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Manažerské shrnutí 

Evaluace se zaměřila na analýzu výsledků Regionálního operačního programu Jihovýchod 2007-2013 

prostřednictvím dostupných dat o dosaženém finančním a věcném pokroku a provedených eCBA 

realizovaných projektů. Zároveň na vzorku 12 projektů, rozložených do všech věcných oblastí 

podpory, byly ověřeny výsledné efekty těchto projektů, k čemuž byly využity modely teorie změny. 

Evaluátor pracoval převážně s daty generovanými ke konci března 2016.  

Na základě provedených analýz lze konstatovat, že se prostřednictvím projektů realizovaných v PO 1 

podařilo posílit dopravní dostupnost a dopravní obslužnost v regionu. Zejména se podařilo nově 

vybudovat či zrekonstruovat celkem 612 km silnic a podíl nově zrekonstruovaných a nových silnic na 

celkové regionální síti silnic tak dosáhl 4,7 %. Nově vybudováno či komplexně zrekonstruováno bylo 

54 přestupních terminálů veřejné dopravy v obcích a městech, bylo pořízeno 104 ekologických 

vozidel veřejné hromadné dopravy a 89 drážních vozidel, převážně trolejbusů. Do integrovaného 

dopravního systému je nyní zapojeno 702 obcí a vzrostl i počet osob přepravených veřejnou 

hromadnou dopravou, přestože ne do očekávané úrovně. Na celorepublikové úrovni nicméně došlo 

ve sledovaném období dokonce k poklesu počtu osob přepravených veřejnou dopravou, proto lze 

dosažený přírůstek přepravených osob v regionu Jihovýchod hodnotit pozitivně. Díky projektům ROP 

JV bylo vybudováno celkem 99 km cyklostezek, což přispělo ke zvyšování hustoty sítě těchto stezek 

v regionu. Projekty rovněž přispěly ke zvýšení bezpečnosti, resp. snižování nehodovosti. V neposlední 

řadě je nutné vyzdvihnout, že díky dopravním projektům více než 15 tisíc obyvatel měst a obcí žije 

v klidnějším prostředí, protože část dopravy z jejich obcí odvedly vybudované obchvaty. 

Lze také konstatovat, že díky projektům ROP JV došlo ke zkvalitnění podmínek pro rozvoj cestovního 

ruchu v regionu. Prostřednictvím projektů realizovaných v rámci prioritní osy 2 se podařilo nově 

certifikovat 42 ubytovacích zařízení a nově vybudováno či zrekonstruováno bylo 2 080 lůžek. Projekty 

vytvořily 1 816 propagačních nebo marketingových produktů cestovního ruchu a 287 produktů 

sloužících pro orientaci a směrování návštěvníků. Investice do tohoto typu aktivit byly z hlediska 

celkové alokace programu spíše doplňkové, nicméně v některých případech byly efekty vybudované 

infrastruktury výrazné, zejména pokud vyplnily chybějící kapacitu, např. ubytovacích zařízení 

v  lokalitě s vysokým potenciálem cestovního ruchu. Zlepšení podmínek pro rozvoj cestovního ruchu 

prostřednictvím realizovaných projektů přispělo i k celkovému rozvoji cestovního ruchu v regionu, 

který dokládá např. nárůst počtu přenocování v hromadných ubytovacích zařízeních mezi lety 2005 

a 2015, který je na úrovni 23 % (zatímco na úrovni ČR to bylo 17 %). Ve sledovaném období vzrostl 

i celkový přírůstek počtu příjezdů hostů do regionu Jihovýchod, a to obdobně jako na úrovni ČR, 

tj. o 39 %.  

Program v rámci projektů v prioritní ose 3 výrazně podporoval rozvoj občanské vybavenosti v oblasti 

vzdělávací, sociální, volnočasové a zdravotnické infrastruktury. Zkvalitněnou infrastrukturu škol 

a školských zařízení od mateřských škol, přes základní školy, až po školy střední, dle odhadu 

navštěvuje asi 70 tisíc žáků a studentů. Novou či zkvalitněnou volnočasovou (sportovní) 

infrastrukturu pravidelně využilo v roce 2015, dle odhadu, až 2,7 milionu uživatelů. Projekty 

programu podpořily poměrně výrazně i zdravotnickou infrastrukturu, přičemž zkvalitněné 

ambulantní péče v roce 2015 využilo odhadem asi 608 tisíc ošetřených pacientů a 165 tisíc pacientů 

využilo zkvalitněné péče v lůžkových zdravotnických zařízeních. Obyvatelé regionu Jihovýchod 

využívají i zkvalitněných sociálních služeb, a to jak v oblasti prevence a ambulantních služeb, tak 

v lůžkových zařízeních, ve kterých je lepší péče poskytována pro klienty využívající kapacitu asi 920 

lůžek v nově vybudovaných či modernizovaných zařízeních. 
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Z analýzy vyplývá, že projekty PO 3 posilovaly rozvojový potenciál měst. Projekty přispěly k rozvoji 

socioekonomických funkcí urbanizačních center, tj. Brna a Jihlavy a posilovaly i úlohu rozvojových 

center (městských sídel), zejména podporou vzdělávací infrastruktury (prioritně základních škol) 

a dále v oblasti volnočasové a zájmové infrastruktury. Posíleny byly rovněž funkce několika středisek 

v oblasti sociální infrastruktury a zdravotnické infrastruktury. Poměrně silná podpora regenerací 

a revitalizací veřejných prostranství jistě také přispěla k posilování atraktivity a kvality života 

v podpořených sídlech. Podpořené projekty přispívaly i ke stabilizaci a rozvoji venkovských sídel, 

zejména pak projekty rozvíjející vzdělávací infrastrukturu, protože v malých obcích plní místní škola 

velmi často i širší funkce (škola se stává centrem společenského a kulturního života v obci, což 

ukázala i zpracovaná případová studie). Podpora těchto projektů, spolu s obnovou veřejných 

prostranství, přispívala ke stabilizaci a rozvoji venkovských sídel.  

V oblasti životního prostředí je nutné vyzdvihnout efekty projektů revitalizujících stávající veřejnou 

zeleň a nově zakládající veřejnou zeleň. Celkem bylo nově založeno či revitalizováno přes 67 hektarů 

veřejné zeleně. Ze zlepšení stavu parků a veřejné zeleně aktivně těží dle odhadu asi 25 tisíc obyvatel 

denně, což jsou obyvatelé, kteří v parcích či veřejné zeleni stráví alespoň 10 minut.  Projekty ROP JV 

velmi výrazně přispěly i k regeneraci veřejných prostranství (mimo veřejnou zeleň), jako jsou náměstí, 

návsi, ulice apod. Odhadem až 370 tisíc obyvatel užívá každý den tato zregenerovaná či 

zrevitalizovaná prostranství.  

Projekty realizované v rámci ROP JV měly převážně investiční charakter s výraznými dopady na sektor 

stavebnictví. Postaveno či zrekonstruováno bylo celkem 627 km silnic (včetně místních komunikací) 

a 99 km nových cyklostezek. Vybudováno bylo 209 tis. m2 nových objektů a 420 tis. m2 objektů bylo 

regenerováno či revitalizováno. Dále bylo nově vybudováno a rekonstruováno celkem 119 objektů 

turistické infrastruktury. Podporována byla rovněž regenerace a revitalizace veřejných prostranství, 

celkově takto bylo obnoveno 135 hektarů ploch. Všechny tyto investice znamenaly zvýšení objemu 

zakázek ve stavebnictví, a tím podporu tvorby nových pracovních míst v tomto sektoru. Dle 

expertního odhadu lze předpokládat, že vynaložené investice vedly ke vzniku či udržení 1 180 

pracovních míst každý rok.  

Souhrnně lze pak konstatovat, že realizované projekty přispívaly k posilování 

konkurenceschopnosti regionu Jihovýchod, a to zlepšováním dopravní dostupnosti a rozvojem 

potenciálu cestovního. Projekty rovněž zkvalitnily podmínky pro život obyvatel, a to jak ve 

městech, tak na venkově.   
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1 Kontext hodnocení a design evaluace 

1.1 Předmět evaluace 

Předmětem evaluace je zpracování celkem 12 případových studií projektů v prioritních osách 1, 2 a 3 

a dále analýza výsledků Regionálního operačního programu Jihovýchod 2007-2013 (dále též jen 

„ROP JV“) prostřednictvím dostupných dat o dosaženém finančním a věcném pokroku a provedených 

eCBA realizovaných projektů. 

1.2 Design evaluace a použité metody 

Z hlediska přístupu k analýze a zhodnocení výsledků programu bylo zvolené řešení založeno primárně 

na hodnocení míry dosažení cílových hodnot monitorovacích indikátorů výstupu a výsledku.  

Při zpracování případových studií bylo využito ověření plánovaných efektů projektů prostřednictvím 

teorie změny.  

Analýza a vyhodnocení finančního a věcného pokroku i dat eCBA byla založena na výzkumu od stolu 

(„desk research“). Pro analýzu byly primárně využity: 

 sestavy z IS MONIT7+ (R17, R18, R34)  
 sestava z MSC - 106/A (Hodnoty indikátorů na programech),  
 výstupy eCBA (přehled hodnot dopadů realizovaných projektů). 

Data z IS MONIT7+ byla generována k datu 29. 3. 2016 a data z MSC2007 k 23. 3. 2016.   

Při zpracování 12 případových studií byla využita řada specifických informačních zdrojů týkajících se 

jednotlivých projektů, jako např. popisy finančního a ekonomického hodnocení projektů (eCBA), 

výroční zprávy podpořených subjektů, Monitoring návštěvnosti vybraných cyklostezek v regionu 

NUTS2 Jihovýchod - Zpráva za období 1. 3. - 30. 9. 2014 (veškeré zdroje jsou uvedeny níže, v kapitole 

1.3).  

V rámci zpracování případových studií proběhlo rovněž terénní šetření. Proběhly individuální 

rozhovory se všemi příjemci projektů, s využitím evaluačních návštěv. Rozhovory proběhly rovněž 

s vybranými klíčovými aktéry (např. partneři projektu, starostové obcí nebo pracovník relevantního 

odboru městského či obecního úřadu, provozovatelé organizací zřizovaných obcemi apod.).       

1.3 Zdroje 

 Finanční a ekonomické hodnocení projektů 

 Souhrnné listy projektů 

 Monitoring návštěvnosti vybraných cyklostezek v regionu NUTS2 Jihovýchod - Zpráva za 

období 1. 3. -30. 9. 2014 

 Statistika dopravní nehodovosti – Rousínov (Dopravní inspektorát Vyškov) 

 Výroční zprávy – G-centrum Mikulov, příspěvková organizace (za roky 2010, 2011, 2012, 

2013, 2014, 2015) 

 Výroční zprávy – SŠTE Brno, Olomoucká 61 (za školní roky 2010/11, 2011/12, 2012/13, 

2013/14, 2014/15) 

 Webové stránky – G-centrum Mikulov, http://www.gcentrummikulov.cz/ 

 Webové stránky – ZŠ a MŠ Brtnice, http://www.zsbrtnice.cz/ 

 Webové stránky – Hotel Joseph 1699, http://www.joseph1699.cz/ 

 Webové stránky – obec Ratíškovice, http://www.ratiskovice.com/ 

http://www.zsbrtnice.cz/
http://www.ratiskovice.com/
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 Webové stránky – mikroregion Kahan, http://www.mikroregionkahan.cz/; S kahanem za 

permoníky, http://www.zapermoniky.cz/ 

 Webové stránky – Regionální rada regionu soudržnosti jihovýchod, http://www.jihovychod.cz 

 Webové stránky – Žďárský deník, http://zdarsky.denik.cz/ 

 Webové stránky – oficiální webové stránky města Rousínov, http://www.rousinov.cz 

 Webové stránky – Dopravní podnik města Jihlavy a.s., http://www.dpmj.cz/ 

 Webové stránky – Jihlavacity.cz, http://www.jihlava.city.cz/ 

 Materiály poskytnuté příjemcem či zadavatelem (např. žádosti o projekty, Integrovaný plán 

rozvoje statutárního města Jihlavy, Přehled výsledků IPRM Brna a Jihlavy v rámci ROP JV, 

propagační a informační materiály apod.) 

 Interní fotodokumentace k projektům poskytnutá příjemci 

2 Evaluace výsledků ROP JV 
Regionální operační program NUTS 2 Jihovýchod (ROP JV) s celkovou alokací téměř 20 mld. Kč, má 

tři hlavní cíle, je rozdělen do čtyř prioritních os a 12 oblastí podpory, které jsou zaměřeny na témata 

dopravy, cestovního ruchu a posilování rozvojového potenciálu měst i venkovského prostoru regionu 

(viz obrázek níže).  

Obrázek 1: Struktura ROP JV 

 

 

Globálním cílem Regionálního operačního programu NUTS 2 Jihovýchod (ROP JV) bylo:  

 Posilování konkurenceschopnosti regionu vytvořením podmínek pro efektivní využívání 

rozvojového potenciálu na území NUTS 2 Jihovýchod prostřednictvím komplexního zlepšení 

dopravní dostupnosti a propojením rozvojových pólů regionu vedoucího také k využívání 

potenciálu v oblasti cestovního ruchu. Dále zkvalitňování podmínek pro život obyvatel ve 

městech a na venkově v souladu s principy udržitelného rozvoje. 

Hlavní cíle odpovídající jednotlivých prioritním osám byly: 

 Posílit dopravní dostupnost a dopravní obslužnost regionu v souladu s udržitelným rozvojem 

(PO 1) 

 Zkvalitnit podmínky pro rozvoj cestovního ruchu v regionu podporou infrastruktury, 

koordinace rozvojových aktivit, marketingu a lidských zdrojů (PO 2) 

 Systematické zvyšování konkurenceschopnosti regionu posilováním rozvojového potenciálu 

měst a stabilizací osídlení ve venkovském prostoru (PO 3) 

ROP Jihovýchod 

Prioritní osa 1 

Dostupnost dopravy 

Prioritní osa 2 

Rozvoj udržitelného 
cestovního ruchu 

Prioritní osa 3 

Udržitelný rozvoj 
měst a venkovských 

sídel 

Prioritní osa 4 
Technická pomoc 

http://www.mikroregionkahan.cz/
http://www.zapermoniky.cz/
http://www.jihovychod.cz/
http://zdarsky.denik.cz/
http://www.rousinov.cz/
http://www.dpmj.cz/
http://www.jihlava.city.cz/
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Realizace ROP JV byla zahájena v roce 2007, kdy byl program schválen Evropskou komisí 

(dne 11. 12. 2007) a byly vypsány první výzvy (dne 17. 9. 2007 a 17. 12. 2007).  Poslední 2 kontinuální 

výzvy týkající se dopraní obslužnosti a integrovaných plánů rozvoje měst probíhají ještě v roce 2016.   
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2.1 Vybrané efekty na úrovni programu 

2.1.1 Finanční čerpání   

Celkový finanční pokrok měřený podílem proplacených prostředků příjemcům byl k 29. 3. 2016 na 

úrovni 95,5 %, tzn. k proplacení ještě zbývalo 903,96 mil. Kč.  Míra čerpání se lišila dle prioritních os 

i dle oblastí podpory, přičemž u některých byla alokace již přečerpána.   

Tabulka 1: Přehled finančního čerpání ROP JV (Kč) Finanční čerpání ROP JV dle oblastí podpory (Kč)  

Oblast podpory Celková alokace  Proplacené prostředky 
příjemcům (vyúčtované)  

Zbývá vyčerpat  Vyčerpaná 
alokace (%) 

1.1 7 249 136 496 7 267 318 212 -18 181 715 100,3% 

1.2 1 154 404 489 909 951 791 244 452 698 78,8% 

1.3 1 014 258 565 1 320 197 722 -305 939 157 130,2% 

1.4 432 796 464 401 896 325 30 900 139 92,9% 

2.1 3 130 529 256 2 650 156 111 480 373 145 84,7% 

2.2 311 151 998 271 492 367 39 659 632 87,3% 

3.1 2 225 213 091 1 986 033 888 239 179 203 89,3% 

3.2 1 367 021 216 1 250 683 573 116 337 644 91,5% 

3.3 1 316 083 969 1 178 927 289 137 156 680 89,6% 

3.4 1 092 019 603 1 151 281 287 -59 261 684 105,4% 

4.1 559 683 491 564 033 015 -4 349 524 100,8% 

4.2 87 758 805 84 129 248 3 629 557 95,9% 

ROP JV celkem 19 940 057 444 19 036 100 828 903 956 616 95,5% 

Zdroj: IS MONIT 7+, sestava R17, generovaná k datu 29. 3. 2016 

 

Nejvyšší váhu z hlediska alokace měla v programu prioritní osa 1 zaměřená na dopravu, pro kterou 

byla určena téměř polovina alokace. Zároveň se jedná o osu, která byla, a to jako jediná věcně 

zaměřená prioritní osa, již přečerpána (příjemcům bylo vyplaceno 100,5 % alokace). Prioritní osa 3 

zaměřená na územní rozvoj měst i venkova, dosáhla ke sledovanému datu úrovně čerpání necelých 

93 %, přičemž nejvyšší podíl prozatím nedočerpané alokace v PO 3 představuje oblast podpory 3.1 

zaměřená na rozvoj center prostřednictvím IPRM. Nejnižší míru čerpání, resp. proplacených 

prostředků příjemcům, vykázala ke sledovanému datu prioritní osa 2 zaměřená na cestovní ruch 

(k 29. 3. 2016 bylo proplaceno necelých 85 % alokace). Technická podpora (prioritní osa 4) byla již 

vyčerpána (proplacena).        
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Graf 1: Finanční čerpání ROP JV dle prioritních os (podíl vyčerpané alokace v %) 

 

Zdroj: IS MONIT 7+, sestava R17, generovaná k datu 29. 3. 2016 

 

Celkově byly k 29. 3. 2016 přečerpány alokace ve 4 oblastech podpory (1.1, 1.3, 3.4 a 4.1) a naopak 

ve zbývajících 6 oblastech podpory celá alokace vyčerpána nebyla. K největšímu absolutnímu 

nedočerpání došlo v oblasti podpory 2.1 (Rozvoj infrastruktury pro cestovní ruch).  

Graf 2: Finanční čerpání ROP JV dle oblastí podpory (Kč) 

 

Zdroj: IS MONIT 7+, sestava R17, generovaná k datu 29. 3. 2016 

 

2.1.2 Pákový efekt  

V rámci ROP JV bylo ze strany Evropské unie v programovém období 2007-2013 investováno do 

regionu Jihovýchod celkem 20,4 mld. Kč, přičemž tyto investice byly doplněny ostatními – národními 

– finančními prostředky, a to v celkové výši 11,3 mld. Kč. Z převážné části se jednalo o krajské veřejné 

finanční prostředky a dále o obecní prostředky (viz tabulka níže). Je nutné uvést, že 4,2 mld. Kč 

připadalo na nezpůsobilé výdaje, avšak i nezpůsobilé výdaje byly v obou krajích 

vynaloženy/proinvestovány a je tedy vhodné je při kalkulaci tzv. pákového efektu zohlednit. Z výše 

uvedeného vyplývá, že pákový efekt v rámci regionu soudržnosti Jihovýchod byl poměrně velmi 

100,5% 

84,9% 

92,8% 

100,1% 

95,5% 
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vysoký, protože na 1 investovanou korunu ze strany Evropské unie bylo vynaloženo 0,55 koruny 

z národních prostředků. 

Tabulka 2: Pákový efekt na úrovni programu (v Kč) 

Příspěvek 
Společenství 

Ostatní 
vynaložené 

finanční 
prostředky 

celkem 

z toho:     Poměr výše 
ostatních 

vynaložených 
prostředků 

na příspěvek 
Společenství  

Národní 
veřejné 
finanční 

prostředky 

Krajské 
veřejné 
finanční 

prostředky 

Obecní 
veřejné 
finanční 

prostředky 

Soukromé 
finanční 

prostředky 

Nezpůsobilé 
výdaje 
celkem 

20 429 802 941 11 319 252 339 1 717 840 005 2 006 807 459 1 878 611 911 1 476 198 471 4 239 794 493 0,55 

Zdroj: IS MONIT 7+, sestava R17, generovaná k datu 29. 3. 2016 

 

2.1.3 Vybrané dopady programu 

Na úrovni celého operačního programu ROP JV byly sledovány, kromě standardních monitorovacích 

indikátorů, také vybrané dopady jednotlivých projektů v mnoha tematických oblastech 

prostřednictvím dat z eCBA. V oblasti zaměstnanosti realizace projektů ROP JV celkově 

přinesla vytvoření 1 254 nových pracovních míst (hodnota za rok 2015), z nichž většina by měla být 

udržitelná i v roce 2020. Pracovní místa vznikala napříč všemi sledovanými prioritními osami, 

s koncentrací v rámci prioritní osy 2 zaměřené na podporu cestovního ruchu a prioritní osy 3 

zaměřené na rozvoj měst a sídel.  

