
Zaměřeno na Břeclav

Dovolená pro každého na jižní Moravě

RegioSpidery na Vysočině

Napoleon ve Slavkově

ZUŠ Jihlava v novém

Dotace na Špilberku

a mnohé další

Synagoga v Břeclavi (foto: Ladislav Renner)

07–08/2013čeRVeNeC–SRpeN

+ Speciál

BudoucnoSt

2014–2020

newSletteR 
RegioNálNí RaDy JihoVýChoD

(12950) newsletter 2013-07-08.indd   1 16.08.13   12:23



2

Slovo úvodem – dovolená pro každého na jižní moravě

Vrcholné léto je ročním obdobím, kdy se 
plně prosadí hlavní turistická lákadla regi-
onu, označovaného za kraj slunce a vína. 
Slunce tu svítí průměrně 1757 hodin ročně, 
což je téměř o 600 hodin víc než na severu 
ČR a jižní Morava je tuzemským regionem 
s nejpříznivějším klimatem pro rekreanty.

Nedaleko Pasohlávek je navíc pořádně horko 
i pod zemí. S tím souvisí největší událost letošní 
turistické sezóny, otevření Aqualandu Moravia. 
Nejmodernější vodní zábavní park v ČR byl vybu-
dován na horkém termálním prameni (46 stupňů 
Celsia), takže nabídne vodní radovánky i v období, 
kdy se vrcholky sousedních Pavlovských vrchů 
pokryjí jinovatkou. Projekt, podpořený Regionál-
ním operačním programem Jihovýchod, nabízí 
až osmi stovkám návštěvníků denně radost z po-
hybu na  dvanácti tobogánech a skluzavkách, 
v sedmi vnitřních i vnějších bazénech. 

Pro ty, kdo dávají přednost chladu podzemí, jsou 
tu nově zpřístupněné adrenalinové trasy pod 
městem Znojmo, jejichž návštěvníci se mohou 
protahovat úzkými  chodbami, brodit se vodou, 

lézt potmě po žebřících. Podobné zážitky čekají 
také návštěvníky Sloupsko-šošůvských jeskyní 
v Moravském krasu, kde pro milovníky dobro-
družství připravili trasy dosud nepřístupnými 
patry až 120 metrů pod povrchem. 

Kdo rád kombinuje sluneční paprsky s pří-
jemným chládkem vinařských sklípků, může 
přijmout pozvání na letní výlet do nejznáměj-
ších sklepních uliček Jihomoravského kraje. 
Díky podpoře OP příhraniční spolupráce 
Rakousko–Česká republika mohla CCRJM 
připravit pro návštěvníky těch nejznámějších 
uliček v Novém Šaldorfu, Pavlově, Bořeticích 
a Prušánkách výstavy připomínající osobitou 
historii a charakter každé z nich. Pozvánkou 
do těchto sklepních uliček je výstava v prosto-
rách louckého kláštera ve Znojmě. Návštěvní-
ky výstav navíc čeká soutěž o hodnotné ceny 
a tři pobyty ve vinařských oblastech regionu. 

Ti, kteří to nestihnou o prázdninách, mohou 
návštěvu sklepů spojit se zářijovými slavnostmi 
vinobraní nejen ve Znojmě nebo Mikulově, ale 
prakticky ve všech větších vinařských obcích.  

V listopadu pak jihomoravský vinařský rok završí 
Svatomartinské hody, spojené s novou tradicí 
vítání mladého vína.  V tomto měsíci se navíc 
v Hvězdárně a planetáriu Brno otevře jedno z nej-
modernějších a největších hybridních planetárií – 
jedinečné zařízení, které se vymyká dosavadním 
představám o možnostech audiovizuální tvorby. 
O mnoha dalších zajímavých turistických cílech 
se dozvíte na:  
www.jizni-morava.cz a www.vyletnicile.cz

Mgr. Zuzana Vojtová
ředitelka Centrály 
cestovního ruchu –  
Jižní Morava
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napoleonSká expozice ve Slavkově

Slavkovské bojiště patří k významným 
místům světové historie, Slavkov u Brna 
je jeho symbolickým centrem a přitahuje 
pozornost zájemců o tuto epochu z celého 
světa. Ve Slavkově však dosud chyběla 
expozice vztažená k osobnosti Napoleona 
a dějinám slavné a tragické bitvy, kterou 
všichni návštěvníci regionu a bojiště očeká-
vají a vyhledávají. Vybudování této expozice 
dokončilo komplexní rekonstrukci zámku 
Slavkov u Brna, který je od roku 2008 pro-
hlášen za národní kulturní památku.

Díky projektu podpořenému dotací z ROP 
Jihovýchod Stavební úpravy předzámčí zámku 
Slavkov – napoleonská expozice byla provede-
na generální oprava budov předzámčí zámku 
za účelem vytvoření nové rozsáhlé expozice 
věnující se především Bitvě tří císařů. Budova 
předzámčí zámku již nebyla několik let plně 

využívána a sloužila především jako skladiště. 
Šlechtickým Rodem Kouniců byla stavba posta-
vena za účelem ustájení koní a uložení koňských 
potahů či vozů. Proto, aby prostory mohly 
sloužit jako expozice, bylo nutné provést statické 
opatření základového zdiva a valených kleneb, 
vytvořit nové provětrávané podlahy v přízemí, 
vyměnit stávající problematickou střešní krytinu 
za měděnou, provést nové elektroinstalace, 
vnitřní vodovod, kanalizaci, položit kabely slabo-
proudých rozvodů EZS a EPS, generální opravu 
omítek, podlah a výplní otvorů. Na stavební část 
potom navázala dodávka samotné expozice. 

„Zámek Slavkov-Austerlitz jako národní 
kulturní památka a Top výletní cíl jižní Mo-
ravy jedinečnou expozicí získává doplněk 
a výrazné rozšíření nabídky k poznání histo-
rické epochy, která k němu neodmyslitelně 
patří. Jsem přesvědčen o tom, že expozice 

poskytne návštěvníkům mimořádné zážitky. 
Již první dny po otevření ji navštívilo několik 
stovek návštěvníků, z toho téměř třetina 
zahraničních. Jejich vyjádření často nešetří 
superlativy. Plni dojmů hodnotí expozici 
jako skvělou a pochvalně se vyjadřují 
o jejich autorech i realizátorech. Cenné 
exponáty, zdařilé repliky, moderní audiovi-
zuální prvky a zejména působivé dioráma 
zanechává v návštěvnících mnoho dojmů,“ 
doplnil Ing. Aleš Šilhánek, ředitel zámku. 

Otevírací doba expozice je v tomto období 
denně od 9.00 do 17.00 hodin. 

Projekt Stavební úpravy předzámčí zámku 
Slavkov – napoleonská expozice navázal 
na úspěšný projekt, který řešil rekonstrukci 
nádvoří zámku, přístupových komunikací 
a parkoviště.

Moderní audiovizuální expozice věnovaná bitvě u Slavkova a období napoleonských válek 
je určena dětem i dospělým, odborné i laické veřejnosti.

V nové slavkovské expozici si kromě jiného můžete prohlédnout i vyzkoušet repliky 
dobových zbraní.
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S regioSpiderem v novém kaBátu vySočinou

Díky dotaci z ROP Jihovýchod Vysočinu 
brázdí od podzimu minulého roku 13 no-
vých železničních vlakových souprav. 
V sobotu 8. června se na havlíčkobrod-
ském nádraží představily motorové vozy 
RegioSpider ve zbrusu nových polepech. 
Šest vozů bude reprezentovat šest měst 
Vysočiny: Jihlavu, Náměšť nad Oslavou, 
Jaroměřice nad Rokytnou, Chotěboř, Bys-
třici nad Pernštejnem a Velké Meziříčí.

V rámci slavnosti se třívozové soupravy rozje-
ly ukázat do „svých“ měst, kde je starostové 
pokřtili, připraven byl doprovodný kulturní 
program. Pestré byly i samotné jízdy vlakem, 
kde animátoři zabavili nejmenší cestující. 

„Celkem jezdí v Kraji Vysočina 13 těchto 
vozů, byly pořízeny za přispění ROP Jiho-
východ. Vozy jsou bezbariérové, klimati-
zované, vybaveny uzavřeným systémem 

WC i moderním audiovizuálním informač-
ním systémem“ , upřesnil Ing. Tomáš Mohr, 
koordinátor dotačních programů EU, České 
dráhy, a.s., Generální ředitelství. 

