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Slovo úvodem – kam o dovolené na vySočině

Vážení obyvatelé Vysočiny a jižní Moravy,
v těchto dnech se snažíme užít si naplno 
sluníčka a načerpat novou energii. Jsem 
rád, že vám mohu s naprosto čistým 
svědomím sdělit, že Vysočina nabízí tolik 
možností, že není třeba hledat k trávení 
dovolené a volného času jiné destinace. 
V poslední době se i díky programu ROP 
Jihovýchod, ale samozřejmě hlavně díky 
aktivitě, úsilí a nemalým finančním pro-
středkům ať již veřejných či soukromých 
subjektů v cestovním ruchu, významně 
rozšířila nabídka turistických atraktivit 
v Kraji Vysočina.

Vysočina tradičně láká na své obrovské přírodní 
a kulturní bohatství. Jsem rád, že se na našem 
území nabídka tohoto druhu stále rozšiřuje, 
například v Třebíči a Velkém Meziříčí byly vyzna-
čeny nové naučné stezky. Připomínám, že svým 
dílem přispěla i Vysočina Tourism, která před 
rokem a půl doplnila hustou síť kvalitně udržo-
vaných pěších tras a cyklotras o síť jezdeckých 
stezek, které nadále za finanční podpory Kraje 
Vysočina udržuje. Na hradech a zámcích se 

koná v letních měsících nespočet kulturních akcí, 
které bezpochyby přilákají nové návštěvníky.

Spoléhat na to, že nás v cestovním ruchu spasí 
naše kulturní a přírodní bohatství, by však vedlo 
ke snižování konkurenceschopnosti odvětví ces-
tovního ruchu na Vysočině. Proto jsem moc rád, 
že se v poslední době masivně rozšiřuje nabídka 
atraktivit na území Vysočiny a naše organizace 
má co propagovat. Nerad bych na nějakou 
významnou atraktivitu zapomněl, přesto mi do-
volte alespoň některé zmínit. Velkým lákadlem 
jistě budou žirafy v jihlavské ZOO a nový projekt 
ZOO pěti kontinentů. Tradičně rozšířil svou na-
bídku před novou turistickou sezónou ŠIKLAND, 
tentokrát o rozhlednu, pozoruhodnou zajímavos-
tí je tábor pro seniory. Ve Lhotce a rekreačním 
středisku Želivka byla zbudována lanová centra. 
Atraktivní nabídka je připravena v Kamenici nad 
Lipou, kde můžeme zavítat do Pohádkové říše 
skřítka Fábuly.

Opravdu bych nerad některou významnou 
atraktivitu opomněl. Veškerou nabídku si však 
můžete snadno vyhledat na turistickém portále 

Vysočiny www.region-vysocina.cz, kde si může-
te stáhnout i elektronické turistické noviny Kraje 
Vysočina obsahující novinky pro nadcházející 
turistickou sezonu a výčet kulturních, sportov-
ních a společenských akcí na Vysočině.

Dovolte mi, abych vám závěrem popřál příjemně 
strávenou dovolenou. A pokud to bude na Vyso-
čině, budu moc rád. Věřte, že nebudete litovat.

Tomáš Čihák
ředitel Vysočina Tourism, 
příspěvkové organizace
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jihlava má žirafy. nový Pavilon je otevřený Pro veřejnoSt

5. června 2013 Jihlava poprvé představila 
široké veřejnosti v areálu zoologické zahra-
dy africký pavilon a jeho nové obyvatele. 
Středem pozornosti jsou hlavně tři žirafí 
samci Zuberi, Paul a Manu, pavilon je ale 
útočištěm i pro další africké kopytníky 
a malé africké savce. Expozice žiraf svým 
vzhledem evokuje africkou savanu, u pavilo-
nu vyrostly ochozy s vyhlídkami, návštěvníci 
se mohou žirafám dívat takřka z očí do očí.

Africký pavilon je druhou dokončenou stavbou 
z velkého stočtyřicetimilionového projektu 

s názvem Zoo pěti kontinentů, který je pod-
pořen dotací z ROP Jihovýchod. Od dubna je 
veřejnosti přístupná také australská expozice. 

„Jihlava letos dala k dispozici veřejnosti no-
vou ledovou plochu, dokončila rekonstrukci 
a rozšíření základní umělecké školy a nyní 
se stala skutečností i myšlenka mít v Jihlavě 
žirafy,“ zrekapituloval nejdůležitější dokončené 
investice města primátor Jaroslav Vymazal. 

„Těší mě, že dotace z ROP Jihovýchod 
jde na takové projekty, jakým je projekt 

Zoologické zahrady Jihlava. Žirafy budou 
velkým lákadlem pro malé i velké návštěv-
níky“ , konstatovala Erika Šteflová, zástupkyně 
ředitele ROP Jihovýchod.

Otevření afrického pavilonu doprovodilo 
taneční a pěvecké vystoupení skupiny IYASA 
ze Zimbabwe, ukázky přípravy a ochutnáv-
ka hmyzí kuchyně, či módní přehlídka šatů 
z afrických látek.

Zdroj: www.jihlava.cz

Žirafa je mohutný sudokopytník, nejvyšší ze všech suchozemských živočichů. Dospělí 
samci mohou měřit až 5,5 metru a vážit až 900 kilogramů.

Ze slavnostního otevření nového pavilonu.
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Známe vaši budoucnoSt! aneb kam Pro dotace Příště?

Ve čtvrtek 6. června 2013 se v Brně konala výroční konference ROP Jihovýchod s názvem „Známe vaši budoucnost! Aneb kam 
pro dotace příště?“, která byla zaměřená na příští programové období 2014-2020 a naší snahou bylo předat potenciálním žadate-
lům z jižní Moravy i Vysočiny nejčerstvější informace, kde a za jakých podmínek budou moci od příštího roku žádat o dotace.

