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OCENĚNÍ PROJEKTŮ 
ROP JIHOVÝCHOD 
V SOUTĚŽI STAVBA VYSOČINY 2010
Máme velikou radost z toho, že projekty 
dotované z ROP Jihovýchod jsou úspěšné 
a oceňované i odbornými komisemi a ve-
řejností. Příkladem je umístění několika 
projektů v prestižní soutěži Stavba Vy-
sočiny 2010, kterou každoročně pořádá 
Stavební sdružení Vysočina o.s. Cílem 
soutěže Stavba Vysočiny je seznámení 
nejširší odborné i laické veřejnosti s úrov-
ní architektury a stavitelství na území 
kraje Vysočina. Do ročníku 2010 bylo při-
hlášeno 20 staveb a o jejich pořadí rozho-
dovala porota v čele s děkanem stavební 
fakulty VUT v Brně Rostislavem Drochyt-
kou. A jak dopadly „naše“ projekty?

Kategorie: 
STAVBY 
PRO VOLNÝ ČAS A SPORT
1. místo a titul 
PRESTIŽNÍ STAVBA VYSOČINY 2010
Park Gustava Mahlera, Jihlava

Přeměna v zásadě nevyužitých prostor bý-
valé městské tržnice a jejího okolí na nové 
komplexně revitalizované veřejné pro-
stranství. Nové parkové plochy veřejné 
zeleně plní funkci místa pro odpočinek 
a současně komunikační tepny pro pěší 
v historickém centru města. 

Vážení čtenáři,

většinou nemáme ambici, 
aby se newsletter stal čet-
bou na Vaši letní dovole-
nou, ale tentokrát je to jinak. 

Snad oceníte naše tipy na výlety a zajímavé 
projekty – dostanete se do podzemí, na Kam-
čatku nebo možná potkáte bílou paní…
Letošní prázdniny budou vůbec tak trochu spe-
ciální – chystáme totiž dva tematicky zaměřené 
newslettery SPECIÁL, které Vám budou sloužit 
jako samostatné příručky pro oblast veřejných 
zakázek a udržitelnosti projektu.

Přejeme Vám za regionální radu příjemné léto.

Artur Zatloukal
vedoucí odboru řízení ROP
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 1 2. místo a ČESTNÉ UZNÁNÍ

Naučná stezka kolem Zelené Hory, 
Žďár nad Sázavou

Stezka provádí návštěvníky malebnými kouty 
okolí rybníků Bránského a Konvent a nabízí 
nevšední pohledy na Poutní kostel svatého 
Jana Nepomuckého na Zelené hoře, zapsaný 
do prestižního Seznamu světového kulturního 
dědictví UNESCO. V současné době se jedná 
o jedinou bezbariérovou naučnou stezku v kra-
ji Vysočina. Informační tabule seznamují nejen 
s přírodními zajímavostmi kraje, ale také s his-
torií města na pozadí nejznámějších pověstí.

Kategorie: 
REKONSTRUKCE A OBNOVA
1. místo a titul 
PRESTIŽNÍ STAVBA VYSOČINY 2010
Stavební úpravy, přístavba a nástav-
ba objektu Nemocnice Pelhřimov
Rekonstrukce ukončila výstavbu základní-
ho monobloku nemocnice. V celé budově 

se nachází celkem 190 lůžek chirurgických 
a interních oborů, ambulance, RTG oddělení 
a propojení na původní objekt z roku 2003, 
který zahrnuje základní komplementy včetně 
operačních sálů. Mezi oběma objekty je halo-
vé atrium, které slouží jako čekárna nebo od-
počinkový prostor. Doplňkovou součástí byla 
úprava venkovního prostoru včetně zřízení no-
vých komunikací, parkovišť a sadových úprav.

2. místo a ČESTNÉ UZNÁNÍ
Hotel Joseph 1699, Třebíč

Hotel se nachází uprostřed klidné židovské 
čtvrti města Třebíče s názvem „Židy“, zařaze-
né do Seznamu památek kulturního dědictví 
UNESCO. Objekt samotný je nemovitou kul-
turní památkou a je to nejsložitější a nejroz-
sáhlejší stavební komplex v celé památkové 
zóně židovského města. Stavba dodala objek-
tu novou životaschopnou funkci při zachová-
ní genia loci způsobem splňujícím požadavky 
na stavby v prostředí památkové zóny.

