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Zastaví se dOtace?

Ing. Artur Zatloukal
ředitel Úřadu Regionální rady Jihovýchod

Jak  je  to  s  pozastavením  plateb  z  EU 
do České republiky? Mohou se dotknout 
i proplácení projektů? Co se tedy děje?

Evropská komise propojila výsledky loň-
ských auditů a kontrol a má několik výhrad 
k čerpání unijních peněz v České republice. 
Především žádá úplné systémové odděle-
ní operačních programů a auditorů, kteří 
za ministerstvo financí operační programy 
kontrolují. A z toho plyne i řešení, které Ko-
mise navrhla – do konce roku mají být tyto 
tzv. pověřené auditní subjekty převedeny 
pod ministerstvo financí a placeny výhradně 
z operačního programu Technická pomoc.

Další námitky vůči ČR má Komise například 
k nedostatečně nastavenému právnímu 
rámci řešení nesrovnalostí, kontrole veřej-
ných zakázek, výběru zaměstnanců a obje-
mu činností, které jsou zajišťovány externími 

subjekty. Česká republika má na návrh řeše-
ní čas do 1. července.

Výhrady Evropské komise se ovšem netýkají 
primárně Regionálního operačního progra-
mu Jihovýchod, a proto u našeho progra-
mu nepředpokládáme žádné problémy se 
schvalováním peněz, tzv. certifikací. 

Zjednodušeně lze říct, že projekty jsou pla-
ceny z českých zdrojů a teprve dodatečně 
refundovány České republice z evropské-
ho rozpočtu. Pozastavení plateb se navíc 
vztahuje k vyrovnání mezi Evropskou unií 
a Českou republikou, zatímco ROP Jihový-
chod projekty financuje z kapitoly státního 
rozpočtu ministerstva pro místní rozvoj. 
Ministerstvo nás opakovaně ujistilo, že tyto 
finanční toky pozastaveny nejsou, propláce-
ní projektů tedy pokračuje bez omezení či 
zdržení.

ROP Jihovýchod patří k nejlépe čerpajícím 
programům v ČR, ke dnešnímu dni mají 
příjemci dotací na účtech proplaceno již 
více než 11 miliard korun, z nichž eU pro-
platila České republice 8,2 miliardy.
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Prioritní osa
Počet podpořených 

projektů
Dotace z ROP JV 

v mil. Kč

1 Doprava 31 1 091

2 Cestovní ruch 16 466

3 Rozvoj měst a obcí 20 247

celkem 67 1 804
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Projekty ROP Jihovýchod v okrese Brno-venkov

67 projektů za 1,8 miliardy Kč  
(13 % ROP Jihovýchod a 23 % Jihomoravského kraje)
  Nejvyšší počet podaných projektů v ROP Jihovýchod – 166.
  Nejvíce investovaných prostředků v ROP Jihovýchod  
na atraktivity cestovního ruchu, zejména do oblasti Pasohlávek.

V tomto čísle newsletteru vám představíme okresy Brno-venkov a Žďár nad Sázavou. Podívejte se, jak si vedou v čerpání 
dotací z ROP Jihovýchod.
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veLKÝ PŘeHLed ČeRPÁNí – vI. ČÁst
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Projekty ROP Jihovýchod v okrese Žďár nad sázavou

48 projektů za 1,3 miliardy Kč  
(9 % ROP Jihovýchod a 20 % vysočiny)
  Okres s nejvyšší úspěšností projektů v ROP Jihovýchod –  
56 % (mimo Brna a Jihlavy – IPRM).
  Nejúspěšnější okres z ROP Jihovýchod  
v oblasti podpory 3.3 –  
Rozvoj a stabilizace venkovských sídel.

Prioritní osa
Počet podpořených 

projektů
Dotace z ROP JV 

v mil. Kč

1 Doprava 10 700

2 Cestovní ruch 19 210

3 Rozvoj měst a obcí 19 352

celkem 48 1 262
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MÝtY a FaKta O ČeRPÁNí dOtací

V posledních měsících stále častěji plní 
stránky novin články na téma čerpání 
prostředků z Evropské unie. Většinou 
jde o negativní sdělení spojená s po-
dezřením  na  podvody  a  korupci,  pří-
padně  s  pomalým  čerpáním  v  někte-
rých operačních programech. Málokdy 
se objeví zpráva o úspěšném pokračo-
vání implementace programu. 

Ostatně víme vlastně, co přesně znamená 
„vyčerpat“ evropské peníze? Cesta kaž-
dého eura k příjemci dotace je dost trni-
tá. Když je v tisku uvedeno, že určitý ope-
rační program ještě nevyčerpal téměř nic, 
nemusí to zdaleka znamenat, že příjemci 
ještě nedostali žádné peníze. Evropská 
komise posílá prostředky na ministerstvo 
financí na základě žádosti o platbu spoje-

né s tzv. certifikací, tedy jakýmsi potvrze-
ním o dodržování nastavených pravidel. 
Ministerstvo financí, které plní roli Pla-
tebního a certifikačního orgánu, potom 
prostředky distribuuje jednotlivým minis-
terstvům na základě souhrnných žádostí 
o platbu, při kterých opět dochází ke kon-
trolám. Dále záleží na implementační 
struktuře daného operačního programu.  

Srovnání operačních programů z hlediska čerpání prostředků Evropské unie
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Autor článku: 
Mgr. Ljubomir Džingozov
vedoucí oddělení 
monitoringu a evaluací

Ministerstvo dotace proplácí na základě 
žádostí o platbu příjemcům, častěji ještě 
přes tzv. zprostředkující subjekt, což je 
organizace, na kterou řídící orgán dele-
goval část svých činností. Zprostředkující 
subjekty jsou na řídícím orgánu poměrně 
nezávislé, což komplikuje snahy o kon-
trolu, koordinaci a urychlení provádění 
programu. 

vÝHOdY RegIONÁLNícH 
OPeRaČNícH PROgRaMů
Ne náhodou jsou z hlediska rychlosti čer-
pání nejúspěšnější regionální operační 
programy, které mají na starosti Úřady Re-
gionálních rad (viz graf). Jsou příjemcem 
dotace z ministerstva pro místní rozvoj, 
prostředky potom dále rozdělují přímo 
příjemcům dotace. Relativní autonomie 
rozhodně neznamená možnost libovolné-
ho nakládání se svěřenými penězi. Postu-
py a metodiky platí pro všechny bez rozdí-
lu a četnost kontrol a auditů je obrovská. 
Bez větší nadsázky se dá říct, že si zde 
auditoři podávají dveře. 

Velkou výhodou je blízkost příjemcům 
a pružnost úřadů regionálních rad. Veške-
rý servis pro příjemce je poskytován jed-
ním úřadem, pod jednou střechou (resp. 
v každém krajském městě). Je zde jasná 
zodpovědnost manažerů těchto úřadů, 
kteří také mají možnost efektivně řídit 
chod těchto institucí.

 

PŘePOČet eURO  
Na ČesKé KORUNY
Celý proces čerpání je dále komplikován 
tím, že z Evropské komise přicházejí eura 
a stejně tak objem operačního programu 
je dán v eurech, ovšem příjemcům je do-
tace proplácena v korunách. V závislosti 
na vývoji kurzu se tak pohybuje i koruno-
vá alokace operačního programu.

