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Od roku 2015 začala místní akční skupina Společnost pro rozvoj Humpolecka 

pomáhat obcím s podáváním žádostí o národní dotaci na opravu drobného 

kulturního dědictví, tedy kapliček a křížků. Pomáháme se zažádáním do programů 

Ministerstva pro místní rozvoj a Ministerstva zemědělství. V tabulkách níže je 

přehled podaných žádostí.  

 

  

 

Ministerstvo pro místní rozvoj – Program obnovy venkova 

Žadatel Název žádosti Rok podání 

Obec Vystrkov Oprava kapličky a obnova křížů v obci Vystrkov 2015 

Obec Píšť Oprava kapliček a křížů v obci Píšť (Píšť a Vranice) 2015 

Obec Staré 

Bříště 
Oprava kapličky v obci Staré Bříště 2016 

Obec Dehtáře Oprava kapličky v obci Onšovice u Dehtářů 2016 

Obec Dehtáře Oprava kapličky v Dehtářích 2017 

Obec Jiřice 
Oprava kapličky a kříže ve Speřicích k příležitosti 

významného výročí 
2017 

 

Ministerstvo zemědělství – 16. udržování a obnova kulturního dědictví 

venkova 

Žadatel Název žádosti Rok podání 

Obec Proseč Oprava kapličky v obci Proseč u Humpolce 2016 

Obec Kejžlice Oprava kapličky Nový Dvůr obec Kejžlice 2017 

Obec Proseč Oprava křížů v obci Proseč 2017 

Obec Želiv Oprava kapličky v Miletíně 2017 

Obec Jiřice Oprava křížů v obci Jiřice a v jejích místních částech 2017 

Obec Proseč Okna a dveře – kaplička Proseč  2019 
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Během let 2015–2019 let byly či budou v obcích v okolí Humpolce realizovány 

opravy kapliček a křížků za celkem 3 957 644 Kč a obce obdržely dotace 

v celkové výši 2 699 065 Kč. Pomocí dotační podpory bylo opraveno celkem 

dvacet čtyři významných venkovských památek – kapliček a křížů. 

V některých případech bohužel podané žádosti nebyly podpořeny, a to z důvodu 

nedostatku finančních prostředků v daných programech jedná se o Opravu 

kapličky a kříže v Tuklekách, Oprava kapličky a kamenných prvků – 

Komorovice. 

 

Mapa již realizovaných projektů 

 

Na dalších stránkách jsou blíže popsány jednotlivé projekty. 
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Obec Vystrkov 

Oprava kapličky a obnova křížů v obci Vystrkov (MMR) 

 

Cílem této akce bylo opravit kapličku a dva kříže v obci Vystrkov. Jeden 

opravený kříž, který stojí vedle kapličky je kamenoželezný a druhý je 

celokamenný. 

Kaplička byla ve špatném stavu a potřebovala celkovou rekonstrukci. Zdivo bylo 

vlhké, objevila se zde plíseň, bylo potřeba zhotovit odvodnění kapličky opravit 

podlahu, okna, dveře, střechu a krytinu. Také byl upraven terén okolo kapličky.  

Kříže, které byly zašlé a oprýskané potřebovaly také opravu. Provedla se 

demontáž kříže, otryskání, impregnace, demodelování + montáž a doprava u 

kamenoželezného kříže i pozinkování kříže a nápisu. Akce byla realizována 

v roce 2015. 

Kaplička byla 26. 9. 2015 slavnostně vysvěcena.  
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Skutečné náklady: 208.336 Kč 

Z toho dotace: 142.938 Kč



6 

Obec Píšť 

Oprava kapliček a křížů v obci Píšť a Vranice (MMR) 

 

Záměrem akce bylo opravit dvě kapličky a dva kříže v obci Píšť a místní části 

Vranice. Obě kapličky byly ve špatném stavu a byla nutná jejich celková 

rekonstrukce. Zdivo bylo vlhké, bylo potřeba kapličky odizolovat, provést nové 

sanační omítky a opravit střechy a okapy. Kříže v obci potřebovaly také opravu, 

byla provedena demontáž kříže, otryskání, impregnace, demodelování, 

pozinkování kříže a nápisu + montáž a doprava. Opravy byly provedeny v roce 

2015. 

 

Píšť 
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Vranice 

      

  

Skutečné náklady: 376.846 Kč 

Z toho dotace: 259.560 Kč
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Obec Staré Bříště 

Oprava kapličky v obci Staré Bříště (MMR) 

 

Kaplička v obci Staré Bříště potřebovala opravit především střechu, která byla ve 

špatném technickém stavu. Provedla se oprava krovu a výměna střešní krytiny 

včetně nových okapových svodů. Byla opravena dřevěná konstrukce věžičky 

včetně plechové krytiny. Byly vyměněny vstupní dveře a dvě okna na bočních 

stranách kapličky. Dále byla opravena vnitřní omítka kapličky. Oprava byla 

provedena v roce 2016. 

