Tisková zpráva
IOP – BAROKNÍ VELEHRAD
Velehrad 26.11.2015
Ve čtvrtek 26. listopadu 2015 v 10:00 se uskuteční slavnostní ukončení projektu Barokní
Velehrad. Závěrečné konference se zúčastní arcibiskup olomoucký Mons. Jan Graubner,
náměstek hejtmana Zlínského kraje pro kulturu a cestovní ruch Ing. Ladislav Kryštof,
náměstkyně člena vlády MK PhDr. Anna Matoušková, ředitelka odboru církví MK Ing. Pavla
Bendová, náměstek ministryně MMR Mgr. Zdeněk Semorád, zástupci zhotovitelů PRACOM s.r.o.,
Archatt s.r.o., CGM Morava s.r.o., ISS stavtrade s.r.o. a další.
V říjnu roku 2014 obdržela Římskokatolická farnost Velehrad od Ministerstva pro místní rozvoj ČR v
souladu s Integrovaným operačním programem (IOP) Rozhodnutí o poskytnutí dotace za účelem
realizace projektu "Barokní Velehrad", reg. č. projektu CZ.1.06/5.1.00/24.09579. Doba realizace: od
října 2014 do konce prosince 2015. Nyní se můžeme těšit z dokončených prostor hodných
takového poutního místa jako je Velehrad.
Projekt Barokní Velehrad přímo navazuje na projekt IOP I. s názvem: „Velehrad – centrum
kulturního dialogu západní a východní Evropy“, reg. č. projektu CZ.1.06/5.1.00/01.05920 , který byl
dokončen a završen závěrečnou konferencí v listopadu 2014 (jeho realizace probíhala v období od
prosince 2009 do 31. 12. 2014, částka dle RoPD 345 836 000,- , částka skutečně čerpaná
332.272.490,- Kč).
Realizací projektu „Barokní Velehrad“ došlo k dokončení obnovy tohoto poutního místa, které je
vnímáno nejen u nás, ale i v zahraničí jako místo nadnárodního i nadevropského významu.
Níže uvedený obsah investorského záměru se stal předmětem Žádosti o přidělení dotace
z Integrovaného operačního programu – IOP,
s názvem: Barokní Velehrad,
registrační číslo: CZ.1.06/5.1.00/24.09579,
který zahrnoval:
1. Opravu a restaurování refektáře, zimního sálu, křížové chodby a schodiště před
refektářem v objektu Stojanova gymnázia na Velehradě
o ambit:
- fresky v lunetách
- dveře ze vstupní haly
- kamenné prvky – sokly
- části románského zdiva
- výmalba chodby
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o schodiště před refektářem:
- nástropní freska vstupní část
- nástropní freska – hlavní prostor
- dveře naproti refektáři
- portál dveří naproti refektáře
- portál dveří do refektáře
- vstupní dveře před refektářem
o refektář:
- nástropní freska centrální
- nástropní fresky boční
- štukový reliéf Panny Marie
- štukový reliéf anděla na vstupním portálu
- římsa
- výmalba stropu
o
Zimní sál:
- fresky na klenbě
- fresky na zdech a v nikách
- monochromní plochy
2. Opravu a restaurování oboltáří, zákristie a postranních kaplí baziliky Nanebevzetí Panny
Marie a sv. Cyrila a Metoděje na Velehradě včetně chórových lavic
- opravu a restaurování kaplí v bočních lodích velehradské baziliky
- zákristie
- Královské kaple
- kaple Panny Marie - Matky jednoty křesťanů
- oboltáří (sv. Ignác a Božské srdce)
- chórové lavice
3. Doplnění svítidel v bazilice + elektro pro půdu baziliky
- osvětlení postranních kaplí v bočních lodích
- rekonstrukce elektroinstalace v půdních prostorách baziliky
4. Technologická zařízení – audiovizuální systém v bazilice
- realizace zařízení pro kulturně osvětovou činnost v bazilice Velehrad
- realizace obrazového monitoringu pro návštěvníky baziliky Velehrad
- realizace indukční smyčky pro nedoslýchavé v bazilice Velehrad
5. Restaurování a obnova kaple sv. Vendelína na Velehradě
- komplexní oprava a rekonstrukce kaple sv. Vendelína
6. Vstup do areálu baziliky Velehrad
- dokončení realizace vstupu do areálu baziliky
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Projekt Barokní Velehrad se soustředil na dokončení díla obnovy nejexponovanějších míst areálu
poutního místa.
Veřejnost se může těšit z toho, že došlo k dotvoření důstojného prostředí památného místa, kde
může poznávat historickou kontinuitu kulturního a religiózního vývoje evropských národů, kde
může nalézat nejhlubší kořeny své národní identity. Napomáhat jí k tomu budou hojné vzdělávací
akce, koncerty, konference a semináře, kterým realizace projektu napomohla zkvalitněním zázemí a
zrestaurováním nádherných historických prostor. Dojde také k rozšíření prohlídkového okruhu a
vytvoření nových programů pro návštěvníky či ke zlepšení technických podmínek pro účastníky
koncertů a bohoslužeb. Stovky studentů a dalších návštěvníků, kteří denně procházejí historickými
sály a chodbami, budou vnímat uměleckou a duchovní krásu díla našich předků. V této estetické
každodenní výchově nejen mladé generace zprostředkované inspirativností prostředí, ve kterém se
studenti a návštěvníci pohybují, je spatřován hlavní přínos dokončení obnovy velehradské baziliky a
jejího okolí.
Rozhodnutí o poskytnutí dotace IOP v celkové výši 75,104.493,43 Kč, z toho z prostředků EU 63,838
819,40 Kč a ze státního rozpočtu 11,265 674,03 Kč.
