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Úvod

Přirozeným centrem Jihomoravského regionu soustřeďujícím třetinu obyvatel kraje je statutární město 
Brno, které je sídlem řady správních institucí, vzdělávacích zařízení, podnikatelských subjektů i kulturních 
a sportovních aktivit.
V roce 2007 se objevila možnost získat � nanční prostředky z Regionálního operačního programu NUTS II 
Jihovýchod na realizaci projektů zlepšujících občanskou vybavenost a kvalitu poskytovaných služeb veřej-
nosti. Na úrovni města byl proto vytvořen Integrovaný plán rozvoje města Brna „Zvýšení kvality poskyto-
vaných služeb pro veřejnost a rozšíření občanské vybavenosti města“.
Zaměření tohoto integrovaného plánu reagovalo na nedostatky v oblasti kvality života ve městě a orien-
tovalo se na podporu trvale udržitelného rozvoje města. Realizované projekty přispěly ke zvýšení kvality 
výuky ve školských zařízeních, zlepšení poskytovaných služeb kulturně-vzdělávacích zařízení a rozšíření 
infrastruktury a služeb v oblasti sociální a zdravotní. Výrazně se rozšířila nabídka míst pro trávení volného 
času i sport s celodenním využitím.
Publikace, která se Vám dostává do rukou, má být jakýmsi završením procesu uskutečnění a naplnění 
Integrovaného plánu rozvoje města a přibližuje veřejnosti jednotlivé realizované projekty.

Ing. Petr Vokřál, primátor statutárního města Brna
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2. INTEGROVANÝ PLÁN ROZVOJE MĚSTA
 
Integrovaným plánem rozvoje města (IPRM) se rozumí soubor vzájemně obsahově a časově provázaných akcí (projektů), které jsou 
realizovány na vymezeném území nebo v rámci tematického přístupu ve městech a směřují k dosažení společných cílů města. 

Integrovaný plán rozvoje města je základním koordinačním rámcem navazujícím na celkovou vizi a strategii rozvoje města za účelem 
identi� kace a řešení problémů rozvojových oblastí města v návaznosti na využití podpory ze strukturálních fondů. 

Cílem IPRM je koordinace aktivit a soustředění zdrojů na řešení nejzávažnějších identi� kovaných problémů a využití ekonomického a 
dalšího rozvojového potenciálu měst. Efektivita spočívá především ve smysluplné návaznosti a synergickém efektu jednotlivých aktivit 
a opatření. Tento integrovaný přístup přináší významný multiplikační efekt, který mobilizuje jak veřejné, tak soukromé zdroje.

Vytvoření Integrovaného plánu rozvoje města bylo nutnou podmínkou pro čerpání � nančních prostředků z Regionální-
ho operačního programu NUTS II Jihovýchod, a to z oblasti podpory 3.1 Rozvoj urbanizačních center. 

Pro statutární město Brno vznikly dva integrované plány, a to:

  IPRM I:  Komplexní regenerace historického centra včetně rozvoje služeb pro cestovní ruch
  IPRM II:  Zvýšení kvality poskytovaných služeb pro veřejnost a rozšíření občanské vybavenosti města

Tato publikace je věnována projektům realizovaným prostřednictvím IPRM II.
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3. Integrovaný plán rozvoje města Brna II: 
Zvýšení kvality poskytovaných služeb   pro veřejnost a rozšíření občanské vybavenosti města

Globálním cílem IPRM II bylo odstranění de� citu v oblasti občanské vybavenosti, rozšíření nabídky a kvality poskytovaných služeb pro veřejnost, které vedou k posílení sociální 
soudržnosti a ke zvýšení kvality života ve městě.
Cílem IPRM II bylo také posílení dlouhodobě udržitelného rozvoje města Brna a akcentování jednoho ze základních pilířů Strategie pro Brno – Kvality života.
S ohledem na výsledky socioekonomické analýzy a trvale udržitelný rozvoj města Brna, byla 
identi� kována poptávka po realizaci projektů ve třech základních oblastech podpory:

II. 1 Rozvoj volnočasových a vzdělávacích aktivit lokálního významu
V této oblasti podpory město reaguje na nedostatek ploch pro hry a volný pohyb dětí, špatný stav lokálních sportovišť a na silnou poptávku po možnostech sportovně-rekreač-
ního vyžití ze strany obyvatelstva.         
Cílem je tedy dovybavení města veřejně přístupnými zařízeními pro volnočasové aktivity sportovního charakteru s celodenním využitím a technické zhodnocení školských zaří-
zení směřující ke zvýšení kvality výuky.

II. 2 Rozvoj volnočasových aktivit celoměstského významu
Kulturně vzdělávací zařízení ve městě Brně se potýkají s nedostatkem � nančních prostředků na investice do infrastruktury, jejího zkvalitnění a souvisejících služeb pro občany. 
Vzhledem k tomuto problému a vzhledem k požadované celoměstské dimenzi těchto zařízení pro volný čas, je cíl oblasti podpory zaměřen na výstavbu a technické zhodnocení 
kulturně vzdělávacích zařízení celoměstského významu s cílem zlepšení kvality služeb.

II. 3 Rozvoj sociálních a zdravotnických služeb celoměstského významu
V sociální a zdravotnické oblasti je město Brno v současnosti postaveno před nutnost reagovat na řadu ekonomických, demogra� ckých a sociálních změn. Proti nárůstu podílu 
seniorů v populaci a růstu počtu osob ohrožených sociálním vyloučením stojí nedostatečná kapacita specializovaných zařízení pro tyto rizikové skupiny obyvatel, na což dále 
navazuje věcně  související nedostatečná infrastruktura zdravotnických zařízení města.   
Cílem oblasti podpory je rozšíření či technické zhodnocení infrastruktury a služeb celoměstského významu v oblasti sociální a zdravotní.
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4. Schvalovací proces, � nanční a časový harmonogram IPRM II
 
 Zastupitelstvo města Brna schválilo dne 24. 6. 2008 Integrovaný plán rozvoje města Brna Zvýšení kvality poskytovaných služeb pro veřejnost 
a rozšíření občanské vybavenosti města (IPRM II), jeho � nanční harmonogram, předběžný časový harmonogram, hodnoty monitorovacích indiká-
torů a seznam dílčích projektů.
IPRM II byl schválen Výborem regionální rady regionu soudržnosti Jihovýchod dne 19. 12. 2008. Smlouva o realizaci IPRM I mezi Statutárním měs-
tem Brnem a Regionální radou soudržnosti Jihovýchod byla podepsána dne 11. 5. 2009.

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Suma

2.1.A 0 0 28 251 38 031 44 725 32 439 69 461 212 906

2.1.B 0 24 460 50 212 19 528 0 70 932 140 291 305 423

2.1.F 0 0 0 0 100 916 17 652 16 336 134 904

2.2.A 0 0 8 280 18 816 69 936 24 962 61 171 183 165

2.3.A 0 10 131 10 415 27 245 26 853 5 476 71 488 151 608

2.3.B 0 6 107 14 401 0 0 0 68 484 88 993

CELKEM 0 40 692 111 558 103 620 242 431 151 461 427 232 1 077 000

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

2.1.A X X X X X X

2.1.B X X X X X X

2.1.F X X X X X

2.2.A X X X X X X X

2.3.A X X X X X X X

2.3.B X X X X X X X

Časový harmonogram realizace aktivit:

Finanční harmonogram jednotlivých aktivit (celková dotace v tis. Kč):



2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

2.1.A X X X X X X

2.1.B X X X X X X

2.1.F X X X X X

2.2.A X X X X X X X

2.3.A X X X X X X X

2.3.B X X X X X X X

5. Oblast podpory II.1 Rozvoj volnočasových a vzdělávacích aktivit lokálního významu

Aktivita A) Technické zhodnocení a výstavba sportovních zařízení zvyšujících kvalitu vzdělávání 
a zároveň přístupných široké veřejnosti

Projekty v této oblasti podpory jsou prioritně zaměřeny na zvýšení kvality vzdělávání, a to prostřednictvím modernizace stávajících či výstavby 
nových sportovních zařízení, která budou využívána zejména žáky základních škol. Sekundárním přínosem těchto zařízení je i jejich zpřístup-
nění široké veřejnosti, avšak pouze doplňkově, neboť prioritou je jejich využití v rámci školní výuky.

