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Michal Hašek
hejtman Jihomoravského kraje 
a předseda Regionální rady 
Jihovýchod

„NE. Kromě slavnostních příležitostí 
přestřihování pásky nových projektů, 
jako tomu bylo například v polovině 
července u zrekonstruované silnice 
v Oslavanech, nebo v předposledním 
srpnovém týdnu v Čejkovicích na Ho-
donínsku, nám téměř za humny staví 
obec Malhostovice trasu pro turisty 
i cyklisty nazvanou Čebínkou na kole 
ze Zlobice pod Paní horu.  Je to zají-
mavá naučná stezka lokalitou NATU-
RA 2000.“

Jiří Běhounek
hejtman Vysočiny 
a místopředseda Regionální 
rady Jihovýchod

„NE. Dopad evropských dotací je u nás 
na Vysočině vidět na každém kroku.  
Ozdravným procesem prochází na-
příklad všechna krajská zdravotnická 
zařízení. Jako dlouholetý primář v Ne-
mocnici Pelhřimov sleduji její proměnu 
v moderní funkční zařízení, kde budou 
mít lékaři i ostatní zdravotnický per-
sonál skvělé podmínky pro svou práci 
a pacienti příjemné prostředí pro léčbu. 
Při svých cestách regionem si, stejně 
jako řidiči, také všímám intenzivních re-
konstrukcí silnic.“

Vážení čtenáři. 
Léto nám skončilo a my za Úřad Regio-
nální rady Jihovýchod můžeme s potěše-
ním říct, že jsme během prázdnin velmi 
často potkávali zajímavá místa v našem 
regionu, kde se realizují, nebo již fungují 
projekty podpořené dotací z Regionál-
ního operačního programu Jihovýchod. 
Věříme, že i vy máte podobnou zkuše-
nost a že jste některé z nich navštívili při 
vašich dovolenkových cestách jižní Mo-
ravou či Vysočinou.
Zeptali jsme se také hejtmanů Jihomo-
ravského kraje a Vysočiny, primátorů 
Brna a Jihlavy a ředitelky Úřadu Regio-
nální rady, zda se jim podařilo prožít léto 
bez projektů podpořených z Regionální-
ho operačního programu Jihovýchod? 

Z OBSAHU:
Výbor Reg. rady schvaloval dotace . . 2
Centrem Brna na bruslích . . . . . . . . 3
Znáte náš úřad?   . . . . . . . . . . . . . . . 4
Strategické projekty   . . . . . . . . . . . . 5
Představujeme projekty:
Malý Heulos  . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6
Rumburak . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7

pokračování na straně 2

Místo budoucí cyklostezky v Malhostovicích Nemocnice Pelhřimov
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 1 Roman Onderka
primátor města Brna

„Zatím ne. Julinka, Natálka, Olinka, Ma-
ruška a ostatní. To nejsou nové přírůst-
ky brněnských rodičů, ale jsou to nové 
pětičlánkové tramvaje, které v Brně 
jezdí od poloviny srpna 2009 a fi nančně 
se na nich podílely fondy Evropské unie 
částkou 498 milionů korun. Celkem jich 
bude třináct. Brno totiž patří mezi ev-
ropská města a z tohoto titulu si nemů-
že dovolit zanedbávat svůj vozový park. 
Ať žijí naše nové pětičlánkové holky.“

Jaroslav Vymazal
primátor Jihlavy

„Ne. Během prázdnin jsem několikrát 
sedl na kolo a jel se podívat na stavbu 
všech projektů, které město realizuje 
s pomocí ROP Jihovýchod. Musím říct, 
že je to velmi příjemný pocit sledovat 
rodící se dílo, na jehož dokončení se 
lidé těší. Vedle ryze městských projektů 
bedlivě sleduji výstavbu cyklostezky Jih-
lava–Třebíč–Raabs, jejímž investorem je 
dobrovolný svazek obcí stejnojmen-
né stezky. O víkendu bych rád prověřil 
na této stezce kvalitu čerstvě položené-
ho povrchu na in-line bruslích.“ 