Jedním z efektů budování nové infrastruktury, resp. i regenerace stávající infrastruktury v rámci 

realizace projektů ROP JV byly dopady vynaložených investic do sektoru stavebnictví. Postaveno či 

zrekonstruováno bylo totiž celkem 627 km silnic (včetně místních komunikací) a 99 km nových 

cyklostezek. Dále bylo vybudováno 208 853 m2 nových objektů a 420 198 m2 objektů bylo 

regenerováno či revitalizováno; bylo také nově vybudováno a rekonstruováno celkem 119 objektů 

turistické infrastruktury. Výrazně byla podporována rovněž regenerace a revitalizace veřejných 

prostranství, celkově bylo takto obnoveno 135 hektarů ploch. Všechny tyto investice znamenaly 

zvýšení objemu zakázek ve stavebnictví, a tím podporu tvorby nových pracovních míst v tomto 

sektoru. Dle expertního odhadu lze předpokládat, že vynaložené investice vedly ke vzniku či udržení 

1 180 pracovních míst každý rok1 (523 pracovních míst každým rokem v kraji Vysočina a 657 

pracovních míst v Jihomoravském kraji). Vzhledem k celkovému počtu zaměstnaných v sektoru 

stavebnictví2 se jedná o 4,8 % pracovních míst v kraji Vysočina a 2,1 % v Jihomoravském kraji, které 

byly vytvořeny / udrženy. 

Program měl nepochybně výrazné příspěvky v oblasti dopravy, včetně návazných pozitivních efektů 

dopravních projektů na životní prostředí. Je nutné vyzdvihnout například snížení počtu dopravních 

nehod za přispění realizovaných projektů, přičemž pro rok 2015 bylo toto snížení odhadnuto na 

322 nehod. Je nezbytné zmínit i více než 15 tisíc obyvatel měst a obcí v obou krajích, kteří díky 

projektům ROP JV žijí v klidnějším prostředí, protože část dopravy z jejich obcí odvedly vybudované 

obchvaty (došlo ke snížení počtu průjezdů obcemi o 20 818 vozidel za den). Přes 4 tisíce obyvatel 

                                                           
1
 Dle expertního odhadu směřuje cca 17 % investic vynaložených ve stavebnictví na mzdové prostředky (tedy na 

pracovní místa).  
2
 Dle Výběrového šetření pracovních sil bylo v letech 2009-2013 v sektoru stavebnictví (dle CZ-NACE) 

zaměstnáno průměrně 10 880 přepočtených osob v kraji Vysočina a 31 980 přepočtených osob 
v Jihomoravském kraji.  
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také žije v méně hlučném prostředí, protože podél dopravních komunikací byly z prostředků ROP JV 

vybudovány protihlukové stěny. 

V oblasti životního prostředí jsou odhadované dopady programu rovněž zřejmé, přestože program 

nebyl na oblast životního prostředí zaměřen přímo. V rámci programu však byla realizována řada 

projektů revitalizujících stávající veřejnou zeleň a další plochy zeleně byly nově založeny. Celkem bylo 

nově založeno či revitalizováno přes 67 hektarů veřejné zeleně. Ze zlepšení stavu parků a veřejné 

zeleně, jako takové, aktivně těží dle odhadu asi 25 tisíc obyvatel denně, což jsou obyvatelé, kteří 

v parcích či veřejné zeleni stráví alespoň 10 minut.  Projekty ROP JV však velmi výrazně přispěly 

i k regeneraci veřejných prostranství, mimo veřejnou zeleň, jako jsou náměstí, návsi, ulice apod. 

Odhadem každý den až 370 tisíc obyvatel užívá tato regenerovaná či revitalizovaná prostranství.  

A v neposlední řadě je nutné vyzdvihnout přínosy programu ke zlepšení infrastruktury služeb 

občanské vybavenosti, a to jak ve městech, tak ve venkovských sídlech. Významný příspěvek měl 

program na zlepšení vzdělávací infrastruktury ve smyslu jejího zkvalitnění i zvýšení samotné 

kapacity. Zkvalitněna byla infrastruktura škol a školských zařízení od mateřských škol, přes základní 

školy, až po školy střední, které dle odhadu navštěvuje celkem asi 70 tisíc žáků a studentů. Program 

rovněž podporoval sportovní a vůbec volnočasovou a zájmovou infrastrukturu, přičemž novou či 

zkvalitněnou sportovní infrastrukturu pravidelně využilo v roce 2015 až 2,7 milionu uživatelů. 

Projekty programu podpořily poměrně výrazně i zdravotnickou infrastrukturu, přičemž zkvalitněné 

ambulantní péče v roce 2015 využilo odhadem asi 608 tisíc ošetřených pacientů a 165 tisíc pacientů 

využilo zkvalitněné péče v lůžkových zdravotnických zařízeních. Prostřednictvím projektů ROP JV byly 

zkvalitněny i sociální služby v regionu, a to jak v oblasti prevence a ambulantních služeb, tak 

v lůžkových zařízeních, ve kterých je lepší péče poskytována pro klienty využívající kapacitu asi 920 

lůžek v nově vybudovaných či modernizovaných zařízeních. 

Závěrem je nutné poukázat i na přínosy projektů ROP JV v oblasti cestovního ruchu, přičemž program 

mimo jiné cílil na zhodnocení památek, jakožto atraktivit cestovního ruchu. Odhadem tyto památky 

ročně navštíví asi 2,4 milionu návštěvníků. 

Tabulka 3: Vybrané dopady na úrovni programu 

Druh dopadu Počet dopadů text Počet 
projektů 

Hodnota 
2015* 

Hodnota 
2020* 

Hodnota 
2025* 

Rozvoj zaměstnanosti v regionu počet nových 
pracovních míst z 
realizace projektu 

302 1 254 1 132 559 

Snížení dopravní zátěže 
(obchvaty)  

počet obyvatel obce  10 15 282 15 458 15 458 

Prevence vzniku hmotných 
škod, snížení počtu nehod 

snížení počtu nehod 
(o kolik) 

138 322 326 315 

Vlivy na ŽP, protihluková 
opatření 

počet obyv. do 300 m  11 4 222 4 289 4 362 

Zlepšení stavu parků a veřejné 
zeleně (klidové zóny) 

počet návštěvníků za 
den (min. 10 min.) 

85 25 463 25 602 24 510 

Zlepšení stavu veřejných 
prostranství (mimo parky) 

počet uživatelů za 
den 

112 368 344 370 472 348 163 

Zlepšení stavu infrastruktury 
pro sport a mládež 

počet pravidelných 
uživatelů 

207 2 613 123 2 731 066 2 395 201 

Zlepšení stavu škol a školských 
zařízení  

počet žáků / studentů 239 239 747 221 966 209 326 

Zlepšení stavu infrastruktury 
pro kulturu 

počet pravidelných 
uživatelů 

50 1 783 297 1 907 860 1 817 600 

Technické zhodnocení památek počet návštěvníků za 86 3 388 244 3 645 671 2 014 370 
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Druh dopadu Počet dopadů text Počet 
projektů 

Hodnota 
2015* 

Hodnota 
2020* 

Hodnota 
2025* 

rok 

Zlepšení stavu ambulantních 
zdravotnických zařízení 

počet ošetřených za 
rok 

16 607 925 608 675 607 175 

Zlepšení stavu lůžkových 
zdravotnických zařízení  

počet pacientů za rok  18 165 963 165 963 164 963 

Zlepšení stavu zařízení sociální 
péče, lůžková zařízení 

počet obsazených 
lůžek  

31 922 926 926 

Zdroj: eCBA, statistika ŘO ROP JV 

* Číslo uvádí hodnotu pro projekty sledované v daném roce 
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2.2 Výstupy a výsledky PO 1 Dostupnost dopravy 

Hlavním cílem prioritní osy 1 bylo posílení dopravní dostupnosti a dopravní obslužnosti regionu 

v souladu s udržitelným rozvojem.   

Specifické cíle byly definovány takto: 

a) Zkvalitnit napojení regionu na nadregionální dopravní síť TEN-T, propojení uvnitř regionu 

a zlepšovat dopravní dostupnost prostřednictvím rekonstrukcí a modernizací komunikací při 

respektování životního prostředí.  

b) Výrazně zlepšit dopravní obslužnost území a zlepšovat úroveň veřejné dopravy v regionu 

s důrazem na podporu environmentálně šetrných druhů veřejné dopravy.  

c) Vybudovat hustou síť vhodně umístěných bezpečných cyklostezek v sídlech i v krajině včetně 

související infrastruktury a také zvýšit bezpečnost chodců v urbanizovaných prostorech.  

Prioritní osa 1 byla jasně dominantní osou celého programu, dopravní infrastruktura byla 

vyhodnocena při tvorbě programu jako prioritní a bylo na ni vyčleněno 9,85 mld. Kč. Vyčleněná 

alokace této osy byla ke konci března 2016 o 0,5 % přečerpána.  

V rámci projektů prioritní osy 1 bylo zrekonstruováno či nově vybudováno celkem 612 km silnic II. 

a III. třídy, (přičemž v drtivé většině se jednalo o silnice II. třídy) a 15 km obchvatů měst a obcí. Podíl 

nově zrekonstruovaných a nových silnic na celkové regionální síti silnic dosáhl 4,7 %. Na základě 

plnění (resp. poměrně výrazného překročení) nastavených monitorovacích indikátorů reflektujících 

definované specifické cíle prioritní osy 1 lze konstatovat, že došlo ke zkvalitnění napojení regionu na 

nadregionální dopravní síť i propojení uvnitř regionu, prostřednictvím rekonstrukcí a modernizací 

komunikací, s respektováním životního prostředí.  

V oblasti kvality veřejné dopravy a zlepšení obslužnosti území se podařilo zejména nově vybudovat 

či zrekonstruovat 54 přestupních terminálů veřejné dopravy v obcích a městech, dále pořídit 

104 ekologických vozidel veřejné hromadné dopravy a 89 drážních vozidel, převážně trolejbusů. Do 

integrovaného dopravního systému je nyní zapojeno 702 obcí a vzrostl i počet osob přepravených 

veřejnou hromadnou dopravou, přestože ne do očekávané úrovně. Na celorepublikové úrovni 

nicméně došlo ve sledovaném období dokonce k poklesu počtu osob přepravených veřejnou 

dopravou3, proto lze dosažený přírůstek přepravených osob v regionu Jihovýchod hodnotit pozitivně. 

Celkově lze konstatovat, že se podařilo projekty zlepšit úroveň veřejné dopravy i dopravní obslužnost 

území, včetně podpory environmentálně šetrných druhů dopravy. 

Projekty ROP JV vybudovaly celkem 99 km cyklostezek, což znamená, že vytyčené (kvantitativní) cíle 

byly překročeny. Projekty tak přispěly ke zvyšování hustoty sítě těchto stezek v regionu. Pro 

bezpečnostní aspekty nebyly stanoveny příslušné monitorovací indikátory. 

Tabulka 4: Plnění monitorovacích indikátorů na úrovni prioritní osy 1  

Kód 
indiká-

toru 

Úplný název 
indikátoru 

Typ 
indikátoru 

Měrná 
jednotka 

indikátoru 

Cílová hodnota 
indikátoru 

Dosažená 
hodnota 

indikátoru 

Dosažená 
hodnota  

v % 

511100 

Počet podpořených 
projektů zaměřených 
na rozvoj dopravy 
(dopravní dostupnost) 

Výstup Počet projektů 150,00 264,00 176,00 

610241 
Počet nově pořízených 
ekologických vozidel ve 
veřejné dopravě 

Výstup Počet 100,00 104,00 104,00 

                                                           
3
 Viz Ročenka dopravy, MD ČR 
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Kód 
indiká-

toru 

Úplný název 
indikátoru 

Typ 
indikátoru 

Měrná 
jednotka 

indikátoru 

Cílová hodnota 
indikátoru 

Dosažená 
hodnota 

indikátoru 

Dosažená 
hodnota  

v % 

310244 

Počet nově pořízených 
vozidel kolejové a 
trakční dopravy ve 

veřejné dopravě 

Výstup Počet 35 89 254,29 

610100 

Délka nových a 
rekonstruovaných 
silnic II. a III. třídy 
celkem 

Výstup 
Počet 

kilometrů 
400,00 611,76 152,94 

610301 
Počet upravených 
regionálních letišť 

Výstup Počet 1,00 1,00 100,00 

610111 
Počet nově 
vybudovaných 
cyklostezek 

Výstup Km 70,00 99,02 141,46 

610109 

Délka nově 
vybudovaných nebo 
rekonstruovaných 
silničních obchvatů 
měst a obcí 

Výstup 
Počet 

kilometrů 
12,00 14,79 123,25 

610108 

Podíl nově 
zrekonstruovaných a 
nových silnic na celk. 
region. síti silnic 

Výsledek % 3 4,71  157,00 

310505 
Přírůstek počtu osob 
přepravených veřejnou 
dopravou celkem 

Výsledek Tisíce osob 36 530 8 961  24,53 

610211 
Počet obcí zapojených 
do IDS 

Výsledek Počet 650 702,00 108,00 

610249 

Počet nově pořízených 
nebo 
rekonstruovaných 
přestupních terminálů 
ve veřejné dopravě 

Výsledek Počet 40,00 54,00 135,00 

611105 
Počet uživatelů nových 
cyklo a hippo stezek po 
1. roce provozu 

Výsledek Počet - -  

610300 
Počet odbavených 
cestujících na 
regionálních letištích 

Dopad Počet 450 000 486 134 108,03 

Zdroj: IS MONIT 7+, sestava R18, generovaná k datu 29. 3. 2016; MI 610108, 610300: sestava MSC106-A 

k 23. 3. 2016 

Na základě dosažených hodnot monitorovacích indikátorů4 a se znalostí trendů v oblasti veřejné 

hromadné dopravy ve sledovaném období, lze konstatovat, že došlo k posílení dopravní dostupnosti 

a dopravní obslužnosti regionu v souladu s udržitelným rozvojem. 

 

                                                           
4
 Myšleno monitorovacích indikátorů výstupů a výsledků, ne stanoveného monitorovacího indikátoru dopadu, 

který byl z hlediska věcného zaměření prioritní osy relevantní jen zcela minimálně až vůbec. 
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2.2.1 Oblast podpory 1.1 Rozvoj dopravní infrastruktury v regionu 

Hlavním cílem této oblasti podpory bylo zkvalitnit napojení regionu na nadregionální dopravní síť 

TEN-T, propojení uvnitř regionu a zlepšení dopravní dostupnosti prostřednictvím technického 

zhodnocení komunikací při respektování životního prostředí.  

Specifické cíle byly definovány takto: 

d) zkvalitnění regionální dopravní sítě, zvýšení její kompaktnosti a propojenosti prostřednictvím 

výstavby a technického zhodnocení komunikací 

e) dosažení technických parametrů dle ČSN pro regionální silniční sítě 

f) zvýšení bezpečnosti silničního provozu a minimalizace negativních vlivů na ŽP 

g) zkvalitnění propojení urbanizovaných a regionálních center a jejich napojení na nadregionální 

dopravní sítě 

h) zvýšení atraktivity regionu pro mezinárodní leteckou dopravu 

 

2.2.1.1 Finanční pokrok 

Oblast podpory 1.1 zaměřená primárně na siliční infrastrukturu regionu je z finančního hlediska 

nejvýznamnější o.p. celého operačního programu. Alokace určená pro tuto oblast podpory – tedy 

celkem 7,25 mld. Kč – byla největší z celého ROP JV (tvořila 36 % z celkové alokace). Čerpání této 

stěžejní oblasti podpory probíhalo úspěšně a alokovaná částka byla již přečerpána.   

Tabulka 5: Finanční čerpání na úrovni oblasti podpory 1.1  

Celková alokace 

(Kč)  

Proplacené prostředky příjemcům 

(vyúčtované) (Kč) 

Zbývá vyčerpat 

(Kč) 

Vyčerpaná alokace 

(%) 

7 249 136 496,37 7 267 318 211,74 -18 181 715,37 100,25% 

Zdroj: IS MONIT 7+, sestava R17, generovaná k datu 29. 3. 2016 

 

2.2.1.2 Věcný pokrok 

V oblasti podpory 1.1 bylo podpořeno celkem 163 projektů, což je více než dvojnásobek původně 

očekávaného počtu. Cílová hodnota indikátoru Počet podpořených projektů zaměřených na rozvoj 

dopravy (dopravní dostupnost) byla tedy naplněna z 206 %. Poměrně výrazně byly ale překročeny 

všechny sledované monitorovací indikátory, s jedinou výjimkou, kterou je Počet upravených 

regionálních letišť, který dosáhl nastavené cílové hodnoty (viz též graf níže). U této oblasti podpory je 

nutné vyzdvihnout zejména výrazné překročení hodnoty výsledkového indikátoru, tj. Podílu nově 

zrekonstruovaných a nových silnic na celkové regionální síti silnic, který dosáhl 4,7 % oproti 

očekávaným 3 %.  Dále je nutné vyzdvihnout rovněž koncentraci podpory na silnice vyššího řádu, 

tj. silnice II. třídy, kterých se dotýkalo 84 % všech realizovaných projektů. Zaměření na silnice vyšší 

třídy je tak v souladu s vytyčenými cíli oblasti podpory.  



 

18 
 

Graf 3: Míra naplnění cílových hodnot monitorovacích indikátorů o.p. 1.1 (v %) 

  

Zdroj: IS MONIT 7+, sestava R18, generovaná k datu 29. 3. 2016; MI 610108, 610300: sestava MSC106-A  

k 23. 3. 2016 

Poznámka: zvýrazněno/ohraničeno je plnění výsledkového MI  

Prostřednictvím projektů realizovaných v rámci oblasti podpory 1.1 bylo celkem rekonstruováno či 

nově vybudováno téměř 612 km silnic II. a II. třídy a vystavěno či zrekonstruováno 8 obchvatů 

v celkové délce téměř 15 km, dále 21 okružních křižovatek a vystavěno 9 protihlukových zdí. Je 

patrné, že projekty se zaměřovaly na všechny vytyčené specifické cíle, včetně cíle týkajícího se 

zvýšení bezpečnosti a snížení negativních vlivů na životní prostředí. Projekty v nejmenší míře mířily na 

poslední specifický cíl „zvýšení atraktivity regionu pro mezinárodní leteckou dopravu“, na který byl 

zaměřen jediný projekt, navíc s okrajovým příspěvkem tomuto cíli (v rámci projektu proběhl nákup 

2 letištních autobusů a 1 automobilové cisternové stříkačky).   

Tabulka 6: Plnění monitorovacích indikátorů na úrovni oblasti podpory 1.1 

Kód 
indiká-

toru 

Úplný název 
indikátoru 

Typ 
indikátoru 

Měrná 
jednotka 

indikátoru 

Cílová hodnota 
indikátoru 

Dosažená 
hodnota 

indikátoru 

Dosažená 
hodnota  

v % 

511100 

Počet podpořených 
projektů zaměřených 
na rozvoj dopravy 
(dopravní dostupnost) 

Výstup Počet projektů 79,00 163,00 206,33 

610100 

Délka nových a 
rekonstruovaných 
silnic II. a III. třídy 
celkem 

Výstup 
Počet 

kilometrů 
400,00 611,76 152,94 

610109 

Délka nově 
vybudovaných nebo 
rekonstruovaných 
silničních obchvatů 
měst a obcí 

Výstup 
Počet 

kilometrů 
12,00 14,79 123,25 

610301 
Počet upravených 
regionálních letišť 

Výstup Počet 1,00 1,00 100,00 

610108 Podíl nově 
zrekonstruovaných a 

Výsledek % 3 4,71  157,00 

206 

157 

153 

123 

100 

0 50 100 150 200 250

Počet podpořených projektů zaměřených na rozvoj
dopravy (dopravní dostupnost)

Podíl nově zrekonstruovaných a nových silnic na celk.
region. síti silnic

Délka nových a rekonstruovaných silnic II. a III. třídy
celkem

Délka nově vybudovaných nebo rekonstruovaných
silničních obchvatů měst a obcí

Počet upravených regionálních letišť

naplnění cílové hodnoty (%) 
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Kód 
indiká-

toru 

Úplný název 
indikátoru 

Typ 
indikátoru 

Měrná 
jednotka 

indikátoru 

Cílová hodnota 
indikátoru 

Dosažená 
hodnota 

indikátoru 

Dosažená 
hodnota  

v % 

nových silnic na celk. 
region. síti silnic 

Zdroj: IS MONIT 7+, sestava R18, generovaná k datu 29. 3. 2016; MI 610108, 610300: sestava MSC106-A  

k 23. 3. 2016 
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2.2.1.3 Příklad úspěšného projektu 

ABSTRAKT: VÝSLEDKY PŘÍPADOVÉ STUDIE 

Oblast podpory 1.1 Rozvoj dopravní infrastruktury v regionu 

PROJEKT: II/360 Oslavička – obchvat, 2. stavba 

Příjemce: Vysočina 

Místo: Oslavička 

 Výše rozpočtu: 93,5 mil. Kč 

Termín realizace: 1. 1. 2007 - 17. 3. 2010 

CÍL PROJEKTU: Odstranění vedení silnice II. třídy v 
nevyhovujících šířkových a směrových poměrech, 
odstranění nepřehledného úrovňového křížení silnice se 
železniční tratí, zkvalitnění páteřní silniční sítě v kraji a 
zlepšení napojení regionu na nadregionální silniční dopravní 
síť TEN-T. 