Kategorie:
STAVBY DOPRAVNÍ, 
INŽENÝRSKÉ 
A VODOHOSPODÁŘSKÉ 

2. místo a ČESTNÉ UZNÁNÍ a zároveň 
CENA VEŘEJNOSTI, Vítěz SMS hlasování 
Přístupová komunikace 
k bazilice sv. Prokopa v Třebíči

Odkrytí a znovu zprovoznění původní histo-
rické přímé cesty k bazilice sv. Prokopa za-
jistilo přirozený turisticky atraktivní spojovací 
článek mezi Židovskou čtvrtí a bazilikou. Cit-
livé vedení chodníků si vyžádalo demolici ně-
kolika objektů včetně úpravy portálů ve stá-
vajícím objektu. Struktura kamenné dlažby 
vhodně podtrhuje blízké sousedství baziliky.

Kategorie:
CENA HEJTMANA – STAVBA 
VYSOČINY 2010
Rekonstrukce Masarykova náměstí 
Bystřice nad Pernštejnem
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OCENĚNÍ PROJEKTŮ ROP 
JIHOVÝCHOD V SOUTĚŽI STAVBA 
JIHOMORAVSKÉHO KRAJE 2010
Také Jihomoravský kraj uděluje ceny nej-
lepším stavbám. Vyhlašovatelem soutě-
že je Jihomoravské stavební společenství 
při Svazu podnikatelů ve stavebnictví ČR 
pod záštitou Jihomoravského kraje. Oce-
nění porota uděluje v šesti kategoriích 
podle typu dané stavby, sedmá katego-
rie oceňuje stavby realizované stavební 
fi rmou se sídlem v Jihomoravském kraji 
a postavené mimo region kraje. V letoš-
ním roce proběhl již 9. ročník a i v této 
soutěži byly naše projekty úspěšné. 

Kategorie:
REKONSTRUKCE STAVEB 
A OBJEKTŮ
Wellness Kuřim – rekonstrukce 
a dostavba krytého bazénu v Kuřimi

Rekonstrukce původního bazénu a zastara-
lých technologických zařízení zabodovala. 
Vzniklo moderní zařízení, které poskytuje 
komplexní služby pro trávení volného času 
a relaxaci nejen obyvatel Kuřimi a širokého 
okolí. Současně zohledňuje současné tren-
dy v poskytování služeb tohoto typu lázeň-
ského zařízení a vytváří tak moderní kom-
plexní celek. Kvalita přestavby vedle použití 
moderních současných materiálů a detailů 
provedení je dána rovněž použitím moder-
ních energetických systémů a fasádových 
prvků zastínění, které se tak výrazně podí-
lejí na energetických úsporách. 

Kategorie: 
OCENĚNÍ ČASOPISU 
STAVEBNICTVÍ
Labyrint pod Zelným trhem – 
zpřístupnění brněnského podzemí
Rekonstrukce podzemí byla prováděna pod 
dohledem a podle podmínek Památkové 
správy v Brně. Rekonstrukce byla stavebně 
velmi náročná, zejména s ohledem na stís-
něné a komplikované podmínky histo-
rického podzemí, odkrytého a technicky 
sanovaného od 70. let minulého století. 
Výsledkem rekonstrukce je velmi působivá 

rozlehlá stavba v podzemí, která se musela 
vypořádat s podmínkami stísněného prosto-
ru a vyhovět podmínkám bezpečnostním, 
vodohospodářským, geologickým a dalším. 
Práce musely být prováděny v podstatě ruč-
ně nebo s minimem mechanizace.

Kategorie:
STAVBY JIHOMORAVSKÝCH 
FIREM MIMO KRAJ
Hlavní lůžková budova 
v Nemocnici Pelhřimov

Komplexní revitalizací veřejných prostranství 
na náměstí v Bystřici nad Pernštejnem město 
vytvořilo kvalitnější podmínky pro vnímání 

náměstí jako společenského a kulturního 
centra pro občany a návštěvníky města 
a zlepšilo podmínky pro rozvoj podnikání.
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TIPY NA VÝLETY S ROP JIHOVÝCHOD – 4. ČÁST

Vážení čtenáři, 
léto je tu a my bychom vám rádi doporu-
čili pár dalších zajímavých tipů na hezky 
strávené chvíle s projekty ROP Jihový-
chod. Pokud během letních cest zaví-
táte do Brna nebo Telče, nezapomeňte 
navštívit námi doporučená místa, určitě 
nebudete zklamaní.