Představme si situaci, kdy řídící orgán 
ve smlouvě o poskytnutí dotace (případně 
v rozhodnutí o poskytnutí dotace) slíbí pří-
jemci 10 milionů korun a to za situace, kdy 
je kurz 27 Kč/euro. Projekt je realizován 
např. dva roky, ovšem za tu dobu se kurz 
změní na 25 Kč/euro. Závazek řídícího or-
gánu zůstává stejný, ovšem prostředky, 
které má operační program k dispozici se 
výrazně ztenčily. Při alokaci 700 milionů 
eur by šlo o rozdíl 1,4 miliardy korun. Kurz 
je pro řídící orgán fixován okamžikem výše 
zmíněné souhrnné žádosti o platbu. Tepr-
ve potom je tedy jasné, jak velkou část 
prostředků programu daná platba ukroji-
la. Od souhrnné žádosti po odeslání žá-
dosti o platbu do Evropské komise potom 
nese riziko ministerstvo financí.

PRavIdLa N+2 a N+3
Řídící orgán nemůže prostředky utrácet 
libovolně rychle, lépe řečeno pomalu. Tak-
zvané pravidlo N+3 dává povinnost čerpat 
prostředky alokované na daný rok nejpoz-
ději do konce třetího následujícího roku. 
Přičemž jsou prostředky považované za vy-
čerpané až po certifikaci a zaslání žádosti 
o platbu do Evropské komise, jak je uve-

deno výše. V současnosti mají regionální 
operační programy v čerpání velký náskok, 
zatímco některé další programy mají s plně-
ním pravidla N+3 velké problémy. Od roku 
2011 navíc platí pravidlo N+2, tedy přísnější 
obdoba předchozího režimu. V roce 2013 
se obě pravidla setkávají (N+3 pro rok 2010 
a N+2 pro rok 2011). Aby Česká republika 
o nevyčerpané prostředky nepřišla, bude 
možná nutné část alokace pomalu čerpa-
jících operačních programů převést tam, 
kde s čerpáním problémy nejsou. Například 
Regionální operační program Jihovýchod 
by byl schopen absorbovat dalších téměř 
6 miliard korun.

Na ZÁvěR Je POtŘeBa 
POdtRHNOUt  
důLeŽItÁ FaKta :

•  Čerpat neznamená jen proplácet.
•  Pohyb kurzu eura a složitá implemen-

tační struktura komplikuje řízení operač-
ních programů.

•  O prostředky, které nejsou vyčerpané 
v souladu s pravidlem N+3 (nebo N+2) 
ČR přijde. Pomalejším operačním pro-
gramům mohou s čerpáním pomoci ty 
rychlejší.
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PRaŽští NOvINÁŘI Z cZecH tRaveL PRess 
NavštívILI Naše PROJeKtY

Novináři sdružení v České asociaci no-
vinářů  a  publicistů  cestovního  ruchu 
Czech Travel Press si přijeli na Mora-
vu  prohlédnout  projekty  cestovní-
ho  ruchu  financované  Regionálními 
operačními  programy  Jihovýchod, 
Střední  Morava  a  Moravskoslezsko. 
V průběhu necelých třech dní navští-
vili celkem sedm projektů. 

Dvanáct novinářů z médií Rádio Praha, 
Moderní obec, Parlamentní listy, Krásy 
Česka a dalších, sdružených v asociaci 
Czech Travel Press, si na Moravu přijelo 
prohlédnout, jaké projekty zde byly vybu-
dovány s podporou regionálních operač-
ních programů v oblasti cestovního ruchu. 
„Jsme rádi, že jsme dostali příležitost si 
některé projekty prohlédnout a také zís-

kat informace o tom, jak probíhá příprava 
a realizace projektů podpořených z regio-
nálních operačních programů,“ řekl prezi-
dent České asociace novinářů a publicistů 
cestovního ruchu Ivan Černý.

V regionu soudržnosti Jihovýchod noviná-
ři navštívili Brněnské architektonické stez-
ky a Přírodovědné exploratorium v Brně. 
Informace o Brněnském architektonickém 
manuálu prezentoval novinářům autor 
a odborný garant projektu, ředitel Domu 
umění města Brna, Rostislav Koryčánek 
a částí stezky skupinu novinářů provedla 
spoluautorka koncepce a historička archi-
tektury Šárka Svobodová. Novou podobu 
Hvězdárny a planetária Brna představil no-
vinářům ředitel hvězdárny Jiří Dušek. 

Regionální operační program Jihovýchod 
v cestovním ruchu dosud schválil projekty 
za 2,6 miliardy korun. Mezi největší schvá-
lené investice patří například projekt  Vý-
stavba komplexu Moravia Thermal v Pa-
sohlávkách, Modernizace a zpřístupnění 
nových expozic zámku v Třebíči, ZOO pěti 
kontinentů v Jihlavě.
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BRNěNsKé  
aRcHIteKtONIcKé steZKY
Projekt Brněnské architektonické stez-
ky  vznikl  ve  spolupráci  statutárního 
města Brna a Domu umění města Brna. 
Od  října  2011  je  pro  všechny  zájemce 
k  dispozici  průvodce  architektonický-
mi  stezkami  Brněnský  architektonický 
manuál (BAM) obsahující internetovou 
databázi,  tištěnou  mapu  a  orientační 
značení. Tento ojedinělý projekt umož-
ňuje  zájemcům  o  architekturu  získat 
podrobné  informace  o  architektonic-
kém vývoji Brna v letech 1918–1945. 

Autorem a odborným garantem projektu je 
historik architektury a ředitel Domu umění 
města Brna Rostislav Koryčánek. Součástí 
databáze je fotografická a plánovaná do-
kumentace a interaktivní mapa Brna, kte-

rá umožňuje snadné vyhledávání objektů 
a plánování tematických procházek po jed-
né z devíti navržených tras nebo sestavení 
vlastní architektonické stezky. K orientaci 
slouží značení na chodníku před objekty, 
tak lze jednoduše, např. mobilním telefo-
nem získat informace o objektu a poslech-
nout si příběh přímo v ulicích Brna. 

PŘíROdOvědNé 
exPLORatORIUM
Brno má díky dotaci jednu z nejmoderněj-
ších hvězdáren v ČR i střední Evropě vůbec. 
Rozsah stavebních prací byl natolik zásad-
ní,  že  se  vlastně  jednalo  o  stavbu  nové 
kulturně-vzdělávací  instituce. Z bývalého 
objektu zůstaly jen obvodové zdi a někde 
ani to ne. Plocha pro návštěvníky se zvět-
šila na dvojnásobek (1400 m2), objekt má 
nyní moderní podobu, která pěkně zapa-
dá do okolní funkcionalistické čtvrti. 

Architekt Martin Rudiš vytvořil komplex divác-
ky atraktivních, univerzálně využitelných pro-
stor s řadou audiovizuálních prvků a moderní 
technikou. Návštěvníci se mohou těšit na nové 

astronomické dalekohledy, exploratorium s in-
teraktivní expozicí příběh Sluneční soustavy, 
astronomickou pozorovatelnu, malé i velké 
planetárium a přednáškový sál. Radikálním 
způsobem byla změněna i dramaturgie, nyní 
je ještě více orientována na vzdělávací aktivity. 

víte, že…
Hvězdárna a planetárium Brno byla založe-
na již v roce 1954? V roce 1959 vzniklo malé 
planetárium, v roce 1991 bylo otevřeno vel-
ké planetárium. Hvězdárna a planetárium 
Brno má strategickou polohu téměř v centru 
města a nabízí vyžití jak nejmenším dětem, 
tak i ryzím odborníkům. Brněnská hvězdár-
na se snaží popularizovat přírodní vědy v po-
době srozumitelné i naprostým laikům.

víte, že…
Na www.bam.brno.cz je zpřístupněná data-
báze 400 architektonických objektů s údaji 
o jejich přesné adrese, GPS souřadnicích 
a MHD zastávkách v blízkosti? V podobě 
krátkých textů a audionahrávek ke stažení 
je zde zachycena i stručná historie, okolnosti 
vzniku a životní osudy majitelů. Najdete zde 
informace o 96 architektech, 56 stavebnících 
a 2091 fotografií. Informace byly čerpány 
z 303 různých pramenů.