Zahájení konference – moderátor Roman Svoboda, předseda Regionální rady Jihovýchod MUDr. Jiří Běhounek a místopředseda Regionální rady Jihovýchod JUDr. Michal Hašek.
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Předseda Regionální rady Jihovýchod a hejt-
man Kraje Vysočina MUDr. Jiří Běhounek 
v úvodu konference řekl: „Všichni již víme, 
že v příštím programovém období bude 
fungovat pouze jeden centrální IROP, řízený 
ministerstvem pro místní rozvoj, který bude 
sdružovat všechny stávající regionální 
operační programy. Nemůžeme a nechce-
me ale přistoupit na to, aby o našich obcích 
a městech bylo rozhodováno jen v Praze, je 
nezbytné zachovat obcím, městům i krajům 
přímý přístup k získání evropských dotací 
a umožnit jim jejich využití na financování 
skutečných regionálních potřeb.“

V rámci konference účastníci získali aktuální 
informace o chystaném Integrovaném ope-
račním programu (IROP), o změnách v Ope-

račním programu Životní prostředí (OPŽP), 
o budoucím Programu rozvoje venkova (PRV) 
a také o připravovaném Operačním programu 
Výzkum, vývoj a vzdělávání (OPVVaV). Lze 
říci, že se všechny připravované operační 
programy nachází ve fázi rozpracovávání kon-
krétních oblastí, které budou moci být pod-
pořeny a připravují materiály nutné k tomu, 
aby toto nastavení schválila Evropská komise. 
Vzhledem k tomu, že jsme již v polovině roku 
2013 a operační programy nejsou schváleny 
Evropskou komisí, lze předpokládat, že reálné 
čerpání dotací v příštím programovém období 
nebude spuštěno v lednu 2014, ale později. 
Pozdější začátek reálného čerpání však nemu-
sí nutně znamenat problém, neboť Evropská 
komise navrhuje zrušení pravidla N+2 (což 
znamená, že finanční prostředky přidělené 

na určitý rok nemusí být vyčerpány do dvou 
let, ale až do tří let). Další důležitou diskusní lin-
kou bylo téma tzv. integrovaných přístupů, čili 
nových způsobů dotační podpory vhodných 
zejména pro větší města.

Účastníky konference také velice zajímala 
otázka, jak bude nový IROP fungovat, kam 
budou chodit pro konzultace a podávat 
projekty. Tyto informace bohužel od zástupce 
ministerstva pro místní rozvoj nedostali, zatím 
totiž stále není jasné, kdo a jak bude v novém 
IROP s žadateli a příjemci dotací pracovat, zda 
budou využity odborné kapacity pracovníků 
stávajícího ROP Jihovýchod či vzniknou nové 
instituce či dojde k transformaci poboček 
Ministerstva pro místní rozvoj.

Všechny prezentace, které na konferenci 
zazněly, jsou uloženy na našem webu: 
www.jihovychod.cz/pro-prijemce/
konference-v-roce-2013

O konferenci byl ze strany účastníků  enormní zájem. Všichni, koho jsme museli z kapacitních důvodů odmítnout, najdou 
přednášky z konference na našich webových stránkách.

Výstavu úspěšných projektů ROP Jihovýchod si můžete 
nyní prohlédnout ve vestibulu Krajského úřadu Jihomo-
ravského kraje.
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Stavby roku 2012

Stejně jako v minulých letech, i letos zabodovaly naše projekty v odborných soutěžích TOP INVEST 2012, Stavba Vysočiny 
a Stavba Jihomoravského kraje. O úspěchu projektů Pavilon urgentní péče v Jihlavě a Ráji permoníků v Oslavanech v soutěži 
TOP INVEST jsme vás informovali v dubnovém čísle, v následujícím článku se dozvíte o dalších.

Stavba vySočiny –  
Stavba roku kraje 
vySočina 2012

Záměrem soutěže STAVBA VYSOČINY - 
STAVBA ROKU KRAJE VYSOČINA je vybrat 
a ocenit nejlepší novostavby a rekonstrukce 
staveb, které byly realizovány v Kraji Vysočina. 
Oficiálně poděkovat a podpořit investory, archi-
tekty, projektanty, stavební firmy a řemeslníky, 
kteří kvalitativním způsobem změnili a mění 
podobu našeho kraje. Prezentovat a zviditelnit 
architekturu a stavebnictví širší laické i odborné 
veřejnosti a dát signál, že estetická a řemeslná 
kvalita se vyplácí. Soutěž vypisuje a pořádá 
Stavební sdružení Vysočina se Svazem podni-
katelů ve stavebnictví v ČR, Českou komorou 
autorizovaných inženýrů a techniků činných 
ve výstavbě a Krajem Vysočina, jehož hejtman 
Jiří Běhounek nad soutěží převzal záštitu.

Slavnostní vyhlášení výsledků jedenáctého 
ročníku soutěže proběhlo 13. června na zámku 
v Náměšti nad Oslavou. Propozice pro stavby z let 
2012–2013 budou zveřejněny v lednu 2014. 

Úspěchy projektů ROp Jihovýchod 
v soutěži:

KaTegORie: NOVOsTaVby

sTaVba ROKU KRaJe VysOČiNa 2012
pavilon urgentní a intenzivní péče  
Nemocnice Jihlava
Za dokonalé dispoziční řešení, výrazově 
moderní koncepci vhodně doplňující stávající 
areál nemocnice a vysokou kvalitu provede-
ných stavebních prací.

sTaVba ROKU KRaJe VysOČiNa 2012
Rozhledna Mařenka
Za řešení statiky ocelové konstrukce kombi-
nované se dřevem včetně netradičních de-
tailů a kamenné podnože evokující tvarosloví 
gotických hradů, které dodávají této stavbě 
lehkost.
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KaTegORie: ReKONsTRUKce

Čestné uznání
Obnova chrámu Nanebevzetí panny 
Marie v polné
Za citlivou rekonstrukci významné národní 
kulturní památky a komplexnost pojetí vnitřních 
a vnějších částí chrámu. 

ceNa HeJTMaNa
Zpřístupnění zříceniny hradu Zubštejna 
pro turisty 
Cílem záchranných prací při statickém zajištění 
bylo zabránit dalšímu zhoršování technického 
stavu konstrukcí hradu, provést stavebně sta-
tické práce narušených konstrukcí ohrožujících 
zdraví a život turistů a v neposlední řadě bez-
pečně zpřístupnit hrad Zubštejn narůstajícímu 
zájmu veřejnosti.

ceNa ČasOpisU sTaVebNicTVí
pavilon urgentní a intenzivní péče 
Nemocnice Jihlava

Soutěž Stavba jihomorav-
Ského kraje 2012 

Posláním soutěže je prezentace a propagace 
kvalitních výstavbových projektů v Jihomorav-
ském kraji a přiblížení nejlepších stavebních děl 
a jejich tvůrců širší laické i odborné veřejnosti. 
Současně si soutěž klade za cíl propagovat 
projekční, dodavatelské a investorské subjekty, 
mající sídlo v Jihomoravském kraji, které 
realizují zajímavé stavby na území kraje. Soutěž 

vypisuje a pořádá Jihomoravské stavební spo-
lečenství při Svazu podnikatelů ve stavebnictví 
v ČR pod záštitou Jihomoravského kraje. 

