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Vážení čtenáři newsletteru ROP Jiho-
východ, jsem rád, že se mohu společně 
s Vámi podělit o radost z toho, že i nadále 
patří Regionální operační program Jiho-
východ a regionální operační programy 
obecně k těm nejúspěšnějším v čerpání 
dotací z Evropské unie. Tato skutečnost 
nabývá na významu tím více, jak se blíží 
závěr současného plánovacího období EU.

Bez ohledu na střídání vlád platí, že systém 
dvaceti operačních programů je značně 
nepružný. Centrální vláda přitom dokonce 
uvažuje o tom, že struktury regionálních 
operačních programů zruší a opět je bude 
centralizovat do jednoho sektorového ope-
račního programu a rozhodovat se bude 
zase v Praze. To nás vrací před rok 2006. 
Proto budeme bojovat o to, aby i v tom dal-
ším období měly regiony silné slovo a exis-
tovaly tady regionální operační programy. 

Jak ukazuje v tomto vydání newsletteru 
dále uvedený graf, na prvních místech 
v úspěšnosti čerpání prostředků je ze šesti 
operačních programů hned pět regionál-
ních operačních programů. To ukazuje, že 
nejde o náhodu. My mnohem lépe než 
pražští úředníci známe problémy v krajích 
a pokud tu něco funguje, nevidím jediný 
důvod, proč by se to mělo rušit. Jde navíc 
o model uplatňovaný v řadě dalších evrop-
ských států.

Chci v této souvislosti poděkovat všem, 
kteří se podíleli a podílejí na tom, že právě 
náš ROP Jihovýchod se nachází v čele a je 
nejúspěšnějším operačním programem 
v České republice.

Na prioritách pro jižní Moravu v letech 
2014–2020 se chceme shodnout prů-
řezově v rámci krajského zastupitelstva. 

Současně chceme do diskuse o těchto pri-
oritách zapojit co nejširší veřejnost, nezis-
kový sektor i profesní komory.

JAK SI VEDOU OPERAČNÍ PROGRAMY?

JUDr. Michal Hašek
místopředseda Regionální rady Jihovýchod a hejtman Jihomoravského kraje
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ROP JIHOVÝCHOD A ROPY OBECNĚ JSOU V ČERPÁNÍ 
DOTACÍ Z EU JEDNY Z NEJÚSPĚŠNĚJŠÍCH PROGRAMŮ V ČR
PŘEHLED ČERPÁNÍ OPERAČNÍCH PROGRAMŮ V ČR

Níže uvedený graf vypovídá o prostředcích, které byly nejen proplaceny příjemcům, ale byly již certifi kovány, tedy schváleny minister-
stvem fi nancí. 

Hranice 100 %, červeně vyznačená v grafu, znamená 100 % alokace, která musí být vyčerpána do konce roku 2011, jinak hrozí, že 
zbývající prostředky ČR nenávratně ztratí.
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V tabulce je zahrnut pouze podíl fi nancování z EU.
Zdroj dat: MSC2007 Měna: Kč  /  Kurz Kč k EUR: 24,124

   Dle grafu je na prvních místech v úspěšnosti čerpání prostředků ze šesti operačních programů pět ROP.
   V letošním roce je zřejmé, že ROP jsou nejefektivnějšími programy z hlediska čerpání vyčleněných prostředků. Čerpání, tzn. propla-
cení prostředků na účty příjemců, je skutečné, není ovlivněno okamžitým odečtením prostředků pro schválené velké projekty, jak je 
tomu u některých sektorových programů, např. OP Doprava, OP Podnikání a inovace. 

   Z grafu také vidíme, že ROPy bez problémů plní limit na vyčerpání alokace z programu dle pravidla n+2, n+3 (ona 100% hranice) 
a byly by schopny přijmout i další prostředky z OP, kterým se nedaří včas vyčerpat limit alokace.

