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Vážení čtenáři jarního vydání news-
letteru, v přírodě je jaro časem ob-
novy, zeleně a rašení. I my se můžeme 
pochlubit tím, že naše pomyslná pro-
jektová zeleň zdárně bují a roste….

ROP Jihovýchod patří k programům, kterým 
se daří čerpat fi nance plynule a zároveň 
efektivně. S ohledem na dlouhodobý 
trend vývoje kurzu eura vůči koruně se 
včasné čerpání ukazuje jako velká výhoda, 
protože se tím pádem do regionu dostane 
větší objem prostředků na více projektů. 
Aktuální stav čerpání vám ukáže graf na 
str. 2. Rychlost čerpání se v létě roku 2010 
ukázala být pozitivem i kvůli rozhodnutí 
vlády nepokračovat ve spolufi nancování 
nově schvalovaných projektů ve všech 
regionálních operačních programech. 
Regionu Jihovýchod se tak z hlediska 
spolufi nancování podařilo ze státního 

rozpočtu získat největší objem. Efektivitu 
čerpání dokazuje bezproblémové 
plnění indikátorů programu (například 
km silnic a cyklostezek, nových školských, 
zdravotnických a sociálních zařízení, 
nově vytvořených pracovních míst atd.), 
ke kterým jsme se zavázali Evropské 
komisi. Úspěchem je i to, že se nám 
daří průběžně certifi kovat vysoký objem 
fi nančních prostředků (certifi kace je nutná 
pro proplacení dotací již ukončených 
a zkontrolovaných projektů Evropskou 
komisí). 

V současné době máme za sebou pět 
let běhu programu, „pod smlouvami“ je 
přibližně 70 % fi nancí programu a v prá-
vě probíhajících výzvách jsou k dispozici 
téměř 2 miliardy korun. Tyto zbývající fi -
nanční prostředky v programu je nutné 
využít na plánované cíle programu, které 
zatím nebyly naplněny. Pojďte se spolu 
s námi na stránkách 3–5 podívat, jak to 
bude v následujících letech vypadat s vý-
zvami na projekty, co nás v tomto a násle-
dujícím roce z hlediska možností čerpání 
dotací ještě čeká.
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ROP JIHOVÝCHOD – 
PŘEHLED ČERPÁNÍ KE DNI 10. 3. 2011

Doprava Rozvoj měst a obcíCestovní ruch
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   Závazek vůči příjemcům       Vyhlášené a plánované výzvy, zaregistrované projekty      Zbývá z alokace bez rezervy      Rezerva

Oblast podpory Alokace (Kč)

1.1 6 391 024 235

1.2 859 134 821

1.3 939 409 093

1.4 447 369 948

Oblast 
podpory

Alokace 
(Kč)

2.1 2 991 664 277

2.2 315 390 111

Oblast podpory Alokace (Kč)

3.1 2 001 153 727

3.2 1 246 365 340

3.3 956 046 422

3.4 795 742 867
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PLÁNOVANÉ VÝZVY V LETECH 2011–2013

Přibližně 70 % fi nancí z Regionálního 
operačního programu Jihovýchod je 
kryto smlouvami o poskytnutí dotace. 
V tomto článku vám představíme pláno-
vané výzvy a jejich specifi ka pro nadchá-
zející roky a rovněž z hlediska způsobu 
fi nancování odlišný způsob administra-
ce tzv. „náhradních projektů“.

VÝZVY K PŘEDKLÁDÁNÍ 
PROJEKTŮ V ROCE 2011
V roce 2011 budou nadále probíhat kontinuální 

výzvy oblastí podpory 1.1 Rozvoj dopravní infra-

struktury v regionu, 3.1 Rozvoj urbanizačních cen-

ter a 3.4 Veřejné služby regionálního významu.

V těchto oblastech podpory jsou téměř vý-

hradními příjemci kraje a statutární města Brno 

a Jihlava a z tohoto pohledu je tedy pro širší 

okruh příjemců zajímavější ta informace, že bu-

dou vyhlášeny kolové výzvy do oblastí podpory 

1.2 Rozvoj dopravní obslužnosti a veřejné do-

pravy, 3.2 Rozvoj regionálních středisek a 3.3 

Rozvoj a stabilizace venkovských sídel, viz ta-

bulka na str. 4–5.

Oblast podpory 1.2
Budou podpořeny následující typy projektů:

•  informační a odbavovací systémy pro cestující;

•  výstavba a technické zhodnocení přestupních 

terminálů včetně záchytných parkovišť,

•  instalace zařízení dopravní telematiky – navá-

děcí, informační a dispečerské systémy;

•  výstavba systémů Park and Ride.

Výše uvedené typy projektů musí být začleně-

ny do integrovaných dopravních systémů krajů 

a rovněž budou lépe obodovány ty projekty, 

které budou zohledňovat více typů dopravy – 

silniční a železniční. Z těchto důvodů vřele 

doporučujeme projektový záměr konzultovat 

s příslušnými odbory krajských úřadů.

Alokace na výzvu 100 milionů korun může být 

zvýšena až o 200 milionů korun, a to o tzv. do-

datečné prostředky, které má Česká republika 

přislíbené od Evropské komise v důsledku ne 

tak příznivého makroekonomického vývoje 

v letech 2007–2009 v porovnání s ostatními 

členskými státy. V případě programu ROP Jiho-

východ se jedná o částku přibližně 300 milionů 

korun, která bude pravděpodobně rozdělena 

mezi oblasti podpory 1.1 a 1.2. Je tedy možné, 

že z důvodu čekání na dodatečné prostředky 

může být termín vyhlášení výzvy, 30. červen 

2011, posunut směrem ke konci roku 2011.

Oblast podpory 3.2 a 3.3 – Zařízení 
sociálních služeb a broadband
V oblasti podpory 3.2 a 3.3 budou vyhlášeny 

výzvy na výstavbu a rekonstrukci zařízení sociál-

ních služeb a na broadbandová připojení.

Zařízení sociálních služeb
V průběhu roku 2010 byly ve spolupráci s od-

bory sociálních služeb kraje Vysočina a Jihomo-

ravského na základě komunitních plánů analy-

zovány potřebné typy zařízení sociálních služeb 

registrovaných dle zákona č. 108/2006.

Z analýz vyplynulo, že v kraji Vysoči-
na jsou potřeba zařízení pro:

A) osoby s mentálním a kombinovaným posti-

žením a osoby s autismem

•  podporu získají objekty pro poskytování so-

ciální služby denního a týdenního stacionáře, 

případně centra denních služeb pro cílové 

skupiny seniorů a osob se zdravotním po-

stižením – prioritou je vytváření kapacit pro 

specializovanou péči zaměřenou na skupiny 

uživatelů se specifi ckými potřebami (např. 

osoby s poruchou autistického spektra, s pro-

blémy s životem v kolektivu, s komunikačními 

obtížemi, s prvky agresivity);

•  prostory pro poskytování služby chráněného 

bydlení.

B) děti a mládež

•  prostory pro sociální služby nízkoprahových 

zařízení pro děti a mládež – prioritou je dopl-

nění chybějícího pokrytí území touto službou.

C) senioři

•  prostory pro poskytování sociální služby den-

ního a týdenního stacionáře, případně cent-

ra denních služeb pro cílové skupiny seniorů 

a osob se zdravotním postižením – prioritou je 

vytváření kapacit pro specializovanou péči za-

měřenou na skupiny uživatelů se specifi ckými 

potřebami (např. osoby s poruchou autistické-

ho spektra, s problémy s životem v kolektivu, 

s komunikačními obtížemi, s prvky agresivity);

•  rekonstrukce, přístavba, dostavba a pořízení 

materiálního a technického vybavení pro so-

ciální domovy pro seniory.

D) osoby s duševním onemocněním

•  prostory pro poskytování služby chráněného 

bydlení;

•  prostory pro poskytování pobytové formy 

služby sociální rehabilitace.

V Jihomoravském kraji jsou to tato zařízení:
A) osoby se zdravotním postižením

•  podpora rozvoje a zvýšení dostupnosti chrá-

něných bydlení;

B)  osoby ohrožené sociálním vyloučením a oso-

by v krizi

•  podpora rozvoje nízkoprahových denních center;

pokračování na straně 4
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C) cílová skupina senioři

•  zkvalitnění péče o seniory v pobytových zaří-

zeních – modernizace technického vybavení.