KaTegORie: ReKONsTRUKce 
sTaVeb a ObJeKTŮ

Zpřístupnění brněnského podzemí – 
část kostnice
Kostnice u sv. Jakuba v Brně nemá svým 
rozsahem obdoby v rámci celé střední Evropy. 
Díky projektu podpořenému Regionálním ope-
račním programem Jihovýchod byla historická 
kostnice zpřístupněna veřejnosti a navazuje tím 
na projekt „Zpřístupnění brněnského podzemí“, 
který je jedním z nosných tematických okruhů 
rozvoje produktů cestovního ruchu v historické 
části města Brna.

Zdroj: www.stavbavysociny.cz 
www.jmss.cz
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další téměř miliarda korun míří na jižní moravu a vySočinu

Výbor Regionální rady Jihovýchod schvá-
lil na svém zasedání 26. června více než 
973 milionů korun dotací pro celkem 56 
projektů, z toho 20 na Vysočině za více 
než 422 milionů korun a 36 v Jihomorav-
ském kraji za více než 551 milionů korun.

Díky schválené dotaci budou modernizová-
ny například úseky silnic II/385 Tišnov– 
Hradčany–Čebín, což je významný krajský tah, 
spojující regionální centra Brno, Kuřim a Tišnov 
s Krajem Vysočina a II/152 z Jamolic na hrani-
ce Kraje Vysočina a bude započata III. stavba 
průtahu Čejkovicemi. Celkově ROP Jihovýchod 
podpoří silnice II. a III. třídy na jižní Moravě dota-
cemi ve výši téměř 138 milionů korun.

V oblasti podpory cestovního ruchu  dotaci 
získalo celkem 26 projektů za více než 577 mili-
onů korun.  Díky dotaci tak například ve Vranově 
nad Dyjí vznikne Zahrada nad dyjí – park 
zážitků, inspirace a setkání, projekt, který je 
inspirován krásnou přírodou Vranovsko-Bítovské 
oblasti a Národního parku Podyjí. Předmětem 
projektu je výstavba zážitkového parku a zahrady. 
Mezi hlavní atraktivity projektu bude patřit  multi-
mediální hra provázející celou zahradu, interaktivní 
stezka očima zvířat. Každé zvíře bude „patronem“ 
své atrakce, např. čapí hnízdo v korunách stromů 
dostupné lanovým mostem s tobogánem, temné 
bludiště bude jako obydlí netopýra, hledat se 
budou ještě ještěrčí vajíčka a další. Na Novo-
městsku vzniknou díky dotaci specializované 
sportovní trasy, dojde tak k rozšíření nabídky 
turistických atraktivit ve sportovním a volnoča-
sovém areálu v Novém Městě na Moravě, který 

se nachází ve Vysočina  Aréně. V přilehlém lese 
bude vybudováno cca 20 km tzv. singletracků, 
což jsou stezky pro horská kola, (singletracky začí-
nají být velmi populární a v České republice jsou 
dostupné pouze na dvou dalších místech – v Ry-
chlebských a Jizerských horách), nordic walking či 
track running s jednosměrným provozem. Projekt 
rekonstrukce budovy bývalého pivovaru v zá-
meckém areálu ve Žďáře nad sázavou rozšíří 
stávající návštěvnické okruhy Zámku a nabídne 
zajímavou expozici o cisterciáckém řádu, který je 
s místním zámkem spojen či o období baroka.

Dále bude díky dotaci z ROP Jihovýchod 
vybudován například Archeopark v Mikulči-
cích, centrum volnočasových aktivit a turistiky 
Panský dvůr Telč, naučná stezka v okolí Veselí 
nad Moravou, v Brně bude zpřístupněna 
židovská synagoga na Skořepce a v Břeclavi 
bude obnovena židovská obřadní síň a další.

Statutární města Jihlava a Brno získala celkem 
25 milionů korun na regeneraci veřejných 
prostředí v Jihlavě a sportovní areál Hněvkov-
ského v Brně.

Významná podpora z ROP Jihovýchod putuje 
také k obcím a městům, celkem 15 projektů 
na jižní Moravě může být podpořeno maximálně 
117 miliony korun, 9 projektů na Vysočině může 
získat až 103 milionů korun.  Díky dotaci tak 
v pohořelicích u brna proběhne rekonstrukce 
a nástavba mateřské školy, vzniknou tři nové 
třídy s celkovou kapacitou 70 dětí, součástí 
projektu je i vnitřní vybavení nových tříd, a to jak 
základní vybavení nábytkem, tak i vybavení pro 

kvalitnější vzdělávání dětí předškolního věku. Při 
ZŠ Šlapanice vznikne nový víceúčelový 
atletický areál s běžeckým oválem, sprinter-
skou rovinkou s pěti drahami, sportoviště na skok 
do dálky a trojskok, sektor na skok do výšky, 
sportoviště na vrh koulí, na vrh diskem a na hod 
oštěpem, dráha in-line, travnaté fotbalové hřiště 
19 x 30 m a 25 x 40 m  a volejbalové hřiště 
umístěné v tartanovém sektoru.

Díky dotaci také ožije veřejné prostranství 
v Třebíči-borovině. Jedná se o lokalitu, 
která je pozůstatkem po bývalém výrobním 
areálu a cílem projektu je, aby se z ní stal živý 
prostor. Pojezdové plochy, parkoviště, cyklo-
stezka či volnočasová infrastruktura v podobě 
hřiště, nově budovaný sjezd z hlavní silnice 
a zastávka MHD, to vše přispěje k otevření 
této části města veřejnosti.