CÍLOVÉ SKUPINY PROJEKTU: obyvatelé regionu, 
podnikatelský sektor. 

DOPADY PROJEKTU:    

Realizována 2. část obchvatu kolem obce Oslavička - silnice II/360, která je součástí 

tzv. „Severojižního propojení Kraje Vysočina“ spadajícího do páteřní silniční sítě kraje.  

Dopady projektu v oblasti zkvalitnění páteřní dopravní sítě kraje a napojení na síť TEN-T: 

 Zkvalitnění propojení Třebíče a Velkého Meziříčí a zkvalitnění napojení na dálnici D1.  

 Zkvalitnění páteřní silniční sítě kraje. V nadregionálním pohledu usnadňuje postupná 
modernizace severojižního propojení napojení na Pardubický kraj a na Dolní Rakousko. 

 Zrychlení dopravy – vybudována nová komunikace s lepšími parametry (napřímení, rozšíření, 
odstranění úrovňové křižovatky) – umožnění zvýšení maximální povolené rychlosti. 

Dopady projektu v oblasti zvýšení bezpečnosti: 

 Zvýšení bezpečnosti dopravního provozu na silnici II/360 – lokalita Oslavička od roku 2010 
bez hlášených dopravních nehod. 

 Zvýšení bezpečnosti pohybu obyvatel v obci – díky zklidnění dopravy uvnitř obce a snížení 
dopravního zatížení silnice vedoucí skrz obec. 

 Snížení emisí, prašnosti a částečně i hlučnosti v centru obce.  

Další dopady projektu: 

 Úspěch tohoto projektu a jiných podobných projektů pomohl 
v plánování a realizaci dalších úseků; podpořil spolupráci s Dolním Rakouskem.  

 Zlepšení dostupnosti do zaměstnání pro obyvatele obce a okolí. 

 Zachování původní trasy – využíváno místními obyvateli. 

Negativní dopady projektu: 

 Některé části obce zaznamenaly zvýšení hlukové zátěže kvůli vedení silnice ve výše položené 
lokalitě (nad obcí). 

„Už se nemusíme bát 
pouštět děti na hřiště 
samotné.“ 

Zdroj: http://zdarsky.denik.cz/ 
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PŘÍKLADY DOBRÉ PRAXE:  

 Úspěšná realizace obchvatu ze dvou navazujících staveb financovaných z různých zdrojů. 
 Řešení nepřehledné úrovňové křižovatky s železniční tratí přemostěním. 

 

 

2.2.2 Oblast podpory 1.2 Rozvoj dopravní obslužnosti a veřejné dopravy 

Hlavním cílem této oblasti podpory bylo zajistit zlepšení dopravní obslužnosti území a zlepšovat 

úroveň veřejné dopravy v regionu s důrazem na podporu environmentálně šetrných druhů veřejné 

dopravy.  

Specifické cíle byly definovány takto: 

a) zvýšení zájmu obyvatel regionu, návštěvníků a turistů o využívání veřejné dopravy  

b) podnícení územní mobility obyvatelstva  

c) usnadnění pohybu osob s omezenou schopností pohybu a orientace  

d) vytvoření fungujícího protipólu k individuální automobilové dopravě  

e) zajištění dopravní obslužnosti v hospodářsky a turisticky atraktivních územích a jejich 

propojení s okrajovými (vnitřně periferními) částmi regionu  

2.2.2.1 Finanční pokrok 

Oblast podpory 1.2, která podporovala dopravní obslužnost prostřednictvím veřejné dopravy, patří 

z finančního hlediska mezi méně významné oblasti podpory ROP JV. Alokace určená pro tuto oblast 

podpory byla 1,15 mld. Kč (tj. 6 % z celkové alokace), a byla vyčerpána ke sledovanému datu 

z necelých 79 %, což je nejméně ze všech oblastí podpory.   

Tabulka 7: Finanční čerpání na úrovni oblasti podpory 1.2  

Celková alokace (Kč) Proplacené prostředky příjemcům 
(vyúčtované) (Kč) 

Zbývá vyčerpat (Kč) Vyčerpaná alokace (%) 

1 154 404 489,15 909 951 791,19 244 452 697,96 78,82% 

Zdroj: IS MONIT 7+, sestava R17, generovaná k datu 29. 3. 2016 

 

2.2.2.2 Věcný pokrok 

V rámci oblasti podpory 1.2 bylo podpořeno celkem 55 projektů týkajících se dopravní obslužnosti, 

což je asi o dvě třetiny nad očekávanou cílovou hodnotou. Cílová hodnota indikátoru Počet 

podpořených projektů zaměřených na rozvoj dopravy (dopravní obslužnost) byla naplněna ze 167 %. 

I v této oblasti podpory byly překročeny všechny sledované monitorovací indikátory, přičemž některé 

z nich velmi výrazně (viz též graf níže).  

U této oblasti podpory je nutné vyzdvihnout zejména výrazné překročení hodnoty indikátoru Počet 

nově pořízených nebo rekonstruovaných přestupních terminálů ve veřejné dopravě, který dosáhl 

úrovně 135 %. Výsledkový monitorovací indikátor, tj. Počet obcí zapojených do IDS, byl sice překročen 

mírněji (plnění dosáhlo 108 % cílové hodnoty), nicméně i toto překročení znamená, že do 

integrovaného dopravního systému bylo zapojeno o 52 obcí více, než byl původní cíl.  
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Graf 4: Míra naplnění cílových hodnot monitorovacích indikátorů o.p. 1.2 (v %) 

  

Zdroj: IS MONIT 7+, sestava R18, generovaná k datu 29. 3. 2016; MI 610108, 610300: sestava MSC106-A  

k 23. 3. 2016 

Poznámka: zvýrazněno/ohraničeno je plnění výsledkového MI  

Prostřednictvím projektů realizovaných v rámci oblasti podpory 1.2 bylo celkem vystavěno 

či zrekonstruováno celkem 54 přestupních terminálů veřejné dopravy (tj. o 14 více než byl původní 

předpoklad) a vystavěno či modernizováno bylo 35 parkovišť (s 1 058 místy), přičemž 14 parkovišť 

bylo P+R/K+R/ B+R z individuální automobilové dopravy na veřejnou hromadnou dopravu. Rozvoj 

přestupních terminálů dominoval této oblasti podpory, přičemž se často jednalo o komplexní 

projekty sdružující propojení více druhů dopravy, budování návazných parkovišť a úpravu přilehlých 

prostranství a ploch.  

Dále bylo nově pořízeno 165 nových elektronických (řídících, informačních, odbavovacích) systémů 

ve veřejné hromadné dopravě a do integrovaného dopravního systému je nyní napojeno 702 obcí. 

Z hlediska zmírňování negativních dopadů dopravy na životní prostředí je nutné vyzdvihnout i 

pořízení 104 ekologických vozidel veřejné hromadné dopravy.  

Je patrné, že projekty se zaměřovaly na vytyčené specifické cíle, zejména ty mířící na podporu funkční 

veřejné hromadné dopravy a zvýšení zájmu obyvatelstva o tuto formu dopravy. V rámci projektů byl 

kladen důraz na bezbariérovost a tedy usnadnění pohybu osob s omezenou schopností pohybu a 

orientace. 

Tabulka 8: Plnění monitorovacích indikátorů na úrovni oblasti podpory 1.2 

Kód 
indiká-

toru 

Úplný název 
indikátoru 

Typ 
indikátoru 

Měrná 
jednotka 

indikátoru 

Cílová hodnota 
indikátoru 

Dosažená 
hodnota 

indikátoru 

Dosažená 
hodnota  

v % 

511100 

Počet podpořených 
projektů zaměřených 
na rozvoj dopravy 
(dopravní dostupnost) 

Výstup Počet projektů 33,00 55,00 166,67 

610241 
Počet nově pořízených 
ekologických vozidel ve 
veřejné dopravě 

Výstup Počet 100,00 104,00 104,00 

295 

167 

135 

108 

104 
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Počet nových elektronických (řídících, informačních,
odbavovacích) systémů ve veřejné hromadné dopravě

Počet podpořených projektů zaměřených na rozvoj
dopravy (dopravní dostupnost)

Počet nově pořízených nebo rekonstruovaných
přestupních terminálů ve veřejné dopravě

Počet obcí zapojených do IDS

Počet nově pořízených ekologických vozidel ve veřejné
dopravě

naplnění cílové hodnoty (%) 
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Kód 
indiká-

toru 

Úplný název 
indikátoru 

Typ 
indikátoru 

Měrná 
jednotka 

indikátoru 

Cílová hodnota 
indikátoru 

Dosažená 
hodnota 

indikátoru 

Dosažená 
hodnota  

v % 

610249 

Počet nově pořízených 
nebo 
rekonstruovaných 
přestupních terminálů 
ve veřejné dopravě 

Výstup Počet 40,00 54,00 135,00 

610250 

Počet nových 
elektronických 
(řídících, informačních, 
odbavovacích) systémů 
ve veřejné hromadné 
dopravě 

Výstup Počet 56 165,00 294,64 

610211 
Počet obcí zapojených 
do IDS 

Výsledek Počet 650 702,00 108,00 

Zdroj: IS MONIT 7+, sestava R18, generovaná k datu 29. 3. 2016 
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2.2.2.3 Příklad úspěšného projektu 

ABSTRAKT: VÝSLEDKY PŘÍPADOVÉ STUDIE 

Oblast podpory 1.2 Rozvoj dopravní obslužnosti a veřejné dopravy 

PROJEKT: Město Rousínov – autobusový terminál 

Příjemce: Město Rousínov 

Místo: Rousínov 

 Výše rozpočtu: 46,4 mil. Kč 

Termín realizace: 1. 1. 2007 - 30. 6. 2010 

CÍL PROJEKTU: Vytvořit v Rousínově 
moderní přestupní terminál hromadné 
dopravy, který umožní plné rozvinutí 
integrovaného dopravního systému. Zvýšení 
komfortu, informovanosti a bezpečnosti 
cestujících i dopravců a zlepšit přístup pro 
handicapované. Sekundárními cíli bylo 
vyřešení celkového pohybu občanů v centru 
města a podpora využívání nemotorové 
osobní přepravy. 

CÍLOVÉ SKUPINY PROJEKTU: obyvatelé a návštěvníci regionu 

DOPADY PROJEKTU:    

V letech 2009-2010 proběhla stavba nového autobusového terminálu, mimo hlavní tah I/430. 

Vybudována byla 4 zastřešená nástupiště pro 8 autobusů, parkoviště pro 3 odstavené autobusy 

mimo nástupiště a budova s čekárnou a sociálním zázemím. Autobusový terminál byl doplněn 

mobiliářem a elektronickým informačním systémem terminálu. 

Dopady projektu v oblasti snížení dopravního zatížení a zvýšení bezpečnosti: 

 Zklidnění dopravy v centru města, zvýšení bezpečnosti pro jízdu i pohyb obyvatel. 

 Snížení počtu dopravních nehod. 

 Realizace návazných projektů (mj. umocňujících dopady hodnoceného projektu).  

Dopady projektu v oblasti zvýšení komfortu pro cestující, vč. návaznosti na cyklodopravu: 

 Zlepšení prostředí autobusového terminálu, zvýšení kvality dopravy. 

 Zvýšení přepravního výkonu (ze 42 mil. osobokilometrů v roce 2006 na 
49 mil. osobokilometrů v roce 2012). 

 Umožnění přepravy handicapovaným osobám. 

 Vybudování cyklostezky z centra obce (další jsou plánovány). 

Dopady projektu v oblasti zkvalitnění prostředí na náměstí: 

 Navazující projekty města pomohly z náměstí vytvořit 
reprezentativní součást města. 

PŘÍKLADY DOBRÉ PRAXE:  

 Napojení cyklostezek na nové nádraží. 
 Umožnění rekonstrukce silnice odkloněním autobusů. 
 Navázání dalších projektů/aktivit podporujících zkvalitnění prostředí náměstí.  

„Situace na náměstí se 
komplexně výrazně 
zlepšila.“ 

Zdroj: www.rousinov.cz 
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2.2.3 Oblast podpory 1.3 Obnova vozového parku drážních vozidel hromadné přepravy osob      

Hlavním cílem této oblasti podpory bylo zvýšení atraktivity veřejné hromadné dopravy (VHD), 

udržení nebo i zvýšení jejího podílu na objemech osobní přepravy, především v městských a 

příměstských oblastech.  

Specifické cíle byly definovány takto: 

a) zvýšení úrovně kultury cestování VHD projevující se zvýšením počtu přepravovaných 

cestujících 

b) zlepšení podmínek pro přepravu osob se sníženou schopností pohybu a orientace  

c) minimalizace negativních vlivů na životní prostředí a úspora pohonných hmot a energií 

d) efektivní snížení hlukové a emisní zátěže 

 

2.2.3.1 Finanční pokrok 

Pro oblast podpory 1.3 zaměřenou na obnovu vozového parku drážních vozidel VHD bylo vyčleněno 

5 % alokace programu, tj. celkem 1,01 mld. Kč. Původně vyčleněná částka byla již přečerpána, a to až 

na úroveň 130 % původní alokace, jedná se o (procentuálně) nejvyšší přečerpání v programu.   

Tabulka 9: Finanční čerpání na úrovni oblasti podpory 1.3  

Celková alokace (Kč) Proplacené prostředky příjemcům 
(vyúčtované) (Kč) 

Zbývá vyčerpat (Kč) Vyčerpaná alokace (%) 

1 014 258 565,04 1 320 197 722,26 -305 939 157,22 130,16% 

Zdroj: IS MONIT 7+, sestava R17, generovaná k datu 29. 3. 2016 

 

2.2.3.2 Věcný pokrok 

V rámci oblasti podpory 1.3 bylo podpořeno celkem 7 projektů týkajících se dopravní dostupnosti, 

což je více než dvojnásobek očekávané cílové hodnoty. Cílová hodnota indikátoru Počet podpořených 

projektů zaměřených na rozvoj dopravy (dopravní dostupnost) byla naplněna z 233 %. I v této oblasti 

podpory byly výrazně překročeny všechny sledované monitorovací indikátory (viz též graf níže). 

Výsledkové monitorovací indikátory pro tuto oblast podpory stanoveny nebyly. 

Graf 5: Míra naplnění cílových hodnot monitorovacích indikátorů o.p. 1.3 (v %) 

  

Zdroj: IS MONIT 7+, sestava R18, generovaná k datu 29. 3. 2016; MI 610108, 610300: sestava MSC106-A  

k 23. 3. 2016 
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U této oblasti podpory je nutné vyzdvihnout zejména výrazné překročení hodnoty indikátoru Počet 

nově pořízených vozidel kolejové a trakční dopravy ve veřejné dopravě, který dosáhl úrovně 254 %. 

Nakoupeno bylo celkem 89 nových vozidel – železničních vozidel, tramvají a trolejbusů, přičemž 

většinou se jednalo o trolejbusy (viz též graf níže). Kromě pořízení nových drážních vozidel byly 

rovněž modernizovány 3 motorové vozy Jindřichohradeckých místních drah (což se však promítlo 

pouze do doplňkových monitorovacích indikátorů).   

Graf 6: Nový vozový park drážních vozidel pořízený z ROP JV (počet pořízených vozidel) 

 
Zdroj: IS MONIT 7+, sestava R18, generovaná k datu 29. 3. 2016 

Podpořené projekty se zaměřovaly na vytyčené specifické cíle, zejména zvyšovaly kulturu a komfort 

cestování ve veřejné hromadné dopravě a zlepšovaly podmínky přepravy osob se sníženou 

schopností pohybu a orientace.  Zároveň měly projekty pozitivní dopady na životní prostředí, 

např. snížením provozních nákladů dopravy (energie).  

Tabulka 10: Plnění monitorovacích indikátorů na úrovni oblasti podpory 1.3 

Kód 
indiká-

toru 

Úplný název 
indikátoru 

Typ 
indikátoru 

Měrná 
jednotka 

indikátoru 

Cílová hodnota 
indikátoru 

Dosažená 
hodnota 

indikátoru 

Dosažená 
hodnota  

v % 

511100 

Počet podpořených 
projektů zaměřených 
na rozvoj dopravy 
(dopravní dostupnost) 

Výstup Počet projektů 3,00 7,00 233,33 

610244 

Počet nově pořízených 
vozidel kolejové a 
trakční dopravy ve 
veřejné dopravě 

Výstup Počet 35,00 89,00 254,29 

Zdroj: IS MONIT 7+, sestava R18, generovaná k datu 29. 3. 2016 
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2.2.3.3 Příklad úspěšného projektu 

ABSTRAKT: VÝSLEDKY PŘÍPADOVÉ STUDIE 

Oblast podpory 1.3 Obnova vozového parku drážních vozidel hromadné přepravy osob 

PROJEKT: Žijeme společně II. – bezbariérová MHD v krajském městě Jihlava 

Příjemce: Dopravní podnik města Jihlavy, a.s. 

Místo: Jihlava 

 Výše rozpočtu: 210 mil. Kč 

Termín realizace: 1. 5. 2008 – 30. 11. 2011 

CÍL PROJEKTU: Zvýšení mobility obyvatel 
(zejm. těch s omezenou schopností pohybu), a to 
nákupem nízkopodlažních vozů trolejbusů, 
Zvýšení zaměstnatelnosti handicapovaných osob 
a zlepšení jejich sociálního postavení. 

Zvýšení zájmu občanů o MHD (tedy snížit míru 
užívání aut), k čemuž přispělo zvýšení komfortu 
MHD.  

CÍLOVÉ SKUPINY PROJEKTU: obyvatelé regionu, podnikatelský sektor, návštěvníci regionu, turisté. 

DOPADY PROJEKTU:    

Bylo nakoupeno 23 nízkopodlažních trolejbusových vozů typu Škoda Tr 26. Tímto došlo k obměně 

2/3 trolejbusů Dopravního podniku Jihlava a tedy zásadní modernizaci vozového parku. 

Dopady projektu v oblasti zvýšení prestiže veřejné dopravy a Dopravního podniku města Jihlavy: 

 Modernizace vozového parku Dopravního podniku města Jihlavy. 

 První plně bezbariérový dopravní podnik v ČR. 

 Udržení počtu přepravených osob městskou hromadnou dopravou i přes pokles cen 
pohonných hmot a cen osobních aut, které v minulosti vždy znamenaly odliv uživatelů MHD. 

 Doplnění projektu Dopravního podniku investicemi z města (např. rekonstrukce zastávek pro 
usnadnění nástupu) – synergické působení.  

Dopady projektu v oblasti usnadnění přepravy osob s omezenou možností pohybu a orientace: 

 Zvýšení mobility těchto osob a jejich začlenění do společnosti. 

 Vytvoření předpokladu pro zvýšení zaměstnatelnosti 
handicapovaných osob a zlepšení jejich sociálního postavení. 

Další dopady projektu: 

 Upevnění pozice Dopravního podniku jako poskytovatele 
veřejné dopravy v Jihlavě. 

 Posílení spolupráce Dopravního podniku s městem. 

 Umožnění zkrácení doby intervalu jednotlivých spojů díky urychlení nástupu a výstupu 
cestujících v nízkopodlažních vozidlech. 

Zdroj: http://www.dpmj.cz/ 

„Do autobusu se vejdou 
až tři kočárky a nejen 
maminky si nové moderní 
vozy chválí.“ 
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PŘÍKLADY DOBRÉ PRAXE:  

 Dobrá spolupráce s ŘO ROP JV 
 Spolupráce a podpora ze strany města Jihlavy 
 Synergické působení projektů z různých zdrojů i různých příjemců 

 

2.2.4 Oblast podpory 1.4 Rozvoj infrastruktury pro bezmotorovou dopravu 

Hlavním cílem této oblasti podpory bylo vybudovat hustou síť vhodně umístěných bezpečných 

cyklostezek v sídlech i v krajině včetně související infrastruktury a také zvýšit bezpečnost chodců 

v urbanizovaných prostorech.   

Specifické cíle byly definovány takto: 

a) zkvalitnění a technické zhodnocení infrastruktury pro nemotorovou dopravu  

b) segregace nemotorové dopravy od motorové  

c) zvyšování bezpečnosti cyklistů a chodců ve městech  

d) postupné snižování používání motorových vozidel pro kratší vzdálenosti 

 

2.2.4.1 Finanční pokrok 

Oblast podpory 1.4 byla zaměřená především na podporu bezmotorové dopravy, primárně 

cyklistické, a z finančního hlediska se jednalo o druhou nejmenší oblast podpory programu. Alokace 

určená pro tuto oblast podpory byla celkem 432,8 mil. Kč (tj. 2 % z celkové alokace). Alokovaná 

částka byla ke sledovanému datu vyčerpána do úrovně necelých 93 %.    