Pro úplnost informace je třeba dodat, že v sou-

časné době probíhá analýza absorpční kapacity 

zařízení sociálních služeb potenciálně realizova-

telných na plochách a v budovách brownfi elds. 

Je tedy možné, že tento typ projektu bude vy-

hlášena „podvýzva“ s vlastní alokací.

Brownfi eldy v ROP Jihovýchod chápeme po-

zemky a budovy po zemědělské nebo průmyslové 

výrobě v intravilánech i extravilánech obcí, nebo po-

zemky a budovy v urbanizovaném území, které ztra-

tily své původní využití, jsou zanedbané, případně 

kontaminované. Podporována je jejich rekonverze 

na nové využití veřejného charakteru nebo ekono-

mické využití jiné, než jsou dle Odvětvové klasifi kace 

ekonomických činností (OKEČ): Zemědělství, mys-

livost, lesnictví (tj. OKEČ sekce A), Rybolov a chov 

ryb (tj. OKEČ sekce B), Těžba nerostných surovin (tj. 

OKEČ sekce C), Zpracovatelský průmysl (tj. OKEČ 

sekce D), Výroba a rozvod elektřiny, plynu a vody (tj. 

OKEČ sekce E) a stavebnictví (tj. OKEČ sekce F).

Případný projektový záměr zařízení sociální péče 

musí být zkonzultován s územně příslušnými od-

bory sociální péče jednotlivých krajů (JUDr. Věra 

Švarcová pro kraj Vysočina, JUDr. Libuše Holaso-

vá pro Jihomoravský kraj), problematiku napojení 

na brownfi elds doporučujeme konzultovat na Úřa-

dě Regionální rady Jihovýchod.

Broadbandem je myšlena podpora výstavby míst-

ních páteřních datových sítí, které slouží pro zpřístup-

nění telekomunikačních služeb a vysokorychlostního 

internetu veřejnosti. Příjemcem podpory budou veřej-

né subjekty, které musí poskytnout tuto síť za tržních 

podmínek komerčním poskytovatelům internetu. 

S ohledem na nařízení Evropské komise lze tuto 

investici realizovat pouze v oblastech postižených 

prokazatelným selháním trhu. Jedná se o území, 

kde se komerčním poskytovatelům internetu ne-

vyplatí z důvodu nízké nebo nulové návratnosti 

soukromých investic páteřní sítě realizovat – v re-

gionu Jihovýchod se jedná o území převážně 
v kraji Vysočina. Vyhlášení výzvy je plánováno 

na 3. čtvrtletí roku 2011.

VÝZVY K PŘEDKLÁDÁNÍ 
PROJEKTŮ V ROCE 2012
Vedle již zmíněných kontinuálních výzev oblastí 

podpory 1.1, 3.1 a 3.4 budou ve druhém pololetí 

roku 2012 vyhlášeny závěrečné poslední výzvy ob-

lastí podpory 1.4 Rozvoj infrastruktury pro nemo-

torovou dopravu, 2.1 Rozvoj infrastruktury pro ces-

tovní ruch a 2.2 Rozvoj služeb v cestovním ruchu.

Hlavním mottem těchto výzev bude vzájemná 

propojenost projektů ze všech oblastí podpory 

p
o

kr
ač

ov
án

í z
e 

st
ra

ny
 3

Oblast podpory Datum zahájení Datum ukončení Alokace v mil. Kč

1.1  Rozvoj dopravní infrastruktury v regionu Kontinuální výzva 170 A

1.1  Rozvoj dopravní infrastruktury v regionu Kontinuální výzva 840 A

1.2  Rozvoj dopravní obslužnosti a veřejné dopravy 30. červen 2011 30. září 2011 100 V

2.1  Rozvoj infrastruktury pro cestovní ruch 3. listopadu 2010 14. dubna 2011 372
V
h

3.1  Rozvoj urbanizačních center 21. únor 2011 Kontinuální výzva 690 P

3.2  Rozvoj regionálních středisek 30. červen 2011 30. září 2011 165 B

3.3  Rozvoj a stabilizace venkovských sídel 30. červen 2011 30. září 2011 160 B

3.3  Rozvoj a stabilizace venkovských sídel 3. čtvrtletí 2011 4. čtvrtletí 2011 100 Š

3.4  Veřejné služby regionálního významu Kontinuální výzva 35 B

Pozn.: Probíhající kontinuální výzvy
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1.4, 2.1 a 2.2. Cílem je, aby k základnímu projek-

tu předloženému do oblasti podpory 2.1 byl jako 

navazující projekt předložen projekt z oblasti pod-

pory 1.4 a 2.2.  Vzhledem k tomu, že tato myšlenka 

synergických projektů je teprve rozvíjena, uvítáme 

jakékoliv náměty a konzultace – kontaktujte prosím 

přímo mne, email: jaros@jihovychod.cz. Typy pro-

jektů oblastí podpory 1.4, 2.1 a 2.2 jsou uvedeny 

v Prováděcím dokumentu ROP Jihovýchod, který 

naleznete na stránkách www.jihovychod.cz. Uby-

tovací zařízení již nebudou podporována.

Náhradní projekty 
Příslib fi nancí z Evropské unie vůči Regionálnímu 

operačnímu programu Jihovýchod je veden v eu-

rech (704 milionů euro) a byl dohodnut v roce 2007 

(při tehdejším kurzu cca 28 Kč/euro). Úřad Regio-

nální rady vyplácí dotace v korunách, přičemž vli-

vem posilování koruny vůči euru dochází k tomu, že 

v programu je stále méně korun než v roce 2007. 

Vzhledem k tomu, že kurzové riziko řídí úřad 

a nikoliv příjemce a také vzhledem k tomu, že 

jedním z klíčových cílů úřadu je vyčerpat alokaci 

programu v maximální možné míře na kvalitní 

projekty, bude u všech nově vyhlašovaných vý-

zev zaveden institut tzv. náhradního projektu.

Náhradní projekt je takový projekt, který dosá-

hl alespoň minimální bodové hranice (většinou 

50 bodů), ale fi nanční alokace výzvy již na něj 

nepostačuje. S takovým projektem může být 

uzavřena smlouva, která mu zaručí, že prostřed-

ky z kurzové rezervy (část fi nanční alokace, kte-

rá je zadržována pro pokrytí kurzového rizika), 

a ušetřené prostředky z předchozích již realizo-

vaných projektů mu budou převedeny.

Prakticky to pro příjemce bude znamenat, že 

svůj projekt zrealizuje za vlastní peníze a před-

loží pouze jednu závěrečnou žádost o platbu. 

Příjemce počítá s variantou, že na jeho projekt 

nezbydou fi nance v plném fi nančním rozsahu 

předloženého projektu, nebo dokonce vůbec 

žádné fi nance.

Úřad bude po schválení náhradních projektů ko-

munikovat s jejich zástupci a bude je informovat 

o podmínkách podpisu smlouvy, možnostech 

realizace a dalších okolnostech týkajících se ná-

hradního projektu.

Závěrem článku mi dovolte popřát mnoho štěstí 

při přípravě projektů. Pokud budete mít jakékoliv 

dotazy, týkající se aktuálních či budoucích výzev 

ROP Jihovýchod, neváhejte mne kontaktovat.

Mgr. Viktor Jaroš
vedoucí oddělení metodického řízení

tel.: 532 193 540, e-mail: jaros@jihovychod.cz

Omezení Možné synergie

Aktivity týkající se mezinárodního civilního letiště

Aktivity týkající se silnic II. a III. třídy

Veškeré aktivity dle PD ROP JV mimo nákupu vozidel

Výstavba, technické zhodnocení turistické infrastruktury – atraktivit (skanzeny, zoologické za-
hrady, muzea), technické zhodnocení, zachování a zpřístupnění národních kulturních památek

Integrovaný operační program (IOP) – oblasti podpory 4.1a Národní 
podpora rozvoje cestovního ruchu, 5.1 Národní podpora využití potenci-
álu kulturního dědictví

Projekty Integrovaného plánu rozvoje měst (IPRM) Brna a Jihlavy
OP Lidské zdroje a zaměstnanost (LZZ) – oblasti podpory 3.1 Podpora 
sociální integrace a sociálních služeb, 3.2 Podpora sociální integrace příslušníků 
romských lokalit

OP Vzdělání pro konkurenceschopnost (VK) – 1.1 Zvyšování kvality 
ve vzdělávání, 1.2 Rovné příležitosti dětí a žáků, včetně dětí a žáků se speciálními 
vzdělávacími potřebami, 1.3 Další vzdělávání pracovníků škol a školských zaříze-
ní, 2.1 Vyšší odborné vzdělávání, 3.2 Podpora nabídky dalšího vzdělávání

Brownfi eldy a sociální péče

Brownfi eldy a sociální péče

Širokopásmové (broadband) ICT sítě

Bez omezení
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Má váš projekt celkové výdaje vyšší 
než 1 milion eur, nezakládá veřejnou 
podporu a generuje příjmy? Pokud si 
odpovíte, že ano, věnujte prosím vel-
kou pozornost následujícím řádkům.

