
Přehled dotací poskytnutých kulturním památkám v roce 2013 
 
Rok 2013 nebyl ke kulturním památkám, alespoň pokud se týče dotačních příspěvků, příliš 
příznivý. Přestože se vlastníkům kulturních památek umístěných na území ORP Železný Brod 
podařilo v loňském roce získat z dotačních fondů Libereckého kraje 300 tisíc korun, bylo to 
nejméně na několik posledních let. Výrazně nižší byly i příspěvky z programů Ministerstva 
kultury. Například v programu Podpora obnovy kulturních památek prostřednictvím obcí 
s rozšířenou působností, v němž ministerstvo dává k dispozici finanční prostředky, které 
mohou obce dle svého uvážení poskytnout vlastníkům na obnovu kulturních památek, byly 
přidělené kvóty o třetinu nižší než v předešlém roce. ORP Železný Brod tak v loňském roce 
z tohoto programu mohlo rozdělit pouhých 193 tisíc korun. Zhruba na stejné úrovni jako v 
minulých letech zůstaly pouze dotace získané z ministerského Programu péče o vesnické 
památkové rezervace a zóny a krajinné památkové zóny a Havarijního programu. Přes tento 
nepříznivý stav nakonec získali vlastníci kulturních památek nacházejících se na území ORP 
Železný Brod v roce 2013 z příslušných programů Ministerstva kultury a Libereckého kraje 
celkem 1,703 mil. Kč.  
Lhostejné ke stavu kulturních památek nezůstalo ani Město Železný Brod. V loňském roce 
podpořilo obnovu dvou kulturních památek mimořádnými příspěvky ze svého rozpočtu, a to v 
celkové výši 108.800 Kč.  
Přes výrazně nižší dotace bylo za pomoci příspěvků v ORP Železný Brod loni obnoveno 
celkem šest kulturních památek, což je stejný počet jako v roce 2012. Z toho byly tři památky 
v Železném Brodě, dvě v Krásné a jedna v Horské Kamenici. 
V kostele sv. Jakuba Většího v Železném Brodě byla 
v roce 2011 provedena hydroizolace obvodového zdiva, 
a tak se mohlo přistoupit k rekonstrukci fasády, která 
byla zahájena pracemi na hlavním – západním průčelí. 
Na obnovu kamenného štítu byl poskytnut příspěvek z 
Programu péče o vesnické památkové rezervace a zóny 
a krajinné památkové zóny ve výši 150 tis. Kč, na 
opravu fasády pak přispěl Liberecký kraj 
z podprogramu Záchrana a obnova památek 
v Libereckém kraji částkou 100 tis. Kč a dalších 100 tis. 
Kč dalo Město Železný Brod. 

V kapli Jednoty Bratrské na Brodci pokračovala obnova 
střešního pláště.  Částkou ve výši 119 tis. Kč byla 
z programu Podpora kulturních památek prostřednictvím 
obcí s rozšířenou působností podpořena obnova střešních 
vikýřů a za přispění dotace z  podprogramu Záchrana a 
obnova památek v Libereckém kraji ve výši 100 tis. Kč 
pokračovala výměna dožilé střešní krytiny a byla 
provedena oprava 
komínu.  

V loňském roce byla zahájena obnova střešního pláště 
domu čp. 68 v Železném Brodě (hospoda U Kašťáků). 
V severovýchodní části domu byla sejmuta stávající 
eternitová krytina a položeno nové bednění 
s břidlicovou krytinou. Na obnovu vlastníci získali 
příspěvek z Programu péče o vesnické památkové 
rezervace a zóny a krajinné památkové zóny ve výši 
300 tis. Kč. 



V Horské Kamenici byla restaurována socha Panny Marie 
Bozkovské. Na její obnovu byl poskytnut příspěvek z programu 
Podpora kulturních památek prostřednictvím obcí s rozšířenou 
působností ve výši 74 tis. korun a příspěvek z rozpočtu Města 
Železný Brod ve výši 8.800 Kč. Získané dotační prostředky tak 
vlastníkovi pokryly veškeré náklady 
na celý restaurátorský zásah.  
V kostele sv. Josefa na Krásné bylo 
restaurováno šest vitrážových oken, 
které byly v havarijním stavu. Akce 
byla podpořena z Havarijního 
programu částkou 200 tisíc Kč a z  
podprogramu    Záchrana a  obnova                                         
památek     v      Libereckém      kraji 

                                             příspěvkem ve výši 100 tis. Kč. 
Na Krásné byla podpořena 
také další památka, a to 
Kittelův dům. Zde 
dlouhodobě probíhá celková rekonstrukce. V letošním 
roce byly obnoveny zděné komíny a položena konečná 
krytina na západním přístavku. Na obnovu přispělo 
Ministerstvo kultury z Programu záchrany 
architektonického dědictví dotací ve výši 560 tis. Kč. 
 
 

Vlastníci kulturních památek mohou o dotace z příslušných dotačních programů žádat i 
v letošním roce. Přehled aktuálních programů lze nalézt na stránkách Ministerstva kultury, 
Libereckého kraje nebo Města Železného Brodu v sekci Památková péče. Též je možné se 
svými dotazy kontaktovat přímo pracovníka památkové péče MěÚ Železný Brod. 
 
                                                                         Dana Picková 
                                                                         Odbor životního prostředí – památková péče 
 
 
 
  


