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Národní kulturní památka klášter Kladruby 
– projekt revitalizace „Život v řádu“: 
Parametry projektu
Název: „Klášter Kladruby – Život v řádu“

Žadatel/příjemce: NPÚ, ÚPS v Českých Budějovicích

Registrační číslo: CZ.06.3.33/0.0/0.0/15_015/0000326

Stav: realizace projektu

Doba trvání projektu: 2016–2022

Celkové plánované výdaje projektu k 31. 5. 2021: 
146 706 658,19 Kč vč. DPH (z toho podíl EU 
100 340 796,60 Kč, podíl státního rozpočtu 
17 707 199,40 Kč, zdroje zřizovatele – Ministerstva 
kultury: 26 405 790,40 Kč, nezpůsobilé výdaje – vlastní 
zdroje NPÚ: 2 252 871,79 Kč)

Zdroje financování: Evropský fond pro regionální rozvoj 
85 %, státní rozpočet 15 %

Operační program: Integrovaný regionální operační 
program pro období 2014–2020

Prioritní osa: 3 – Dobrá správa území a zefektivnění 
veřejných institucí

Specifický cíl: 3.1 – Zefektivnění prezentace, posílení 
ochrany a rozvoje kulturního dědictví

Investiční priorita: 6c – Zachování, ochrana, propagace 
a rozvoj přírodního a kulturního dědictví

Výzva: č. 13 – Revitalizace vybraných památek

Projektant: Ing. arch. Richard Cibik (FACIS architekti)

Odborný památkový garant: Ing. arch. Monika 
Zemanová (NPÚ, GnŘ)

Technický dozor investora: Pavel Kapička (Saffron 
Universe s. r. o.)

Zhotovitel stavební části: OHL ŽS, a. s.

Koordinátor BOZP: Ing. Lubomír Klajsner

Archeologický dohled při realizaci projektu: 
Mgr. Linda Foster (NPÚ, ÚOP v Plzni), archeologické 
práce a průběžnou dokumentaci za účelem doplnění 
SHP provádí ZIP, o. p. s.

Kurátorky expozic: Mgr. Stanislava Beránková (NPÚ, 
ÚPS v Českých Budějovicích, Správa depozitáře 
mobiliárních fondů Klášter Plasy) a PhDr. Ludmila 
Ourodová, Ph.D. (NPÚ, ÚPS v Českých Budějovicích)

Kladruby (okr. Tachov), klášter, letecký pohled na areál. V pravé 
horní části snímku jsou patrné probíhající práce na obnově západ-
ního křídla starého konventu a rajské zahrady (mezi kostelem Na-
nebevzetí Panny Marie a severním křídlem nejrozlehlejšího objektu 
– nové prelatury). Uprostřed obrázku je pak zřejmá oprava střešního 
pláště a nádvorních fasád staré prelatury včetně nárožní věže. Ve 
spodní části snímku podél hlavní komunikace uzavírají východní 
hranici areálu řadové objekty (zleva): budova nové prelatury s ná-
rožní věží (vlevo od ní ještě stojí samostatný domek zahradníka), 
latinská škola a hospodářská budova. Mezi novou prelaturou a no-
vým konventem je kolmo situován objekt stájí. (Za poskytnutí foto-
grafie redakce děkuje Václavu Popovičovi. Foto V. Popovič, 2021)