JIHOMORAVSKÝ KRAJ
1.  BERINGIE
V minulém roce byla otevřena nová expozice, 
která vás zavede do romantického světa 
severské přírody v oblasti Beringovy úžiny. 
Nová část brněnské ZOO byla vystavěna 
na 10 000 m2 a přiblíží vám přírodu Kamčatky 
a východní Sibiře. Doslova vás zde ohromí 
obrovští medvědi kamčatští, medvědice 
Kamčatka a její partner Jelizor. V Beringii 
sídlí také vlci, polární lišky, rosomáci sibiřští 
a dalších 70 živočišných druhů z této oblasti. 
Architektonicky zdařilou expozici dotváří 
tradiční kamčatská usedlost, ve výběhu 
vodopád, umělé skály a jezírko. Součástí 
expozice je i naučná stezka, jejíž hlavní ideou 
je postupná přeměna člověka lovce v člověka 
ochránce. Cesta expozicí je navržena tak, 
že procházkou zvířata nerušíte, ale zároveň 

můžete z vhodně umístěných vyhlídek 
sledovat jejich přirozené chování. Brněnská 
ZOO, založená roku 1953, se rozkládá 
na ploše 65 hektarů na svazích a hřebeni Mniší 
hory v městské části Brno-Bystrc. Zoologická 
zahrada chová na 800 zvířat – 210 druhů 
zástupců obojživelníků, plazů, ptáků a savců, 
ze všech světadílů kromě Antarktidy.

2.  ZPŘÍSTUPNĚNÍ 
BRNĚNSKÉHO PODZEMÍ

Středověký Mincmistrovský sklep pod Domi-
nikánským náměstím a Labyrint pod Zelným 
trhem jsou první dvě zpřístupněná historická 
podzemí v Brně. Mincmistrovský sklep na-
jdete pod Novou radnicí a Dominikánským 
náměstím, ve středověku nazývaném Rybný 
trh, kdy zde žilo mnoho brněnských měšťa-
nů. Bydlel zde i královský mincmistr, kterému 
sklep sloužil jako sklad na suroviny pro ražbu 
mincí. Na prohlídkové trase uvidíte jeho díl-
nu, repliku Rybného trhu z roku 1300 nebo 
zmenšeninu Královské kaple. V Labyrintu pod 
Zelným trhem můžete spatřit unikátní a ta-
jemná zákoutí středověkých chodeb a sklepů. 
Na prohlídkové trase zdoláte 212 schodů a bu-
dete se pohybovat v hloubce 6–8 metrů. Zelný 
trh patří k nejstarším dochovaným náměstím 

v Brně. Zdejší sklepy vznikaly pod jednotlivými 
domy od středověku po novověk, sloužily ze-
jména k uchovávání potravin, zrání piva a vína 
v sudech a jako úkryt v době válek. Uvidíte zde 
alchymistickou laboratoř, vinný sklep s historic-
kou krčmou a ochutnávkou moravských vín 
a mnohé další středověké speciality, jako je 
městský pranýř či klec bláznů.

3.  KOUZELNÝ SVĚT ANIMACE – 
MUZEUM LOUTEK

Nově postavené Muzeum loutek je součástí 
divadla Radost v Brně, mezi ulicemi Bratislav-
ská a Cejl. Dostavba muzea završila rekon-
strukci Divadla Radost, která začala v roce 
1999. Celý areál divadla i muzea je unikátní, 
protože byl autory pojat jako velká loď kome-
diantů. Z Bratislavské ulice má divadlo trochu 
připomínat plachtu, uvnitř jsou použity různé 
lodní prvky. Na druhé části dvora je muzeum 
loutek ve tvaru přídě. V muzeu malí i velcí ná-
vštěvníci uvidí ty nejkrásnější loutky z více než 
220 inscenací, které soubor uváděl během 
své víc než šedesátileté historie. Divadlo dnes 
archivuje téměř 2 000 loutek od významných 
českých výtvarníků a jejich expozici bude pra-
videlně obměňovat. Muzeum loutek má bez-
bariérový přístup, prohlídka je určená dětem 
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i dospělým. Pro děti je připravený dotykový 
monitor s interaktivním programem. Přijít 
můžete před nebo po představení, ale také 
samostatně, bez návaznosti na návštěvu di-
vadla. Muzeum loutek bude otevřeno i v prů-
běhu letních prázdnin.