„Myšlenka nabídnout plochu nových vyso-
činských vozidel pořizovaných za podpory 
ROP k propagaci měst a míst na Vysočině 
vznikla krátce po nasazení první jednotky 
Regiospider do provozu. Pravda, cesta 
od nápadu k jeho realizaci byla dlouhá 
a krkolomná, protože podmínky nasazení 
a počet vozidel se v průběhu realizace 
projektu měnily. Nicméně povedlo se 
a prvních šest „pavouků“ ozdobených kaž-
dý originálním polepem vyjelo 8. 6. 2013. 
Šest měst z Kraje Vysočina má svůj vlak. 
Protože vozidla jsou provozně rozdělena 
do několika provozních skupin, každé 
z měst si mohlo vybrat vozidlo podle toho, 
zda má právě zajíždět do jejich stanice 
nebo naopak propagovat město v jiných 
částech Vysočiny. Už při přípravách grafic-
kých návrhů byl čitelný efekt celé akce pro 
ČD – zvýšený zájem o železniční osobní 
dopravu. Mít „svůj vlak“ se stalo prestiží. 
Již pár dnů po slavnostním předání se 
hlásí další zájemci o možnost polepit si 
také svého stadlera.“ vysvětluje Ing. Lenka 
Horáková, ředitelka Krajského centra osobní 
dopravy Jihlava.

Zdroj: časopis Železničář

Stovky především dětí na hlavním vlakovém nádraží přivítaly nový vlak Jihlava. Moderní vlaková souprava RegioSpider se 
symboly Jihlavy bude propagovat město na trasách po celé Vysočině. zdroj: www.jihlava.cz
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základní umělecká škola v jihlavě

Dvanáct stovek žáků a žákyň se opět 
vzdělává na původní adrese Základní 
umělecké školy v Jihlavě na Masarykově 
náměstí, ovšem v kompletně zrekonstru-
ovaném a rozšířeném objektu. ZUŠ, která 
patří k největším v kraji, působí v budově 
asi padesát let. Za tu dobu zde kromě 
výměny střechy a drobnějších oprav větší 
údržba nebo oprava neproběhla.

Díky projektu nazvanému Rekonstrukce 
a rozvoj Základní umělecké školy Jihlava, 
který z ROP Jihovýchod dostal dotaci více než 
56 milionů korun, proběhla celková rekon-
strukce interiéru a exteriéru dvou budov školy, 
její přístavba, půdní vestavba, využity jsou 
sklepní prostory a upraven byl také přilehlý 

dvůr. Jihlava tak získala zázemí pro rozvoj 
talentu mladých hudebníků, herců, tanečníků 
a výtvarníků, jaké zde nikdy v minulosti ne-
bylo. Opravené budovy školy zdobí jihlavské 
náměstí.

„Objekt je nyní účelněji organizován, vznik-
lo větší množství menších učeben, velký 
hudební sál, nový ateliér, zvukově izolované 
zkušebny bubeníků, nahrávací studio či 
zázemí tanečního sálu. Nově využijeme 
také atraktivní sklepní prostory, do kterých 
je možný samostatný vstup bez narušení 
provozu školy. Budou sloužit jako galerie,“ 
popsala ředitelka školy Dana Fučíková. K re-
konstrukci patří i úprava schodiště, vybudování 
výtahu, nová okna, topení, nová kotelna a stro-

jovna vzduchotechniky. Budovám se vrátil 
vzhled z roku 1875, významně se proměnil 
interiér, přibyla moderní přístavba. Počet žáků 
se zvýšil o 90 na současných 1 240 žáků.

Rekonstrukce přinesla i několik raritních zjiš-
tění a objevů. Při archeologickém průzkumu 
se podařilo určit stáří trámů ve stěnách, 
které ve stabilním prostředí sklepa vydržely 
neuvěřitelných osm set let – jsou z konce tři-
cátých let 13. století, tedy z nejhlubší historie 
města. V podlahách a zásypech se podařilo 
najít fragmenty úředního potvrzení z 15. října 
1740, které dovoluje jednomu z pivovarníků 
ve městě začít vařit pivo.

Zdroj: www.jihlava.cz

ZUŠ Jihlava poskytuje komplexní vzdělávání ve všech uměleckých oborech – hudebním, 
výtvarném, tanečním a literárně-dramatickém.

Pravidelná výuka byla v nově zrekonstruované budově ZUŠ na Masarykově náměstí opět 
zahájena 3. června 2013.
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jak dotace pomáhají na špilBerku

Národní kulturní památka Špilberk, kterou 
je nejen vlastní hrad, ale i jej obklopující 
park, se stala v probíhajícím programovém 
období místem realizace hned několika 
projektů podpořených dotací z Regionální-
ho operačního programu Jihovýchod.

Vedle projektu Revitalizace městských 
parků, I. etapa, v jehož rámci došlo k revita-
lizaci severní části špilberského parku a území 
tzv. Malého Špilberku, a vedle aktuálně probí-
hajícího projektu Najdi Špilberk zaměřeného 
na propagaci tohoto významného cíle cestov-
ního ruchu, kdy příjemcem dotace z oblasti 
podpory Rozvoj udržitelného cestovního ruchu 
je přímo Muzeum města Brna, byl na jaře letoš-
ního roku úspěšně dokončen projekt Regene-
race a rozšíření služeb Národní kulturní 
památky Špilberk. Statutární město Brno 
obdrželo na tento projekt 42,1 milionu korun. 
Hlavním cílem akce, jejíž celkové náklady činily 
155,4 milionu korun, byla stavební rekonstruk-

ce dosud neopravené a veřejnosti nepřístup-
né části hradu Špilberku, jeho jižního křídla, 
která částečně zasáhla i do křídla západního 
a středního, ale také východní bašty, přístupo-
vého schodiště na 1. nádvoří a východního 
bastionu. Nedílnou součástí však bylo i zlepšení 
návštěvnické infrastruktury a rozšíření stávající 
nabídky hradu. 

Stavební práce se soustřeďovaly na jižním 
křídle na opravu střechy a krovu, dále byla 
provedena rozsáhlá oprava nosné konstrukce 
trámového stropu nad druhým patrem, včet-
ně sanace jejich částí napadených dřevokaz-
nými škůdci. V prvním a druhém patře došlo 
k menším dispozičním úpravám výstavních 
sálů, náročná byla sanace vlhkosti zdiva 
v přízemí a suterénu. Ve všech patrech jižního 
křídla jsou nové rozvody topení, silnoproudu, 
slaboproudu a elektrická zabezpečovací 
a požární signalizace. 

Velká péče byla věnována obnově a restauro-
vání všech původních stavebních detailů (oken, 
dveří, podlah, kachlových kamen), včetně 
barevnosti a povrchové struktury interiérových 
omítek. V prostoru bývalé hradní vinárny bylo 
do původní polohy dle nálezů na stavbě a do-
bové fotodokumentace přeneseno kamenné 
točité schodiště mezi vinárnou a salonkem 
Hláska. Náročným restaurováním prošel celý 
interiér (dřevěné lavice, obklady stěn, dlažby, 
omítky), včetně původních kachlových kamen, 
doplněný novými interiérovými prvky vyrobe-
nými rovněž podle dobové fotodokumentace. 

V dochovaném středověkém sklepě, souvise-
jícím s původním královským palácem ze 13. 
století, bylo odstraněno cementové spárování 
cihelné klenby, které bylo příčinou degradace 
zdiva. Terasa před jižním křídlem byla nově 
upravena zadlážděním. V objektu středního 
křídla byly provedeny menší dispoziční úpravy 
interiérů související s jejich novou funkcí. Před-

Jižní křídlo Špilberku po rekonstrukci.

foto: Miloš Strnad
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mětem rekonstrukce byly také kryté přístupové 
schodiště na 1. nádvoří i východní bašta, jejíž 
střecha byla zpřístupněna. Po sanaci statických 
poruch se opravovaly dochované původní ten-
kovrstvé omítky, bylo provedeno restaurování 
kamenných a kovářských prvků (mříže, kování, 
svítidla apod.), které byly doplněny novými 
výrobky dle původních (svítidla). Na objektu 
východního bastionu byla provedena statická 
oprava hradby, tenkovrstvá strukturální omítka, 
terénní úpravy a montáž nového pódia. V hos-
podářském zázemí při objektu vodojemů bylo 
do původní podoby dle dochovaných dobových 
fotografií vyzděno schodiště, které propojilo 
okruh venkovní vyhlídkové trasy přes vodojemy 
s možností obejít celý komplex hradu.