Ve Žďáře nad sázavou dojde ke kompletní 
rekonstrukci náměstí, která bude zahrnovat 
reorganizaci parkoviště vč. zvýšení počtu parko-
vacích stání pro handicapované, úpravu povrchů 
vč. rozšíření chodníků, plochy pro odpočinek 
a relaxaci či vybudování pásu vzrostlé zeleně 
z důvodu odhlučnění provozu z komunikace I/37.
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Příjemci dotace Schváleni na 43. vrr 26. června 2013

oblaSt 
PodPory žadatel náZev Projektu Požadovaná 

dotace v kč

2.1 Město Mikulov
Obnova a využití kulturně-historické krajiny v lokalitě Svatý kopeček 
v Mikulově

 6 402 075

2.1 Město Nové Město na Moravě Projekt specializovaných sportovních tras na Novoměstsku  13 115 659

2.1 delON mode s.r.o. Rodinný park Robinson  31 762 804

2.1 mezi břehy s.r.o. Zahrada nad dyjí - park zážitků, inspirace a setkání  22 855 529

2.1 SKi KlUb Velké Meziříčí, s.r.o.
Rozšíření infrastruktury cestovního ruchu na Fajtově kopci o stylovou 
rozhlednu s příslušenstvím

 5 259 803

2.1 Město třebíč Rozhledna a touristPoint třebíč  9 979 909

2.1 abReX s.r.o.
Rekonstrukce areálu zámku Příseka na muzeum automobilových 
modelů

 30 132 270

2.1 Město Kunštát Malebnou krajinou přírodního parku halasovo Kunštátsko  2 550 102

2.1 hSd consult, s.r.o. Středověká vesnice Vyškov  46 143 706

2.1 Jihomoravský kraj archeopark Mikulčice - území Předhradí  27 790 042

2.1 Pdt s.r.o. Panský dvůr telč - centrum volnočasových aktivit a turistiky  36 141 908

2.1 Město Žďár nad Sázavou Žďárský Santiniho okruh za poznáním a aktivním vyžitím  22 931 043

2.1 „Setkávání současného tance“ interpretační centrum Zámek Ždár nad Sázavou  81 795 530

2.1 Muzeum brněnska, příspěvková organizace celnice - zahradní domek löw-beerovy vily  3 978 311

2.1 Město adamov
Revitalizace přístupové komunikace ke kulturní památce - kostel 
sv. barbory v adamově

 7 142 833

2.1 Město Veselí nad Moravou
Naučná stezka - turisticky zajímavé cíle v okolí města Veselí nad 
Moravou

 2 648 094

2.1 Město Strážnice baťův kanál - zázemí pro turisty v Přístavu Strážnice - ii. etapa  2 269 098

2.1 Město Miroslav Rekonstrukce Zámku Miroslav (i. fáze)  21 069 539

2.1 Městys Nedvědice Parkoviště pro návštěvníky hradu Pernštejna  18 013 715

2.1 Město břeclav Obnova židovské obřadní síně v břeclavi 2013  9 345 426

2.1 Město hodonín denní lázně bliss day Spa  39 146 177

2.1 Město Jevišovice Zpřístupnění Předzámčí v Jevišovicích  21 358 158

2.1 Židovská obec brno brno židovské - Zpřístupnění synagogy na ulici Skořepka  6 095 982

2.1
Regionální muzeum v Mikulově, příspěvková 
organizace

archeologický park Pavlov  75 988 455

2.1 Město Jaroměřice nad Rokytnou Zkvalitnění přístupu k památkám v Jaroměřicích nad Rokytnou  15 094 059

2.1 eKObiOeNeRgO o.s. eco-technic center třebíč  18 847 960 Kč
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Příjemci dotace Schváleni na 43. vrr 26. června 2013

oblaSt 
PodPory žadatel náZev Projektu Požadovaná 

dotace v kč

3.1 Statutární město Jihlava Regenerace veřejných prostranství v MPR Jihlava - i. etapa  5 212 075

3.1 Statutární město brno Sportovní areál lokalita hněvkovského  19 808 836

3.2 Město Světlá nad  Sázavou Rekonstrukce učeben jazyků a fyziky ZŠ lánecká, včetně datových rozvodů  3 329 942

3.2 Město Žďár nad Sázavou Rekonstrukce povrchů náměstí Republiky ve Žďáru nad Sázavou  22 171 854

3.2 Město Náměšť nad Oslavou Revitalizace ulice lipová v Náměšti nad Oslavou, ii.etapa  2 186 170

3.2 Město Velká bíteš Rekonstrukce Masarykova náměstí - jih  8 692 842

3.2 Město chotěboř Vestavba podkroví ZŠ buttulova chotěboř  7 657 964

3.2 Město třebíč Veřejná prostranství v třebíči-borovině  27 370 359

3.2 Město Šlapanice Víceúčelový atletický areál ZŠ Šlapanice  10 572 194

3.2 Město telč Revitalizace veřejného prostranství u MŠ Komenského telč  5 740 637

3.2 Město hodonín Sportovní hřiště - ZŠ Vančurova  1 916 387

3.2 Město Kyjov Rekonstrukce tělocvičny ZŠ J. a. Komenského  1 829 487

3.2 Město tišnov Modernizace výuky a zvyšování kvality odborného vzdělávání na ZŠ Smíškova  21 478 169

3.2 Město Šlapanice Revitalizace návsi v bedřichovicích - bedřichovice nad temží  6 939 086

3.2 Město Kuřim Rekonstrukce sportoviště u ZŠ Jungmannova Kuřim  4 968 576

3.2 Město Nové Město na Moravě Nástavba, přístavba a stavební úpravy mateřské školy Nové Město na Moravě  15 075 570

3.2 Město Šlapanice Šlapanice, klidová zóna - nábřeží Říčky  1 961 826

3.2 Město Židlochovice ZŠ Židlochovice - sportovní areál  10 000 000

3.2 Město Rousínov Rozšíření MŠ Rousínov  6 550 019

3.2 Město telč centrum odborné výuky ZŠ Masarykova telč  11 130 973

3.2 Město Rosice Rozšíření Mateřské školy na Zámecké ulici v Rosicích - půdní vestavba  3 512 497

3.2 Město ivančice Revitalizace centra města ivančice  24 015 191

3.2
Mateřská škola Opatovice, okres 
Vyškov, příspěvková organizace

logopedická třída - stavební úpravy objektu MŠ Opatovice  1 024 758

3.2 Město Pohořelice Rekonstrukce MŠ Pohořelice  12 006 753

3.2 Město hustopeče Setkání pod nebem  5 663 025

3.2 Město Rousínov Sušilovo náměstí Rousínov, i. etapa  17 396 199

1.1
Správa a údržba silnic 
Jihomoravského kraje, 
příspěvková organizace kraje

ii/385 tišnov–hradčany–čebín 82 255 842

1.1 ii/422 čejkovice průtah iii. stavba 9 221 384

1.1 ii/152 Jamolice–hranice kraje Vysočina 24 658 796

1.1 ii/391 Žďárec mosty 391-003,391-004 21 596 260
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ŽĎÁR NAD SÁZAVOU
Město Žďár nad Sázavou leží na pomezí Čech a Moravy v malebné 
krajině Českomoravské vrchoviny, uprostřed Chráněné krajinné oblasti 
Žďárské vrchy.