Mnoho projektů, dotovaných z ROP Ji-
hovýchod, již bylo úspěšně dokončeno 
a vstoupilo do období 5leté udržitelnosti.  
Velmi často se setkáváme se situací, kdy 
některé projekty v této době vytváří určité 
příjmy, se kterými se v projektu původně 
nepočítalo. Pak je nutné tyto příjmy zo-
hlednit vůči přijaté dotaci. Jednou z vašich 
povinností, vyplývajících ze smlouvy o do-
taci, je dokládat s monitorovací zprávou 
o udržitelnosti projektu také výpočet fi -
nanční mezery. Nově jsme pro vás připra-
vili jednoduchý způsob výpočtu pomocí 
eCBA aplikace, která ji vypočítá za vás. 
Využití aplikace eCBA je nyní, dle meto-
dického pokynu, pro dokládání fi nanční 
mezery projektu povinné. 

Příjmy projektu, dle článku 55 Nařízení 
Rady (ES) 1083/2006, jsou odečítány jen 
u projektů nezakládajících veřejnou pod-
poru, jejichž celkové výdaje jsou vyšší než 
1 milion EUR. U nás jsou to typicky projek-
ty, v nichž dochází k investici do infrastruk-
tury, za jejíž používání se účtují poplatky 
hrazené přímo uživateli, nebo prodej či 
pronájem pozemků a budov nebo jakéko-
li jiné poskytování služeb za úplatu. Kla-
sickým příkladem takovýchto příjmů jsou 
příjmy ze vstupného, nájem, poplatek 
za užívání apod. Příjmy je nutné sledovat 
i v době udržitelnosti projektu.

6

VÝPOČET FINANČNÍ MEZERY V APLIKACI eCBA – 
TÝKÁ SE I VÁS?

JAK TEDY VYPOČÍTAT FINANČNÍ MEZERU? 
Výpočet je integrován jako modul do aplikace eCBA. Přihlásíte se standardně na našich 
stránkách a zvolíte možnost „nový projekt“. Hned na první záložce „Základní údaje“ 
změníte v položce tabulky „Operační program“ z „ROP Jihovýchod“ volbu na „Přepočet 
fi nanční mezery“.

Aplikace umožňuje importovat data z uživatelova registrovaného projektu, musí se však 
přihlásit uživatel, který projekt zpracovával. Finanční mezeru projektu může zpracovat 
i jiný uživatel, ztrácí však možnost importu již jednou zadaných dat.

Po zadání údajů klikněte na tlačítko „Pokračovat“. Otevře se vám záložka, která kombinuje stromo-
vou strukturu navigace a starší záložkovou. Na potřebné položky se navigujete vlevo v menu.

V dalších tabulkách buď opravujete importované 
údaje, nebo vyplňujete nové. Všechny údaje, kte-
ré již proběhly, udáváte dle skutečnosti: skutečné 
investiční výdaje projektu, a to způsobilé i nezpů-
sobilé, skutečné provozní výdaje a příjmy projek-
tu rozdílovou metodou. Na základě již známých 
provozních výsledků projektu upravujete i výhled 
do budoucna.
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Ve středu 23. března se konalo slav-
nostní otevření Centra služeb pro oso-
by postižené poruchami komunikace 
a hybnosti v prostorách občanského 
sdružení LOGO v Brně. 

Pozvaní hosté a přítomní novináři si mohli 
prohlédnout nově vybudovaný prostor ná-
cvikové kuchyně a jídelny.  Svou přítomností 
podpořil realizátory projektu také známý 
herec Jan Potměšil, který debatoval s kli-

enty a vyjádřil podporu celému projektu. 
Cílem je pomoci osobám s poruchou hyb-
nosti a komunikace v získání samostatnosti 
poskytováním komplexních úkonů v rámci 
centra denních služeb. V nácvikové kuchyni 
si klienti osvojí sebeobsluhu a nácvik jemné 
motoriky. V budoucnu budou samostat-
ní v běžných denních aktivitách. Při ruce 
jim také bude nutriční poradce, který vede 
praktické kurzy přípravy pokrmů a zásad 
zdravého stravování. Regionální operační 

program Jihovýchod podpořil tento projekt 
dotací ve výši 3,8 milionů korun.
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SDRUŽENÍ LOGO POMÁHÁ

Výpočet fi nanční mezery je před přiložením 
k monitorovací zprávě nutno fi nalizovat, vy-
tisknout a podepsat statutárním zástupcem 
příjemce. V systému eCBA se pak chová stan-
dardně jako jakýkoliv jiný projekt. Na našich we-
bových stránkách je zveřejněn podrobný návod 
probírající záložku po záložce, najdete jej na:
www.jihovychod.cz, v sekci pro příjemce – 
formuláře ke stažení. 

Tento nový modul byl vytvořen a navržen 
tak, aby vám výrazně usnadnil adminis-
traci vašeho projektu. Aplikace byla dů-
kladně otestována, ale z principu nelze 
prozkoušet všechny varianty, které život 
přináší. V případě nejasností či podezření 
na chybu ve funkčnosti či návrhu modulu 
mě neváhejte kontaktovat.

Ing. Richard Veselý 
manažer procesů
tel.: 532 193 526
e-mail: vesely@jihovychod.cz

Po zadání nebo kontrole a úpravě všech dat se dostanete k výsledné sumarizační tabulce.
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Kraj Vysočina je zřizovatelem pěti 
krajských nemocnic. Během pěti let 
do jejich modernizace investuje téměř 
dvě miliardy korun. Zhruba třiceti pro-
centy pomohou dotace z Regionální-
ho operačního programu Jihovýchod. 
Bez evropské pomoci by si kraj pět 
velkých zdravotnických projektů ne-
mohl dovolit. Ve všech nemocnicích 
na Vysočině se postupně mění zázemí 
nejen pro pacienty, ale i pro lékaře, 
sestry a ostatní zaměstnance.

REKONSTRUKCE BUDOVY 
INTERNY V NEMOCNICI 
HAVLÍČKŮV BROD
Původní budova interních oborů Nemoc-
nice Havlíčkův Brod byla postavena v roce 
1944. Areál nemocnice se rozrůstal, při-
stavovala se další patra, bohužel interiéry 
a vybavení zůstávaly v nezměněném sta-
vu. Dnes je sedmipodlažní pavilon interny 
havlíčkobrodské nemocnice už půl roku 
odpovídajícím zázemím pro oddělení in-
terny a neurologie. Pacientům jsou k dis-

pozici dvou až čtyřlůžkové pokoje s vlast-
ním sociálním zařízením. Lékaři ordinují 
v nově vybavených ambulancích, využívají 
nejmodernější diagnostickou, laboratorní 
i operační techniku. Díky evropské dotaci 
se podařilo z části vyřešit i problém s ne-
dostatkem parkovacích míst v areálu ne-
mocnice. 

HLAVNÍ LŮŽKOVÁ BUDOVA 
V NEMOCNICI PELHŘIMOV
Na začátku rekonstrukce jedné z nejstarších 
budov areálu pelhřimovské nemocnice, jejíž 
část pochází již z roku 1903, bylo jasné, že 
roste nová dominanta Pelhřimova. Moderně 
vyhlížející budova nemocnice s odpovídají-
cím přístrojovým vybavením a komfortním 
zázemím pro zdravotníky i veřejnost by měla 
pacientům sloužit cca 20 let bez nutnosti 
dalších investic do stavební části a 10 let bez 
nutnosti investovat do oblasti zdravotnické 
techniky. V šesti desítkách dvou a třílůžko-
vých pokojích je k dispozici samostatné so-
ciální zařízení, zdravotníci budou pracovat 
v 23 vyšetřovnách a osmi sesternách. Nový je 

centrální administrativní a lékařský příjem pa-
cientů. Odpadá přecházení mezi budovami. 
Zásadní změnu představuje hlavně komplet-
ní digitalizace radiodiagnostického oddělení. 
Laboranti, ani lékaři už nepracují s klasickými 
snímky, ale pouze s elektronickými daty. Mo-
dernizace hlavní lůžkové budovy Nemocnice 
Pelhřimov skončila v listopadu 2010.

