTK Protext
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Želevčice, Středočeský kraj

Vyvíjí postele, které umí léčit
LINET zdaleka není jen významný český podnik. Je to světová firma, jejíž
zdravotnická lůžka znají ve více než stovce zemí. Takového postavení
dosáhla společnost díky inovacím, které zkvalitňují úroveň zdravotní péče,
a ty nejmodernější – bez nadsázky – pomáhají léčit. V rozšiřování výzkumně
inovačních kapacit pomáhají mimo jiné evropské peníze.

Rozšíření vývoje zvýšilo
konkurenceschopnost
LINET je firma, která si víceméně všechno dělá sama,
a to od vývoje až po finální
montáž. Z dodaného hutního
materiálu formuje potřebné
profily, svařuje, lakuje. Má
vlastní nástrojárnu, kde
vyrábí formy pro výrobu
plastových komponent. Vyrábí matrace a další příslušenství a hlavně: má vlastní
elektrovývoj, kde vznikají
unikátní technologie, které
jsou součástí lůžek. Z celkové
hodnoty nejmodernějších
produktů dnes může představovat klidně až 40 procent
elektronika.
V oblasti výroby zdravotnických lůžek si LINET dlouhodobě drží pozici technologického lídra. Firma na trh
pravidelně uvádí výrobky
a služby s inovativními vlastnostmi a funkcemi, které významně snižují fyzickou námahu personálu, zefektivňují
poskytovanou péči a zvyšují
komfort pacienta.
V Želevčicích u Slaného,
kde má LINET ústředí i většinu výroby, vzniklo v roce

2009 vývojové centrum. To
už v poslední době svým
vybavením ani kapacitou
nevyhovovalo současným
potřebám firmy. Díky více
než 11 milionům korun, které LINET získal v roce 2017
z Operačního programu
Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost, mohlo
nastat významné posílení
pracoviště elektrovývoje,
zkušebny, prototypové dílny
a nástrojárny. Tím se zároveň
zvýšila efektivita fungování
celého technického oddělení.
Dodejme, že stejnou částkou jako evropské fondy se
na rozšíření vývojového centra podílela sama firma.
„Vlastní vývojové centrum
nám umožňuje efektivně
a rychle reagovat na změny
trhu, na nové zákaznické
požadavky, na kroky konkurenčních firem i na legislativní změny v jednotlivých
státech, kam naše produkty
vyvážíme,“ říká Vít Karvay,
technický ředitel společnosti
LINET, a doplňuje, že vývoji
(včetně k tomu příslušné
administrativy spojené
například s ošetřováním
výsledků vývoje ochrannými
známkami nebo patenty) se
v LINETu věnuje asi sedmdesát lidí. V České republice
(včetně pobočky BORCAD
Medical ve Fryčovicích)
zaměstnává LINET asi 1100
pracovníků, v ostatních pobočkách celé skupiny je jich
ještě dalších 900.
Mercedes mezi postelemi
V poslední době uvedl LINET
na trh novou řadu postelí

pro akutní péči Eleganza 4
a na začátku letošního roku
inovovanou vlajkovou loď
společnosti – lůžko pro in-

Provoz v hlavní montážní hale LINETu trochu připomíná automobilku. Konec konců, vedení firmy se u výrobců automobilů inspirovalo.
Postele vznikají na lince.

delech, včetně zmíněné řady
Eleganza 4. Podnik přidal
na hlavní lince třetí směnu.
Kvůli problémům s některými dodávkami museli také
v LINETu navýšit skladové
zásoby, aby mohli zákazníkům rychle vyjít vstříc.
Jako v automobilce

tenzivní péči Multicare X.
Nová generace lůžka se od té
minulé odlišuje především
způsobem ovládání.
„Pomocí nového většího
displeje může personál jednodušeji ovládat všechny
pohyby lůžka,“ vysvětluje
Marek Hartman, projektový
manažer LINETu. „Systém
obsahuje už předdefinované
mody, takže stačí jen zvolit
příslušný režim. Přibylo i několik nových funkcionalit.
Matrace má i terapeutickou
funkci, umí nejen předcházet
dekubitům, ale umí je i léčit.

Tohle lůžko začali v LINETu
shodou okolností vyvíjet
v době, kdy začínala pandemie covidu-19. Vývoj ale
nějakou dobu trvá, takže
na trh se dostala novinka
až letos. Okamžitě o ni byl
veliký zájem, a to především
v zahraničí, kam putuje už
delší dobu většina produkce.
Jedním z největších odběratelů jsou Spojené státy.
Od března 2020, tedy
v době covidové, poptávka
po zdravotnicích lůžkách
dramaticky vzrostla, a to samozřejmě po veškerých mo-

Provoz v hlavní montážní
hale LINETu trochu připomíná automobilku. Koneckonců, vedení firmy se u výrobců
automobilů inspirovalo.
Postele vznikají na lince. Nejprve se smontuje podvozek
s kolečky a ten se postupně
přesouvá od jednoho taktu
k dalšímu, kde přibudou zase
další komponenty. Na konci
linky sjede hotové lůžko
na výstupní kontrolu.
Zatím se tady většina
úkonů dělá ručně. Ovšem
realizace projektu Robotická
výroba modulární platformy
nemocničního lůžka, na který získal LINET z Operačního programu Podnikání
a inovace pro konkurence-

schopnost téměř 15 milionů,
by to mohla změnit. Cílem
projektu je vytipovat tu část
lůžka, která by mohla představovat modulární platformu, jež by se mohla uplatňovat u většiny výrobků. S tím
se pojí i vývoj výrobního
postupu, který by obsahoval
vyšší formu automatizace
a robotizace.
Podobně jako v automobilce i tady musí všechny

jednotlivé materiály a komponenty stejně jako hotový
výrobek projít složitým testováním. Systémový a procesní
specialista LINETu, Dušan
Kraus, vysvětluje: „Zdravotnický prostředek musí
splňovat normy a zároveň
specifické požadavky zákazníka. Testuje se odolnost
materiálů, zejména matrací
proti vlhku a chemickým
přípravkům, případně celé

lůžko, které je určené pro
mytí v myčce, proti zatečení.
V hlukové komoře se měří
úroveň hluku, protože každý
pohyb lůžka může vyvolat
nějaký zvuk, který ale nesmí být pro pacienta rušivý.
V trhací komoře se testuje
odolnost pevnostních spojů na svařencích,“ shrnuje
Kraus.
Libuše Bautzová n

Developing beds that can treat
As its basic products LINET has the
beds designed for intensive and
routine care as well as special beds
for elderly homes and long-term care
facilities. In addition, the company
whose products are well-known in
more than 100 countries of the world
offers some smart applications that
facilitate the care for in-bed patients
and a wide array of accessories.
A development centre was
created in Želevčice near Slaný,
where LINET has its headquarters
and most of its production, in 2009.

With its capacity and equipment, it
did not suit the latest needs of the
firm recently. Thanks to the more
than 11 million crowns LINET gained
from the Operational Programme
Enterprise and Innovations for Competitiveness in 2017, there could be
a considerable enhancement of the
plant for electrical development,
a testing department, a prototyping
workshop and a tool shop.
In the assembly hall of LINET,
beds are put together at an assembly
line. At first, the wheeled chassis is

assembled and it is gradually moved
from one production cycle to another while further components are added. At the end of the assembly line,
the finished bed rolls down for the
output check. So far, most operations
have been made manually. However,
the implementation of the project
Robotic Manufacturing of Modular
Platform of Hospital Beds, for which
LINET gained almost 15 million from
the Operational Programme Enterprise and Innovations for Competitiveness, might change this.

FOTO: ČTK Protext

Základními produkty
LINETu jsou lůžka určená
pro intenzivní a běžnou péči
a speciální lůžka pro domovy
seniorů či léčebny dlouhodobě nemocných. Společnost
k tomu nabízí také některé
chytré aplikace, které usnadňují péči o pacienta na lůžku,
a širokou škálu příslušenství
k postelím. Dodává i řešení
pro gynekologii a porodnictví.

Disponuje také takzvanou
automatickou laterální terapií, což znamená, že lůžko se
samo polohuje tak, aby odlehčilo pacientům s plicním
zánětem. Disponuje rovněž
exit alarmem, který upozorní
personál například na to, že
pacient opustil lůžko, respektive i na to, že se ho chystá
opustit,“ upřesňuje Hartman.
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10. 3. 2022
Jednotu Evropy
ve stěžejních
otázkách
demonstroval
mimořádný summit
ve Versailles.
Českou republiku
zastoupil premiér
Petr Fiala.