VYSOČINA
1. S BÍLOU PANÍ PO TELČI A OKOLÍ
Město Telč bylo v roce 1992 zapsáno na Se-
znam světového kulturního a přírodního dě-
dictví UNESCO a patří mezi nejvyhledávanější 
turistické lokality v České republice. Společ-
ně s Bílou paní zde mohou rodiny s dětmi 
procházet městem po dvou nových vycház-
kových trasách, zaměřených na poznávání 
památek města a městských pověstí. Během 
vycházky se nejen malí návštěvníci seznámí 
s deseti pověstmi z Telče a okolí. Mimo jiné 
například s pověstmi O Bílé paní a sladké kaši, 
kterak ona sladkou kaši vařila a lidem potřeb-
ným ji dávala, O stavbě hradu Roštejna, kte-
rak čert hrad Roštejn postavil a chytrá žena 
před ním lstí muže ochránila nebo O městské 
radnici, jak bujaré veselí a oslavy do vzdu-
chu radnici pozvedly a místo tak pro novou 
učinily. K vycházkovým trasám je připraven 
tištěný průvodce s mapou. Pro děti předškol-

ního a mladšího školního věku jsou připra-
veny omalovánky „Poznej a vymaluj telčské 
památky“, pexeso Památky a pověsti, leták 
s pověstmi se soutěžní otázkou a pastelky.

 2. LIPKY V TELČI SE PŘEDSTAVUJÍ 
Naučná stezka v Lipkách je vstupní branou 
do jedné z nejcennějších částí přírody v okolí 
Telče. Tradice využívání této části města k ak-
tivnímu odpočinku je překvapivě dlouhá. 
Začíná zálibami šlechty v lovu, střelbě a jízdě 
na koni, ke kterým se v období rekatolizace 
přidaly křesťanské poutě ke kapli sv. Karla 
Boromejského, kam vedla kolem rybníků 
Nadymáku a Roštejna křížová cesta. U cesty 
poblíž kaple najdete zbytky střelnice, z níž se 
zachovala kamenná stéla s otvory k upevňo-
vání střeleckých terčů. Od roku 1881 alej pa-
mátných stromů nese jméno Lipky. Je dlou-
há 1,4 km, nachází se v severozápadní části 
města a spojuje podzámeckou zahradu s bý-
valou bažantnicí, někdejší panskou mysliv-
nou a navazující oborou, později změněnou 
na lesopark. Díky projektu zde vznikl ucelený 
a provázaný informační systém, představující 
turistům zajímavosti a krásy tohoto přírodně 
velmi cenného území. Na cestě Lipkami si 
můžete posedět a odpočinout na Vyhlídce 

a vychutnat si kouzelný pohled na severozá-
padní okraj města Telče. Příjemnou procház-
kou dojdete až k rozhledně Oslednice.

3. VÍTEJTE VE STARÉM MĚSTĚ V TELČI 
Staré Město, pozoruhodné svým urbanistic-
kým vývojem a stavebními památkami, bylo 
z důvodů zachování a ochrany prohlášeno 
v roce 1995 Ministerstvem kultury ČR za pa-
mátkovou zónu. Pod Horní bránou začíná 
cesta vedoucí podél Staroměstského ryb-
níka zvaná Na Dlážkách. Již v raném novo-
věku spojovala městské jádro se staroměst-
ským předměstím. Věřící si tudy krátili cestu 
do kostela Matky Boží. Dodnes ji s oblibou 
využívají místní obyvatelé i turisté. Dominan-
tou Starého Města je kostel Narození a Nane-
bevzetí Panny Marie nazývaný kostel Matky 
Boží, založený pravděpodobně ve 13. století. 
Na věži je nejstarší telčský zvon ulitý roku 
1515 Janem z Meziříčí. Díky zrealizovanému 
projektu byly zkvalitněny přístupové cesty 
do Starého Města, rozšířila se naučná stezka 
Město a voda a byly instalovány informační 
tabule a atraktivní dětské hrací prvky pro 
nejmenší návštěvníky. Příjemnou procházkou 
dojdete až k rozhledně Oslednice, odkud bu-
dete mít výhled na celé Staré Město.
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REVITALIZACE STŘEDU 
MĚSTA HAVLÍČKŮV BROD
Projekt získal z ROP Jihovýchod dotaci té-
měř 41 milionů korun při celkové investici 
více než 81 milionů korun. Zeptali jsme 
se Ing. Marie Kudrnové, manažerky 
projektu, proč se město pustilo do tak 
rozsáhlé investice a jaké jsou její výsledky. 

