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4 CHARAKTERISTIKA MUZEA 
Projekt  NPÚ „Státní hrad Šternberk - restaurování souboru kachlových kamen“ 
 
Národní památkový ústav uspěl v rámci Integrovaného regionálního operačního programu (IROP), 
Specifického cíle 4.1.  Posílení komunitně vedeného místního rozvoje za účelem zvýšení kvality života 
ve venkovských oblastech a aktivizace místního potenciálu" s mnoha menšími projekty za téměř 15 
milionu Kč. Cílem tohoto projektu je zrestaurování a zpřístupnění unikátního souboru 13 kachlových 
kamen svezených z celé Evropy. 
 
Finanční rámec projektu: 
Dotace ze strukturálních fondů – 1 475 000,00 Kč, což představuje 95% podíl celkových způsobilých 
výdajů, 
Národní veřejné zdroje (dotace ze státního rozpočtu) –  0,00 Kč,  
Z národních veřejných prostředků jiných než ze státního rozpočtu je určeno na realizaci projektu 5%, 
což je 77 631,58 Kč. 
 
Celkové způsobilé výdaje  –   1 552 631,58 Kč 
Celkové nezpůsobilé výdaje  –               185 763,15 Kč (hradí příjemce z vlastních zdrojů) 
Celkové výdaje projektů  –    1 738 394,73,Kč 
 
Jaký problém projekt řeší 
Soubor kachlových kamen v současnosti potřebuje obnovu ve formě restaurátorských prací. Ty 

povedou především k odstranění těchto vad a poškození: 

• povrchové nečistoty, praskliny, odražená místa; 

• otlučení kachlů; 

• kachle zanesené kamnářskou hlínou či sádrou; 

• koroze kovových prvků; 

• velmi nekvalitní a neodborné předchozí úpravy; 

• vydrolené spárování. 

Příčinou popsaných problémů je kombinace následujících faktů: 

✓ Stáří kamen, která pochází z 19. a začátku 20. století. 

✓ Pouze drobné, nedostatečné opravy v průběhu let, které místy neodpovídaly dnešním 

restaurátorským postupům. 

✓ Nedostatek vyčleněných finančních zdrojů, díky kterým by bylo možné kamna kompletně 

zrestaurovat a zajistit před dalším chátráním. 

 
Cíle projektu 
Soubor kachlových kamen státního hradu Šternberk je ve špatném stavu a hrozí, že tento stav se 

může zhoršovat. Z uvedeného důvodu je hlavním cílem projektu obnova součásti kulturní dominanty 

regionu MAS Šternbersko prostřednictvím zrestaurování a zpřístupnění souboru kachlových kamen 

svezených z celé Evropy. Po realizaci budou tato kamna zpřístupněna v rámci prohlídkových okruhů. 

Výstupy projektu tedy budou využívány zejména návštěvníky hradu. 
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Cíl projektu má vazbu na opatření Integrované strategie podpory kultury do roku 2020, konkrétně na 

opatření 1.1 Národní kulturní památky a památky UNESCO. Podle tohoto opatření bude MK ČR 

podporovat v rámci IROP objekty ze Seznamu národních kulturních památek (k 1.1.2015), 

Indikativního seznamu národních kulturních památek (k 1.1.2015), Seznamu Světového kulturního 

dědictví UNESCO a Indikativního seznamu Světového kulturního dědictví UNESCO. Státní hrad 

Šternberk je prohlášen za národní kulturní památku, která má významný potenciál pro sociální 

a ekonomický rozvoj regionu. Zvýšení atraktivity v důsledku realizace projektu povede k nárůstu 

návštěvnosti. Hrad je uveden na Seznamu národních kulturních památek k 1. 1. 2015, čímž spadá 

mezi památky podporované touto strategií. 

Hlavním výstupem projektu bude 13 restaurovaných kachlových kamen státního hradu Šternberk. 

Publicita bude zajištěna nejen během realizace projektu, ale i následně v průběhu povinné doby 

udržitelnosti a v následujících letech provozu objektu, jak to vyžadují Obecná pravidla IROP. 

Na internetových stránkách bude zveřejněn stručný popis projektu, jeho cíle, výsledky a informace, 

že je na projekt poskytována finanční podpora z EU. Budou zde rovněž viditelně umístěna loga IROP a 

MMR ČR. V místě realizace bude umístěn plakát o minimální velikosti A3, kde bude uveden název 

projektu a hlavní cíl projektu. Loga IROP a MMR ČR, název projektu a hlavní cíl projektu budou zabírat 

nejméně 1/3 plochy plakátu. 