Tabulka 11: Finanční čerpání na úrovni oblasti podpory 1.4  

Celková alokace (Kč) Proplacené prostředky příjemcům 
(vyúčtované) (Kč) 

Zbývá vyčerpat (Kč) Vyčerpaná alokace (%) 

432 796 463,94 401 896 325,36 30 900 138,58 92,86% 

Zdroj: IS MONIT 7+, sestava R17, generovaná k datu 29. 3. 2016 

 

2.2.4.2 Věcný pokrok 

V  oblasti podpory 1.4 bylo podpořeno celkem 39 projektů týkajících se rozvoje bezmotorové 

dopravy, což mírně překračuje očekávanou cílovou hodnotou. Cílová hodnota indikátoru Počet 

podpořených projektů zaměřených na rozvoj dopravy (dopravní dostupnost) byla naplněna ze 111 %. 

Rovněž v této oblasti podpory byly překročeny všechny sledované monitorovací indikátory (viz též 

graf níže).  

U této oblasti podpory je nutné vyzdvihnout zejména výrazné překročení hodnoty indikátoru Počet 

nově vybudovaných cyklostezek, měřený v počtech kilometrů vybudovaných cyklostezek, který dosáhl 

úrovně 141 %.  

Výsledkový monitorovací indikátor neměl stanovenou cílovou hodnotu (jednalo se o doplňkový 

indikátor).  
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Graf 7: Míra naplnění cílových hodnot monitorovacích indikátorů o.p. 1.4 (v %) 

  

Zdroj: IS MONIT 7+, sestava R18, generovaná k datu 29. 3. 2016; MI 610108, 610300: sestava MSC106-A  

k 23. 3. 2016 

Prostřednictvím projektů realizovaných v rámci oblasti podpory 1.4 bylo celkem vybudováno 

99 kilometrů cyklostezek. Kromě samotných cyklostezek část podpořených projektů řešila i pěší 

dopravu, resp. většinou řešila oba druhy dopravy společně (např. vybudování cyklostezky s pruhem 

pro pěší). Některé cyklostezky jsou využívány i šířeji, např. v zimě jako lyžařské trasy či pro in-line 

bruslení.  

V rámci části projektů byla instalována i zařízení zvukové a jiné signalizace pro nevidomé s cílem 

zvýšit jejich i celkovou bezpečnost dopravy. Projekty se zaměřovaly na vytyčené specifické cíle, 

zejména zkvalitňovaly a zhodnocovaly infrastrukturu pro bezmotorovou dopravu, oddělovaly oba 

druhy dopravy (motorovou a bezmotorovou), a tím zvyšovaly bezpečnost cyklistů i chodců.  

Tabulka 12: Plnění monitorovacích indikátorů na úrovni oblasti podpory 1.4 

Kód 
indiká-

toru 

Úplný název 
indikátoru 

Typ 
indikátoru 

Měrná 
jednotka 

indikátoru 

Cílová hodnota 
indikátoru 

Dosažená 
hodnota 

indikátoru 

Dosažená 
hodnota  

v % 

511100 

Počet podpořených 
projektů zaměřených 
na rozvoj dopravy 
(dopravní dostupnost) 

Výstup Počet projektů 35,00 39,00 111,43 

610111 
Počet nově 
vybudovaných 
cyklostezek 

Výstup Km 70,00 99,02 141,46 

Zdroj: IS MONIT 7+, sestava R18, generovaná k datu 29. 3. 2016 
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2.2.4.3 Příklad úspěšného projektu 

ABSTRAKT: VÝSLEDKY PŘÍPADOVÉ STUDIE 

Oblast podpory 1.4 Rozvoj infrastruktury pro bezmotorovou dopravu 

PROJEKT: Cyklostezka Brno-Obřany - Bílovice nad Svitavou 

Příjemce: Časnýř 

Místo: okresy Brno-město a Brno-venkov 

 Výše rozpočtu: 7,9 mil. Kč 

Termín realizace: 1. 11. 2007 – 30. 9. 2009 

CÍL PROJEKTU: Vybudování cyklostezky v trase 
původní komunikace a usnadnit tak široké veřejnosti 
alternativní dopravní spojení mezi Bílovicemi nad 
Svitavou s Brnem a zkvalitnit tak také část mezinárodní 
trasy č. 5 Jantarová stezka. Cílem je také zvýšení využití 
této komunikace pro dopravu osob do zaměstnání i 
využití pro aktivní trávení volného času.  

CÍLOVÉ SKUPINY PROJEKTU: obyvatelé regionu, 
návštěvníci regionu, turisté. 

DOPADY PROJEKTU:    

V rámci projektu bylo vybudováno 3 714 m cyklotrasy z Brna-

Obřan do Bílovic nad Svitavou vedených podél řeky Svitavy. Cyklostezka má v celé své délce šířku 3 

m, povrch je asfaltový a stezka byla doplněna kromě informačních materiálů také bezpečnostními 

prvky. 

Dopady projektu v oblasti zkvalitnění dopravního propojení: 

 Zkvalitnění dopravního propojení Brna a Bílovic n. S. mimo trasy motorové dopravy. 

 Usnadnění přepravy osob za prací. 

 Hojné využívání cyklostezky (v létě roku 2014 měsíčně více než 45 000 uživatelů stezky). 

Dopady projektu v oblasti rozšíření prostor pro environmentálně šetrné volnočasové aktivity: 

 Rozvoj environmentálně šetrných forem cestovního ruchu. 

 Zkvalitnění stezky pro cyklisty a pěší. 

 Rozvoj in-line bruslení v lokalitě (zřízení zcela nové trasy). 

 Zlepšení kvality mezinárodní cyklotrasy č. 5 Jantarová stezka. 

 Nabídka kvalitního trávení volného času v tradiční lokalitě. 

PŘÍKLADY DOBRÉ PRAXE:  

 Využití existující komunikace (spoření nákladů na stavbu). 

 

 

 

 

Zdroj: www.vylety-zabava.cz 

„Bílovice byly oblíbeným 
místem výletů obyvatel 
Brna již za první 
republiky.“ 
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2.3 Výstupy a výsledky PO2 Rozvoj udržitelného cestovního ruchu 

Hlavním cílem prioritní osy 2 bylo zkvalitnit podmínky pro rozvoj cestovního ruchu v regionu 

podporou infrastruktury, koordinace rozvojových aktivit, marketingu a lidských zdrojů.   

Specifické cíle byly definovány takto: 

a) Zkvalitnit a rozvíjet infrastrukturu a technické zázemí pro cestovní ruch s respektováním 

zájmů ochrany přírody a krajiny. 

b) Zkvalitnit a rozvíjet marketingové, propagační a informační služby, organizaci řízení 

cestovního ruchu a produkty v cestovním ruchu 

Prioritní osa 2 byla z hlediska alokace nejmenší věcnou osou celého programu, na rozvoj cestovního 

ruchu v regionu bylo vyčleněno 3,44 mld. Kč. Vyčleněná alokace této osy nebyla ke konci března 2016 

vyčerpána, příjemcům bylo ke sledovanému datu proplaceno celkem 85 % z celkové alokace (viz též 

graf níže).  

Graf 8: Míra čerpání na úrovni prioritní osy 2 

 

Zdroj: IS MONIT 7+, sestava R17, generovaná k datu 29. 3. 2016 

 

Prostřednictvím projektů realizovaných v rámci prioritní osy 2 se podařilo nově certifikovat 

42 ubytovacích zařízení a nově vybudováno či zrekonstruováno bylo 2 080 lůžek. Investice do tohoto 

typu aktivit byly z hlediska celkové alokace programu spíše doplňkové, čemuž odpovídá i nižší váha 

počtu certifikovaných ubytovacích zařízení a počtu lůžek na celkové kapacitě regionu (v obou 

případech tvoří cca 3 % celkových kapacit regionu5; váha nově certifikovaných zařízení na aktuálním 

celkovém počtu certifikovaných zařízení6 v regionu Jihovýchod je však výrazná, a to 71 %). Nicméně 

v některých případech byly efekty vybudované infrastruktury výrazné, zejména pokud vyplnily zcela 

chybějící kapacitu (např. vybudování nového ****hotelu garni v Třebíči7, kde dosud ubytovací 

zařízení této kvality neexistovalo). Dále se podařilo zhodnotit 119 objektů turistické infrastruktury a 

47 památkových objektů se podařilo zrekonstruovat. Vybudováno bylo 1 334 km stezek pro pěší či 

hippostezek. V oblasti služeb cestovního ruchu bylo vytvořeno 616 pracovních míst, což je více než 

trojnásobek očekávané hodnoty. Na základě míry plnění definovaných monitorovacích indikátorů lze 

konstatovat, že projekty naplňovaly vytyčený specifický cíl, tzn. zkvalitňovaly a rozvíjely infrastrukturu 

a technické zázemí pro cestovní ruch.       

                                                           
5
 Počítáno z hodnot za rok 2015 

6
 Dle Oficiální jednotné klasifikace ubytovacích zařízení ČR 

7
 EA Hotel Joseph 1699 

Proplacené 
prostředky 
příjemcům 

(vyúčtované)  
85% 

Zbývá 
vyčerpat  

15% 
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Projekty vytvořily 1 816 propagačních nebo marketingových produktů cestovního ruchu 

a 287 produktů sloužících pro orientaci a směrování návštěvníků. Vytyčené cílové hodnoty 

monitorovacích indikátorů byly překročeny. Projekty zkvalitňovaly a rozvíjely marketingové, 

propagační a informační služby i organizaci řízení cestovního ruchu.  

Tabulka 13: Plnění monitorovacích indikátorů na úrovni prioritní osy 2 

Kód 
indiká-

toru 

Úplný název 
indikátoru 

Typ 
indikátoru 

Měrná 
jednotka 

indikátoru 

Cílová hodnota 
indikátoru 

Dosažená 
hodnota 

indikátoru 

Dosažená 
hodnota  

v % 

511200 
Počet podpořených 
projektů na rozvoj 
cestovního ruchu 

Výstup Počet projektů 185 235 127,03 

630100 

Počet nově 
vybudovaných nebo 
zrekonstruovaných 
lůžek celkem 

Výstup Počet 1 800,00 2 080,00 115,56 

610115 

Délka nově 
vybudovaných stezek 
výhradně pro hippo a 
pěší 

Výstup Km 940,00 1 334,13 141,93 

632200 
Počet 
zrekonstruovaných 
památkových objektů 

Výstup Počet 30,00 47,00 156,7 

633101 

Počet vytvořených 
propagačních nebo 
marketingových 
produktů pro cestovní 
ruch 

Výstup Počet 1 100,00 1 816,00 165,09 

633111 

Počet vytvořených 
produktů pro orientaci 
a směrování 
návštěvníků 

Výstup Počet 220,00 287,00 130,45 

632102 

Počet nově 
certifikovaných 
ubytovacích zařízení 
v cest. ruchu 

Výsledek Počet 40,00 42,00 105,00 

632300 

Počet nových a 
technicky 
zhodnocených objektů 
turistické 
infrastruktury 

Výsledek Počet 70,00 119,00 170,00 

520100 

Počet nově 
vytvořených 
pracovních míst 
celkem 

Výsledek / 

Horizontální 

téma 

Počet 200,00 616,72 308,36 

Zdroj: IS MONIT 7+, sestava R18, generovaná k datu 29. 3. 2016 

Pro prioritní osu 2 nicméně nebyly vytyčeny monitorovací indikátory dopadu, a nelze tak jejich 

prostřednictvím hodnotit naplnění hlavního cíle prioritní osy. Nicméně na základě hodnot 

sledovaných monitorovacích indikátorů lze konstatovat, že projekty přispívaly ke zlepšení podmínek 

pro rozvoj cestovního ruchu v regionu. Zlepšení podmínek pro rozvoj cestovního ruchu se odrazilo 

i ve „standardně užívaných“ indikátorech cestovního ruchu (počet přenocování v hromadných 

ubytovacích zařízeních v regionu vzrostl mezi lety 2005 a 2015 o 23 %, přičemž na úrovni ČR to bylo 

pouze 17 %; celkový přírůstek počtu příjezdů hostů do regionu Jihovýchod ve sledovaném období 
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vzrostl stejně jako na úrovni ČR, tj. o 39 %, nicméně v Jihomoravském kraji tomu bylo dokonce 

o 45 %8). 

  

2.3.1 Oblast podpory 2.1 Rozvoj infrastruktury pro cestovní ruch 

Hlavním cílem této oblasti podpory bylo zkvalitňovat a rozvíjet infrastrukturu a technické zázemí pro 

rozvoj udržitelného cestovního ruchu v regionu.  

Specifické cíle byly definovány takto: 

a) zkvalitnění a rozvoj základní a doprovodné infrastruktury pro cestovní ruch  

b) obnova, trvalá údržba, zpřístupnění a využití památek regionálního významu  

c) zvýšení podílu ekologicky šetrných forem turistiky (cykloturistika, pěší turistika, venkovská 

turistika) na cestovním ruchu v regionu 

 

2.3.1.1 Finanční pokrok 

Oblast podpory 2.1 se zaměřila na rozvoj infrastruktury pro cestovní ruch, přičemž se jednalo 

o poměrně významnou oblast, pro kterou bylo vyčleněno celkem 3,13 mld. Kč (tj. 16 % z celkové 

alokace programu). Čerpání této stěžejní oblasti podpory dosáhlo ke sledovanému datu úrovně 

necelých 85 %.  

Tabulka 14: Finanční čerpání na úrovni oblasti podpory 2.1  

Celková alokace (Kč) Proplacené prostředky příjemcům 
(vyúčtované) (Kč) 

Zbývá vyčerpat (Kč) Vyčerpaná alokace (%) 

3 130 529 256,04 2 650 156 111,12 480 373 144,92 84,66% 

Zdroj: IS MONIT 7+, sestava R17, generovaná k datu 29. 3. 2016 

 

2.3.1.2 Věcný pokrok 

Celkem 143 projektů týkajících se rozvoje infrastruktury cestovního ruchu bylo podpořeno v  oblasti 

podpory 2.1, což asi o třetinu překračuje očekávanou cílovou hodnotou. Cílová hodnota indikátoru 

Počet podpořených projektů na rozvoj cestovního ruchu byla naplněna ze 136 %. I zde, v této oblasti 

podpory, byly překročeny cílové hodnoty všech sledovaných monitorovacích indikátorů, z nichž 

některé velmi výrazně (viz též graf níže).  

U oblasti podpory 2.1 je nutné ocenit poměrně výrazné překročení očekávaného počtu nových 

a technicky zhodnocených objektů turistické infrastruktury (příslušný výsledkový monitorovací 

indikátor byl naplněn na 170 %).  Stejně tak se podařilo zrekonstruovat o polovinu více památkových 

objektů, než byl plánovaný cíl.   

                                                           
8
 Zdroj: ČSÚ 
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Graf 9: Míra naplnění cílových hodnot monitorovacích indikátorů o.p. 2.1 (v %) 

  

Zdroj: IS MONIT 7+, sestava R18, generovaná k datu 29. 3. 2016; MI 610108, 610300: sestava MSC106-A  

k 23. 3. 2016 

Poznámka: zvýrazněno/ohraničeno je plnění výsledkového MI  

Z oblasti podpory 2.1 byly podporovány čtyři hlavní typy projektů, a to projekty zaměřené na rozvoj 

atraktivit cestovního ruchu (např. rozhledny, archeologické parky, muzea či projekty zpřístupňující 

podzemí apod.), dále projekty zaměřující se na zhodnocování památek (např. zámky, zámecké 

zahrady, hrady, opatství, kostely), projekty rozvíjející nejrůznější turistické a další stezky 

(např. naučné, poznávací, cyklistické, lyžařské, hipotrasy) a v neposlední řadě projekty na rozšiřování 

a zkvalitňování ubytovacích kapacit v regionu.  Nejvíce byly podpořeny projekty týkající se rozvoje 

ubytovacích kapacit (v některých případech se jednalo o památkové objekty) a obdobně pak projekty 

týkající se rozvoje atraktivit cestovního ruchu (viz též graf níže).  

Graf 10: Typy podpořených projektů týkajících se infrastruktury cestovního ruchu 

 
Zdroj: IS MONIT 7+, sestava R17, generovaná k datu 29. 3. 2016 

U projektů týkajících se ubytovacích kapacit, kterých bylo nejvíce, se nově podařilo vybudovat či 

zrekonstruovat 2 080 lůžek a zejména celkově certifikovat 42 ubytovacích zařízení, což prokazuje 

zvýšení jejich kvality (5 ubytovacích zařízení je zaměřeno i na kongresovou turistiku). 

Zrekonstruováno bylo 47 památkových objektů, což je o více než polovinu nad cílovou hodnotou. 
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Podařilo se také výrazně více celkově technicky zhodnotit (či nově vystavět) objekty turistické 

infrastruktury, celkem jich bylo 119. Hipostezek a stezek pro pěší bylo vybudováno celkem 1 334 km.   

U této oblasti podpory je rovněž nutné vyzdvihnout překročení očekávaného počtu vytvořených 

pracovních míst (více než trojnásobného), kterých bylo celkem vytvořeno 602, z nichž téměř 2/3 byly 

obsazeny ženami. Rovněž se podařilo v rámci podpořených projektů zregenerovat 6,5 ha nevyužitých 

či zanedbaných areálů (brownfield).  

Projekty podpořené v oblasti podpory 2.1 se zaměřovaly na vytyčené specifické cíle, zejména 

zkvalitňovaly a rozvíjely základní i doprovodnou infrastrukturu cestovního ruchu (přičemž mezi 

doprovodnou infrastrukturu lze zařadit například budování či rekonstrukci přístupových komunikací 

či vybudování parkovišť), a obnovovaly a zhodnocovaly se památky v regionu. Část projektů, zejména 

ty budující nejrůznější druhy stezek (viz výše) podporovala ekologické formy turistiky.   

Tabulka 15: Plnění monitorovacích indikátorů na úrovni oblasti podpory 2.1 

Kód 
indiká-

toru 

Úplný název 
indikátoru 

Typ 
indikátoru 

Měrná 
jednotka 

indikátoru 

Cílová hodnota 
indikátoru 

Dosažená 
hodnota 

indikátoru 

Dosažená 
hodnota  

v % 

511200 
Počet podpořených 
projektů na rozvoj 
cestovního ruchu 

Výstup Počet projektů 105,00 143,00 136,19 

610115 

Délka nově 
vybudovaných stezek 
výhradně pro hippo a 
pěší 

Výstup Km 940,00 1 334,13 141,93 

630100 

Počet nově 
vybudovaných nebo 
zrekonstruovaných 
lůžek celkem 

Výstup Počet 1 800,00 2 080,00 115,56 

632200 
Počet 
zrekonstruovaných 
památkových objektů 

Výstup Počet 30,00 47,00 156,7 

632102 

Počet nově 
certifikovaných 
ubytovacích zařízení 
v cest. ruchu 

Výsledek Počet 40,00 42,00 105,00 

632300 

Počet nových a 
technicky 
zhodnocených objektů 
turistické 
infrastruktury 

Výsledek Počet 70,00 119,00 170,00 

520100 

Počet nově 
vytvořených 
pracovních míst 
celkem 

Výsledek / 

Horizontální 

téma 

Počet 190,00 602,37 317,04 

520101 

Počet nově 
vytvořených 
pracovních míst pro 
muže 

Výsledek / 

Horizontální 

téma 

Počet - 210,25 - 

520102 

Počet nově 
vytvořených 
pracovních míst pro 
ženy 

Výsledek / 

Horizontální 

téma 

Počet - 386,91 - 

Zdroj: IS MONIT 7+, sestava R18, generovaná k datu 29. 3. 2016 
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2.3.1.3 Příklad úspěšného projektu 

CÍLE PROJEKTU:  
1) Vybudování hotelu garni klasifikace**** umístěného ve středu městské památkové zóny, který 
poskytne nejen ubytování, ale i další služby pro různé typy uživatelů infrastruktury cestovního ruchu. 
2) Zpřístupnění objektu nejen návštěvníkům, klientům hotelu, ale i účastníkům kulturních akcí, které 
budou v prostoru hotelu pořádány. 
3) V rámci služeb pro klienty nabízet možnost zapůjčení či úschovy jízdních kol. 

CÍLOVÉ SKUPINY PROJEKTU:  turisté a návštěvníci města Třebíč. 

DOPADY PROJEKTU: 

V rámci projektu byl zrekonstruován památkově chráněný objekt (soubor historických budov) 
v židovské čtvrti města Třebíč, který byl v havarijním stavu. Z objektu byl nově vybudován hotel 
certifikovaný v kategorii Hotel garni**** s kapacitou celkem 42 lůžek. Zároveň byla vytvořena 
4 pracovní místa pro hotelový personál. 