Popsaná rekonstrukce umožnila realizaci 
nového konceptu dispozičně-komunikačního 
řešení interiérů hradu propojením chodeb 
jižního a středního křídla s křídlem severním 
a západním ve všech podlažích, který navazuje 
na nově situovaný hlavní vstup v nároží jižního 
a západního křídla. Díky tomu mohly být mu-
zejní expozice ve všech podlažích propojeny 
do logických okruhů. Ve druhém podlaží jižního 
křídla vznikla nová stálá expozice výtvarného 
umění „Od moderny po současnost“, která 
prezentuje umělecký vývoj v brněnském pro-
středí v období od konce druhé světové války 
do dnešních dnů. Svojí návazností na starší 
expozici „Od renesance po modernu“ se jí 
na Špilberku završil celý systém expozic Muzea 
města Brna. Současně proběhla ve středním 
křídle reinstalace expozice „O nové Brno. 
Brněnská architektura 1919–1939“ věnovaná 

všeobecně uznávanému fenoménu známému 
pod pojmem brněnský funkcionalismus. V prv-
ním podlaží jižního křídla vznikly nové výstavní 
sály pro příležitostné výstavy, které nyní mají 
svoji premiéru interaktivní výstavou Krystalíza 
her, jež je součástí dlouhodobě se vyvíjejícího 
mezinárodního výstavního projektu ORBIS 
PICTUS PLAY. Novinkou pro návštěvníky je 
zcela nová prohlídková trasa „Špilberk odkrývá 
svá tajemství“ s výkladem průvodce po opra-
vených interiérech v jižním křídle hradu, ale 
i dalších prostorách, které prošly rekonstrukcí 
na přelomu tisíciletí.

Návštěvníkům Špilberku slouží nové turistické 
informační centrum, edukační centrum pro 
muzejní programy určené především školám, 
konferenční sál a studovna. Dalším výsledkem 

rekonstrukce Špilberku je zlepšení návštěv-
nického servisu: Prostory bývalé Hradní 
vinárny byly adaptovány na restauraci a navíc 
vznikla provozovna lehkého občerstvení typu 
kavárna – cukrárna. Změnily se i obslužné 
provozy – pokladna, šatny návštěvníků 
a personálu. Rekonstrukcí malé letní scény 
na východním bastionu a vybudováním šaten 
pro účinkující v přízemí jižního křídla, které 
mimo sezónu slouží jako sklady scénické 
techniky, se vytvořilo adekvátní zázemí pro 
rozvoj stávajících kulturních aktivit (divadelní 
představení, koncerty apod.), jež ke Špilberku 
již neodmyslitelně patří.

PhDr. Pavel Ciprian
ředitel Muzea města Brna

Restaurovaný interiér salonku Hláska.

foto: Miloš Strnad

(12950) newsletter 2013-07-08.indd   7 16.08.13   12:23



8

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 10. září 2013. Aby to bylo spravedlivé, uveřejníme první dva až 
čtyři došlé příspěvky.

Muzeum města Brna otevírá nové prostory v jižním křídle hradu 

v novém
Špilberk

O nové Brno / Brněnská architektura 1919 – 1939

Od moderny po současnost / Galerie současného brněnského umění

Krystalíza her / Interaktivní výstava Petra Nikla & spol.

www.spilberk.cz statutární město Brno dotuje 
provoz Muzea města Brna
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BřECLAV
Město Břeclav leží na řece Dyji v nejjižnějším cípu Moravy, u hranic se Sloven-
skem a Rakouskem. Bývá nazýváno „vstupní bránou Lednicko-valtického areá-
lu“, protože leží v těsné blízkosti tohoto krajinného celku zapsaného na seznamu 
světového kulturního dědictví UNESCO a navíc je dobře dostupné po dálnici, 
železnici i cyklostezkách. V současné době má téměř 25 tisíc obyvatel.

Své jméno získala Břeclav v 11. století po knížeti Břetislavovi z rodu 
Přemyslovců, avšak její historické kořeny sahají mnohem hlouběji. Okol-
ní krajina byla již od 6. století obývána Slovany, kteří si na jihovýchod 
od dnešního města v lokalitě nazývané Pohansko vybudovali v 8. sto-
letí rozsáhlé sídliště. To se o století později v době Velkomoravské říše 
stalo jedním z nejdůležitějších raně středověkých opevnění na území 
našeho státu a jedním z největších ve střední Evropě.
 
Ve městě si můžete prohlédnout exteriér zámku, který pochází 
už z 11. století, ale za vlády Lichtenštejnů v 19. století byl upraven 
do dnešní podoby romantické zříceniny. Za pozornost dále stojí netra-
diční novogotický kostel Navštívení Panny Marie v Poštorné, postavený 
z 200 druhů unikátních červených cihel, tvarovek a keramických dlaž-
dic, moderní kostel sv. Václava z r. 1995 na náměstí, boží muka ze zná-
mé lidové písně „Za Starú Břeclavú“, židovskou synagogu s maurskými 
prvky v interiéru a židovský hřbitov s 300 náhrobky, Lichtenštejnský 
dům s expozicí o rodu Lichtenštejnů a miniaturami staveb Lednicko-
-valtického areálu, nové cyklomuzeum v parku, kde je k vidění celá 
řada historických bicyklů, a v neposlední řadě také lokalitu Pohansko – 
lovecký zámeček, v jehož okolí probíhají archeologické výzkumy. 

Na bohatou industriální historii města navazuje i dnes činnost několika 
velkých průmyslových podniků. Město je postupně zvelebováno tak, 
aby se v něm dobře cítili místní obyvatelé i turisté – přibývají nová dět-
ská hřiště, opravují se silnice a chodníky, vysazuje se zeleň, regenerují 
se sídliště, budují se cyklostezky. 

Po celý rok se v Břeclavi koná několik stovek kulturních a sportovních 
událostí – na jaře se turistická sezóna zahajuje již tradiční cykloakcí 
„Otevírání Lichtenštejnských stezek“, v červnu se konají Dny města 
Břeclavi, oblíbený recesistický závod kol s pevným převodem, příznačně 
nazvaný „O dušu“, vodácká akce „Pádlování mezi mosty“, závody dračích 
lodí či přehlídka minipivovarů v podzámčí. O prázdninách se v centru 
města můžete těšit na pravidelné středeční a nedělní koncerty a nově 
i na folklorní soboty. V létě můžete dále zavítat i na krojové zábavy s de-
chovou hudbou, klobáskobraní či věhlasný veslařský závod Slovácká re-
gata. V září kulturnímu kalendáři vévodí třídenní Svatováclavské slavnosti. 

Jste-li sportovní nadšenci, můžete si svůj pobyt v Břeclavi užít aktivně – 
např. na koupališti, krytém bazénu, zimním stadionu, tenisových hřištích, 
v badmintonové hale, ve squash centru, fitness centrech a dalších 
místech. Město je navíc obklopeno jedinečnými lužními lesy, protkanými 
hustou sítí nenáročných cyklostezek, které Vás dovedou k překrásným 
místům v okolí, např. k soutoku Moravy a Dyje nebo do Lednicko-valtic-
kého areálu. A když Vás kolo omrzí, můžete si krajinu prohlížet z paluby 
lodi na řece Dyji!

Mgr. hana Suchánková 
Turistické informační centrum Břeclav

jak dotace pomáhají v regionu
foto: Ladislav Renner
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Břeclav

PRojekty PoDPořeNÉ Z RoP jIhoVýChoD Ve MěStě BřeCLaV  k 17. 7. 2013

Víte, číM koNkRÉtNě PoMohLy DotaCe Z RoP jIhoVýChoD V BřeCLaVI?

    Modernizace radiodiagnostického oddělení 
břeclavské nemocnice, na kterém je vyšet-
řeno každý rok přes 30 tisíc pacientů, 
přinesla nové moderní radiodiagnostické 
přístroje, které při lepších výsledcích snižují 
zátěž pacienta.