Osada Žďár vznikla při cisterciáckém klášteře založeném Bočkem 
z Obřan roku 1252. O Žďáře jako městečku se poprvé zmiňuje listina 
z roku 1293.

Klášter se svým panstvím se dostal v roce 1588 pod pravomoc olo-
mouckého biskupství, v roce 1606 byl zrušen a přešel přímo do vlast-
nictví kardinála Františka z Dietrichštejna. Ten roku 1607 povýšil 
městečko Žďár na město, udělil mu nová privilegia a nový znak. Dnešní 
podobu získal bývalý klášter při rozsáhlých přestavbách za opata Václa-
va Vejmluvy. Přestavby provedené v duchu „barokní gotiky“ navrhl Jan 
Blažej Santini Aichl. Roku 1784 byl klášter císařem Josefem II. zrušen. 

Ve druhé polovině 19. století se ve městě rychle rozvíjí národní život. Byly 
založeny první větší podniky, hlavně obuvnické a město získává železniční 
spojení. Dochází též k prvním větším zásahům do městské zástavby. 
Na frontách I. světové války v letech 1914–1918 zahynula řada občanů 
města, kteří padli jako legionáři. Druhá světová válka silně postihla město 
v květnových dnech roku 1945. Bylo zničeno a poškozeno mnoho domů. 

Po válce došlo k prudkému vzrůstu počtu obyvatel v souvislosti s vý-
stavbou strojírenského závodu ŽĎAS. Vznikla nová sídliště a v sedmde-
sátých letech bylo necitlivě přestaveno celé historické jádro města.

Dnes má město přes 22 tisíc obyvatel, sestává se ze sedmi částí 
a přidružených obcí Stržanov, Veselíčko, Mělkovice a Radonín. Nejvíce 
pracovních příležitostí je zde v průmyslu, částečně v zemědělství 
a v soukromém podnikání.

S památkou UNESCO – chrámem sv. Jana Nepomuckého na Zelené 
hoře a jako východisko do nejkrásnější části Českomoravské vrchoviny 
je stále více navštěvovaným centrem turistiky. Jsou zde velké možnosti 
rekreačního, kulturního a sportovního vyžití, například každoročně 
pořádané Slavnosti jeřabin, folkový festival Horácký džbánek a místní 
výtvarné, hudební, dramatické a literární aktivity, které probíhají jak 
v kulturních zařízeních města, tak v areálu zámku Kinských.

Sportovní vyžití nabízí Žďár zejména v nejnovějším relaxačním centru 
v Kraji Vysočina otevřeném v prosinci 2012. Najdete v něm plavecký 
bazén, bazény s moderními atrakcemi pro všechny věkové kategorie, 
stometrový tobogán, venkovní bazén a wellness s parní aroma saunou, 
suchými saunami, Kneippovou lázní a solnou jeskyní. Tato rekonstrukce 
bývalého plaveckého areálu v nákladu 140 milionů korun byla zcela 
financována z rozpočtu města.

Ve Žďáře nad Sázavou se narodili a vyrůstali přední čeští sportovci, jako 
je několikanásobná světová mistryně a olympijská vítězka v rychlobrus-
lení Martina Sáblíková, kapitán a hráči hokejových mistrů světa z roku 
2010 Tomáš Rolinek a Petr Vampola s Petrem Koukalem. Bratr Martin 
Koukal je taktéž mistrem světa 2003 v běžeckém lyžování. Dalšími 
národními sportovci ze Žďáru jsou vícemistryně světa v basketbale 
2010 Eva Vítečková a Markéta Bednářová Mokrošová nebo juniorský 
olympijský vítěz v judu 2010 David Pulkrábek.

jak dotace Pomáhají v regionu

(12759) newsletter 2013-06.indd   11 17.07.13   12:20



12

žďár nad SáZavou

pROJeKTy pOdpOřeNé Z ROp JiHOVÝcHOd Ve MěsTě ŽďáR Nad sáZaVOU K 27. 6. 2013

VíTe, ČíM KONKRéTNě pOMOHly dOTace  
Z ROp JiHOVÝcHOd Ve Žďáře Nad sáZaVOU?

    Na nově zrekonstruovaném autobusovém nádraží je denně 
odbaveno přes 4800 cestujících.

    Na nových téměř 5 km naučné stezky kolem Zelené hory se 
seznámíte s místní vzácnou faunou, flórou a historií lokality.

    Naučná stezka je po celé délce bezbariérová.

    V rozšířeném Regionálním muzeu bylo zřízeno nové 
turistické informační centrum.

    Nová hřiště, odpočinkové procházkové trasy a kulturní akce 
v aktivním vícegeneračním parku ročně navštíví  více než 
15 000 lidí, dětí a mládeže, seniorů, sportovců, in-line bruslařů 
i cyklistů.

    K atraktivnější železniční dopravě pro dopravní napojení 
města a celý Kraj Vysočina přispělo pořízení 13 nových 
vlaků. Díky tomu je zajištěn větší komfort cestujících 
a zlepšení podmínek také pro handicapované osoby.

    Realizací projektů byla vytvořena 2 nová pracovní místa.

Název projektu Oblast 
podpory Žadatel proplacená dotace 

(Kč)

Rekonstrukce povrchů a přístřešku autobusového nádraží  
ve Žďáru nad Sázavou 1.2 Město Žďár nad Sázavou 8 731 130

Naučná stezka kolem Zelené hory 2.1 Město Žďár nad Sázavou 5 415 938

Rozšíření Regionálního muzea města Žďáru nad Sázavou 2.1 Město Žďár nad Sázavou 8 749 998

Aktivní vícegenerační park Farská Humna – odpočinek lidí bez rozdílu věku 3.2 Město Žďár nad Sázavou 7 101 506

Rekonstrukce Kontaktního centra ve Žďáře nad Sázavou 3.2 Kolpingovo dílo České republiky o.s. 14 307 293

Moderní železniční vozidla pro kraj Vysočina 1.3 České dráhy, a.s. 274 704 560

Žďárský Santiniho okruh za poznáním a aktivním vyžitím 2.1 Město Žďár nad Sázavou předpokládaná dotace 
22 931 043

Skiregion Žďársko – značení lyžařských tratí 2.1 Město Žďár nad Sázavou 375 010

Rekonstrukce povrchů náměstí Republiky ve Žďáru nad Sázavou 3.2 Město Žďár nad Sázavou předpokládaná dotace 
22 171 854

Zdroj: IS ŘO ROP JV

Zelená hora
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paní starostko, jak se Vám ve Žďáře nad 
sázavou dařilo a daří využívat evropské 
dotace k rozvoji města? Mají podle Vás 
smysl a stojí to za tu administrativu?
Město Žďár nad Sázavou má schválený 
tzv. „Akční plán“. Je to výhled jednotlivých 
investičních záměrů a velkých oprav. Pocho-
pitelně tyto záměry vycházejí z potřeb města, 
nutnosti oprav i podnětů občanů. Otázkou je, 
kde brát peníze.