Dopady projektu v oblasti obnovy, trvalé údržby, zpřístupnění a využití památek regionálního 
významu:  

 Zachování a záchrana památkově chráněných objektů a jejich 
stálá údržba.  

 Zpřístupnění památkových objektů - pořádání kulturních akcí 
pro veřejnost (avšak v menší míře, než bylo očekáváno). 

ABSTRAKT: VÝSLEDKY PŘÍPADOVÉ STUDIE 

Oblast podpory 2.1 Rozvoj infrastruktury pro cestovní ruch 

PROJEKT: EA Hotel Joseph 1699 

Příjemce: Accomo s.r.o. 

Místo: Třebíč 

 Výše rozpočtu: 33 396 368,00 Kč 

Termín realizace: 1. 7. 2008 – 30. 7. 2010 

„Bez obnovy by tam dnes 
již byla hromada sutě.“ 
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Dopady projektu v oblasti zkvalitnění a rozvoje základní a doprovodné infrastruktury pro cestovní 
ruch: 

 Zajištění kvalitních ubytovacích kapacit vyšší kategorie v centru města Třebíč.  

 Zvýšení počtu přenocování turistů v regionu (přibližně o 2 000 přenocování ročně) s převahou 
zahraničních turistů (70 – 80 %). 

Další dopady projektu 

 Rozvoj zaměstnanosti v regionu – postupně vytvořeno 12 pracovních míst. 

 Podpora rozvoje služeb v okolí hotelu (restaurace, obchody). 

Projekt měl také některé neočekávané dopady: 

 Provoz prádelny. 

 Rekonstrukce a zprovoznění dalšího objektu hotelu – vybudování dalších 6 lůžek. 

PŘÍKLADY DOBRÉ PRAXE:  

 Záchrana kulturní památky a její smysluplné 
využití („oživení památky“). 

 Silné vlastnictví výstupů projektu.   
 Doplnění struktury ubytování v místě realizace, 

vybudování ubytovacího zařízení vyšší kvality. 

 

 

2.3.2 Oblast podpory 2.2 Rozvoj služeb v cestovním ruchu 

Hlavním cílem této oblasti podpory bylo zkvalitnit a rozvíjet marketingové, propagační a informační 

služby, organizaci řízení cestovního ruchu a produkty v cestovním ruchu.  

Specifické cíle byly definovány takto: 

a) podpora koncepčního a strategického přístupu k řešení problematiky rozvoje cestovního 

ruchu v regionu 

b) využití potenciálu regionu jeho efektivní propagací  

c) zkvalitnění informačních služeb v cestovním ruchu v regionu  

 

2.3.2.1 Finanční pokrok 

Pro oblast podpory 2.2 zaměřenou na podporu služeb v cestovním ruchu, primárně ve smyslu 

propagace regionu (tedy neinvestiční podpora), byla vyčleněna pouze 2 % z celkové alokace, 

tj. 311,2 mil. Kč. Čerpání v této oblasti podpory dosáhlo ke sledovanému datu cca 87 %.   

Tabulka 16: Finanční čerpání na úrovni oblasti podpory 2.2  

Celková alokace (Kč) Proplacené prostředky příjemcům 
(vyúčtované) (Kč) 

Zbývá vyčerpat (Kč) Vyčerpaná alokace (%) 

311 151 998,38 271 492 366,86 39 659 631,52 87,25% 

Zdroj: IS MONIT 7+, sestava R17, generovaná k datu 29. 3. 2016 

 

2.3.2.2 Věcný pokrok 

V  oblasti podpory 2.2 bylo podpořeno celkem 92 projektů týkajících se rozvoje služeb cestovního 

ruchu, což mírně překračuje očekávanou cílovou hodnotou. Cílová hodnota indikátoru Počet 

podpořených projektů na rozvoj cestovního ruchu byla naplněna ze 115 %. Také v této oblasti 

„Naše původní očekávání nebyla tak velká, 
měli jsme představu rodinného malého 
penzionu, kde budou nějaké apartmány, 
nepředstavovali jsme si čtyřhvězdičkový 
hotel této kategorie.“ 
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podpory byly překročeny cílové hodnoty všech sledovaných monitorovacích indikátorů (viz též graf 

níže).  

U oblasti podpory 2.2 lze vyzdvihnout poměrně výrazné překročení očekávaného Počtu vytvořených 

propagačních nebo marketingových produktů pro cestovní ruch (monitorovací indikátor byl naplněn 

na 165 %) a rovněž se podařilo vytvořit téměř o polovinu více nových pracovních míst.  

Graf 11: Míra naplnění cílových hodnot monitorovacích indikátorů o.p. 2.2 (v %) 

  

Zdroj: IS MONIT 7+, sestava R18, generovaná k datu 29. 3. 2016; MI 610108, 610300: sestava MSC106-A  

k 23. 3. 2016 

Poznámka: zvýrazněno/ohraničeno je plnění výsledkového MI  

Projekty zaměřené na rozvoj služeb cestovního ruchu se týkaly zejména marketingu a propagace 

jednotlivých krajů, mikroregionů, obcí či jednotlivých atraktivit, přičemž část aktivit směřovala i na 

podporu zahraničního cestovního ruchu. V rámci oblasti podpory 2.2 vznikaly jednak strategie 

a jednotlivé produkty cestovního ruchu a jednak vznikly či byly rozvíjeny kulturní akce (např. Noc 

kostelů, divadelní festival, hudební festivaly).  

Projekty podpořené v oblasti podpory 2.2 se zaměřovaly na všechny vytyčené specifické cíle, 

tj. podporovaly koncepční a strategický přístup k řešení oblasti rozvoje cestovního ruchu, a to na 

různých úrovních (kraje, mikroregiony, obce), bezesporu využívaly potenciál regionu a jeho atraktivit 

pro marketing a propagaci a zaměřovaly se i na zkvalitnění informačních služeb v cestovním ruchu 

v regionu (např. vznik rezervačního sytému, mnoha webových stránek, zkvalitnění turistických 

informačních center a jimi poskytovaných služeb apod.).  

Tabulka 17: Plnění monitorovacích indikátorů na úrovni oblasti podpory 2.2 

Kód 
indiká-

toru 

Úplný název 
indikátoru 

Typ 
indikátoru 

Měrná 
jednotka 

indikátoru 

Cílová hodnota 
indikátoru 

Dosažená 
hodnota 

indikátoru 

Dosažená 
hodnota  

v % 

511200 
Počet podpořených 
projektů na rozvoj 
cestovního ruchu 

Výstup Počet projektů 80,00 92,00 115,00 

633101 

Počet vytvořených 
propagačních nebo 
marketingových 
produktů pro cestovní 
ruch 

Výstup Počet 1100,00 1 816,00 165,09 

633111 
Počet vytvořených 
produktů pro orientaci 
a směrování 

Výstup Počet 220,00 287,00 130,45 
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Kód 
indiká-

toru 

Úplný název 
indikátoru 

Typ 
indikátoru 

Měrná 
jednotka 

indikátoru 

Cílová hodnota 
indikátoru 

Dosažená 
hodnota 

indikátoru 

Dosažená 
hodnota  

v % 

návštěvníků 

520100 

Počet nově 
vytvořených 
pracovních míst 
celkem 

Výsledek / 

Horizontální 

téma 

Počet 10,00 14,35 143,50 

520101 

Počet nově 
vytvořených 
pracovních míst pro 
muže 

Výsledek / 

Horizontální 

téma 

Počet - 4,50 - 

520102 

Počet nově 
vytvořených 
pracovních míst pro 
ženy 

Výsledek / 

Horizontální 

téma 

Počet - 9,60 - 

Zdroj: IS MONIT 7+, sestava R18, generovaná k datu 29. 3. 2016 

 

 

2.3.2.3 Příklad úspěšného projektu 

ABSTRAKT: VÝSLEDKY PŘÍPADOVÉ STUDIE 

Oblast podpory 2.2 Rozvoj služeb v cestovním ruchu 

PROJEKT: S KAHANEM ZA PERMONÍKY 

Příjemce: Mikroregion Kahan dso, 

Místo: Příbram na Moravě, Zbýšov, Rosice, Tetčice, Vysoké Popovice, Zakřany, Zastávka, Oslavany, 

Kralice nad Oslavou, Babice u Rosic, Lukovany 

Výše rozpočtu: 1 100 230 Kč, Termín realizace: 1. 5. 2008 – 30. 4. 2010 

CÍLE PROJEKTU:  

1) Vytvoření nového tematického produktu v 
cestovním ruchu („S Kahanem za permoníky“) 
navázaného na hornickou historii Rosicko- 
oslavanského uhelného revíru. 
2) Zefektivnění propagace tematického produktu a 
regionu jako celku. 
3) Zlepšení spolupráce klíčových subjektů 
cestovního ruchu v širší oblasti jihozápadního 
Brněnska a tím i nabídky a kvality služeb v 
cestovním ruchu. 

CÍLOVÉ SKUPINY PROJEKTU: rodiny s dětmi, 
aktivní turisté, senioři, školy, zahraniční turisté. 

DOPADY PROJEKTU: 
V rámci projektu byl vytvořen nový turistický produkt „S Kahanem za permoníky“ a bylo vytvořeno 
celkem 6 turistických balíčků pro cílové skupiny rodin s dětmi, seniorů, škol a zahraničních turistů, 
které byly propagovány formou letáků, na veletrzích cestovního ruchu a na speciálně vytvořených 
internetových stránkách. Součástí projektu byla i organizace kulturní akce "Hornický den" a sympozia 
cestovního ruchu jako setkání klíčových subjektů regionálního turismu. 
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Dopady projektu v oblasti využití potenciálu regionu jeho efektivní propagací a zkvalitnění 
informačních služeb v cestovním ruchu v regionu:  

 Rozšíření nabídky služeb pro rozvoj cestovního ruchu o další produkty především díky 

vytvoření nového regionálního tematického produktu cestovního ruchu založeného na 

nosném tématu hornické historie. 

 Zefektivnění stávajících způsobů propagace mikroregionu.  

 Zavedení kulturní akce s dlouhodobým a významným regionálním dopadem („Hornický den“) 

a její rozšiřování o nové aktivity. 

 Zlepšení spolupráce klíčových subjektů cestovního ruchu v oblasti jihozápadního Brněnska. 

 Projekt podnítil realizaci dalších návazných 

marketingových aktivit, zkvalitňování stávajících aktivit a 

vytváření dalších produktů cestovního ruchu rozvíjejících 

koncept hornictví, se zaměřením na elektronickou formu 

produktů (interaktivní aplikace „Chytrá destinace“, 

geocaching, TV Magazín mikroregionu atd.) – dochází tak k multiplikaci výše uvedených 

efektů 

V dlouhodobém horizontu pak tyto dopady přispívají k: 

 zvýšení celkové návštěvnosti regionu, 

 zvýšení informovanosti obyvatel o mikroregionu. 

Neočekávaný dopad projektu: 

 Navázání partnerství se slovenským mikroregionem Velká Fatra a společná realizace projektů 
přeshraniční spolupráce. 

PŘÍKLADY DOBRÉ PRAXE:  
  Nalezení správné cesty pro rozvoj cestovního 

ruchu v regionu - téma hornictví se ukázalo jako 
nosné pro propagaci cestovního ruchu v regionu. 

 Pokračování aktivit započatých v projektu a jejich 
rozvoj. 

 Projekt inicioval vznik návazných aktivit v 
propagaci regionu a tvorbu nových produktů CR. 

  

„Projekt ukázal, jakým 
směrem se v propagaci 
regionu vydat, ukázal, na 
co je třeba se zaměřit.“ 

„Projekt „S Kahanem za permoníky“ 
byl zásadní v tom, že podnítil další 
aktivity v rozvoji cestovního ruchu, 
které už nejsou jen na papíře, ale 
jsou realizovány elektronicky, jsou 
interaktivní, dostupné na internetu i 
pro mobily formou aplikací.“  
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2.4 Výstupy a výsledky PO 3 Udržitelný rozvoj měst a venkovský sídel 

Hlavním cílem prioritní osy 3 bylo zvyšování konkurenceschopnosti regionu posilováním rozvojového 

potenciálu měst a stabilizací osídlení ve venkovském prostoru.  

Specifické cíle byly definovány takto: 

a) Rozvoj socioekonomických funkcí urbanizačních center jako akcelerátorů růstu a rozvoje 

regionu. 

b) Posilování úlohy regionálních středisek jako dalších významných rozvojových center regionu. 

c) Udržitelný rozvoj a stabilizace sídel ve venkovském prostoru a zvýšení jejich atraktivity pro 

život. 

d) Zvyšování kvality života obyvatel regionu. 

 

Prioritní osa 3 byla z hlediska alokace poměrně významnou věcnou osou celého programu, na 

udržitelný rozvoj měst a venkovských sídel bylo vyčleněno 6 mld. Kč. Vyčleněná alokace této osy 

nebyla ke konci března 2016 vyčerpána, příjemcům bylo ke sledovanému datu proplaceno celkem 

93 % z celkové alokace (viz též graf níže).  

Graf 12: Míra čerpání na úrovni prioritní osy 3 

 

Zdroj: IS MONIT 7+, sestava R17, generovaná k datu 29. 3. 2016 

 

Prioritní osa 3 se zaměřovala rozvoj hlavních sídel měst i venkovských obcí především 

prostřednictvím regenerací veřejných prostranství, včetně ploch brownfields a rozvíjením veřejných 

služeb občanské vybavenosti. Celkem bylo na území regionu Jihovýchod prostřednictvím projektů 

regenerováno či revitalizováno 135 hektarů ploch a přes 420 tis. m2 ploch objektů sloužících pro 

vzdělávací, sociální, zdravotnickou nebo volnočasovou infrastrukturu. Projekty realizované v rámci 

prioritní osy 3 přispívaly k zvyšování kvality života obyvatel regionu. Co se týče rozvoje 

socioekonomických funkcí urbanizačních center, tedy Brna a Jihlavy, lze konstatovat, že realizované 

intervence v oblasti regenerací i občanské infrastruktury naplňovaly příslušný specifický cíl.  

Lze rovněž konstatovat, že projekty realizované na území regionálních středisek posilovaly jejich 

úlohu rozvojových center, zejména tedy co se týče základní oblasti, kterou je vzdělávací 

infrastruktura (prioritně základní školy) a dále v oblasti volnočasové a zájmové infrastruktury. 

Posíleny byly funkce několika středisek v oblasti sociální infrastruktury a zdravotnické infrastruktury. 

Poměrně silná podpora regenerací a revitalizací veřejných prostranství jistě přispěla rovněž 

k posilování atraktivity a kvality života v podpořených sídlech.  

Proplacené 
prostředky 
příjemcům 

(vyúčtované)  
93% 

Zbývá 
vyčerpat  

7% 
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Co se týče stabilizace a rozvoje venkovských sídel, nejvíce byly podpořeny projekty rozvíjející 

vzdělávací infrastrukturu, přičemž v takto malých obcích, které byly příjemci v oblasti podpory 3.3, 

plní místní škola velmi často i širší funkce, např. centra společenského a kulturního života v obci, což 

ukázala i zpracovaná případová studie. Podpora těchto projektů, spolu s obnovou veřejných 

prostranství, přispívala ke stabilizaci a rozvoji venkovských sídel.  

Tabulka 18: Plnění monitorovacích indikátorů na úrovni prioritní osy 3 

Kód 
indiká-

toru 

Úplný název 
indikátoru 

Typ 
indikátoru 

Měrná 
jednotka 

indikátoru 

Cílová hodnota 
indikátoru 

Dosažená 
hodnota 

indikátoru 

Dosažená 
hodnota  

v % 

511518-19 
Počet projektů 
zvyšujících atraktivitu – 
z toho Brna a Jihlava 

Výstup Počet projektů 52 (32;20) 113 (81;32) 217,31 

541541 
Počet podpořených 
projektů na ostatní 
města 

Výstup Počet projektů 65,00 92,00 141,54 

512100 
Počet podpořených 
projektů na rozvoj 
venkovských oblastí 

Výstup Počet projektů 80,00 166,00 207,50 

650101 

Plocha 
regenerovaného a 
revitalizovaného území 
- ve městech 

Výsledek ha 60,00 111,09 185,15 

650505 

Plocha 
regenerovaného a 
revitalizovaného území 
- ve venkovských 
oblastech 

Výsledek ha 15,00 24,12 160,80 

650100 

Plocha 
regenerovaného a 
revitalizovaného území 
celkem 

Výsledek ha 75,00 135,39 180,52 

651100 

Plocha regenerovaných 
a revitalizovaných 
objektů ve městech 
celkem 

Výsledek m2 163 600,00 302 617,94 184,97 

651500 

Plocha regenerovaných 
a revitalizovaných 
objektů ve 
venkovských oblastech 
celkem 

Výsledek m2 61 000,00 117 580,02 192,75 

651103 

Plocha regenerovaných 
a revitalizovaných 
objektů pro sociální 
služby a zdravotní péči 
(města) 

Výsledek m2 28 000,00 44 146,57 157,67 

651503 

Plocha regenerovaných 
a revitalizovaných 
objektů sociálních 
služeb a zdravotní péče 
(venkov) 

Výsledek m2 2 000,00 3 804,42 190,22 

651104 

Plocha regenerovaných 
a revitalizovaných 
objektů zájmové a 
volnočasové povahy 
(města) 

Výsledek m2 67 500,00 187 314,83 277,50 
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Kód 
indiká-

toru 

Úplný název 
indikátoru 

Typ 
indikátoru 

Měrná 
jednotka 

indikátoru 

Cílová hodnota 
indikátoru 

Dosažená 
hodnota 

indikátoru 

Dosažená 
hodnota  

v % 

651504 

Plocha regenerovaných 
a revitalizovaných 
objektů zájmové a 
volnočasové povahy 
(venkov) 

Výsledek m2 35 600,00 36 870,00 103,57 

640102 

Počet zdravotnických 
zařízení nově 
vybavených speciálním 
přístrojovým 
vybavením 

Výsledek Počet 12 15 125,00 

640101 

Počet vzdělávacích 
zařízení s novým nebo 
modernizovaným 
vybavením 

Výsledek Počet 105 170 161,90 

651101 

Plocha regenerovaných 
a revitalizovaných 
objektů určených pro 
rozvoj vzdělávání 

Výsledek m2 38 800,00 72 236,15 186,18 

651501 

Plocha regenerovaných 
a revitalizovaných 
objektů určených pro 
vzdělávání (venkov) 

Výsledek m2 25 000,00 76 905,60 307,62 

651200 
Plocha nově 
vybudovaných objektů 
celkem 

Výsledek m2 105 320,00 208 853,20 198,30 

651201 

Plocha nově 
vybudovaných objektů 
pro zájmové a 
volnočasové aktivity 

Výsledek m2 83 000,00 136 586,31 164,56 

651202 
Plocha nově 
vybudovaných objektů 
pro sociální služby 

Výsledek m2 920,00 8 130,2 883,72 

651203 
Plocha nově 
vybudovaných objektů 
pro vzdělávání 

Výsledek m2 21 700,00 57 622,73 265,54 

651204 Plocha nově 
vybudovaných objektů 
pro zdravotnictví 

Výsledek m2 9 000,00 9 055,96 100,62 

651205 

Počet nových 
otevřených sítí 
v oblastech 
postižených selháním 
trhu 

Výsledek Počet 2 1 50,00 

520100 

Počet nově 
vytvořených 
pracovních míst 
celkem 

Dopad Počet 190 387,29 203,84 

652300 

Počet obyvatel nově 
pokrytých 
infrastrukturou pro 
přístup 
k širokopásmovému 
internetu 

Výsledek Počet N/A 1 906 - 
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Kód 
indiká-

toru 

Úplný název 
indikátoru 

Typ 
indikátoru 

Měrná 
jednotka 

indikátoru 

Cílová hodnota 
indikátoru 

Dosažená 
hodnota 

indikátoru 

Dosažená 
hodnota  

v % 

651120 
Plocha nově založené 
nebo rekonstruované 
veřejné zeleně 

Výsledek / 

Horizontální 

téma 

ha 20,00 67,15 335,75 

652000 

Plocha revitalizovaných 
nevyužívaných nebo 
zanedbaných areálů 
(brownfields) celkem 

Výsledek / 

Horizontální 

téma 

ha 2,00 11,58 579,00 

Zdroj: IS MONIT 7+, sestava R18, generovaná k datu 29. 3. 2016 

Naplnění hlavního cíle prioritní osy nelze na základě vytyčeného dopadového ukazatele hodnotit. 

Zároveň je zřejmé, že charakter části intervencí prioritní osy 3 má dlouhodobou povahu a může se tak 

plně projevit až v dlouhodobějším horizontu. 

 

2.4.1 Oblast podpory 3.1 Rozvoj urbanizačních center 

Hlavním cílem této oblasti podpory byl rozvoj socioekonomických funkcí urbanizačních center jako 

akcelerátorů růstu a rozvoje regionu.  