    V nemocnici byla vybudována mezioboro-
vá Jednotka intenzivní péče s 22 lůžky. Od-
dělení je zaměřeno především na neurolo-
gickou, metabolickou a kardiologickou péči 
včetně akutních dialýz. Každý rok na nové 
JIP ošetří cca 1300 pacientů.

    Vzniklo Moderní středisko učení na Gymná-
ziu Břeclav. Jde o projekt přístavby objektu 
chemických laboratoří se zázemím, adapta-
ce půdních prostor na pracovny matematic-

ko-fyzikálních aplikací, pracovny regionální 
geografie a historie. Gymnázium Břeclav 
navštěvuje téměř 500 studentů.

    Revitalizace sportovního areálu ZŠ Slovác-
ká přinesla této základní škole se sportov-
ním zaměřením multifunkční sportovní areál 
s objektem šaten a sociálním zázemím. 
Vznikl atletický ovál a dráha pro běh s umě-
lým povrchem, fotbalové hřiště s umělým 
trávníkem, prostor s přírodní trávou pro 
vrh koulí, nové doskočiště pro skok daleký 
a trojskok, dvě víceúčelová hřiště s tvrdým 
povrchem .

    Z dopravně infrastrukturních projektů bylo 
podpořeno vybudování nového přestup-
ního terminálu, který vznikne v místě 

současných budov Českých drah. Samotné 
regionální autobusové linky čítají přes 
150 autobusů denně, společně s přestu-
pujícími z vlaků a MHD využije terminál cca 
10 000 cestujících denně.

    Nová 520 metrů dlouhá cyklostezka 
v objektu bývalého cukrovaru brzy svede 
cyklisty a pěší na trase z centra do Staré 
Břeclavi z frekventované ulice Národních 
hrdinů na nábřeží Dyje. Přes 300 cyklis-
tů a pěších denně se tak vyhne pohybu 
po komunikaci s denní intenzitou dopravy 
20 000 vozidel.

    Po komplexní rekonstrukci bude veřejnosti 
zpřístupněna novogotická Židovská obřadní 
síň v Poštorné.

Název projektu oblast 
podpory Žadatel Proplacená dotace 

(kč)

IDS JMK Břeclav 1.2 Město Břeclav předpokládaná dotace 
60 748 604

Břeclav – cyklostezka v bývalém Cukrovaru 1.4 Město Břeclav předpokládaná dotace 
3 541 260

Areál služeb Celnice v Lednicko-valtickém areálu 2.1 Anna Nešporová 30 523 275

Obnova židovské obřadní síně v Břeclavi 2013 2.1 Město Břeclav předpokládaná dotace 
9 345 425

Revitalizace sportovního areálu ZŠ Slovácká 3.2 Město Břeclav 28 333 299

Nemocnice Břeclav – zdravotnické přístroje pro RDG oddělení 3.4 Nemocnice Břeclav, příspěvková organizace 27 492 683

Moderní středisko učení 3.4 Gymnázium, Břeclav, Sady 28. října 1 11 515 459

Nemocnice Břeclav – mezioborová jednotka intenzivní péče – 1. np, 
pavilon F 3.4 Nemocnice Břeclav, příspěvková organizace 24 121 966

Tvorba a propagace produktů, realizace marketingové kampaně 
v turistické oblasti Pálava a LVA 2.2 ZO ČSOP Adonis 7 315 050

Zdroj: IS řO ROP JV
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Pane starosto, jak se Vám v Břeclavi 
v programovém období 2007–2013 
dařilo a daří využívat evropské dotace 
k rozvoji města? Mají podle Vás smysl 
a stojí to za tu administrativu?
Město Břeclav se snaží pomocí evropských 
dotací i dotací ze státního rozpočtu realizovat 
co nejvíce investičních akcí. Samozřejmě, že 
pro využití dotace musí být příslušný projekt 
vhodný, tedy nesnažíme se pasovat do dotač-
ních možností všechny akce, do kterých se 
pouštíme.

Z dotací se nám v tomto programovém obdo-
bí podařilo úspěšně uskutečnit velké množství 
investičních i neinvestičních projektů. Peníze 
jsme čerpali z různých operačních programů, 
např. IOP, OPŽP, ROP, OPLZZ. Jsou to akce 
v oblasti rozvoje města, životního prostředí, 
kultury a rozvoje lidských zdrojů.

Dotační prostředky určitě smysl mají, bez 
těchto peněz bychom nebyli schopní některé 
finančně náročnější akce uskutečnit. Každo-
pádně někdy je toto pozitivum vykoupeno až 
nadměrně složitou administrací. 

kde jsou dotace konkrétně z RoP 
jihovýchod v Břeclavi nejvíce vidět 
a v čem občanům zlepšily život? 
Všechny projekty jsou důležité, ale 
dá se říci, který z nich považujete pro 
Břeclav nejzásadnější a proč? 
Z uskutečněných projektů, které byly pod-
pořené z ROP Jihovýchod, je nejvíce vidět 
zrevitalizovaný multifunkční sportovní areál 
s komplexním zázemím pro základní školu se 
sportovním zaměřením v ulici Slovácká. Díky 
projektu se výrazně zvýšil potenciál zázemí 
základní školy. Jednalo se zároveň o první 
projekt spolufinancovaný z ROP Jihovýchod 
v tomto programovém období.

Z dalších projektů můžu jmenovat ještě pro-
jekt v břeclavské nemocnici – mezioborová 
jednotka intenzivní péče. Žadatelem o tuto 
dotaci byla Nemocnice Břeclav.

V současné době je ve výstavbě projekt 
svým významem důležitý pro celý region, 
a to přestupní terminál IDS JMK. Jedná se 
o autobusový terminál přesunutý do těsného 
sousedství vlakového nádraží, díky kterému 

oldřich Ryšavý
starosta města Břeclav

dojde ke zkvalitnění zázemí a komfortu cestují-
cích při využívání osobní hromadné dopravy.

V příštím roce budou realizované ještě dva 
menší projekty podpořené z ROPu. Jedním 
projektem je cyklostezka v areálu bývalého 
cukrovaru, kde dojde k vytvoření odpočinkové 
a dopravní plochy nedaleko centra města. 
Druhým projektem je rekonstrukce židovské 
obřadní síně, která těsně sousedí s místním 
židovským hřbitovem. Projektem dojde k zno-
vuoživení této památky. 

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? 
ROP Jihovýchod je vhodně nastaveným 
dotačním programem, jehož pracovníci dobře 
znají řešenou problematiku. Oproti centrál-
ním operačním programům je administrace 
a komunikace rychlejší. I když je administrace 
složitá, je spolupráce s pracovníky úřadu 
bezproblémová a osobnější.  

Pokračování na straně 12

rozhovor Se StaroStou
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Tolik přestupních terminálů veřejné hromadné dopravy bylo díky dotaci 
z ROP Jihovýchod rozšířeno a zkvalitněno nebo nejčastěji zcela nově vybudováno. 
V pracovních dnech nových terminálů využije více než 100 tisíc cestujících 
denně. K podstatnému zlepšení dopravní obslužnosti obyvatel tak došlo například 
v Chotěboři, Znojmě, Kyjově, Jevišovicích, Náměšti nad Oslavou, Bzenci, Rajhradě, 
Rousínově, Novém Městě na Moravě či Bučovicích.Číslo měsíce

36

Oceňujeme především vstřícnost pracovníků 
při administraci dotačních projektů.

Co je třeba v Břeclavi ještě vybudo-
vat či vylepšit? Máte v plánu podávat 
do RoP jihovýchod ještě nějaké další 
projekty? 
V tomto programovém období již nepředpo-
kládáme podání dalších žádostí do ROP Jiho-
východ. Každopádně v Břeclavi je potřeba ješ-
tě mnoho věcí vylepšit či vybudovat. Jelikož 
nás čeká nové dotační období, snažíme se 

připravovat další projekty vhodné k realizaci, 
ať už z dotačních prostředků, či bez nich. 

kdybyste měl pozvat čtenáře do Břec-
lavi, co by určitě neměli opomenout 
navštívit? 
Břeclav leží na hranici tří států. V blízkosti měs-
ta se nachází zámeček Pohansko, který patří 
do Lednicko-valtického areálu. Přímo ve měs-
tě pak máme mnoho zajímavých památek. 
Za návštěvu určitě stojí kostel Navštívení 
Panny Marie, kde je o prázdninách vždy v ne-
děli možnost vystoupat na věž a prohlédnout 
si město i okolí. Krásný je však i kostel svatého 

Václava v centru. Nedaleko se nachází opra-
vená židovská synagoga a Lichtenštejnský 
dům, kde máme kromě informačního centra 
i miniatury staveb Lednicko-valtického areálu 
a další zajímavé výstavy. K židovské tematice 
se řadí i již zmiňovaná obřadní síň v těsném 
sousedství židovského hřbitova. 