8 www.jihovychod.cz

PROJeKtY cestOvNíHO RUcHU ZaČNOU sOUtěŽIt 
O PůL MILIaRdY KORUN Z evROPsKÝcH dOtací

Regionální  rada  Jihovýchod  vyhlásila 
dvě  nové  výzvy  pro  předkládání  pro-
jektů žádajících o dotace z ROP Jihový-
chod.  Půl  miliardy  korun  uvolnila  Re-
gionální rada Jihovýchod pro žadatele 
o  projekty  výstavby  turistických  zaří-
zení,  zpřístupnění  památek,  značení 
a úpravy cyklotras nebo zlepšení zpří-
stupnění kulturních památek a pamá-
tek UNESCO. Druhá výzva je určena pro 
kraje, které si mohou požádat o dotaci 
na zařízení celoživotního vzdělávání.

Od 2. dubna do 29. června 2012 přijímá 
Úřad Regionální rady na svých pracoviš-
tích v Brně a v Jihlavě projektové záměry 
ve výzvě v cestovním ruchu. Projektové 
záměry se mohou týkat:
•  výstavby či technického zhodnocení tu-

ristických zařízení pro aktivní a kultur-
ně-poznávací formy cestovního ruchu 
s nadregionálním dopadem. Regionál-
ní rada Jihovýchod v této výzvě klade 
důraz na zpřístupnění památek nadre-
gionálního významu a regionálního vý-
znamu, které jsou zapsány v seznamu 
kulturních památek Ministerstva kultu-
ry ČR. Tyto památky kromě zpřístupnění 
čeká i obnova doprovodné infrastruktu-
ry jako je značení, sociální zařízení nebo 
odpočívadla;

•  značení a úprav cyklotras, naučných a vi-
nařských stezek a tras pro pěší a lyžaře;

•  výstavby přístupových komunikací k pa-
mátkám UNESCO a památkám nadregi-
onálního významu spjatých s regionem.

O půl miliardy korun, které na výše uvede-
né aktivity uvolnila Regionální rada Jihový-
chod, budou soutěžit obce a svazky obcí, 
kraje, nestátní neziskové organizace nebo 
i malí a střední podnikatelé.

Druhá výzva, která nabízí 106 milionů ko-
run pro projekty krajů a jimi zřízených or-
ganizací, se zaměří na výstavbu zařízení pro 
celoživotní vzdělávání. Střední školy, speciál-
ní školy nebo i knihovny si nakoupí z evrop-
ských dotací technické vybavení nezbytné 
pro výuku a zvyšování úrovně vzdělávání.
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v BYstŘIcI Nad PeRNšteJNeM vZNIKNe  
ceNtRUM ZeLeNÝcH vědOMOstí 

Centrum  zelených  vědomostí  je  dlouho-
dobý projekt tří partnerů – města Bystřice 
nad  Pernštejnem,  VOŠ  a  Střední  odbor-
né  školy  zemědělsko-technické  Bystřice 
nad Pernštejnem a ECEAT.  Jeho cílem je 
vytvořit  v  evropském  kontextu  jedineč-
né  centrum  šetrného  cestovního  ruchu, 
poznání a vzdělávání, které dále podpoří 
a posílí postavení kraje Vysočina a města 
Bystřice  nad  Pernštejnem  jako  vynikají-
cí  evropské  destinace,  město  bylo  totiž 
oceněno  prestižním  evropským  titulem 
EDEN, European Destination of Excelence.  

Díky dotaci více než 100 milionů korun z Re-
gionálního operačního programu Jihovýchod 
vznikne unikátní interaktivní expozice ekolo-
gického hospodářství a agroturistiky na Bys-

třicku. Samotný statek – Panský dvůr – bude 
po kompletní rekonstrukci hostit expozici ze-
mědělské techniky, ukázky zpracování dřeva 
a železa, zelenou lékárnu, moštárnu, ukázky 
panského bydlení, malý pivovar i seminární 
sál. Pod statkem vznikne replika lidového 
vesnického bydlení s ukázkami lidových ře-
mesel – stavení hrnčíře, včelaře, mlýn, selský 
dvůr, dvorec se zvířátky a další. Kontrastem 
ke statku bude futuristická stavba skleněné 
pyramidy plná moderních technologií pro by-
dlení a dalších zajímavých exponátů ve smys-
lu technologického parku. 

Na budovy bude navazovat hippostezka a sad 
tradičních ovocných dřevin Vysočiny, opraveny 
budou hospodářské budovy pro ustájení koní 
a dalších velkých hospodářských zvířat (dnešní 

kravín a seník) pro potřeby školy. Vše bude in-
teraktivní a bude návštěvníky vybízet ke hře – 
„dotkněte se, vyzkoušejte si, zúčastněte se“. 

Bystřičtí očekávají, že projekt přivede 
do města kolem 50 tisíc návštěvníků ročně 
a přispěje tím k prosperitě Bystřice nad Pern-
štejnem i celého kraje. Zlepší se také podmín-
ky pro praktické vzdělávání mladé generace 
ve městě.

Současný stav statku.

Budoucí podoba centra (vizualizace).  
Zdroj: AS PROJECT CZ s.r.o. PELHŘIMOV
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dOPORUČeNí K aKtUÁLNí vÝZvě v cestOvNíM RUcHU

Dne 2. dubna 2012 začíná první ze dvou 
fází aktuální výzvy k předkládání projektů 
v oblasti podpory 2.1 – Rozvoj infrastruk-
tury pro cestovní ruch, spočívající v před-
kládání  projektových  záměrů  ve  formě 
fiší  vyplněných  v  aplikaci  eCBA.  Ambicí 
tohoto  článku  je  stručně  vás  seznámit 
s principy, na které se při hodnocení sou-
středíme a upozornit na nejčastější chyby 
při přípravách projektových žádostí.

V době vydání tohoto čísla newsletteru probíhají 
přípravy pro naprogramování rozšiřujících funk-
cionalit aplikace eCBA, které nám umožní efek-
tivně vaše projektové záměry hodnotit a praco-
vat s nimi jako se zásobníkem projektů. Cílem 
rozfázování bylo mimo jiné i šetřit prostředky 
žadatelů. Dvoufázový sběr vám umožní věnovat 
vašim projektům to nejcennější a přitom finanč-
ně nejméně náročné – vaše myšlenky.

V první fázi umožňujeme podat projekto-
vou žádost pouze jako vybrané kapitoly 
ze studie proveditelnosti tak, jak jsou nyní 

standardně vyplňovány v aplikaci eCBA 
s některými rozšířeními. Prvním z nich 
bude rozlišení projektové fiše od pro-
jektové žádosti, které bude voleno hned 
na první záložce po kliknutí na tlačítko 
„Nový projekt“. V současné době je již 
jedno rozlišení provedeno u modulu pře-
počtu finanční mezery, který se vybírá 
v poli „operační program“.