Operační program

„Alokace 
podpory 

za období 
2007–2013“

Prostředky kryté 
Rozhodnutím / 

Smlouvou 
(dodatkem) 
nebo jiným 

dokumentem

Proplacené 
prostředky

Certifi kované 
výdaje 

předložené EK

Plnění 
pravidla N+3 
pro rok 2011

ROP NUTS II Jihovýchod 16 994 046 523 12 302 231 806 8 019 641 842 6 796 832 911 265 %

ROP NUTS II Severovýchod 15 836 383 287 12 571 500 771 7 679 987 180 5 921 359 541 248 %

ROP NUTS II Střední Morava 15 858 862 199 8 119 597 620 6 843 782 749 4 957 059 169 207 %

OP Doprava 139 293 934 941 122 176 289 249 76 014 028 167 37 849 416 143 180 %

ROP NUTS II Severozápad 17 994 357 471 13 020 551 776 6 639 147 140 4 336 403 577 160 %

ROP NUTS II Střední Čechy 13 487 338 532 8 502 768 570 4 298 058 030 3 143 198 208 154 %

OP Rybářství 653 921 428 357 816 605 199 225 907 148 373 602 150 %

ROP NUTS II Moravskoslezsko 17 275 032 767 8 629 534 990 4 450 082 829 3 658 989 533 140 %

OP Praha Adaptabilita 2 614 685 578 1 977 393 248 1 346 507 818 483 798 521 116 %

OP Praha  Konkurenceschopnost 5 667 596 185 4 882 010 631 2 345 141 990 765 448 808 85 %

OP Podnikání a inovace 73 368 623 860 43 516 916 835 15 214 151 102 8 212 579 386 74 %

OP Lidské zdroje a zaměstnanost 44 325 953 974 30 191 164 279 10 508 599 984 4 572 755 627 68 %

Integrovaný operační program 38 173 580 268 22 164 649 880 5 056 574 245 2 898 504 711 50 %

OP Životní prostředí 118 638 625 872 25 132 200 083 17 758 536 738 8 531 037 666 48 %

OP Technická pomoc 5 977 521 241 3 486 516 141 850 347 515 399 959 200 44 %

ROP NUTS II Jihozápad 14 948 466 851 9 628 337 304 4 633 159 255 507 860 816 23 %

OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost 44 115 915 377 18 153 331 870 7 220 225 393 1 322 923 875 20 %

OP Výzkum a vývoj pro inovace 49 953 105 646 19 707 752 184 3 841 034 600 32 172 826 0 %

OP Česká republika–Polsko 5 294 237 215 4 551 345 703 0 0 0 %

Celkem 640 472 189 214 369 071 909 545 182 918 232 483 94 538 674 118 93 %
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TIPY NA VÝLETY S ROP JIHOVÝCHOD – 3. ČÁST

Vážení čtenáři, 
tentokrát vám přinášíme tipy na pěkná 
ubytování, fi nancovaná z ROP Jihový-
chod, umístěná na na zajímavých místech 
jižní Moravy a Vysočiny. Můžete je vyu-
žít při plánování vaší dovolené či výletu 
do okolí. V každém z nich se nejen pohodl-
ně ubytujete a zrelaxujete, ale i o program 
máte postaráno, protože v okolí každého 
z nich je opravdu co vidět a navštívit.

JIHOMORAVSKÝ KRAJ
1.  AREÁL SLUŽEB CELNICE V LEDNICKO-

VALTICKÉM AREÁLU
Přímo uprostřed Jihomoravského kraje, 
v Lednicko-valtickém areálu v Břeclavi, na vás 
čeká Wellness hotel Celnice, ve kterém si pobyt 
či návštěvu určitě zalíbíte i vy.  Pod jednou 
střechou zde najdete celý komplex služeb, 
zábavy i odpočinku – ubytování, stravování 
a wellness centrum. Proslulá a gurmány 
vyhledávaná je zdejší kuchyně v restauraci 
Na Celnici. Vedle restaurace je vystaveno 
dětské hřiště. Díky své poloze v rovinatém 
kraji jsou zde ideální podmínky k cykloturistice 
a k procházkám. Dva kilometry vzdálená 
přírodní rezervace Františkův rybník je 
vyhledávaná pro skvělé podmínky k rybolovu. 

Lednicko-valtický areál je unikátní památkou, 
která je zapsaná na Seznamu světového 
přírodního a kulturního dědictví UNESCO, 
v němž se nachází nespočet památek 
a romantických zákoutí. Za všechny jmenujme 
zámky Lednice a Valtice, zámecké jízdárny, 
rozhlednu Minaret, skleník a Janův hrad.