PAVILON URGENTNÍ 
A INTENZIVNÍ PÉČE JIHLAVA
Jihlavská nemocnice by měla mít do roku 
2012 jako jediná na Vysočině a jedna 
z mála v Česku samostatný pavilon ur-
gentní a intenzivní péče. Vznikne v areálu 
nemocnice v blízkosti heliportu zdravot-
nické záchranné služby. První pacienty 
by zde měli ošetřit už během roku 2012. 
„Pacient bude na jednom místě, lékaři 
budou chodit za ním a diagnostikovat. 
Plnohodnotný operační sál umožní i velké 
intervenční výkony,“ řekl ředitel Nemocni-
ce Jihlava Lukáš Velev. Novostavba bude 
připravena pojmout i infekční oddělení se 
40 lůžky a čtyřmi lůžky intenzivní péče.

MILIARDY PRO ZDRAVÍ NA VYSOČINĚ
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INTERNÍ PAVILON 
V NEMOCNICI NOVÉ MĚSTO 
NA MORAVĚ

Během tří let se kompletně změní vzhled 
nejen interního oddělení, ale i neurologic-
kého a rehabilitačního oddělení Nemocni-
ce Nové Město na Moravě. Původní objekt 
vydržel téměř šedesát let bez zásadní re-
konstrukce, o to více kraj Vysočina, jako 
hlavní investor, trvá na dodržení předání 
díla na přelomu října a listopadu letošního 
roku. 

V tu chvíli začne veřejnosti sloužit nejen 
jedno z nejmodernějších fyzioterapeutic-
kých center v regionu, ale i nová JIP inter-
ních oborů, velký dialyzační sál s 11 místy, 
kardiologie, EKG, EEG, EMG, endokrinolo-
gie, nefrologie, alergologie, revmatologie, 
vyšetřovna SONO a ergometrie.

PAVILON PRO MATKU A DÍTĚ 
V NEMOCNICI TŘEBÍČ
První miminka přijdou na svět v novém Pa-
vilonu pro matku a dítě třebíčské nemoc-
nice už v polovině letošního roku. Stav-
ba na zelené louce se stane pomyslnou 
branou nejen do života, ale i do krajské 
Nemocnice Třebíč.  Do nového čtyřpatro-
vého pavilonu se po kolaudaci sestěhuje 
dále i rehabilitace s vodoléčbou, lékárna 
a dětské oddělení. „Nové prostředí včetně 
technologického zázemí bude mít pozitiv-
ní dopad na vyšší úspěšnost a efektivitu 
léčby pacientů v rehabilitaci, zkrátí se prů-
měrná čekací doba na výkony, průměrná 
ošetřovací doba a tím i průměrná doba 
pracovní neschopnosti klientů. V nové 
budově výrazně stoupne úroveň poby-
tu nastávajících maminek v nemocnici. 
V pokojích bude vlastní sociální zařízení, 

v případě zájmu bude umožněn i pobyt 
otce s matkou a dítětem po porodu. „Tato 
skutečnost jistě pozitivně ovlivní počty ro-
dících žen,“ pochvaluje si hejtman kraje 
Vysočina Jiří Běhounek.

Projekt Investice v mil. Kč

Rekonstrukce budovy interny a přístrojové 
dovybavení  Nemocnice Havlíčkův Brod

226,2

Hlavní lůžková budova 
v Nemocnici Pelhřimov

476,3

Interní pavilon 
v Nemocnici Nové Město na Moravě

422,0

Pavilon pro matku a dítě 
v Nemocnici Třebíč

328,1

Pavilon urgentní a intenzivní péče 
Jihlava

317,8

Autor článku: Jitka Svatošová, tisková mluvčí Krajského úřadu kraje Vysočina
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Vážení čtenáři, s přicházejícím ja-
rem a nastávající turistickou sezonou 
jsme pro vás připravili novou rubriku, 
ve které vám každý měsíc nabídneme 
tipy na výlet po zajímavých a atraktiv-
ních místech jižní Moravy a Vysočiny. 
Jednou z priorit ROP Jihovýchod je 
podpora udržitelného cestovního ru-
chu a po pěti letech běhu programu se 
můžeme pochlubit mnoha zajímavými 
místy, kde dotace pomohla. Pevně vě-
říme, že vám naše doporučení přijdou 
vhod a budou dobrým pomocníkem 
při plánování vašich výletů za krásami 
a zajímavostmi našeho regionu.

DO JIHLAVY 
ZA GUSTAVEM MAHLEREM
1. Dům Gustava Mahlera
Jihlava je krásné město s bohatou historií do-
lování stříbra. Především zde ale 15 let svého 
života strávil světoznámý hudební skladatel 
a dirigent Gustav Mahler. V domě Znojemská 
4, ve kterém Mahler žil, najdete dnes unikát-
ní, jemu věnovanou expozici, která byla v roce 
2008 po rozsáhlých opravách otevřena. V nově 
zpřístupněných sklepních prostorech na vás 
nyní čeká expozice o jeho rodině, V 1. patře 
se seznámíte s životem Gustava Mahlera v Jih-
lavě, s prostředím, ve kterém vyrůstal, s vlivy, 
které později ovlivnily jeho hudbu. Pro zábavu 
menších dětí jsou tu prostory Svět dětí, kde si 
mohou zapůjčit ke hraní magnetickou tabuli, 
puzzle a další hry s tématikou Mahlera či Jihla-
vy. Část expozice je věnovaná zástupcům třech 
kultur, které v té době v Jihlavě žili: Čechům, 
Němcům a Židům. Ve 2. patře si prohlédnete 
expozici věnovanou jeho ženě Almě a jejím 
současníkům. V dalším patře navštívíte badatel-
nu, kde najdete bohatou fonotéku i bibliografi i 
týkající se osobnosti Gustava Mahlera. Zapůjčí 
vám zde i sluchátka s jeho hudbou. Expozice 
jsou bohatě doplněny informačními kiosky s PC 
hrami, obrazovkami a audiovizuálními pořady. 
Za návštěvu stojí i pravidelné výstavy, které se 
zde konají, nyní probíhá výstava Milíčův dům 
Přemysla Pittra na pražském předměstí – pří-
klad česko-německého-židovského soužití. Po 
prohlídce muzea můžete posedět u kávy či čaje 
v nekuřácké kavárně přímo v přízemí domu. 
Muzeum je otevřeno od úterý do 
neděle od 10.00 do 12.00 a od 13.00 
do 18.00 hodin. Více informací najdete 
na stránkách www.mahler.cz.

2. Park Gustava Mahlera
O tom, že je osobnosti Mahlera v Jihlavě 
věnována opravdu velká pozornost, svěd-
čí další projekt nesoucí jeho jméno, a to 
Park Gustava Mahlera. Nádherný park se 
nachází nedaleko domu Mahlera v centru 
města a je ideálním místem k završení va-
šeho výletu do Jihlavy. Park vznikl na mís-
tě bývalé židovské synagogy a vévodí mu 
bronzová socha Gustava Mahlera od aka-
demického sochaře prof. Jana Koblasy. 
V parku můžete posedět na lavičce u je-
zírka a osvěžit se u pítka s pitnou vodou. 
Příjemnou atmosféru dokreslují kamenné 
plastiky ptáků a ryb. V jižní části parku 
je geometrické náměstíčko s odhalenými 
základy synagogy. Do okolí se můžete 
podívat z vyhlídkové věže, která byla vy-
stavěna v baště historické hradby. Park byl 
za účasti prezidenta slavnostně otevřen 
v roce 2010 rámci oslav 150. výročí naro-
zení Mahlera. Přijeďte do Jihlavy, návštěva 
jistě stojí za to!
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TIPY NA VÝLETY S ROP JIHOVÝCHOD – 1. ČÁST

© Eva Bystrianská
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PO ROZHLEDNÁCH 
NA JIŽNÍ MORAVĚ
1. Alexandrova rozhledna u Adamova
Alexandrovu rozhlednu najdete v na kopci zva-
ném Špičák nad městem Adamovem. Nejlépe 
se k ní dostanete z Babic nad Svitavou, odkud 
vede příjemná vycházková trasa většinu ces-
ty po rovince. Na rozhlednu se dá vyrazit také 
od Adamova, kudy vede kratší, ale trochu ná-
ročnější trasa s mírným stoupáním. Alexandrova 
rozhledna má za sebou dlouhou historii. V roce 
1887 zde rakouský turistický klub na místě pů-
vodního dřevěného altánku postavil rozhled-
nu. Během obou válek stavba značně utrpěla, 
po roce 1945 z ní zbyla pouze kamenná spodní 
část. V roce 2008 se započalo se stavbou nové 
rozhledny na původním kamenném základu, 
která byla v roce 2009 otevřena. Rozhledna stojí 
v nadmořské výšce 496 metrů, její celková výš-
ka je nyní 18 metrů. V Adamově můžete dále 
obdivovat novogotický kostel sv. Barbory s ná-
rodní kulturní památkou, unikátním řezbářským 
dílem – Světelským oltářem. Rozhledna je volně 
přístupná celoročně. 