Dále přibude tabulka pro vyplnění majet-
koprávních vztahů k předmětu projektu 
– seznam nemovitostí projektu a tabulka 
kontaktních údajů žadatele, které jsou 
u standardních projektových žádostí vy-
plňovány v aplikaci Benefit. Uživatelům 
zůstanou skryta rozšíření manažerských 
výstupů projektového zásobníku.

Před přípravou zestručněné studie provedi-
telnosti doporučujeme věnovat čas sezná-
mení se s metodikami pro jejich vyhotovení. 
Výborně tomuto účelu mohou posloužit pu-
blikace Ing. Siebera „Studie proveditelnosti“ 

a „Analýza nákladů a přínosů“, které na cca 
60 stranách vystihují základní principy.

Z NašIcH ZKUšeNOstí  
PRaMeNí dÁLe  
tatO dOPORUČeNí:
1.  Věnujte dostatek pozornosti představení 

projektu pomocí stručného, výstižného 
a komplexního popisu. Doporučujeme 
vystříhat se balastních informací bez vlivu 
na projektový záměr – například uvádě-
ní, kdy byla první písemná zmínka o obci, 
kdo byl prvním starostou a jak dlouho, 
kdy byla obec osvobozena ve 2. světové 
válce apod., když se projekt týká vybudo-
vání parkoviště u rozhledny.

2.  Nejčastějším důvodem výzev k doložení 
formálních náležitostí a k vylučování pro-
jektů pro jejich nesplnění jsou nevyřeše-
né majetkoprávní vztahy. Doporučujeme 
nepodcenit důležitost kontroly každého 
dotčeného pozemku vámi připravovaným 
záměrem.

3.  Každý projektový záměr bude hodnocen 
na základě socioekonomických dopadů, 
do kterých vstupuje i finanční stránka 
realizace a provozu budoucího projektu. 
Nejlepší přípravou pro správné vyplnění 
provozu a dopadů projektu je důkladná 
definice marketingového mixu. Dopo-
ručujeme jej pojmout jako úplný výčet 
aktivit – služeb, které váš projekt bude 
poskytovat. Služby projektu mohou být 
zpoplatněné nebo zdarma, oba typy je 
možné zahrnout do dopadů.

4.  Nezapomeňte na pečlivou kalkulaci pro-
vozu a její zanesení do aplikace eCBA 
v rozdílové variantě – tzn. přírůstky výda-

Tabulka marketingového mixu - výčet zpoplatněných i nezpoplatněných služeb Vašeho budoucího 
projektu. Přidávat lze bez omezení.
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Autor článku: 
Ing. Richard veselý 
manažer procesů

jů, příjmů či případné úspory jako rozdíl 
mezi variantou nulovou (jakoby projekt 
nebyl realizován) a investiční (s realizací 
projektu), a to v každém jednotlivém roce 
referenčního období.

5.  Aplikace eCBA umožňuje vkládat ob-
rázky, nákresy, vizualizace, screenshoty 
katastrálních map, letecké snímky, atd. 

Nešetřete s nimi, jeden obrázek vydá 
za tisíc slov.

6.  Doporučujeme váš projektový záměr 
konzultovat s oddělením hodnocení 
projektů Úřadu Regionální rady Jiho-
východ dle místní příslušnosti projektu. 
Na konzultaci se pečlivě připravte, jen 
tak vám bude nejvíce k užitku.

K vyhlášené výzvě budeme pořádat semi-
náře pro žadatele, které umožní komplex-
něji a na konkrétních příkladech rozebrat 
časté chyby opakované při přípravě pro-
jektových žádostí a podrobněji seznámit 
s metodikou přípravy studie proveditel-
nosti v rozsahu, v jakém bude třeba k pří-
pravě projektové fiše.

PROJeKtOvÝ ZÁMěR (FIše)
Projekt ve stádiu příprav, soubor plánovaných aktivit s jasným cílem, nemá hmotnou pod-
statu, může být zachycen v písemné podobě. Optimální strukturou pro písemnou podobu 
je studie proveditelnosti. Pro účely aktuální výzvy cestovního ruchu je struktura písemné 
podoby projektového záměru připravena v aplikaci eCBA + přílohy v prostých kopiích 
o majetkoprávních vztazích k místu budoucí realizace projektu.

PROJeKtOvÁ ŽÁdOst
Projekt ve stádiu příprav vždy v písemné formě. Pro účely aktuální výzvy cestovního ruchu 
ji požadujeme předkládat až po vyhodnocení projektových záměrů. V ROP Jihovýchod se 
projektová žádost skládá z Žádosti vyplněné v systému Benefit7+ s povinnými přílohami 
ve dvou paré, z nichž jedno jsou originály či ověřená kopie.

Úvodní tabulka rozlišujících atributů vyplňovaného projektu. Zde je znázorněno přepínání modulů mezi projektovou žádostí a přepočtem finanční 
mezery k monitorovacím zprávám, které se provádí v řádku Operační program.



12 www.jihovychod.cz

tIPY Na vÝLetY s ROP JIHOvÝcHOd – 9. ČÁst

Vážení čtenáři, v tomto čísle vám představíme turistické weby a portály, které vám pomohou naplánovat pobyt venku 
nebo vás inspirovat k výletu na místa a akce, kam je možné vyrazit za poznáním. Věříme, že vám přijdou vhod. Interne-
tové stránky byly spolufinancovány Regionálním operačním programem Jihovýchod.

JIHOMORavsKÝ KRaJ
1.  FOLKLORNí KaLeIdOsKOP
Na stránkách jiznimorava.fkaleidoskop.cz  
dostanete kompletní informační servis 
o nabídce lidové kultury a folkloru 
v Jihomoravském kraji. Na jednom místě se 
dozvíte podrobné informace o pěveckých, 
folklorních, dětských národopisných 
souborech či cimbálových muzikách. 
Z kalendáře folklorních slavností a festivalů 
si můžete vybrat, který z nich chcete právě 
navštívit. Webové stránky vám představí 
různé folklorní oblasti jižní Moravy, poutavě 
se seznámíte s lidovými kroji, lidovou 
architekturou, lidovými zvyky, dozvíte se 
třeba, jak se dělá modrotisk, Horňácká 
činovať či figurky z kukuřičného šustí, kde 
jsou muzea lidových tradic a mnoho dalšího. 
Na stránkách vysocina.fkaleidoskop.cz 
se dozvíte informace o lidovém umění 
na Vysočině.

2.  tURIstIcKÝ PRůvOdce POdLUŽíM 
a HOdONíNsKeM

Krajina vína, tradic a pohostinnosti – Regi-
on Podluží i Mikroregion Hodonínsko jsou 
ideálním místem pro trávení dovolené. Mů-
žete vyrazit za památkami, jakými jsou tře-
ba věhlasné Slovanské hradiště v Mikulčicích 
nebo charakteristická lidová architektura 
a výlet doplnit cestami do typické přírody 
nížin. Vyznačené Moravské vinařské stezky 
a nově zpřístupněná vodní cesta Baťův ka-
nál, vám pak umožňují pohodlné propoje-
ní s dalšími mikroregiony. Webové stránky 
projektu www.podluzi.cz/turistika/ vám 
poskytnou kompletní turistický servis této 
oblasti. Dozvíte se, kudy se vydat po cyklo 
či vinné stezce, co na vás čeká v přírodně 
cenných a zvláštně chráněných oblastech 
a dočtete se zde také nespočet zajímavých 
informací o tradicích a zvyklostech oblasti. 