2.  HOTEL KRAVÍ HORA-BOŘETICE
Hotel Kraví hora byl vybudován v roce 2004 
na okraji sklepního městečka u obce Bořetice 
v recesistické Svobodné spolkové republice 
Kraví hora. Přímo pod hotelem se nachází vin-
ný sklep s degustačními sklepy, kde můžete 
posedět u skleničky vína při poslechu cimbálo-
vé muziky. V hotelu můžete ochutnat speciality 
zejména české i mezinárodní kuchyně ve stylo-
vé restauraci, v altánu či venku pod pergolou. 
I děti si zde přijdou na své, v areálu je dětský 
koutek s houpačkami a rybník s travnatou plo-
chou. Po vašem putování po Moravských cy-
klostezkách a vinných sklepích přijde vhod re-
laxace v hotelovém wellness centru. Navštivte 
hotel, který si za dobu své existence mezi svými 
návštěvníky vybudoval skvělou pověst. Kousek 
od hotelu začíná cyklostezka Němčičky, výhle-
dem do okolí se můžete pokochat z nedaleké 
vyhlídkové věže Nedánov a rozhledny Sluneč-

ná u Velkých Pavlovic, přímo u hotelu se tyčí 
14metrová rozhledna Kraví hora.

3.  RESTAURANT A PENZION RUMBURAK
Nad Bítovskou zátokou Vranovské přehrady, 
600 metrů před hradem Bítov, stojí restau-
rant, penzion, rozhledna, školicí středisko 
a sportoviště v jednom – areál Rumburak. 
Z areálu se otevírá kouzelný výhled na ves-
ničku Bítov, zříceninu hradu Cornštejn a údolí 
Vranovské přehrady. Můžete se zde po cestě 
občerstvit na jedné ze dvou venkovních te-
ras nebo využít širokých možnosti relaxace. 
Sportovci budou nadšeni zdejším tenisovým 
kurtem, bowlingovými drahami, fi tness, 
kulečníkem nebo fotbálkem. Děti se rády 
zabaví na nově vybudovaném hřišti. Neda-
leko stojí 30 metrů vysoká rozhledna, která 
nabízí výhled z nadmořské výšky 504 metrů. 
Areál Rumburak je pro svou ideální polohu 
vyhledávaným místem milovníků přírody, 
kulturních a historických památek, cyklotu-
ristiky, rybaření a koupání. Okolí Vranovské 
přehrady nabízí návštěvníkům mnoho dal-
ších výletních cílů – národní park Podyjí, hrad 
Bítov, barokní zámek Vranov nad Dyjí, také 
možnost projet se lodní dopravou po přehra-
dě a zříceninu hradu Cornštejn.
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VYSOČINA
1.  HOTEL SKI NOVÉ MĚSTO NA MORAVĚ
Hotel Ski leží na překrásném místě 
Českomoravské vrchoviny. Moderní 
stylový hotel vám nabízí vyžití zejména 
v pohybových a sportovních aktivitách. 
Hotel má vlastní fi tness centrum, tenisové 
a volejbalové kurty, minigolf, dráhu 
pro in-line bruslení a nově vybudované 
wellness centrum. Přijďte ochutnat zdejší 
výtečnou kuchyni, ve které vás pohostí jak 
krajovými, tak mezinárodními specialitami. 
Po obědě můžete ještě posedět v hotelové 
vinárně nebo snack baru. Hotel je 
ideálním výchozím místem pro pěší túry 
do atraktivních oblastí Žďárských vrchů. 
Pro tuto oblast jsou typické skalní útvary, 
mezi nejznámější patří Devět skal, Čtyři 
palice, Malinská skála a Dráteničky. 
Od Vávrovy skály nebo z Harusova kopce 
se pokocháte výhledy na okolí města. 
Blízká jsou odsud oblíbená rekreační 
střediska Tři Studně, Medlov, Milovy 
a Zubří všechny s možností koupání. 
V Novém Městě na Moravě doporučujeme 
dále navštívit Horáckou galerii umístněnou 
v zámku a bývalou radnici ze 16. století, 
dnešní Horácké muzeum.