Paní Kudrnová, mohla byste prosím 
popsat, jak vypadalo náměstí dříve?
Havlíčkovo náměstí jako přirozené cen-
trum historického jádra bylo ve velmi 
neuspokojivém stavu. Nebezpečný byl 
především stav povrchů. Plochy byly čas-
to prosedlé, neuspořádané a s výraznými 
výškovými rozdíly. K rekonstrukci středu 
města nutil i stav inženýrských sítí pod po-
vrchem. Dešťová kanalizace zcela chyběla, 
svody od domovních okapů nebyly zapuš-
těny a všechna voda stékala na chodníky. 
Celkový dojem nezlepšoval ani stav mo-
biliáře. 

Co všechno bylo nově vybudováno, 
změněno?
Cílem architektonického řešení bylo znovu 
objevit krásu a malebnost náměstí. Pro-

storové a funkční řešení zůstalo v principu 
zachováno. K nejpodstatnějším změnám 
došlo v okolí Mariánského sloupu, kde 
byla zredukována stávající zeleň, čímž se 
otevřel pohled na celé náměstí. Návrh dů-
sledně upřednostňoval pěší pohyb po ná-
městí, byly rozšířeny obvodové chodníky, 
došlo ke změně uspořádání parkovacích 
míst a celé náměstí je řešeno jako bez-
bariérové. Všechny plochy jsou vydláž-
děny přírodním kamenem, většina prvků 
mobiliáře je atypická s převahou kombi-
nace ocel a dřevo. Byla vybudována nová 
síť dešťové a splaškové kanalizace a pro 
zvýšení komfortu byl na středové ploše 
umístěn kiosek s rychlým občerstvením 
a tribuna. Po obvodu celého náměstí byly 
vysázeny již vzrostlé stromy. Do projektu 
byla zahrnuta i Dolní ulice a část ulic Bo-
ženy Němcové a Svatovojtěšské, a to z dů-
vodu komplexního řešení památkové zóny 
města Havlíčkův Brod jako celku.

Jaké jsou ohlasy občanů na nové ná-
městí? 
Koncepce celého záměru projektu, vychá-
zejícího z potřeb města, respektive cílo-
vých skupin, zohlednila především aspekt 
zatraktivnění, oživení a celoročního využi-
tí náměstí. Město využilo participačního 
modelu a projekt byl před realizací několi-
krát veřejně projednáván. Občané tak byli 
předem seznámeni s plánovanými změna-
mi. Po realizaci jsou ohlasy občanů vesměs 
kladné. Na první pohled nenápadná pro-
měna náměstí ční nad podobné realizace 
právě svojí jednoduchostí. Krásné detaily, 
příjemné povrchy a jejich rozumné nadča-

sové členění dávají vyznít okolním historic-
kým stavbám a zejména tato skutečnost je 
občany a návštěvníky města velice pozitiv-
ně vnímána.

Počítáte s jeho využitím i pro veřejné 
akce, sport?
Havlíčkovo náměstí jako nedílná součást 
městského prostředí se po realizaci pro-
jektu stalo jedním z center hlavního kul-
turního života ve městě. Zrekonstruovaná 
centrální plocha vytváří otevřený prostor 
pro pohybové, pobytové i společenské ak-
tivity místních obyvatel i návštěvníků, plní 
reprezentativní účel a má nezastupitelné 
místo v obrazu celého města. Po zpro-
voznění náměstí zde bylo uskutečněno 
již několik akcí, např. vánoční a farmářské 
trhy, studentský majáles, promítání letní-
ho kina a další. V létě zde proběhne řada 
koncertů. 