1. 4. 2022 Ministr pro místní rozvoj Ivan Bartoš
(uprostřed) si prohlédl chátrající Žižkovy kasárny
v Terezíně. Jednat chce doma i v Bruselu.

1. 2. 2022 V Brandýse nad Labem u vlakového nádraží otevřeli
parkovací dům pro 316 aut a 76 kol. Má usnadnit situaci řidičům, kteří
dále cestují vlakem nebo autobusem.

3. 2. 2022 Památkově chráněný kostel svatého Václava na Chloumku
u obce Habřina by se mohl s pomocí unijních dotací změnit v jedno
z duchovních a kulturních center regionu.

28. 1. 2021 V zámeckém parku v Lednici na Břeclavsku začaly přípravy na revitalizaci rybníku. OP Životní
prostředí přispěje 90 miliony korun.

24. 5. 2022 Eurokomisařka pro soudržnost a reformy Elisa Ferreirová
oznámila v Praze podepsání Dohody o partnerství. Na jejím základě
může ČR čerpat až 550 miliard korun.

3. 12. 2019 Klára Dostálová (na briefingu) řídila Ministerstvo pro
místní rozvoj od 28. 6. 2018. Vlevo náměstkyně pro fondy
Daniela Grabmüllerová.

FOTO: ČTK

9. 4. 2022 Předseda Pirátů Ivan
Bartoš (na snímku na kongresu
ODS) řídí MMR, jež je Národním
orgánem koordinace pro fondy
EU, od 17. 12. 2021.

16. 6. 2022 Premiér Petr Fiala se setkal v Praze s předsedkyní
Evropského parlamentu Robertou Metsolaovou. Hovořili
o předsednictví ČR v Radě EU.
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Plzeň-Bolevec, Plzeňský kraj

rozpočtu získal, a to v letech
2007 a 2008 na opravu krovu
a střechy stájí. Bylo to to
nejnutnější, co se muselo
udělat, aby se zabránilo další
destrukci.
Brzy na to se ale začalo
zvažovat využití evropských
peněz. Projekt se nakonec
začal připravovat až v roce
2014 a o rok později byla připravena stavební dokumentace. Národní památkový
ústav uspěl v rámci vyhlášeného projektu "Rok na vsi"
se žádostí o dotaci u Evropského fondu pro regionální
rozvoj, a mohl tak čerpat 33,5
milionu korun z Integrovaného regionálního operačního programu.
Rekonstrukce byla zahájena v srpnu 2019, skončila
v dubnu 2021. Martin Kolovský uvádí, že při restaurátorském průzkumu se podařilo
nalézt důkazy o některých
přestavbách statku, například byl odhalen sofistikovaný odvodňovací systém v podobě kanálků pod dvorem.
V obytném stavení se zase
našly staré krásné výmalby.

Oživlá historie
uprostřed sídliště
Na stole připravené talíře, na plechu právě vytaženém z trouby velikonoční
jidáše, ve váze kytky. Ve vedlejší světnici bytelná postel s pořádnou duchnou,
nad ní svaté obrázky. Expozice v národní kulturní památce selský dvůr
U Matoušů na Bolevecké návsi v Plzni působí tak opravdově, že byste uvěřili,
že sedlák si jen odskočil na pole a selka za chvíli vejde do dveří. Autenticky
působí celý objekt včetně dvora, na kterém se prohánějí koťata. Revitalizace
statku přišla skoro na 50 milionů korun, ale mělo to smysl. Významnou část
nákladů pokryla dotace z Integrovaného regionálního operačního programu.
Může to na první pohled
působit trochu bizarně.
V jednu chvíli jste obklopeni typickou socialistickou
panelákovou výstavbou
a o pár kroků dál se ocitnete na upravené venkovské
návsi obklopené původními
statky. Kdysi tady bývala
pouze obec Bolevec, na přelomu 30. a 40. let minulého
století to prý s pěti a půl tisícem obyvatel bývala největší
obec Protektorátu Čechy
a Morava. V roce 1942 byla
připojena k Plzni, sídliště
vyrostlo až později. A dnes
už Bolevecká název zdaleka
není na okraji města.

Zachráněná vesnice
Jak se stalo, že vesnice neustoupila městu? „V 19. století byl Bolevec velmi bohatá a prosperující obec, proto
také statky na Bolevecké
návsi byly v jistém smyslu
privilegované v celém plzeň-

ském panství,“ vysvětluje
Martin Kolovský, vedoucí
správy selského dvora
U Matoušů, z historického
hlediska nejzachovalejšího
statku v této lokalitě, a pokračuje: „Když se tady v 70.
letech plánovala výstavba
sídliště, měla celá vesnice
i s domy zaniknout. Jenže
místní potomci selských
rodů se postavili proti tomu
a podařilo se jim aspoň několik objektů, které přiléhají
k návsi, zachránit.“
První písemná zmínka
o selském dvoře U Matoušů
je z roku 1635, zhruba současnou podobu dostal ob-

jekt na začátku 19. století.
V rámci Bolevecké návsi
je nejzachovalejší. Jako
cenný se jevil už státním
úředníkům v roce 1958, kdy
ho označili za kulturní památku – možná proto, že
ve sklepě statku jsou dva
gotické portály nebo jinde

unikátní barokní ostění.
Památková ochrana ale
nezabránila tomu, aby tady
místní zemědělské družstvo
provozovalo vepřín. Důsledky socialistického hospodaření byly katastrofální.
Rekonstrukce od střechy
po sklep
V roce 1995 byla celá Bolevecká náves prohlášena vesnickou památkovou zónou. Plošná ochrana se tak vztahuje
na všechny domy na návsi,
některé z nich jsou kulturní
památky a statek U Matoušů
je od roku 2008 jako jediný

dokonce národní kulturní památkou. Teprve to byl impulz
k tomu, aby se objekt vrátil
do původního stavu, respektive aby se vůbec zachránil.
„Než se začalo s rekonstrukcí, byl stav objektu
tristní,“ vzpomíná Martin
Kolovský. „Na obytném

Povedlo se!

stavení byla jen provizorní
krytina z asfaltových pásů.
Do domu padesát let zatékalo, takže tam byly propadané
stropy, dřevěné konstrukce
byly napadané dřevomorkou
a ve stájích, kde dlouhá léta
pobývala prasata, byly zdi
prosáklé jejich výkaly.“ Bylo

jasné, že pokud má objekt
sloužit jako památka otevřená veřejnosti, musí být
rekonstrukce kompletní a zahrnout vše, od půdy po sklepy, od obytného stavení přes
sýpku a stodolu až po stáje.
Záchrana objektu nakonec zahrnovala – zjednodušeně řečeno – stavební
práce, konzervování a restaurování stavby a výrobu
či restauraci vnitřního
mobiliáře. Unikátní zásah
představovala pokládka
došků na rozlehlou střechu
obytného stavení. Když se
k tomu připočetly náklady
na zajištění obsahové náplně programu, digitalizaci
a aktivity spojené s řízením

a administrací projektu, vyšplhala se celková cena skoro na 50 milionů korun.
Peníze z evropského fondu
Pro pořádek je nutné doplnit,
že město Plzeň vykoupilo
objekt v roce 2004, o tři roky
později ho předalo státu a ten
ho svěřil do péče Národnímu
památkovému ústavu.
Sehnat potřebný nemalý
objem prostředků se nezdálo
jednoduché, zejména když
na dotační peníze z ministerstva kultury či jiných
zdrojů čekají s nataženou
rukou i mnohé další památky. Statek U Matoušů nějaké prostředky ze státního

Nově revitalizovaný selský
dvůr dnes představuje významný doklad stavebního
vývoje vesnické architektury posledních tří století.
„Lidé by měli tento objekt
vnímat jako svou osobní památku, protože jsou součástí
té společnosti, která se nějak
vyvíjí,“ říká správce statku.
Aby byl obraz minulých
století opravdový, snažili se
tvůrci jednotlivých expozicí
přistupovat ke všem součástem s respektem a vyvarovat
se přemíry moderních instalací. „Drželi jsme se spíše
tradičního pojetí, i když jsme
zařadili některé videoprojekce a pracovali s digitalizací.
Na sýpce máme velmi výstižné video, které zobrazuje
proces od pokosení obilí až
po vázání došků na střechu.
Další video ukazuje výrobu
lidových krojů na Plzeňsku.
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Zdigitalizovali jsme historické fotografie Bolevce a okolí,
které jsou tu také k vidění,“
vyjmenovává Martin Kolovský a uzavírá svůj výklad
slovy: „Myslím, že se nám
to povedlo a mám z toho
radost.“
Statek U Matoušů je
otevřen veřejnosti od úterý
do neděle, přičemž každou
hodinu jsou komentované
prohlídky objektu. Konají se
zde nejrůznější akce, ať už
velikonoční jarmark nebo
třeba posvícení. Prostor
dostávají k dispozici i školy
pro různé workshopy.
Libuše Bautzová n