2.  PENZION RYTÍŘSKO
Nově zrekonstruovaný lovecký zámeček 
Penzion Rytířsko leží v malebném koutu 
Vysočiny nedaleko města Jihlavy obklo-
pen lesy a panenskou přírodou, ale přitom 
ve výborném dosahu dálnice D1. Penzion 
nabízí stylové ubytování, wellness i skvělé 
podmínky pro sport a odpočinek. Hostům 
penzionu je k dispozici bazén s protiprou-
dem, sauna, fi tness centrum a také stáje 
s koňmi. Penzion leží přímo na dvou tu-
ristických stezkách, takže se můžete se 
po cestě občerstvit ve stylové restauraci 
s historickými klenbami nebo na letní za-
hrádce. Aktivní návštěvníci mohou využít 
půjčovnu kol a vydat se po některé z mno-
ho cyklostezek. Po aktivním dni přijde 
vhod relaxace v bazénu nebo fi nské sauně. 
Z penzionu můžete dále vyrazit na výlet 
do Jihlavy, kde navštivte slavné podzemí 
nebo dětmi velmi oblíbenou zoologickou 
zahradu.  Nebo do půvabného městečka 
Polná, které bylo vyhlášeno historickým 
městem roku 2006 a najdete tu goticko-
-renesanční areál hradu a zámku.

3.  EA HOTEL JOSEPH 1699
Uprostřed židovské čtvrti v Třebíči zapsané 
na Seznamu památek kulturního dědic-
tví UNESCO se nachází nový rodinný hotel 
EA Hotel Joseph 1699. Areál budov hotelu 
je jedním z nejstarších a nejdominantněj-
ších objektů v této historické části města. 
Nejstarší část hotelu pochází ze 17. století, 
letopočet v názvu připomíná rok, kdy byl 
kompletně přestavěn. Hotel byl vyhlášen 
ministerstvem kultury za nemovitou kul-
turní památku. Uvnitř hotelu je ze všech 
stran chráněný dvůr s překrásným výhledem 
na město vybízející k posezení a lehkému 
občerstvení. Ať přijíždíte do Třebíče za po-
znáním, odpočinkem či obchodem, atmo-
sféru hotelu si zde užijete, historie zde dýchá 
snad na každém kroku. Třebíčská unikátní 
židovská čtvrť láká k procházkám svými kři-
volakými uličkami, temnými zákoutími, kle-
nutými průchody a romantickými náměstíč-
ky. Čítá na 120 obytných domů. Židovský 
hřbitov byl v 17. století zřízen na severním 
svahu kopce Hrádek, kde ve vzrostlém par-
ku stojí kolem 3000 kamenných náhrobků. 
Bazilika sv. Prokopa patří ke klenotům stře-
dověkého evropského stavitelství.

Newsletter 2011-05.indd   5Newsletter 2011-05.indd   5 6.6.11   15:256.6.11   15:25



6

PROJEKTY ZA TÉMĚŘ PŮL MILIARDY SCHVÁLENY

27. dubna 2011 se opět sešel na pravidelném jednání Výbor Regionální rady Jihovýchod. Jedním z hlavních bodů progra-
mu bylo schválení fi nancování předložených projektových žádostí v prioritní ose 1. Dostupnost dopravy a prioritní ose 
2. Rozvoj udržitelného cestovního ruchu. 

Seznam úspěšných projektů, které získaly dotaci:

Prioritní osa 1 – Dostupnost dopravy

Oblast podpory Žadatel Název projektu Výše dotace

1.1
Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvko-
vá organizace

II/379 Podomí–Drnovice 60 659 020 Kč

Prioritní osa 2 – Rozvoj udržitelného cestovního ruchu – strategické projekty

Oblast podpory Žadatel Název projektu Výše dotace

2.1 ŽS REAL, a.s. Výstavba komplexu Moravia THERMAL 331 466 555 Kč

Prioritní osa 2 – Rozvoj udržitelného cestovního ruchu

Oblast podpory Žadatel Název projektu Výše dotace

2.1 Město Žďár nad Sázavou SKIREGION ŽĎÁRSKO – značení lyžařských tratí 395 636 Kč

2.1 Cyklostezka Jihlava–Třebíč–Raabs Značení cyklotrasy Jihlava–Třebíč–Raabs 2 204 254 Kč

2.1 Město Hustopeče Mandloňovou stezkou na rozhlednu 1 945 360 Kč

2.1 Mikroregion Rajhradsko Poznáváme Rajhradsko – naučná trasa 1 170 047 Kč

2.1 Obec Žernovník Rozhledna Žernovník a propojení regionálních cyklotras 2 645 610 Kč

2.1 Mikroregion Podhůří Mařenky Výstavba rozhledny na vrchu Mařenka 3 000 000 Kč

2.1 Město Velké Pavlovice Naučná stezka Velké Pavlovice – Zastavení v kraji vína a meruněk 1 218 594 Kč

2.1 Mikroregion Hustopečsko Krajem André na kole 1 151 082 Kč

2.1 Za záchranu rodného domu Jana Zrzavého v Okrouhlici Krajem malíře básníka – poznávací stezka Jana Zrzavého 319 402 Kč