 

  

 

Skutečné náklady: 276.998 Kč 

Z toho dotace: 193.898 Kč 
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Onšovice u Dehtářů 

Oprava kapličky v obci Onšovice u Dehtářů (MMR) 

 

Cílem akce byla oprava kapličky v obci Dehtáře, místní části Onšovice. Kaplička 

byla ve špatném technickém stavu a potřebovala celkovou rekonstrukci. Zdivo 

bylo navlhlé, bylo nutné odstranit staré omítky a provést nové vnější i vnitřní 

omítky, včetně štuků a opravy říms. Byla očištěna a opravena střecha kapličky i 

věžičky a opraven sokl včetně vstupních kamenných schodů. Dále byl upraven 

terén kolem kapličky, byl odstraněn starý plot, odstraněno staré křoví a vysázeny 

nové dřeviny. Opravy kapličky probíhaly během roku 2016. 

 

  

 

Skutečné náklady: 418 137 Kč 

Z toho dotace: 278 195 Kč 
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Proseč u Humpolce 

Oprava kapličky v obci Proseč u Humpolce (MZe) 

 

Předmětem žádosti byla kaple Nejsvětějšího Srdce Ježíšova v obci Proseč u 

Humpolce. Byla opravena střecha kapličky, prověřil se celkový stav krovu, byla 

provedena oprava podkladových prken a vyměněna střešní krytina kaple. 

Venkovní fasáda kaplička byla nově natřena, proběhla oprava soklu. Byly 

odstraněny betonové okapové chodníčky, došlo ke zpevnění terénu okolo 

kapličky pomocí zatravňovacích dlaždic a nakonec byla oseta tráva. Kaplička byla 

zvelebena v roce 2017. 

 

  

Skutečné náklady: 253 677 Kč 

Z toho dotace: 177 573 Kč 
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Dehtáře 

Oprava kapličky v Dehtářích (MMR) 

 

Další žádost o dotaci se týkala opravy kapličky v Dehtářích, které sousedí s území 

MAS Humpolecka. Kaplička, která je dominantou návsi, byla nasáklá vlhkostí a 

uvnitř se tvořily plísně, proto jí bylo nutné odvlhčit a odizolovat. Otloukly se 

nesoudržné části omítek a byly odstraněny nátěry, jak uvnitř, tak i vně kapličky. 

Provedly se nové vnitřní omítky a byly opraveny venkovní římsy a bosáže. 

Kaplička byla nově vybílena a provedla se vnější fasáda. Uvnitř kapličky byla 

opravena podlaha a položena dlažba. Byla opravena okna, proběhlo odstranění 

stávajícího nátěru a provedl se olejový nátěr. Proběhla oprava střechy, krytina 

byla omyta tlakovou vodou, poté se plech obrousil a natřel antikorozní barvou. 

Očistily a natřely se dřevěné žaluzie ve věži kapličky, nakonec byla okna 

oplechována a byly natřeny parapety. Také byl oplechován sokl kapličky. Vyrobil 

se dubový práh u vstupních dveří a natřely se vstupní dveře. Povrch pod 

kamennými schody se vyrovnal a schody byly znovu položeny. Demontoval se 

původní betonový chodník okolo objektu, byla provedena nopová izolace, která 

odvedla vlhkost. Byl zbudován nový okapový chodník s oblázky. Odstraněno 

bylo stávající oplocení a proběhla úprava terénu okolo kapličky. Okolí kapličky 

bylo oseto novou travou. Akce proběhla v roce 2016. 

  

Skutečné náklady: 545 675 Kč 

Z toho dotace: 300 000 Kč 
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Obec Jiřice, místní část Speřice 

Oprava kapličky a kříže ve Speřicích k příležitosti 

významného výročí (MMR) 

 

Speřická kaplička byla ve špatném stavebně-technickém stavu. Vlhko, které 

negativně působilo na tuto stavbu, poškodilo venkovní fasádu a především vnitřní 

prostory kapličky, ačkoliv byla kaplička dobře větraná, vlivem plísní došlo k 

opadávání omítek a k poškození dlažby. Okna a dveře byly staré a netěsnící, proto 

byla nutná jejich výměna. Bylo zapůjčeno a postaveno lešení pro realizaci oprav 

– provedlo se otlučení venkovních i vnitřních omítek, podbourání zdiva a položil 

se izolační pás proti vlhkosti, byl udělán výkop kolem vnějších zdí kapličky a 

položila se drenáž, která se zasypala štěrkem a slouží tak k odvádění vody a 

vlhkosti. Uvnitř kapličky se provedla celková rekonstrukce podlahy, nahodil, 

naštukoval a vymaloval se interiér. Dále byly provedeny terénní úpravy kolem 

kapličky. Na kříži před kapličkou byl očištěn kamenný podstavec a provedlo se 

odborné ošetření a penetrace speciálním roztokem, dále se provedla obnova 

litinové části křížku. Kaplička byla slavnostně vysvěcena 4. 8. 2018. 