Seznam projektů:

NÁZEV PROJEKTU PŘEDKLADATEL

Zahrada v pohybu Statutární město Brno

Výstavba tělocvičny při ZŠ a MŠ Brno, Zeiberlichova 49 Statutární město Brno

Víceúčelová tělocvična při ZŠ Čejkovická Statutární město Brno

Rekonstrukce víceúčelového sportovního areálu Základní školy Brno, Heyrovského 32 Statutární město Brno

Rekonstrukce sportovního areálu při ZŠ Brno, Vedlejší 10 Statutární město Brno

Centrum pro sport a volný čas Komín Statutární město Brno

ZŠ Úvoz 55 – sportovní hřiště Statutární město Brno

ZŠ Novolíšeňská – Sportovní centrum pro všechny generace Statutární město Brno

Rekonstrukce sportovišť při ZŠ v Novém Lískovci Statutární město Brno

STARÁ ŠKOLKA Statutární město Brno

Revitalizace sportovních ploch při MŠ a ZŠ v MČ Brno-Židenice Statutární město Brno

Výstavba sportovního areálu při základní škole Masarova Statutární město Brno , MČ Brno-Líšeň

Rekonstrukce sportovišť v MČ Brno-střed Statutární město Brno

ZŠ Vranovská 17 – Rekonstrukce hřiště Statutární město Brno

Školní víceúčelové hřiště při ZŠ Otevřená Statutární město Brno 

Rekonstrukce víceúčelového hřiště v areálu ZŠ Arménská 21 Statutární město Brno

Rekonstrukce a rozšíření sportovně rekreačních ploch v areálu ZŠ Brno, Horníkova 1 Statutární město Brno , MČ Brno-Líšeň
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5. Oblast podpory II.1

A) Technické zhodnocení a výstavba sportovních zařízení zvyšující kvalitu 
vzdělávání a zároveň přístupných široké veřejnosti

Zahrada v pohybu

V rámci projektu byla vytvořena odpočinková zóna pro občany Horních a Dolních Heršpic a Přízřenic všech věkových kategorii. Areál slouží k výuce 
tělesné výchovy, při odpoledních aktivitách školní družiny a sportovních kroužků. Hřiště mohou navštěvovat rodiče s dětmi, senioři, kteří mohou 
využit klidovou zónu s altánem, lavičkami a ohništěm. Skatepark je určen ke kolektivním sportovním aktivitám, altán a ohniště slouží jak k výuce, tak 
i ke společenským událostem. 

Zhotovitel:  Zemako, s.r.o.
Celkové náklady:  3 693 162 Kč
Dotace:  2 757 524 Kč
Termín realizace:  5/2012 – 1/2014
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A) Technické zhodnocení a výstavba sportovních zařízení zvyšující kvalitu 
vzdělávání a zároveň přístupných široké veřejnosti

Výstavba tělocvičny při ZŠ a MŠ Brno, Zeiberlichova 49

Nově vybudovaná tělocvična se nachází v bezprostřední blízkosti stávajícího objektu školy. Budova má jedno podzemní podlaží a jedno nadzemní 
podlaží v celém svém půdorysu. Tělocvična splňuje parametry pro odbíjenou a další míčové hry. Ve spodní části je sociální zázemí a šatny. V přízemí od 
vrátnice je z haly výhled do prostoru tělocvičny a dále vstup do chodby, kde je umístěna kotelna, sociální zázemí, klubovna (herna, která bude sloužit 
pro potřeby školní družiny) a průchod do základní školy. Pro veřejnost a odpolední aktivity mládeže je určen přímý vstup z ulice Školní.

Zhotovitel:  KOMFORT, a.s.
Celkové náklady:  34 920 527 Kč
Dotace:  20 186 874 Kč
Termín realizace:  2/2012 – 12/2012
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5. Oblast podpory II.1

A) Technické zhodnocení a výstavba sportovních zařízení zvyšující kvalitu 
vzdělávání a zároveň přístupných široké veřejnosti

Víceúčelová tělocvična při ZŠ Čejkovická

Nově postavená budova má jedno podzemní podlaží a jedno nadzemní podlaží. Bezbariérovým vstupem z ulice Čejkovické od parkoviště se dostane-
me přes zádveří přímo do vstupní haly tělocvičny, odkud je výhled na hrací plochu. Vlastní sportovní plocha tělocvičny má velikost 20 x 36,6 x 8,2m 
tak, aby splnila parametry pro hřiště na odbíjenou (2 příčná a 1 podélné hřiště), košíkovou, � orbal a další míčové hry. V úrovni 1. PP je kromě vlastní 
sportovní plochy i vstup pro veřejnost, výstupy na pozemek, provozní a technické zázemí, bezbariérové šatny, šatny a tribuna pro 150 sedících diváků. 

Zhotovitel:  ESOX, spol. s r.o.
Celkové náklady:  49 257 433 Kč
Dotace:  38 030 540 Kč
Termín realizace:  4/2011- 8/2012
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A) Technické zhodnocení a výstavba sportovních zařízení zvyšující kvalitu 
vzdělávání a zároveň přístupných široké veřejnosti

Rekonstrukce víceúčelového sportovního areálu 
Základní školy Brno, Heyrovského 32

V rámci realizace projektu došlo k celkové rekonstrukci atletické dráhy, k rekonstrukci sportoviště na jeden basketbalový koš a k úplné výměně povrchu 
basketbalového hřiště. Byla provedena modernizace asfaltového víceúčelového sportoviště a dvou volejbalových hřišť položením umělé trávy. Vzniklo 
sociální zařízení pro sportující veřejnost a zázemí pro správce. Celý areál je řešen bezbariérově a došlo také k úpravě přilehlé zeleně a k oplocení 
sportovišť. 

Zhotovitel:  STRABAG, a.s.
Celkové náklady:  5 032 218 Kč
Dotace:  4 158 488 Kč
Termín realizace:  4/2010 – 11/2010
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5. Oblast podpory II.1

A) Technické zhodnocení a výstavba sportovních zařízení zvyšující kvalitu 
vzdělávání a zároveň přístupných široké veřejnosti

Rekonstrukce sportovního areálu při ZŠ Brno, Vedlejší 10

Realizací projektu byl modernizován zastaralý sportovní areál při ZŠ Brno, Vedlejší 10. Byla rekonstruována celkem tři hřiště pro kolektivní sporty, 
v areálu vznikla plocha pro cvičení aerobiku, jednoho pruhu běžecké dráhy bylo využito pro zřízení výseče pro vrh koulí a doskočiště pro skok do dálky. 
V areálu jsou rozmístěny jednoduché atrakce pro rozvíjení dětské obratnosti a stability. Součástí projektu je nové zázemí, šatny a hygienické místnosti. 

Zhotovitel:  SWIETELSKY stavební s.r.o.
Celkové náklady:  10 641 290 Kč
Dotace:  7 810 076 Kč
Termín realizace:  6/2010 – 8/2011
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A) Technické zhodnocení a výstavba sportovních zařízení zvyšující kvalitu 
vzdělávání a zároveň přístupných široké veřejnosti

Centrum pro sport a volný čas Komín

Byl vytvořen komplexní areál pro volnočasové a sportovní aktivity při ZŠ Pastviny, který slouží nejen žákům, ale zejména široké veřejnosti. Rekon-
struováno bylo hřiště, celý atletický sektor, dětské hřiště, nově se vybudovalo technické zázemí, šatny se sociálním zařízením a dvě hřiště. Součástí 
projektu bylo také vybudování příjezdové komunikace, zpevněných ploch a oplocení.

Zhotovitel:  IMOS Brno, a.s.
Celkové náklady:  17 375 031 Kč
Dotace:  13 718 677 Kč
Termín realizace:  2/2012 – 3/2013

15
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5. Oblast podpory II.1

A) Technické zhodnocení a výstavba sportovních zařízení zvyšující kvalitu 
vzdělávání a zároveň přístupných široké veřejnosti

ZŠ Úvoz 55 – sportovní hřiště

Realizací projektu došlo ke zkvalitnění výuky tělesné výchovy této sportovně zaměřené školy. Navíc se významně rozšířila nabídka volnočasových 
aktivit nejen pro žáky základní školy, ale i pro veřejnost, a to převážně z řad občanů města Brna. Zrekonstruované sportoviště zahrnuje atletický ovál 
s běžeckou rovinkou, hřiště na malou kopanou bez mantinelů, dvě hřiště na volejbal, víceúčelové hřiště, vrhačský sektor, dětské hřiště, zastřešení 
spojení mezi školní budovou a budovou polytechnických dílen.

Zhotovitel:  SWIETELSKY stavební s.r.o.
Celkové náklady:  21 196 393 Kč
Dotace:  16 578 633 Kč
Termín realizace:  5/2012 – 4/2013
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A) Technické zhodnocení a výstavba sportovních zařízení zvyšující kvalitu 
vzdělávání a zároveň přístupných široké veřejnosti

ZŠ Novolíšeňská – Sportovní centrum pro všechny generace

Cílem projektu bylo dovybavit MČ Brno-Líšeň veřejně přístupnými zařízeními pro volnočasové aktivity sportovního charakteru s celodenním využitím. 
Byla provedena rekonstrukce stávajících sportovišť (výměna povrchu futsalového hřiště, 2 volejbalových kurtů), generální oprava stávajících šaten, 
sprch, WC a přístavba k budově stávající tělocvičny, jejíž součástí jsou šatny včetně sociálního zázemí a místnosti pro správce areálu. Součástí přístavby 
je cvičební sál využívaný pro aerobic, taneční aktivity a gymnastickou přípravu.