Marta Sargánková
ředitelka Úřadu Regionální 
rady Jihovýchod

„NE. Přijala jsem milé pozvání na ote-
vření Penzionu Kaplanka ve Znojmě. 
Dotace z ROP Jihovýchod pomohly vy-
budovat ze středověkého domu v his-
torickém jádru města útulný rodinný 
penzion. Kromě toho nadšeně vyzná-
vám bruslení a volné chvíle využívám 
na cyklostezkách. Už jsem vyzkoušela 
i cyklostezku z Obřan do Bílovic nad Svi-
tavou – ještě před jejím dokončením.“

Výbor Regionální rady na svém jednání 
31. 8. 2009 v Rančířově schválil kraji 
Vysočina na modernizace silnic téměř 
700 milionů korun. 

K této dobré zprávě nám řekl Libor Jou-
kl, náměstek hejtmana kraje Vysočina pro 
oblast dopravy a silničního hospodářství:
„Jednou z priorit kraje Vysočina je bezpeč-
ná a kvalitní silniční síť. Evropské peníze 
jsou způsobem, jak proces modernizace 
krajské páteřní sítě urychlit a přesvědčit 

nikaci II/360 v úseku Jimramov-Nové Měs-
to na Moravě-Moravec.“
Brno získalo dotaci pro Úrazovou 
nemocnici ve výši 23 milionů korun. 
Peníze jsou určeny na obnovu a moderni-
zaci a přístrojového vybavení. Anesteziolo-
gicko-resuscitační oddělení tak získá čtyři 
plicní ventilátory a dva anesteziologické 
přístroje a oddělení zobrazovacích metod 
ultrazvukový diagnostický přístroj. Součás-
tí projektu je zavedení moderního nemoc-
ničního informačního systému správy, dis-

veřejnost, že čerpání má viditelný efekt. 
Letošní balíček projektů  Vysočiny  do ROP 
Jihovýchod byl zacílen na modernizaci del-
ších úseků komunikací, aby byl alespoň 
částečně vylepšen neutěšený stav silniční 
sítě kraje Vysočina. Pozornost je věnová-
na komunikacím ve všech okresech kraje. 
Mezi nejvýznamnější projekty patří rekon-
strukce komunikace II/351, která spojuje 
Třebíč se silnicí II/602, a komunikace II/410 
z Třebíče do Želetavy. V okrese Žďár nad 
Sázavou je třeba zmínit především komu-

Nové nízkopodlažní tramvaje Park Gustava Mahlera Cyklostezka z Obřan do Bílovic nad Svitavou
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JELI JSME CENTREM BRNA NA BRUSLÍCH

V sobotu 29. 8. 2009 Úřad Regionální 
rady Jihovýchod uspořádal pro širo-
kou veřejnost in-line jízdu Brnem. 

Lákavý program pro děti i dospělé před 
startem i během vlastní in-line jízdy byl 
pro všechny zúčastněné příjemnou tečkou 
za prázdninovými radovánkami. Jízdy se 
zúčastnilo na 150 bruslařů a mnoho dal-
ších využilo doprovodného programu.

Pořádáním této akce jsme chtěli širo-
ké veřejnosti připomenout, že i díky 
dotacím z ROP Jihovýchod vznikají jak 
v městě Brně, tak i v regionu Jihový-
chod mnohé cyklostezky, na kterých 
mohou milovníci in-line bruslení pro-
vozovat svůj oblíbený sport.

rady Jihovýchod Michal Hašek a primá-
tor Brna Roman Onderka.

Ředitelka Úřadu Regionální rady Jihovýchod 
Marta Sargánková na závěr akce dodala: 
„Jsme rádi, že jsme pro všechny zúčastněné 
mohli připravit příjemné odpoledne a určitě 
budeme v in-line jízdách Brnem pokračovat“.