2.1 Město Kamenice nad Lipou Procházka kolem říčky Kamenice v Kamenici nad Lipou 1 960 939 Kč

2.1 Mikroregion Hodonínsko – dobrovolný svazek obcí Cykloturistická zastavení v Mikroregionu Hodonínsko 1 661 750 Kč

2.1 Obec Přítluky Výstavba turistické stezky a rozhledny v katastru obce Přítluky 2 766 263 Kč

2.1 Obec Borač Krajinou Josefa Uhra za poznáním a poučením 1 844 173 Kč

2.1 Mikroregion Rakovec Naučná stezka s vyhlídkovou věží Olšany 2 972 886 Kč
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Regionální rada Jihovýchod zdárně 
pokračuje v tradici pořádání in-line 
jízd městem Brnem, letos se konal již 
3. ročník, kterého se zúčastnilo více 
než 400 bruslařů. Jízda je každoročně 
pořádána u příležitosti oslav Dne Ev-
ropy, který připadá na 9. května.

Letos se příznivci in-line bruslení sešli v ne-
děli 8. května 2011 na Moravském náměstí.
Pro bruslaře a jejich příznivce byl již 
od 16 hodin na Moravském náměstí při-
praven zajímavý doprovodný program. 
Krátce před jízdou vystoupil fi nálový 
účastník soutěže Česko Slovensko má 
talent taneční skupina Mighty Shake Za-
stávka. Pro děti bylo připraveno kreslení 
na obličej a další zajímavé hry.

Vlastní jízda byla odstartována v 17 hodin 
a bruslaři za hudebního doprovodu projeli 
trasu z Moravského náměstí na ulici Lidic-
kou, Lužáneckou, Drobného, na náměstí 
28. října, dále ulicemi Příkop, Bratislavská, 
Koliště, Dornych, Úzká, Uhelná, Opuště-
ná, Křídlovická, Nové sady, zpět na Úzkou, 
Dornych a zpět na Moravské náměstí.

Všem účastníkům akce děkujeme, že 
si našli čas a strávili s námi příjemné 
odpoledne.

PROČ DEN EVROPY?
Země Evropské unie slaví Den Evropy 
9. května. V tento den v roce 1950 v Pa-
říži představil Robert Schuman, tehdejší 
francouzský ministr zahraničních věcí, 
svůj návrh na spolupráci evropských 
zemí v rámci nadnárodní evropské insti-
tuce, která by řídila těžbu uhlí a výrobu 
oceli. Tzv. Schumanova deklarace byla 
prvním krokem ke vzniku dnešní Evrop-
ské unie.

8

JELI JSME BRNEM NA BRUSLÍCH
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SEMINÁŘE K UDRŽITELNOSTI PROJEKTŮ

26. 4. 2011 v Brně a 26. 4. 2011 v Jih-
lavě spěšně proběhly první semináře 
na téma udržitelnost projektů. 

Hlavními tématy, kterým byl seminář 
věnován, byly: 
•  Monitorovací zpráva v době udržitelnos-

ti projektu včetně příloh 
•  Zásahy a změny projektu v době jeho 

udržitelnosti 
•  Indikátory projektu a jejich naplnění
•  Publicita projektu
•  Sledování veřejné podpory
•  Stanovení a monitorování nově vytvoře-

ných pracovních míst
•  Vedení účetnictví a dodržení pravidel ar-

chivace dokumentace projektu
•  Sledování příjmů v době udržitelnosti 

projektu (pouze pro projekty generují-
cí příjmy článku 55 Obecného nařízení 
č. 1083/2006)

Děkujeme všem 170 účastníkům seminá-
řů, že si našli čas a diskutovali s námi nad 
danými tématy. Projekty nekončí realiza-
cí, je potřeba se jim věnovat i v průběhu 
udržitelnosti projektu, čili dalších pět let.

9www.jihovychod.cz

BYSTŘICKÁ ZASTAVENÍ OTEVŘENA

Dne 23. dubna 2011 byla za účasti zá-
stupců ROP Jihovýchod, ministerstva 
zemědělství a města Bystřice nad 
Pernštejnem slavnostně přestřiže-
na stuha dílny v přírodě na Vrchové 
a tím se návštěvníkům otevřela nauč-
ná stezka Bystřická zastavení. 