2.  Výhon, turistický okruh s rozhled-
nou Akátová věž u Židlochovic

Na vrcholu masivu Výhon, který dosahuje 
výšky 355 m.n.m., byla v roce 2009 otevře-
na rozhledna s otevřenou vyhlídkou Aká-
tová věž, vysokou téměř 18 metrů. Akáto-
vá věž je originálním objektem, na jehož 
stavbu bylo použito akátového dřeva a je-
hož konstrukce z akátových fošen, tvořící 
nosné sloupy se směrem vzhůru zmenšuje 
a tím se při výstupu na věž výhled do kraji-
ny postupně otevírá. Nejzajímavější cestou 
k rozhledně se dostanete po trase Výhon, 
turistický okruh s rozhlednou, která začíná 
na autobusovém nádraží v Židlochovicích. 
Součástí okruhu je nově zbudovaný park 
u gotické zvonice v blízkosti centra města, 
dále půjdete mezi vinicemi především pří-
rodním parkem Výhon. Rozhledna je vol-
ně přístupná celoročně. Poznejte stavbu, 
která vyhrála v soutěži TOP INVEST cenu 
za nejlepší investiční záměr v roce 2009. 

3. Rozhledna Nedánov u Boleradic
Vrchol Nedánov se nachází ve výšce 
368 m.n.m. u Boleradic. Na vrcholu kopce 
byla v roce 2009 zpřístupněna vyhlídková 
věž. Dřevěná stavba rozhledny s kovový-
mi prvky měří 26 metrů, po vyhlídkovém 
ochoze vystoupáte do výšky 21 metrů. Její 
umístění na Nedánově vám umožní výhled 
do širokého okolí. Na severozápadě je vidět 
Brno s okolními kopci Drahanské vysočiny, 
jižnímu směru dominují vrchy Pálavy se zr-
cadlící se vodní hladinou Novomlýnských 
jezer pod nimi. Na východě dohlédnete 
až k vrcholům Bílých a Malých Karpat. Až 
k rozhledně se dá pohodlně dojet autem 
z Boleradic nebo můžete vyrazit po jedné 
z turistických stezek. Přírodou kolem Bole-
radic prochází dvě cyklostezky a jedna na-
učná stezka. Rozhlednu můžete navštívit 
celoročně. Nad obcí jsou pozůstatky bole-
radického hradu pánů z Klobouk s dopo-
sud patrnými příkopy a valy.
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VEDETE SPRÁVNĚ STAVEBNÍ DENÍK?

V loňském roce proběhly na Úřadu 
Regionální rady Jihovýchod audity Evrop-
ské komise a Evropského účetního dvora. 
Jedním z významných poznatků vyplýva-
jících z doporučení auditů je nedostatečná 
podrobnost většiny stavebních deníků.

Chtěli bychom společně s vámi minimalizovat 
nedostatky v projektech, a proto se nálezy au-
ditů budeme zabývat pravidelně a podrobně. 
V první části se budeme věnovat způsobu ve-
dení stavebního deníku a jeho náležitostem.

K dokumentům, které příjemce předkládá 
společně s monitorovací zprávou a žádostí 
o platbu nebo při fyzické kontrole projek-
tu, patří mj. zápisy ve stavebním deníku. 

Stavební deník je spolu se zjišťovacími protokoly 
faktur a zápisy z kontrolních dnů (technických 
dokumentačních komisí apod.) důležitou audit-
ní stopou, na základě které je, mimo jiné, po-
suzována způsobilost skutečně vynaložených 
výdajů. Nedostatečně podrobné vedení sta-
vebních deníků může mít za následek krácení 
způsobilých výdajů z důvodu neprůkaznosti 
provedených a fakturovaných prací a dodávek.

NEJČASTĚJŠÍ CHYBY 
VE STAVEBNÍCH DENÍCÍCH
1.
•  Popis a množství provedených prací 

a montáží a jejich časový postup;
•  dodávky materiálů, výrobků, strojů 

a zařízení pro stavbu, jejich usklad-
nění a zabudování.
V praxi to znamená, že není možné po-
rovnat fakturované objemy, množství 

a částky za provedené práce či dodávky 
s dokumentací ve stavebních denících 
nebo s jinými údaji o provádění díla.

2.
•  Zahájení prací, případně termíny 

a důvody jejich přerušení a obnovení, 
včetně technologických přestávek.
V praxi se stává, že příjemce v monito-
rovací zprávě odůvodní prodloužení ter-
mínu dokončení stavby nepříznivými kli-
matickými podmínkami, tato skutečnost 
však ve stavebním deníku není dostateč-
ně nebo vůbec zdokumentována.

3.
•  Montáže a demontáže lešení, paže-

ní, bednění;
•  dílčí přejímky ukončených prací (zá-

kladové spáry, veškerých konstrukč-
ních vrstev komunikace apod.);

•  skutečnosti důležité pro věcné, ča-
sové a fi nanční plnění smluv.
Může se například stát, že při snímání 
původních konstrukčních vrstev náměs-
tí jsou na staveništi objeveny archeo-
logické nálezy a stavba byla z důvodu 
provedení archeologického průzkumu 
pozastavena. Tato skutečnost však není 
ve stavebním deníku zaznamenána.
Nebo se na stavbě v průběhu provádění 
zemních prací vyskytlo neúnosné podlo-
ží s průsakem vody, což příjemce doložil 
výsledky statických zkoušek. Na zákla-
dě příslušných podkladů byl zpracován 
návrh na sanaci nevhodného podloží 
a uzavřen dodatek ke smlouvě o dílo. 
Ve stavebním deníku jsou sice zazname-

nány tzv. vícepráce, jaké skutečnosti jim 
ale předcházely, v zápisech chybí.

Povinnost vedení stavebního deníku vy-
plývá ze zákona, resp. vyhlášky. 

Způsob vedení stavebního deníku a jeho 
náležitosti řeší § 157 stavebního zákona 
(zákon o územním plánování a stavebním 
řádu č. 183/2006 Sb.) a § 6 vyhlášky č. 
499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, 
resp. jsou uvedeny v příloze č. 5 této vy-
hlášky. 

Tato povinnost je na dodavateli stavebního 
díla, případně na pověřené osobě. Dopo-
ručujeme vám proto, abyste po dodavate-
lích jednoznačně vyžadovali dodržování 
způsobu vedení stavebního deníku a jeho 
náležitostí. Pokud bude stavební deník 
řádně veden, pomůže to urychlit admi-
nistraci vašich žádostí o platbu a odpadne 
případné vyzývání k doplnění ze strany 
administrátorů žádostí o platbu a doplňo-
vání informací ze strany příjemců.

Informace o vedení stavebního deníku 
a všech náležitostech naleznete na našich 
webových stránkách www.jihovychod.cz 
v sekci pro příjemce, formuláře ke stažení.

Autorka článku:
Ing. Martina Valová 
referentka oddělení 
realizace projektů
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Více informací na www.jihovychod.cz

Program na Moravském náměstí již od 16 hodin (kreslení na obličej, škola bruslení, hry pro děti)

Trasa jízdy:
Moravské náměstí–Lidická–Lužánecká–Drobného–28. října–Příkop–Bratislavská–Koliště–Dornych–
Úzká–Uhelná–Opuštěná–Křídlovická–Nové Sady–Úzká–Dornych–Koliště–Moravské náměstí

VELKOU IN-LINE JÍZDU BRNEM
NEDĚLE 8. KVĚTNA 2011, START V 17 HODIN

AKCE SE KONÁ U PŘÍLEŽITOSTI DNE EVROPY

MIGHTY SHAKE
taneční vystoupení fi nalisty Česko Slovensko má talent 
v 16.30 hodin

REGIONÁLNÍ RADA JIHOVÝCHOD ve spolupráci 
se STATUTÁRNÍM MĚSTEM BRNEM a JIHOMORAVSKÝM KRAJEM pořádají
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OBJEVTE ZNOJMO

Na konci února 2011 byla úspěšně 
ukončena realizace projektu Objevte 
Znojmo. Obsahem projektu je nový 
orientační a navigační systém a celkově 
nový přístup k propagaci města. 

