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Milí čtenáři, 
závěr každého roku vždy vybízí 
k ohlédnutím a shrnutí – k výčtu toho, 
co se za uplynulé období podařilo 
zvládnout. Dovolím si na tomto místě 
ohlédnout se dál, než za hranici jed-
noho roku. 

V  listopadu  jsem měl  jako předseda Mo-
nitorovacího  výboru možnost  informovat 
zástupce  Evropské  komise,  ministerstev, 
obou krajů a dalších institucí o pokrocích, 

kterých jsme společně dosáhli během re-
alizace  regionálního  operačního  progra-
mu za dobu  jeho existence. Čísla  jsou to 
více  než  zajímavá.  Můžeme  se  pochlubit 
424 ukončenými projekty, na účty příjem-
ců bylo proplaceno  již 9,9 miliard korun. 
Jsme  dlouhodobě  jedním  z  nejúspěš-
nějších  operačních  programů  z  hlediska 
čerpání  a  již  nyní  splňujeme  podmínku 
takzvaného pravidla N+3 pro konec příš-
tího roku – nehrozí nám tedy žádné vra-
cení financí do evropské pokladny. Přitom 
dotace  z  ROP  Jihovýchod  mají  konkrétní 
pozitivní vliv na rozvoj  regionu. Díky nim 
vzniklo    například  420  lůžek  v  objek-
tech  sociálních  služeb,  spolufinancované 
projekty  v  nemocnicích  pomáhají  léčit 
každoročně  150  000  hospitalizovaných 
a  500  000  ambulantních  pacientů,  ško-
ly  a  předškolní  zařízení,  jejichž  projekty 
jsme podpořili, navštěvuje 31 500 školáků 
a  předškoláků,  po  komunikacích,  křižo-
vatkách a mostech, které byly postaveny 
za podpory ROP Jihovýchod, denně proje-
de na 340 000 vozidel… 

Pomalu končí rok 2011 – do toho nového 
Vám  přeji,  aby  se  nesl  ve  znamení  zdra-

ví, štěstí a úspěchů. O tom, že k dalšímu 
úspěšnému roku má nakročeno také ROP 
Jihovýchod, jsem bytostně přesvědčen.
 
JUDr. Michal Hašek
hejtman Jihomoravského kraje 
a místopředseda Regionální rady 
Jihovýchod
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V tomto čísle newsletteru vám představíme okresy Brno-město a Jihlava. Podívejte se, jak si vedou v čerpání dotací 
z ROP Jihovýchod.

Projekty ROP Jihovýchod v okrese Brno-město

76 projektů za 2,0 miliardy Kč  
(14 % ROP Jihovýchod a 26 % Jihomoravského kraje)
   Nejvíce prostředků v Jihomoravském kraji na obnovu památek a cyklostezek.
   Spolu s okresem Brno-venkov a Břeclav vytváří 56 % všech pracovních míst  
vytvořených z ROP Jihovýchod.

Prioritní osa
Počet podpořených 

projektů
Dotace z ROP JV 

v mil. Kč

1 Doprava 8 726

2 Cestovní ruch 36 507

3 Rozvoj měst a obcí 32 760

Celkem 76 1 993

VelKý PřeHled čeRPáNí
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Projekty ROP Jihovýchod v okrese Jihlava

75 projektů za 2,7 miliardy Kč 
(20 % ROP Jihovýchod a 40 % Vysočiny)
   Jednoznačně nejúspěšnější okres v čerpání dotací, velmi pravděpodobně až do konce programu.  
Také nejúspěšnější z hlediska přepočtu dotace na obyvatele. 

   1/3 projektů silnic kraje Vysočina byla realizována v okrese Jihlava.

Prioritní osa
Počet podpořených 

projektů
Dotace z ROP JV 

v mil. Kč

1 Doprava 17 1 584

2 Cestovní ruch 28 286

3 Rozvoj měst a obcí 30 806

Celkem 75 2 676
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PACOVSKý zámeK V PlNé KRáSe

Ve čtvrtek 17. listopadu 2011 byl za velké 
účasti návštěvníků slavnostně otevřen 
opravený pacovský zámek, který byl 
od roku 2009 veřejnosti uzavřen. 

