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Unikátní rechle v Lenoře byly opraveny
Tisková zpráva 7/2015
Rekonstrukce krytého dřevěného mostu v Lenoře je hotová. Památka prošla díky
evropské dotaci kompletní rekonstrukcí za 3,7 milionů korun. Oprava začala loni
v červenci a byla velice náročná.
„Jsem ráda, že se podařilo tento technický skvost zachránit. Poslední oprava proběhla v roce
1985 a stav mostu byl už havarijní,“ uvedla Jaroslava Krnáková, starostka obce Lenora.
Samotné stavební práce stály 3,7 milionu korun. Obec na rekonstrukci získala dotaci z ROP
Jihozápad ve výši 3,1 milionu korun.
„Původně jsme měli v plánu rekonstrukci dokončit do září loňského roku, ale raději jsme
harmonogram prodloužili. Chtěli jsme mít dostatek času na výběr dodavatele a také jsme od
května do června nemohli s technikou jezdit po parcelách, které jsou jedinou přístupovou
cestou mostu. Ty totiž patří soukromému zemědělci a poničili bychom mu travní porost před
sklizní,“ dodala starostka. Nyní jsou stavební práce již hotové, most je zkolaudovaný a obec
v následujících dnech požádá o proplacení dotace.
Během rekonstrukce technické památky se musela obec potýkat i s řadou komplikací.
Největší byly vzniklé vícepráce ve výši téměř jednoho milionu korun. „Po rozebrání
obvodového pláště a šindelů ze střechy byla provedena znalecká prohlídka obnažených částí
konstrukce mostu. Znalec zjistil, že jsou na mostu mnohem větší škody v porovnání se
stavem v roce 2011, kdy se připravovala projektová dokumentace a rozpočet. Výrazně se
rozšířila hniloba, povrch dřeva degradoval a ztmavnul, také byl zjištěn ve větším množství
dřevokaz a červotoč,“ uvedla Andrea Zemánková ze společnosti G-PROJECT, která dohlíží
na soulad realizace projektu s dotačními pravidly. Velkou část dřeva tak nebylo možné
renovovat, jak bylo v plánu, ale muselo dojít k její výměně za nové dřevo.
Krytá dřevěná lávka, zvaná rechle, spojuje břehy Teplé Vltavy od roku 1870. Most se používal
k zadržování a postupnému vypouštění dřevěných polen, která se plavila do papíren ve
Větřní. Uvnitř mostu jsou díry v podlaze, do kterých se za nízkého stavu vody spustily tyče,
které zadržovaly dříví do doby, než se zvedla hladina. Most dlouhý 25 metrů plnil svoji funkci
až do vybudování přehrady na Lipně. Památka přečkala bez úhony povodně v roce 2002.
Krytých dřevěných mostů je v Čechách pouhých devatenáct, z toho pouze dva sloužily ke
splavování dřeva – v Lenoře a Českém Krumlově. O významnosti svědčí fakt, že na speciální
zlaté minci z roku 2013 vydávané Českou národní bankou je právě tento most. V historii byla
Českou národní bankou ve stejném cyklu vydána mince pouze s jedním jihočeským mostem
– píseckým Kamenným mostem.
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Společnost G-PROJECT, s.r.o. je jednou z nejvýznamnějších poradenských agentur zaměřujících se na oblast asistence
žadatelům při předkládání projektů do evropských a dalších fondů. Byla založena ještě před vstupem České republiky do
Evropské unie a za dobu svého působení sehnala pro klienty z celé České republiky více než dvě miliardy korun z evropských
fondů. Společnost G-PROJECT, s.r.o. klade velký důraz na odpovědnost vůči svému okolí. Proto také realizuje firemní grantový
program, v rámci něhož rozděluje finanční prostředky mezi potřebné projekty. Zaměřuje se též na environmentální důsledky své
činnosti a věnuje se rozvoji regionu. Dlouhodobou prioritou společnosti je zvýšení transparentnosti všech dotačních programů.
Tuto snahu potvrzuje i titul Odpovědná firma roku Jihočeského kraje 2010, který společnost G-PROJECT, s.r.o. získala v rámci
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