Břeclav je ideální pro milovníky cyklistiky, od nás 
je totiž všude do Lednicko-valtického areálu 
kousek, ale můžete si zajet i na soutok Moravy 
a Dyje či si vychutnat krásu lužních lesů.

Děkujeme Vám za rozhovor.

Pokračování ze strany 11

Nový terminál v Novém Městě na Moravě. Nový terminál v Chotěboři.

rozhovor Se StaroStou
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Dotace pomohly nejen v Břeclavi. Přijměte pozvání do dalších částí břeclavského okresu, stojí za to. 

mandloňovou Stezkou 
na rozhlednu
Dva mandloňové sady v Hustopečích 
jsou zasazeny do mimořádně zachova-
lé a hodnotné přírody a jsou jedinými 
na území České republiky. Jsou doslova 
obklopeny lokalitami, které patří k nejvý-
znamnějším v České republice i v Evrop-
ské unii. V rámci projektu byla vybudová-
na Mandloňová stezka dlouhá necelých 
9 kilometrů. Po cestě se seznámíte se 
zajímavostmi o mandloních, okolní 
přírodě a krajině i jejím využívání, které 
jsou uvedeny na sedmi informačních 
tabulích. Odpočinout si můžete v altánu 
u Předního rybníka a po cestě na dalších 
posezeních. Mandloňová stezka je určena 
pro pěší a cyklisty, vjezd motorových 
vozidel je zakázán. Nově vybudována 
rozhledna stojí na okraji mandloňového 
sadu na Hustopečském starém vrchu 
v nadmořské výšce asi 300 metrů. Vysoká 
je 17,4 m, přičemž vyhlídková plošina se 
nachází ve výšce 12,6 m.

vyhlídková a Spojovací 
cykloStezka němčičky
Němčičky leží v okrese Břeclav, v čle-
nitém terénu jihovýchodního výběžku 
Ždánického lesa. Jsou tradiční vinařskou 
a ovocnářskou vsí, kde se konají krojova-
né hody, Vinařské dny, košty mladých vín. 
Okouzlí vás kombinace zdejších tradic, 
kvalitního vína a nádherné přírody. Oko-
lím obce vede Cyklistická a pěší vinařská 
stezka Modrých hor, přímo obcí prochází 
významná Moravská vinná cyklistická tra-
sa, která je propojena s Obecní vinařskou 
stezkou dlouhou 2 kilometry. Ta vás pro-
vede kolem vinic s jedinečným výhledem. 
Po cestě potkáte čtyři vyhlídková místa 
s příjemným posezením a informačními 
panely. Cyklostezka vede malebnými 
vinohrady, poli a cyklisté nebo chodci 
po cestě uvidí tři památné a státem chrá-
něné stromy jeřábu domácího – oskeru-
še, staré přes 200 let. K dalším přírodním 
zajímavostem obce patří chráněná území 
Nosperk a Růžený.

vyhlídková věž  
nedánov
Vrchol Nedánov se nachází ve výšce 
368 metrů nad mořem v těsné blízkosti 
obce Boleradice. Na vrcholu kopce byla 
v roce 2009 zpřístupněna vyhlídková věž. 
Dřevěná stavba rozhledny s kovovými prvky 
měří 26 m. Její umístění na Nedánově umož-
ňuje návštěvníkům výhled do širokého okolí. 
Na severozápadě je vidět Brno jako na dlani 
s okolními kopci Drahanské vysočiny, jižnímu 
směru dominují vrchy Pálavy se zrcadlící se 
vodní hladinou Novomlýnských jezer pod 
nimi. Východ a jihovýchod lemují vrcholky 
Bílých a Malých Karpat, pod nimiž leží obce 
a městečka slovenského Záhoří. Na severu 
a severovýchodě vystupují kopce Ždánické-
ho lesa s dominantou vrchu Strážov a tmavé 
zalesněné obrysy Chřibů. Rozhledna stojí 
vedle místa bývalého průzkumného vrtu hlu-
bokého 5,5 km a vede k ní zeleně značená 
turistická stezka. Po Pálavě je Nedánov 
nejvyšší přístupná turistická vyhlídka na jih 
od Brna. Rozhledna je přístupná celoročně.

tipy na výlety po BřeclavSku
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IDS – jMk Břeclav
Vybudování nového přestupního terminálu 
Integrovaného dopravního systému Jihomo-
ravského kraje. Realizace bude ukončena 
v září roku 2014.

2. Břeclav – cyklostezka v bývalém 
Cukrovaru
Díky projektu vznikne obousměrná cyklostez-
ka délky 0,5 km a komunikace pro pěší.

obnova židovské obřadní síně v Břec-
lavi 2013
Obnovení židovské obřadní síně a její zpřístup-
nění veřejnosti.

Nemocnice Břeclav – zdravotnické přístroje pro RDG oddělení
Výměna části diagnostické a přístrojové techniky na oddělení RDG 
břeclavské nemocnice.
„Díky projektu došlo k instalaci špičkového zařízení nové generace – 
multidetektorového CT přístroje Brilliance 64 a nového skiagrafic-
kého přístroje Digital Diagnostik s přímou digitalizací obrazu, který 
slouží pro běžné snímkování a umožňuje rychlé a kvalitní snímkování 
zejména u traumat, kde je horší manipulace s pacientem,“ vysvětluje 
Ing. Pavel Jurica, vedoucí HT úseku Nemocnice Břeclav, p.o.

Moderní středisko učení
Výstavba a modernizace zařízení Gymnázia a Jazykové školy v Břeclavi.
„Díky této podpoře se nám podařilo přestavbou půdních prostor 
a částečnou přístavbou ve školním dvoře získat pět specializovaných 
pracoven projektové výuky s příslušným zázemím včetně výtahu, kte-
rý konečně umožnil bezbariérové spojení všech pěti podlaží budovy.“ 
Upřesnil ředitel Gymnázia a Jazykové školy Břeclav, RNDr. Josef Drobilič.

projekty podpořené z rop jihovýchod v Břeclavi
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areál služeb Celnice v Lednicko-valtickém areálu
Výstavba ubytovacího zařízení, konferenčního sálu, relaxačního centra 
a doprovodné naučné stezky Františkův rybník.
„Součástí areálu je i naučná stezka s názvem Františkův rybník. Ten-
to rybník se nachází nedaleko hotelu Celnice a je osídlen několika 
druhy ohrožených živočichů a rostlin a právem byl vyhlášen chráně-
nou krajinnou oblastí,“ upřesňuje Anna Nešporová, majitelka Celnice.

Revitalizace sportovního areálu ZŠ Slovácká
V multifunkčním sportovním areálu vznikl atletický ovál a dráha pro 
běh s umělým povrchem, fotbalové hřiště s umělým trávníkem, nové 
doskočiště pro skok daleký a trojskok a další.

tvorba a propagace produktů, realizace marketingové kam-
paně v turistické oblasti Pálava a Lva
Podpora a propagace konkurenceschopných specifických regionálních 
turistických produktů, společné značky, turistického informačního 
portálu a marketingové a informační kampaně.