Revived
history
in the middle of
the housing estate
In 1942, the municipality Bolevec
was integrated into Plzeň and
later, a housing estate grew up
around it. However, the Bolevec
village square, that was to be demolished, was saved and in 1995,
it was designated as a village
heritage zone. Since 2008, the
farmstead U Matoušů has been
even listed as a national heritage
site. This was the eventual
impulse for the farmland to be
returned to its original state or
to be saved in the first place. The
whole price eventually climbed
to almost 50 million crowns.
The farmstead U Matoušů
gained money for the repair of
its roof timbers and the roof
of the stable from the state
budget. In 2014 there was the
start of the preparation of
a project for the use of European money and one year later,
the project documents were
finished. The National Heritage
Institute succeeded within the
project „A Year in The Village”
with its application for a subsidy
with the European Regional
Development Fund. As a result,
it could be paid 33.5 million
crowns from the Integrated Regional Operational Programme.

FOTO: ČTK Protext
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Kralupy nad Vltavou, Středočeský kraj

Třetím směrem, kterým
putovaly prostředky z OP Zaměstnanost, byla tvorba strategických dokumentů města.
Konkrétně šlo o vypracování
energetického plánu, plánu
sociálních služeb, koncepce
dopravy ve městě a generelu
cyklistické dopravy, projektu
likvidace odpadu na celém
území obce s rozšířenou působností a některých dalších
dokumentů.
Materiály zpracovávaly
ve spolupráci s městem externí organizace. Schválené
dokumenty usnadňují strategické řízení města a pomáhají
zastupitelům města při sestavování krátkodobých i dlouhodobých městských investic.

S podporou to jde rychleji
Jestliže některá města v České republice opravdu dokážou využít maximum
z evropských prostředků, které se nabízí v rámci operačních programů (OP),
patří Kralupy nad Vltavou rozhodně do této skupiny. S přispěním dotačních
peněz mohli rychleji zlepšit komunikaci s občany, vypracovat strategické
dokumenty, ale také zateplit budovy a vybudovat parkovací dům.
Efektivně využívat dotační
peníze začali v Kralupech nad
Vltavou už v prvním programovém období (2004–2006),
pokračovali v druhém a třetím (2007–2013, 2014–2020)
a chystají se i na výzvy
z posledního období, které
se váže k rokům 2021 až 2027.
Vzhledem k mnohaletým zkušenostem nemají s přípravou
žádostí žádný velký problém.
„Ve většině případů jde
o záležitosti, které bychom
řešili tak jako tak, ale pokud je
možné využít evropské dotační peníze, jde to rychleji,“ říká
místostarosta města Kralupy
nad Vltavou Libor Lesák.
Nejvíce prostředků plynulo do kralupských projektů
z IROP a OP Životní prostředí, ale významnou pomoc
představoval i OP Zaměstnanost, ze kterého se financovaly projekty ve veřejné správě.

sestává ze tří částí. První
představuje zjednodušeně
řečeno školení úředníků,
druhá zlepšení styku s veřejností prostřednictvím

zároveň obcí s rozšířenou působností, takže „pod ně“ patří
ještě dalších 17 obcí. Třináct
z nich projevilo zájem o instalaci elektronické úřední

Zároveň město Kralupy
z této části dotace zafinancovalo vznik nových
webových stránek města,
které jsou nyní významně
přehlednější.
Školení a strategické
dokumenty
Druhou oblastí, na kterou
byly prostředky z OP Zaměst-

Lepší doprava a energetické
úspory

Lepší komunikace
Pod názvem projektu „Optimalizace procesů a postupů
ve veřejné správě a profesionalizace zaměstnanců“
si možná mnozí nedovedou
představit nic konkrétního,
ve skutečnosti jde ale o zcela
jasné a praktické aktivity,
na jejichž konci je benefit pro
občany, v tomto případě obyvatele Kralup nad Vltavou
a přilehlých obcí.
Zuzana Valášková z odboru realizace investic a správy majetku na Městském
úřadě Kralupy nad Vltavou
to vysvětluje: „Projekt Optimalizace procesů a postupů
ve veřejné správě a profesionalizace zaměstnanců
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instalace nových elektronických úředních desek a třetí
zpracování strategických
dokumentů.“
Zmíněný projekt týkající
se modernizace veřejné správy byl většinově financován
z Evropského sociálního fondu, konkrétně z OP Zaměstnanost. Z celkových nákladů
téměř deset milionů plynulo
z evropského fondu 8,5 milionu korun. Největší část
spolkly elektronické úřední
desky; zde bylo potřeba nakoupit i příslušné technické
vybavení včetně softwaru.
Kralupy nad Vltavou mají
samy 18 tisíc obyvatel. Jsou

desky, aby jejich občané našli
všechny užitečné informace
v místě svého bydliště a přímo na jednom místě. „Tyto
jednotlivé úřední desky jsou
propojené s tou v Kralupech.
Občané tam tedy najdou jak
informace z městského úřadu, tak i z jejich obce, všechny
vyhlášky a nařízení, seznam
dokumentů, které potřebují
například k vyřízení záležitostí v sociální oblastí,“
upřesňuje Zuzana Valášková
a dodává, že velkou výhodou
těchto desek je, že jsou interaktivní a jejich prostřednictvím lze s městem komunikovat.

nanost využity, se týkal profesionalizace veřejné správy,
jinými slovy školení úředníků.
Jak opět vysvětluje Zuzana
Valášková, zaměstnanci
tím získali vyšší kvalifikaci
a můžou poskytovat kvalifikovanější a kvalitnější služby
občanům. Šlo například o školení v oblasti správního řádu,
spisové služby, kontrolního
řádu, územního plánu a podobně. Tato školení si ve velké
míře zajišťovali v Kralupech
vlastními silami, protože úřad
má ve svých řadách k tomu
akreditované pracovníky. Finanční prostředky šly v tomto
případě na náhradu mezd

za školení. Zúčastnilo se více
než 90 procent úředníků.
Externí firmy přišly
na řadu v případě kurzů
k novému zákonu o odpo-

vědnosti za přestupky, k finančnímu řízení, stavebnímu
zákonu, k registru smluv,
datové službě a některým
dalším oblastem.

Samotné zpracování dokumentů nemá pro občany
žádný význam, ale na jejich
základě se realizují akce,
které už může zaznamenat
každý. Příkladem může být
výstavba parkovacího domu
a autobusového terminálu,
což byla právě doporučení,
která vzešla z dotací podpořených materiálů. Na obě tyto
zmíněné investice v souhrnu
za 135 milionů korun město
opět využilo prostředky
z evropských fondů, a to
z IROPu (Integrovaný regionální operační program)
prostřednictvím programu
ITI (Integrated Territorial
Investments, Integrované
územní investice). Pro vysvětlení, ITI jsou nástrojem regionální politiky, který přispívá

k naplňování integrovaných
územních strategií 13 aglomerací a metropolitních území
vymezených Ministerstvem
pro místní rozvoj. Kralupy patří do jednoho z těchto území
– Pražská metropolitní oblast.
Také energetický plán
už se z velké míry přetavil
do reálných projektů – a opět
s využitím peněz z IROPu.
Přesněji řečeno, se snižováním energetické náročnosti
budov ve vlastnictví města
se začalo již dříve, postupně
se dočkaly školy a školky, plavecký bazén, sportovní hala
i další domy a dnes je vše hotovo. Výsledkem je, že město
dosáhlo 45procentních energetických úspor.
V minulosti Kralupy nad
Vltavou využily dotačních
peněz také na vybudování
podzemních kontejnerů, nákup kompostérů pro občany,
přestavbu zastávek veřejné
dopravy, výstavbu nového
infocentra či aktualizaci digitálního povodňového plánu.
Ve stadiu budování jsou nové
cyklostezky.
Město bedlivě hlídá, jaké
nové výzvy se v programovém období 2021–2027
vypisují. Projektů, s nimiž by
opět chtěli žádat o podporu,
mají stále dost. Například tři
etapy rekonstrukce hlavního náměstí a přilehlých ulic
financovalo město ze svého,
na čtvrtou závěrečnou etapu
by ale podporu chtěli využít.
Stejně tak by pomohla při
revitalizaci brownfieldu – bývalého městského pivovaru.
Libuše Bautzová n

Things move ahead faster with support
The subsidy money started
being efficiently used in Kralupy nad Vltavou in the first
programme period already.
This continued in the second and third periods and
now there are preparations
for the appeals bound to
the years 2021 to 2027. Given

the experience of many
years, the preparation of the
applications poses no big
problem.
Most means have been
sent to the Kralupy projects
from the Integrated Regional
Operational Programme and
the Operational Programme

Environment, but a vital
help was also provided by
the Operational Programme
Employment, from which
projects in the civil service
were sponsored.
For example, the project
Optimisation of Processes
and Procedures in the Civil

Service and Professionalisation of the Employees
included three parts: the
training of civil servants,
improved contact with the
public by means of installation of new online official
documents and processing
of strategic documents. This

project was largely financed
with the sum of 8.5 million
crowns from the Operational
Programme Employment.
All of the implemented
projects have resulted in
a better care for citizens and
a higher quality of communication with them.