Ve městě Znojmě se nachází množství 
historických a kulturních památek, které 
jsou tradičními výletními místy. Díky pro-
jektu se turisté a návštěvníci Znojma do-
káží ve městě mnohem lépe orientovat. 
Zásadní změnou je vznik šesti nových 

poznávacích stezek, které společně s dal-
šími prvky nového informačního systému 
umožní pohodlně poznat historii, krásu 
i tajemství města. Poznávací stezky začí-
nají u informačního centra, kde turisté, 
v případě zájmu, zdarma obdrží i brožuru 
s mapou, na které bude vybraná trasa vy-
značena. Každý okruh je z důvodu snad-
né a přehledné orientace i jinak barevně 
značen. Turisté si mohou podle svých zálib 
a časových možností vybrat ze stezek: Po-
hádkové, Znojmo a osobnosti, podzemní 

Pod povrchem města, na novodobou ar-
chitekturu zaměřenou Znojmo neznámé, 
Cesta staletími a Věže města. V rámci pro-
jektu byli dále vybudováni zvukoví infor-
mační průvodci, 60 ks bronzových desek 
vkládaných do dlažby, navigujících turisty 
k rotundě sv. Kateřiny, 150 ks cedulí na ne-
movité kulturní památky v městské pa-
mátkové rezervaci. Město Znojmo je nyní 
perfektně připraveno na nadcházející turis-
tickou sezonu. Projekt získal dotaci z ROP 
Jihovýchod ve výši 3 miliony korun.

Radniční věž (18)

Zvonice kostela sv. Michala

Tlustá věž v ulici Na Valech (23) 

Horní či Pražská brána (21)

Městské opevnění (19)

Oslí a Uherská věž naproti Hornímu parku

Střelniční věž naproti Dolnímu parku

Dolní či Vídeňská brána, Vlkova věž (22)

Věže pod Kapucínskou zahradou

Napajedelská brána (75)

Rajská zahrada (50) 

Karolinina brána (50)

Staré město „Jáma“ (77) 

Muckova stezka 

Vyhlídka na konci ul. Přemyslovců (55)

Ulice Na Valech

Ikona Znojma, symbol jeho slavné historie, 
nejkrásnější ukázka znojemské pozdní gotiky. 
Postavena v polovině 15. stol. jako hlavní pozo-
rovatelna a  ústřední bod obranného systému. 
Z ochozu uvidíte celé město i široké okolí.

Původní věž stávala v  místech chrámové lodi. 
Z neznámých důvodů se dvakrát zřítila, 
a proto postavili jezuité roku 1694 novou, oddě-
leně od kostela. Teprve v roce 1852 byla svatomi-
chalská zvonice nadstavěna do současné výšky. 

Masivní válcová bašta z počátku 16. století, situ-
ovaná na  severním nároží znojemského měst-
ského opevnění, na  hraně Gránického údolí. 
Z  jejích střílen bylo možno pálit na  útočníky 
na Horním předměstí Znojma. 

Průjezd brány je dnes jediným pozůstatkem 
kdysi rozsáhlého systému příkopů, padacích 
mostů, hradebních zdí a věží, které tvořily Horní 
bránu Znojma. Vstupovala tudy do města důle-
žitá cesta z Čech. 

Je symbolem významu Znojma ve  středověku 
coby pevnosti strážící jižní vstup do zemí české-
ho krále. Věže, hradby, příkopy a valy zajišťovaly 
bezpečnost města před útoky nepřátelských 
vojsk či řáděním lupičů. 

Hranolová Oslí věž (napravo) z 14. století patří 
k nejvyšším v pásu městského opevnění. Válco-
vá Uherská věž (nalevo) z  13. století upomíná 
na existenci staré osady Uhrů u Východní brány 
Znojma.      

Gotická hranolová věž v jihovýchodním nároží 
městského opevnění, modernizovaná na  po-
čátku 16. století. Znamenitě dochovaný interiér. 
Na parkánu před věží bývala městská střelnice.

Nejlépe dochovaná a  také nejmohutnější hra-
nolová věž gotického opevnění Znojma. Byla 
postavena ve 13. stol. jako součást obranného 
systému Dolní (Vídeňské) brány, kudy do města 
vstupovala hlavní cesta z Rakous. 

Dobře dochovaný jižní úsek městského opev-
nění obsahuje vnitřní příkop, linii parkánu s niž-
ší zdí a hlavní hradbu, v níž je situována válcová 
Psí věž, na nároží hranolová Nová věž a naproti 
ní nízká Prašná věž se schůdky na Dyjskou ulici.

Někdejší Napajedelskou branou s  věží a  před-
braním do  města vstupovala cesta od  řeky 
Dyje. Brána byla zbořena před rokem 1840. 
Z  míst, kde stávala, se otvírá nádherný výhled 
do údolí Dyje.

Obnovená vinice Rajská zahrada navazuje 
na  středověkou tradici pěstování vína na  přík-
rém svahu pod chrámem sv. Mikuláše. Barokní 
sousoší Kalvárie sem bylo druhotně umístěno 
roku 2008.   

Byla prolomena ve staré městské hradbě v roce 
1824, aby měšťané získali snadný přístup do 
nově založených sadů na svahu pod chrámem 
sv. Mikuláše.

Jáma mezi hradem a svatomikulášským pahor-
kem byla od dyjského údolí opevněna zvláštní 
kamennou hradbou s pozdně gotickou výpad-
ní brankou (tzv. Černá branka).

Vybudoval ji v  roce 1923 znojemský Okraš-
lovací spolek, jehož předsedou byl tehdy Jo-
hann Muck. Nabízí se odtud jedinečné výhle-
dy na  gotické opevnění znojemského hradu 
a do údolí Dyje.

Jedna z  nejkrásnějších znojemských vyhlídek 
nabízí výhled do  zakřivené doliny Gránického 
potoka s  romantickým lesoparkem, na Hradiš-
tě sv. Hippolyta s  jeho kostelíky a  kapličkami 
a na znojemský hrad.

Pod městskou hradbou a  na  předsunutých 
valech se ve  středověku rozprostíral židovský 
hřbitov.  Honosné vily byly vybudovány v před-
večer I. světové války majiteli znojemských 
okurkáren.

V závorce za názvem objektu najdete jeho číslo v brožuře 
77 divů Znojma, kde jsou uvedeny podrobnější informace 
o památce. 
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Obchodní dům Baťa

Dům č. 6 v Kovářské ulici

Marešova vila (35)

Jubilejní park (52)

Činžovní blok “Domovina”

Oškerův dům

Mariánské náměstí (38) 

Kostel sv. Rostislava (10)

Weinbergerova vila (36)

Náměstí  Republiky

Obchodní dům Dyje (42)

První železobetonová budova funkcionalistic-
kého výrazu ve Znojmě byla postavena v letech 
1929-1930. Na svoji dobu velmi odvážný pod-
nik vyvolal kvůli své předimenzovanosti nesou-
hlas znojemské veřejnosti a památkářů.  

Renesanční dům z konce 16. století vznikl spo-
jením a  rozšířením dvou středověkých domů. 
V  meziválečném období byl modernizován 
a na fasádě vyzdoben sgrafitem od znojemské-
ho malíře Oskara Pafky. 

Kvalitní ukázka meziválečného funkcionalismu 
na  jedné z  nejlukrativnějších adres Horního 
předměstí Znojma. Byla postavena roku 1932 
patrně architektem J. Víškem.

Jeden ze symbolů meziválečného českého Znoj-
ma byl vytvořen podle návrhu architekta J. Kum-
pána k desetiletému výročí republiky (1928). Díky 
pestrým záhonům, keřovým výsadbám a jezírku 
patří mezi vyhledávané oázy klidu a zeleně.

Sestává z  pěti dvoupatrových domů a  zaujme 
členěnou, kubismem inspirovanou uliční fasá-
dou. Byl postaven stavebním družstvem Domo-
vina v roce 1921 v reakci na zoufalý nedostatek 
bytů ve Znojmě po první světové válce.