Nemocnice Břeclav – mezioborová jednotka intenzivní 
péče – 1. np, pavilon F
„Vybudováním nové JIP se nejednalo o rozšíření - navýšení počtu 
lůžek, ale došlo k přesunu JIP lůžek z více oddělení na jedno moderní 
centrální pracoviště, což s sebou samozřejmě přineslo výhody jak v or-
ganizaci práce, tak také z pohledu technického, kdy pracoviště je zcela 
bezbariérové, vybaveno moderní lékařskou technikou např. systémy 
pro monitorování životních funkcí, resuscitační lůžka, defibrilátory, EKG 
a další,“ uvedl Ing. Pavel Jurica, vedoucí HT úseku Nemocnice Břeclav, p.o.

projekty podpořené z rop jihovýchod v Břeclavi
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SpeCiál  
BudoucnoSt   
2014–2020
aneB co víme nového  
od výroční konFerence 6. 6. 2013
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FocuS on – aneB Stěžejní témata  
v SouviSloSti S novým programovým oBdoBím

Vážení čtenáři letního dvojčísla Newslette-
ru. Je již klišé, že většina deníků i občasníků 
se v prázdninových vydáních uchyluje 
k takzvaným „okurkovým“ tématům. 
Rozhodně tomu není tak v našem případě! 
Ač se to nezdá, tak právě v době dovole-
ných a letních veder se velmi intenzivně 
připravují nové operační programy v Česku. 
Úkolem tohoto čísla je podat vám pokud 
možno ucelené a objektivní informace, a to 
z různých úhlů pohledu. Jedním dechem 
však dodávám, že jsou to slovy statistiky 
„okamžikové ukazatele“, jinak řečeno, 
informace o tom, jak to bude s dotacemi 
z Evropy se mění a vyvíjí. V tomto ohledu 
vás odkáži na naše webové stránky www.
jihovychod.cz, sekci EU 2014+, kde pro Vás 
připravujeme pokud možno aktuální údaje.

peníze  
(víceletý Finanční rámec)

V současném programovém období máme z ev-
ropských fondů přislíbeno 26,7 mld. €. Zatím ne-
schválený budget na budoucí programové období 
bez zemědělské politiky je 20,5 mld. €. Finanční 
rámec na léta 2014–2020 ve výši 20,5 mld. € 
je stále diskutován, poslední slovo bude mít Evrop-
ský parlament na podzim tohoto roku.

Z grafu je zřejmé, že za rizikové lze označit 
všechny programy s méně než 30 % certifiko-
vaných prostředků. Pro úplnost informace je 
potřeba dodat, že administrace současného pro-
gramového období 2007–2013 nekončí v roce 
2013, ale z pohledu čerpání důležitou certifikaci 
je možné realizovat ještě i na počátku roku 2017.

evropSká  
legiSlativa

Ke každému programovému období se připra-
vují nová pravidla, takzvaná nařízení. Nařízení se 
připravuje ke každému fondu (Evropský fond 
pro regionální rozvoj, Evropský sociální fond, 
Evropský zemědělský podpůrný a záruční fond, 

Kohezní fond atd.) zvlášť. Zastřešujícím naříze-
ním je takzvané Obecné nařízení. O novinkách 
v něm uvedených se zmíníme dále.

Nová evropská legislativa nebyla orgány Evropské 
komise bohužel dosud schválena, což společně 
s neschváleným finančním rámcem představuje 
určitou nejistotou pro připravující se členské země.

Budoucí finanční rámec a zejména současný finanční rámec jsou vděčnými tématy politiků 
i novinářů. Ano, je pravda, že nám hrozí vracení financí do Bruselu (přesně řečeno hrozí, že dojde 
k tomu, že Brusel nepošle tolik, kolik v roce 2007 slíbil). Nejlépe lze tuto hrozbu dokumentovat 
na přehledu certifikovaných prostředků, čili těch prostředků, které orgány Evropské komise 
finálně schválili a proplatili na účty Ministerstva financí ČR:

StaV CeRtIFIkoVaNýCh PRoStřeDků V % 
vzhledem k celkové alokaci oP v programovém období 2007–2013

*  Finanční prostředky vyčerpané ze SF/FS a národních zdrojů Stav k 3. 7. 2013, zdroj: MSC2007
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FocuS on – aneB Stěžejní témata  
v SouviSloSti S novým programovým oBdoBím

navržená Struktura operačních programů v čr 2014–2020
Vláda ČR vzala na vědomí tzv. Návrh Dohody o partnerství pro programové období 2014–2020 (dále „Dohoda“). Dohoda je základním, zastřešu-
jícím dokumentem každého členského státu EU, bez něhož nemůže být čerpání z fondů EU započato. V Dohodě jsou popsána základní pravidla, 
včetně struktury operačních programů. Jak si můžete všimnout, nejvýznamnější změnou je sloučení Regionálních operačních programů a Integro-
vaného operačního programu do jednoho, Integrovaného regionálního operačního programu.

počet 2007–2013

1 Rop NUtS ii Severozápad

2 Rop NUtS ii Moravskoslezsko

3 Rop NUtS ii Jihovýchod

4 Rop NUtS ii Severovýchod

5 Rop NUtS ii Střední Morava

6 Rop NUtS ii Jihozápad

7 Rop NUtS ii Střední čechy

8 integrovaný operační program

9 op Doprava

10 op Životní prostředí

11 op podnikání a inovace

12 op lidské zdroje a zaměstnanost

13 op Výzkum a vývoj pro inovace

14 op Vzdělávání pro konkurenceschopnost

15 op technická pomoc

16 op praha Konkurenceschopnost

17 op praha adaptabilita

18 op přeshraniční spolupráce čR–Bavorsko

19 op přeshraniční spolupráce čR–polsko

20 op přeshraniční spolupráce čR–Rakousko

21 op přeshraniční spolupráce čR–Sasko

22 op přeshraniční spolupráce čR–Slovensko

23 op Meziregionální spolupráce

24 op Nadnárodní spolupráce

počet 2014–2020

1 integrovaný regionální operační program

2 op Doprava

3 op Životní prostředí

4 op podnikání a inovace pro konkurenceschopnost

5 op Zaměstnanost

6 op Výzkum, vývoj a vzdělávání

7 op technická pomoc

8 op praha – pól růstu čR

9 op přeshraniční spolupráce čR–Bavorsko

10 op přeshraniční spolupráce čR–polsko

11 op přeshraniční spolupráce čR–Rakousko

12 op přeshraniční spolupráce čR–Sasko

13 op přeshraniční spolupráce čR–Slovensko

14 op Meziregionální spolupráce

15 op Nadnárodní spolupráce
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princip partnerStví 
při přípravě 
operačních programů

Princip partnerství, respektive možnost všech 
relevantních subjektů podílet se na zpracování 
operačních programů, je základem jejich pří-
pravy. Hovoříme tak o takzvaném víceúrovňo-
vém partnerství, které na nejvyšší úrovni tvoří 
sektorová ministerstva v čele s Ministerstvem 
pro místní rozvoj ČR, celostátní svazy – od-
bory, zaměstnavatelé, hospodářské komory, 
neziskové organizace, vysoké školy, Svaz 
měst a obcí České republiky, Asociace krajů 
České republiky (dále AKČR) a další.

Druhou úrovní partnerství je partnerství 
na úrovni kraje. Jeho složení je velmi podobné, 
čili neziskové organizace, hospodářské komory, 
obce a další. Koordinační roli hraje kraj.

Asociace krajů ČR nesouhlasí s centralizací 
regionálních programů do jednoho programu 
řízeného z Prahy Ministerstvem pro místní 
rozvoj ČR, protože se tím vracíme o krok zpět 
k minulému programovému období a velmi 
problematické realizaci společného ROP. 
Územní přístup jako princip nového progra-
mového období je velmi obtížné v rámci jed-
noho IROP zajistit. Proto ještě stále probíhají 
jednání mezi předsedou a dalšími hejtmany 
Asociace krajů a ministrem pro místní rozvoj, 
panem Luklem.

výhody rop
Velmi stručně lze výhody ROP shrnout takto:

   znalost místních podmínek, respektive potřeb,
   kvalitní a rychlá administrace,
   zajištění územního a integrovaného přístupu,
   nesporná fundovanost lidského kapitálu.

územní a integrovaný 
příStup 

Mezi jednu z nejvýznamnějších novinek, 
které zavádí návrh Obecného nařízení patří 
takzvané integrované nástroje, které mají 
zajistit územní a integrovaný přístup k řešení 
socioekonomických problémů a odstranění 
disparit v konkrétním území. 

obecné nařízení uvádí tyto integrované 
nástroje:

ItI – Integrované územní investice 
jsou nástroj k integrované realizaci územních 
strategií. Nejedná se o realizaci jednotlivých 
projektů, ale o realizaci více vzájemně propo-
jených projektů. Integrované územní investice 
umožňují svým nositelům provádět územní 
strategie komplexně a slučovat finanční zdroje 
z několika prioritních os jednoho nebo více 
operačních programů. V Česku se uvažuje 
o uplatnění tohoto nástroje zejména pro silně 
urbanizované oblasti – Brněnská aglomerace, 
Ostravsko, Ústecko-Chomutovská aglome-
race, Hradecko – Pardubická aglomerace, 
Pražská a Plzeňská metropolitní oblast.