FOTO: ČTK Protext
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Jaroměř, Královéhradecký kraj

Jak získat přízeň
čejky chocholaté
Slavíkovský ptačník, soustava různě velkých mělkých tůní u Jaroměře, je
lokalitou na podporu zvláště chráněných druhů živočichů na území Ptačího
parku Josefovské louky. Ten patří České společnosti ornitologické, která
jeho vybudováním cílí hlavně na život mokřadních ptáků. Zřídit park
včetně vybudování tůní a jejich udržování si vyžádalo nemalé prostředky.
Ornitologové i návštěvníci vděčí za krásnou (nejen) ptačí rezervaci stovkám
soukromých dárců, mimo jiné také evropským fondům.
Česká společnost ornitologická (ČSO) je dlouhodobě
jednou z největších ochranářských organizací v České republice. Nicméně první

Po opravě tohoto vodního
díla je možné dnes do celého
území přivádět dle potřeby další vodu. Nové vodní
plochy slouží i ke zlepšení

tivnější je čejka chocholatá,
u které se za posledních čtyřicet let snížily vlivem odvodňování a intenzivního zemědělství stavy o osmdesát procent.
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Břeněk Michálek, je prokázáno, že čím je větší chráněné
území, tím silnější populace
ptáků tady vyrůstají a hrozí
menší nebezpečí vyhynutí.
Aby vše dokonale fungovalo a nebylo třeba zásahu
zemědělské techniky, na třetině parku se pasou divocí koně
a pratuři, kteří udržují lokalitu právě v tom stavu, jak to
mají ptáci nejraději. Indikátorem toho, že jsou Josefovské
louky opravdu „zdravým“ prostředím, jsou jinak ohrožené
vážky, kterých tady evidují asi
čtyřicet druhů.

o jednání se stovkami vlastníků. Na vybudování prvních
tůní a obnovu historického
zavlažovacího systému, který se už od konce 20. století
nepoužíval, využila ČSO prostředky z Evropského fondu
pro regionální rozvoj (ERDF),
konkrétně z operačního
programu Životní prostředí.
Získala tehdy 650 tisíc korun,
které využila kromě výše
uvedeného také na propagaci
těchto aktivit ať už v médiích nebo prostřednictvím
organizovaných akcí pro
veřejnost.

Ptáky má každý rád

Ryby nejsou žádoucí

Když se ČSO rozhodla, že
zřídí ptačí park, šla cestou
výkupu pozemků – s tím

Slovo „ptačník“ byste asi
ve starší literatuře nenašli. Vymysleli ho sami ornitologové

živočichy, kteří jsou základem
potravní nabídky ptáků.
V roce 2017 dosáhla ČSO
na další dotaci opět z operačního programu Životní prostředí a mohla se tak pustit
do budování dalších vodních
ploch. Hloubení Slavíkovského ptačníku, jak novou soustavu tůní na Josefovských
loukách ornitologové nazvali,
začalo v říjnu 2017, dokončen
byl v následujícím roce. Z celkového rozpočtu přes dva miliony se 1,8 milionu zaplatilo ze
zmíněného programu, zbytek
dala ornitologická organizace
ze svých zdrojů, tedy přesněji
z darů, které přišly na její účet.
Aby mohla přijet na místo
těžká technika a začít bagrovat, muselo se čekat, až budou
louky suché. V celé lokalitě
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ní. „Voda prosakuje do půdního profilu, hladina podzemní vody stoupá a vzniká
rozsáhlý mokřad,“ vysvětluje
Břeněk Michálek a dodává:
„Připouštění vody je každý rok
jiné, záleží na počasí a množství srážek. V létě ale musíme
nechat tu část parku, kterou
obdělávají zemědělci, suchou,
aby mohli sklidit seno.“
Slavíkovský ptačník je nyní
plně funkční a už se začal budovat další, tentokrát s finanční výpomocí tzv. norských
fondů. Dokončen bude letos.
Pro širokou veřejnost
Park je stále otevřen široké
veřejnosti, může tam vstoupit

nebo jejich kroužkování. Dobrovolníci se mohou účastnit
také pracovně vzdělávacích
akcí, jinými slovy brigád.
U parku nikde není žádné
počítadlo ani stálá služba,
takže přesný počet návštěvníků není znám. Podle Břeňka Michálka jich bude „několik tisíc“ ročně, z nichž kolem
osmi stovek představují organizované školní exkurze.
Na rozdíl od státu, který
praktikuje konzervativní přístup a vyhlašuje
zvláštní chráněná území
a rezervace v místech, kde
chce zachovat něco vzácného a ohroženého, ČSO se
zaměřuje na tzv. obnovní
práce. Pomáhá vzniknout
něčemu, co bylo, ale už
není, nebo by brzy být ne-

Park je stále otevřen široké
veřejnosti, může tam vstoupit
a pobýt kdokoliv kdykoliv.
Ideální čas pro návštěvu
je časné jaro nebo podzim.

přirozených funkcí krajiny
a environmentální výchově.
Vážky jsou indikátorem
„Vytvořením sofistikovaného
vodního systému se podařilo
vytvořit mokřady, které jsou
důležité pro ptáky, na které
cílíme,“ říká Břeněk Michálek,
správce Ptačího parku Josefovské louky, a upřesňuje:
„Chceme ochránit zejména
bahňáky, což je skupina několika desítek druhů ptáků, kteří
jsou v české krajině ohrožení.
Dnes jich tady můžete vidět
asi dvacet druhů, z nichž některé se tu zastavují, některé
tady i hnízdí. Nejreprezenta-

Pro ni to hlavně děláme a všemožně ji podstrojujeme.“
Čejka není jediný pták,
na kterého jsou v této rezervaci hrdí. „Největším naším
ochranářským úspěchem je
vodouš rudonohý. Ten ve východních Čechách nehnízdil
čtyřicet let, ale poté, co jsme
v roce 2018 dokončili Slavíkovský ptačník, uhnízdil se
tady. Poprvé to byl jeden pár
v roce 2019, dnes už jsou tady
dva nebo tři páry a mají mláďata,“ uvádí správce parku.
Josefovský ptačí park má
rozlohu přes 80 hektarů, což
je podle ornitologů minimum,
kterým by podobné lokality
měly disponovat. Jak říká

argumentem, že pouze vlastnictví pozemků může zajistit
území ochranu na nekonečně
dlouhou dobu. To samozřejmě nebylo levné ani jednoduché. Jenže ptáky má každý
rád, takže není divu, že většina potřebných peněz přišla
od drobných fyzických dárců.
Právě díky různě vysokým
finančním darům od podporovatelů bylo možné kromě
Josefovského parku otevřít
v České republice ještě tři
další. Mimochodem, dary nepřestaly chodit ani v nejtěžší
covidové době.
Výkup prvních pozemků
začal někdy kolem roku 2007
a trval dlouhou řadu let; šlo

a mají i jednoduchou definici:
Jde o uměle hloubená jezera,
která nejsou pro ryby, ale pro
ptáky. Ryby jsou dokonce
v těchto tůních nežádoucí,
protože konzumují bezobratlé

je vysoká hladina podzemní
vody – už v 80 centimetrech se
jáma začala naplňovat vodou.
Pak se díky opraveným stavidlům a hradítkám napustily
kanály a zahájilo se zavlažová-

a pobýt kdokoliv kdykoliv.
Ideální čas pro návštěvu je
časné jaro nebo podzim. Každoročně tady probíhá sedm
organizovaných akcí, třeba pozorování ptáků s průvodcem

muselo. „Myslím, že to má
smysl a že se nám to daří,“
říká správce parku Břeněk
Michálek.
Libuše Bautzová n