Zhotovitel:  DIRS Brno s.r.o.
Celkové náklady:  12 990 942 Kč
Dotace:  9 764 863 Kč
Termín realizace:  12/2012 – 11/2014
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5. Oblast podpory II.1

A) Technické zhodnocení a výstavba sportovních zařízení zvyšující kvalitu 
vzdělávání a zároveň přístupných široké veřejnosti

Rekonstrukce sportovišť při ZŠ v Novém Lískovci

V rámci projektu byly zrekonstruovány a dobudovány dva sportovní areály v Brně-Novém Lískovci (ZŠ Svážná a ZŠ Kamínky), bez jejichž rekonstrukce 
by byl jejich další provoz značně omezen. Na hřišti při ZŠ Svážná bylo nově vybudováno dětské hřiště, modernizováno univerzální hřiště s umělou 
trávou a univerzální hřiště s tartanem, došlo k úpravě erozních svahů zpevněním dřevěnými prvky a odvedením dešťové vody. Na hřišti při ZŠ Kamínky 
bylo nově vybudováno tenisové hřiště s umělým povrchem a sektor pro vrh koulí, modernizováno univerzální hřiště pro míčové hry s umělou trávou 
a běžecká rovinka, dále byly vybudovány nebo rekonstruovány další objekty, jako jsou přístupové chodníky apod. 

Zhotovitel:  PROSTAVBY, a.s.
Celkové náklady:  19 486 294 Kč
Dotace:  16 282 774 Kč
Termín realizace:  6/2010 – 11/2011
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A) Technické zhodnocení a výstavba sportovních zařízení zvyšující kvalitu 
vzdělávání a zároveň přístupných široké veřejnosti

Stará školka

Rekonstrukcí objektu bývalé mateřské školy na ul. Ostopovická v Brně-Bosonohách vzniklo Integrované centrum volného času BOSA, do provozu bylo 
uvedeno v roce 2012. Je provozováno městskou částí a nabízí širokou paletu volnočasových aktivit pro všechny věkové kategorie. Vybudována byla 
tělocvična, 4 klubové místnosti, podkrovní ateliér a sociální zázemí.

Zhotovitel:  1. VASTO spol. s r.o.
Celkové náklady:  6 964 833 Kč
Dotace:  3 802 343 Kč
Termín realizace:  4/2011 – 5/2012

19
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5. Oblast podpory II.1

A) Technické zhodnocení a výstavba sportovních zařízení zvyšující kvalitu 
vzdělávání a zároveň přístupných široké veřejnosti

Revitalizace sportovních ploch v MČ Brno-Židenice

V rámci projektu byly revitalizovány sportovní plochy Masarykovy ZŠ Kamenačky (nové venkovní hřiště, šatny, rekonstrukce tělocvičny), rekonstruová-
no bylo víceúčelové hřiště na ulici Souběžná, Boettingrova, Pastrnkova x Šámalova a regenerováno bylo také školní hřiště včetně atletického oválu při 
ZŠ Krásného. Realizací tohoto projektu získaly děti a veřejnost moderní, estetická, víceúčelová sportoviště s možností bezpečného sportovního vyžití.

Zhotovitel:  Gardenline, s.r.o.; VYSSPA Sports Technology s.r.o. 
Celkové náklady:  27 964 203 Kč
Dotace:  22 680 716 Kč
Termín realizace:  5/2015 – 12/2015
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A) Technické zhodnocení a výstavba sportovních zařízení zvyšující kvalitu 
vzdělávání a zároveň přístupných široké veřejnosti

Výstavba sportovního areálu při základní škole Masarova

Hlavním cílem projektu bylo zkvalitnění, zlepšení a zdokonalení výuky tělesné výchovy na ZŠ Masarova v Brně-Líšni. Bylo vybudováno veřejně 
přístupné sportoviště, jehož součástí jsou hřiště s kurty na odbíjenou, nohejbal, tenis a malou kopanou. Dále byla vybudována běžecká dráha a 
sektory pro skok do dálky a vrh koulí.

Zhotovitel:  TUBEKO SPORT, spol. s.r.o.
Celkové náklady:  7 978 335 Kč
Dotace:  5 430 243 Kč
Termín realizace:  6/2014 – 6/2015

21

stav po realizaci

stav před realizací



5. Oblast podpory II.1

A) Technické zhodnocení a výstavba sportovních zařízení zvyšující kvalitu 
vzdělávání a zároveň přístupných široké veřejnosti

Rekonstrukce sportovišť v MČ Brno-střed

Projekt byl zaměřen na rekonstrukci a vybudování víceúčelových sportovních hřišť při vybraných základních a mateřských školách na území Městské 
části Brno-střed. Konkrétně se jedná o školy na ulici Křídlovická, Kotlářská, Horní a Husova. Tato sportoviště jsou v dopoledních hodinách využívána 
pro výuku tělesné výchovy dětí ze škol a v odpoledních hodinách jsou zpřístupněna veřejnosti z širokého okolí. Součástí projektu bylo také vybudování 
sportovního a rekreačního areálu na Kraví hoře.

Zhotovitel:  SWIETELSKY stavební s.r.o.; STRABAG a.s.; PROSTAVBY a.s.
Celkové náklady:  38 926 056 Kč
Dotace:  31 735 976 Kč
Termín realizace:  5/2015 – 12/2015
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A) Technické zhodnocení a výstavba sportovních zařízení zvyšující kvalitu 
vzdělávání a zároveň přístupných široké veřejnosti

ZŠ Vranovská 17 – Rekonstrukce hřiště

Víceúčelový sportovní areál umístěný při ZŠ Vranovská 17 se nacházel v havarijním stavu. Nově vzniklé hřiště je rozděleno dle provozu na volejbalové 
hřiště a na hřiště pro malou kopanou včetně běžeckých drah. Do víceúčelového hřiště je zahrnuto i doskočiště pro skok daleký, sektor pro vrh koulí a 
mobilní sklad sportovních potřeb. Celé hřiště je oploceno bránami a brankami pro vstup. Provoz probíhá za dozoru pověřené osoby. 

Zhotovitel:  mmcité + a.s.
Celkové náklady:  7 943 307 Kč
Dotace:  6 507 407 Kč
Termín realizace:  6/2015 –12/2015

stav před realizací
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5. Oblast podpory II.1

A) Technické zhodnocení a výstavba sportovních zařízení zvyšující kvalitu 
vzdělávání a zároveň přístupných široké veřejnosti

Školní víceúčelové hřiště při ZŠ Otevřená

Cílem projektu bylo vybudovat u základní školy víceúčelové hřiště, běžeckou dráhu a dráhu pro skok daleký. Součástí projektu byla parková úprava 
a herní prvky sloužící pro zázemí školní družiny a také pro sousední mateřskou školu. V odpoledních hodinách probíhají sportovní kroužky občanských 
sdružení a tělovýchovných skupin MČ Brno-Žebětín a také široké veřejnosti.

Zhotovitel:  PS Brno, s.r.o.
Celkové náklady:  11 910 060 Kč
Dotace:  9 544 691 Kč
Termín realizace:  3/2015 – 8/2015
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A) Technické zhodnocení a výstavba sportovních zařízení zvyšující kvalitu 
vzdělávání a zároveň přístupných široké veřejnosti

Rekonstrukce víceúčelového hřiště v areálu ZŠ Arménská 21

Záměrem projektu bylo provedení rekonstrukce povrchu plochy školního hřiště při ZŠ Arménská v Brně-Bohunicích, atletické dráhy a renovace tribuny 
včetně jejího zastřešení. Dále byly vybudovány nové šatny se sociálním zázemím a technickou místností pro správce.

Zhotovitel:  SWIETELSKY stavební s.r.o.
Celkové náklady:  9 546 427 Kč
Dotace:  7 233 296 Kč
Termín realizace:  5/2015 – 9/2015

stav před realizací

25



5. Oblast podpory II.1

A) Technické zhodnocení a výstavba sportovních zařízení zvyšující kvalitu 
vzdělávání a zároveň přístupných široké veřejnosti

Rekonstrukce a rozšíření sportovně rekreačních ploch v areálu 
ZŠ Brno, Horníkova 1

V rámci projektu byla zrekonstruována plocha atletického oválu s lajnováním, plocha sektoru skoku do dálky, bude rozšířena plocha na streetball, 
zrekonstruována plocha pod venkovními posilovacími stroji včetně montáže venkovních posilovacích strojů. V rámci sportovně rekreační zóny bylo 
zrekonstruováno také dětské hřiště a vybudován altán.