3.  steZKY dědIctví
Hledáte dobré restaurace, kde se vaří spe-
ciality regionální gastronomie? Sezónní 
akce? Recepty? Vše najdete na stránkách 
www.stezky-dedictvi.cz. Stezky dědictví si 
kladou za cíl zprostředkovat vám ty nejlepší 
zážitky z regionální gastronomie, to nejlepší 
z českého a moravského gastronomického 
dědictví. Na stránkách si můžete podrob-
ně vyhledat restauraci na jižní Moravě, Vy-
sočině i dalších místech, dle města, ceny, 
šéfkuchaře, nabízených jídel, přečtete si 
podrobné recenze ostatních hostů apod. 
Zájemci se podle receptů mohou naučit pra-
vého moravského vrabce či vinařský hovězí 
guláš. K dispozici ke stáhnutí je Průvodce re-
gionální gastronomií v pdf, který vás zavede 
do lidových venkovských hostinců i elegant-
ních restaurací, kde se připravuje „haute cu-
isine“. Jedno mají ale společné – najdete zde 
speciality národní a regionální gastronomie.
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vYsOČINa
1. stŘíBRNé POMeZí
Statutární město Jihlava ve spolupráci s 26 
partnerskými obcemi vytvořilo ve svém 
okolí turistický systém o celkové délce 
270 km. Unikátní dopravní značení v po-
době očíslovaných rozcestníků (patníků), 
návěstí a upřesňujících značek provází pěší 
i cyklisty po památkách a zajímavostech re-
gionu. Tento systém také využívá stávající 
turistické a cyklistické trasy. Na stránkách 
www.stribrnepomezi.eu získáte podrobné 
informace o pěších a cyklo trasách, vybere-
te si, kterou chcete uskutečnit a dočtete se 
dokonce průměrnou nadmořskou výšku, 
povrch cesty apod. Ze stránek se dále do-
zvíte o velkých i malých památkách po ces-
tě, přírodních zajímavostech a vyhlídkách. 
Čekají vás zde informace o městech a ob-
cích, na které narazíte po cestě Stříbrným 
pomezím. 

2.  PRÁZdNINY Na JIHOvÝcHOdě
Projekt Prázdniny na Jihovýchodě je zamě-
řen na podporu venkovské turistiky našeho 
regionu. Na stránkách www.jihovychod.com 
najdete kompletní informace o venkovské tu-
ristice na Vysočině a jižní Moravě. Na webu 
si s chutí přečtete pěkně setříděné informace 
o životě na venkově, domácích produktech 
i zvířatech. Hlavní věcí, kterou vám stránka 
nabízí je online rezervační systém ubytování. 
Provozovatel stránek – Svaz venkovské turisti-
ky, vybral do své databáze nabídky ubytování 
tak, aby odpovídalo pocitu prázdnin u babič-
ky. Najdete tu selské statky, útulné chaloupky 
na samotě u lesa i zahradní kempy, kde vás 
do nového dne přivítá zpěv ptáků. Ubytování 
si buď můžete pohodlně přímo rezervovat 
přes stránky, nebo se obrátit na majitele vy-
braného objektu. 

3.  tURIstIcKÝ PORtÁL MIKRORegIONU 
veLKOMeZIŘíČsKO–BítešKO

Svazek obcí, Mikroregion Velkomeziříčsko–Bí-
tešsko, pro vás připravil turistickou cyklomapu 
s tipy na výlety, využívající známé, značené cy-
klotrasy. Mikroregion Velkomeziříčsko-Bíteš-
sko má 57 členských obcí, z toho 54 na úze-
mí okresu Žďár nad Sázavou, 3 v okresu 
Brno-venkov. Tipy na výlety vás provedou 
obcemi mikroregionu, upozorní na kulturní 
a technické památky, na přírodní zajímavos-
ti. Na stránkách www.mikroregionvmb.cz se 
dozvíte popis celé trati, dočtete se o atraktivi-
tách po cestě, popis všech obcí mikroregionu 
a mnohé další zajímavé informace. Malebná 
krajina mikroregionu je vyhledávána přede-
vším milovníky zachovalé přírody – turisty, 
cykloturisty i houbaři. Terén rozčleněný táhlý-
mi kopci, údolími řek a množstvím lesů je pří-
stupný nejen zdatným turistům, ale i rodinám 
s dětmi a seniorům.
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Regionální  operační  programy  řeší  pri-
ority  krajů,  měst  a  obcí  přímo  zevnitř 
a z centra „dění“. Regionální rady, kte-
ré  ROP  administrují,  jsou  jednoduché 
funkční organizace se stabilní kvalifiko-
vanou  personální  kapacitou.  Nejenže 
dobře znají priority a problémy vlastního 
regionu, ale jsou také příjemcům blízko, 
zaručují rychlou reakci a navíc dokáží fle-
xibilně reagovat na individuální potřeby. 

Nevidíme důvod vracet se k neosvědčené-
mu modelu centrálně řízeného programu 
ministerstvem v Praze z let 2004–2006. 
Systém ROPů je efektivnější, jak v rychlosti 
proplácení dotací, tak v rychlosti odpově-
dí na dotazy příjemců a řešení jejich pro-
blémů. Jeden centrální program nepřináší 
zjednodušení pro žadatele z regionu, kte-
rý i nyní má pouze jeden regionální ope-
rační program, na rozdíl od systému te-
matických operačních programů, kterých 
je dnes osm. 

EU pro nové období klade důraz na míst-
ně orientovaný přístup, tedy doporučuje 
čerpat dotace regionálně. Ve vyspělých 
zemích EU navíc jasně převládá trend pře-
chodu od modelu centrálních programů 
k modelu ROP a řešení regionálních priorit 
co nejblíže jejich výskytu. Ve 27 členských 
zemích EU z celkových 244 operačních 
programů je 171 ROPů. 

Dalším jasným argumentem je také velká 
úspěšnost ROPů v čerpání dotací. Na prv-
ních pěti místech v oblasti certifikovaných 
prostředků (tzn. již schválených a propla-

cených z EU do ČR) jsou regionální ope-
rační programy. Například ROP Jihový-
chod má certifikováno již více než 50 % 
prostředků z celkové alokace programu 
a většina centrálních operačních progra-
mů se pohybuje v rozmezí 10–20 %. 

KvaLItNí stRategIe  
JaKO ZÁKLad
Základem pro příští programové období 
je kvalitní strategie pro využití evropských 
fondů. Rádi bychom se v ní zaměřili na ino-
vace, vzdělávání, mobilitu, vodní hospodář-
ství a další témata, která jsou rozhodující 
pro rozvoj jižní Moravy a Vysočiny a zá-
roveň jsou v souladu s kohezní politikou 
Evropské unie. Proklamované „nárokové“ 
neúčelové dotace, rovnoměrně rozprostře-
né po území jsou u Evropské komise jako 
poskytovatele neobhajitelné. Co ale bylo 
a je podporováno, jsou tzv. Místní akční 
skupiny, se kterými do budoucna ROP Ji-
hovýchod určitě počítá. Samozřejmě platí, 
že chceme, společně s partnery v regionu, 
najít nejvhodnější strategii a priority, kam 
a jak efektivně využít dostupné finanční 
prostředky a zúročit všechny cenné zkuše-
nosti z šesti let čerpání evropských dotací 
pro region Jihovýchod. Známe mnohem 
lépe potřeby regionu než centrální mini-
sterstva – jsme v úzkém kontaktu se sta-
rosty obcí, neziskovými organizacemi, kraji. 
Jsme schopni zajistit kontinuitu, navázat 
na minulé programové období a rozvíjet již 
realizované projektové záměry ve smyslupl-
ných krocích. Současně také dlouhodobě 
pracujeme na co největším zjednodušení 
a odstranění přebytečné administrativy pro 

příjemce dotací. Všechny poznatky, zku-
šenosti a poučení z tohoto programového 
období bychom chtěli promítnout do ad-
ministrace projektů v období příštím. Jed-
ná se například o elektronizaci – zmenšení 
počtu požadovaných dokumentů, zrych-
lení a zjednodušení administrace a využití 
webových aplikací pro finanční a ekono-
mické analýzy a monitorovací zprávy.  