Reprezentativní funkcionalistický obytný dům 
na Žižkově nám. 8 byl vyprojektován roku 1932 
pro znojemského stavitele Eduarda Oškeru.  

Mariánské náměstí vzniklo v  poslední třetině 
19. stol. a dnes je rušnou dopravní křižovatkou 
Znojma. Po vzoru pařížského Place de l´Étoile či 
vídeňského Pratersternu z něj paprskovitě vybí-
há celkem sedm širokých ulic. 

Dominanta znojemského nového města, situo-
vaná na náměstí Otmara Chlupa, v blízkosti ná-
draží. Byl postaven znojemskou evangelickou 
obcí v  letech 1910-1911 a  kombinuje v  sobě 
neorenesanční sloh s prvky secese i kubismu. 

Neoklasicistní vila od  architekta N. Trollera 
z  roku 1926 patřila rodině majitele největší 
znojemské továrny na zpracování kůže. Dnes je 
v budově mateřská školka. 

Nachází se zde několik významných staveb 
- pseudorenesanční Městské divadlo (40), 
velkolepé činžovní Svobodovy domy (37), ne-
oklasicistní budova Okresního soudu ve Znoj-
mě (41) a vodárna zdobená vitrailem. 

Předimenzovaná stavba z roku 1973 podle plá-
nů architekta B. Fuchse je ukázkou necitlivosti 
komunistické architektury. Její vsazení do histo-
rického prostoru dodnes vzbuzuje emoce mezi 
občany a návštěvníky města. 

Macounův obchodní dům

Učitelský ústav
- dnes střední zemědělská škola a učiliště

Obchodní dům Kratochwil a Wozelka

Postaven v  roce 1937 podle projektu H. Smej-
kala. Konzervativněji pojaté tvarosloví ukazuje, 
jak i  moderní architektura může zapadnout 
do historické zástavby. Fasáda zdobena sgrafi-
tem od znojemského malíře Oskara Pafky.  

Školní budova na Alšově ulici č. 15 má dvě zajímavé 
stavební fáze. Nalevo historizující část z první deká-
dy 20. století, napravo funkcionalistickou přístavbu 
z roku 1929 od brněnského architekta Jana Víška. 

Emotivně funkcionalistický dům textilu a galan-
terie na  nároží Kovářské ulice a  Slepičího trhu 
navrhl brněnský architekt Robert Farsky v roce 
1930. Dnes zde sídlí banka. 

V závorce za názvem objektu najdete jeho číslo v bro-
žuře 77 divů Znojma, kde jsou uvedeny podrobnější 
informace o památce. 
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Pohled na  město Znojmo z  ptačí perspektivy bere dech. Kdyby však ptáci věděli, co se skrývá pod zemí, rozhodně 
by na chvíli měnili s krtky. Vítejte pod povrchem!  Znojmo je protkáno spletí podzemních chodeb a  labyrintů plných 
vzkazů a stop předchozích generací, které stojí za  to objevit. Návštěvníci Znojma, kteří chtějí zažít trošku adrenalinu, 
by neměli vynechat návštěvu expozice Tajemné podzemí, milovníci historie pak podzemní krypty církevních památek.
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Nechejte se unést fantazií a vycházka Znojmem se změní v pohádkový zážitek. Historie a um předchozích generací 
vás jako režiséra i scénáristu v jednom inspirují k vytvoření poutavého příběhu. Věž, hrad, velkolepé chrámy, úžasné 
výhledy do Gránického údolí, kouzelná atmosféra spletitých uliček starého města zcela jistě probudí vaši představi-
vost. Nezapomeňte, pohádka začíná slovy „Bylo nebylo...“. Dál už je to jen na vás!

Radniční věž (18) Knížecí rotunda Panny Marie a sv. Kateřiny (1)
Štíhlá královna a  dominanta Znojma, z  jejíchž 
ochozů bylo možné pozorovat dění v  celém 
městě a jeho širokém okolí. Nejkrásnější ukázka 
znojemské pozdní gotiky z poloviny 15. století.

V závorce za názvem objektu najdete jeho číslo v brožuře 77 divů Znojma, kde jsou uvedeny podrobnější informace o památce. 

Nejvzácnější kulturní památka Znojma. Román-
ská rotunda z konce 11. století skrývá unikátní 
fresky s biblickými výjevy a galerii knížat z rodu 
Přemyslovců.

Děkanský chrám sv. Mikuláše (2) Znojemský hrad (17)
Ústřední znojemský chrám a  dominanta Znoj-
ma. Jeho historie sahá do 12. století. Po požáru 
roku 1335 vystavěn znovu v  čistém gotickém 
slohu. Z bohatého vnitřního vybavení zmiňme 
kazatelnu ve tvaru zeměkoule. 

Pevnost na ostrohu mezi údolím Dyje a Gránic-
kého potoka založili Přemyslovci na  konci 11. 
století. Roku 1437 zde zemřel císař Zikmund. 
V novověku z velké části zbořen.

Svatováclavská dvojkaple (8) Vyhlídka na ul. Přemyslovců (55)
Pozoruhodná pozdně-gotická stavba, stojící 
na  srázu dyjského údolí. V  horní kapli uvidíte 
unikátní krouženou klenbu. V  současnosti zde 
probíhají výstavy a komorní koncerty.

Jedna z  nejkrásnějších znojemských vyhlídek 
nabízí výhled do  zakřivené doliny Gránického 
potoka s  romantickým lesoparkem, na Hradiš-
tě sv. Hippolyta s  jeho kostelíky a  kapličkami 
a na Znojemský hrad. 

Nechejte se unést fantazií a vycházka Znojmem se změní v pohádkový zážitek. Historie a 
vás jako režiséra i scénáristu v jednom inspirují k vytvoření poutavého příběhu. Věž, hrad, 
výhledy do Gránického údolí, kouzelná atmosféra spletitých uliček starého města zcela jis
vost. Nezapomeňte, pohádka začíná slovy „Bylo nebylo...“. Dál už je to jen na vás!

Radniční věž (18) Knížecí rotunda P
Štíhlá královna a  dominanta Znojma, z  jejíchž
ochozů bylo možné pozorovat dění v  celém
městě a jeho širokém okolí. Nejkrásnější ukázka
znojemské pozdní gotiky z poloviny 15. století.

V závorce za názvem objektu najdete jeho číslo v brožuře 77 divů Znojma, kde jsou uvedeny podrobnější informace o památc

Nejvzácnější kultu
ská rotunda z kon
fresky s biblickým
Přemyslovců.

Děkanský chrám sv. Mikuláše (2) Znojemský hrad 
Ústřední znojemský chrám a  dominanta Znoj-
ma. Jeho historie sahá do 12. století. Po požáru
roku 1335 vystavěn znovu v  čistém gotickém 
slohu. Z bohatého vnitřního vybavení zmiňme 
kazatelnu ve tvaru zeměkoule.

Pevnost na ostroh
kého potoka zalo
století. Roku 143
V novověku z velk

Svatováclavská dvojkaple (8) Vyhlídka na ul. P
Pozoruhodná pozdně-gotická stavba, stojící 
na  srázu dyjského údolí. V  horní kapli uvidíte 
unikátní krouženou klenbu. V  současnosti zde 
probíhají výstavy a komorní koncerty.

Jedna z  nejkrásn
nabízí výhled do 
potoka s  romanti
tě sv. Hippolyta s
a na Znojemský h
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Projekt získal z ROP Jihovýchod dotaci téměř 
4,5 milionu korun při celkové investici více 
než 6,5 milionu korun. Zeptali jsme se mís-
tostarosty města, pana Josefa Komínka, 
a paní Zuzany Villertové, manažerky 
projektu, jak se podařilo projekt zrealizovat 
a kde si mohou nyní meziříčské děti hrát. 

Pane místostarosto, představte nám 
prosím původní situaci ve městě z po-
hledu dětského vyžití? 
Potřeba realizace našeho projektu vycházela ze 
stávajícího neutěšeného počtu veřejných hřišť 
pro děti ve městě na straně jedné a obrovské 
poptávky a zájmu rodičů dětí na straně dru-
hé. Ten byl podložen dotazníkovým šetřením 
na všech velkomeziříčských základních školách.