Zhotovitel:  Linhart, spol. s r.o.
Celkové náklady:  8 404 714 Kč
Dotace:  7 144 000 Kč
Termín realizace:  3/2015 – 7/2015
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6. Oblast podpory II.1

6. Oblast podpory II.1 Rozvoj volnočasových a vzdělávacích aktivit lokálního významu
Aktivita B) Regenerace veřejného prostranství pro volnočasové aktivity nekomerčního charakteru
Projekty v této oblasti podpory jsou zaměřeny na regeneraci veřejných prostranství tak, aby sloužily veřejnosti jednak pro sportovní 
vyžití, ale také na relaxaci obyvatel. 

Seznam projektů:

NÁZEV PROJEKTU PŘEDKLADATEL

Rekonstrukce veřejného sportoviště za domem Glinkova 13–17 Statutární město Brno

Sportovně rekreační areál „U Hrocha“ Malá baseballová liga

Dětská hřiště v parku Národního odboje při ul. Šelepova, Brno Statutární město Brno

SALVe – Salesiánský areál pro líšeňskou veřejnost – rozšíření možností volnočasových a sportovních aktivit (Brno-Líšeň) Salesiánská provincie Praha

Sportovní areál Brno-Útěchov Statutární město Brno

Regionální biocentrum Cacovický ostrov – revitalizace Statutární město Brno

Revitalizace parku Bubeníčkova v městské části Brno-Židenice Statutární město Brno

Areál volného času při ulici Mírová u pramene sv. Floriána Statutární město Brno

Čertova rokle – srdce Lesné Občanské sdružení pro životní prostředí na Ježkové

Rekonstrukce venkovního hřiště včetně sociálního zařízení v areálu TJ Sokol Brno I na Kounicově ulici Tělocvičná jednota Sokol Brno I., o. s.

Sportovní areál lokalita Hněvkovského Statutární město Brno

Sportovní areál při Masarykově základní škole a Mateřské škole Brno, Zemědělská 29 Statutární město Brno

Rekonstrukce sportoviště při ZŠ Jasanová 2, Jundrov – 2. etapa Statutární město Brno

IN line dráha při ZŠ Brno, Pavlovská 16, Brno-Kohoutovice Statutární město Brno

Relaxační a pohybové prostory ZŠ, Bosonožské náměstí 44, včetně technického a sociálního zázemí Statutární město Brno

Novostavba tělocvičny v MČ Brno-Tuřany Statutární město Brno

Otevřená škola – pohybem k zdravému životnímu stylu Statutární město Brno.

Sportovně-rekreační plocha Kartouzská, Brno Statutární město Brno

Regenerace veřejných prostranství pro volnočasové aktivity nekomerčního charakteru na území městské části Brno- sever Statutární město Brno

Regenerace sportovišť v lokalitách Vsetínská, Trýbova, Čechyňská Statutární město Brno

Rokle – Centrální park městské části Brno-Líšeň Statutární město Brno , MČ Brno-Líšeň

Zvýšení atraktivity Brněnské přehrady Statutární město Brno

Sokolské volnočasové sportovní centrum TJ Sokol Brno-Obřany a Maloměřice

Regenerace veřejných prostranství pro volnočasové aktivity a revitalizace volně přístupných sportovišť v MČ Brno- Jundrov Statutární město Brno

Dobudování sportovně rekreačního areálu Pod Plachtami v Brně-Novém Lískovci, 1. etapa Statutární město Brno , MČ Brno-Nový Lískovec

Regenerace sportovišť v lokalitách Rybářská, Botanická a transformace sportoviště Vysoká na parkour Statutární město Brno

Dokončení sportovního areálu Medlánky, revitalizace škvárového hřiště Statutární město Brno , MČ Brno-Medlánky

Odpočinková a sportovní  zóna „TERÉNKY“ k.ú. Brno-Slatina Statutární město Brno 
27
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6. Oblast podpory II.1

B) Regenerace veřejného prostranství pro volnočasové aktivity 
nekomerčního charakteru

Rekonstrukce veřejného sportoviště za domem Glinkova 13–17

Cílem projektu bylo rozšíření a zkvalitnění hracích ploch pro děti a mládež a regenerace zeleně s rekreačním využitím pro občany MČ Kohoutovice. 
Rekonstrukcí prošlo dětské hřiště, hřiště na míčové hry, byly vyměněny stoly na stolní tenis, zrekonstruována schodiště, chodníky a opěrné zdi. 

Zhotovitel:  Cooptel, stavební a.s.
Celkové náklady:  6 429 278 Kč
Dotace:  4 220 855 Kč
Termín realizace:  8/2010 – 3/2011
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B) Regenerace veřejného prostranství pro volnočasové aktivity 
nekomerčního charakteru

Sportovně rekreační areál „U Hrocha“

V rámci projektu bylo vybudováno multifunkční sportoviště v areálu Brno-Komín. Jde o deset vzájemně propojených celků sloužících k rekreaci a 
sportu všem obyvatelům bez omezení: zatravněné hřiště, kurty na volejbal a nohejbal s univerzálním povrchem (v zimě kluziště), venkovní � tness 
centrum, petanque, dětské hřiště s prolézačkami, správa areálu, šatny, plocha pro psy, parkoviště, klidová zóna s parkovou úpravou.

Zhotovitel:  H a S t, spol. s.r.o.
Celkové náklady:  34 920 527 Kč
Dotace:  33 743 237 Kč
Termín realizace:  11/2013 – 9/2014
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6. Oblast podpory II.1

B) Regenerace veřejného prostranství pro volnočasové aktivity 
nekomerčního charakteru

Dětská hřiště v parku Národního odboje při ul. Šelepova, Brno

Hlavním cílem projektu bylo vybudovat kvalitní a moderní dětská hřiště a změnit dosavadní nevyhovující stav parku tak, aby odpovídal aktuálním 
požadavkům na trávení volného času a přilákal do parku více návštěvníků. Byla vybudována dvě dětská hřiště včetně dopadových ploch, herních 
prvků a byly zrekultivovány okolní travnaté plochy.

Zhotovitel:  EU-DIS, a.s.
Celkové náklady:  3 223 843 Kč
Dotace:  2 510 403 Kč
Termín realizace:  9/2010 – 2/2011
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B) Regenerace veřejného prostranství pro volnočasové aktivity 
nekomerčního charakteru

SALVe- Salesiánský areál pro líšeňskou veřejnost – rozšíření možností 
volnočasových a sportovních aktivit (Brno-Líšeň)

Cílem předkládaného projektu bylo vybudovat novou budovu a hřiště, které vyřeší kapacitní problémy, se kterými se Salesiánská provincie do té 
doby potýkala. Prostřednictvím této investice bylo vybudováno zázemí pro indoorové aktivity, animátory, dobrovolníky, sportovní pedagogy, ale 
také skladovací prostory. Pro venkovní aktivity byla vybudována nová hřiště, neboť stávající byla nedostačující a pro malé děti nebezpečná (hřiště 
pro hokejbal, basketbal, skateboard, dětské hřiště pro menší děti, fotbalové hřiště s navazujícími možnostmi využití).

Zhotovitel:  RAPOS, spol. s.r.o.
Celkové náklady:  40 956 968 Kč
Dotace:  34 933 503 Kč
Termín realizace:  8/2009 – 11/2010
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6. Oblast podpory II.1

B) Regenerace veřejného prostranství pro volnočasové aktivity 
nekomerčního charakteru

Sportovní areál Brno-Útěchov

Cílem projektu byla revitalizace sportovního areálu v městské části Brno-Útěchov. Nejprve byla v rámci projektu zdemolována stávající zchátralá 
budova zázemí areálu. Následně došlo k výstavbě vlastního sportovního centra. V rámci objektu vznikla denní místnost pro sportovce s recepcí k 
šatnám sportovců, tělocvična pro aerobik, klubovna TJ Útěchov a sklad sportovního náčiní.

Zhotovitel:  Moravská stavební unie – MSU s.r.o.
Celkové náklady:  13 013 359 Kč
Dotace:  9 916 203 Kč
Termín realizace:  5/2014 – 3/2015
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B) Regenerace veřejného prostranství pro volnočasové aktivity 
nekomerčního charakteru

Regionální biocentrum Cacovický ostrov – revitalizace

Hlavním cílem projektu bylo vytvoření podmínek pro celoroční každodenní rekreaci a relaxaci obyvatel přilehlých městských částí v přírodním prostře-
dí a obnovení ekosystému údolní nivy řeky Svitavy.  Revitalizace je zaměřena na terénní úpravy (především vybudování terénní deprese), výstavby 
sítě cest, veřejné osvětlení, vegetační úpravy, vybudování dětského hřiště a vybavení příslušným mobiliářem.

Zhotovitel:  PŘEMYSL VESELÝ stavební a inženýrská činnost s.r.o.
Celkové náklady:  13 054 080 Kč
Dotace:  10 824 966 Kč
Termín realizace:  2/2010 – 6/2011
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6. Oblast podpory II.1

B) Regenerace veřejného prostranství pro volnočasové aktivity 
nekomerčního charakteru

Revitalizace parku Bubeníčkova v městské části Brno-Židenice 

Záměrem bylo vytvoření kvalitního pobytového a parkového prostoru pro krátkodobou rekreaci dětí i dospělých. Byly zrekonstruovány pěší komu-
nikace, hřiště na míčové hry, dětské hřiště, které je po svém obvodu oploceno, byl zřízen výběh pro psy a vybavení parku příslušným mobiliářem. 
Revitalizace rovněž zahrnuje výstavbu veřejného osvětlení, vybudování závlahy a celkovou regeneraci zeleně.