Urbanizačními centry v regionu jsou Brno a Jihlava.   

Specifické cíle byly definovány takto: 

a) zlepšení městských funkcí a konkurenceschopnosti měst, posílení jejich image 

b) zvýšení kvality prostředí pro život ve městech  

c) podpora rozvoje a zkvalitnění občanské vybavenosti  

d) zvýšení kvality péče o zdraví obyvatel regionu  

e) vytvoření podmínek pro sociální integraci osob postižených sociální exkluzí 

f) regenerace, revitalizace a konverze lokalit s hrozbou územní a sociální segregace  

g) podpora inovací  

 

2.4.1.1 Finanční pokrok 

Oblast podpory 3.1 zaměřená na rozvoj socioekonomických funkcí městských center – Brna a Jihlavy 

patřila k významnějším oblastem podpory celého programu, když na ni bylo vyčleněno celkem 

2,25 mld. Kč (tj. 11 % z celkové alokace. Ke sledovanému datu byla alokace vyčerpána do úrovně 

cca 90 %.   

Tabulka 19: Finanční čerpání na úrovni oblasti podpory 3.1  

Celková alokace (Kč) Proplacené prostředky příjemcům 
(vyúčtované) (Kč) 

Zbývá vyčerpat (Kč) Vyčerpaná alokace (%) 

2 225 213 090,68 1 986 033 888,07 239 179 202,61 89,25% 

Zdroj: IS MONIT 7+, sestava R17, generovaná k datu 29. 3. 2016 

 

2.4.1.2 Věcný pokrok 

V rámci oblasti podpory 3.1 týkající se rozvoje urbanizačních center byly podpořeny celkem tři 

Integrované plány rozvoje měst, z toho dva týkající se Brna a jeden Jihlavy. Očekávané cílové hodnoty 

indikátorů Počet podpořených projektů zvyšujících atraktivitu Brna/Jihlavy byly naplněny z 253 %, 

(Brno) resp. 160 % (Jihlava). I v oblasti podpory 3.1 byly překročeny cílové hodnoty všech 

sledovaných monitorovacích indikátorů, většina z nich velmi výrazně (viz též graf níže).  
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U této oblasti podpory je nezbytné vyzdvihnout velmi výrazné překročení drtivé většiny výsledkových 

indikátorů, které byly vytyčeny zejména jako ukazatele měřící plochu regenerovaného 

a revitalizovaného území a objektů, v jednotlivých specifických oblastech. Nejvíce byly očekávané 

hodnoty překročeny v oblasti infrastruktury (plochy objektů) pro zájmová a volnočasová zařízení 

(731 %) a pro zařízení sociálních služeb a zdravotní péče (685 %). Ocenit je nutné více než 

pětinásobné překročení očekávaných hodnot celkově regenerované a revitalizované plochy 

zanedbaných areálů (530 %) a stejně tak plochy nově založené nebo rekonstruované veřejné zeleně 

(520 %). Co se týče nově budované infrastruktury, tak největšího překročení očekávaných cílových 

hodnot bylo dosaženo u typově stejné infrastruktury, jako tomu bylo u revitalizovaných objektů, 

tj. u objektů pro volnočasové a zájmové aktivity (412 %) a objektů pro sociální služby (381 %).   

Graf 13: Míra naplnění cílových hodnot monitorovacích indikátorů o.p. 3.1 (v %) 

  

Zdroj: IS MONIT 7+, sestava R18, generovaná k datu 29. 3. 2016; MI 610108, 610300: sestava MSC106-A  

k 23. 3. 2016 

Poznámka: zvýrazněno/ohraničeno je plnění výsledkového MI  

Z oblasti podpory 3.1 bylo podporováno pět typů projektů, z čehož čtyři se týkaly infrastruktury 

veřejných služeb (vzdělávací, sociální, zdravotnická, volnočasová) a pátým typem byly projekty 

zaměřené na veřejná prostranství (zejména parky, resp. veřejnou zeleň, ale i prostory náměstí či ulic). 

Největší část projektů směřovala na rozvoj infrastruktury pro volnočasové a zájmové aktivity (33 %), 

dále do vzdělávací infrastruktury (29 %) a na obnovu veřejných prostranství (22 %). Sociální 

infrastruktura byla, co do počtu projektů, podporována méně (14 % projektů) a na zdravotnickou 

infrastrukturu se zaměřila necelá 3 % projektů. Mezi oběma podporovanými městy byla váha 

jednotlivých typů podporovaných služeb rozdílná, přičemž v Brně dominovala volnočasová 

infrastruktura a v Jihlavě obnova veřejných prostranství (viz též graf níže).  
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Graf 14: Typy podpořených projektů v rámci IPRM 

  

Zdroj: IS MONIT 7+, sestava R17, generovaná k datu 29. 3. 2016 

Ze 113 dílčích projektů IPRM bylo celkem regenerováno či zrevitalizováno téměř 82 hektarů území, 

což je více než dvojnásobek očekávané plochy. Podařilo se nově založit či zrevitalizovat přes 

50 hektarů veřejné zeleně (pětinásobek očekávané rozlohy). Z hlediska plochy u revitalizovaných 

či regenerovaných objektů (opět) naprosto dominovalo využití objektů pro potřeby volnočasových 

a zájmových aktivit (110 tis. m2), následované vzdělávací infrastrukturou (35 tis. m2).  Volnočasová 

a zájmová infrastruktura dominovala i z hlediska svého podílu na ploše nově budovaných zařízení 

(71 tis. m2). Nově vybudovaná vzdělávací infrastruktura pokryla desetinu plochy volnočasových 

zařízení. Zároveň je ale nutné zdůraznit, že řada projektů spadajících do kategorie volnočasové 

a zájmové infrastruktury plní, a v některých případech i velmi výrazně, důležitou roli v procesu 

vzdělávaní (např. projekt vybudování Přírodovědného exploratoria a návazné vědecké stezky 

„Přírodovědné kognitorium“, jakožto součásti Hvězdárny a planetária v Brně; technické zhodnocení 

Knihovny Jiřího Mahena v Brně či vybudování moderního dopravního areálu včetně učeben pro 

potřeby dopravní výchovy dětí).       

U této oblasti podpory je rovněž nutné vyzdvihnout více než dvojnásobné překročení očekávaného 

počtu vytvořených pracovních míst, kterých bylo celkem vytvořeno 110.  

Projekty podpořené v oblasti podpory 3.1 se zaměřovaly na vytyčené specifické cíle, zejména 

rozvíjely občanskou vybavenost, čímž zvyšovaly kvalitu prostředí pro život ve městech a zlepšovaly 

městské funkce. Část projektů směřovala i k podpoře sociální integrace osob a zvyšovala kvalitu péče 

o zdraví. Spíše okrajově směřovalo několik projektů na specifický cíl zaměřený na podporu inovací.      

Tabulka 20: Plnění monitorovacích indikátorů na úrovni oblasti podpory 3.1 

Kód 
indiká-

toru 

Úplný název 
indikátoru 

Typ 
indikátoru 

Měrná 
jednotka 

indikátoru 

Cílová hodnota 
indikátoru 

Dosažená 
hodnota 

indikátoru 

Dosažená 
hodnota  

v % 

511518 
Počet projektů 
zvyšujících atraktivitu - 
Jihlavy 

Výstup Počet projektů 20,00 32,00 160,00 

511519 
Počet projektů 
zvyšujících atraktivitu - 
Brna 

Výstup Počet projektů 32,00 81,00 253,13 
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Kód 
indiká-

toru 

Úplný název 
indikátoru 

Typ 
indikátoru 

Měrná 
jednotka 

indikátoru 

Cílová hodnota 
indikátoru 

Dosažená 
hodnota 

indikátoru 

Dosažená 
hodnota  

v % 

640101 

Počet vzdělávacích 
zařízení s novým nebo 
modernizovaným 
vybavením 

Výsledek Počet 9,00 15,00 166,67 

640102 

Počet zdravotnických 
zařízení nově 
vybavených speciálním 
přístrojovým 
vybavením 

Výsledek Počet 2,00 2,00 100,00 

650100 

Plocha 
regenerovaného a 
revitalizovaného území 
celkem 

Výsledek ha 36,00 81,93 227,58 

650101 

Plocha 
regenerovaného a 
revitalizovaného území 
- ve městech 

Výsledek ha 36,00 81,93 227,58 

651100 

Plocha regenerovaných 
a revitalizovaných 
objektů ve městech 
celkem 

Výsledek m2 45 200,00 157 429,80 348,30 

651101 

Plocha regenerovaných 
a revitalizovaných 
objektů určených pro 
rozvoj vzdělávání 

Výsledek m2 13 000,00 35 248,85 271,15 

651103 

Plocha regenerovaných 
a revitalizovaných 
objektů pro sociální 
služby a zdravotní péči 
(města) 

Výsledek m2 2 000,00 13 696,85 684,84 

651104 

Plocha regenerovaných 
a revitalizovaných 
objektů zájmové a 
volnočasové povahy 
(města) 

Výsledek m2 15 000,00 109 623,40 730,82 

651200 
Plocha nově 
vybudovaných objektů 
celkem 

Výsledek m2 20 360,00 78 598,65 386,04 

651201 

Plocha nově 
vybudovaných objektů 
pro zájmové a 
volnočasové aktivity 

Výsledek m2 17 170,00 70 667,53 411,58 

651202 
Plocha nově 
vybudovaných objektů 
pro sociální služby 

Výsledek m2 200,00 761,52 380,76 

651203 
Plocha nově 
vybudovaných objektů 
pro vzdělávání 

Výsledek m2 2 990,00 7 169,60 239,79 

651120 
Plocha nově založené 
nebo rekonstruované 
veřejné zeleně 

Výsledek / 

Horizontální 

téma 

ha 9,79 50,90 519,92 

652000 
Plocha revitalizovaných 
nevyužívaných nebo 
zanedbaných areálů 

Výsledek / 

Horizontální 
ha 1,37 7,26 529,93 
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Kód 
indiká-

toru 

Úplný název 
indikátoru 

Typ 
indikátoru 

Měrná 
jednotka 

indikátoru 

Cílová hodnota 
indikátoru 

Dosažená 
hodnota 

indikátoru 

Dosažená 
hodnota  

v % 

(brownfields) celkem téma 

520100 

Počet nově 
vytvořených 
pracovních míst 
celkem 

Výsledek / 

Horizontální 

téma 

Počet 50,00 110,86 221,72 

520101 

Počet nově 
vytvořených 
pracovních míst pro 
muže 

Výsledek / 

Horizontální 

téma 

Počet - 20,15 - 

520102 

Počet nově 
vytvořených 
pracovních míst pro 
ženy 

Výsledek / 

Horizontální 

téma 

Počet - 54,21 - 

Zdroj: IS MONIT 7+, sestava R18, generovaná k datu 29. 3. 2016 

 

2.4.1.3 Příklad úspěšného projektu 

ABSTRAKT: VÝSLEDKY PŘÍPADOVÉ STUDIE 

Oblast podpory 3.1 Rozvoj urbanizačních center 

PROJEKT: IPRM - Integrovaný plán rozvoje statutárního města Jihlavy 

Příjemci: Statutární město Jihlava, Diecézní charita Brno, Tělocvičná jednota Sokol Jihlava 

Místo: Jihlava 

 Výše rozpočtu: 773 mil. Kč 

Termín realizace: 2008 - 2015 

CÍL PROJEKTU: Zvýšení kvality života ve městě a 
všestranný a dlouhodobě udržitelný rozvoj 
městského prostředí při současném využití 
kulturního, historického, hospodářského, 
sociálního a lidského potenciálu města Jihlavy 
jako přirozeného pólu a akcelerátoru 
regionálního růstu v urbánní dimenzi.  

CÍLOVÉ SKUPINY PROJEKTU: obyvatelé 
regionu, podnikatelský sektor, návštěvníci 
regionu, turisté. 

DOPADY PROJEKTU:    

Realizace projektů v oblasti regenerace veřejných prostranství, revitalizace sídlišť i ostatních 

veřejných prostranství, výstavba a zhodnocení infrastruktury pro kulturu, pro sport, práci s dětmi 

a volný čas a pro veřejné služby v oblasti sociální péče. Dále došlo k výstavbě a technickému 

zhodnocení škol a školských zařízení a veřejné infrastruktury pro další vzdělávání. 

Dopady projektu: 

 Zvýšení atraktivity a kvality městského prostředí. 

 Komplexní zkvalitnění veřejných prostor lokalit sídlišť. 
„Díky realizaci všech 
projektů došlo především 
ke zvýšení kvality života 
obyvatel města“ 

Zdroj: www.jihlava.city.cz/ 
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 Rozvoj a zkvalitnění občanské vybavenosti (v oblasti kultury, sportu, práce s dětmi a zařízení 
pro volnočasové aktivity); zvýšení bezpečnosti i využitelnosti prostor. 

 Motivace obyvatel ke sportovnímu vyžití a zdravému životnímu stylu. 

Další dopady projektů v oblasti vzdělávání: 

 Téměř úplné pokrytí poptávky po kapacitách MŠ. 

 Zkvalitnění vzdělávání. 

 Podpora zdravého životního stylu a sportovního zaměření dětí. 

 Podpora rozvoje dětí nabídkou volnočasových aktivit. 

 Rozvoj infrastruktury pro handicapované žáky, modernizované pracoviště umožňující kvalitní 
vzdělávání a začlenění do společnosti. 

Další dopady projektů v oblasti infrastruktury veřejných služeb: 

 Rozvoj a doplnění nedostatečné infrastruktury se zaměřením na zvýšení kvality a komfortu 
zařízení sociálních služeb. 

 Zkvalitnění infrastruktury pro poskytování služeb pro sociální integraci skupin ohrožených či 
postižených sociálním vyloučením.  

 Zlepšení podmínek pro sociální integraci a celkových sociálních podmínek pro život ve městě. 

Negativní dopady projektu: 

 Zvýšené provozní náklady (na údržbu, správu, obnovu objektů), se kterými se ovšem při 
plánování investic počítalo. 

PŘÍKLADY DOBRÉ PRAXE:  

 Komplexní řešení - již místně (vyřešení více problémů jednoho území) či věcně (vyřešení 
jednoho problému napříč městem). 

 Kombinace zdrojů financování pro komplexní řešení problémů. 
 Dlouhodobé plánování a přípravy projektových záměrů vycházející z požadavků a provozních 

zkušeností věcně příslušných správců a uživatelů příslušné infrastruktury vč. obyvatel města. 
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2.4.2 Oblast podpory 3.2 Rozvoj regionálních středisek 

Hlavním cílem této oblasti podpory bylo posilování úlohy regionálních středisek jako dalších 

významných rozvojových center regionu Jihovýchod.     

Specifické cíle byly definovány takto: 

a) zvýšení atraktivity městského prostředí pro obyvatele regionu, města, turisty a podnikatele  

b) podpora rozvoje a zkvalitnění občanské vybavenosti 

c) regenerace, revitalizace a konverze lokalit s hrozbou územní a sociální segregace  

d) obnova technické a doprovodné infrastruktury v revitalizovaných oblastech  

 

2.4.2.1 Finanční pokrok 

Oblast podpory 3.2 podporovala projekty rozvíjející regionální střediska Jihomoravského kraje a kraje 

Vysočina, zejména z pohledu občanské vybavenosti. Pro tuto oblast podpory bylo vyčleněno celkem 

1,37 mil. Kč (tj. 7 % z celkové alokace). Čerpání této oblasti podpory dosáhlo ke sledovanému datu 

cca 91 % vyčleněné alokace.  

Tabulka 21: Finanční čerpání na úrovni oblasti podpory 3.2  

Celková alokace (Kč) Proplacené prostředky příjemcům 
(vyúčtované) (Kč) 

Zbývá vyčerpat (Kč) Vyčerpaná alokace (%) 

1 367 021 216,27 1 250 683 572,77 116 337 643,50 91,49% 

Zdroj: IS MONIT 7+, sestava R17, generovaná k datu 29. 3. 2016 

 

2.4.2.2 Věcný pokrok 

Celkem 92 projektů v oblasti podpory 3.2 směřovalo na rozvoj území vybraných měst regionu, 

tj. měst, definovaných jako póly růstu, což byla města/obce s počtem obyvatel mezi 5 000 a 49 999 

a navíc ještě města Pohořelice a Židlochovice. Očekávaná cílová hodnota projektů na rozvoj 

vybraných měst v této oblasti podpory byla téměř o polovinu překročena (Počet podpořených 

projektů na ostatní města byl naplněn ze 142 %). Rovněž v oblasti podpory 3.2 byly překročeny cílové 

hodnoty všech sledovaných monitorovacích indikátorů (s výjimkou monitorovacího indikátoru Počet 

zdravotnických zařízení nově vybavených speciálním přístrojovým vybavením, který dosáhl očekávané 

hodnoty), přičemž některé z nich poměrně výrazně (viz též graf níže).  

V případě této oblasti podpory je nutné vyzdvihnout více než šestinásobné překročení očekávané 

rozlohy plochy revitalizovaných nevyužívaných nebo zanedbaných areálů (brownfields). Oproti 

očekávání byla velmi výrazně podpořena oblast sociálních služeb, resp. plocha nových zařízení, 

u kterých byla cílová hodnota indikátoru Plocha nově vybudovaných objektů - sociální služby 

mnohonásobně překročena (1 782 %). U ostatních typů služeb došlo k překročení očekávané cílové 

plochy řádově o 20-50 %.  
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Graf 15: Míra naplnění cílových hodnot monitorovacích indikátorů o.p. 3.2 (v %) 

  

Zdroj: IS MONIT 7+, sestava R18, generovaná k datu 29. 3. 2016; MI 610108, 610300: sestava MSC106-A  

k 23. 3. 2016 

Poznámka: zvýrazněno/ohraničeno je plnění výsledkového MI  

I z oblasti podpory 3.2 bylo podporováno pět typů projektů, obdobně jako u předchozí oblasti 

podpory, tedy infrastruktura veřejných služeb (vzdělávací, sociální, zdravotnická, volnočasová) 

a projekty zaměřené na veřejná prostranství (zejména prostory ve středu měst, náměstí či návsi). 

Největší část projektů, více než třetina, se zaměřovala na rozvoj vzdělávací infrastruktury (37 %), dále 

na volnočasovou a zájmovou infrastrukturu (23 %) a na obnovu veřejných prostranství (21 %). 

Sociální infrastruktura byla, co do počtu projektů, podporována o něco méně (15 % projektů) a na 

zdravotnickou infrastrukturu se zaměřila jen 4 % projektů (viz též graf níže). U dominantně 

podporované vzdělávací infrastruktury směřovala většina projektů do základních škol (71 %). 

Graf 16: Typy podpořených projektů v rámci oblasti podpory 3.2 

   

Zdroj: IS MONIT 7+, sestava R17, generovaná k datu 29. 3. 2016 

V podpořených městech bylo celkem regenerováno či zrevitalizováno téměř 26 hektarů území, což je 

o čtvrtinu více plochy než se očekávalo. Podařilo se nově založit či zrevitalizovat přes 8 hektarů 

veřejné zeleně, tj. o třetinu více než byla plánovaná rozloha. Z hlediska plochy u revitalizovaných 
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či regenerovaných objektů (opět) i u této oblasti podpory dominovalo využití objektů pro potřeby 

volnočasových a zájmových aktivit (78 tis. m2), následované vzdělávací infrastrukturou (35 tis. m2).  

A volnočasová a zájmová infrastruktura dominovala také z hlediska svého podílu na ploše nově 

budovaných zařízení (45 tis. m2). Plocha nově vybudované vzdělávací infrastruktury byla cca polovinu 

menší než plocha nově vybudovaných volnočasových zařízení (22 tis. m2). U oblasti podpory 3.2 byla 

nicméně váha podpory volnočasových zařízení nižší než u oblasti podpory 3.1, a naopak váha 

podpory vzdělávacích zařízení vyšší. Sociální a zdravotní služby byly podpořeny nejméně, jak u 

revitalizovaných/regenerovaných ploch, tak u ploch nově budovaných. U sociální oblasti byly 

podpořeny jak služby sociální prevence, tak služby sociální péče. I spektrum cílových skupin bylo 

široké (sociálně vyloučení či ohrožení sociálním vyloučením, např. zdravotně a mentálně 

handicapovaní, osoby ohrožené závislostí na návykových látkách, ohrožené děti a mládež, senioři).   

U této oblasti podpory je nutné vyzdvihnout překročení očekávaného počtu vytvořených pracovních 

míst, kterých bylo celkem vytvořeno 114 (142 % plánované hodnoty).  

Projekty podpořené v rámci oblasti podpory 3.2 se zaměřovaly na vytyčené specifické cíle, zejména 

rozvíjely občanskou vybavenost, čímž zvyšovaly atraktivitu městského prostředí.  Projekty směřovaly 

i k regeneraci a revitalizaci lokalit s hrozbou území a sociální segregace a obnovovaly technickou 

a doprovodnou infrastrukturu v revitalizovaných oblastech.     