Gaining the favour of northern lapwing
The Slavíkovský ptačník birdhouse, a set of shallow pools
of a varying size near Jaroměř,
is a locality serving for the
support of extremely protected animal species within the
Ptačí park Josefovské louky
(Josefov Meadows Bird Reserve). It belongs to the Czech

Society for Ornithology. With
its creation, it mainly targets
the life of wetland birds. Establishing the reserve including
the creation and maintenance of pools demanded
large means. Ornithologists
and visitors owe the beautiful
reserve to hundreds of private

donors and, among others, to
European funds.
The dredging of the
Slavíkovský ptačník birdhouse started in October
2017 and ended next year.
Out of the total budget of
over two million, some 1.8 million crowns were paid from

the Operational Programme
Employment and the rest
was provided by the ornithological organisation from
its own sources or, to put it
accurately, from the gifts that
were sent to its account.
At present, one can
see here over 20 species

of waders, which is a group
of many species that are
threatened in the Czech
landscape. Northern lapwing
is the most representative
species. Over the past 40
years, its number shrank by
80 percent due to draining
and intensive agriculture.
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ptačí rezervaci, což je vcelku
zaběhlý způsob ochrany
přírody v západních zemích,
začala budovat až v polovině prvního desetiletí tohoto
století. V roce 2006 zvítězily ve výběru jako lokalita
s velkým potenciálem louky
pod pevností Josefov u Jaroměře v Královéhradeckém kraji.
Pro Josefovské louky
hovořily zejména existující
vodní toky, a to dvě ramena
řeky Metuje, z nichž jedno
meandruje. Ale nejen to.
Louky jsou navíc protkané
systémem zavlažovacích
kanálů, které byly vybudované na počátku 20. století.

	Fondy EU	

Rozhovor II

plánem obnovy nebo Modernizačním fondem.
Struktura těchto nových
OP je prakticky totožná s těmi,
které byly v programovém
období 2004–2006, obsah
ale doznal zásadních změn.

Zahradník: Současné priority
píše aktuální situace
Není vyloučené, že letos schválené operační programy ještě doznají změny.
V každém případě by v nich měl zůstat akcent na regionální rozměr, myslí si
ekonom Petr Zahradník.
Finanční podporu z Evropské unie v podobě operačních programů využívá
Česká republika od roku
2004. Vzpomenete si ještě
na první programové období? Bylo něčím specifické?
První operační programy
(OP) vznikly s naším vstupem do Evropské unie. V té
době se při vytváření programů preferovala takzvaná supercentralizovaná
cesta, což znamenalo, že OP
bylo relativně málo a byly
koncentrované. Například
v oblasti dopravy zajišťoval
projekty jen jeden program,
který současně zahrnoval
životní prostředí, jiný byl
společný pro oblast vzdělávání a sociálních věcí.
Byl takový přístup špatně?
Myslím, že ne. V roce 2004
neexistoval specifický důvod pro nějakou cílenou
regionální stopu, protože
kromě Prahy byl zbytek
republiky na stejné ekonomické úrovni. To se ale velmi změnilo a v období 2007
až 2013 byl naopak kladen
důraz na specifické potřeby regionů. Vzniklo sedm
ROPů (regionálních operačních programů – pozn.
red.), přičemž u všech byl
hlavní důraz na regionální
dopravu, tam směřovalo
téměř 40 procent celkové
alokace. Za důležitý považuji fakt, že i když samozřejmě celá struktura OP
je řízena státem, u těchto
programů dostaly větší
pravomoc regionální autority.

Převažuje dnes takový přístup k prostředkům z OP
ve všech zemích EU?
Uplatňují se oba přístupy.
Regionální přístup je obvyklejší ve větších členských
zemích, kde jsou dlouhodobě
velké rozdíly mezi regiony –
jako například v Itálii.

Rozhodně bylo ze všech
nejhladší. Vyhnuli jsme se
podobným excesům, jakých
jsme byli svědky někdy kolem roku 2011, kdy Evropská
komise nedala osvědčení
našemu auditnímu systému,
který kontroloval průběh
čerpání, a na devět měsíců

Petr Zahradník,
makroekonomický analytik
specializující se
na téma hospodářské politiky
EU, od letošního
roku člen Národní
ekonomické rady
vlády.

Podařilo se díky penězům
z regionálních operačních
programů srovnat regionální
úroveň? Můžeme tento přístup už opustit?
Zdá se, že pomyslné nůžky
mezi regiony v České republice se začínají spíše rozevírat než zavírat. Jihomoravský nebo Středočeský kraj
bohatnou, ale problematické
jsou hlavně Ústecký a Karlovarský kraj. Myslím, že ty
minulé OP měly daleko více
cílit například na vybudování nějaké podnikatelské kultury, která tam nikdy nebyla
a není dodnes. Kladl se malý
důraz na sociální záležitosti.
Jak byste celkově zhodnotil právě dobíhající období
2014–2020?

se čerpání prostředků úplně
pozastavilo.
Jinak co se týče zaměření
období 2014–2020, i tady byly
OP orientované hodně na dopravu. Ale došlo i k určitému
„změkčení“. Typickým příkladem měkkého programu
je OP Zaměstnanost, a dále
i neinvestiční části programů
Výzkum, vývoj a vzdělávání
a Životní prostředí. Nicméně
beton, železo a asfalt v českých
programech stále převažují.
Prostor pro měkké projekty je
ještě daleko větší. Jiná otázka
je, zda u těchto měkkých projektů umíme dobře vyhodnotit
efekt. To ale platí obecně, nejen
pro Českou republiku.
Jaká část prostředků, které
byly k dispozici v operačních

Zdá se, že
pomyslné nůžky
mezi regiony
v České republice
se začínají spíše
rozevírat než
zavírat.

programech, se v minulých obdobích nepodařilo vyčerpat?
Největší „sekera“ zůstala
po období 2007–2013, kde se
z korunové alokace přibližně
680 miliard nepodařilo vyčerpat přibližně 30 miliard. V období 2014–2020 vyčerpáme
pravděpodobně úplně všechno. Z pravidelné monitorovací
zprávy ministerstva pro místní rozvoj vyplývá, že všechny
OP jsou plně zasmluvněné.
Pokud vím, největší resty byly
v OP Životní prostředí, protože tam je nejvíc relativně
malých projektů, ale i tam se
to zdárně dokončí. Vyčerpané
jsou už OP Výzkum, vývoj,
vzdělávání a Zaměstnanost
a vypadá to dobře i v OP
Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost. Tam ale
nastala relokace, kdy se asi
20 miliard korun, které byly
určené na podporu vysokorychlostního internetu, nepodařilo bohužel z nejrůznějších
důvodů využít a bylo nutné
přesměrovat je na jiný účel.
Teď mají členské země k dispozici z evropských zdrojů
ohromné balíky peněz, nejen
v operačních programech.
Stanovila si Česká republika
správné priority?
Současné priority píše aktuální situace. Evropská komise s ohledem na potřebu
Evropy stát se energeticky
nezávislou na Rusku vyzvala
členské země, aby ten otisk
energetické nezávislosti učinily i v operačních programech. Takže není vyloučené,
že ty čerstvě schválené OP
ještě doznají změny. Jisté
to ale není, protože, pokud
vím, v ČR převažuje názor,
že potřebu energetické nezávislosti je možné řešit jinými
nástroji, zejména Národním
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OP Životní prostředí a OP
Technologie a aplikace pro
konkurenceschopnost výrazně
respektují nejen energetickou
nezávislost, ale celý proces
zelené transformace, prostě
témata, která dnes představují
unijní priority. Také OP Doprava je už jiný, není to o rekonstrukci silnic, ale o napojení
na evropskou dopravní síť –
u dálnic je to dokonce podmínka, aby se prostředky vůbec
mohly čerpat. Velký důraz je
také kladený na železnice.
Takže OP jsou z hlediska
tematického výběru víceméně v pořádku. Podle mého názoru by teď mělo být důležité,
aby se daleko víc akcentoval
regionální rozměr a prostředky směřovaly tam, kde mají
regiony specifické potřeby.
Pokud to neuděláme teď, nemine nás to v budoucnu.
Libuše Bautzová n

Zahradník: present-day priorities are written by current situation
Petr Zahradník is a macroeconomic analyst specialising
in the topic of economic
policy of the EU. Since earlier
this year, he has been
a member of the governmental National Economic
Council. In his view, the cur-

rent situation writes the present-day priorities that must
be set when creating the
programmes for which not
only the Czech Republic will
ask for money from various
European funds. „Given the
need of Europe to become

energetically independent
from Russia, the European
Commission has called
on membership countries
to leave a trace of energy
independence in their operational programmes, too. It
cannot be ruled out that the

recently approved operational programmes are yet to be
modified,“ he says. However,
this is not sure because in
the Czech Republic, there
is obviously the prevailing
opinion that the need of energy independence may be

solved by other instruments.
Petr Zahradník believes that
the new operational programmes are more or less
in order. In his view, now it
should be important to place
a much bigger emphasis on
the regional dimension.

