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Milí čtenáři,
velmi mě těší, že v rámci svého 5 let 
trvajícího fungování patří ROP Jiho-
východ mezi nejúspěšnější progra-
my v čerpání dotací z Evropské unie. 
Zlepšit každodenní život obyvatel 
na jižní Moravě a Vysočině se díky 
efektivně investovaných penězům 
rozhodně daří.

Důkazem toho mohou být i nové vlaky 
projíždějící Vysočinou. Pro Regionální pře-

pravu cestujících nasadí České dráhy nové 
motorové vozy Regio-Shuttle RS1 od švý-
carské společnosti Stadler. Podle mimo-
řádného jízdního řádu si mohli cestující 
nové motoráky vyzkoušet v pátek 28. října 
2011. V průběhu listopadu se vlaky stanou 
běžnou součástí několika tratí na území 
Vysočiny.

Nové jednopodlažní modrošedé vozy 
nabízejí 70 míst k sezení, prostor pro ko-
čárky, kola či lyže a samozřejmě bezbari-
érový přístup. V létě zpříjemní cestování 
Vysočinou klimatizace. Okna vlaků jsou 
opatřena fólií proti poškrábání, povrchová 
úprava umožňuje jednoduše omýt kresby 
sprejerů. V Evropě jezdí již 400 vozidel to-
hoto typu. 

Celkem 17 nových vozů za téměř 900 mi-
lionů korun České dráhy spolufinancovaly 
právě prostřednictvím Regionálního ope-
račního programu Jihovýchod. Ten na po-
řízení nových motoráků přispěl částkou 
200 milionů.

Poslední zbrusu nový vlak byl mezi měs-
ta Vysočiny nasazen před dvaceti lety. Je 

to dlouhá doba a nebýt ROP Jihovýchod, 
patrně bychom se změn nedočkali. Evrop-
ské dotace v případě regionální železniční 
dopravy na Vysočině splnily svou funkci, 
a tak nic nebrání tomu, abychom si my – 
cestující – začali pomalu zvykat na nové 
pohledy z oken moderních a účelně vy-
bavených vozů. Na tuto změnu v kultuře 
cestování si zvykneme jistě rádi.

MUDr. Jiří Běhounek
předseda Regionální rady Jihovýchod  
a hejtman Kraje Vysočina
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V tomto čísle newsletteru vám představíme okresy Blansko a Havlíčkův Brod. Podívejte se, jak si vedou v čerpání dotací 
z ROP Jihovýchod.
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Prioritní osa
Počet podpořených 

projektů
Dotace z ROP JV 

v mil. Kč

1 Doprava 14 486

2 Cestovní ruch 14 90

3 Rozvoj měst a obcí 19 224

Celkem 47 800
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Projekty ROP Jihovýchod v okrese Blansko

47 projektů za 0,8 miliardy Kč  
(6 % ROP Jihovýchod a 10 % Jihomoravského kraje)
   Téměř 60 % dotačních prostředků v okrese tvoří silnice.
   Nejvíce investovaných prostředků do zdravotnictví  
v Jihomoravském kraji.

VelKý PřeHled čeRPáNí
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Projekty ROP Jihovýchod v okrese Havlíčkův brod

25 projektů za 0,6 miliardy Kč  
(4 % ROP Jihovýchod a 9 % Vysočiny)
   Nejúspěšnější okres v oblasti podpory 3.2 –  
Rozvoje regionálních středisek na Vysočině.

   Okres s druhou nejvyšší úspěšností projektů v ROP Jihovýchod –  
54 % (mimo Brna a Jihlavy – IPRM).

Prioritní osa
Počet podpořených 

projektů
Dotace z ROP JV 

v mil. Kč

1 Doprava 9 266

2 Cestovní ruch 4 52

3 Rozvoj měst a obcí 12 233

Celkem 25 551
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OBJeVitelSKá HRA lOVCi  
Již má SVé VítěZe!

Lovci, úspěšná turistická objevitelská hra, 
která za 131 dní své existence oslovila 
téměř na 600 účastníků, kteří odeslali 
přesně 1 500 soutěžních sms, již zná své 
výherce. 

Před spuštěním hry bylo na Vysočině a jižní 
Moravě vybráno rovných 40 projektů, které 
byly spolufinancovány z Regionálního operač-
ního programu Jihovýchod. Hlavním záměrem 
hry bylo přiblížit tyto projekty široké veřejnosti 
a upozornit tak na roli dotací z Evropské unie v 
bezprostřední blízkosti každého z nás.

V období od 23. května do 31. září 2011 
měli účastníci hry jedinečnou možnost 
poutavou formou poznávat zajímavá mís-
ta Kraje Vysočina a Jihomoravského kraje 
a zároveň soutěžit o hlavní ceny, kterými 

byly let balonem nad Brnem pro 3 osoby 
a víkendový pobyt se snídaní pro 2 osoby 
ve Wellness hotelu Celnice.