Slavnostní  otevření  zámku  provázel  bo-
hatý program,  jehož  součástí byly krátké 
přednášky a recitace, následovala komen-
tovaná prohlídka Galerie  Jana Autengru-
bera.  Pro  návštěvníky  bylo  připraveno 
pásmo  vystoupení  pacovských  spolků 
v  Zámeckém  sále  a  také  ohňostroj.  Pro-
gram zakončilo divadelní představení Čes-
ké nebe. Rekonstrukce jižního, západního 
křídla a zámeckého nádvoří začala v roce 
2009.  Během  ní  byly  kompletně  zrekon-
struovány  vnitřní  a  venkovní  prostory 
zámku.  V  nově  opravených  místnostech 

najdou  své  zázemí  Muzeum  Antonína 
Sovy, městská knihovna a informační cen-
trum. Na zámku byl zprovozněn moderní 
víceúčelový společenský sál pro pořádání 
kulturních  akcí,  pro  účely  vzdělávání,  se-
minářů, přednášek nebo setkávání obča-
nů a místních veřejných subjektů. Zámek 
v  Pacově  byl  původně  založen  jako  hrad 
ve 13. století, na zámek byl přestavěn až 
ve století 16. V 18. století se ze zámku stal 
klášter  bosonohých  karmelitánů.  V  roce 
1947  zámek  obsadila  armáda  ČSR,  kte-
rá  velmi  zdevastovaný  objekt  opustila  až 
v roce 1992. Oprava zámku a zámeckého 
nádvoří  stála přibližně 60 milionů korun, 
z  toho  zhruba 40 milionů korun pokryje 
dotace  z  Regionálního  operačního  pro-
gramu Jihovýchod.



VyHlášeN JuBileJNí 10. ROčNíK StAVBy VySOčiNy

Tradiční soutěž Stavba Vysočiny letos 
vstupuje do jubilejního 10. ročníku 
s několika inovacemi a novinkami. 

Poprvé budou vedle staveb z Kraje Vysočina 
hodnoceny i stavby za jeho hranicemi. Vrací 
se Řemeslný detail stavby a nově vznikly sa-
mostatné kategorie Stavby malého rozsahu 
(do 6 mil. Kč) a Veřejná prostranství. Ke stá-
lému  doprovodnému  programu  v  podobě 
Studentského projektu přibyl Učeň roku. Cí-

lem soutěže Stavba Vysočiny, kterou zaštítil 
hejtman  Kraje  Vysočina  Jiří  Běhounek,  je 
vybrat a ocenit nejlepší novostavby a rekon-
strukce staveb, které byly realizovány v Kraji 
Vysočina a dále za  jeho hranicemi firmami 
se sídlem v Kraji Vysočina. Účelem soutěže 
je  oficiálně  poděkovat  a  podpořit  investo-
ry,  architekty,  projektanty,  stavební  firmy 
a  řemeslníky, kteří kvalitativním způsobem 
změnili  a  mění  podobu  Kraje  Vysočina. 
Účastníci výstavby mohou do desátého roč-
níku  soutěže  přihlásit  realizace,  které  byly 
uvedeny  do  provozu  nebo  zkolaudovány 
v období od 1. ledna 2010 do 31. prosince 
2011. Přihlášky můžete zasílat od 2. ledna až 
do 4. května 2012. Na webových stránkách 
stavbavysociny.cz  je  pro  připraven  kom-
plexní  informační servis, pravidla a zjedno-
dušený postup pro přihlášení stavby „krok 

za  krokem“.  Slavnostní  vyhlášení  výsledků 
proběhne v pondělí 11. června 2012 v Ho-
ráckém divadle v Jihlavě. V minulém ročníku 
soutěže zabodovalo 6 staveb spolufinanco-
vaných z ROP Jihovýchod, např. v kategorii 
Rekonstrukce a obnovy získala 1. místo Ne-
mocnice Pelhřimov a v kategorii Stavby pro 
volný čas a sport získal 1. místo Park Gusta-
va Mahlera v Jihlavě.
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VeSelí NAd mORAVOu  
má NOVý PřeStuPNí teRmiNál

V pátek 11. 11. 2011 v 11 hodin byla 
slavnostně otevřena a uvedena 
do provozu stavba „Veselí nad Mo-
ravou – přestupní terminál IDS JMK, 
zabezpečení bezbariérovosti“. 