 

  

Skutečné náklady: 273 158 Kč (dle žádosti o dotaci) 

Z toho dotace: 191 211 Kč 
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Obec Kejžlice, místní část Nový Dvůr 

Oprava kapličky Nový Dvůr obec Kejžlice (MZe) 

 

Jak je vidět na fotografii níže, kaplička v Novém Dvoře byla ve velmi špatném 

stavu. Vnitřní i vnější omítky kapličky byly kompletně otlučeny na cihly a kamen. 

Poté byly okolo celé kapličky provedeny výkopy do hloubky 60 cm, do kterých 

byla vložena nopová folie a štěrkopísek a byla tak vytvořena drenáž, která pomůže 

kapličku odvlhčit, zbavit jí plísní a řas. Drenáž, která zabrání stojící vodě 

podmáčet kapličku, byla svedena do nedaleké zásakové jímky. Uvnitř kapličky 

byla odstraněna stará zámková dlažba a byl vykopán starý podklad, který byl pod 

dlažbou. Zdi kapličky byly dospárovány. Stěny byly omítnuty cementovým 

postřikem a následně byly natřeny barvou. Pro vnější práce bylo využito lešení. 

Proběhla demontáž dřevěných dveří, zárubní, oken a parapetů. Byla sejmuta 

původní střešní krytina (šindel) vč. tesařských konstrukcí. Také byly odstraněny 

staré dřevěné desky ze stropu kapličky. Byly zhotoveny nové krovy, proběhlo 

nalaťování a byla položena nová krytina (bobrovka). Byly zhotoveny podhledy. 

Malá věžička kapličky, ve které je umístěn zvon, byla nově oplechována. Dřevěné 

tesařské konstrukce byly natřeny proti houbám plísním a hmyzu. Původní dvě 

dřevěná okna byla opravena, proběhla oprava původních jednokřídlových 

vchodových dveří vč. zárubní, které byly následně namontovány zpět do kapličky. 

Sokl vně kapličky byl obložen kamennými deskami a svrchu byl oplechován, dále 

byly připevněny parapety. Byl repasován stávající zvon, který byl znovu upevněn 

do věže kapličky. Vnitřek kapličky byl zasypán štěrkem a dovnitř byla položena 

dlažba. Terén okolo kapličky byl srovnán, okolo byla položena šedá čtvercová 

dlažba a okolí bylo oseto trávou. Akce proběhla v roce 2016. 
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Skutečné náklady: 540 126,33 Kč 

Z toho dotace: 342 374,00 Kč 
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Proseč u Humpolce 

Oprava křížů v obci Proseč (MZe) 

 

V rámci realizace akce proběhla oprava dvou křížů a božích muk, které se nachází 

v obci Proseč u Humpolce. Nejprve byly opraveny dva železné kříže. Kovové 

části byly demontovány, opískovány, pozinkovány a byla na ně nanesena 

prášková barva. Na ornamenty se naneslo plátkové zlato a stříbrná barva podle 

původního barevného provedení. Kamenné díly byly chemicky očištěny od 

lišejníků a řas a byly naimpregnovány speciálním přípravkem. Kříže byly 

vyrovnány. 

U podstavce božích muk, která stojí blízko prosečské tvrze, proběhlo šetrné 

odkopání zeminy u sesuté části obvodového zdiva, proběhlo odhalení základních 

kamenů obvodového zdiva a bylo dozděno obvodové zdivo za použití 

dochovaných kamenů. Chybějící kameny byly nahrazeny místním polním 

kamenem. V kamenné podezdívce byly vyzděny kameny tak, aby z podstavce 

nevypadávaly a neohrožovaly stabilitu samotných památkově chráněných božích 

muk. Kamenné části byly očištěny. Akce proběhla v roce 2017. 
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Skutečné náklady: 139 503 Kč 

Z toho dotace: 97 651 Kč  
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Obec Želiv, místní část Miletín 

Oprava kapličky v Miletíně (MZe) 

 