Na každém z vybraných projektů byla umís-
těna tabulka s informacemi o samotné hře, 
daném projektu a také tajný kód, který 

bylo nutné formou sms odeslat. Ti nejlep-
ší odeslali během hry plný počet sms, tedy 
40. V závěrečném slosování o hlavní ceny, 
které se uskutečnilo na začátku října, bylo 
losováno ze všech 1 500 obdržených sms. 
Šanci měl tedy každý, kdo se do hry zapo-
jil. Nejvíce navštěvovanými projekty se staly 
rozhledny se stovkou návštěv, z měst se nej-
větší oblibě těšilo Brno, Jihlava, Třebíč a Telč.

V pondělí 17. října byly u příležitosti slavnost-
ního večera hlavní ceny předány výhercům, 
jejichž jména jsou zveřejněna na stránkách 
hry lovci.jihovychod.cz. Výherkyně hlavní 
ceny nám při předání řekla: „S vaší hrou 
jsme s dětmi strávili krásné léto. Jsem nadše-
ná z výhry, na let balonem se už moc těším, 
ještě nikdy jsem balonem neletěla. Ještě 
nám také zbývá pár míst ze hry, které jsme 
nenavštívili. Pojedeme se tam podívat i tak. 
Doufám, že ve hře budete pokračovat i pří-
ští rok, rádi se celá rodina opět zapojíme.“ 

Regionální rada Jihovýchod výhercům gra-
tuluje a všem zúčastněným děkuje za účast 
ve hře.

Mgr. Václav Božek, CSc. a Mgr. Marta Sargánková, MBA při slavnostním předání cen vítězům

den s nejvíce odeslanými sms středa 28. září – 57 sms

měsíc s nejvíce odeslanými sms červenec – 529 sms

Průměrný počet sms za 1 den 11 sms

Průměrný počet sms odeslaných za 1 měsíc 300 (vč. měsíce května)

Celkem zúčastněných lovců 570

Celková návštěvnost webových stránek hry 5 214 návštěv
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OPeN dAyS 2011, BRUSel

Autor článku: 
Mgr. Richard Hubl
oddělení 
metodického řízení

Každoroční dny otevřených dveří v Bruse-
lu, tzv. Open Days, se letos nesly ve zna-
mení intenzivní politické debaty o po-
době kohezní politiky v období po roce 
2013. Oficiálním nosným tématem Open 
Days pro rok 2011 byly investice do ev-
ropské budoucnosti prostřednictvím re-
gionů a měst. Tyto investice by pak měly 
přispět k inteligentnímu, udržitelnému 
a tzv. začleňujícímu růstu tak, jak bylo 
stanoveno ve strategii Evropa 2020.

Pro více než 5 700 účastníků celkem  110 
workshopů na Open Days je někdy velice 
obtížné orientovat se nejen ve městě sa-
motném, ale i  v eurožargónu jednotlivých 
prezentací a nařízení. Proto je vždy dobré 
dostat se k podstatě věci, což je naštěstí 
během Open Days povoleno díky často 
bohaté diskusi. Eurokomisaři na Open Days 
odpovídají na velice konkrétní otázky k vý-
kladu nových nařízení a ty organizace, kte-
rým se povedlo úspěšně realizovat projekt, 
tu dávají nahlédnout do svých strategií.

Protože nedlouho před zahájením Open 
Days byly představeny předběžné verze 
nových nařízení pro období 2014–2020, 
často se stávalo, že diskuse nad prezentací 
se stočila právě na jednotlivé detaily těchto 
návrhů, byť to s tématem tak úplně nesou-
viselo. Natolik je tato problematika zásadní.

Jako nejkontroverznější části nových na-
řízení byly na Open Days označeny tzv. 
kondicionality, tedy nezbytné podmínky 
a kritéria jejich splnění pro možnost čer-
pání z evropských fondů. 

Každá z jedenácti kategorií podpory má kon-
krétní požadavky na připravenost členských 
států a regionů na investice z hlediska stra-
tegií i obecného institucionálního prostředí. 
Např. pokud bude chtít Česká republika zís-
kat prostředky na podporu silniční dopravy, 
bude muset schválit na příslušné úrovni do-
kument, který obsahuje stanovení pořadí 
důležitosti investic v rámci hlavní i sekundár-
ní sítě. Při stanovení pořadí důležitosti by se 
měl vzít v úvahu přínos investic pro mobilitu, 
udržitelnost, snížení emisí skleníkových plynů 
a pro jednotný evropský dopravní prostor. 
Bude nutné stanovit časový plán, rozpočtový 
rámec, vypracovat SEA, atd. Smyslem těchto 
podmínek je zabránit podpoře projektů, kte-
ré nejsou součástí integrovaného řešení dané 
problematiky. Nová nařízení všem žadatelům 
určitě doporučuji k přečtení, jejich českou 
verzi naleznete na stránkách MMR. 