Stavba přinesla přímé a bezbariérové pro-
pojení  nástupišť  vlakového  nádraží  s  au-
tobusovým  nádražím  a  s  přednádražním 
prostorem  ulice  Národních  mučedníků. 
Stavba  přestupního  terminálu  byla  zahá-
jena v červenci 2010. Stavební práce spo-
čívaly  zejména  ve  vybourání  nevyužitých 
podzemních prostor budovy nádraží, čímž 
vznikl koridor nového podchodu. Bezbari-
érové zpřístupnění vestibulu nádražní haly 
pro odbavení cestujících a přístup k 1. ná-
stupišti zajistí nová venkovní rampa. Sou-
částí dokončené  stavby  je  zabezpečovací 
a  kamerový  systém  umístěný  v  podcho-
du,  který  zajistí  bezpečnost  cestujících. 

Z obou stran jsou prostory podchodu uza-
vírány poloautomatickými rolovacími mří-
žemi, protože podchod bude po příjezdu 
posledního vlaku v nočních hodinách uza-
vírán. Nový  terminál  vyšel  na 13 milionů 
korun, evropská dotace z ROP Jihovýchod 
činí  zhruba  11,5  milionu  korun.  Projekt 
zlepší  komfort  cestujících  vytvořením 
nové přímé přístupové cesty mezi  stano-
višti  autobusů  v přednádražním prostoru 
a  podchodem  k  nástupištím  železnice 
a  zabezpečení bezbariérovosti přestupní-
ho  terminálu  IDS  JMK,  včetně  orientač-
ních a navigačních pomůcek a elektronic-
kých informačních panelů.

Vítěz loňského ročníku – Nemocnice Pelhřimov



zmOdeRNizOVANé SilNiCe NA VySOčiNě
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Ve druhé polovině roku 2011 byly 
v Kraji Vysočina dokončeny tři pro-
jekty modernizací krajských silnic 
druhých a třetích tříd, které byly spo-
lufinancovány z Regionálního operač-
ního programu Jihovýchod. 

Díky  těmto  třem  projektům  se  do  sil-
nic  na  Vysočině  investovalo  celkem  386 
milionů  korun.  Na  konci  října  2011  pro-
běhla  kolaudace  projektu  III/03810  He-
sov – mosty ev. č. 03810 – 006, 007, 008, 
v  rámci  kterého  byl  řešen  havarijní  stav 
třech mostních objektů v úseku komuni-
kace u obce Hesov na trase mezi Přibyslaví 
a  Havlíčkovým  Brodem.  Dva  mosty  byly 
zdemolovány a postaveny zcela nové, třetí 
pak prošel zásadní modernizací. 

Stavební práce byly dokončeny také u pro-
jektu II/347 Světlá n. S. D1, 1. stavba, jehož 
předmětem byla modernizace komunikace 
II/347 v délce pěti kilometrů mezi obcemi 
Dolní Město a Kejžlice a nevyhovující stav 
dvou mostních objektů. Stav silnice, která 
patří  do  strategie  Páteřní  silniční  síť  Kraje 
Vysočina, byl vzhledem k dopravnímu vý-
znamu a intenzitě dopravy neuspokojivý. 

Třetím uskutečněným projektem v kraji byl 
II/411 Moravské Budějovice–hranice kraje, 
v  rámci  něhož  byly  provedeny  stavební 
práce  v  délce  téměř  jedenácti  kilometrů. 
Modernizací komunikace došlo ke zvýšení 
bezpečnosti dopravy a plynulosti provozu.

mONitOROVACí VýBOR HOdNOtil  
POKROKy ROP JiHOVýCHOd

Most ev. č. 03810 – 008 přes Doberský potok 
u Hesova

Zrekonstruovaná silnice II/411 Moravské 
Budějovice–hranice kraje

Regionální rada Jihovýchod dne 23. lis-
topadu. 2011 informovala na 12. zase-
dání Monitorovacího výboru zástupce 
Evropské komise, partnerských minister-
stev, Jihomoravského kraje a Vysočiny, 
podnikatelské sféry, akademické obce 
a neziskových organizací o pokroku do-
saženém během realizace Regionálního 
operačního programu Jihovýchod. 