Více fotografi í a informací o vítězích fotogra-
fi cké soutěže naleznete na:
www.jihovychod.cz.

tribuce a archivace snímků (PACS), včetně 
systému pro řízení správy. 
„Jsem rád, že Úrazovka konečně dosáhla 
na evropské peníze díky naší dohodě s pri-
mátorem Onderkou. Je to začátek cesty 
k modernizaci zachráněné Úrazové ne-
mocnice,“ řekl předseda Regionální rady 
regionu soudržnosti Jihovýchod a hejtman 

Jihomoravského kraje Michal Hašek.
Dalším významnou dotací pro Brno je 
63 milionů korun, schválených pro první 
etapu revitalizace městských parků ná-
rodní kulturní památky Špilberk, včet-
ně území tzv. Malého Špilberku, Studánky 
a dvou teras Kapucínských zahrad.
Jihlava bude čerpat 4,5 milionu korun 

na regeneraci a výstavbu pěti dět-
ských hřišť ve vybraných lokalitách na uli-
cích Slavíčkova, Na Stoupách, U Koželuhů, 
Demlova a v městské části Helenín.
Výbor Regionální rady Jihovýchod vyhlá-
sil výzvu k předkládání strategických 
projektů v cestovním ruchu. Bližší infor-
mace o této výzvě naleznete na straně 5.

Trasa, kterou peloton za asistence městské 
policie absolvoval, vedla z Lužánek ulicemi 
Lidická – Štefánikova – Kartouzská (obrátka) 
– Lidická – Moravské náměstí – Žerotínovo 
náměstí – Husova – Šilingrovo náměstí (obrát-
ka) – Husova – Joštova – na křižovatce s ulicí 
Rašínova – Lidická – Štefánikova – Palackého – 
Jungmannova (obrátka) – Štefánikova – Lidická 
– Lužánky. Délka trasy byla sedm kilometrů.

Nad akcí převzali záštitu hejtman Jihomo-
ravského kraje a předseda Regionální 
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AUDIT NEMUSÍ BOLET

Většina z vás zná oddělení hodnocení 
projektů, někteří pak oddělení realizace 
projektů a někteří také kancelář ředitel-
ky. Úřad Regionální rady Jihovýchod je 
však mnohem rozsáhlejší a za přidělo-
váním dotací je v pozadí skryto mnoho 
práce i ostatních oddělení a pracovníků, 
kteří nejsou veřejnosti až tak známí. Při-
pravili jsme proto seriál článků o každém 
oddělení na úřadě, kde vám jeho pracov-
níci svou práci představí. 
Útvar interního auditu Regionální rady 
Jihovýchod vede Ing. Hana Kleinová, 
která pro vás připravila krátké předsta-
vení práce svého oddělení.
Náš útvar plní dvě oddělené funkce: funkci 
interního auditu a funkci tzv. pověřeného au-
ditního subjektu. Výkon obou funkcí se opírá 
o stejné zásady, principy a mezinárodní stan-
dardy. Hlavní podmínkou účinného fungová-
ní útvaru je jeho nezávislost na veškerých čin-
nostech ÚRR. Tato nezávislost je deklarována 
Konsolidovaným statutem útvaru interního 
auditu RRJV, schváleným předsedou Regio-
nální rady a je zajištěna funkčním podřízením 
útvaru, který má 5 auditorů, přímo podříze-
ných předsedovi Regionální rady.

INTERNÍ AUDIT
Prvním úkolem našeho útvaru je provádění 
interních auditů v rámci vnitřního kontrolního 
systému nastaveného podle zákona 320/2001 
Sb., o fi nanční kontrole. Tento typ auditů je 
zaměřen na prověřování činností a procesů 
souvisejících s vnitřním chodem úřadu. Posu-
zujeme, zda jsou při správě svěřených fi nanč-
ních prostředků i hospodaření s majetkem do-
držovány právní předpisy i vnitřní normy, zda 

Audit systémů
Nyní probíhají audity systémů, při kterých 
opakovaně posuzujeme spolehlivost všech 
klíčových prvků systému ROP (např. postupy 
pro výběr projektů, kontrolní mechanismy, 
výkaznictví, účetní systémy, informovanost 
příjemců a v neposlední řadě vedení zázna-
mů a podkladů o všech událostech, postu-
pech a operacích). Dále sem patří prověřo-
vání systému veřejných zakázek, zajištění 
rovných příležitostí, systém veřejné podpory 
a další.