Jako zástupci Regionální rady jsme se bě-
hem návštěvy Open Days zúčastnili nejen 

klíčových workshopů, ale rovněž využili 
čas k setkání s úředníky Evropské komise, 
se kterými jsme projednávali např. téma 
budoucnosti SF v ČR, problémy velkého 
množství auditů u příjemců, atd.  

Obecně lze říci, že největší přidanou hod-
notou Open Days je výměna zkušeností 
mezi účastníky a získání většího přehle-
du o tom, jak se konkrétní problematika 
řeší v jiných zemích. Zjištění, jak má být 
konkrétní typ projektu realizován, aby byl 
životaschopný, jak překonávat administ-
rativní i reálné překážky, jak lze spolupra-
covat ve skutečném a ne jen papírovém 
partnerství, atp. je velice cenné.
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KUltURNí A PříROdNí dědiCtVí VySOčiNy

PRůtAH VRANOVem NAd dyJí OteVřeN

Od 5. října již řidiči nemusí do Vranova 
nad Dyjí složitě přes Bítov, v provozu je 
opět silnice II. třídy II/398 – průtah obcí 
Vranov nad Dyjí a také úsek po křižo-
vatku se silnicí III/40818 u Onšova.

Dle Generelu krajských silnic se jedná o tah 
krajského významu. Díky dotaci z ROP Jiho-
východ byl odstraněn kritický stav na této 
silnici, která je hlavním a nejvíce využívaným 

napojením obcí na ORP Znojmo a na nad-
řazenou silniční síť. Projekt výrazně zkvalit-
ní život obyvatel žijících v obci Vranov nad 
Dyjí, stejně tak je významným krokem pro 
podporu cestovního ruchu v oblasti vra-
novska. Díky národní kulturní památce – 
státnímu zámku Vranov nad Dyjí a hlavní 
pláži a hrázi Vranovské přehrady, které jsou 
situované nad městem, každý rok navštíví 
Vranov statisíce turistů a návštěvníků.

Kraj Vysočina opět rozšířil nabídku slu-
žeb pro turisty a návštěvníky Vysočiny, 
a to sadou 39 informačních brožurek 
zaměřených na slohová období, typy 
kulturních a druhy přírodních pamá-
tek a regiony, doplněných přehlednou 
mapkou a rovněž řadu trhacích map jed-
notlivých regionů kraje. Díky projektu 
vzniklo celkem 240 tisíc výtisků brožur, 
468 tisíc listů trhacích map i nové webo-
vé stránky www.dedictvivysociny.cz.

Cílem projektu s názvem Kulturní a přírod-
ní dědictví Vysočiny bylo vytvořit ucelenou 

prezentaci kulturního a přírodního poten-
ciálu kraje, zkvalitnit jeho propagaci a tím 
posílit konkurenční pozici kraje Vysočina 
jako turistické destinace. Celkové náklady 
projektu dotovaného z ROP Jihovýchod činí 
4,4 miliónu Kč, z toho 85 % bude uhraze-
no Evropskou unií z Evropského fondu pro 
regionální rozvoj, 7,5 % tvoří příspěvek 
z národních veřejných zdrojů a zbývajících 
7,5 % představuje spolufinancování kraje. 

Nyní již přístupné stránky www.dedictvivy-
sociny.cz obsahují veškeré informace, kte-
ré byly pro projekt shromážděny. Brožury 
jsou pak výtahem toho nejzajímavějšího. 
Kromě brožur byly navíc vydány i trhací 
mapy jednotlivých regionů kraje obsahují-
cí přehled kulturních objektů a přírodních 
lokalit nacházejících se v dané oblasti. 
Ocení je především návštěvníci Vysočiny, 
kteří rádi putují po přírodních a kulturních 
zajímavostech. Publikace budou k dostání 
zejména v informačních centrech a rovněž 
v různých kulturních institucích po celé 

Vysočině. Část nové edice tiskovin byla 
z důvodu maximálního využití přeložena 
i do angličtiny a němčiny. Tak mohou být 
nabízeny i na zahraničních akcích – veletr-
zích cestovního ruchu a sloužit pro aktivity 
bruselského zastoupení kraje Vysočina.

Hejtman Jihomoravského kraje  
JUDr. Michal Hašek při otevření silnice

Vysočina
20. století

Vysočina
renesanční

Vysočina
barokní

Vysočinagotická

Vysočina
románská

Vysočinahistorizující  slohy a secese
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BRNěNSKá ARCHiteKtURA let 1918–1945  
NOVě A PřeHledNě

Projekt Brněnské architektonické stezky 
vznikl ve spolupráci statutárního města 
Brna a Domu umění města Brna díky fi-
nanční podpoře z ROP Jihovýchod. 