ceNtRaLIZace NeNí vHOdNÁ
Existuje mnoho variant, jak by mohla bu-
doucí struktura vypadat. Čím více se ale 
budou operační programy centralizovat 
nebo shlukovat, tím obtížnější bude vyjed-
návání a efektivní řešení problémů uvnitř 
jednotlivých regionů. Násilné spojování 
různých potřeb rozdílných krajů by bylo vel-
mi problematické. Příprava metodik, délka 
rozhodování, administrace a další aktivity 
se nám ze současných jednotek dnů až týd-
nů protáhnou do měsíců a v horší variantě 
až let, což je jednoznačně krok zpět. Znač-
né ztížení čerpání dotací to bude znamenat 
nejen pro řídící orgány, ale hlavně pro pří-
jemce dotací. Za centralizací a spojováním 
vidíme mnohem více úskalí, administrativní 
a finanční náročnosti, než přínosů, navíc 
do pozadí ustoupí skutečné potřeby regi-
onu oproti snaze po sjednocení postupů 
v celé republice.

RegIONÁLNí OPeRaČNí PROgRaMY  
v PŘíštíM PROgRaMOvéM OBdOBí

Autor článku: 
Bc. Kateřina dobešová
oddělení komunikace
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Rada  Jihomoravského  kraje  se  na  svém 
jednání 8. března 2012 připojila k usne-
sení Asociace krajů ČR a podpořila další 
existenci regionálních operačních progra-
mů v programovacím období 2014–2020. 

„Máme zájem, aby regiony využívaly evropské 
prostředky i po roce 2014, Regionální operač-
ní programy patří k nejlépe čerpajícím v rámci 
republiky. Regionální operační program Jiho-
východ, zahrnující jižní Moravu a Kraj Vyso-
čina, je na prvním místě v oblasti certifikova-
ných výdajů, tedy těch, co prošly kontrolou 
ministerstva financí a už putují na konkrétní 
projekty. Zde už dosáhl stav čerpání 49,7 pro-
cent, nejvíce ze všech operačních programů 
v republice,“ zdůraznil hejtman Michal Hašek. 
„Jen v letošním roce bude dokončeno dalších 
64 projektů z evropských fondů a otevřou se 
další možnosti čerpání pro nové žadatele. Jsou 
připraveny více než dvě miliardy korun pro in-
vestiční projekty v dopravě, cestovním ruchu 
a rozvoji měst a venkova“.
 
Zdroj: www.kr-jihomoravsky.cz

Obracíme  tímto  znovu  vaši  pozor-
nost k metodickému pokynu č. 3/2012 
EX, který se týká způsobilosti výdajů 
u projektů, jejichž prostřednictvím se 
realizuje služba obecného hospodář-
ského zájmu.

Pokyn, který nabyl účinnosti dnem 
14. 2. 2012, je určen pro žadatele a pří-
jemce v prioritní ose 3. Způsobilost výdajů 
stanovuje Prováděcí dokument ROP JV. 
Příjemci, kteří poskytují služby obecného 
hospodářského zájmu a plní podmínky 
podrobněji uvedené v metodickém po-

kynu, mohou do způsobilých nákladů 
na projekt zahrnout výdaje na projekto-
vou dokumentaci, které vznikly již před re-
gistrací projektu. Neinvestiční výdaje jsou 
pak způsobilé v intencích stanovených 
Prováděcím dokumentem ROP JV. 

JIHOMORavsKÝ KRaJ POdPORUJe ROPY

Hejtman Jihomoravského kraje JUDr. Michal Hašek při jednání rady dne 8. března 2012
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BOHUtIcKÁ KŘíŽOvÁ cesta

Díky projektu spolufinancovaného Regi-
onálním  operačním  programem  Jihový-
chod se z malebné obce Bohutice  stává 
nový turistický cíl na jižní Moravě. 3. dub-
na 2012 byla slavnostně otevřena expozi-
ce Bohutické křížové cesty v zámeckých 
prostorách. Navazující naučná stezka pá-
tera Antonína Práška je veřejnosti otevře-
na již od listopadu minulého roku.

Bohutická křížová cesta je v rámci České re-
publiky jedinečnou kulturní památkou. Jed-
ná se o soubor 54 dřevěných soch v životní 
velikosti, znázorňující poslední cestu Ježíše 
Krista. Historie této památky začíná na po-
čátku 20. století u faráře Antonína Práška, 
který, s cílem vytvořit z Bohutic poutní mís-
to, nechává vybudovat kopii Lurdské jeskyně 
v prostoru pod hřbitovem. Místo se zakrátko 
opravdu stalo cílem tisíců poutníků. Dalším 
záměrem pátera bylo vybudování tzv. Svato-

václavského parku s monumentální křížovou 
cestou o 14 zastaveních. Sochy z cedrového 
dřeva byly v roce 1937 dodány, ale vzhledem 
k společensko-politickému vývoji nebyl plán 
nakonec nikdy uskutečněn. Jednotlivé posta-
vy vynikají dodnes vysokou řemeslnou úrov-
ní, jedná se o špičkové dílo prezentující profe-
sionální produkci meziválečného období. 

Sochy pak byly umístěny na různých místech 
v obci a v roce 1990 dokonce z obce, z roz-
hodnutí církevních úřadů, odprodány. Po je-
jich opětovném nalezení a navrácení v roce 
2007 byly bohutickou farností na dobu 
25 let zapůjčeny obecnímu úřadu, jenž je 
postupně, s pomocí nejrůznějších dotací 
a grantů, restauruje a vystavuje ve druhém 
patře bohutického zámku. „Jsme rádi, že 
se sochy vrátily zpět do Bohutic, kam patří. 
I přesto v jakém stavu se dochovaly, je mož-
né provádět jejich opravu. Už jenom tuto 

skutečnost můžeme považovat za zázrak,“ 
dodává starosta Pavel Štefka. 

Vybudování kvalitní návštěvnické infrastruk-
tury tohoto díla bylo umožněno díky do-
taci z Regionálního operačního programu 
Jihovýchod. Došlo k vybudování důstojné 
expozice s patřičným zázemím na bohutic-
kém zámku. Soubor 54 soch je rozestaven 
do jednotlivých zastavení. Ke zvýšení inten-
zity zážitku návštěvníků expozice byla pro 
každé zastavení nainstalována sada speci-
álního osvětlení. Provedena byla také ne-
zbytná rekonstrukce Lurdské jeskyně. Obě 
významná místa v Bohuticích jsou spojena 
naučnou stezkou, nesoucí jméno zakladate-
le myšlenky pátera Antonína Práška. Zmíně-
né památky nesou souhrnné označení „Uni-
kátní soubor památek v Bohuticích“. 

V rámci tohoto projektu bylo dále vybudo-
váno parkovací stání a mobiliář na nádvoří 
zámku, mobiliář naučné stezky a památník 
A. Práška. Více informací o památce najdete 
na stránkách www.krizovacestabohutice.cz.