ROP Jihovýchod se pyšní 424 ukončenými pro-
jekty, na účty příjemců bylo proplaceno již 9,9 

miliard korun. Nejvíce dokončených projektů 
(184) zrealizovaly města a obce regionu Jihový-
chod. Finančně však nejvíce ukrojily dopravní 
projekty obou krajů (5,9 miliardy korun). ROP 
Jihovýchod je jeden z nejúspěšnějších operač-
ních programů z hlediska čerpání a již nyní plní 
podmínku pravidla n+3 pro konec roku 2012, 
což  znamená,  že  ROPu  Jihovýchod  nehrozí 
žádné vracení financí do evropské kasy.

Řádné fungování ROP Jihovýchod bylo potvr-
zeno  také  externím  zhodnocením,  tzv. mid-

-term evaluací. Dle této studie má ROP Jiho-
východ dobře nakročeno k využívání kohezní 
politiky v regionu i v budoucím programovém 
období.

Evropská  komise  a  členové  Monitorovacího 
výboru byli také informováni o pokroku a vý-
sledcích  prací  dvou  statutárních  měst  Brna 
a Jihlavy při naplňování Integrovaného plánu 
rozvoje města.
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PROJeKt zOO Pěti KONtiNeNtů  
V JiHlAVě OdStARtOVAl

V pondělí 14. listopadu 2011 byla po-
klepáním základního kamene zahájena 
stavba „ZOO pěti kontinentů“ v Jihlavě. 

Projekt,  který  je  jednou  z  největších  in-
vestičních akcí statutárního města Jihlavy 
v  posledních  letech,  zásadně  změní  tvář 

jihlavské  zoo a bude probíhat  v několika 
etapách  do  konce  roku  2014.  Do  listo-
padu  2012  by  měl  být  postaven  pavilon 
žiraf  a  expozice  Austrálie.  Zahájena  byla 
také  stavba  stáje  a  výběhu  pro  africké 
kopytníky,  expozice  primátů  a  expozice 
hyen, která bude hotova do června 2013. 

Ve  třetí  etapě  se  začne  budovat  expozi-
ce Asie a v poslední části bude přestavěn 
stávající pavilon Exotária na moderní tro-
pický  pavilon  (do  prosince  2014).  Stavět 
se  bude  za  běžného  provozu  zoo,  pou-
ze  s  některými  organizačními  změnami. 
Dvacátý  nejnavštěvovanější  turistický  cíl 
ČR – Jihlavská zoo se tak rozroste celkem 
o  šest  nových  pavilonů  a  vzniknou  zde 
území, ve kterých návštěvníci uvidí zvířata 
z pěti kontinentů. Nejdříve, a to již za rok, 
si návštěvníci budou moci prohlédnout ži-
rafy, jejichž pavilon bude stát blízko hlav-
ního vchodu do zoo. „Pavilon je plánován 
na kmenovou skupinu 3 až 4 dospělých 
zvířat plus mláďata,“ sdělila tisková mluvčí 
jihlavské zoo Kateřina Kosová. Celkové ná-
klady projektu ZOO pěti  kontinentů pře-
sahují 158 milionů korun a  investorem je 
statutární město Jihlava, které na projekt 
získalo dotaci z Regionálního operačního 
programu  Jihovýchod  ve  výši  76,46 pro-
centa způsobilých výdajů.

Vizualizace – pavilon žiraf Vizualizace – expozice Asie (giboni a babirusy)



VěNuJte POzORNOSt NOVému  
metOdiCKému POKyNu K SANKCím A lOSOVáNí
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Metodický pokyn, který vstoupil v plat-
nost 5. 12. 2011, zakazuje použití smluvních 
pokut a náhodného výběru provedeného 
losem za účelem omezení počtu zájemců. 

Ode  dne  účinnosti  tohoto  metodického 
pokynu  se  u  veřejných  zakázek/výběro-
vých řízení zakazuje: 
•  použití smluvních podmínek, jejichž úče-

lem  je  zajištění  povinností  dodavatele, 
jako  dílčího  hodnotícího  kritéria  (např. 
výše smluvní pokuty, výše bankovní záru-
ky za zajištění závazků dodavatele, apod.) 

•  použití  náhodného  výběru  provedené-
ho  losem  za účelem omezení zájemců 

v užším řízení ve smyslu § 61 odst. 4 zá-
kona o veřejných zakázkách.

Zákon o zadávání veřejných zakázek umožňuje 
losování v některých druzích zadávacích řízení 
k omezení počtu soutěžících dodavatelů v pří-
padě, kdy bylo možné očekávat podání několi-
ka desítek nabídek. Regionální rada Jihovýchod 
však tento způsob dlouhodobě nedoporučo-
vala. Připravovaná novela zákona o veřejných 
zakázkách tuto možnost již také nepovoluje.