Od října 2011 je tak pro všechny zájem-
ce k dispozici průvodce architektonic-

kými stezkami Brněnský architektonický 
manuál (BAM) obsahující internetovou 
databázi, tištěnou mapu a orientační zna-
čení. Tento ojedinělý projekt umožňuje 
zájemcům o architekturu získat podrob-
né informace o architektonickém vývoji 
Brna v letech 1918–1945. Představuje tak 

ucelený systém mapující stavební a urba-
nistický vývoj města a jeho kulturní a spo-
lečenské pozadí. Autorem a odborným 
garantem projektu je historik architektury 
a ředitel Domu umění města Brna Rosti-
slav Koryčánek. Spoluautorkami koncepce 
Brněnských architektonických stezek jsou 
historičky architektury Petra Hlaváčková 
a Šárka Svobodová. 

Na stránkách je www.bam.brno.cz pro 
širokou veřejnost a odborníky otevřena 
databáze 400 architektonických objektů 
s údaji o jejich přesné adrese, GPS sou-
řadnicích, MHD zastávkách v blízkosti, 
případně o jejich památkové ochraně 
a zpřístupnění pro veřejnost sestavených 
do čtrnácti stezek. V podobě krátkých 
textů a audionahrávek ke stažení je zde 
zachycena i stručná historie těchto staveb, 
okolnosti jejich vzniku, životní osudy maji-
telů i architektů. Veškeré dostupné infor-
mace jsou ve třech jazykových mutacích – 
češtině, angličtině a němčině.

Haasova vila, Ernst Wiesner, 1928–30 
Zdroj: Muzeum města Brna

Administrativní budova První moravské spořitelny, Heinrich Blum, Otakar Oplatek,  
Josef Polášek, 1937–39  Autor: Barbora Ponešová

Vila manželů Petrákových, Bohuslav Fuchs, 1936 
Autor: Barbora Ponešová

Moravská banka, Ernst Wiesner, Bohuslav 
Fuchs, 1928–30  Zdroj: Muzeum města Brna
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tiPy NA Výlety S ROP JiHOVýCHOd – 6. čáSt

Vážení čtenáři, přinášíme další nápady, 
kam vyrazit na výlet. Tentokrát se věnuje-
me menším historickým městům Vysočiny 
a jižní Moravy, jejichž náměstí byla opra-
vena z dotace ROP Jihovýchod. Věříme, 
že při sychravějších podzimních dnech při-
jdou vhod tipy na některá muzea a gale-
rie, která jsou ideálním místem pro zahřátí. 

VySOčiNA
1.  HAVlíčKůV BROd
Havlíčkův Brod je starobylé město, jehož bohatá 
historie sahá až k počátku 13. století. Ve městě 
se dochovalo kolem stovky památek a historický 
střed města je od osmdesátých let památkovou 
zónou. Při procházce Havlíčkovým Brodem 
můžete obdivovat městské hradby s baštami, 
pověstmi opředený symbol zrady na novoradniční 
věži nebo jeden z nejvzácnějších zvonů v českých 
zemích. Největší historické bohatství soustřeďuje 
Havlíčkovo náměstí. Zdejší domy jsou renesanční 
s barokními štíty, mají pěkně opravené fasády, 
poetické názvy a bohatou historii. V tomto roce 
bylo náměstí kompletně obnoveno, uvidíte 
v plné kráse všechny zdejší památky a také pro 
pěší je lépe upraveno. Přímo na náměstí navštivte 
Muzeum Vysočiny, které sídlí v Havlíčkově domě, 
čekají zde na vás výstavy, přednášky, kulturní 
akce a zejména stálá expozice věnovaná Karlu 
Havlíčku Borovskému. Muzeum má otevřeno 

od úterý do neděle od 9.00 do 12.00 a od 13.00 
do 17.00 hodin. Nevynechejte ani prohlídku 
Štáflovy chalupy – středověkého objektu ze 
16. století, který je ojedinělou ukázkou zdejšího 
stavení venkovského typu a Galerie výtvarného 
umění.