Předmětem realizace akce byla oprava kapličky v místní části obce Želiv 

v Miletíně. Proběhlo osekání a otlučení vnějších i vnitřních omítek stěn. Vně 

kapličky byly omítky odstraněny na vstupním portále, okolo podstřeší římsy, 

okolo klempířských prvků a omítky v přízemní části kaple. Proběhla demontáž a 

nátěr křížku umístěného na kapličce. Byla demontována krytina, žlaby, 

oplechování parapetů. Byly vyjmuty dlaždice v podlaze kaple. Bylo zhotoveno 

nové oplechování parapetů, byla položena nová krytina, proběhlo oplechování 

zdí. Klempířské prvky byly natřeny. Fasády byly očištěny tlakovou vodou. Byly 

opraveny vnější omítky. Byly obnoveny plastické prvky nad vstupním portálem a 

proběhl nátěr vnějších stěn. Proběhla repase původních oken (5 ks), kruhového 

okna a dveří podle historické fotografie. Podlaha v kapli byla vyrovnána a 

položily se původní dlaždice. Chybějící dlaždice byly dokoupeny nové, obdobné. 

Akce proběhla v roce 2018. 

  

 

Skutečné náklady: 298 257 Kč 

Z toho dotace: 180 924 Kč  
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Bude podpořeno a opraveno – v roce 2020 

Obec Jiřice, místní část Jiřice, Speřice, Radostín 

Oprava křížů v obci Jiřice a v jejích místních částech (MZe) 

 

Žádost o dotaci se týkala opravy křížů v obci Jiřice. Na území obce se nachází 19 

křížů. Bylo vybráno 10 nejpoškozenějších, které potřebují opravu. Kříže jsou ve 

špatném stavu. Kamenné podstavce jsou porostlé mechy a lišejníky, jsou zašedlé 

a některé dokonce prasklé. Kovové části křížů jsou oprýskané, zrezlé, na 

některých křížích chybí části sošek. Oprava těchto křížů přispěje ke zlepšení 

vzhledu obce a zabrání tak chátrání těchto drobných sakrálních památek. Kříže se 

nachází na území Jiřic, Radostína a Speřic. V rámci realizace akce dojde k těmto 

úkonům: vyrovnání kamenných podstavců, očištění křížů, naimpregnování 

kamenných podstavců, doplnění částí sošek, natření kovových částí černou 

podkladovou barvou a následné pozlacení či postříbření ornamentů. Většina prací 

proběhne v roce 2020. 
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Skutečné náklady: 192 504 Kč (ze žádosti o dotaci) 

Z toho dotace: 131 952 Kč 
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Obec Proseč u Humpolce 

Okna a dveře – kaplička Proseč (MZe) 

 

Projekt se týká kaple Nejsvětějšího Srdce Ježíšova v obci Proseč u Humpolce. 

Obec Proseč měla k 1. 1. 2018 celkem 76 obyvatel. Kaple je dominantou okrouhlé 

návsi s původní zástavbou. Předmětem žádosti o dotaci byla výměna dveří (1 ks) 

a 3 oken s lomeným obloukem vč. dřevěných okenních žaluzií v kapličce podle 

původního vzoru. Proběhne repase kování u dveří a výroba nových kování u 

dřevěných žaluzií. Současné dveře, které jsou laicky pobité palubkami, netěsní k 

zárubním, dovnitř kapličky proto zatéká, palubky se vzdouvají a dveře následně 

poškozuje hniloba. Netěsnícími dveřmi dovnitř kapličky vniká hmyz, který tam 

následně hyne. Dveře jsou provizorně z venku přikrývány plechem, aby do nich 

nezatékalo a nedocházelo k ještě většímu poškození. Žaluzie mají nenávratně 

poškozené kování, které sloužilo k jejich ovládání. Při větším větru se žaluzie 

sami „otevřou“ a do kapličky tak zahání a fouká. V rámci realizace akce dojde k 

výměně dveří, oken a žaluzií. Bude provedena repase stávajícího kování u dveří 

a bude vyrobeno nové kování k žaluziím. 

 

  

 

Skutečné náklady: 99 885,50 Kč (ze žádosti o dotaci) 

Z toho dotace: 69 919,00 Kč 
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Pokud máte zájem o více informací o daných projektech či daných výzvách, 

neváhejte nás kontaktovat. 

 

Kontakty kancelář MAS: 

 Mgr. Pavel Hrala – manažer MAS 

tel. +420 607 690 513 

 Bc. Monika Krčilová  

tel. +420 739 426 320 

 Bc. Martina Krčilová 

tel. +420 739 426 320 

 

Místní akční skupina 

Společnost pro rozvoj Humpolecka, z.s. 

Sídlo: Horní náměstí 300 

Kancelář: Hradská 280 

396 01 Humpolec 

Web: www.humpolecko.cz 

 https://www.facebook.com/MASHumpolecko/ 

 https://www.instagram.com/mas_humpolecko/ 

 

 

 

http://www.humpolecko.cz/
https://www.facebook.com/MASHumpolecko/
https://www.instagram.com/mas_humpolecko/