Zhotovitel:  Cooptel, stavební a.s.
Celkové náklady:  12 277 648 Kč
Dotace:  9 311 946 Kč
Termín realizace:  3/2010 – 5/2011
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B) Regenerace veřejného prostranství pro volnočasové aktivity 
nekomerčního charakteru

Areál volného času při ulici Mírová u pramene sv. Floriána

Cílem projektu bylo odstranit de� cit v oblasti občanské vybavenosti MČ Brno-Černovice a rozšířit nabídku trávení volného času a poskytovaných služeb 
pro veřejnost. Vznikl areál se dvěma víceúčelovými hřišti pro míčové hry, dětským hřištěm s herními prvky, odpočívadlem a přírodní vodní nádrží.

Zhotovitel:  EUROVIA a.s.
Celkové náklady:  6 061 221 Kč
Dotace:  2 983 280 Kč
Termín realizace:  6/2012 – 6/2013
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6. Oblast podpory II.1

B) Regenerace veřejného prostranství pro volnočasové aktivity 
nekomerčního charakteru

Čertova rokle – srdce Lesné 

Cílem projektu byla obnova funkcí Čertovy rokle a znovunabytí atraktivnosti a proslulosti této územní dominanty urbanisticky známého sídliště 
Lesná. Byly vybudovány sportovní plácky pro mládež, dětská hřiště pro rodiče s dětmi a klidové zóny, které podpoří aktivní trávení volného času.

Zhotovitel:  Hřiště, s.r.o.
Celkové náklady:  4 562 892 Kč
Dotace:  4 220 675 Kč
Termín realizace:  4/2011 – 10/2011
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B) Regenerace veřejného prostranství pro volnočasové aktivity 
nekomerčního charakteru

Rekonstrukce venkovního hřiště včetně sociálního zařízení 
v areálu TJ Sokol Brno I na Kounicově ulici

Hlavním záměrem projektu bylo technicky zhodnotit stávající sportovní areál na moderní sportovně společenský komplex s veřejným přístupem. 
Rekonstrukce zahrnovala atletický ovál s tartanovým povrchem, hřiště pro míčové sporty uvnitř atletického oválu, cvičiště pro hromadná vystoupení, 
umělou lezeckou stěnu, překážkovou dráhu, nově vybudované sociální zařízení a technické sítě.

Zhotovitel:  SWIETELSKY stavební s.r.o.
Celkové náklady:  18 653 305 Kč
Dotace:  15 307 782 Kč
Termín realizace:  12/2011 – 10/2012

37

stav po realizaci

stav před realizací



6. Oblast podpory II.1

B) Regenerace veřejného prostranství pro volnočasové aktivity 
nekomerčního charakteru

Sportovní areál lokalita Hněvkovského 

Vybudováním sportovního areálu byl splněn cíl projektu v podobě rozšíření nabídky volnočasových zařízení v MČ Brno-jih. Rekonstruován byl sport-
klub, skatepark, tenisové hřiště, víceúčelové hřiště a vznikla nová lávka přes řeku Svratku. Z revitalizované plochy vznikl sportovní areál, který je 
funkčně začleněn mezi již realizovaná sportovní zařízení v okolí.

Zhotovitel:  Inženýrské stavby s.r.o.
Celkové náklady:  68 817 855 Kč
Dotace:  13 900 870 Kč
Termín realizace:  1/2012 – 4/2014
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B) Regenerace veřejného prostranství pro volnočasové aktivity 
nekomerčního charakteru

Sportovní areál při Masarykově základní škole 
a Mateřské škole Brno, Zemědělská 29

Záměrem projektu bylo vybudovat plně vyhovující sportovní areál s moderním povrchem. Realizací došlo k rozšíření nabídky volnočasových aktivit pro 
žáky ZŠ a veřejnost. Byla vybudována atletická plocha a víceúčelové hřiště, čímž vznikl běžecký okruh, atletická rovinka, futsalové hřiště, basketbalová 
a volejbalová hřiště.

Zhotovitel:  SWIETELSKY stavební s.r.o.
Celkové náklady:  5 752 756 Kč
Dotace:  4 308 069 Kč
Termín realizace:  5/2013 – 1/2014
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6. Oblast podpory II.1

B) Regenerace veřejného prostranství pro volnočasové aktivity 
nekomerčního charakteru

Rekonstrukce sportoviště při ZŠ Jasanová 2, Jundrov – 2. etapa

Vybudováním nového sportoviště získala MČ Brno-Jundrov kvalitnější prostory pro sportovní vyžití žáků základní školy a široké veřejnosti. Byl 
vybudován atletický ovál, sprinterská rovinka, sektor pro skok daleký a víceúčelové hřiště uprostřed oválu. Vznikl sklad sportovního vybavení, 
vybudováno bylo osvětlení hřiště, záchytné sítě, oplocení areálu a zpevněné plochy.

Zhotovitel:  D.I.S., spol. s r.o.
Celkové náklady:  11 752 132 Kč
Dotace:  9 406 739 Kč
Termín realizace:  7/2014 – 6/2015
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B) Regenerace veřejného prostranství pro volnočasové aktivity 
nekomerčního charakteru

IN line dráha při ZŠ Brno, Pavlovská 16, Brno-Kohoutovice

V rámci projektu byla nově vybudována asfaltobetonová bruslařská dráha (ovál) a víceúčelové hřiště s umělým povrchem pro míčové sporty, které se 
nachází uvnitř oválu. V areálu je umístěn nový mobiliář. Pro návštěvníky in-line dráhy je vybudován dřevěný přístřešek pro přezouvání bruslařů. Sou-
částí projektu byla rekonstrukce stávajícího asfaltového chodníku a betonových schodišť i vybudování nového schodiště ve směru od ulice Bellova.

Zhotovitel:  PROSTAVBY, a.s.
Celkové náklady:  10 757 785 Kč
Dotace:  8 185 408 Kč
Termín realizace:  3/2015 – 7/2015
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6. Oblast podpory II.1

B) Regenerace veřejného prostranství pro volnočasové aktivity 
nekomerčního charakteru

Relaxační a pohybové prostory ZŠ, Bosonožské náměstí 44, 
včetně technického a sociálního zázemí 

Realizací projektu dojde k narovnání nynějšího stavu, kdy je v Bosonohách dlouhodobě postrádán objekt určený k celoročním sportovním aktivitám. 
Projekt plánuje přístavbu sportovních prostor na současném dvoře základní školy, která doposud nemá vlastní tělocvičnu. V přízemí se bude nacházet 
zázemí tělocvičny.  Dále zde bude technická místnost a spisovna. Ve druhém podlaží bude jádro přístavby – sál s rozměry 17x7 m.

Zhotovitel:  PSA Group, spol. s r.o.
Celkové náklady:  17 949 719 Kč
Dotace:  14 171 164 Kč
Termín realizace:  10/2014 – 12/2015
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B) Regenerace veřejného prostranství pro volnočasové aktivity 
nekomerčního charakteru

Novostavba tělocvičny v MČ Brno-Tuřany

Cílem projektu je oživit sportovní život v městské části vybudováním zcela nové tělocvičny, obnovit závodní činnost dříve tradičních sportovních 
oddílů basketbalu a volejbalu, rozvíjet i další sporty jako např. � orbal, házená, badminton apod. Realizací projektu získají děti a veřejnost MČ moderní 
víceúčelová sportoviště. Bude zajištěna možnost tréninků stávajících sportovců (fotbalisté, tenisté) i v zimním období.

Zhotovitel:  KOMFORT a.s.
Celkové náklady:  48 938 853 Kč
Dotace:  38 947 972 Kč
Termín realizace:  5/2015 – 12/2015
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6. Oblast podpory II.1

B) Regenerace veřejného prostranství pro volnočasové aktivity 
nekomerčního charakteru

Otevřená škola – pohybem k zdravému životnímu stylu 

Hlavním cílem projektu byla úprava areálu školního hřiště, které je součástí objektu Waldorfské ZŠ a MŠ Brno, Plovdivská 8, který byl z důvodu dezo-
látního stavu uzavřen. Stavební práce zahrnovaly vybudování atletického oválu a rovinky, víceúčelového hřiště a skladu, osazení dětskými herními 
prvky, úpravu terénních schodů (tribuna), opravu zpevněných ploch a sadové úpravy.