2.  ByStřiCe NAd PeRNšteJNem
Přibližně 50  km severozápadně od Brna se 
podél říčky Bystřice a hlubokých lesů rozkládá 
Bystřice nad Pernštejnem – město s bohatou 
historií, velkým množstvím dochovaných pa-
mátek a aktivním kulturním životem. Bystřicko 
se v roce 2010 stalo vítězem prestižní soutěže 
European Destination of Excellence (EDEN), kte-
rá má za cíl zviditelnit méně známé turistické 
lokality. Projděte a pokochejte se nově zrekon-
struovaným historickým náměstím, kterému 
vévodí majestátní kostel sv. Vavřince. Svědectví 
o dobách minulých i současných vám podá 
městské muzeum, které sídlí v budově bývalé 
radnice na náměstí. Zdejší expozice vás atrak-
tivním způsobem seznámí s historií těžby uranu 
na Vysočině, k vidění jsou zde oblíbené etnogra-
fické sbírky či expozice starých řemesel a staré 
školy. Otevřeno je od pondělí do pátku od 8.00 
do 11.30 a od 12.30 do 16.00 hodin. V Muzeu 
malých motocyklů je vystaveno více než třicet 
historických strojů domácí i zahraniční výroby. 
Okolí města si nejlépe prohlédnete, vydáte-li 

se po naučné stezce Bystřická zastavení, která 
navazuje na populární Svrateckou vodohospo-
dářskou naučnou stezku, vedoucí kolem Vírské 
přehrady. Stezka vás zavede přímo k oblíbené 
rozhledně Karasín.

3.  lUKA NAd JiHlAVOU
V údolí řeky Jihlavy, chráněny vysokými stráně-
mi, 12 km jihovýchodně od Jihlavy, leží Luka nad 
Jihlavou. Městečko si vás získá svým malebným 
náměstím. Kombinace opravených domečků, 
staré pošty, městského muzea, kašny a kostela 
sv. Bartoloměje spolu s dostatečným množstvím 
zeleně na vás dýchne tou správnou atmosfé-
rou. V muzeu se návštěvníkům nabízí pohled, 
na život našich předchůdců před sto lety. Uvi-
díte dobovou světnici s původním nábytkem, 
koutek výpravčího, historické fotografie a doku-
menty. Muzeum má v tomto období otevřeno 
o nedělích a svátcích od 14.00 do 16.00 hodin. 
V obci se nachází barokní zámek, v současnosti 
veřejnosti nepřístupný, ale ohromí vás rozlehlý 
zámecký park s kaplí Panny Marie. V parku se 
dodnes zachovaly pozoruhodné dendrologické 
druhy dřevin a krásné přírodní scenérie. Údolí 
řeky Jihlavy je jako stvořené pro turistické a cyk-
loturistické výlety. K nejhezčím vycházkám patří 
výlet na nedalekou Bílou skálu, romantickou zří-
ceninu středověkého hradu Roštejna a do staro-
bylé osady Petrovice s románským kostelíkem.
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JiHOmORAVSKý KRAJ
1.  VAltiCe
Valtice ležící při hranicích s Rakouskem, jsou 
proslulé krásným zámkem a vinařstvím. 
K zámku patří rozsáhlý areál s parkem 
a řadou romantických staveb, jako je barokní 
zámeček Belvedere vzdálený od Valtic asi 
1 km po modré stezce a Kolonáda na Reistně 
vzdálená asi 2 km od Valtic, která funguje 
jako vyhlídka. Rendez-vous, zvaný též jako 
Dianin chrám, se nachází asi 3  km od Valtic. 
Zámek samotný je otevřen do konce října, 
avšak výlety po okolních památkách 
jsou možné celoročně. Náměstí Svobody 
ve Valticích je stejné jako město samotné: 
krásné, historické a živé. V minulém roce 
byla dokončena jeho kompletní oprava, 
nyní pohodlně zaparkujete ve středu 
města, projdete se po nových chodnících 
a z laviček pod korunami stromů můžete 
obdivovat památky – Státní zámek, farní 
kostel Nanebevzetí Panny Marie, morový 
sloup, kašnu, sochu sv. Jana Nepomuckého 
a budovu radnice. Valtice jsou spjaté 
s pěstováním vinné révy, koná se zde mnoho 
prestižních výstav, vinných trhů a slavností. 
V listopadu vyrazte třeba na Vinařskou 
akademii, Svěcení vína a Svatomartinská 
vína nebo na Svatomartinské víno 
ve Valtickém podzemí a husí speciality.

2.  ZNOJmO
Město Znojmo obdrželo prestižní titul his-
torické město roku 2010, jeho návštěva 
opravdu stojí za to! Dominantou města je 
gotická radniční věž. Z jejího ochozu uvi-
díte dění v celém městě a při troše štěstí 
dohlédnete i do rakouských Alp. Znojmo 
můžete prozkoumat i pod povrchem města 
ve Znojemském podzemí. Pod městem se 
skrývá více než 30 km chodeb, zpřístupněn 
je 1 km dlouhý prohlídkový okruh „Tajem-
né podzemí“, kde uvidíte alchymistickou 
dílnu, ukázky vězeňských kobek, oživlé ne-
topýry, skřety. Nejvzácnější kulturní památ-
ka Znojma je románská rotunda Panny Ma-
rie a sv. Kateřiny z 11. století s unikátními 
freskami připomínající počátek české stát-
nosti. V minulém roce město vybudovalo 
nový převratný systém turistického znače-
ní. Po Znojmě vás nyní provází šest barevně 
značených poznávacích okruhů, které vám 
umožní příjemně a pohodlně poznat histo-
rii, krásu a tajemství města. Všechny trasy 
startují od informačního centra v Obroko-
vé ulici, kde také zdarma obdržíte letáky 
a průvodce o vámi zvolené trase. Po cestě 
vás budou provázet netradiční informač-
ní zvukoví průvodci s klikou. Stačí zatočit 
a uslyšíte výklad.