Byl tedy projekt na vybudování 7 no-
vých hřišť nutný? 
Z pohledu životního prostředí pro rodiny s dět-
mi byl nezbytný. Ve městě žije cca 1900 dětí 
do 15 let a v provozu v intravilánu města v době 
přípravy projektu bylo pouze jedno veřejně pří-
stupné dětské hřiště s mobiliářem a na 50 hygie-
nicky problematických dětských pískovišť.

Zpracovali jsme demografi ckou studii, ze které 
vyplynul počet hřišť a jejich lokalizace kopírující 
místa s největší koncentrací rodin s dětmi. Svoji 
úlohu hrála i blízkost základních a mateřských 
škol a školních družin. 

Pro koho jsou nová hřiště určena? 
Dětská hřiště jsou určena pro malé děti v do-
provodu rodičů a pro děti ve školním věku, 
které chtějí aktivně trávit volný čas. Dětský are-
ál bude navíc sloužit organizované školní do-
pravní výchově. V rámci projektu v roce 2010 
vzniklo celkem 7 nových hřišť – 6 tzv. malých 
klasických dětských hřišť s certifi kovaným mo-
biliářem a jeden dětský areál, ve kterém se 
doplňují hrací prvky pro děti a sportovně-do-
pravní prvky dětského dopravního hřiště.
V současné době je již dokončena zbývající 
část dopravního hřiště, která byla dofi nanco-
vána z vlastních prostředků města. Vznikl tak 
dětský areál o ploše více jak 7 tisíc m2, který 
je v těsném sousedství dvou základních škol 
a je využíván i pro potřeby dopravní výuky 
ve školách.

Jaké atrakce mohou děti na hřištích 
využívat? 
Na každém malém hřišti je umístěno 3–6 hra-
cích prvků nebo sestav včetně laviček. Ve vel-
kém dětském areálu je 12 hracích prvků včetně 
multifunkčního hřiště s tenisovou stěnou, dvou 
betonových stolů na stolní tenis, laviček a dět-
ské dopravní hřiště. Celkově mají děti pro své 
aktivity k dispozici přes 9 tisíc m2 plochy.

Jaké jsou ohlasy rodičů?
Převážně pozitivní. Malá dětská hřiště jsou bez 
problémů. Co se týče areálu – zpočátku pro-

blematické spojení dětského hřiště (určeného 
pro nejmenší děti) a dopravního hřiště se na-
konec ukázalo jako veliká výhoda – maminky 
tak mohou vzít do areálu jak svoje menší děti, 
tak i ty odrostlejší, které mohou na kole pi-
lovat praktické znalosti z oblasti bezpečnosti 
dopravy.

Setkali jste se i s nepříjemnými situa-
cemi, vandalismem apod.?
Samozřejmě, i když dětská hřiště mají své-
ho správce, vandalům bohužel nedokážeme 
zabránit při ničení mobiliáře. Nejhorší je si-
tuace v dětském areálu, zde připravujeme 
instalaci kamerového systému navázaného 
na pracoviště Městské policie, ale je to opět 
všechno záležitost peněz.

Plánujete ještě další projekty, které bys-
te chtěli realizovat za pomocí dotací? 
Plánujeme, plánujeme, ale v současné době 
– dle nám dostupných informací – nebude 
možné zažádat o dotaci z ROP na projekty 
tohoto typu. A je to velká škoda, protože ta-
kovéto projekty jistě mají smysl, ale  jsou dost 
fi nančně náročné na to, aby se realizovaly 
pouze z vlastních prostředků obcí a měst.

Děkujeme za rozhovor.

PŘEDSTAVUJEME 
PROJEKTY

Dětské hřiště Čechova
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CELOŽIVOTNÍ VZDĚLÁVÁNÍ 
MÁ V ZASTÁVCE ZELENOU

PŘEDSTAVUJEME 
PROJEKTY

Projekt získal z ROP Jihovýchod dotaci téměř 
19,5 milionu korun při celkové investici 22,3 
milionu korun. Zeptali jsme se starosty Za-
stávky, pana Petra Pospíšila, proč se obec 
rozhodla pustit do tak rozsáhlého projektu s vel-
kým sociálním dopadem nejen pro místní obča-
ny, ale i romskou komunitu a žadatele o azyl.

Pane starosto, představte nám prosím 
obec Zastávka. Čím je specifi cká? 
Obec Zastávka je jednou z nejmladších obcí 
Jihomoravského kraje. Rozvoj osídlení na-
stal teprve v 19. století, a to v plné závislosti 
na rozvoji těžby uhlí a průmyslu. Obec je 
také centrem mikroregionu, máme zde pře-
stupní terminál Integrovaného dopravního 
systému Jihomoravského kraje. Zastávka je 
do jisté míry specifi cká i složením obyvatel-
stva, a tudíž pestrým multikulturním prostře-
dím. Má dlouholetou důlní historii a jedním 
z důsledků rozmachu těžebního průmyslu je 
významná romská komunita. Tato pestrost 
byla dále umocněna v roce 1990, kdy bylo 
v obci zřízeno jedno z prvních azylových za-
řízení na území tehdejšího Československa. 
Naší pýchou je, že v obci Zastávka existuje 
jediné gymnázium v České republice, které 
nemá sídlo ve městě, ale v obci.

Co bylo myšlenkou, cílem vašeho projektu?
Dlouhodobě usilujeme o zlepšení vzdělanost-
ní struktury obyvatel a zkvalitnění jejich volno-
časového vyžití. Cílem projektu bylo rozšíření 
možností vzdělávání a smysluplného trávení 
volného času jak pro děti ze základních a ma-
teřských škol, studenty gymnázia, tak i pro 
děti se specifi ckými potřebami (poruchy učení, 
mimořádně nadaní žáci) a děti ze znevýhod-
něných skupin obyvatel (romské děti a děti ža-
datelů o azyl). Dalšími cílovými skupinami, pro 
které je projekt určen, jsou sociálně znevýhod-
něné skupiny – ženy na mateřské dovolené, 
senioři, romská populace, žadatelé o azyl. Pro 
ty budou realizovány kurzy celoživotního vzdě-
lávání a kurzy za účelem integrace. Myšlenka 
zřízení takovéhoto zařízení nevznikla jen v naší 
obci, ale i v dalších obcích Mikroregionu Ka-
han. Zastávka měla nejlepší předpoklady pro 
to, aby toto zařízení vzniklo právě zde, ve stá-
vajícím školském areálu. Došlo tak k vytvoření 
minikampusu, který umožňuje multigenerační 
vzdělávání v sousedících budovách.

Jaké konkrétní věci díky projektu vznikly? 
Realizací projektu vznikla dvoupodlažní budo-
va se čtyřmi učebnami, jež jsou vybaveny nej-
modernější počítačovou i další audiovizuální 
technikou. Samozřejmostí je bezbariérový pří-
stup do budovy, stejně jako nezbytné zázemí 
šaten, kanceláří a skladů. 

Projekt byl dokončen na konci loňského 
roku? Jsou nové prostory již v provozu 
a využívány? 
Kolaudace proběhla v listopadu 2010 a od led-
na letošního roku je budova využívána. V sou-
časné době ji využívají především děti ze zá-

kladní školy a školní družiny. Přesto se již za pár 
týdnů provozu v budově uskutečnily regionál-
ní soutěže pro děti i z okolních základních škol. 
Programově se chceme se zaměřit na prevenci 
xenofobie a rasismu. Další programy a kurzy 
pro dospělé intenzivně připravujeme. 

Jaké jsou ohlasy uživatelů? 
Ohlasy uživatelů, stejně jako návštěvníků a kli-
entů, připravujících kurzy celoživotního vzdělá-
vání, jsou velice pozitivní. Oceňují nejen archi-
tektonický nápad, stavební provedení, ale též 
komplexní vybavení budovy, které umožňuje 
její okamžité a širokospektré využití.

Jaké další aktivity, na které by mohly být 
využity evropské peníze, obec připravuje? 
Jedním z nejvýznamnějších projektů, do ně-
hož bychom chtěli zapojit fi nanční prostředky 
z evropských fondů, je vytvoření pilotních kur-
zů celoživotního vzdělávání, včetně potřeb-
ných metodických a učebních materiálů. 
Obec Zastávka by měla zájem využít evrop-
ských fondů k dobudování zázemí v soused-
ním sportovním areálu, které by umožnilo 
i ubytování návštěvníků, zejména pak mlá-
dežnických kategorií, na které je náš sportovní 
areál zaměřen. 

Děkujeme za rozhovor.Pohled na budovu centra

Centrum celoživotního vzdělávání
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