Zástupci společně zasadili první strom 
v novém lesoparku za Karasínem – sym-
bolickou Lípu přátelství. I další příchozí se 
mohli podílet na vzniku nového lesoparku, 
který má v budoucnu zaplnit na 150 dře-
vin typických pro Českomoravskou vrcho-
vinu. Součástí odpoledne bylo i zahájení 
nové turistické sezony 2011 s maskotem 
mikroregionu Bystřicko Vodomilem. Celá 
akce proběhla za krásného slunečného 
počasí s hojným počtem účastníků z řad 
veřejnosti.  Bystřická zastavení jsou vol-
ným pokračováním oblíbené Svratecké 
vodohospodářské naučné stezky, která 
vede z Dalečína přes Vír do Švařce a kte-
rou ještě doplňují o mobiliář a jiné atrakce. 
Samotná Bystřická zastavení mají 17 čás-

tí. Každé zastavení je vybaveno naučným 
panelem s různorodou tématikou. Místa 
jsou doplněna o malé sportoviště, lavičky, 
odpadkové koše či dílnu v přírodě.

Regionální operační program Jihový-
chod podpoří tento projekt plánova-
nou dotací 3,7 milionu korun.
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MONITOROVACÍ VÝBOR JE SPOKOJEN 
S FUNGOVÁNÍM ROP JIHOVÝCHOD

10. zasedání Monitorovacího výboru se 
konalo 25. 5. 2011, tentokrát v nádher-
ném prostředí Zadní synagogy v Tře-
bíči. Monitorovací výbor Regionálního 
operačního programu Jihovýchod se 
pravidelně schází za účelem provádě-
ní monitorování a zajištění účinnosti 
a kvality realizace Regionálního ope-
račního programu Jihovýchod. 

Jarní monitorovací výbor je vždy příleži-
tostí bilancovat: kromě aktuálního stavu 
programu schvaluje také výroční zprávu 

za rok 2010. Ten byl především ve zna-
mení realizace projektů. Příjemci obdrželi 
na své účty téměř 6 miliard korun, což bylo 
více než za roky 2007–2009 dohromady. 
Program loni doplatil na pokles kurzu eura 
téměř o 2 koruny a také na částečné zru-
šení kofi nancování projektů ze státního 
rozpočtu. Byl zaveden systém modifi kova-
ných plateb – u projektů nad 30 mil. Kč 
mohou příjemci předkládat i neproplace-
né faktury a stačí jim tedy pro realizaci 
projektu nižší úvěry.

Po jednání členové Monitorovacího výbo-
ru navštívili úspěšné projekty, realizované 
právě v historické části Třebíče. Jednalo 
se o Dům Blahoslavova 77, který je výji-
mečný nedávno objeveným propojením 
se Zadní synagogou schodištěm, o kte-
rém se po několik staletí nevědělo. Díky 
dotaci z ROP Jihovýchod vzniklo z kulturní 
památky v havarijním stavu muzeum se 
stálou židovskou expozicí. 

Uprostřed židovské čtvrti zapsané na se-
znam památek kulturního dědictví UNESCO 
členové navštívili EA Hotel Joseph 1699. 
Areál budov hotelu je jedním z nejstarších 
a nejdominantnějších objektů v této historic-
ké části města Třebíče. Díky projektu z ROP 
Jihovýchod se podařilo výjimečnou památku 
zachránit a přebudovat na hotel, ze kterého 
dýchá historie snad na každém kroku.

Dalšími navštívenými projekty byla nově 
odkrytá a znovu zprovozněná původní his-
torická přímá cesta k bazilice sv. Prokopa, 
která nyní tvoří přirozený turisticky atrak-
tivní spojovací článek mezi Židovskou čtvrtí 
a bazilikou a dále právě probíhající rozsáhlý 
projekt Zámek Třebíč – modernizace zám-
ku a zpřístupnění nových expozic s přislíbe-
nou dotací téměř 165 milionů korun.