Evropský účetní dvůr ve svých auditech pou-
kazuje na nesoulad použití smluvních pokut 
jako hodnotícího kritéria s evropskými směr-

nicemi.  Z  dosavadní  praxe  ROP  Jihovýchod 
představované  více  než  2  000  kontrolova-
nými zakázkami je patrné, že sankční kritéria 
mohou  být  zneužita  v  neprospěch  ekono-
mické výhodnosti nabídky. Zákaz hodnocení 
podle sankcí přinese rovnější soutěž i efektiv-
nější vynaložení dotačních prostředků.

„Omezení počtu zájemců losováním ne-
zajišťuje výběr nejvýhodnější nabídky – 
v tomto případě rozhoduje pouze los 
a nikoliv efektivita vynaložených veřejných 
zdrojů,“ dodává Marta Sargánková,  ředi-
telka Úřadu Regionální rady Jihovýchod.

SilNičNí PRůtAH  
mORAVSKým KRumlOVem dOKONčeN
Hejtman Jihomoravského kraje Mi-
chal Hašek otevřel ve středu 16. listo-
padu 2011 na náměstí T. G. Masaryka 
v Moravském Krumlově nový průtah 
městem. 

Modernizace  silnice  proběhla  v  celkové 
délce 1,169 km a práce na ní trvaly sedm 
měsíců. Uvedená komunikace plní obsluž-
nou  funkci  a  umožňuje  přímou  obsluhu 
všech staveb ve městě. Moravský Krumlov 
je obcí s rozšířenou působností pro dalších 
33 měst a obcí (celkem 23 000 obyvatel). 
Ve městě  je  také velké množství  studen-
tů, z nichž většina dojíždí z okolních obcí. 
Smyslem  projektu  bylo  odstranění  kri-
tického  stavu  na  silnici,  která  je  hlavním 

a  nejvíce  využívaným  napojením  města 
na  krajskou  silniční  síť.  Modernizace  tak 
výrazně  zkvalitní  život  obyvatel  žijících 

ve městě a sníží dopady intenzivní dopra-
vy na životní prostředí.
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Již od roku 2010 se žáci Základní školy speciální a Praktické školy Březinova 31 v Jihlavě vzdělávají, sportují, pracují 
a baví v nových moderních prostorách, které byly vybudovány i díky dotaci z ROP Jihovýchod. Požádali jsme žáky, aby 
v rámci výtvarné výchovy vytvořili návrh PF našeho úřadu. Sešlo se nám 10 opravdu krásných obrázků, které vám nyní 
velice rádi představujeme. Žákům i jejich učitelům moc děkujeme.

POdPORuJeme dOBRé PROJeKty

Veselé Vánoce 
a šťastný nový rok

PF 2012
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PříStAVBA SPeCiálNí záKlAdNí šKOly,  
BřeziNOVA 31 JiHlAVA

Projekt získal z ROP Jihovýchod dotaci té-
měř 47 milionů korun při celkové investici 
více než 52 milionů korun. zeptali jsme 
se mgr. zuzany šimkové, ředitelky ško-
ly, jaké jsou nejen její pocity po roce fun-
gování školy v novém prostředí.

Paní ředitelko, vaše škola funguje v no-
vém již rok. Připomeňte prosím čtenářům, 
co díky dotaci z ROP Jihovýchod vzniklo? 

Žáci školy získali díky dotaci nové možnosti 
ve vzdělávání. V multifunkční dílně pracují 
nejstarší  žáci  ze  střední  školy  se  dřevem, 
pedigem a nejrůznějšími přírodními mate-
riály. Získávají tak dovednosti v manuálních 
řemeslech, které by jednou mohli uplatnit 
při  práci  např.  v  chráněných  dílnách.  Vý-
tvarná dílna slouží pro práci s keramickou 
hlínou,  arteterapii  a  tkaní na  tkalcovském 
stavu. Velmi oblíbené je i vaření, které pro-
bíhá  v nové  cvičné kuchyni. Nácvik  sebe-
obsluhy  a  samostatné péče o domácnost 
probíhá v novém cvičném bytě. Žáci se učí 
obsluhovat pračku, sušičku prádla, varnou 
desku,  mikrovlnnou  troubu  a  myčku  ná-
dobí. V nové tělocvičně, která je navržená 
jako víceúčelová, probíhá vedle výuky i od-
polední  sportovní  zájmová  činnost.  Celo-
školní  vzdělávací  projekty  nám  umožňuje 
realizovat  projekční  technika  a  ozvučení 
tělocvičny. Díky dotaci  jsme získali  i hřiště 