3. VeSelí NAd mORAVOU
Město Veselí nad Moravou leží na řece Mo-
ravě 14 km jižně od Uherského Hradiště. 
Jeho historické jádro je městkou památko-
vou zónou a i jinde zde najdete mnoho pů-
vabných a zajímavých míst. Ve městě stojí 
bývalý středověký vodní hrad, který byl v 16. 
století přestavěn na renesanční zámek. Zá-
mek je dnes nepřístupný, obklopuje jej ale 
rozsáhlý zámecký park o rozloze 20 ha. Vy-
dáte-li se tam na procházku, čekají na vás 
vzácné staré stromy, exotické dřeviny, vzá-
jemně propojená jezírka s můstky a ostrůvky 
a další romantická zákoutí. Vedle zámku je 
k vidění historická vodní elektrárna z počát-
ku minulého století s plně funkčními turbí-
nami. Do Městského muzea si vyrazte pro-
hlédnout archeologické nálezy z okolí města 
od starší doby kamenné až po dobu hradišt-
ní. Sbírky ukazují dějiny Veselska od doby za-
ložení veselského hradu, dobu husitskou až 
po současnost. Veselí nad Moravou se pyšní 
hvězdárnou, která je pro veřejnost otevřena 
každý pátek, v listopadu probíhá pozorová-
ní noční oblohy od 19.00 do 21.00 hodin. 
Město slaví v tomto roce 750 let od svého 
založení, celý rok proto probíhají výjimečné 
kulturní akce, v listopadu třeba Žehnání no-
vých zvonů v kostele sv. Andělů strážných.

	venkovské stavení
  
rozhledna/ 
vyhlídková věž

	podzemí
		
historické	památky

	zámecká zahrada
  
hrad/zámek/rotunda

	pěší tůry
  
vinná 
turistika

	hvězdárna		vodní elektrárna
 
muzeum
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Díky dotaci z Regionálního operační-
ho programu Jihovýchod se v Jihlavě 
podařilo zachránit bývalé kino s ne-
jistou budoucností. 

Technické zařízení bylo již zastaralé, ne-
pohodlné dřevěné sedačky dosluhovaly 
a neexistovalo odpovídající zázemí. Re-

konstrukcí bývalého kinosálu vznikl nový 
multifunkční prostor pro alternativní kul-
turní spolky – divadlo, tanec, zpěv a festi-
valy. DIOD neboli Divadlo otevřených dveří 
není klasické divadlo. Mají zde black box 
(černý sál bez pevného jeviště a hlediště) 
s promítacím plátnem a výbornou tech-
nologií. Prostor je možné přestavět podle 

potřeby na různá jeviště. Nového pro-
storu využil letos i mezinárodní fes-
tival dokumentárních filmů v Jihlavě. 
Divadlo DIOD bylo jedním z hlavních festi-
valových míst. Mezinárodní festival doku-
mentárních filmů Jihlava je největší festival 
věnovaný autorskému dokumentárnímu 
filmu ve střední Evropě. Byl založen roku 
1997 skupinou studentů jihlavského gym-
názia, od roku 2001 je organizován pod 
hlavičkou občanského sdružení Jihlavský 
spolek amatérských filmařů. Festival se 
koná každoročně koncem října a je hojně 
navštěvován i hosty ze zahraničí. Na letoš-
ním, jubilejním 15. ročníku diváci mohli 
vidět 229 filmů ze 41 zemí celého světa.

V RAtíšKOViCíCH mAJí NOVOU SilNiCi

diOd HOStil meZiNáROdNí filmOVý feStiVAl

Hejtman Jihomoravského kraje Michal 
Hašek ve středu 12. října 2011 slav-
nostně zahájil provoz nově zmoderni-
zované silnice v Ratíškovicích.