Audit operací 
Audity operací budou zahájeny v roce 2010 
a auditoři budou přímo u jednotlivých pří-
jemců podpory z vybraného vzorku pro-
věřovat nejen soulad všech uskutečněných 
operací s kritérii a podmínkami ROP, ale také 
způsobilost vykázaných výdajů, realizaci do-
dávek spolufi nancovaných produktů a slu-
žeb a soulad s příslušnými předpisy.
V neposlední řadě úřadu poskytuje-
me i poradenskou a konzultační po-
moc při řešení problémů souvisejících 
s implementací nebo vnitřním chodem 
úřadu, předkládáme návrhy a doporu-
čení ke zdokonalování kvality činností 
úřadu a pomáháme při odstraňování 
nedostatků.

Ing. Hana Kleinová
vedoucí Útvaru 
interního auditu

je zajištěna efektivnost, hospodárnost a účel-
nost jednotlivých činností, zda je dostatečně 
nastavena kontrola u všech vnitřních procesů. 
Svá zjištění a návrhy opatření projednáváme 
s ředitelkou úřadu a o výsledcích informujeme 
předsedu regionální rady formou zprávy a při-
jatého akčního plánu.

POVĚŘENÝ AUDITNÍ SUBJEKT
Druhou funkcí našeho útvaru, která je obsaho-
vě významnější a časově rozsáhlejší, je výkon 
funkce pověřeného auditního subjektu, neboli 
PAS, kterou vykonáváme na základě smlou-
vy o výkonu auditu uzavřené mezi Auditním 
orgánem (Ministerstvo fi nancí ČR) a Regio-
nální radou regionu Jihovýchod. Náš útvar je 
smlouvou pověřen zastupovat Auditní orgán 
při prověřování nastavení a účinného fungo-
vání řídícího a kontrolního systému na úrovni 
Regionálního operačního programu Jihový-
chod při hospodaření s fi nančními prostřed-
ky ze strukturálních fondů. Výsledky těchto 
auditů předáváme předsedovi regionální rady 
a též Auditnímu orgánu a Evropské komisi. Při 
plánovaní auditů PAS se vychází z tzv. Auditní 
strategie, dokumentu schválenému Evropskou 
komisí, který stanoví rozsah, cíle a metodiky 
pro všechny auditní činnosti zaměřené na spl-
nění požadavků Evropského společenství. Jed-
ná se o audit systémů a audit operací.

ZNÁTE 
NÁŠ ÚŘAD?

Zprava: Ing. Hana Kleinová, Ing. Nikol Mašková, 
Ing. Radka Dvořáková, Ing. Pavel Hakl, Ing. Jiří Honek.



5www.jihovychod.cz

STRATEGICKÉ PROJEKTY V CESTOVNÍM RUCHU

Zeptali jsme se autora studie KVANTIFI-
KAČNÍ ANALÝZA POTENCIÁLU CESTOV-
NÍHO RUCHU REGIONU NUTS 2 JIHOVÝ-
CHOD doc. RNDr. Jiřího Vystoupila, CSc., 
z Katedry regionální ekonomie a správy 
Ekonomicko-správní fakulty Masaryko-
vy univerzity v Brně, jak vidí strategické 
projekty pro rozvoj regionu? 
„Období 2007–2013 je pravděpodobně 
posledním, ve kterém ještě uvidíme „větší“ ev-
ropské peníze na podporu cestovního ruchu, 
pak v takové míře již ne. Proto je důležitou 
zásadou nerozmělňovat prostředky, ale nao-
pak je výrazně koncentrovat s hlavním cílem 
zatraktivnění území (resp. nejvýznamnějších 
středisek) pro cestovní ruch.