s  umělým  povrchem.  Pro  potřeby  výuky 
žáků  slouží  i  učebna  informatiky  s  inter-
aktivní  tabulí.  V  odpoledních  hodinách 
využívají  tuto  učebnu  pedagogové  pro 
další vzdělávání a pedagogické  rady. Ško-
lu navštěvuje přes dvacet imobilních žáků. 
Pro  ně  bylo  zřízeno  rehabilitační  centrum 
s  masážní  vanou  pro  hydroterapii.  Škola 
je  vybavena  stropním  transportním  systé-
mem, který umožňuje těmto žákům lehce 
zvládnout přesuny a hygienu. 

Pro koho je vaše škola určena a kolik 
dětí ji navštěvuje? 
Škola  je  určena  žákům  s  nejtěžším  zdra-
votním  postižením.  Navštěvují  ji  žáci 
s mentálním postižením a dalším přidru-
ženým  postižením,  nejčastěji  tělesným. 
Velkou  skupinu  tvoří  žáci  s  poruchami 
autistického  spektra.  V  současné  době 
máme 62 žáků v základní škole a 19 žáků 
ve střední škole. 
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Je v Jihlavě podobná škola nebo jste 
jediní? 
Naše základní  škola  speciální  je  svým  ty-
pem jediná v Jihlavě, počtem žáků největší 
v kraji Vysočina a  jedna z největších škol 
tohoto typu v České republice. 

Které konkrétní aktivity jste se žáky 
nemohli dělat a nyní můžete? 
Škola  je  původně  budova  bývalých  síd-
lištních  jeslí.  Vzhledem  k  pohybu  žáků 
s omezenou schopností pohybu a orienta-
ce nevyhovovaly stísněné prostory z bez-
pečnostního hlediska. Scházely nám kme-
nové učebny pro střední školu, učebny pro 
odborné  vyučování,  tělocvična,  prostory 
pro fyzioterapii žáků. Mám velkou radost, 
když dnes procházím školou a vidím spo-
kojené  žáky  v  plném  pracovním  nasaze-
ní. Mohu  konstatovat,  že  žákům  se díky 
novým prostorům školy zlepšily možnosti 
jejich  vzdělávání  a  ubylo  problémového 
chování  žáků  spojeného  se  stísněnými 
prostorami.

Jaký je život ve škole po roce provo-
zu, měnili byste něco? 
Když  jsme  projekt  připravovali  s  paní  ar-
chitektkou  Zuzanou  Hrubešovou,  rok 
jsme společně procházeli prostory a plány 
a detailně řešili potřeby žáků, jejich pohyb 
po  budově,  kompenzační  a  rehabilitační 
pomůcky, formy vyučování a další detaily. 
Výsledkem  je dnešní škola, ve které nám 
naši  žáci  doslova  rozkvetli  před  očima. 
Musím  říct,  že  po  roce  provozu  bychom 
dnes  nic  nezměnili.  Budova  po  všech 
stránkách odpovídá požadavkům na výu-
ku  zdravotně postižených  žáků. Byla po-
stavena kvalitně,  je účelná a po estetické 
stránce velmi vydařená.

Jak jsou s novou školou spokojení žáci, 
jejich rodiče a samozřejmě učitelé? 
Nedávno jsme pořádali pro veřejnost Den 
otevřených  dveří.  Mnoho  lidí  nám  pak 

sdělilo,  že  škola  vyzařuje  velmi  pozitivní 
energii,  že cítí,  jak  jsou zde žáci  i učitelé 
spokojeni. Tak to vnímám i já. Z rozhovorů 
s rodiči a pedagogy a ze zájmu o vzdělá-
vání ve škole usuzuji, že naše nová škola je 
opravdu velmi  zdařilým projektem. Za  to 
bych  ráda  jménem všech žáků,  jejich  ro-
dičů  a  pedagogů  poděkovala  i  našemu 
zřizovateli, kterým je město Jihlava.