Zhotovitel:  Linhart spol. s r.o.
Celkové náklady:  6 449 159 Kč
Dotace:  4 191 194 Kč
Termín realizace:  3/2014 – 10/2014
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B) Regenerace veřejného prostranství pro volnočasové aktivity 
nekomerčního charakteru

Sportovně-rekreační plocha Kartouzská, Brno

Cílem projektu je zkvalitnění vzhledu a využitelnosti parku Kartouzská. Dojde ke zvýšení pobytového komfortu v místě, kde veřejných ploch pro rekre-
aci obyvatel není dostatek. Vznikne víceúčelové hřiště, lanová prolézačka a nízká horizontální cvičná šplhací stěna. Malým dětem bude sloužit dětské 
hřiště s herními prvky. Areál bude doplněn soustavou parkových lavic a ploch s herními stolky. Zrekonstruovaný asfaltový chodník bude lemován 
betonovou zídkou, která bude místy doplněná dřevěnými sedáky.

Zhotovitel:  GREEN PROJECT, s.r.o.
Celkové náklady:  11 999 001 Kč
Dotace:  9 325 113 Kč
Termín realizace:  10/2014 – 12/2015
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6. Oblast podpory II.1

B) Regenerace veřejného prostranství pro volnočasové aktivity 
nekomerčního charakteru

Regenerace veřejných prostranství pro volnočasové aktivity 
nekomerčního charakteru na území městské části Brno-sever 

Cílem projektu je regenerace odpočinkové zóny při ulici Vyhlídka, která svou ideální polohou a značným záběrem aktivit osloví široké spektrum 
obyvatel sídliště Lesná. Na sportovišti Vyhlídka bude vybudováno klecové sportoviště pro míčové hry (volejbal, basketbal, fotbal), plocha pro parkour 
a � tness, in-line dráha pro teenagery a dospělé, in-line dráha pro děti, zákoutí s grilem a posezením.

Zhotovitel:  D.I.S., spol. s r.o.
Celkové náklady:  6 573 195 Kč
Dotace:  5 338 814 Kč
Termín realizace:  4/2015 – 9/2015
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B) Regenerace veřejného prostranství pro volnočasové aktivity 
nekomerčního charakteru

Regenerace sportovišť v lokalitách Vsetínská, Trýbova, Čechyňská

Projekt nabízí především mládeži atraktivní zařízení stimulující ji ke sportu a potřebě spolupráce v rámci kolektivních míčových her. Realizací tohoto 
projektu získali obyvatelé a návštěvníci tří zmíněných lokalit moderní, estetická víceúčelová sportoviště s možností bezpečného sportovního vyžití. 
Na víceúčelových hřištích je možné provozovat až 8 různých sportů (fotbal, basketbal, házená, hokej, volejbal, badminton, nohejbal, tenis), nechybí 
ani � tness prvky a nový mobiliář (lavičky a odpadkové koše).

Zhotovitel:  PROSTAVBY, a.s.
Celkové náklady:  6 164 000 Kč
Dotace:  5 065 062 Kč
Termín realizace:  12/2014 – 10/2015
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6. Oblast podpory II.1

B) Regenerace veřejného prostranství pro volnočasové aktivity 
nekomerčního charakteru

Rokle – centrální park městské části Brno-Líšeň 

Cílem projektu bylo zvýšit úroveň bydlení v panelovém sídlišti a doplnit nedostatečnou nabídku aktivit pro krátkodobou rekreaci (rekreační sport, 
hry, odpočinek). Výsledkem jsou drobné parkové úpravy, mobiliář, přístupová cesta a vybudování čtyř tematicky samostatných sekcí dětských hřišť a 
sportovišť s vybavením.

Zhotovitel:  Hřiště, s.r.o.
Celkové náklady:  8 156 765 Kč
Dotace:  5 611 928 Kč
Termín realizace:  6/2014 – 12/2014
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B) Regenerace veřejného prostranství pro volnočasové aktivity 
nekomerčního charakteru

Zvýšení atraktivity Brněnské přehrady

Realizací projektu byly zatraktivněny vybrané lokality Brněnské přehrady pro turisty i brněnskou veřejnost a zvýšil se tak rekreační potenciál přehrady. 
U nejexponovanějších pláží Brněnské přehrady je nově doplněno hygienické zázemí, převlékárny, dosavadní rekreační a hrací prvky byly rekonstruo-
vány a nově doplněny.

Zhotovitel:  PROSTAVBY, a.s., PM Realstav Invest, s.r.o.
Celkové náklady:  25 947 218 Kč
Dotace:  13 270 469 Kč
Termín realizace:  11/2014 – 9/2015
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6. Oblast podpory II.1

B) Regenerace veřejného prostranství pro volnočasové aktivity 
nekomerčního charakteru

Sokolské volnočasové sportovní centrum 

Projekt byl realizován ve stávajícím sportovním areálu Tělocvičné jednoty Sokol Brno Obřany-Maloměřice. Předmětem byla výstavba veřejně přístup-
ného sportovně-společenského areálu. Byla vybudována půlkruhová hala s multifunkčním hřištěm, moderním zázemím a hledištěm pro 300 diváků. 
U haly vzniklo parkoviště pro osobní vozy a autobusy, které slouží pro potřeby sportovců a diváků.

Zhotovitel:  STATING s.r.o.
Celkové náklady:  25 947 218 Kč
Dotace:  13 270 469 Kč
Termín realizace:  8/2014 – 11/2015
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B) Regenerace veřejného prostranství pro volnočasové aktivity 
nekomerčního charakteru

Regenerace veřejných prostranství pro volnočasové aktivity 
a revitalizace volně přístupných sportovišť v MČ Brno-Jundrov

Cílem projektu bylo rozšířit dětské hřiště a zrekonstruovat stávající malé a velké hřiště. Byl položen nový sportovní odhlučněný povrch, vyměněno 
oplocení, vybudovány nové opěrné zídky, osazeny sportovní branky, basketbalové koše a posilovací prvky. Všechny plochy jsou doplněny o lavičky a 
odpadkové koše.

Zhotovitel:  FIRESTA-Fišer, rekonstrukce, stavby a.s.
Celkové náklady:  6 875 993 Kč
Dotace:  5 517 054 Kč
Termín realizace:  5/2015 – 9/2015
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6. Oblast podpory II.1

B) Regenerace veřejného prostranství pro volnočasové aktivity 
nekomerčního charakteru

Dobudování sportovně-rekreačního areálu 
Pod Plachtami v Brně-Novém Lískovci, 1. etapa 

V rámci projektu byly vytvořeny kvalitní venkovní prostory pro provozování sportovních aktivit veřejnosti a zájmových skupin. Byla rekonstruována 
hřiště na fotbal a softbal, systém umělého zavlažování, přípojka NN, vody a kanalizace pro objekt šaten a zázemí areálu, bylo rozšířeno oplocení 
softbalového hřiště.

Zhotovitel:  SKYSCRAPER spol. s.r.o.
Celkové náklady:  10 000 000 Kč
Dotace:  7 974 070 Kč
Termín realizace:  5/2015 – 10/2015
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B) Regenerace veřejného prostranství pro volnočasové aktivity 
nekomerčního charakteru

Regenerace sportovišť v lokalitách Rybářská, Botanická 
a transformace sportoviště Vysoká na parkour

Realizací tohoto projektu získali obyvatelé a návštěvníci výše zmíněných lokalit dvě moderní víceúčelová sportoviště (pro lokality Rybářská a Bo-
tanická) a parkourový areál (Vysoká). Na hřištích lze provozovat až osm kolektivních míčových her a v parkourovém areálu vzniklo hřiště s umělým 
povrchem osazené překážkovými prvky pro parkour doplněné o městský mobiliář a zeleň.

Zhotovitel:  SKYSCRAPER spol. s r. o., VYSSPA Sports Technology s. r. o.
Celkové náklady:  7 784 081 Kč
Dotace:  6 335 969 Kč
Termín realizace:  5/2015 – 11/2015
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6. Oblast podpory II.1

B) Regenerace veřejného prostranství pro volnočasové aktivity 
nekomerčního charakteru

Dokončení sportovního areálu Medlánky, revitalizace škvárového hřiště

Bylo revitalizováno stávající škvárové hřiště ve sportovním areálu na ulici Hudcova v Brně-Medlánkách, které získalo moderní povrch s umělým tráv-
níkem. Nový umělý povrch hřiště rozšíří možnosti využívání areálu i v období zimních měsíců. Hřiště bude využíváno mj. k pořádání soutěžních utkání 
pořádaných FAČR.

Zhotovitel:  PROSTAVBY a.s. 
Celkové náklady:  12 702 932 Kč
Dotace:  7 913 458 Kč
Termín realizace:  5/2015 – 9/2015
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B) Regenerace veřejného prostranství pro volnočasové aktivity 
nekomerčního charakteru

Odpočinková a sportovní  zóna „TERÉNKY“ k.ú. Brno-Slatina

Cílem projektu bylo dovybavení MČ Brno-Slatina veřejně přístupným zařízením pro volnočasové aktivity sportovního charakteru s celodenním využi-
tím. Byl vybudován odpočinkový a sportovní areál s víceúčelovým hřištěm, dětským hřištěm, pískovištěm, houpačkami, průlezkou a hrazdou a dále 
skatepark pro mládež.