Jedna z expozic Bohutické křížové cesty

Lurdská jeskyně v Bohuticích



17www.jihovychod.cz

POMÁHÁMe ZNOvU OŽít KULtURNíM PaMÁtKÁM

V  benediktinském  klášteře  v  Rajhra-
dě je v tuto chvíli rušno. Právě zde to-
tiž  probíhá  realizace  projektu  Bene-
diktinské  opatství  Rajhrad,  Muzeum 
Brněnska  –  výstavní  prostory,  který 
této  části  kláštera  navrátí  původní 
podobu.  Jižní  část  kláštera  budete 
moci navštívit od léta 2012. 

Do současnosti v rajhradském klášteře 
proběhly dvě fáze obnovy. V první byl na-
startován standardní provoz muzea jako 
celku. Za spolupráce Muzea Brněnska, 
Památníku písemnictví na Moravě, zde 
vznikla základní návštěvnická trasa, která 
zahrnuje dočasné výstavy a historický sál 
knihovny. Druhá fáze se pak týkala revi-
talizace severního křídla včetně otevření 
restaurovaného reprezentačního hlavního 
schodiště. 

Díky Regionálnímu operačnímu programu 
Jihovýchod zde nyní probíhá revitalizace 
jižního křídla. Jižní část kláštera dosud 
revitalizací neprošla a nacházela se v silně 
nevyhovujícím stavu.  Najdete zde přitom 
jednu z nejcennějších částí kláštera – letní 
refektář. Místnosti nebyly vytápěné, což 
znehodnocovalo výstavu exponátů. Díky 
projektu zde vznikne nový návštěvnický 
okruh, který si návštěvníci budou moci 
projít jak odděleně, tak jako součást již 
stávajících okruhů.

Pohled na stejnou část refektáře v průběhu realizace a před počátkem realizace projektu (nahoře).
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ČeRtOva ROKLe – sRdce LesNé

Projekt revitalizace Čertovy rokle v městské 
části Brno-Lesná získal z ROP Jihovýchod do-
taci více než 4 miliony korun. Zeptali jsme 
se členů Občanského sdružení pro životní 
prostředí na Ježkové, předsedy Mgr. Mar-
tina Malečka a Mga. Hany Regnerové, 
v jakém rozsahu revitalizace proběhla a co 
všechno lze nyní v Čertově rokli využít.

Čertova  rokle  na  sídlišti  Lesná  je 
svým  způsobem  českým  unikátem, 
málokteré  sídliště  má  tak  rozsáhlou 
plochu pro volnočasové aktivity. Paní 
Regnerová, mohla byste nám prosím 
krátce popsat stav, ve kterém se Čer-
tova  rokle  nacházela  a  co  přesně  si 
máme pod Čertovou roklí představit?
Čertova rokle je rozsáhlá roklina táhnoucí 
se od severu k jihu středem brněnského 
sídliště Lesná. Celá rokle má charakter lesa 
a lesoparku. Od počátku měla charakter 
klidové a rekreační zóny pro obyvatele síd-
liště i blízkého okolí. Část stromového po-

rostu existovala již při vzniku sídliště v 60. 
letech, zbytek byl osazen v rámci budování 
sídliště v polovině 60. let. Co se týče sta-
vu zařízení pro volnočasové aktivity v rokli, 
dvě původní dětská hřiště na okraji rokle 
měla zbývající herní prvky v havarijním sta-
vu. Velký přírodní amfiteátr v krásném mís-
tě mezi stromy byl částečně pošramocen 
erozí a jinak se kromě dosluhujících laviček 
v rokli nenacházelo nic, na čem by se ně-
jaké volnočasové aktivity daly provozovat 
nebo se zde dalo alespoň jen tak posedět 
a odpočívat. Vlastně lidé Čertovu rokli ra-
ději obcházeli, stejně je tam nic nečekalo.

Odkud  se  vzal  její  název?  Měla  dříve 
opravdu něco společného s čerty?
Název Čertova rokle je i pro „Lesňáky“ tak 
trošku záhadou. Na tuto otázku odpovída-
jí zpravidla: „Čert ví.“ Pro naše děti jsme si 
vymysleli vlastní legendu, která je úvodem 
k jedné hádankové hře a vlastně i vysvětlením 
názvu rokle: Říká se, že Čertova rokle dosta-
la svůj název od pekelníka, který zde prohrál 

s jedním lesníkem. No, přesněji řečeno – 
s jeho dětmi. Ale to už je na delší povídání. 

Kdy  vznikla  myšlenka  revitalizace 
rokle a jak složité pro Vás bylo dovést 
ji až k samotné realizaci?
Myšlenka revitalizace rokle vznikla v dubnu 
2007, kdy jsme se dozvěděli, že je možno 
přihlásit se s grantovými projekty do výbě-
rového řízení o zařazení do Integrovaného 
plánu města Brna a v případě úspěchu se 
ucházet o peníze z evropských rozvojo-
vých fondů. Dovést projekt až k realizaci 
bylo – jak se v průběhu ukázalo – nesmírně 
složité. Bylo to dáno tím, že naše o. s. je 
prakticky sousedská iniciativa, která vznikla 
původně (v roce 2005) jako výraz nesou-
hlasu s plánovaným zrušením dětského hři-
ště v našem okolí. Pokud jsme tedy chtěli 
pomýšlet na možnost získat peníze na pro-
jekt revitalizace rokle, bylo třeba od po-
čátku spolupracovat s naší městskou částí 
Brno-sever. Náročné bylo především for-
málně podchytit a doladit všechny smlouvy 
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o spolupráci apod. s městskou částí, která 
se na projektu podílela i finančně. Městská 
část musela na Magistrátu města Brna žá-
dat o rozpočtové výjimky, o svěření pozem-
ků rokle, my museli mít následně sjednány 
výpůjčky těchto pozemků – bylo to oprav-
du hodně náročné, hlavně časově. Většina 
věcí má dlouhé lhůty pro vyřízení, zasedání 
zastupitelstva MMB i MČ se konají jednou 
za čas... Ale protože všem zainteresovaným 
šlo o zdar věci, udělalo se maximum pro to, 
aby mohl být projekt realizován a všechny 
lhůty se nakonec podařilo dodržet.

Co všechno nyní Čertova rokle nabízí 
a komu by měla sloužit především?
Nové realizace v Čertově rokli jsme kon-
cipovali tak, aby zde byly takové, jejichž 
využívání pokryje obyvatele Lesné a okolí 
všech věkových kategorií. V rámci projek-
tu se podařilo nově vybavit dvě původní 
dětská hřiště, přičemž jedno (v blízkosti 
kavárny pro rodiče s dětmi) bylo koncipo-
váno především pro menší děti. Obě hřiště 
byla vybavena vedle laviček i stoly, u kte-
rých se dá posedět, rozložit svačinu či pře-
balit batolata. Lavičky se stolem, kde by 
se dala udělat příjemná zastávka při cestě, 
byly umístěny i v klidové zóně u pěší trasy 
roklí. To bylo doplněno dvěma solitérními 
herními prvky jako možná zastavení pro 
rodiče s dětmi. Na jižním vstupu do Čer-
tovy rokle vzniklo hřiště pro větší děti s le-
zeckými sestavami, které je doplněné opět 
stolem a lavičkami. Na spojnici tří základ-
ních škol vzniklo multifunkční sportoviště 
s umělým povrchem a mantinely – s bran-
kami, koši na basketbal a stojany na síť, 

kde je možné provozovat až osm různých 
sportů. Poslední akcí v rámci projektu pak 
byla sanace již zmíněného přírodního am-
fiteátru pro pořádání kulturních akcí. 