Z terénních a jiných průzkumů učiněných ex-
perty v této oblasti vyplývá zejména potřeba 
dovybavení rekreačních středisek ve vyme-
zeném území regionu Jihovýchod moderní 
a atraktivní sportovně-rekreační infrastruk-
turou, revitalizace nejvýznamnějších pamá-
tek v městských památkových rezervacích, 
resp. v centrech památek UNESCO, a potřeba 
funkčně a prostorově integrovaných (pilotních)
projektů rozvoje venkovské a vinařské turisti-
ky. Výzva na podporu strategických projektů 
proto vychází jak ze všech těchto stanovených 
cílů a strategií (zejm. koncentrace fi nančních 
zdrojů a synergií dopadů), naplňuje cíle ROP 
Jihovýchod, Programu rozvoje cestovního ru-
chu Jihomoravského kraje a Strategie rozvoje 
cestovního ruchu v kraji Vysočina, tak pře-
devším reaguje na závěry provedené SWOT 
analýzami ve výše zmíněné studii.
Věřím, že v rámci této výzvy budou vybrá-
ny kvalitní projekty, které významně přispějí 
k rozvoji cestovního ruchu v regionu soudrž-
nosti Jihovýchod.“

Z KOHOUTOVA DO BENÁTEK BEZPEČNĚJI
Město Ždírec nad Doubravou má většinu svých místních části rozmístěných podél silnic I. třídy s vy-
sokou intenzitou dopravy. Díky provozně-technickému stavu silnic jsou spojnice těchto místních 
částí se Ždírcem n. D. pro chodce a cyklisty velmi nebezpečné až neprostupné.
V září dokončená cyklostezka vybudovaná v rámci projektu Cyklostezka podél nehodových úse-
ků silnice I/34 slouží zejména obyvatelům místních částí Kohoutov a Benátky pro cyklodojížďku/
docházku za občanskou vybaveností, do školy a do zaměstnání do Ždírce nad Doubravou. Zane-
dbatelné není ani využití cyklostezky k rekreační turistice – zejména díky blízkosti velkého lesního 
masívu a díky napojení na místní komunikace spo-
jující Kohoutov se Stružincem, Benátky s Krucem-
burkem a s Chlumem. Stezka mohla být zřízena 
především díky dotaci z Regionálního operačního 
programu Jihovýchod ve výši 6,7 milionů korun.

Výbor Regionální rady Jihovýchod 
na jednání 28. 8. 2009 vyhlásil výzvu 
na předkládání strategických projektů 
v cestovním ruchu.
Jedná se o oblast podpory 2.1 Rozvoj infra-
struktury pro cestovní ruch. Příjem žádostí 
bude probíhat od 1. října 2009 do 6. ledna 
2010. Hlavním cílem této výzvy je zkva-
litňovat a rozvíjet infrastrukturu a tech-
nické zázemí pro rozvoj udržitelného 
cestovního ruchu v regionu. Minimální 
přípustná výše celkových způsobilých výdajů 
na jeden projekt je 100 milionů korun.
Aktivity, které mohou být fi nancovány 
v rámci této výzvy: 
•  Výstavba, technické zhodnocení turistické 

infrastruktury (např.: kongresových či lázeň-
ských center, sportovně rekreačních zařízení, 
integrovaných projektů vinařské a venkovské 
turistiky) včetně pořízení technického zaří-
zení pro aktivní a kulturně-poznávací formy 
cestovního ruchu s prokazatelným nadregi-
onálním dopadem na cestovní ruch. 

•  Technické zhodnocení, zachování a zpří-
stupnění památek regionálního významu 
pro potřeby CR (kulturní i technické památ-
ky) včetně nezbytné doprovodné infrastruk-
tury (značení, sociální zařízení, mobiliář, od-
počívadla aj.).