Rozhodnutí o daných investicích po schválení 
zastupitelstvem města dostává především 
finanční rozměr. Jednou z velkých šancí je 
získání i evropských dotací. Jednotlivé stavby 
jsou vždy schvalovány v duchu potřebnosti, 
účelovosti a v rámci ekonomické reality. Po-
chopitelně evropské dotace jsou šancí, které je 
potřeba využít, pokud se jejich účel potká s na-
ším záměrem. Administrativní část je poměrně 
složitá a náročná, ale rádi ji podstupujeme, je-li 
tady šance na určitou finanční podporu.

Kde jsou dotace konkrétně z ROp Jiho-
východ ve Žďáře nad sázavou nejvíce 
vidět a v čem občanům zlepšily život? 

Důsledně musíme hlídat (někdy i sami sebe), 
abychom nepodřizovali své záměry jednotlivým 
vypisovaným výzvám. Velmi dobře se podařilo 
z peněz ROPu přeměnit neútulná farská humna 
na park uprostřed města a občané to vnímají 
velice pozitivně. Stezka kolem Konventního 
rybníka, bezbariérová, uprostřed lesů, to je něco, 
o čem si lidé povídají a velmi, opravdu velmi ji vy-
užívají, a to téměř v každé roční době. Na co se 
všichni těšíme je otevření další části městského 
muzea a to nejen proto, že jsme potřebovali 
naše maličké muzeum zvětšit, neboť nebylo 
kam dát naše sbírky, ale také proto, že občané 
velmi kritizovali stav objektu v samém středu 
města. Ten nebyl původně v majetku města. 
Po získání peněz z ROPu na rekonstrukci tohoto 
objektu dostal tento záměr jiný rozměr. Neznám 
občana, který by nám za to řekl jedinou kritickou 
připomínku, právě naopak.

co je třeba ve Žďáře nad sázavou ješ-
tě vybudovat či vylepšit? Máte v plánu 
podávat do ROp Jihovýchod ještě 
nějaké další projekty?  
Zásadní je pro nás nyní rekonstrukce náměstí, 
protože je to více než nutné. Nejenže se 

ing. dagmar Zvěřinová
starostka města Žďár nad Sázavou

náměstí po 30 letech opraví, ale především 
vyřešíme bezbariérové trasy na našem 
náměstí. Rovněž rekreační sportovní zázemí 
u Pilské nádrže má v budoucnu doplnit nabíd-
ku využití turistických možností a dá možnost 
prodloužit turistickou sezónu.

Jak hodnotíte spolupráci s naším 
úřadem? Můžete nám říci, co pro Vás 
bylo na získání dotace a čerpání peněz 
z Regionálního operačního programu 
Jihovýchod nejsložitější? 
Spolupráce při zpracování žádostí, hlavně 
konzultační činnost, je od pracovníků ROPu 
více než dobrá. Někdy se jim i podaří nám 
něco rozmluvit a my nevynaložíme zbytečné 
náklady. Někdy také nejsme úspěšní, což nás 
mrzí, ale ne každý se vším uspěje. Především si 
vážíme hodně realistického a přímého přístupu.

co by měli turisté určitě vidět během 
návštěvy Žďáru nad sázavou? 
Při rozvíjení možností rozšíření turistických 
nabídek je dotační program z ROPu výhodný. 
Památka UNESCO, kostel na Zelené hoře, je 
lákadlem, ale turista očekává další nabídky, jako 
jsou další turistické trasy, sportoviště či expozice 
městského muzea. Ale neustále je co zlepšovat, 
plány ve městě Žďár nad Sázavou jsou velké, ne 
vše lze řešit pomocí programu ROP, ale tam, kde 
se s účelem dotací potkáváme, je třeba vynaložit 
úsilí k získání peněžních dotačních prostředků.

děkujeme Vám za rozhovor.

roZhovor Se StaroStkou
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aktivní vícegenerační park Farská Humna 
– odpočinek lidí bez rozdílu věku
Nový park na ploše více než 2 ha, který vznikl 
na místě bývalé skládky stavební suti a zeminy.

Rekonstrukce Kontaktního centra 
ve Žďáře nad sázavou
V červenci začne rekonstrukce budovy 
a přilehlého pozemku pro potřeby 
poskytování služeb kontaktního centra.

Žďárský santiniho okruh za poznáním 
a aktivním využitím
Díky dotaci vznikne volnočasový areál v ob-
lasti u Pilské nádrže.

Rekonstrukce povrchů náměstí 
Republiky ve Žďáru nad sázavou
„Prostor náměstí dlouhodobě volá 
po obnově vzhledu a mě těší, že budeme 
moci konečně tento nejdůležitější 
centrální prostor města opravit a dát 
prostor k jeho dalšímu oživení“ , 
komentovala situaci starostka města 
Ing. Dagmar Zvěřinová.

Rekonstrukce povrchů a přístřešku autobusového nádraží ve Žďáru nad sázavou
„Díky realizaci projektu došlo ke kompletnímu předláždění pojízdných komunikací v prostoru 
autobusového nádraží ve Žďáře nad Sázavou, novému předláždění ploch pro pěší a nástup-
ních ostrůvků. Byly vybudovány dva zpomalovací prahy a došlo k jasnému vymezení ploch pro 
pěší. Nejviditelnější změnou je to, že dosud nekryté dva nástupné ostrůvky byly nově zastřeše-
ny“ Upřesňuje Ing. Ilona Vráblová, Odbor rozvoje a územního plánování Města Žďáru nad Sázavou.

Projekty PodPořené Z roP jihovýchod ve žďáře nad SáZavou
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skiregion Žďársko – značení lyžař-
ských tratí
Výroba a rozmístění informačních tabulí 
ve Skiregionu Žďársko.