Zhotovitel:  Cooptel, stavební a.s.
Celkové náklady:  18 235 409 Kč
Dotace:  12 804 080 Kč
Termín realizace:  2/2010 – 1/2011

stav po realizaci

stav před realizací

stav po realizacistav po realizacistav po realizacistav po realizacistav po realizacistav po realizaci



7. Oblast podpory II.1
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NÁZEV PROJEKTU PŘEDKLADATEL

Základní škola Otevřená Statutární město Brno

Přístavba MŠ Brno, Tumaňanova 59 Statutární město Brno

Stavební úpravy ZŠ Mutěnická – 3. Etapa Statutární město Brno

Přístavba mateřské školy Šromova 55, Brno-Chrlice Statutární město Brno

Rekonstrukce a dostavba MŠ Bratří Pelíšků 7 Statutární město Brno

ZŠ Brno, Hroznová 1 – nástavba tělocvičny – vybudování jazykové učebny Statutární město Brno

7. Oblast podpory II.1 Rozvoj volnočasových a vzdělávacích aktivit lokálního významu

Aktivita F) Technické zhodnocení škol a školských zařízení
Náplní aktivity je zkvalitnění výuky ve školách prostřednictvím jejich technického zhodnocení, vybavením moderními výukovými pomůckami, 
výstavbou, případně přístavbou školských zařízení v rozvojových oblastech města. 

Seznam projektů:
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7. Oblast podpory II.1

F) Technické zhodnocení škol a školských zařízení

Základní škola Otevřená

Byla postavena nová budova základní školy v MČ Brno-Žebětín, která nabízí základní vzdělání pro žáky z městské části Brno-Žebětín i z okolních 
městských částí (1. stupeň). Kapacita školy je 300 žáků. Součástí školy je školní družina s kapacitou 120 žáků, která uskutečňuje zájmové vzdělávání 
pro žáky 1. stupně, a školní jídelna, která poskytuje stravování žákům školy. Stavba je tvořena strukturou vzájemně spojených pavilonů jednotlivých 
provozních celků.

Zhotovitel:  PS BRNO, s.r.o. (stavba), AV Media (vybavení)
Celkové náklady:  161 211 111 Kč
Dotace:  89 542 005 Kč
Termín realizace:  10/2011 – 3/2013 AK
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7. Oblast podpory II.1

F) Technické zhodnocení škol a školských zařízení

Přístavba MŠ Brno, Tumaňanova 59

Projektem byla řešena vysoká poptávka po umístění dětí v předškolních zařízeních v MČ Brno-Řečkovice. Výsledkem je zvýšení počtu míst v MŠ Para-
plíčko přístavbou přízemního pavilonu, čímž bylo zajištěno kompletní zázemí pro jednu novou třídu pro 25 dětí. Dále byl vybaven interiér a upraveno 
venkovní prostranství pro pobyt dětí v místě nově vzniklého polouzavřeného atria vč. dovybavení prostoru herními prvky.

Zhotovitel:  1. VASTO spol. s r.o.
Celkové náklady:  6 490 802 Kč
Dotace:  4 854 216 Kč
Termín realizace:  6/2012 – 7/2013
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F) Technické zhodnocení škol a školských zařízení

Stavební úpravy ZŠ Mutěnická – 3. etapa

Základním cílem projektu bylo zvýšit kvalitu výuky na základní škole pomocí výpočetní techniky. Bylo realizováno nové komunikační, technické a IT 
vybavení včetně nových elektrorozvodů, počítačového nábytku, kamerového systému a serverovny s klimatizací.

Zhotovitel:  ELEKTRO PLU, spol. s r.o. (stavba), AutoCont CZ a.s. (vybavení)
Celkové náklady:  13 851 486 Kč
Dotace:  9 994 135 Kč
Termín realizace:  8/2014 – 7/2015 

stav po realizaci
stav před realizacístav před realizacístav před realizací



7. Oblast podpory II.1

F) Technické zhodnocení škol a školských zařízení

Přístavba mateřské školy Šromova 55, Brno-Chrlice

Cílem projektu bylo rozšíření kapacity MŠ provedením přístavby. Dvoupodlažní přístavba mateřské školy se spojila se stávající budovou z její jižní části 
přízemní přístavbou – spojovacím krčkem. Dvoupodlažní část přístavby zahrnuje dvě oddělení pro 28 dětí. Drobné dispoziční úpravy byly též provede-
ny v rámci stávající budovy. Kapacitně se rozšířila kuchyně, rozšířily se šatny zaměstnanců a byla upravena stávající školní zahrada.

Zhotovitel:  FRAMA spol. s r.o.
Celkové náklady:  23 156 308 Kč
Dotace:  17 651 594 Kč
Termín realizace:  6/2012 – 1/2014
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F) Technické zhodnocení škol a školských zařízení

Rekonstrukce a dostavba MŠ Bratří Pelíšků 7

Předmětem projektu byla přístavba haly ve 2.NP současné budovy mateřské školy, která slouží pro prezentaci práce a úspěchů žáků a dalším potřebám 
školy. Současně bylo plošně rozšířeno 1.NP směrem severním a jižním. Tímto řešením se podařilo rozšířit stávající kapacity o 25 žáků (jednu třídu), 
které vznikly v půdním prostoru, který byl součástí rekonstrukce. Část školy byla bezbariérově zpřístupněna pro osoby se sníženou pohybovou schop-
ností a schopností orientace.

Zhotovitel:  Tocháček spol. s r.o.
Celkové náklady:  11 953 102 Kč
Dotace:  6 520 063 Kč
Termín realizace:  10/2011 – 3/2013 
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7. Oblast podpory II.1

F) Technické zhodnocení škol a školských zařízení

ZŠ Brno, Hroznová 1 – nástavba tělocvičny – vybudování jazykové učebny

Hlavním cílem projektu bylo zkvalitnění infrastruktury pro výuku jazyků v rámci ZŠ Hroznová. Byla vybudována nová jazyková učebna s moderním 
vybavením, která řeší nedostatek adekvátních prostor pro výuku cizích jazyků ve stávajícím objektu školy. Součástí projektu bylo také pořízení vnitřní-
ho vybavení jazykové učebny (interaktivní tabule s projektorem, lavice, židle, úložné prostory), jazykového kabinetu (stoly a židle pro učitele, úložné 
prostory) a skladu pomůcek.

Zhotovitel:  PROSTAVBY, a.s., Vlasák František, DISTR služba (vybavení),  Potrusil s.r.o. (vybavení)
Celkové náklady:  5 454 222 Kč
Dotace:  4 024 989 Kč
Termín realizace:  3/2013 – 11/2014
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NÁZEV PROJEKTU PŘEDKLADATEL

Muzeum loutek Statutární město Brno

Areál dopravní výchovy STAREZ - SPORT, a.s.

Knihovna pro město – rozšíření a zlepšení služeb veřejnosti Statutární město Brno

Mezinárodní projekt na stavbu koncertních varhan v Brně Nadační fond Campianus

Přírodovědné kognitorium – vědecká stezka Statutární město Brno

Areál dopravní výchovy, II. etapa Statutární město Brno

Knihovna pro město II. – vzdělávání na míru Knihovna Jiřího Mahena v Brně, p. o.

Přírodovědné exploratorium Statutární město Brno

8. Oblast podpory II.2 Rozvoj volnočasových aktivit celoměstského významu

Aktivita A) Výstavba a technické zhodnocení kulturně vzdělávacích zařízení celoměstského významu 
s cílem zlepšení kvality služeb

Cílem oblasti podpory je zlepšení nabídky služeb pro občana poskytovaných vzdělávacími a kulturními zařízeními celoměstského významu.

Seznam projektů:

8. Oblast podpory II.2
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8. Oblast podpory II.2

A) Výstavba a technické zhodnocení kulturně-vzdělávacích zařízení 
celoměstského významu s cílem zlepšení kvality služeb

Muzeum loutek

Podstatou projektu bylo zpřístupnění archivovaných loutek z inscenací Loutkového divadla Radost za celou dobu jeho existence. V rámci tohoto pro-
jektu se kromě samotné výstavby muzea loutek upravil i dvorní trakt divadla, dobudovaly nutné skladovací prostory, zrekonstruovaly dílny a zázemí 
divadla.