Předpokladem pro podporu projektu na tech-
nické zhodnocení, zachování a zpřístupnění 
památek je zajištění minimální otevírací doby 
památek, vyhrazení výstavní prostory a za-
jištění expozice zaměřené na historii objektu 
a vytvoření související informační (průvodcov-
ské) služby v alespoň v jednom světovém ja-
zyce (z nichž alespoň jeden je angličtina nebo 
němčina).
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REVITALIZACE ČÁSTI PARKU 
MALÝ HEULOS
Projekt získal z ROP Jihovýchod dotaci 
ve výši 67,5 milionů korun při celkové in-
vestici 73 milionů korun. Příjemcem dota-
ce je statutární město Jihlava a my jsme se 
na bližší informace k projektu zeptali Bc. 
Bohuslavy Jílkové z odboru rozvoje 
města Magistrátu města Jihlavy, která 
má projekt na starosti. 

O jaké místo v Jihlavě se jedná, kde se 
park Malý Heulos nachází? 
Projekt bude realizován v části parku Malý 
Heulos, který je součástí rozsáhlého pří-
rodního lesoparku Heulos. Tato nejvýz-
namnější zelená plocha v bezprostřední 
blízkosti středu města z jedné strany pří-
mo navazuje na historické centrum města 
a z druhé strany přiléhá k největšímu jih-
lavskému sídlišti. 
Jakou má park historii? 
Park Malý Heulos byl založen roku 1824, když 
svahy pod městskými hradbami nad řekou 
Jihlávkou byly parkově upraveny a zpřístup-
něny pro veřejnost. V roce 1872 byl městem 
přikoupen tzv. Velký Heulos a celý park se po-
stupně dále rozšiřoval a rozvíjel. 
Část údolí řeky Jihlávky byla v roce 1949 ur-
čena k vybudování letního amfi teátru. Tehdy 
zde brigádnickou prací vznikl rozsáhlý areál 
Parku kultury a oddechu, v němž se konaly 
politické akce, kulturní pořady, folklorní festi-
valy a od roku 1959 přibyla promítací stěna. 
Konaly se zde velké koncerty pop music či mí-
rové slavnosti s návštěvností až 5 tisíc osob. 
V nedávné minulosti se zde však pořádaly 
kulturní akce pouze ojediněle a v areálu parku 
se nacházelo skateboardové hřiště s překáž-
kami.

Stav tohoto území byl před započetím revitali-
zace zcela nevyhovující a dlouhodobě neudr-
žitelný. Město Jihlava v rámci běžných výdajů 
zajišťovalo pouze nezbytně nutnou údržbu. 
V čem spočívá tato revitalizace? 
Předmětem projektu je celková regenerace 
a revitalizace území parku. Proběhnou zde 
úpravy spočívající v odtrubnění a revitalizaci 
vybraného úseku koryta řeky Jihlávky. Důvo-
dem je nejen zajištění potřebného protipo-
vodňového opatření pro přilehlou ZOO Jih-
lava, ale také estetické a ekologické hledisko. 
Dalším krokem je výstavba relaxační a odpo-
činkové zóny umožňující plnohodnotné vyu-
žití areálu pro relaxační, volnočasové a ostatní 
aktivity obyvatel města. V areálu dále dojde 
k výstavbě veřejného osvětlení, přemostění 
odtrubněné řeky a vybudování navazujících 
komunikací a chodníku pro pěší a cyklisty, 
který bude součástí cyklotrasy G01. 
Již nyní se na staveništi rýsuje budoucí hlediš-
tě s předpokládanou kapacitou cca 100 osob 
pro malou scénu a vznikne zde také dětské 
hřiště s herními sestavami, houpačkami a pís-
kovištěm, které na prostor malé scény nava-
zuje. Pro doprovod dětí je pamatováno na do-
statek laviček. Bude oploceno a uzamykáno. 
Pevně věřím, že občané i návštěvníci Jihlavy si 