Tabulka 22: Plnění monitorovacích indikátorů na úrovni oblasti podpory 3.2 

Kód 
indiká-

toru 

Úplný název 
indikátoru 

Typ 
indikátoru 

Měrná 
jednotka 

indikátoru 

Cílová hodnota 
indikátoru 

Dosažená 
hodnota 

indikátoru 

Dosažená 
hodnota  

v % 

541541 
Počet podpořených 
projektů na ostatní 
města 

Výstup Počet projektů 65,00 92,00 141,54 

640101 

Počet vzdělávacích 
zařízení s novým nebo 
modernizovaným 
vybavením 

Výsledek Počet 14,00 20,00 142,86 

640102 

Počet zdravotnických 
zařízení nově 
vybavených speciálním 
přístrojovým 
vybavením 

Výsledek Počet 4,00 4,00 100,00 

650100 

Plocha 
regenerovaného a 
revitalizovaného území 
celkem 

Výsledek ha 20,50 25,90 126,34 

650101 

Plocha 
regenerovaného a 
revitalizovaného území 
- ve městech 

Výsledek ha 20,50 25,90 126,34 

651100 

Plocha regenerovaných 
a revitalizovaných 
objektů ve městech 
celkem 

Výsledek m2 95 000,00 118 776,86 125,03 

651101 

Plocha regenerovaných 
a revitalizovaných 
objektů určených pro 
rozvoj vzdělávání 

Výsledek m2 22 100,00 34 675,24 156,90 

651103 
Plocha regenerovaných 
a revitalizovaných 
objektů pro sociální 

Výsledek m2 3 000,00 6 350,50 211,68 
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Kód 
indiká-

toru 

Úplný název 
indikátoru 

Typ 
indikátoru 

Měrná 
jednotka 

indikátoru 

Cílová hodnota 
indikátoru 

Dosažená 
hodnota 

indikátoru 

Dosažená 
hodnota  

v % 

služby a zdravotní péči 
(města) 

651104 

Plocha regenerovaných 
a revitalizovaných 
objektů zájmové a 
volnočasové povahy 
(města) 

Výsledek m2 52 500,00 77 691,43 147,98 

651200 
Plocha nově 
vybudovaných objektů 
celkem 

Výsledek m2 49 000 67 909,27 138,59 

651201 

Plocha nově 
vybudovaných objektů 
pro zájmové a 
volnočasové aktivity 

Výsledek m2 42 150,00 45 511,56 107,97 

651202 
Plocha nově 
vybudovaných objektů 
pro sociální služby 

Výsledek m2 50,00 891,15 1 782,30 

651203 
Plocha nově 
vybudovaných objektů 
pro vzdělávání 

Výsledek m2 6 800,00 21 506,56 316,27 

651120 
Plocha nově založené 
nebo rekonstruované 
veřejné zeleně 

Výsledek / 

Horizontální 

téma 

ha 6,21 8,35 134,46 

652000 

Plocha revitalizovaných 
nevyužívaných neb 
zanedbaných areálů 
(brownfields) celkem 

Výsledek / 

Horizontální 

téma 

ha 0,60 3,82 636,67 

520100 

Počet nově 
vytvořených 
pracovních míst 
celkem 

Výsledek / 

Horizontální 

téma 

Počet 80,00 113,69 142,11 

520101 

Počet nově 
vytvořených 
pracovních míst pro 
muže 

Výsledek / 

Horizontální 

téma 

Počet - 27,73 - 

520102 

Počet nově 
vytvořených 
pracovních míst pro 
ženy 

Výsledek / 

Horizontální 

téma 

Počet - 84,96 - 

Zdroj: IS MONIT 7+, sestava R18, generovaná k datu 29. 3. 2016 
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2.4.2.3 Příklad úspěšného projektu 

ABSTRAKT: VÝSLEDKY PŘÍPADOVÉ STUDIE 

Oblast podpory 3.2 Rozvoj regionálních středisek 

PROJEKT: G-centrum, Mikulov 

Příjemce: Město Mikulov, Místo: Mikulov 

Výše rozpočtu: 31 894 736 Kč, Termín realizace: 30. 11. 2007 - 30. 12. 2009 

CÍLE PROJEKTU:  

1) Zajistit rozšíření možností bydlení a služeb pro seniory jak ve městě Mikulově, tak v jeho okolí. 

2) Oživení nevyužívaného prostoru - objektu bývalých kasáren, který ztratil své původní využití již 

v 90. letech 20. století.  

CÍLOVÁ SKUPINA PROJEKTU: senioři. 

DOPADY PROJEKTU: 

Výstupem projektu byl rekonstruovaný objekt bývalých kasáren, ve kterém byl vybudován nový 
domov pro seniory, denní stacionář a nové prostory pro již existující službu domu s pečovatelskou 
službou.  

Dopady projektu v oblasti rozvoje a zkvalitnění občanské vybavenosti: 

 Zvýšení dostupnosti služeb sociální péče pro seniory - nově vybudovaný domov pro seniory s 
kapacitou 24 míst – probíhá rozšiřování kapacity na 55 míst (nyní 40 míst), navýšení kapacit 
již existující služby dům s pečovatelskou službou z 29 na 35 míst a po nevyužívání denního 
stacionáře zavedení pobytové odlehčovací služby s kapacitou 3 místa. 

 Rozšíření nabídky služeb v oblasti péče o seniory - 
zavedení dvou nově registrovaných druhů služeb 
(domov pro seniory a denní stacionář, resp. po 
změně odlehčovací služba).  

 Zkvalitnění sociálních služeb - přesunutí části kapacit 
domu s pečovatelskou službou z nevyhovujícího 
objektu do nových prostor; zajištění kvalitních služeb 
domova pro seniory a odlehčovací služby (moderní 
vybavení, kvalitní péče, klidné prostředí se zahradou, rodinná atmosféra). 

Dopady projektu v oblasti regenerace, revitalizace a konverze lokalit: 

 Zlepšení prostředí města díky revitalizaci areálu bývalých kasáren. 

Další dopady projektu včetně neočekávaných: 

 Zvýšení zaměstnanosti v regionu – celkem 29 vytvořených pracovních míst (z původních 14). 

„Lidé, kteří stárnou v Mikulově a bydlí tu 
ve svém domečku, mají jistotu, že 
mohou strávit stáří v Mikulově a zůstat 
zde až do konce života.“  
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 Zapojení nového domova pro seniory do společenského života města a vytváření aktivního 
života seniorů. 

 Plánované rozšíření G-centra – výstavba nové budovy a zavedení 2 nových druhů služeb.  

PŘÍKLADY DOBRÉ PRAXE:  

 Komplexnost projektu - Rozšíření možností bydlení a 

dostupnosti sociálních služeb pro seniory na Mikulovsku a 

současně oživení zanedbané a nevyužívané části města. 

 Nové G-centrum je součástí prezentace města.  

 

 

2.4.3 Oblast podpory 3.3 Rozvoj a stabilizace venkovských sídel 

Hlavním cílem této oblasti podpory byl udržitelný rozvoj a stabilizace sídel ve venkovském prostoru 

a zvýšení jejich atraktivity pro život.  

Specifické cíle byly definovány takto: 

a) hospodářské oživení venkovských sídel prostřednictvím nových aktivit 

b) zvýšení estetičnosti a kvality venkovského prostředí v regionu 

c) zvýšení kvality, úrovně a dostupnosti zdravotnických a sociálních služeb a služeb občanské 

vybavenosti  

d) zastavení trendu vysídlování venkovských oblastí  

 

2.4.3.1 Finanční pokrok 

Oblast podpory 3.3 podporovala projekty zaměřené na stabilizaci sídel ve venkovském prostoru obou 

krajů regionu Jihovýchod, zejména z pohledu občanské vybavenosti těchto sídel. Pro tuto oblast 

podpory byla vyčleněna obdobná částka jako pro oblast podpory 3.2, celkem 1,32 mil. Kč (tj. 7 % 

z celkové alokace). Ke sledovanému datu dosáhlo čerpání této oblasti podpory cca 90 % vyčleněné 

alokace.  

Tabulka 23: Finanční čerpání na úrovni oblasti podpory 3.3  

Celková alokace (Kč) Proplacené prostředky příjemcům 
(vyúčtované) (Kč) 

Zbývá vyčerpat (Kč) Vyčerpaná alokace (%) 

1 316 083 969,32 1 178 927 288,87 137 156 680,45 89,58% 

Zdroj: IS MONIT 7+, sestava R17, generovaná k datu 29. 3. 2016 

 

2.4.3.2 Věcný pokrok 

V oblasti podpory 3.3 bylo podpořeno celkem 166 projektů, které směřovaly na rozvoj venkovského 

území, resp. venkovských sídel, tj. obcí nad 500 obyvatel, které nejsou příjemci podpory v oblastech 

podpory 3.1 a 3.2. Očekávaná cílová hodnota počtu projektů zaměřených na rozvoj venkovských 

oblastí/sídel byla více než dvojnásobně překročena (Počet podpořených projektů na rozvoj 

venkovských oblastí byl naplněn z 208 %). V oblasti podpory 3.3 byly překročeny cílové hodnoty 

drtivé většiny sledovaných monitorovacích indikátorů (viz též graf níže). Naplněny nicméně nebyly 

dva ukazatele, a to indikátor Plocha nově vybudovaných objektů pro zájmové a volnočasové aktivity 

(naplněno z 86 %) a Počet nových otevřených sítí v oblastech postižených selháním trhu (naplněno 

z 50 %). Co se týče volnočasových a zájmových zařízení, tak ta byla velmi výrazně (a nad původní 

„Senioři zde mají prostor 
pro krásný podzim svého 
života.“ 
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očekávání) podporována v oblasti podpory 3.2 (i 3.1), přičemž v mnoha případech lze zároveň 

očekávat spádový dosah těchto zařízení i do venkovských území regionu.  

U oblasti podpory směřující na rozvoj venkovských sídel je nutné vyzdvihnout, že se významně dařilo 

regenerovat a revitalizovat zanedbané plochy ve venkovských sídlech (indikátor očekávané rozlohy 

plochy revitalizovaných nevyužívaných nebo zanedbaných areálů (brownfields) byl mnohonásobně 

překročen). I u této oblasti podpory byla oproti plánu nad očekávání podpořena oblast sociálních 

služeb, resp. plocha nových zařízení sociálních služeb, u kterých byla cílová hodnota indikátoru Plocha 

nově vybudovaných objektů - sociální služby mnohonásobně překročena (830 %), nicméně co do 

počtu projektů byly sociální služby podpořeny nejméně. V neposlední řadě je nutné ocenit výrazné 

investice do vzdělávací infrastruktury venkovských sídel, která dosáhla asi trojnásobku očekávaného 

rozsahu (měřeno počtem podpořených vzdělávacích zařízení i plochou objektů). U ostatních typů 

služeb došlo k překročení očekávané cílové plochy řádově o 60 až 200 %.  

Graf 17: Míra naplnění cílových hodnot monitorovacích indikátorů o.p. 3.3 (v %) 

  
Zdroj: IS MONIT 7+, sestava R18, generovaná k datu 29. 3. 2016; MI 610108, 610300: sestava MSC106-A 

k 23.3.2016 

Poznámka: zvýrazněno/ohraničeno je plnění výsledkového MI; oranžově neplněný MI  

V oblasti podpory 3.3 byla podporována obdobně jako u předchozích oblastí podpory základní 

občanská infrastruktura, tedy infrastruktura veřejných služeb (vzdělávací, sociální, volnočasová) 

a projekty zaměřené na veřejná prostranství (zejména prostory ve středu obcí, tj. návsi, popř. 

náměstí). Navíc byla okrajově podpořena i infrastruktura ICT (jediný projekt) a naopak, v tak malých 

sídlech nebyla podporována zdravotnická infrastruktura. U oblasti podpory zaměřené na venkovská 

sídla zcela dominovala podpora vzdělávací infrastruktury, které se týkala více než polovina 

podpořených projektů (54 %). Pětina projektů se zaměřovala na volnočasovou a zájmovou 

infrastrukturu (20 %) a na revitalizaci veřejných prostranství (19 %). Sociální infrastruktura byla, co do 

počtu projektů, podporována výrazně méně (7 % projektů), viz též graf níže.  
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Graf 18: Typy podpořených projektů v rámci oblasti podpory 3.3 

 

 Zdroj: IS MONIT 7+, sestava R17, generovaná k datu 29. 3. 2016 

U dominantně podporované vzdělávací infrastruktury směřovala většina projektů do základních škol 

(49 % čistě do základních škol a dalších 30 % společně do základních a středních škol). Mateřské školy 

byly podpořeny v necelé pětině projektů. Pro oblast podpory 3.3 je typická právě podpora spojených 

vzdělávacích zařízení (ZŠ a MŠ).  

V podpořených městech byla celkem regenerována či zrevitalizována obdobná plocha jako v případě 

městských sídel (v oblasti podpory 3.2), a to přes 24 hektarů území, což je o čtvrtinu plochy více než 

se očekávalo. Podařilo se nově založit či zrevitalizovat necelých 8 hektarů veřejné zeleně, téměř 

dvojnásobek plánované rozlohy. Z hlediska plochy u revitalizovaných či regenerovaných objektů 

(opět) i u této oblasti podpory dominovalo využití objektů pro potřeby vzdělávacích zařízení 

(77 tis. m2), následované infrastrukturou pro volnočasové a vzdělávací aktivity (37 tis. m2).  Oby tyto 

typy infrastruktury dominovaly i u nově budovaných ploch, když plocha nově vybudovaných objektů 

pro vzdělávání dosáhla 25 tis. m2 a nová volnočasová a zájmová infrastruktura vznikla na ploše 

20 tis. m2. Plocha nově vybudované vzdělávací infrastruktury byla cca o polovinu menší než plocha 

nově vybudovaných volnočasových zařízení (22 tis. m2). Sociální služby byly i zde podpořeny 

nejméně, jak u revitalizovaných/regenerovaných ploch, tak u ploch nově budovaných.  

U této oblasti podpory je nutné vyzdvihnout více než dvojnásobné překročení očekávaného počtu 

vytvořených pracovních míst, kterých bylo celkem vytvořeno 114, což je ve venkovských oblastech 

cenné.  

Lze konstatovat, že projekty podpořené v rámci oblasti podpory 3.3 se zaměřovaly na vytyčené 

specifické cíle, zejména rozvíjely občanskou vybavenost a zvyšovaly estetičnost a kvalitu venkovského 

prostředí.  Částečně lze konstatovat i příspěvek k oživení venkovských sídel, ve vazbě na nová 

pracovní místa. Nebyla nicméně podpořena dostupnost zdravotnických služeb, protože vzhledem 

k nastaveným podmínkám programu (podpora veřejných zdravotnických služeb) nebyla ve 

venkovských obcích dostatečná absorpční kapacita (absorpční kapacita v oblasti veřejných 

zdravotnických služeb se koncentrovala do větších obcí a měst, tj. do oblastí podpory 3.1, 3.2 a 3.4). 

Ve vazbě na specifický cíl oblasti podpory směřující ke stabilizaci venkovských oblastí lze ocenit silnou 

podporu vzdělávací infrastruktury, včetně přesahu využití této infrastruktury širším obyvatelstvem 

obce. 
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Tabulka 24: Plnění monitorovacích indikátorů na úrovni oblasti podpory 3.3 

Kód 
indiká-

toru 

Úplný název 
indikátoru 

Typ 
indikátoru 

Měrná 
jednotka 

indikátoru 

Cílová hodnota 
indikátoru 

Dosažená 
hodnota 

indikátoru 

Dosažená 
hodnota  

v % 

512100 
Počet podpořených 
projektů na rozvoj 
venkovských oblastí 

Výstup Počet projektů 80,00 166,00 207,50 

640101 

Počet vzdělávacích 
zařízení s novým nebo 
modernizovaným 
vybavením 

Výsledek Počet 19,00 55,00 289,47 

650100 

Plocha 
regenerovaného a 
revitalizovaného území 
celkem 

Výsledek ha 15,00 24,30 162,00 

650505 

Plocha 
regenerovaného a 
revitalizovaného území 
- ve venkovských 
oblastech 

Výsledek ha 15,00 24,12 160,80 

651500 

Plocha regenerovaných 
a revitalizovaných 
objektů ve 
venkovských oblastech 
celkem 

Výsledek m2 61 000,00 117 580,02 192,75 

651501 

Plocha regenerovaných 
a revitalizovaných 
objektů určených pro 
vzdělávání (venkov) 

Výsledek m2 25 000,00 76 905,60 307,62 

651503 

Plocha regenerovaných 
a revitalizovaných 
objektů sociálních 
služeb a zdravotní péče 
(venkov) 

Výsledek m2 2 000,00 3 804,42 190,22 

651504 

Plocha regenerovaných 
a revitalizovaných 
objektů zájmové a 
volnočasové povahy 
(venkov) 

Výsledek m2 35 600,00 36 870,00 103,57 

651200 
Plocha nově 
vybudovaných objektů 
celkem 

Výsledek m2 26 000,00 45 675,22 175,67 

651201 

Plocha nově 
vybudovaných objektů 
pro zájmové a 
volnočasové aktivity 

Výsledek m2 23 680,00 20 407,22 86,18 

651202 
Plocha nově 
vybudovaných objektů 
pro sociální služby 

Výsledek m2 320,00 2 655,31 829,78 

651203 
Plocha nově 
vybudovaných objektů 
pro vzdělávání 

Výsledek m2 11 300,00 25 154,69 222,61 

651205 

Počet nových 
otevřených sítí 
v oblastech 
postižených selháním 
trhu 

Výsledek Počet 2 1 50,00 
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Kód 
indiká-

toru 

Úplný název 
indikátoru 

Typ 
indikátoru 

Měrná 
jednotka 

indikátoru 

Cílová hodnota 
indikátoru 

Dosažená 
hodnota 

indikátoru 

Dosažená 
hodnota  

v % 

652300 

Počet obyvatel nově 
pokrytých 
infrastrukturou pro 
přístup 
k širokopásmovému 
internetu 

Výsledek Počet N/A 1 906,00 - 

651120 
Plocha nově založené 
nebo rekonstruované 
veřejné zeleně 

Výsledek / 

Horizontální 

téma 

ha 4,00 7,90 197,5 

652000 

Plocha revitalizovaných 
nevyužívaných neb 
zanedbaných areálů 
(brownfields) celkem 

Výsledek / 

Horizontální 

téma 

ha 0,03 0,50 1 666,67 

520100 

Počet nově 
vytvořených 
pracovních míst 
celkem 

Výsledek / 

Horizontální 

téma 

Počet 50,00 113,74 227,48 

520101 

Počet nově 
vytvořených 
pracovních míst pro 
muže 

Výsledek / 

Horizontální 

téma 

Počet - 7,72 - 

520102 

Počet nově 
vytvořených 
pracovních míst pro 
ženy 

Výsledek / 

Horizontální 

téma 

Počet - 77,12 - 

Zdroj: IS MONIT 7+, sestava R18, generovaná k datu 29. 3. 2016 
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2.4.3.3 Příklad úspěšného projektu 

ABSTRAKT: VÝSLEDKY PŘÍPADOVÉ STUDIE 

Oblast podpory 3.3 Rozvoj a stabilizace venkovských sídel 

PROJEKT: Moderní digitální výukové centrum v ZŠ Brtnice 

Příjemce: Město Brtnice, Místo: Brtnice 

Výše rozpočtu: 3 019 575 Kč, Termín realizace: 30. 10. 2013 - 30. 09. 2014 

CÍL PROJEKTU: Zkvalitnění výuky v základní 
škole v Brtnici o minimálně 70 %, dosažení 
takového stavu, aby min. 95 % dětí do 15 let 
školou povinných, kteří jsou obyvateli Brtnice a 
přilehlých obcí, bylo žáky ZŠ v Brtnici. V 
konečném důsledku zvýšení 
konkurenceschopnosti školy proti ostatním 
školám v okolí a zajištění prostoru pro rozvoj 
otevřené komunitní školy v Brtnici. 

CÍLOVÉ SKUPINY PROJEKTU: děti ve věku 
povinné školní docházky, žijící ve spádovém 
území města Brtnice a přilehlých obcí; obyvatelé území města Brtnice. 

DOPADY PROJEKTU: 

V rámci projektu byly přebudovány 4 učebny ZŠ Brtnice na moderní digitální učebny. Byly vytvořeny: 
digitální multifunkční učebna, digitální odborná učebna pro fyziku a chemii, digitální odborná učebna 
přírodopisu a komunitní multimediální kuchyň (na obrázku). 

Dopady projektu v oblasti zvýšení kvality, úrovně a dostupnosti služeb občanské vybavenosti: 

 Zvýšení kvality vzdělávání v ZŠ Brtnice díky zavedení 
moderních metod výuky (především v odborných 
předmětech jako fyzika, chemie, přírodopis, pracovní 
činnosti, a díky využití multifunkční učebny i v dějepise, 
zeměpise, matematice či při výuce jazyků). 