Naučná stezka kolem Zelené hory
Vznik 4,8 km dlouhé naučné stezky, která je 
plně bezbariérová.

Rozšíření Regionálního muzea 
města Žďáru nad sázavou
Rekonstrukce nevyužívané budovy v centru 
města a zároveň rozšíření Regionálního 
muzea. 
„Díky podpoře z ROP JV došlo k realizaci 
projektu a k důstojné obnově a využití této 
historicky zajímavé budovy v centru měs-
ta, což pomohlo k potřebnému rozšíření 
Regionálního muzea“ konstatuje projektový 
koordinátor města Ing. Jiří Matoušek.

Moderní železniční vozidla pro Kraj 
Vysočina
Pořízení 13 ks nových železničních kolejových 
vozidel. 
„Celkem jezdí v Kraji Vysočina 13 těchto 
vozů, byly pořízeny za přispění ROP Jiho-
východ. Vozy jsou bezbariérové, klimatizo-
vané, vybaveny uzavřeným systémem WC 
i moderním audiovizuálním informačním 
systémem“ , vysvětluje Ing. Tomáš Mohr, 
koordinátor dotačních programů EU, České 
dráhy, a.s., Generální ředitelství.

Tolik školáků navštěvuje mateřské, základní, střední a umělecké školy, kterým jsme 
spolufinancovali projekty na inovaci vzdělání. Je to například projekt Modernizace 
Středního odborného učiliště Jana Tiraye za účelem zkvalitnění výuky ve Velké 
Bíteši, který obsahoval nákup CNC kovoobráběcích strojů se softwarem, vzdělávacího 
vybavení v multimediálních učebnách, jazykové učebně a fyzikální a chemické 
laboratoři. Celkem se jedná o 105 škol, kterým jsme zvýšili kapacitu a inovativnost 
vzdělávání.Číslo měsíce

32 000

Projekty PodPořené Z roP jihovýchod ve žďáře nad SáZavou
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Do Žďáru nad Sázavou můžete vyrazit na celodenní výlet a po cestě navštívit ještě další místa, která byla podpořena dotací z Re-
gionálního operačního programu Jihovýchod. 

klub yukon
Klub Yukon najdete v malebném prostředí 
Českomoravské vrchoviny, v rekreační 
a chatové oblasti Tři Studně. Yukon leží 
v lesích obklopen rybníky Medlov a Syko-
vec v nadmořské výšce 730 metrů a svým 
hostům tak nabízí skvělé prostředí pro 
trávení volného času u vody. Klub Yukon 
nabízí celoroční ubytování v 5 dřevěných 
chatkách, z toho 3 bezbariérových, s cel-
kovou kapacitou až 60 míst. Díky své po-
loze v chráněné krajinné oblasti vám zaručí 
optimální podmínky pro sport, turistiku 
i odpočinek. Děti ocení 18 metrovou la-
novou dráhu, zábavné prolézačky, kolotoč 
a houpačky, pingpongový stůl a také nové 
dětské hřiště. Osada myslí na vaše pohodlí 
a tak se tady můžete ubytovat v bezbari-
érové chatce nebo s sebou bez problémů 
vzít i psa. V letních měsících jsou zde 
ideální podmínky a nespočet možností pro 
pěší turistiku i cykloturistiku.

naučná SteZka 
balinSké údolí 
a neSměřSké údolí
Údolí, kterými prochází naučné stezky podél 
řek Balinky a Oslavy, se nachází v těsné blíz-
kosti Velkého Meziříčí. Setkáte se zde nejen 
s cennými přírodními prvky, ale i s ukázkami 
harmonického soužití člověka s přírodou. Pří-
rodní park Balinské údolí se rozkládá na ploše 
440 ha mezi obcemi Velké Meziříčí, Oslavice, 
Baliny a Uhřínov. Údolí s přirozeně mean-
drujícím tokem říčky Balinky je cenné hlavně 
z krajinářského hlediska. Rozmanitost pro-
středí se odráží v druhové bohatosti fauny, 
zejména ptáků. Můžete se tu setkat s druhy 
vázanými na řeku, louku i lesní společenstvo. 
Přes údolí vede pět značených tras. Na strán-
kách projektu se dozvíte veškeré informace 
o dané trase. Kde trasa začíná, jaká doprava 
vás k místu doveze a kde najdete po cestě 
občerstvení. Dočtete se dále o krajině Velko-
meziříčska a k dispozici jsou vám i informace 
z jednotlivých informačních panelů.

WeStern šiklův mlýn
Westernové městečko Šiklův mlýn je největší 
přírodní zábavní areál v ČR. Kombinace 
kvalitního ubytování, zábavy a krásné přírody 
z něj dělá unikátní ráj pro trávení rodinné 
dovolené s dětmi. V areálu probíhají po dobu 
letních prázdnin denně mimo pondělí 
atraktivní vystoupení jako westernová show, 
akční divadelní vystoupení s kaskadéry a py-
rotechnickými efekty, animal show, ukázky 
a výuka country tanců, přehlídky historických 
kostýmů, soutěže pro děti.  O víkendu se na-
víc konají mimořádné víkendové akce, z nichž 
nejpopulárnější je velké Rodeo, Mexické dny, 
Noční ohňová show a Velký den koní. Můžete 
si na vlastní kůži vyzkoušet některé z wes-
ternových disciplín, například rýžování zlata, 
střelbu z luku nebo jízdu na koni. Po městečku 
se svezete vláčkem Union Pacific, v indiánské 
vesnici uvidíte zvyky a tradice Indiánů.

tiPy na výlety Po žďárSku
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co Se děje u váS

cHceTe pReZeNTOVaT VáŠ pROJeKT? KONá se Ve VaŠeM MUZeU VÝsTaVa, cHysTáTe NěJaKOU TURisTicKOU aKci 
Či slaVNOsTNí OTeVřeNí pROJeKTU, cHceTe předsTaViT ČTeNářŮM VaŠi expOZici?
I vy můžete pozvat čtenáře k vám! Stačí, když nám na e-mail mocubova@jihovychod.cz pošlete grafickou pozvánku na vaši právě probíhající akci. 
Případně stačí také krátký text s fotkou. Rádi ji uveřejníme! Materiály posílejte do 5. srpna 2013. Aby to bylo spravedlivé, uveřejníme první dva až 
čtyři došlé příspěvky.