Speciál
BudoucnoSt 2014–2020

Schematické znázornění ITI

Regionální oP eFRR Národní/sektorové oP eFRR

oP eSF

oP FS

ItI
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FocuS on – aneB Stěžejní témata  
v SouviSloSti S novým programovým oBdoBím

Dalším nástrojem pro uplatnění územního 
přístupu zejména ve venkovském prostředí 
je CLLD – komunitně vedený místní 
rozvoj. CLLD je v Českém prostředí známé 
pod tzv. MAS – Místními akčními skupinami. 
Nové nařízení úlohu MAS podtrhuje tím, že 
nemá být jako doposud financována pouze 
ze zemědělského fondu (jednoho operačního 
programu), ale integrovaně i z ostatních fondů 
EU. Je založena na strategii místního rozvoje, 
která je postupně naplňována.

jaP – Společný akční plán. Lze jej vnímat 
jako nástroj umožňující integraci a synergii 
projektů podpořených z Evropského sociální-
ho fondu, tedy takzvané neinvestiční projekty 
zaměřené na vzdělávání, školení, rekvalifi-
kace a sociální práci. Vzájemnou synergií 
projektů by se měly řešit zejména problémy 
s nezaměstnaností a sociální problémy. Jako 
vhodná územní úroveň se nabízí kraj, partneři, 

vzdělávací instituce, neziskový sektor, úřady 
práce a kraje jako instituce. V podmínkách pří-
pravy České republiky na programové období 
2014–20 se bohužel doposud nepodařilo 
prosadit SAP do operačních programů jako 
integrovaný nástroj s územní dimenzí.

integrovaná Strategie 
rozvoje regionu (iSrr)

Jedná se o koordinační dokument/rámec, 
který popisuje a vzájemně koordinuje 
prostřednictvím partnerské dohody všechny 
integrované nástroje uvedené výše. Tento 
koordinační rámec je navrhován k realizaci ze 
strany Asociace krajů. Má zajistit skutečnou 
integraci jednotlivých nástrojů na území kraje 
a dosáhnout tak efektivního využití prostředků 
EU. Zároveň má ambici udržet kontinuitu mezi 
budoucím a současným obdobím a využít pří-

klady dobré praxe z již sedmileté zkušenosti 
čerpání fondů EU v regionech. ISRR na zákla-
dě strategických dokumentů kraje popisuje 
intervence do plošných témat v kraji, vhod-
ných k podpoře z fondů EU a dále popisuje 
geograficky přesně vymezená území uvnitř 
kraje, která jsou hodna zvláštního zřetele.

Příklady celoplošných témat:
čistota ovzduší, hospodaření s vodou, inovace, 
doprava.

Příklady vymezených území:
metropolitní oblasti (seznam viz výše v textu), 
krajská města a zázemí, města s 25 tis. a více 
obyvateli, MAS, místa s potenciálem k rozvoji 
cestovního ruchu, hospodářsky slabá území.

ISRR, jako řešení územního přístupu v krajích 
ČR, je prosazováno Asociací krajů České 
republiky a také Svazem měst a obcí České 
republiky. 

lidé Stojící za přípravou 
nového programového 
oBdoBí

Hlavním koordinátorem je Ministerstvo pro 
místní rozvoj ČR. Jedná s Evropskou komisí, 
s ministerstvy (řídícími orgány budoucích 
operačních programů) a řídí několik platforem 
(pro přípravu metodik, monitorovacích systémů, 
koordinaci operačních programů a zejména 
Radu pro fondy Společného strategického 
rámce). V čele příprav stojí 1. náměstek 
ministra, Ing. Daniel Braun, Ma.
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Dalším důležitým článkem v přípravě struktury 
příštího období jsou takzvaní generální sekre-
táři (pro trh práce a vzdělávání a boj s chudobou, 
pro páteřní infrastrukturu, pro integrovaný rozvoj 
území, pro inovativní finanční nástroje). Vedou-
cím generálních sekretářů Rady pro fondy 
společného strategického rámce byl vládou 
jmenován Ing. David Sventek, MBa. O jeho 
nové roli se dočtete na jiném místě tohoto čísla.

Z úrovně krajů, jsou hlavními spolutvůrci nové 
podoby regionální politiky Asociace krajů České 
republiky a Svaz měst a obcí České republiky.

Asociace ustanovila takzvaný Vyjednávací 
tým asociace krajů čR pro kohezní po-
litiku eu 2014–2020 v čele s juDr. Mar-
tinem Netolickým, Ph.D., hejtmanem 
Pardubického kraje. 

Dalšími členy týmu jsou:
Ing. klára Dostálová – ředitelka Centra 
evropského projektování Královéhradecký kraj
Mgr. Marta Valešová (Sargánková), MBa – 
ředitelka Regionální rady Jihovýchod 

Mgr. jelena kriegelsteinová – vedoucí 
oddělení regionálního rozvoje, Karlovarský kraj
Mgr. Martin Radvan, LL.M. – vedoucí 
odboru regionálního rozvoje a cestovního 
ruchu, Moravskoslezský kraj
Ing. Ivan Matulík – ředitel Regionální rady 
Střední Morava 
RNDr. Zita kučerová, PhD. – vedoucí 
oddělení rozvoje Centra evropského projekto-
vání, Královéhradecký kraj
Mgr. Viktor jaroš – vedoucí odboru řízení 
programu, Regionální rada Jihovýchod
Mgr. Dušan Vichr – vedoucí oddělení strate-
gického plánování, Krajský úřad kraje Vysočina

Partnery ze Svazu měst a obci ČR jsou 
Ing. Dan jiránek, předseda svazu a primá-
tor statutárního města Kladna  
a Mgr. et Mgr. tomáš Lysák, odborník 
na regionální rozvoj.

Speciál
BudoucnoSt 2014–2020

Den pro Děti: na suchu i na ledě

regionální rada Jihovýchod, statutární město Jihlava a HC Dukla Jihlava pořádají

Program akce:
od 10.00  hodin
– volné bruslení zdarma

14.00 – 18.00 hodin
–  volné bruslení zdarma
– závody v autíčkách
– střelba na brankáře
– malování obličejů

–  měření tvrdosti střely
– skákací hrad  
– a spousta dalších soutěží

Mgr. Viktor jaroš
vedoucí Odboru řízení 
programu

milníky příprav

červen–listopad 2013 Dopracování Dohody o partnerství a jednání s evropskou komisí

listopad–prosinec 2013
Schválení Dohody o partnerství Vládou čR a její předložení 
evropské komisi

duben–listopad 2013 Vypracování návrhů operačních programů

listopad 2013 projednání návrhů operačních programů Vládou čR 

leden 2014–?
Schválení Dohody o partnerství evropskou komisí a následné 
schválení operačních programů
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integrované náStroje v čeSké repuBlice  
v letech 2014 až 2020

Stavíme na dohodě 
hlavních partnerů
Nové programovací období EU na léta 
2014 až 2020 s sebou přináší nové věci. 
Pojmy jako územní dimenze či integrova-
né nástroje se učíme v České republice 
chápat a nastavit tak, aby se daly v našem 
prostředí dobře použít. A jako u každé nové 
věci, není to vůbec jednoduché, protože 
představ je hodně, stejně tak jako partnerů, 
a nalézt dohodu je mnohdy nesnadné.

Jsem přesvědčený, že právě dohoda partnerů 
je tím nejsprávnějším krokem. A takový krok 
se podařil na začátku prázdninových měsíců, 
kdy se ve Špindlerově Mlýně sešli představitelé 

nejvýznamnějších asociací reprezentujících re-
gionální a místní partnerství, konkrétně zástupci 
Asociace krajů, Svazu měst a obcí, Sdružení 
místních samospráv a Národní sítě místních 
akčních skupin. Za aktivní účasti Ministerstva 
pro místní rozvoj ČR se nám podařilo dohod-
nout, které nástroje v České republice rozpracu-
jeme a budeme v dalších sedmi letech používat. 