EA Hotel Joseph 1699 Historická cesta k bazilice sv. Prokopa
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REKONSTRUKCE A MODERNIZACE 
KOUPALIŠTĚ V BOSKOVICÍCH

REDAKCE
Úřad Regionální rady Jihovýchod

Kateřina Dobešová
oddělení publicity a technické pomoci
Kounicova 271/13, 602 00 Brno
e-mail: info@jihovychod.cz
www.jihovychod.cz MK ČR E 18968

Projekt získal z ROP Jihovýchod dotaci té-
měř 40 milionů korun při celkové investici 
více než 72 milionů korun. Zeptali jsme 
se Ing. Vlastimila Koláře, vedoucího 
projektu, co všechno bylo díky projektu 
vybudováno.

Pane Koláři, představte nám prosím 
hlavní motiv pro realizaci tohoto pro-
jektu.
Hlavním důvodem byl naprosto nevyho-
vující stav koupaliště, který ani přes dílčí 
úpravy nesplňoval současné hygienické 
požadavky, zejména vyhlášky č. 135/2004 
Sb. Stavební konstrukce již byly také dožilé, 
betonová deska dna bazénu byla zvětraná 
a beton se vydroloval – docházelo k vel-
kému úbytku vody. Bazén však i svým vy-
bavením, tvarem a velkým objemem vody 
(více než 5000 m3), nevyhovoval dnešním 
potřebám. Samotné umístění koupaliště 
je velmi atraktivní, sousedí s většinou vý-
znamných sportovních ploch, a tak vhod-
ně doplňuje nabídku rekreace nejen v sa-
motném městě, ale v celém regionu. 

Co všechno se na koupališti změnilo, 
co je zde nového?
Hlavní bazén byl zmenšen, avšak i přes-
to obsahuje v plavecké části 8 drah dél-
ky 25 m, které zajišťují dostatek prostoru 
pro kondiční plavání. I u rekreační části 
bazénu zůstala zachována poměrně vel-
ká vodní plocha – 1300 m2. Přibyly vodní 
atrakce – tobogán, čtyřskluzavka, masáž-
ní lůžka a trysky, vodní clony, brouzdaliště 
pro nejmenší děti se skluzavkou. Dále byla 
postavena zcela nová budova se záchody 
a sprchami, která vyhoví i pro zvýšený po-
čet návštěvníků. Obnovou prošla i stávající 
budova zázemí s šatnami a občerstvením. 
Nově bylo na koupališti umístěno hřiště 
na plážový volejbal. Ale to nejdůležitější 
návštěvník vlastně neuvidí – kompletně 
nová technologie úpravy vody s akumu-
lačními nádržemi, novými studnami, ob-
služné chodby, rozvodné potrubí – to vše 
je umístěno převážně v podzemí. 

Je koupaliště připraveno i na handi-
capované občany?
Ano, osoby s omezenou schopnosti pohy-
bu a orientace mohou bez větších problé-
mů koupaliště navštívit i užívat. Protože 
se však nejednalo o novostavbu, ale o re-
konstrukci, nebylo možné celý areál řešit 
striktně bezbariérově. 

Kdy uvedete koupaliště do provozu?
Koupaliště bylo pro veřejnost otevřeno 
19. června 2010, přičemž ještě v červnu 
jej navštívilo 3 562 nedočkavých plavců, 
v červenci pak 26 330 a během studeného 
srpna se přišlo vykoupat 6 517 osob. 

Jaké přínosy pro město, obyvatele 
očekáváte? 
Je to především doplnění nabídky aktivního 
odpočinku v městském sportovním areálu 
„Červená zahrada“, kde se nachází ubytov-
na, dvě fotbalová hřiště (s přírodní a umělou 
trávou), tenisové kurty a zimní stadion, který 
je v letním období využíván pro in-line sporty. 

Jaké byly Vaše zkušenosti při admini-
straci projektu, bylo to obtížné?
S administrací jsme se vypořádali vcelku 
dobře. Je však pravda, že některé pod-
mínky nám komplikovaly život. Týká se to 
především podmínek pro časové a fi nanční 
nastavení jednotlivých etap projektu, kte-
ré bylo obtížné sladit s faktickým plynulým 
postupem provádění stavby. Dále se jedna-
lo o, podle mého názoru, zbytečně složité 
administrování drobných změn projektu.

Děkujeme za rozhovor.

PŘEDSTAVUJEME 
PROJEKTY

Koupaliště v Boskovicích

Koupaliště v Boskovicích
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STŘÍBRNÉ POMEZÍ PŘEDSTAVUJEME 
PROJEKTY

Projekt získal z ROP Jihovýchod dota-
ci 2,3 milionu korun při celkové investici 
téměř 2,5 milionu korun. Zeptali jsme 
se Ing. Lenky Kozlové z odboru rozvo-
je města Magistrátu města Jihlavy, co se 
za názvem Stříbrné pomezí vlastně skrývá. 