FOTO: archiv Petra Zahradníka
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Brno-Královo Pole

Chrání firmy před
vnitřními hrozbami
Více než pětasedmdesát procent firem na světě se už setkalo se ztrátou dat
v důsledku chyb nebo útoků zaměstnanců. Vývoj softwarové ochrany před
těmito interními hrozbami je náplní činnosti brněnské společnosti Safetica.
Na zdokonalování softwarových produktů využila už několik dotací
z Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost.
Safetica je česká technologická společnost působící
na trhu softwarové ochrany
dat před únikem a interními
hrozbami už od roku 2007.
Založil ji a do roku 2015 řídil
Jakub Mahdal. Traduje se,
že impulzem k založení byla
jeho osobní zkušenost se
ztrátou USB disku s důležitými daty. Přemýšlel nad tím,
jak je možné podobným potížím předcházet. Dospěl k závěru, že na trhu není žádný
software, který by minimalizoval riziko ztráty cenných
dat, duševního vlastnictví
a dalších informací. A tak
dal dohromady tým, který
po 15 letech činnosti funguje
ve více než padesátce zemí
světa, včetně Severní Ameriky a Asie.
„Využíváme nepřímý obchodní model, to znamená,
že nemáme ve světě vlastní
pobočky, ale máme partnerskou síť,“ vysvětluje model
fungování firmy Safetica její
současný generální ředitel
Richard Brulík. Partnerů je
okolo sedmi stovek a ti se
starají o zhruba tři tisíce zákazníků. „V Česku máme asi
stovku vlastních lidí, přičemž
v Brně, kde je také centrála,
sedí především vývoj a většina dalších týmů, v Praze
máme obchodní a marketingové oddělení,“ dodává
ředitel.
Safetica za minulý rok narostla obratově o 50 procent
a se stejným růstem počítá
i letos. Jaromír Hanzal, ředitel Asociace pro aplikovaný

výzkum v IT (AAVIT), jejímž
je Safetica členem, věří, že se
jí to povede. „Safetica je dynamicky se rozvíjející firma,
v minulých letech dokončila
několik projektů kofinancovaných z dotačních prostředků na výzkum a vývoj,
a i díky tomu se jí daří v globální konkurenci na trhu
DLP – data leak prevention
software.“

Začíná to analýzou
Většina firem se už s únikem
nebo znehodnocením dat
v minulosti setkala. A pro
mnohé z nich to byla velmi
drahá zkušenost. Po zjištění
problémů tráví firemní IT
pracovníci místo své obvyklé
práce dny a týdny hledáním
toho, kdo a jak data zneužil,
a pak nápravou. „Obrací se
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na nás firmy, které už nějakou takovou nepříjemnou
zkušenost musely řešit, ale
i ty, které se aktuálně s nějakým problémem potýkají,“
říká Richard Brulík a přibližuje, jak partneři Safetiky
u klienta postupují: „Nejdůležitější je vstupní analýza.
Nasadí u klienta náš produkt
a sbírají informace – jaké
jsou toky dat, kdo má k čemu
přístup, na jakých zařízeních
se citlivá data ukládají, zda
a jak se využívají cloudová
řešení. Poté se ze získaných
dat zpracuje takzvaný security audit a naši partneři navrhnou spolu se zákazníkem,
jakým způsobem by produkt
měl být nakonfigurován.
Po jeho konfiguraci se software nasazuje do ostrého
provozu.“
Ohroženým typem dat
jsou typicky know-how společnosti, klientské databáze,
finanční výkazy, průmyslové
vzory a podobně. Safetica
nedělá žádný software na zakázku. Má standardizované
produkty, které sestávají
z několika modulů, a zákazník si vybere, které jsou pro
něj vhodné. Ty pak společně
s partnery Safetiky implementuje. Pro každého zákazníka je konfigurace jiná, záleží
na tom, s jakými daty pracuje.
Toky těch nejcitlivějších je
pak třeba sledovat a chránit,
aby nemohlo dojít k jejich
zneužití.

stránkách společnosti využily
jejích služeb například FINEP,
Poštová banka, Bauhaus, Jablotron, JTEKT či Česká průmyslová zdravotní pojišťovna.
S evropskou podporou

Citlivé nasazení
V zásadě jde o nastavení, kdo
bude mít oprávnění určitá
data využívat, případně je
odesílat emailem z firmy
ven, kdo co může kopírovat,
tisknout a sdílet. Všechny
operace jsou sledované,
a když dojde k nějakému
nestandardnímu počínání,
například někdo chce udělat
něco, k čemu není oprávněn,
systém ho upozorní, eventuálně přímo zablokuje. „Sledujeme typické vzorce chování a při nějakém vybočování
na to upozorníme zákazníka –
třeba když si najednou někdo
začne večer stahovat velké
soubory dat. Pak je dobré zjistit, mimo jiné, zda ten člověk
třeba není ve výpovědi,“ uvádí
příklad ředitel Safetiky.
Při implementaci produktu u zákazníka preferuje Safetica postupný náběh. „Dopo-

ručujeme, aby se v prvním
ostrém nasazení nenastavily
všechny metriky úplně ‚natvrdo‘ a systém se ladil postupně.
První týden je třeba sledovat,
zda je ještě někde třeba ‚šrouby přitáhnout‘ a kde naopak
povolit. Nastavení interních
procesů a pravidel musí být
jen takové, aby nesnižovalo
produktivitu. Není žádoucí,
aby musel někdo, kdo dělá
v účtárně, žádat tři potvrzení
od nadřízených k tomu, aby
mohl odeslat fakturu,“ říká
Richard Brulík. Podle něho
je to právě vyváženost, která
zaručí plynulé a zároveň bezpečné fungování firmy.
Které firmy jsou z hlediska
vnitřních hrozeb nejohroženější, asi říct nelze. Mezi
zákazníky Safetiky jsou firmy
z logistiky, strojírenství, finančního sektoru, ale i zdravotnictví nebo státní správy.
Dle referencí na webových

Safetica sice má standardizovaný produkt, ten se ale
kontinuálně vyvíjí a zdokonaluje. Klienti dostávají
dvakrát do roka novou
aktualizovanou verzi. Právě
na další vývoj a zdokonalování produktu využívá firma
evropské podpory. Poprvé
zažádala o dotaci na vývoj
softwaru z Operačního programu Podnikání a inovace
pro konkurenceschopnost
v roce 2016 (8,4 milionu
korun), o rok později pak
získala další dvě dotace, a to
na použití technik síťové
analýzy v rámci prevence
ztráty dat (247,5 tisíc korun)
a vývoj softwaru pro systémovou implementaci GDPR
(10,5 milionu korun).
„Dotace na vývoj softwaru
pro implementaci GDPR pro
nás byla velmi významná. Než
vstoupilo GDPR v platnost, museli jsme zákazníkům vysvětlovat, jaké senzitivní informace
vlastně mají a jak s nimi musí
nakládat, dělali jsme osvětu.
S nástupem GDPR si to začaly
firmy uvědomovat samy a my
jsme tak mohli momentum
na trhu využít naplno,“ říká
Richard Brulík. Dotaci využili
na zjednodušení produktu
pro masové využití pro GDPR
a vývoj nových sad unikátních produktových vlastností
a funkcí podporující dodržení
principů GDPR. Dotace umožnila, aby Safetica realizovala
tento projekt s předstihem
a byla zákazníkům v implementaci GDPR oporou.
V současnosti čerpá Safetica čtyřicetimilionovou
dotaci na vývoj softwaru pro
strojové učení v oblasti kybernetické bezpečnosti. Zjednodušeně řečeno, jde o vývoj
nových modulů pro ochranu
proti úniku dat se strojovým
učením a prvky umělé inteli-
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gence. Jak říká šéf Safetiky:
„Učíme stroje, respektive programy dělat něco, co dosud
musel dělat administrátor.
Program bude sám díky umělé inteligenci automaticky
analyzovat, které dokumenty
jsou v bezpečné zóně a které
už překračují do externího
perimetru, kde existují hrozby. Bude to rychlejší, jednodušší a přesnější, než kdyby
to dělal člověk. Návratnost
investice bude velmi rychlá.“
Libuše Bautzová n