nově vybudovaný prostor oblíbí a bude jimi 
hojně využíván. 
Co konkrétního dotace občanům Jih-
lavy přinese? 
Nejvýznamnějším efektem je zlepšení ob-
čanské vybavenosti a zvýšení atraktivity 
města jako místa pro bydlení a každoden-
ní život. Kvalitně a esteticky upravený park 
bude chloubou města. Vybudované záze-
mí v podobě malé kulturní scény, dětské-
ho hřiště a související infrastruktury pro 
volný čas poskytne příležitost pro pořádá-
ní kulturních akcí.
Je těžké dodržet všechny požadavky, 
které na příjemce dotací klademe? 
Dalo by se říci, že ano, protože požadavky 
na příjemce dotace se stále zvyšují, aktu-
alizují a upravují, takže může být pro pří-
jemce někdy dost obtížné tyto průběžně 
probíhající změny pravidel sledovat a účel-
ně naplňovat. Je ovšem nutné dodat, že 
díky spolupráci s Odborem implementace 
projektů v Jihlavě bylo město Jihlava úspěš-
né jak v předložených projektových žádos-
tech, tak v současné době už i v žádos-
tech o platby. Toto jednoznačně považuji 
za dobrou vizitku vzájemné komunikace.

Děkujeme za rozhovor.

PŘEDSTAVUJEME 
PROJEKTY
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RESTAURANT A PENZION 
RUMBURAK
Projekt získal z ROP Jihovýchod dotaci ve výši 
21,8 milionů korun při celkové investici 
36,5 milionů korun. Příjemcem dotace je 
paní Vladka Pysková, majitelka restau-
rantu a penzionu Rumburak a my jsme se 
jí ptali, co ji přivedlo k podnikání v cestovním 
ruchu a samozřejmě také k dotaci. 

Váš restaurant leží kousek od malé 
vesničky Bítov, která má 158 obyva-
tel. Proč jste si vybrala zrovna toto 
místo? Máte k Bítovu osobní vztah? 
Úplně na začátku bylo přáním mne i mého 
manžela najít si klidné bydlení. Ale místo na sa-
motě u hradu Bítov nás tak okouzlilo, že jsme 
zde koupili rozestavěný penzion s restaurací, 
dostavěli jej a rozhodli se začít s podnikáním 
v cestovním ruchu. Osobní vztah k Bítovu ale 
máme také, protože oba dva jsme zde strávili 
v mládí každé léto.
Jak jste se dostala k informacím 
o možnostech čerpání dotací z ROP 
Jihovýchod? 
I když jsme byli rozhodnuti projekt uskuteč-
nit sami bez dotací, nakonec jsme se obrátili 
o radu na Krajský úřad v Brně. Tam nám po-
radili jak začít.
V čem spočívá váš projekt? 
Hlavně nás lákalo region Bítovska oživit a přilá-
kat sem více návštěvníků. Přístavba ubytovací 
kapacity, školícího sálu a rekreačně-sportov-