 Nové moderní učebny umožňují zavádět inovativní 
výuku odborných předmětů digitální formou a zároveň umožňují aktivní práci žáků při 
praktikách a cvičeních z odborných předmětů. 

 Díky celkovému postupnému zvyšování kvality vzdělávání (s přispěním tohoto projektu) 
většina dětí do 15 let školou povinných, které jsou obyvateli Brtnice a přilehlých obcí, 
navštěvuje ZŠ v Brtnici. 

Dopady projektu nad rámec cílů projektu: 

 Využívání nových prostor a vybavení pro pořádání kulturních akcí a tvorbu informačních 
materiálů pro obec.  

 Posílení spolupráce ZŠ a obce a širší zapojení ZŠ do kulturního života obce. 

PŘÍKLADY DOBRÉ PRAXE:  

 Návaznost na předchozí aktivity v oblasti 
zvyšování kvality vzdělávací infrastruktury ZŠ.  

 Úzká a dobře fungující spolupráce mezi školou 
a obcí. 

„Televize v kuchyňce je perfektní. 
Je to velmi názorné, žáci přímo 
vidí, jaký je postup receptů, jaký 
krok mají udělat.“  

„Místní i lidé z okolí vidí, že obec do školy 
investuje a je to vidět. Je to díky tomu, že 
jde ruku v ruce zřizovatel a škola, to je 
zásadní. Vždycky se dokážeme domluvit, 
máme vzájemnou podporu.“ 



 

61 
 

ABSTRAKT: VÝSLEDKY PŘÍPADOVÉ STUDIE 

Oblast podpory 3.3 Rozvoj a stabilizace venkovských sídel 

PROJEKT: Rozšíření MŠ Ratíškovice 

Příjemce: Obec Ratíškovice, Místo: Ratíškovice 

Výše rozpočtu: 6 997 013 Kč, Termín realizace: 1. 5. 2012 – 25. 2. 2015 

CÍL PROJEKTU: Zajistit kvalitní a 
dostupné předškolní vzdělání 
pro místní děti a děti z 
přilehlého okolí a umožnit jim 
co nejlepší přípravu pro nástup 
na základní školu.  

CÍLOVÉ SKUPINY PROJEKTU: 
děti v předškolním věku a jejich 
rodiče; pedagogové MŠ. 

DOPADY PROJEKTU: 

V rámci projektu byla provedena přístavba objektu ke stávající budově MŠ, kde byla vytvořena nová 
třída s kapacitou 24 žáků, která byla vybavena nábytkem a herními a didaktickými pomůckami včetně 
moderních technologií. 

Dopady projektu v oblasti zvýšení kvality, úrovně a dostupnosti služeb občanské vybavenosti: 

 Zvýšení dostupnosti předškolního vzdělávání díky 
zvýšení kapacity MŠ Ratíškovice ze 125 na 149 
míst – pokrytí poptávky po MŠ v obci. 

 Zajištění kvalitního předškolního vzdělávání – 
poskytování výuky ve stejně vysoké kvalitě jako ve 
stávajících prostorách díky pořízení moderního 
vybavení a kvalitních didaktických pomůcek. 

 Podpora celkové kvality života obyvatel obce – 
větší počet rodičů dětí v předškolním věku má 
šanci se vrátit do pracovního procesu.   

Další dopady projektu: 

 Zvýšení zaměstnanosti ve venkovském regionu – v rámci projektu bylo vytvořeno 
3,63 pracovních míst. 

PŘÍKLADY DOBRÉ PRAXE:  

 Zajištění dostupného a kvalitního 
předškolního vzdělávání pro všechny děti 
v odpovídajícím věku v obci. Díky zájmu i 
z okolních obcí však poptávka stále 
převyšuje kapacitu MŠ.  

 

 

  

„Celou MŠ naplníme jen dětmi z Ratíškovic. 
Novou třídu jsme naplnili hned a stále máme 
přetlak dětí.“ (vedoucí učitelka MŠ) 

„Ratíškovice jsou z hlediska školek 
atraktivní, naše MŠ jsou kvalitní. 
Například ještě před projektem jsme 
vybudovali nové zahrady 
s environmentálními prvky. I lidé 
z okolních obcí vezou raději děti do 
Ratíškovic.“ (místostarosta Ratíškovic) 
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2.4.4 Oblast podpory 3.4 Veřejné služby regionálního významu 

Hlavním cílem této oblasti podpory bylo zvyšování kvality života obyvatel regionu. 

Specifické cíle byly definovány takto: 

a) zkvalitnění infrastruktury veřejných služeb s regionálním významem 

b) podpora rozvoje a zkvalitnění občanské vybavenosti  

c) zvýšení kvality péče o zdraví obyvatel regionu  

d) sociální integrace skupin postižených sociální exkluzí  

 

2.4.4.1 Finanční pokrok 

Oblast podpory 3.4 podporovala projekty rozvíjející veřejné služby s regionálním významem, zejména 

z pohledu občanské vybavenosti. Pro tuto oblast podpory bylo vyčleněno celkem 1,09 mil. Kč (tj. 5 % 

z celkové alokace). Čerpání této oblasti podpory dosáhlo ke sledovanému datu cca 90 % vyčleněné 

alokace.  

Tabulka 25: Finanční čerpání na úrovni oblasti podpory 3.4  

Celková alokace (Kč) Proplacené prostředky příjemcům 
(vyúčtované) (Kč) 

Zbývá vyčerpat (Kč) Vyčerpaná alokace (%) 

1 092 019 603,27 1 151 281 287,24 -59 261 683,97 105,43% 

Zdroj: IS MONIT 7+, sestava R17, generovaná k datu 29. 3. 2016 

 

2.4.4.2 Věcný pokrok 

V oblasti podpory 3.4 bylo podpořeno celkem 50 projektů, které směřovaly na rozvoj veřejných 

služeb regionálního významu. Očekávaná cílová hodnota počtu projektů v této oblasti byla 

sedminásobně překročena, jednalo se tak o nejvyšší překročení odhadovaného počtu projektů (Počet 

podpořených projektů na služby regionálního významu byl naplněn z 357 %). Cílové hodnoty většiny 

sledovaných monitorovacích indikátorů v této oblasti podpory byly překročeny (viz též graf níže). 

Nenaplněny nicméně zůstaly dva ukazatele, zejména indikátor Plochy regenerovaných 

a revitalizovaných objektů pro vzdělávání (naplněno z 62 %) a drobně pak indikátor Plochy 

regenerovaného a revitalizovaného území celkem (naplněno z 93 %). Na vzdělávací infrastrukturu 

bylo přesto namířeno nejvíce projektů, a to 37, přičemž i projektů bylo v této oblasti podpory 

podpořeno více. Zároveň byl vysoce (šestinásobně) překročen ukazatel Plochy nově vybudovaných 

objektů pro vzdělávání, což však nemuselo vždy znamenat, že by vznikl zcela nový objekt, mohlo se 

například jednat o vybudování nové učebny v rámci stávající budovy školy. Celkově lze konstatovat, 

že podpora vzdělávací infrastruktury, v tomto případě středních škol a středních odborných učilišť, 

byla celkově v rámci této oblasti podpory vysoká. 

U oblasti podpory směřující na rozvoj veřejných služeb regionálního významu je nutné vyzdvihnout, 

že se podařilo poměrně významně investovat do vzdělávací soustavy, konkrétně středního škol 

a středních odborných učilišť, které byly modernizovány v souladu s potřebami trhu práce. 

U ostatních typů služeb došlo k překročení očekávané cílové plochy řádově o jednotky až desítky 

procent.  



 

63 
 

Graf 19: Míra naplnění cílových hodnot monitorovacích indikátorů o.p. 3.4 (v %) 

 

Zdroj: IS MONIT 7+, sestava R18, generovaná k datu 29. 3. 2016; MI 610108, 610300: sestava MSC106-A 

k 23.3.2016 

Poznámka: zvýrazněno/ohraničeno je plnění výsledkového MI; oranžově neplněný MI  

V oblasti podpory 3.4 byla kromě vzdělávacích zařízení podpořena i zdravotnická zařízení, a to celkem 

8 nemocnic (v rámci 10 projektů), viz též graf níže. Sociální infrastruktura byla podpořena okrajověji, 

celkem ve 3 projektech, které směřovaly na podpor chráněného a tréninkového bydlení a dále na 

rozšíření služeb pro seniory.  

Graf 20: Typy podpořených projektů v rámci oblasti podpory 3.4 

 

 Zdroj: IS MONIT 7+, sestava R17, generovaná k datu 29. 3. 2016 

 

Díky podpořeným projektům byly celkem regenerovány či zrevitalizovány celkem 3,3 hektary plochy. 

Z hlediska plochy u revitalizovaných či regenerovaných objektů převažovala u této oblasti podpory 

plocha zdravotnických zařízení. I u nově budovaných objektů převažovala zdravotnická zařízení 

(vybudovaná plocha o rozloze 9 tis. m2), následovaná zařízeními pro sociální služby a středními 

školami (3,8 tis. m2).  
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Rovněž u této oblasti podpory je nutné vyzdvihnout vysoké překročení očekávaného počtu 

vytvořených pracovních míst, kterých bylo celkem vytvořeno 49, což téměř pětinásobek očekávaného 

počtu.  

Projekty podpořené v rámci oblasti podpory 3.4 se zaměřovaly na všechny vytyčené specifické cíle, 

zejména na zkvalitnění infrastruktury veřejných služeb s regionálním významem, přičemž se jednalo 

zejména o vzdělávací a zdravotnická zařízení. Projekty přispěly ke zkvalitnění občanské vybavenosti 

i zvýšení kvality péče o zdraví obyvatel obou krajů. Část projektů přispěla i sociální integraci skupin 

ohrožených sociální exkluzí.  

Tabulka 26: Plnění monitorovacích indikátorů na úrovni oblasti podpory 3.4 

Kód 
indiká-

toru 

Úplný název 
indikátoru 

Typ 
indikátoru 

Měrná 
jednotka 

indikátoru 

Cílová hodnota 
indikátoru 

Dosažená 
hodnota 

indikátoru 

Dosažená 
hodnota  

v % 

0022 Počet podpořených 
projektů na služby 
regionálního významu 
(celkem) 

Výstup Počet projektů 14,00 50,00 357,14 

640101 Počet vzdělávacích 
zařízení s novým nebo 
modernizovaným 
vybavením 

Výsledek Počet 45,00 80,00 177,77 

640102 Počet zdravotnických 
zařízení nově 
vybavených speciálním 
přístrojovým 
vybavením 

Výsledek Počet 6,00 9,00 150,00 

650100 Plocha 
regenerovaného a 
revitalizovaného území 
celkem 

Výsledek ha 3,50 3,26 93,14 

651100 Plocha 
regenerovaných a 
revitalizovaných 
objektů ve městech 
celkem 

Výsledek m2 23 400,00 26 411,28 112,87 

651101 Plocha 
regenerovaných a 
revitalizovaných 
objektů určených pro 
vzdělávání (města) 

Výsledek m2 3 700,00 2 312,06 62,49 

651103 Plocha 
regenerovaných a 
revitalizovaných 
objektů pro sociální 
služby a zdravotní péči 
(města) 

Výsledek m2 23 000,00 24 099,22 104,78 

651200 Plocha nově 
vybudovaných objektů 
celkem 

Výsledek m2 9 960,00 16 670,06 167,37 

651202 Plocha nově 
vybudovaných objektů 
pro sociální služby 

Výsledek m2 350,00 3 822,22 1 092,06 

651203 Plocha nově 
vybudovaných objektů 
pro vzdělávání 

Výsledek m2 610,00 3 791,88 621,62 
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Kód 
indiká-

toru 

Úplný název 
indikátoru 

Typ 
indikátoru 

Měrná 
jednotka 

indikátoru 

Cílová hodnota 
indikátoru 

Dosažená 
hodnota 

indikátoru 

Dosažená 
hodnota  

v % 

651204 Plocha nově 
vybudovaných objektů 
pro zdravotnictví 

Výsledek Počet 9 000,00 9 055,96 100,62 

520100 Počet nově 
vytvořených 
pracovních míst 
celkem 

Výsledek / 

Horizontální 

téma 

Počet 10,00 49,00 490,00 

520101 Počet nově 
vytvořených 
pracovních míst pro 
muže 

Výsledek / 

Horizontální 

téma 

Počet - 5,00 - 

520102 Počet nově 
vytvořených 
pracovních míst pro 
ženy 

Výsledek / 

Horizontální 

téma 

Počet - 43,00 - 

Zdroj: IS MONIT 7+, sestava R18, generovaná k datu 29. 3. 2016 

 

 

2.4.4.3 Příklad úspěšného projektu 

ABSTRAKT: VÝSLEDKY PŘÍPADOVÉ STUDIE 

Oblast podpory 1.3 Obnova vozového parku drážních vozidel hromadné přepravy osob 

PROJEKT: Rekonstrukce budovy interny v Nemocnici Havlíčkův Brod 

Příjemce: Kraj Vysočina 

Místo: Havlíčkův Brod 

 Výše rozpočtu: 198,7 mil. Kč 

Termín realizace: 1. 7. 2007 – 15. 10. 2010 

CÍL PROJEKTU: Dosažení vyšší míry 
úspešnosti léčby pacientů a zajištění 
odpovídajících podmínek pro pacienty i pro 
personál Nemocnice HB. Zajištění moderní 
úrovně léčby pacientů s odpovídajícím 
moderním přístrojovým vybavením, včetně 
zavádění nových šetrnějších metod léčby 
pacientů s kratší dobou hospitalizace. 

CÍLOVÉ SKUPINY PROJEKTU:  Obyvatelé 
regionu. 

DOPADY PROJEKTU:    

Realizována byla kompletní rekonstrukce budovy interny (nové instalace kanalizace, vodovodu 

a topení, rekonstrukce elektroinstalace, výměna povrchů podlah, stěn, úprava sociálního zařízení, 

zřízení evakuačního výtahu atd.). Dále došlo ke kompletní rekonstrukci lůžkové části a modernizaci JIP 

a oddělení kardiologie. Nakoupeno bylo 280 kusů moderní přístrojové techniky. 

Dopady projektu v oblasti modernizace lékařských technologií v centrální budově Nemocnice HB: 

 Zvýšení bezpečnosti prováděných operací. 

Zdroj: http://www.jihovychod.cz/ 
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 Zajištění lepší diagnostiky onemocnění a lepšího monitoringu pacientů. 

 Zvýšení míry úspěšnosti a šetrnosti léčby. 

Dopady projektu v oblasti poskytování kvalitní zdravotnické péče v pavilonu interních oborů: 

 Zajištění odpovídajících sociálních a hygienických podmínek pro 
pacienty i pro personál. 

 Zvýšení komfortu pro pacienty (zlepšení psychického stavu 
pacientů). 

 Zvýšení spokojenosti zaměstnanců, kteří oceňují komfortnější 
prostředí pro vykonávání své služby. 

 Zvýšení bezpečnosti pro pacienty i pracovníky nemocnice. 

PŘÍKLADY DOBRÉ PRAXE:  

 Koncepční přístup k řízení a plánování zdravotnických služeb v kraji Vysočina. 
 Včasné plánování a tvorba technických dokumentací. 
 Dobrá spolupráce Kraje Vysočina s Nemocnicí HB. 
 Pečlivé plánování a zvládnutí náročné logistické situace Nemocnice HB, kdy ani v době 

rekonstrukce nedošlo k uzavření jednotlivých oddělení.  

 

 

  

„Díky vybudování 
menších pokojů mají 
pacienti více soukromí, 
což přispívá zlepšení 
jejich psychického stavu“ 
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ABSTRAKT: VÝSLEDKY PŘÍPADOVÉ STUDIE 

Oblast podpory 3.4 Veřejné služby regionálního významu 

PROJEKT: Regionální centrum mechatroniky 

Příjemce: Střední škola technická a ekonomická, Brno, Olomoucká 61, Místo: Brno – Černovice 

Výše rozpočtu: 4 661 499 Kč, Termín realizace: 1. 10. 2008 - 30. 09. 2009 

 
CÍL PROJEKTU: Přispět ke zkvalitnění výuky 
mechatroniky prostřednictvím inovace 
technického vybavení v praktickém odborném 
vzdělávání.  

CÍLOVÉ SKUPINY PROJEKTU: studenti 
maturitních oborů mechanik elektronik-
mechatronik, mechatronik, mechanik seřizovač 
a strojírenství; nezaměstnaní; pracovníci firem. 

DOPADY PROJEKTU: 

V rámci projektu byla nově vybudována a vybavena laboratoř hydrauliky a pneumatiky a byli 
proškoleni 2 pedagogičtí pracovníci pro práci s pořízeným vybavením. 

Dopady projektu v oblasti zkvalitnění infrastruktury veřejných služeb s regionálním významem 

a podpory rozvoje a zkvalitnění občanské vybavenosti: 

Dopady pro příjemce a cílovou skupinu žáků SŠ:  

 Rozšíření a zvýšení kvality technického vybavení pro praktickou výuku oboru mechatroniky.  

 Zkompletování vybavení pro výuku mechatroniky, odpovídající současné úrovni technologií. 

 Zvýšení kvalifikace pedagogů pro výuku 
mechatroniky včetně získání a využívání 
didaktických výukových materiálů. 

V dlouhodobém horizontu pak tyto dopady přispívají k: 

 zefektivnění a zkvalitnění výuky mechatroniky,  

 zvýšení uplatnitelnosti absolventů oboru mechatronik na trhu práce díky získání komplexního 
vzdělání a kvalifikace v oboru mechatroniky, 

 nárůst zájmu o studium technických oborů.  

Dopady projektu pro pracovníky firem a nezaměstnané:  

 Využívání pořízeného vybavení pro další vzdělávání pracovníků firem. 

 Realizace rekvalifikačních kurzů pro uchazeče o zaměstnání.  

V dlouhodobém horizontu pak tyto dopady přispívají k: 

 zvýšení počtu obyvatel regionu s kvalifikací / proškolením v oboru mechatroniky. 

Projekt měl také některé neočekávané dopady: 

 Probuzení zájmu o výuku ve vybudované 
učebně ze strany studentů jiných oborů. 

 Využívání vybavení pro vzdělávání žáků 
zahraničních škol a žáků ZŠ v oblasti mechatroniky. 

„Zajímavou nadstavbou projektu je, že žáci mají 
v dnešní době o něco sami zájem.“ 

„Podařilo se nám najít lidi, kteří jsou 
odborníky, ale i fanoušky tohoto oboru, 
dávají tomu „šmrnc“.“ 
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PŘÍKLADY DOBRÉ PRAXE:  

 Využití zkvalitněné, tj. technicky zhodnocené vzdělávací infrastruktury i pro další cílové 
skupiny.  

 Další rozšiřování a zkvalitňování pořízeného technického vybavení.   
 Navázání „měkkých“ projektů (např. OP VK) na vybudovanou infrastrukturu. 
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3 Případové studie 
Tabulka 27: Seznam případových studií 

Oblast 

podpory 

Číslo projektu Název projektu Příjemce 

1.1 CZ.1.11/1.1.00/01.00013 II/360 Oslavička - obchvat, 2. stavba Kraj Vysočina 

1.2 CZ.1.11/1.2.00/01.00059 Město Rousínov - autobusový terminál Město Rousínov 

1.3 CZ.1.11/1.3.00/02.00498 Žijeme společně II. - bezbariérová MHD v 

krajském městě Jihlava 

Dopravní podnik 

města Jihlavy, a.s. 

1.4 CZ.1.11/1.4.00/02.00461 Cyklostezka Brno-Obřany - Bílovice nad 

Svitavou 

Časnýř 

2.1 CZ.1.11/2.1.00/01.00069 EA Hotel Joseph 1699 Accomo s.r.o. 

2.2 CZ.1.11/2.2.00/02.00578 S kahanem za permoníky Mikroregion Kahan 

dso 

3.1  IPRM Jihlavy St. m. Jihlava 

3.2 CZ.1.11/3.2.00/01.00259 G-centrum, Mikulov Město Mikulov 

3.3 CZ.1.11/3.3.00/36.01520 Moderní digitální výukové centrum v ZŠ 

Brtnice 

Město Brtnice 

 CZ.1.11/3.3.00/36.0151 Rozšíření MŠ Ratíškovice Obec Ratíškovice 

3.4 CZ.1.11/3.4.00/01.00071 Rekonstrukce budovy interny v Nemocnici 

Havlíčkův Brod 

Kraj Vysočina 

 CZ.1.11/3.4.00/01.00049 Regionální centrum mechatroniky Střední škola 

technická a 

ekonomická, Brno, 

Olomoucká 61 

 

Případové studie jsou obsahem samostatné Přílohy 1: Případové studie, připojené k Závěrečné 

zprávě. 

 