Děkujeme za rozhovor.

PředStAVuJeme  
PROJeKty
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PříROdOVědNé exPlORAtORium PředStAVuJeme  
PROJeKty

Projekt  získal  z  ROP  Jihovýchod  dotaci 
téměř  65  milionů  korun  při  celkové  in-
vestici  97  milionů  korun.  zeptali jsme 
se mgr. Jiřího duška, Ph.d.,  ředitele 
Hvězdárny  a planetária Brno,  jak dopad-
la  nejrozsáhlejší  rekonstrukce  a  rozšíření 
hvězdárny díky dotaci z ROP Jihovýchod.

Pane řediteli, přibližte prosím našim 
čtenářům brněnskou hvězdárnu, její 
historii a zajímavosti. 
Hvězdárna  a  planetárium  Brno  byla  za-
ložena  v  roce 1954,  v  roce 1959  vzniklo 
malé planetárium,  v  roce 1991 bylo ote-
vřeno velké planetárium. Strategické je, že 
se nachází téměř v centru města a že nabí-
zí vyžití jak nejmenším dětem, tak i ryzím 
odborníkům.  Nejsme  vědecká  instituce, 
ale  s  vědou  se u nás  setkáte na každém 
místě. Naším cílem  je  totiž popularizovat 
přírodní vědy v podobě srozumitelné i na-
prostým laikům.

Brněnská hvězdárna prošla největší 
rekonstrukcí ve své historii. Povězte 

nám prosím, co bylo díky projektu 
vystavěno a vylepšeno? 
V  podstatě  jsme  postavili  novou  budo-
vu s novým programem. Z bývalého ob-
jektu zůstaly  jen obvodové zdi a někde 
ani  to ne. Obměnou prošlo všechno až 
na sál velkého planetária, který se téhož 
dočká  na  přelomu  roku  2012  a  2013. 
V  řeči  čísel  se  plocha  pro  návštěvníky 
zvětšila na dvojnásobek  (1400 m2), ob-
jekt  má  nyní  velmi  moderní  podobu, 
která  pěkně  zapadá  do  okolní  funkcio-
nalistické čtvrti.

Jaké aktivity můžete nyní návštěvní-
kům hvězdárny nabídnout? Máte již 
nějaké ohlasy na zmodernizovanou 
hvězdárnu? 
Nejednalo se ale jenom o stavební obmě-
nu, nýbrž jsme radikálním způsobem změ-
nili i dramaturgii. Ještě více se orientujeme 
na vzdělávací aktivity. Proto u nás najdete 
přírodovědné exploratorium s interaktivní 
expozicí  Příběh  Sluneční  soustavy  a  ast-
ronomickou  pozorovatelnu  s  moderním 
dalekohledem. Skvěle vybavený přednáš-
kový  sál  i  reprezentativní  prostory  jsou 
vhodné pro nejrůznější kulturní, komerční 
i  výstavní  aktivity.  Prvních  14  dní  provo-
zu prošlo našimi branami více než 6  tisíc 
návštěvníků a  troufám si  tvrdit, že drtivá 
většina  z  nich  byla  spokojena.  Nicméně, 
program i provoz stále upravujeme a ze-
fektivňujeme.

Proč jste se rozhodli pro rekonstruk-
ci a proběhla by i bez pomoci evrop-
ských dotací? 

Rozhodnutí  padlo  na  úrovni  našeho  zři-
zovatele,  tedy  statutárního  města  Brna. 
A i když jsou naše vztahy na vynikající úrov-
ni,  je  zřejmé,  že  bez  pomoci  evropských 
dotací  by  takový  projekt  nikdy  nevznikl. 
Stejně je tomu i v připravovaném projektu 
digitalizace sálu velkého planetária.

Pozvěte prosím naše čtenáře na zají-
mavé akce, které se u vás mohou na-
vštívit v nejbližší době. 
Akcí  je  celá  řada.  Sama  o  sobě  je  velmi 
atraktivní  již  zmiňovaná  výstava  Příběh 
Sluneční  soustavy. Doporučit mohu  i po-
zorování  večerní  oblohy  anebo  kterýkoli 
z pořadů v sálu velkého planetária. Nejlepší 
ale bude, když se zájemci podívají na naše 
webové stránky – www.hvezdarna.cz

Děkujeme za rozhovor.
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