Jaká byla vaše zkušenost s administ-
rací projektu na našem úřadě?
S administrací projektů s dotací ROP 
máme velké zkušenosti. Toto je již náš 
sedmý projekt. Předešlé jsou, i díky ocho-
tě pracovníků Regionální rady Jihovýchod, 
již úspěšně ukončeny. Průběh realizace je 
vždy závislý na kvalitě zpracování žádos-
ti. Tento projekt, vzhledem k rozsáhlosti 
stavby, byl velice náročný, ale díky profe-
sionálnímu přístupu a vstřícnosti pracovní-
ků regionální rady byly počáteční obavy ze 
složité administrace rozptýleny.

Děkujeme za rozhovor.

PŘEDSTAVUJEME 
PROJEKTY

Havlíčkův Brod  – náměstí
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ZŘÍCENINA HRADU CORNŠTEJN PŘEDSTAVUJEME 
PROJEKTY

Projekt získal z ROP Jihovýchod dotaci více 
než 3 miliony korun při celkové investici 
téměř 3,3 milionu korun. Zeptali jsme 
se Ing. Vladimíry Durajkové, ředitelky 
Jihomoravského muzea ve Znojmě, na po-
drobnosti k projektu. 

Paní Durajková, představte nám pro-
sím hrad Cornštejn.
Hrad byl založen v první polovině 14. sto-
letí pány z Lichtenburka na šíji kopcovité-
ho výběžku ze tří stran obtékaného řekou 
Dyjí. Po téměř ročním obléhání byl v roce 
1464 hrad dobyt – vyhladověn vojskem 
Jiřího z Poděbrad. Na počátku 16. století 
byl hrad opraven, zmodernizován a roz-
šířen Krajíři z Krajku a poté i Lichtenbur-
ky, kteří hrad koupili po roce 1526 zpět. 
Hrad se stal součástí bítovského panství. 
Od konce 16. století se hrad již připomíná 
jako pustý. 
Nyní je tedy romantická zřícenina gotické-
ho hradu Cornštejn ve správě Jihomorav-
ského muzea ve Znojmě, a to již od roku 
1987, kdy byla převzata od dnešního Ná-
rodního památkového ústavu Brno. Pro 

návštěvníky byla v té době zřícenina hra-
du uzavřena. Po nezbytných stavebních 
úpravách zahájilo muzeum v roce 1998 
návštěvnický provoz. V roce 2008 zvítě-
zil Cornštejn v anketě o nejromantičtější 
místo jižní Moravy. Cornštejn je návštěv-
níkům přístupný denně od června do září 
v době od 9 do 17 hodin. Velmi úspěšný 
je také již tradiční kulturní program „Léto 
na Cornštejně“, sestavený především z vy-
stoupení skupin historického šermu.

Proč jste se rozhodli realizovat právě 
tento projekt?
Hlavním cílem našeho projektu bylo za-
traktivnit celý areál, zajistit vyšší komfort 
a bezpečnost pro návštěvníky i personál, 
prodloužit prohlídkové trasy a návštěv-
nickou sezónu o dva měsíce, tj. o červen 
a září. Do roku 2010 byl areál přístupný 
jen v červenci a srpnu. 

Co tedy mohou návštěvníci vidět no-
vého?
V přihrádku u druhé brány byl vybudován 
společný zastřešený objekt pro pokladnu, 
sklad, čekárnu a bufet. U šesté brány byla 
zrekonstruována strážnice, která slouží 
pro ubytování personálu. Nově zpřístup-
něna byla zajímavá sklepení obou hrad-
ních paláců. Na baště a hradbě předsunu-
tého opevnění byly vybudovány dřevěné 
vyhlídkové ochozy, které umožní nádher-
né a dosud skryté výhledy do údolí Dyje, 
k Bítovu a na Chmelnici. Na hradě vznikl 
nově i přehledný informační a orientační 
systém. 

Jaká je návštěvnost hradu v sezóně?
V loňském roce si v červenci až srpnu si 
Cornštejn prohlédlo a návštěvnickou trasu 
prošlo téměř 11 000 osob, dalších více než 
4 300 osob pak navštívilo kulturní akce.

Co byste doporučila příjemcům dota-
cí, kteří se do projektů teprve pouš-
tějí?

Konzultovat s ochotnými zaměstnanci 
Úřadu Regionální rady regionu soudrž-
nosti Jihovýchod, kontrolovat fi nance 
i fi rmy a vydržet náročnou administrativu 
projektu. 

Děkujeme za rozhovor.

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

Nové vyhlídkové ochozy

Cornštejn
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