Předmětem projektu dotovaného z ROP 
Jihovýchod byla modernizace silnice II. tří-
dy II/432 v průtahu obcí Ratíškovice v cel-

kové délce 1,655 km. Komunikace umož-
ňují přímou obsluhu všech staveb v obci. 
Projekt se zaměřil především na doprav-
ně-technické a dopravně-bezpečnostní 
parametry komunikace a na negativní do-
pady této komunikace na obyvatele obce 
a životní prostředí. Smyslem projektu bylo 
odstranění kritického stavu na silnici, která 

je hlavním a nejvíce využívaným spojením 
dvou obcí s rozšířenou působností – Ho-
donín a Kyjov. Projekt výrazně zkvalitní 
život obyvatel žijících v obci Ratíškovice, 
stejně jako v okolních obcích regionu, 
a sníží dopady na životní prostředí.

Stav po rekonstrukci

Stav před rekonstrukcí
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AUtOBUSOVý teRmiNál  
Před BUdOVOU čd V CHOtěBOři

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 
téměř 26 milionů korun při celkové inves-
tici přesahující 30 milionů korun. Zeptali 
jsme se ing. Jiřího imramovského, ve-
doucího Odboru školství, rozvoje a pa-
mátkové péče MěÚ Chotěboř, proč se 
město rozhodlo právě pro tuto investici 
a jaké jsou její přínosy.

Pane Imramovský, potřebovalo město 
Chotěboř tuto investici? 
V uplynulých skoro 30ti letech nebylo  
do oprav komunikace, zastávek autobu-
sů a výpravní budovy ČD v prostoru ulice 
5. května v Chotěboři investováno.  Příjez-
dová komunikace byla v dezolátním stavu, 
ve výtlucích stálo po deštích až 20 cm vody. 
V dezolátním stavu byly i chodníky k výprav-
ní budově ČD. Vnitřní prostory budovy ne-
vyhovovaly požadavkům na cestování ve 21. 
století. Z výše uvedených důvodů byla tato 
investice vyhodnocena jako nanejvýš po-
třebná. Již v roce 2004 začal vznikat projekt, 
který řešil neutěšený stav v prostoru ulice 5. 
května. Tento projekt vyhovoval podmín-
kám pro získání dotace EU, a proto město 
Chotěboř přistoupilo k jeho realizaci. 

Popište nám prosím, co všechno díky 
projektu vzniklo.
V rámci projektu vznikl autobusový termi-
nál před budovou Českých drah. V pro-
najaté části výpravní budovy ČD bylo vy-
budováno nové zázemí pro cestující, tzn. 
čekárna a 5 toalet, z toho 2 pro osoby se 
sníženou pohyblivostí a orientací. Po pro-
vedení demolice budovy bývalého kul-
turního domu ČD proběhla výstavba cca 
311 metrů příjezdové a odjezdové komuni-
kace, modernizace a výstavba cca 420 me-
trů chodníků a výstavba 7 nových nástup-
ních a výstupních míst pro autobusovou 
dopravu včetně 2 přístřešků pro cestující.
Nedílnou součástí projektu byla výstavba 
systému P+R – 35 stání pro osobní auto-
mobily z toho 2 místa pro osoby se sníže-
nou pohyblivostí a orientací, 1 místo pro 
vozy taxislužby a 5 stání pro nákladní vo-
zidla do 3,5 tuny a systému B+P – přístře-
šek pro kola. Ke zvelebení celého prostoru 
v ulici 5. května byly vybudovány dvě kli-
dové zóny. 
Celý prostor autobusového terminálu, 
včetně zázemí pro cestující ve výpravní 
budově ČD, je monitorován městským 
kamerovým systémem, který je napojen 
do služebny městské policie. 

Terminál funguje od července. Jaké 
jsou ohlasy cestujících? 
Ohlasy a reakce cestujících jsou ve všech 
případech kladné. Autobusový terminál 
je využíván cestujícími všech prostředků 
veřejné hromadné dopravy ale i cyklotu-
risty, kteří si zde odkládají kola do uzamy-
katelných stojanů a odjíždí za svými cíli 

autobusem, vlakem nebo odcházejí pěšky 
do bližších lokalit cestovního ruchu. 
Doufám, že se nám podaří společně s ces-
tujícími udržet celý areál autobusového 
terminálu v takovém stavu, ve kterém 
jsme jej předali do užívání.

Kdybyste měli možnost a nynější zkuše-
nosti, změnili byste na projektu něco? 
Vzhledem k tomu, že byl projekt připravován 
dlouhodobě, snažili jsme se o přizpůsobení 
jeho výstupů všem uživatelům dané lokality 
tak, aby ke změnám nemuselo docházet.

Připravuje město Chotěboř další projek-
ty, na které by chtěla využít dotací z EU? 
Mezi projekty, na které by město Chotě-
boř chtělo využít dotací EU, patří projekt 
Autobusové nádraží Chotěboř.

Děkujeme za rozhovor.