Protecting
firms against
internal threats
Over 75 percent of companies
in the world have encountered
some loss of data due to errors
or attacks by employees. The
development of software protection against these internal
threats is the sphere of activities
of the Brno-based company
Safetica which has been on the
market since 2007 and now it is
present in over 50 countries of
the world. In order to improve
its software products, it has
used several subsidies from the
Operational Programme Enterprise and Innovations for Competitiveness in 2017. Safetica is
addressed by the clients who
already had to deal with some
unpleasant experience as well as
those who are currently tackling
some problem. Corporate know-how, client databases, financial
statements and the like are the
threatened types of data. The
company offers standardized
products that are comprised of
several modules and the client
chooses those that suit him.
At present, the IT company
receives a 40-million European
subsidy for the development of
software for machine learning
in the sphere of cyber security.
To put it simply, this is the development of new modules for the
protection against leak of data
with machine learning and elements of artificial intelligence.

FOTO: Safetica
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Rozhovor III

Jourová: Evropa není
stará unavená babička
Solidarita a soudržnost členských států získaly v krizových časech nový
význam a obsah. Unie si namastila svaly a dělá správná rozhodnutí. Musíme
však postupovat společně a vědět, kam jdeme, zdůrazňuje místopředsedkyně
Evropské komise Věra Jourová.
Budeme-li považovat
za jedny z pilířů celé dosavadní existence Evropské
unie principy jednoty a solidarity, jak se tyto prvky
osvědčily ve světle současných krizí?
Myslím, že můžeme přinést
tisíce různých příkladů toho,
kdy solidarita zafungovala
pružně a v konkrétní moment. Nejde o solidaritu,
jak ji známe například díky
kohezní politice a již považujeme za samozřejmou. Myslím si, že právě v krizích si
solidaritu, která zafungovala,
uvědomujeme více, protože
jsou to mnohdy opravdu
rychlá rozhodnutí. Nejen politiků, ale solidarita, která má
velkou podporu občanů. To
je velice vzácná věc.
Ve snaze vysvětlovat a rozebírat zmíněnou „tradiční”
politiku soudržnosti jsme se
setkali s kritikou, že si řada
českých politiků nenašla
k unii přístup a že o ní nebyli schopni komunikovat.
Občané, pokud by chtěli,
se často k informacím musí
dopracovat pomocí jiných
zdrojů nebo sami – to, že mají
zájem, dokládají nejnovější
průzkumy veřejného mínění.
Vidíte to stejně?
Myslím si dlouhodobě, že
agenda Evropské unie nebo
vůbec problematika EU není
něco, co podle českých politiků přináší medaile. Když
komunikuji do Čech řadu
zásadních věcí, kterými se
unie zabývá a řešení jdou
k duhu Čechům, Moravanům

a Slezanům, i tak se to těžko
vysvětluje a prodává. Jde
o záležitosti, které mají třeba
dlouhodobější nebo globální
dosah. Naopak se mi doma
dobře prodávala spotřebitelská politika, což bylo naprosto logické. Lidé chtěli vědět,
že je unie podpoří v tom, aby
měli slušnou nabídku v obchodech, za solidní ceny, aby
měli bezpečné výrobky, aby
neměli ošizené potraviny.
Nechci kritizovat českou
vládu za to, že komunikuje
málo. Spíš si myslím, že historicky ta komunikace prostě

Bylo by fajn,
kdyby Česká
republika zůstala
v Evropské unii
vahou nejen kvůli
Česku, ale kvůli
celé Evropě.
nebyla něco, co vypadalo, že
to občané chtějí. Vždycky je
to interakce. Nyní, když Česko předsedá v radě EU, samo
vidí do mechanismu unie.
Zjišťuje, že je vlastně malý
zázrak, když se podaří cokoli,
kde je nutná jednomyslnost.
Občanům se to lépe vysvětluje, když máte kormidlo
v ruce. Mě teď třeba mrzí, že
se málo ví, že EU pomáhala
hasit požár v Hřensku. Rychle mobilizovala dva hasicí
letouny a dva vrtulníky přes

mechanismus civilní ochrany EU. Je to také evropské
nouzové satelitní mapování,

které shromažďuje nezbytné
údaje pro zásahové jednotky,
kde hoří.
Říkáte, že pro Česko je předsednictví velká šance, jak se
dostat „do centra unijního
dění”. Jak se to vládě Petra
Fialy daří?
Zatím dobře. Pár věcí vidím
už teď jako úspěchy, ale
k tomu centru dění: já bych
strašně ráda viděla, aby se
tam Češi nejen dostali, ale
tam i zůstali. Aby to nebyl
jen takový pokus z vyděšení,

protože teď máme půl roku
předsednictví a dál to zase
pustíme, ať si to žije svým
životem. Je velký rozdíl mezi
solidním členstvím, kde členský stát šlape v brázdě a souhlasí se záležitostmi, s nimiž
může souhlasit; občas má
nějaké návrhy, ale v zásadě to
bere tak, že jde o hlas jednoho
ze sedmadvaceti. Nebo zda je
to těžká váha, kdy se čeká, co
ten či onen ministr řekne.
Vidím velkou příležitost
v tom, že panuje nejistota,
co vlastně ta střední Evropa
chce a kam kráčí. Evropská
unie, občané, politici a média

mluví o krizi identity střední
Evropy, jestli patří na Západ
nebo na Východ. Tím, že
Češi fungují v předsednictví,
ostatním ukazují, že by mohli
být oním kompasem, dejme
tomu pro celou oblast, potažmo i východní Evropu, takovým tím háčkem, kterým se
východní Evropa lépe připojí
k jádru EU. To se nedá udělat za půl roku. Bylo by fajn,
kdyby Česká republika v unii
zůstala vahou nejen kvůli
Česku, ale kvůli celé Evropě.
Jaký byste nabídla recept
na to, aby Česko zůstalo

v EU vahou i po předsednictví?
Hlavní je mít tu ambici.
Já ji před pár měsíci slyšela
jako „hlavně, ať se nestane
průšvih“. To je strašně málo.
A myslím si, že už je to pryč.
Musí jít o snahu být v klíčové skupině těch, bez nichž se
velká rozhodnutí nedělají.
Z vlastní zkušenosti vím,
o čem mluvím. Zažívám
to osmým rokem tady v té
budově, kde jsem si musela
vybojovat pozici, že co řekne
Jourová, je důležité a bere se
vážně. V sedmadvacetičlenném klubu je to složité.
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Dále je nezbytné vybrat
si agendy, které mají pro
Českou republiku strategický význam. Řeči o tom, že
musíme hájit svoje národní
zájmy, nejsou mimo, ale naše
národní zájmy přesahují hranice země. Neznám evropský
zájem, který by se neprolínal
nebo nebyl v souladu s českými národními zájmy. Pokud
nejdu do nějakých sektorových politik: leží mi v žaludku
dlouhodobě, že nejsme schopni udržet dividendy. To není
otázka pro Evropskou unii.
Třetí věc jsou lidi. Takoví,
kteří by měli být osobnost-
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mi, budou dobře připraveni
osobnostně a vzdělanostně
a znají jazyky. Kteří naskočí
na ten režim, na tu disciplínu
a na životaběh evropských
institucí. Kteří to pochopí,
jak to celé tiká a na co to jede.
Těch teď budeme po předsednictví spoustu. Musí pokračovat úsilí dostat Čechy
do vedoucích pozic. To se
zatím moc nedaří.
Co potřebuje Evropa k tomu,
aby rostla?
Tři věci. Zvládat krize, kterou
jsou teď, ať už jde o krátkodobé nebo střednědobé problémy, jako jsou pandemie, energetická nouze nebo hrozící
imigrační vlna kvůli potravinám. Schválně jsem neřekla
válku, ta se nad tím vznáší
a tu nemáme zcela v moci,
abychom ji řešili sami. Nicméně ty věci, jež jsem vyjmenovala, tak ty ano, ty máme
v moci a musíme je řešit.
A pak jsou tady dlouhodobé věci, se kterými se musíme
rovněž umět vypořádat. Třeba
to, že nemůžeme setrvat v nepřetržitém, až mejdanovitém
ekonomickém růstu. I to je
něco, na co musíme připravit
obyvatelstvo, v tom nám pomáhá bohužel Vladimír Putin.
K tomu se řadí faktor navazující klimatické krize, kterou
se potřebujeme zabývat
s partnery globálně. Mám co