Doba realizace projektu byla stanovena od 30. 10. 2014 do 31. 12. 2015.
Závěrečné vyhodnocení celé akce bude vypracováno do 31. 12. 2016.
Veškeré organizační, řídící a ekonomické úkony managementu projektu Velehrad podléhaly a byly
schvalovány Ministerstvem pro místní rozvoj ČR, zprostředkujícím subjektem Centrum pro
regionální rozvoj ČR a dalšími orgány, zejména stavebním úřadem a orgány a organizacemi státní
památkové péče.
Citovaný projekt zajišťoval pětičlenný projektový tým v čele s koordinátorkou projektu Ing. Věrou
Homoláčovou, projektovou manažerkou Ing. Janou Březinovou, ekonomkou projektu Ing.
Ladislavou Lesovou, garantem technického řešení PhDr. Josefem Homoláčem a asistentkou
projektu Marcelou Vaňkovou. Výkon TDI zajišťoval Ing. Miroslav Machala, koordinátor BOZP pan
Milan Pospíšil.
Realizační fáze projektu Barokní Velehrad byla v jeho průběhu podrobována průběžným
standardním kontrolám a monitoringům od poskytovatele dotace MMR, zprostředkujícím
subjektem CRR, a stavebním úřadem, zástupci SPP, koordinátorem BOZP a technickým dozorem
investora.
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Oprava a restaurování refektáře, zimního sálu, křížové chodby a schodiště před refektářem
v objektu Stojanova gymnázia na Velehradě
Zpracovatel restaurátorských záměrů:
Archatt, s.r.o., Branky 291/16, 664 49 Ostopovice
Zhotovitel:
Archatt, s.r.o., Branky 291/16, 664 49 Ostopovice
Cena díla dle SOD: 7.972.895,- Kč
Skutečná cena:
8.265.014,- Kč
Zahájení stavby:
13.5.2015
Dokončení stavby: 15.12.2015
Kolaudace:
po dokončení a převzetí stavby
Oprava a restaurování oboltáří, zákristie a postranních kaplí baziliky Nanebevzetí Panny Marie a
sv. Cyrila a Metoděje na Velehradě včetně chórových lavic
Zpracovatel restaurátorských záměrů:
PRACOM s.r.o., Nad Paťankou 38, 160 00 Praha 6
Zhotovitel:
PRACOM s.r.o., Nad Paťankou 38, 160 00 Praha 6
Cena díla dle SOD: 50.045.608,- Kč
Skutečná cena:
50.831.212,- Kč
Zahájení stavby:
20.5.2015
Dokončení stavby: 15.12.2015
Kolaudace:
po dokončení a převzetí stavby
Doplnění svítidel v bazilice + elektro pro půdu baziliky
Projektant:
Atelier světelné techniky s.r.o., Braškovská 1, Praha 6, Ing. Jiří Pavelka –
doplnění svítidel
Apollo Art, osvětlovací a řídící technika, Jeseninova 1522/53, 130 00 Praha 3,
Ing. Jaroslav Zuna – půda baziliky
Zhotovitel:
Stavební společnost Kněždub, spol. s.r.o., Jiřího z Poděbrad 996, 696 62
Strážnice
Cena díla dle SOD: 451.588,14 Kč
Skutečná cena:
451.588,14 Kč
Zahájení stavby:
25.5.2015
Dokončení stavby: 30.11.2015
Kolaudace:
po dokončení a převzetí stavby
Technologická zařízení – audiovizuální systém v bazilice
Projektant:
Vojtěch Pecka, Ozvučovací technika, K Hrnčířům 253, 149 00, Praha 4
Zhotovitel:
Vojtěch Pecka, Ozvučovací technika, Zakouřilova 49/1079, Praha 4
Cena díla dle SOD: 1.341.067,- Kč
Skutečná cena:
1.341.067,- Kč
Zahájení stavby:
26.5.2015
Dokončení stavby: 30.11.2015
Kolaudace:
po dokončení a převzetí stavby
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Restaurování a obnova kaple sv. Vendelína na Velehradě
Projektant: Ing. arch. Přemysl Borunský, ul. Jaroslava Staňka 865, 686 05 Uh. Hradiště –
projektová dokumentace kaple sv. Vendelína
Ing. Miroslav Obdržálek, M.O. projekt, Mariánské nám. 62, Uh. Hradiště –
oddrenážování kaple sv. Vendelína
Autoři restaurátorských záměrů:
MgA. Tomáš Martinák, Na Zápovědi 520, 686 01 Uh. Hradiště
Mgr. A. Josef Petr, Dolní 365, 763 62 Tlumačov
BcA. Magda Bodanská, Příluky 264, 760 01 Zlín
Zhotovitel:
ISS stavtrade s.r.o., Březinova 745/27a, 616 00 Brno
Cena díla dle SOD: 804.687,- Kč
Skutečná cena:
885.213,- Kč
Zahájení stavby:
8.7.2015
Dokončení stavby: 30.11.2015
Kolaudace:
po dokončení a převzetí stavby
Vstup do areálu baziliky Velehrad
Projektant:
Projektový atelier pro architekturu a pozemní stavby, s.r.o., Bělehradská
199/70, 120 00 Praha 2
Zhotovitel:
CGM Morava s.r.o., U Habrovky 247/11, 140 00 Praha 4
Cena díla dle SOD: 7.490.047,- Kč
Skutečná cena:
7.580.102,- Kč
Zahájení stavby:
7.7.2015
Dokončení stavby: 30.11.2015
Kolaudace:
po dokončení a převzetí stavby

Příjemce dotace P. Petr Přádka SJ, farář
Koordinátorka projektu Ing. Věra Homoláčová
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