Jak vznikla myšlenka na Vaše netra-
diční pojetí značení turistických tras? 
Myšlenka realizace projektu Stříbrné pome-
zí vznikla z podnětu primátora statutárního 
města Jihlavy Ing. Jaroslava Vymazala. Inspi-
rací byl systém cyklotras v okolí nizozemského 
Purmerendu, který je partnerským městem 
Jihlavy. Město očekává, že tento projekt při-
láká do města a jeho okolí více turistů a rov-
něž vytvoří nové možnosti pro aktivní trávení 
volného času obyvatel města a regionu.

Jaký je tedy systém značení, který 
jste vytvořili? 
Systém značení tras Stříbrného pomezí je 
velmi jednoduchý. Základem jsou dobře vi-
ditelné očíslované patníky se šipkami, které 
jsou umístěny na uzlových bodech pěších 
či cyklistických tras. Pro lepší orientaci jsou 

na dalších křižovatkách tras umístěna ná-
věsti s vyznačenou situací. Mezi jednotlivý-
mi patníky a křižovatkami pomáhá turistům 
v orientaci na zvolené trase ještě doplňko-
vé značení. V každé obci také turista najde 
informační tabuli s mapou a informacemi 
o dané obci a jejím okolí ve třech jazycích – 
kromě češtiny i v angličtině a němčině.

Kam až se turisté dostanou po Vašich 
značkách? Kolik obcí jste trasami propojili? 
Turistické trasy propojily 26 partnerských 
obcí v okruhu asi 12 km kolem města Jihla-
vy. Celkově bylo v rámci projektu vyznačeno 
270 km turistických tras pro pěší i cyklisty.

Součástí projektu jsou nové webové 
stránky, co všechno na nich najdeme? 
Při realizaci byly vytvořeny také nové pro-
pagační materiály a samostatné webové 
stránky projektu. Tištěné informační ma-
teriály, které se skládají z turistického prů-
vodce, přehledové mapy, CD a pěti samo-
statných karet s doporučenými okruhy dle 
jejich rozdílné náročnosti, jsou určeny pře-
devším pro uživatele bez možnosti přístu-
pu k internetu. Ostatním zájemcům o pěší 
a cykloturistiku jsou k dispozici interne-
tové stránky www.stribrnepomezi.eu, 
kde najdou základní informace o projek-
tu, zajímavostech a partnerských obcích, 
doporučené okruhy a mapu, která může 
uživatelům pomoci při plánování tras. 
Pomocí mapové aplikace, tzv. mapové-
ho klienta, si obyvatelé regionu nebo 
jeho návštěvníci mohou vyhledat vhodný 
okruh podle zajímavostí podél tras, typu 
povrchu a výškového profi lu, ze kterého 

lze zjistit náročnost trasy. Pro „moderně“ 
vybavené turisty je zde připravena mož-
nost exportu trasy přímo do GPS zařízení.

Kdo všechno může trasy využívat? 
Projekt Stříbrné pomezí nabízí tři druhy 
tras, a to trasy pro cyklisty, pro pěší a trasy 
kombinované, které jsou určeny pro obě 
skupiny. Tyto jednotlivé druhy tras jsou 
v rámci celého systému barevně rozlišeny. 
Trasy jsou určeny pro všechny věkové sku-
piny. Díky mapovému klientovi si můžou 
vybrat vhodnou trasu jak zdatní turisté, 
tak rodiny s malými dětmi nebo senioři.

Jaké jsou první ohlasy veřejnosti?
Ohlasy jsou zatím převážně příznivé. Projekt 
Stříbrné pomezí je v České republice díky 
svému systému značení tras pomocí patníků 
unikátní. Zaznamenáváme velký zájem mé-
dií i veřejnosti. Projekt si neklade za cíl kon-
kurovat klasickým turistickým trasám Klubu 
českých turistů, ale naopak umožnit jejich 
napojení na další typy tras, rozšířit možnosti 
pro volnočasové aktivity obyvatel a návštěv-
níků regionu a podpořit cestovní ruch.

Děkujeme za rozhovor.Stříbrné pomezí – značení tras

Propagační materiály
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