Zůstat na pozici obra v oblasti
ekonomiky a trpaslíka v oblasti
bezpečnosti a zahraniční politiky
by byla fatální chyba.
do činění s nástupem umělé
inteligence, tu musíme znavigovat pozitivním směrem pro
lidi, aby nebyly oběti nejen
„na životech” ani na pracovních místech a prosperitě. Pro
obě důležité vize, ekologickou
a hospodářskou transformaci
a digitalizaci, potřebujeme
úplně každého na palubě. Toto
není něco, co rozhodnou lídři
za zavřenými dveřmi. Je nezbytné, aby každý z nás přinesl svůj díl směrem k úsporám
energií, k šetrnějšímu zacházení s planetou. Pro digitální

revoluci potřebujeme, aby ji
začal nějak akceptovat každý
jeden člověk – a ten, kdo se nemůže přizpůsobit, tomu musí
být pomoženo. Nemůžeme
dopustit, aby digitalizace válcovala lidi, kteří na ni nejsou
připraveni.
Toto není věc silové politiky, je to věc širokého společenského konsensu.
Bylo by příliš odvážné říci, že
jsou krize, jež si nové přístupy a společnou reakci vyžadují, k něčemu dobré?

Pro mě jsou krize dvojího
druhu. Ty, které Evropu posilují a stmelují, a ty, které nás
rozeštvávají. Těmi, které nás
posilují, paradoxně nebo právě proto pochopitelně, jsou
ty největší: pandemie a válka.
U nich je znám společný velký nepřítel, který nás spojuje.
Samozřejmě platí, že takovéto zlo není dobré pro nikoho.
Spíše bych řekla, že krize
bývá šancí.
Pamatuji si velmi dobře slova papeže Františka
z projevu v Evropském parlamentu v roce 2014. Tehdy prohlásil: „Co je s tebou Evropo,
chováš se jako stará unavená
babička!” Několik let mě to
zlobilo. Měla jsem pocit, že
mu rozumím, že opravdu nejsme dost odvážní či asertivní.
Proč když dáváme obrovskou
ekonomickou sílu Evropy
do zahraničního obchodu
a zahraničních vztahů, nevyžadujeme toho podstatně
více. Proč nejsme razantnější
v boji proti ruské propagandě,
což začalo anexí Krymu.
Dnes není Evropa stará
unavená babička. Má v čele
bojují matku (šéfku Evropské
komise Ursulu von der Leyenovou – pozn. red.), namastila si svaly a dělá správné
věci. Jen musíme postupovat
společně a vědět, kam jdeme.
Igor Záruba, Brusel n
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Commissioner: Europa is not old tired granny
Věra Jourová, the Vice
President of the European
Commission for Values and
Transparency, believes that
solidarity and cohesion
of membership countries
have gained a new meaning
and content in the crisis
times. „I think that we can
present thousands of various examples of solidarity
having functioned flexibly
and in a concrete moment.
This is not the solidarity
as we know it, for example,
thanks to the cohesion pol-

icy. I think that just in the
crises we realise more the
solidarity that really worked
because there are often
very rapid decisions,” she
said in the interview for the
project ČTK Protext.
The topic of the European Union is not anything
bringing medals as judged
by the approach of Czech
politicians, Jourová said.
„When communicating
a great deal of vital affairs
with which the EU deals
and whose solutions ben-

efit Bohemians, Moravians
and Silesians to the Czech
Republic, this is still hard
to explain and sell. These
may be the affairs that
have a long-term or global
impact. By contrast, it was
easy for me to sell consumer policy back home, which
is quite logical,” Jourová
said in comparison.
If Europe is to keep growing
and gaining an increasing
weight on the global scene,
it needs three things,
she added. „To control

the crises that are being
confronted now, be it the
pandemic, energy distress
or the looming immigration
wave over food. Then there
are long-term affairs such
as the fact that we cannot
remain in an incessant
economic growth. We must
prepare the population for
this. Besides, there is the
factor of the ensuing climate crisis,” the EU Commissioner added.
When describing the state
in which in the European

Union is finding itself,
Jourová takes issue with
an earlier statement by
Pope Francis that „it is an
old tired granny.” She said
this was not so now.
„Europe has at its head
a fighting mother (the
President of the European
Commission, Ursula von
der Leyen – editor’s footnote), who has flexed her
muscles and is doing the
right things. However, we
have to proceed jointly and
know where we go.”

Svaz měst a obcí ČR je pevně zakotven v Evropě
Oblast mezinárodní spolupráce představuje významnou součást života
místních samospráv. Svaz měst a obcí je dlouholetým členem řady
významných evropských uskupení a organizací, jejichž prostřednictvím se
podílí na prosazování zájmů a potřeb samospráv na mezinárodní úrovni.
Svaz zároveň aktivně podporuje zahraniční rozvojovou spolupráci jako
jednu z forem mezinárodní spolupráce měst a obcí. Zde mohou české
samosprávy především předávat své zkušenosti a příklady dobré praxe z
oblasti ekonomické a politické transformace, fungování veřejné správy,
financování apod., a to například partnerům v zemích východní Evropy. Svaz
rovněž dlouhodobě podporuje partnerskou spolupráci měst a obcí, která
představuje významnou možnost obohacení života samospráv, podporuje
výměnu zkušeností a umožňuje realizaci společných projektů.
Více na www.smocr.cz

The Union of Towns and Municipalities of the Czech
Republic is firmly rooted in Europe
International cooperation represents an important part of the life of local
governments. The Union of Towns and Municipalities is a long-term member of a
number of important European institutions and organizations which enables it to
promote the interests and needs of local authorities at the international level. At
the same time, the Union actively supports foreign development cooperation as
one of the forms of international cooperation between cities and municipalities.
There the Czech local administrations can share their experiences and examples
of good practice for instance in the areas of economic and political
transformation, functioning of public administration and financing with partners
from Eastern Europe. The Union has also long supported the partnership of towns
and municipalities, which represents an important opportunity to enrich the lifes of
local communities, supports the exchange of experience and allows the implementation of joint
projects.
More on www.smocr.cz

DESIGN CENTRUM
CZECHTRADE

Od roku 2008 propojujeme české firmy
s profesionálními designéry. Firmám tak
pomáháme zvyšovat hodnotu jejich produktů
a získat konkurenční výhodu na zahraničních trzích.
Touto cestou jsme pomohli českým výrobcům
vyvinout nebo inovovat na 600 výrobků.

Since 2008, we have been connecting
Czech companies with professional designers.
In this way, we help companies increase the value
of their products and gain a competitive advantage
on foreign markets. In this way, we helped Czech
manufacturers develop or innovate 600 products.

Design Centrum CzechTrade zajišťuje českým firmám
a designérům účinný informační, poradenský a dotační servis
v oblasti design managementu. Dále se zaměřuje na propagaci
a export českého designu v zahraničí formou konceptuálně
řešených národních expozic na významných výstavách.

Design Center CzechTrade provides Czech companies and
designers with an effective information, consulting and subsidy
service in the field of design management. It also focuses on the
promotion and export of Czech design abroad in the form of
conceptually designed national expositions at major events.

Propagace designérů v zahraničí je zajišťována také
prostřednictvím online databáze Adresář designérů
www.designers-database.eu. Adresář designérů využívají
firmy pro vyhledávání specialistů v oblasti designu.

Promotion of designers abroad is also ensured through the
online database Designers‘ Directory www.designers-database.eu.
Designers‘ directory is used by companies to search for specialists
in the field of design.

Design Centrum CzechTrade je členem mezinárodní
organizace BEDA (The Bureau of European Design Associations)
a participuje v rámci iniciativy EU New European Bauhaus.

Design Centrum CzechTrade is a member of the international
organization BEDA (The Bureau of European Design Associations)
and participates in the EU New European Bauhaus initiative.

www.czechtrade.cz/design-centrum-czechtrade
www.designers-database.eu