Letní fotografická soutěž

1. 7. – 31. 8. 2013
www.vyfotprojekt.cz 

RedaKce
Úřad Regionální rady Jihovýchod
Bc. Martina Močubová 
oddělení komunikace
Kounicova 271/13, 602 00 Brno
e-mail: info@jihovychod.cz
www.jihovychod.cz MK ČR E 18968
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velké Pavlovice – ZaStavení v kraji vína a meruněk

Naučná stezka Velké Pavlovice – Zastave-
ní v kraji vína a meruněk – projekt, na kte-
rý jsme se zeptali starosty města Velké 
Pavlovice pana ing. pavla procházky. 
ROP Jihovýchod ji podpořil dotací ve výši 
1,2 milionu korun.

pane starosto, od kdy je stezka 
v provozu a kde ji turisté ve Velkých 
pavlovicích najdou?
Stezka byla dokončena koncem roku 2012. 
Oficiálně a za účasti hojného počtu široké 
veřejnosti byla otevřena 13. dubna 2013 při 

zahájení jarní turistické sezony ve Velkých 
Pavlovicích. Turisté a návštěvníci města narazí 
na stezku prakticky na každém kroku, ať už 
se budou pohybovat po městě samotném 
nebo v jeho okolí. Celá trasa je vyznačena 
v terénu značkami s „okatým“ logem – tedy 
lidským okem ve vínově červeném poli. Oko 
je symbolem vidění, aby měl poutník otevřené 
oči a vnímal naše krásné přívětivé městečko 
všemi smysly. Zastavení číslo 1 se nachází 
v centru města v naučné zahradě Ekocentra 
Trkmanka. Téměř 11 kilometrů dlouhá trasa 
zavede návštěvníky na úžasná místa s výhle-
dy po našem krásném vinorodém kraji. Stezka 
je navíc uzpůsobena i programem pro děti, 
ať již hádankami na jednotlivých panelech či 
krmítky pro ptáčky podél celé trasy.

proč jste se rozhodli investovat do na-
učné stezky právě v této lokalitě? 
Naší prioritou bylo ukázat návštěvníkům měs-
ta uceleně nejzajímavější místa a to zábavnou 
formou plnou poučení – nabídnout jim ucele-
ného kvalitního průvodce. Turisté i místní tak 
neminou vzácné historické stavby, malebná 
zákoutí, vinné sklípky, kapličky, křížky, seznámí 
se i s moderní tváří našeho svěžího městečka. 
Prostřednictvím informačních tabulí pronik-
nou do tajů pěstování révy vinné a potažmo 
i výroby vína, dozví se o historii pěstování 
meruněk, oranžového pokladu našeho města. 
Možná si opíší recept na meruňkovou marme-
ládu nebo je zláká tradiční meruňkovice. Velké 
Pavlovice a krajina v okolí je lokalitou dosud 
neobjevenou, neprobádanou a možná i neprá-
vem opomíjenou. Přitom je tak nádherná.
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PředStavujeme 
Projekty

co zajímavého mohou návštěvníci 
po cestě vidět? a co zde vzniklo díky 
dotaci? 
Vzhledem k tomu, že je stezka kombinovaná, 
prochází centrem města i krajinou, mohou 
návštěvníci vidět řadu historických i součas-
ných moderních staveb. Z nejstarších musím 
vzpomenout barokní kostel Nanebevzetí Panny 
Marie, z těch ostatních pak radnici, starobylé 
vinné sklípky a zcela novou moderní vinařskou 
uličku Pod Starou Horou, přeměnu barokního 
zámečku na Ekocentrum Trkmanka, kapličky, 
rozhlednu Slunečná, koňský ranč. Zajímavé 
jsou i přírodní lokality – rybníky, mokřady Bio-
centra Zahájka se suchými zídkami a plazníky, 
připravenými pro domov a útočiště drobných 
živočichů. Možná se jim podaří zahlédnout 
i náš létající poklad vlhu pestrou. Kdo má oči 
otevřené, je u nás hodně k vidění.

V rámci dotace vznikla ve stejném stylu 
na každém z deseti zastavení originální 
dřevěná odpočívka, každá je však trošku jiná. 
Materiálem je dřevo, společným znakem za-
budování informační tabule a posezení, někde 
i se stolkem vhodným třeba pro menší siestu. 
Jejich stanovištěm se stala zajímavá výhledo-
vá místa s krásnými pohledy do kraje. 

Naučná stezka je již nějakou dobu vyu-
žívána, jaké máte ohlasy návštěvníků? 
Mohu říci, že jen pozitivní. Stezku si prošla už 
spousta turistů i místních občanů. I ti se někdy 
dozvídají nové zajímavé informace. Sám jsem 
byl třeba překvapen, kolik svatých patronů je 
uváděno v souvislosti s vínem a vinaři. Vzpo-
mněl jsem asi čtyři. Autorka ilustrací panelů, 
paní Ing. Havlíčková, jich však vyhledala jede-
náct a ti všichni jsou na panelu zobrazeni.

Možná jsou někteří pocestní na začátku zaraženi 
délkou trasy, jedenáct kilometrů se jim zdá 
dost. Po jejich absolvování, při putování pestrou 
a zajímavou krajinou, svůj názor mění a jsou 
nadšeni. Těší nás, že se tento projekt vydařil. 
Díky skvělému nápadu, výborným spolupra-
covníkům, kteří pomáhali vytvořit obsahový 
materiál na panely. Díky dobré spolupráci s ROP 
Jihovýchod, kdy jsme společně celou realizaci 
několikrát konzultovali a dospěli jsme ke stejné-
mu názoru, který nás dovedl k vydařené realizaci 
tohoto projektu. Rozhodně stojí za zhlédnutí, pro 
inspiraci, pro potěšení, zastavení a zamyšlení se 
v tomto uspěchaném světě.

děkujeme Vám za rozhovor.

Autorka fotografií: Karolína Bártová.
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příROdNí KOUpací biOTOp 

V bOHUslaVicícH U KyJOVa

Koupací areál je zasazený v příjemném prostředí 

zeleně.  Těšit se můžete na koupací plochu 

o rozměru 25 x 20 metrů, dětské brouzdaliště 

a osmdesátimetrovou lagunu ve tvaru potoka. 

Nechybí tu ani venkovní sprchy se sociálním 

a šatnami a také hřiště a bufet s občerstvením.  

Jedná se o koupací biotop s přírodním  

systémem filtrace vody bez chemikálií.  

Další informace na  

www.tskyjov.cz
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