Jakou  funkci  by  měla  Čertova  rokle 
v budoucnosti plnit? Víte o nějakých 
dalších institucích, které hodlají pod-
pořit Váš záměr vytvořit z ní přírodní 
centrum  pro  možnost  aktivního  trá-
vení volného času?
V budoucnu by měla být Čertova rokle více 
využívána jako prostor pro volnočasové 
aktivity, protože k tomu svým charakte-
rem a polohou přímo vybízí. Dosud skrze 
ni lidé jen procházeli a zkracovali si přes ni 
cestu. Ale kromě možnosti zimního sáňko-
vání a malebného prostředí pro procházky 
a posezení na lavičce mnoho nenabízela. 
Takže v konečném důsledku jakoby spí-
še Lesnou rozdělovala. Dnes se například 
multifunkční sportoviště v rokli stává cílem 
vycházek školní družiny, odpoledne je vy-
užíváno teenagery a dospělými – a díky 
své poloze uprostřed rokle nikomu nevadí 
hluk, který k hernímu zápalu patří. O lep-
ším využití rokle jsme mluvili samozřejmě 
především s naší městskou částí. Je v plánu 
doplnit v budoucnu ještě nějaké herní prv-
ky, popř. i mobiliář a měla by pokračovat 
úprava zeleně a pěších cest v Čertově rok-
li. V amfiteátru se hned na podzim konal 
dvoudenní divadelní festival Divadlo pod 
hvězdami, který pořádalo brněnské o. s. 
Ruchadlo. Tento festival by měl proběh-
nout i v letošním roce. A rádi bychom navá-
zali i spolupráci s produkční agenturou pro 
pořádání koncertů vhodných do tohoto 

prostředí. Mohlo by se tak navázat na dění 
v polovině 70. let, kdy zde před více než 
třemi sty diváky vystupovali třeba Bronto-
sauři nebo Spirituál kvintet.

Plánujete  nějaký  další  podobně 
úspěšný projekt, na který bychom se 
mohli těšit?
Co se týče plánů, jsme opatrní. V první 
chvíli se musíme trošku oklepat z absol-
vovaného projektového maratónu. Ale 
v záloze je pořád myšlenka na možnost 
propojení Lesné přes rokli pomocí lávky 
pro pěší. Tak uvidíme...

Děkujeme za rozhovor.

PŘedstavUJeMe  
PROJeKtY
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se ZacHaRIÁšeM Z HRadce  
a KateŘINOU Z vaLdšteJNa v teLČI

PŘedstavUJeMe  
PROJeKtY

Projekt Se Zachariášem z Hradce a Kateřinou 
z Valdštejna v Telči získal z ROP Jihovýchod 
dotaci ve výši více než 1,2 miliony korun. Pta-
li jsme se věry Peichlové, vedoucí odboru 
kultury města Telče, která nám popsala po-
drobnosti vzniku a fungování projektu. 

Město  Telč  patří  mezi  úspěšné  žadate-
le  z  ROP  Jihovýchod.  Jak  vznikl  nápad 
na tento další originální projekt? 
Záměrem města Telče je zkvalitnění marke-
tingové kampaně v oblasti cestovního ruchu, 
přičemž vycházíme z projektu Marketingové 
studie cestovního ruchu turistického regionu 
Telčsko a osloveny by měly být tímto produk-
tem především rodiny s dětmi. Poutavou, ale 
i naučnou a přitom zábavnou formou, se tato 
cílová skupina seznámí se stavebními slohy 
ve městě a s jeho památkami. 

Můžete nám prosím krátce popsat čeho 
se projekt Se Zachariášem z Hradce a Ka-
teřinou z Valdštejna vlastně týká, co bylo 
jeho cílem a na koho je zaměřen? 
V letošním roce se poprvé dostane mezi ve-
řejnost specifický turistický produkt, který 

bezesporu podpoří rozvoj cestovního ruchu 
ve městě. Propagační a prezentační materiá-
ly jsou již k dispozici nejen pro rodiny s dětmi, 
ale i další cílové skupiny návštěvníků a turistů. 
Projekt je zaměřen na jedinečné představení 
města prostřednictvím historických osob, kte-
ré jsou spojeny s jeho renesanční podobou. 
Návštěvníkovi budou dělat průvodce při pro-
cházce městem propagační materiály ve třech 
jazykových mutacích. Novinkou pro nadchá-
zející sezónu bude i možnost využití zvuko-
vého audioprůvodce, ve kterém jsou nahrány 
vycházkové trasy se Zachariášem z Hradce 
a Kateřinou z Valdštejna. Pro potřeby prohlí-
dek různojazyčných i tuzemských návštěvníků 
umožníme půjčení multimediálních průvod-
ců po významných památkových objektech 
a historických pamětihodnostech s individuál-
ním výkladem o Telči. Výklad je koncipován jak 
pro rodiny s dětmi, tak i pro handicapované 
osoby, neboť je v průvodci zapracovaný zna-
kový jazyk. 

Proč jsou průvodci právě Zachariáš a Ka-
teřina? 
Neboť velkomožný pán Zachariáš z Hradce 
byl velkým milovníkem italské renesance a při 
svých cestách do Benátek se nechal inspirovat 
tamějšími mistry a v 16. století nechal přesta-
vět gotický hrad, přistavěl renesanční zámek, 
kde se návštěvníci dodnes mohou pokochat 
renesančními interiéry zámku. Velkému obdi-
vu se těší i historické jádro města. Na tom, že 
bylo město Telč před 20 lety zapsáno na Se-
znam světového kulturního a přírodního dě-
dictví UNESCO, má bezesporu velké zásluhy 
právě i Zachariáš. A mělo by být naší povin-
ností odkaz tohoto velikána uchovávat a pře-

nášet dalším generacím. Samozřejmě, že i Ka-
teřina z Valdštejna, pokud se objeví po boku 
Zachariáše v honosných renesančních šatech, 
zaujme nejednoho návštěvníka. 

Kde všude se turista v Telči může se Za-
chariášem z Hradce a Kateřinou z Vald-
štejna potkat a jaké informace a tipy mu 
předají? 
Zachariáš z Hradce a Kateřina z Valdštejna 
každým rokem zavítají na Historické slavnosti 
v Telči, kde nejen místním občanům, ale i ná-
vštěvníkům a turistům města Telče přinášejí 
osvětu o důležitosti uchování historického 
odkazu a předání dalším generacím. Letos 
do Telče zavítají ve dnech 17. a 18. srpna.

Pozvěte prosím naše čtenáře na kulturní 
nebo sportovní akce, které v následují-
cích měsících v Telči chystáte.
K významnému jubileu, které si v tomto roce 
připomínáme, vám nabídneme spoustu kultur-
ních, společenských a sportovních aktivit a akcí 
z nabídky kulturního kalendáře města Telče.
Přijeďte v květnu na folklorní setkání, v červ-
nu pak na mezinárodní festival filmů o umění 
Arts&film 2012, na hudební festival Concentus 
Moraviae. Začátkem července si poslechněte 
koncerty vážné hudby v rámci Francouzsko-
-české hudební akademie, prožijte s námi 
nevšední zážitky s létáním horkovzdušných ba-
lónů, v zámeckém parku navštivte operu Car-
men. Jedinečnou atmosféru zažijete na kon-
certech Prázdnin v Telči nebo v Divadle bratří 
Formanů či na Historických slavnostech aneb 
Od Zachariáše po UNESCO. Jste srdečně zváni!

Děkujeme za rozhovor.Zachariáš z Hradce a Kateřina z Valdštejna.