PředStAVUJeme  
PROJeKty

Stav před rekonstrukcí

Stav po rekonstrukci
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VytVOřeNí exPOZiCe 
BRNěNSKéHO fUNKCiONAliSmU

PředStAVUJeme  
PROJeKty

Projekt získal z ROP Jihovýchod dotaci více než 
7 milionů korun při celkové investici více než 
12 milionů korun. Zeptali jsme se davida Ku-
chaře, manažera projektu, na historii i budouc-
nost této funkcionalistické památky v Brně. 
  
Pane Kuchaři, představte nám prosím his-
torii Kavárny ERA.
Mimořádnou funkcionalistickou stavbu 
od architekta Josefa Kranze z meziválečného 
období najdeme na území Černých Polí, v Ze-
mědělské ulici. Doba, atmosféra i stavební 
podmínky jejího vzniku bezprostředně souvi-
sí s masivní stavební produkcí ve městě Brně 
na přelomu 20. a 30. let. Pro tvorbu Josefa 
Kranze je typický dokonalý architektonický 
detail, projevující se v použití subtilních, až 
křehce vyhlížejících konstrukcích – doplně-
ných velkoplošnými okny, moderními mate-
riály jako skleněné tvarovky, xylolitové podla-
hy, Thonetův nábytek atd. Dominantní úlohu 
ve vnitřním řešení pak přisoudil autor šrou-
bovité křivce schodiště, spojující dvě patra 
kavárny. Plasticita až skulpturálnost této ver-
tikální komunikace podtrhuje pocit velikosti 
prostoru, jež je umocněn umístěním velkých 
nečleněných oken do uliční i dvorní fasády. 

Dvorní, do zeleně orientovaná, nástřešní te-
rasa pak ještě zvyšovala komfort a podtrho-
vala atmosféru vonící kávy, perlící vody, čers-
tvého denního tisku a akademických diskusí. 
Smutná historie domu pak počíná rokem 
1959, kdy dům byl „odňat“ původnímu ma-
jiteli a v následujících desetiletích byl praktic-
ky neudržován. Druhá polovina 70tých let se 
vyznačuje zahájením vyjednávání o převodu 
kavárny Era do správy nedaleké Vysoké školy 
zemědělské. Vzhledem k tomu, že další nový 
provoz předpokládá rozsáhlejší úpravy a čás-
tečnou rehabilitaci již tehdy neutěšeného sta-
vebního stavu, vstupují do procesu památ-
káři. V roce 1977 byla kavárna Era zapsána 
do Státního seznamu nemovitých kulturních 
památek. V budově bylo provedeno mnoho 
neodborných a památkově nevhodných sta-
vebních úprav. K nápravě stavu však v této 
době již nedochází, protože kavárna je po re-
volučních událostech předána počátkem 
90. let v rámci restituce trojici vnuků původ-
ního stavebníka. Další zkáza domu však po-
kračovala i v 90tých letech i přes dobrou vůli 
dědiců původního stavitele vedených snahou 
o uvedení kavárny Era do stavu 30tých let. 
 
Jaký byl váš motiv pro znovuoživení této 
kavárny? 
Našim hlavním motivem předcházejícím re-
konstrukci kavárny Era byla především snaha 
o zlepšení žalostného stavu funkcionalistických 
staveb zde v Brně. Mnoho staveb již dávno ztra-
tilo svoji krásu a některé dokonce podlehly tlaku 
času nebo necitlivému zacházení a zmizely na-
dobro. Nyní se situace mírně zlepšuje a i město 
se začíná k těmto významným stavbám stavět 
jako hrdý majitel a ne jako odborový předák.

Co všechno bylo zrekonstruováno a v ja-
kém duchu? 
Naše snaha byla kavárnu zrekonstruovat 
dle původních návrhů a představ pana ar-
chitekta Kranze. Tomuto odpovídá použitá 
barevnost ploch a půdorysné řešení stavby. 
Odchylek jsme se dopustili pouze tam, kde 
to bylo nezbytně nutné (toalety, techno-
logie kuchyně a baru, vytápění atd.) Celý 
projekt byl pečlivě připraven panem archi-
tektem Janem Velkem a bedlivě sledován 
památkovým ústavem města Brna, který 
nám byl při rekonstrukci velkým rádcem. 
 
Je kavárna již v provozu a co všechno mo-
hou návštěvníci zhlédnout? 
Kavárna je již v provozu a do konce roku 
otevřeme i poslední patro budovy, ve kte-
rém bude umístěna stálá expozice brněn-
ského funkcionalismu, ve které budou mít 
návštěvníci možnost shlédnout vzácná 
díla pana architekta Kranze.
 
Realizovali byste projekt i bez získání do-
tace z ROP Jihovýchod? 
Ne, bez dotací ROP bychom tento projekt 
nezrealizovali.

Děkujeme za rozhovor.Stav po rekonstrukci

Stav před rekonstrukcí