ního areálu tuto možnost nabízí. Důležité pro 
nás také bylo mít otevřeno celoročně a mít stá-
lé zaměstnance. Zatím jsme byli pouze sezónní 
restaurace od května do října.
Jak vás napadlo postavit tady roz-
hlednu? A kam až se dá dohlédnout?
Rozhledna byl takový náš tajný sen. Chtěli jsme 
ji asi před sedmi lety postavit v našem rodném 
městě Třebíči, jako součást projektu jiného 
charakteru než máme na Bítově, ale nesetkali 
jsme se pochopením třebíčských zastupitelů, 
tak jsme si našli Bítov a vůbec nelitujeme. Na-
konec je krásné, že po nás zůstane něco tak 
zajímavého možná i stovky let.
Rozhledna je vysoká 30 metrů a sahá do výšky 
504 metrů nad mořem. Je z ní vidět do široké-
ho okolí a když je „ostrý“ obzor, tak jsou vidět 
Alpy nebo spíš jejich předhůří.
Můžete již teď vyhodnotit, že vám 
projekt pomohl k vyšší návštěvnosti? 
Vzhledem k tomu, že jsme celý areál otevřeli 
pro veřejnost 4. července 2009, to znamená 
v rozjeté sezóně a bez reklamy, nedokáži přes-
ně říct o kolik se zvýšila návštěvnost. Ale je již 
spočítáno, že od 4. 7. do 31. 8. 2009 (59 dní) 
navštívilo rozhlednu 18 530 návštěvníků 
a z toho většina navštívila i restauraci. Takže 
návštěvnost stoupla jednoznačně. 
U vchodu do areálu máte krásnou sochu 
krkavce, řekněte nám víc o její historii.
Krkavec je miláčkem manžela, má ho již 
od mládí. Připadalo nám tedy příhodné, že 
restaurace ponese jméno Rumburak a že kr-
kavec bude mít svoji sochu. Dlouho jsme hle-
dali, kdo by nám ji postavil a měli jsme štěstí 
v podobě pana Michala Olšiaka ze Žďáru nad 
Sázavou. Stavěl ji zde na místě necelé dva mě-
síce a myslíme si, že se opravdu povedla. 

Ve které fázi, z pohledu dotace, se váš 
projekt nyní nachází? 
Projekt prakticky už skončil k 31. 8. 2009 a teď 
ho jen „dotáhnu“ papírově. Na začátku to pro 
mne bylo náročné, ale jsem docela pyšná, že 
jsem to dokázala (i když někdy s potížemi) do-
končit.
Je těžké dodržet všechny požadavky, 
které na příjemce dotací klademe? 
Každé požadavky ukládající určitou povinnost 
je většinou těžké v dnešní době dodržet. Ale 
když něčěmu věnujete tolik úsilí, snažíte se, 
abyste nezklamali své okolí a ani sami sebe.
Je to tedy spíše otázka přizpůsobivosti než ob-
tížnosti.
A na závěr, zkuste naše čtenáře jed-
nou větou pozvat, nalákat, aby váš 
areál navštívili.
Pokud chcete prožít pěknou dovolenou bez 
nudy v klidném prostředí a krásné přírodě, rádi 
vás u nás přivítáme.

Děkujeme za rozhovor.

PŘEDSTAVUJEME 
PROJEKTY
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DIALOG
 NAD
PROJEKTEM

REGIONÁLNÍ RADA JIHOVÝCHOD 
VÁS ZVE NA KONFERENCI

DNE 19. LISTOPADU 2009 
OD 9 DO 15 HODIN
V KONGRESOVÉM SÁLE INTERHOTELU 
VORONĚŽ BRNO, KŘÍŽKOVSKÉHO 47

ANEB JAK ZADAT, POSTAVIT 
A UDRŽET PROJEKT

8.00–9.00 
registrace účastníků

9.00–9.45 
zahájení konference

SOUTĚŽ TOP REALIZOVANÝCH PROJEKTŮ – představení 

projektů

9.45–10.45
VÝBĚROVÁ ŘÍZENÍ – první blok konference / JAK ZADAT

10.45–11.15 
přestávka

11.15–12.15
ZMĚNY V PROJEKTU – druhý blok konference / JAK POSTAVIT

12.15–13.15
polední přestávka

13.15–14.15
KONTROLY A AUDIT – třetí blok konference / JAK UDRŽET

14.15–14.30
TOP realizovaných projektů – vyhlášení výsledků soutěže

14.30–15.00
závěr konference

PROGRAM KONFERENCE

Pozváni jsou zástupci Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže, ministerstva pro místní rozvoj, 
ministerstva fi nancí, zástupci veřejné, soukromé i neziskové sféry a Evropské komise.

Vstup zdarma na základě úspěšné registrace na www.jihovychod.cz
Zde rovněž naleznete aktuální informace o konferenci.