Nová evropská legislativa nabídla k využití 
tzv. integrované územní či teritoriální investice 
(dále ITI), které umožní cíleněji, dlouhodoběji 
a komplexněji financovat nejvýznamnější priori-
ty v regionech či metropolích. Máme díky této 
novince v evropské legislativě možnost slučovat 
finanční zdroje z různých operačních programů, 
aby byly investiční zásahy komplexní a prochá-
zely napříč různými sektory. Partneři se shodli, 

že má smysl v České republice připravit šest ITI 
pro metropolitní oblasti, kterými jsou aglome-
race měst Praha, Brno, Ostrava, Plzeň, dále pak 
hradecko-pardubická a ústecko-chomutovská 
aglomerace. Z evropských statistik jasně vyplý-
vá, že právě velké urbánní neboli městské ob-
lasti jsou hlavními motory ekonomického růstu. 
Zároveň se však v těchto oblastech koncentrují 
problémy, zejména environmentální a sociální. 
Nový nástroj, ona integrovaná územní investice, 
je příležitostí, jak soustředit podporu z evrop-
ských zdrojů na řešení hlavních priorit města, ať 
už na řešení problému či využívání příležitostí.

Stejný nástroj mají ambici využít i kraje České 
republiky. Partneři se shodli na tom, že pro 
území krajů má smysl vytvořit na priority, které 
kraje primárně mají ve své kompetenci, třináct 
krajských ITI. Princip a výhody tohoto přístupu 
jsou stejné jako u ITI pro metropole, krajům se 
tak nabízí komplexně uchopit oblast vzdělávání 
a podpořit například technické obory nejen 
v kraji zřizovaných středních školách, ale díky 
ITI směřovat podporu technického vzdělávání 
už od základních škol, přes střední až po celoži-
votní. Výběr hlavních priorit pro zpracování ITI 
krajů bude důležitým úkolem nejbližších týdnů. 
Kraje mají navíc ambici koordinovat evropskou 
podporu na svém území a ve spolupráci s part-
nery v krajích připravují integrovanou strategii 
rozvoje regionu, která bude jakýmsi přehled-
ným plánem kam, proč a jakým způsobem 
budou směřovat evropské intervence do území 
jednotlivých krajů. Pokud se to podaří, budou 
tak evropské peníze nejen lépe směřovány, ale 
vzájemně provázány. 

Ing. David Sventek, MBA – generální sekretář pro integrovaný rozvoj území a ředitel Úřadu Regionální rady Moravskoslezsko

(12950) newsletter 2013-07-08.indd   22 16.08.13   12:24



23

Důležitým partnerem v území jsou samozřejmě 
kromě výše vyjmenovaných aglomerací i další 
města a obce, které jsou zároveň významným 
příjemcem evropských dotací. Mají velkou 
potřebu investic do infrastruktury, dopravní 
obslužnosti, vzdělávací a sociální infrastruktury 
a řady dalších oblastí. Evropské prostředky 
v letech 2014 až 2020 jsou Evropskou komisí 
směřovány odlišně, než je tomu v současném 
období, kdy byla základní infrastruktura v České 
republice významně modernizována. Více bu-
dou cíleny na podporu konkurenceschopnosti. 
Jsem však přesvědčen, že musí být zájmem 
České republiky vyjednávat i prostředky na stá-
le nedoinvestovanou infrastrukturu, zejména 
v hospodářsky slabších regionech, kde nemá 
smysl stavět vědeckotechnické parky, když 
se rozpadá škola či obecní dům. Jako nástroj, 
kterým by byly obce a města podpořeny, part-
neři navrhli cílené výzvy, které by směřovaly 
přímo na potřeby a priority obcí a měst, ideálně 
v území sehraných a dohodnutých, aby se 
nefinancovalo všechno všude, ale to vybra-
né a ekonomicky udržitelné. Města a jejich 
přirozená spádová území, případně mikroregi-
ony a jiná partnerství by měla mít zpracovánu 
partnersky vytvořenou strategii. Dále budou 
cílenými výzvami podporovány hospodářsky 
problémové regiony, bývalé vojenské újezdy, 
sociálně vyloučené lokality, specifická území – 
povodí, CHKO, turisticky významné lokality, 
dle dohody a potřeb v území v návaznosti 
na Strategii regionálního rozvoje. 

Menší obce do 25 tisíc obyvatel sdružené 
v místních akčních skupinách by zároveň měly 

mít možnost získávat prostředky přes samotné 
MAS (místní akční skupiny). Tento tzv. komu-
nitně vedený místní rozvoj má za cíl zapojit 
partnery na místní úrovni, včetně občanské 
společnosti a místních ekonomických aktérů 
do přípravy a následné realizace integrované 
strategie. Takto si sami partneři v místě rozho-
dují o tom, co je pro ně podstatné a důležité, 
a společně pracují na rozvoji daného území.

Posledním z integrovaných nástrojů, na kterém 
se partneři shodli, je tzv. společný akční plán 
(SAP). Jeho posláním je zjednodušit adminis-
traci prioritních oblastí, umožnit integrovanou 
investici z Evropského sociálního fondu a po-
sunout zaměření řízení k výstupům a výsled-
kům. Tento nový nástroj se jeví jako dobře 
využitelný pro integrovaná řešení v oblasti 
zaměstnanosti či sociálního začleňování. Praxe 
již ukázala, že při řešení problémů sociálně 
vyloučených skupin nestačí řešit například 
oblast bydlení, ale musí se zároveň řešit otázky 
vzdělávání a zaměstnání. Jinak řečeno, je 
potřeba problém řešit komplexně, protože 
částečné řešení nepřináší kýžené výsledky.

Integrované nástroje popsané výše přinášejí 
do systému správy a rozdělování evropských 
dotací inovaci a příležitost dosáhnout lepší 
výstupy a výsledky. 

když jsme s regionálními partnery 
zvažovali, které nástroje a v jaké šíři 
použít, měli jsme na mysli tato kritéria: 
nesmíme v systému připravovat příliš 
mnoho nástrojů, struktura musí být 

jednoduchá, řiditelná a odolná proti 
defraudaci, musí to být návrh celko-
vě výhodný a prospěšný pro českou 
republiku, návrh, který jsme schopni 
dohodnout s evropskou komisí.

Výchozí dohoda je dobrý začátek. Na všech-
ny partnery, kraje, města, obce, mikroregiony, 
místní akční skupiny, hospodářské a sociální 
partnery čeká nyní hodně práce. Pokud chce-
me integrovanými nástroji dosáhnout větší 
efektivity využití evropských zdrojů, nesmíme 
podcenit zejména první, plánovací fázi. Jak 
dobře budou zaměřeny priority v území, jak 
dobře promyšlené a propojené budou projek-
ty, jak funkční budou partnerství, to je sdílená 
zodpovědnost všech. Může napomoci dobré 
metodické vedení, což je úkol národního 
koordinátora – Ministerstva pro místní rozvoj 
ČR – a generálního sekretáře pro integrovaný 
rozvoj území. Čeká nás společně mnoho 
práce, smysluplné a prospěšné.

Ing. David Sventek, MBa
Generální sekretář pro integrovaný rozvoj 
území a ředitel Úřadu Regionální rady 
Moravskoslezsko

Speciál
BudoucnoSt 2014–2020

ReDakCe

Úřad Regionální rady jihovýchod
Bc. Martina Sobotková 
oddělení komunikace
Kounicova 271/13, 602 00 Brno
e-mail: info@jihovychod.cz
www.jihovychod.cz MK ČR E 18968
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INteRNí PaVILoN  

V NeMoCNICI  

NoVÉ MěSto Na MoRaVě

Díky dotaci z ROP Jihovýchod prošel celkovou 

rekonstrukcí Pavilon interních oborů. Nově  

pacientům interny a neurologie nabízí 120 lůžek 

ve dvou a třílůžkových pokojích, 11 lůžek pro 

hemodialýzu a 11 lůžek ve společné jednotce 

intenzivní péče. V suterénu pavilonu je  

umístěno jedno z nejmodernějších  

rehabilitačních center  

v Kraji Vysočina.
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