Zhotovitel:  KOMFORT a.s.
Celkové náklady:  43 882 776 Kč
Dotace:  23 382 913 Kč
Termín realizace:  9/2009 – 5/2011 
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A) Výstavba a technické zhodnocení kulturně-vzdělávacích zařízení 
celoměstského významu s cílem zlepšení kvality služeb

Areál dopravní výchovy

Realizací projektu vznikl nový areál dopravní výchovy v  Brně. Základem je dopravní hřiště se sítí stezek pro cyklisty a dopravním značením. Byl 
rekonstruován objekt „zámečku“, který slouží pro teoretickou část výukových programů dopravní výchovy a zároveň jako administrativní část areálu. 
Dále byla rozšířena nabídka sportovních a volnočasových aktivit vybudováním dráhy pro in-line, rekonstrukcí altánu, provedením sadových úprav 
a doplněním mobiliáře.

Zhotovitel:  D.I.S., spol. s.r.o.
Celkové náklady:  99 794 852 Kč
Dotace:  69 208 765 Kč
Termín realizace:  8/2014 – 8/2015 
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8. Oblast podpory II.2

A) Výstavba a technické zhodnocení kulturně-vzdělávacích zařízení 
celoměstského významu s cílem zlepšení kvality služeb

Knihovna pro město – rozšíření a zlepšení služeb veřejnosti

Hlavním cílem projektu bylo zkvalitnění knihovnických služeb pro veřejnost a také rozšíření provozu knihovny o dosud nevyužívané prostory. Vznikly 
nové prostory knihovního klubu, rozšířil se prostor Family Pointu. Do malého sálu a knihovny pro děti byla doplněna vzduchotechnika, nově byla 
vybavena multimediální studovna pro děti a mládež. V pátém patře byl vybudován velký sál. Komfortnější služby návštěvníkům nabídne i nový 
selfcheck pro půjčování a vracení knih.
.

Zhotovitel:  PSK Group, spol. s r.o. (stavba), OLMAN SERVICE s.r.o. (vybavení)
Celkové náklady:  25 536 682 Kč
Dotace:  17 379 245 Kč
Termín realizace:  1/2013 – 7/2014 
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A) Výstavba a technické zhodnocení kulturně-vzdělávacích zařízení 
celoměstského významu s cílem zlepšení kvality služeb

Mezinárodní projekt na stavbu koncertních varhan v Brně

V kostele Nanebevzetí P. Marie v  Brně byly pořízeny nové koncertní varhany, jejichž instalace představuje zhodnocení stávající kulturní památky 
a přispívá k zachování kulturního dědictví. Nové koncertní varhany slouží především jako nástroj v rámci varhanních koncertů, v orchestru při prová-
dění � gurální hudby, nahrávání varhanní a jiné hudební literatury, jako doprovodný nástroj sólistů, doprovod bohoslužeb aj.

Zhotovitel:  Mathis Orgelbau AG
Celkové náklady:  35 002 800 Kč
Dotace:  23 000 000 Kč
Termín realizace:  4/2012 – 7/2014 
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8. Oblast podpory II.2

A) Výstavba a technické zhodnocení kulturně-vzdělávacích zařízení 
celoměstského významu s cílem zlepšení kvality služeb

Přírodovědné kognitorium – vědecká stezka

Projekt si kladl za cíl podpořit zájem o přírodní vědy, inspirovat návštěvníky a vzbudit v nich touhu po objevování a poznávání reálného světa. Nabídne 
jim možnost inteligentně trávit volný čas. Projekt přímo navazuje na projekt „Přírodovědné exploratorium“. Vytvořená venkovní expozice je volně 
celoročně přístupná a funkční bez moderátora/průvodce, ale současně poslouží k animačním programům pro základní, střední i vysoké školy vedeným 
lektorem.

Zhotovitel:  Sun Drive s.r.o.
Celkové náklady:  8 628 970 Kč
Dotace:  7 152 580 Kč
Termín realizace:  5/2015 – 8/2015 
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A) Výstavba a technické zhodnocení kulturně-vzdělávacích zařízení 
celoměstského významu s cílem zlepšení kvality služeb

Areál dopravní výchovy, II. etapa

Cílem projektu bylo rozšíření infrastruktury pro dopravněvzdělávací aktivity s centrem vzdělávání, osvěty, prevence a bezpečnosti ve městě Brně. Pro-
jekt doplňuje a rozšiřuje projekt „Areál dopravní výchovy“. V rámci II. etapy bylo pořízeno veškeré nezbytné vybavení pro dopravní výchovu – řidičské 
trenažéry, simulátory nárazu, bezpečnostní vybavení, interaktivní a technické vybavení, výpočetní technika a nábytek. 

Zhotovitel:  Potrusil s.r.o., PROFIMEDIA s.r.o., JKZ spol. s.r.o., ÚAMK Industry, a.s.,    
                                 Trade FIDES a.s., UNIS COMPUTERS, a.s.,
Celkové náklady:  9 105 077 Kč
Dotace:  5 842 406 Kč
Termín realizace:  5/2015 – 9/2015 
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8. Oblast podpory II.2

A) Výstavba a technické zhodnocení kulturně-vzdělávacích zařízení 
celoměstského významu s cílem zlepšení kvality služeb

Knihovna pro město II. – vzdělávání na míru

Cílem interaktivního konceptu vzdělávání bylo nabídnout veřejnosti moderní prostředí a nástroje, které mohou využívat k  individuálnímu nefor-
málnímu vzdělávání a rozvíjení vlastní osobnosti. Realizační fáze projektu spočívala v dodávce informačních a komunikačních technologií (počítače, 
specializované zařízení na předčítání tištěného textu pro osoby se speci� ckými požadavky) a mobiliáře interiéru.

Zhotovitel:  PSK Group, spol. s r.o.
Celkové náklady:  10 111 371 Kč
Dotace:  8 153 927 Kč
Termín realizace:  6/2015 – 9/2015 
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A) Výstavba a technické zhodnocení kulturně-vzdělávacích zařízení 
celoměstského významu s cílem zlepšení kvality služeb

Přírodovědné exploratorium

Cílem projektu bylo zkvalitnění, zatraktivnění a rozšíření služeb nabízených brněnskou hvězdárnou prostřednictvím celkové rekonstrukce budovy 
planetária a rozšíření o nové multivizuální centrum – nazvané přírodovědné exploratorium. V interaktivní expozici si návštěvníci „osahají“ skutečné 
exponáty či reálně zasáhnou do výstavy, která bude v prvních letech věnována příběhům sluneční soustavy. Realizace projektu umožnila oslovit širší 
spektrum zájemců o vědu, a to ve všech věkových kategoriích, zejména pak mládeže.

Zhotovitel:  Skanska a. s.
Celkové náklady:  94 105 142 Kč
Dotace:  61 231 883 Kč
Termín realizace:  2/2011 – 1/2012 

stav po realizaci
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NÁZEV PROJEKTU PŘEDKLADATEL

Azylový dům Magdalenium Magdalenium, o. s.

Středisko sociálních služeb pro zdravotně postižené Liga za práva vozíčkářů, o. s.

Městské středisko krizové sociální pomoci pro osoby v extrémní sociální tísni Statutární město Brno

Rozšíření ubytovací kapacity pro osoby společensky nepřizpůsobené v podkroví Azylového domu Křenová Statutární město Brno

Chceme být s Vámi – Centrum služeb pro seniory trpící poruchami komunikace Občanské sdružení LOGO, nezisková organizace, občanské sdružení

Plácky – nízkoprahová a aktivizační centra pro děti a mládež ohrožené sociálně patologickými jevy Statutární město Brno

Centrum integračních služeb IQ Roma servis, o. s.

Denní centrum pro lidi bez domova a nízkoprahové ubytovací zařízení Diecézní charita Brno

Domov pro seniory, Foltýnova 21, Brno – odstranění bariér a zvýšení lůžkové kapacity Statutární město Brno

Rekonstrukce objektu Centra denních služeb pro sluchově postižené, Vodova 35, Brno Svaz neslyšících a nedoslýchavých v ČR, o. s.

PRÁH – CHRÁNĚNÉ BYDLENÍ KŘENOVÁ Sdružení Práh

Zateplení a nástavba EFFETY Strnadova Diecézní charita Brno, evidovaná právnická osoba

NÁZEV PROJEKTU PŘEDKLADATEL

Centrum zdravotně-sociální pomoci pro děti se speci� ckými potřebami a jejich rodiny Statutární město Brno

Přístrojové vybavení Úrazové nemocnice v Brně Statutární město Brno

Rekonstrukce v objektu NMB – humanizace lůžkové péče pro dlouhodobě nemocné Nemocnice Milosrdných bratří, p. o.

Oddělení stálé chirurgické a úrazové služby Úrazové nemocnice v Brně – rekonstrukce a přístavba Úrazová nemocnice v Brně, p. o.

9. Oblast podpory II.3 Rozvoj sociálních a zdravotnických služeb celoměstského významu

Aktivita A) Technické zhodnocení a výstavba infrastruktury pro sociální služby v souladu 
s Komunitním plánem sociálních služeb ve městě Brně

Obsahovou náplní této aktivity je vybudování a rozšíření infrastruktury pro služby zabezpečování dostupnosti krizové sociální pomoci pro osoby 
v sociální tísni, zvýšení kapacity azylového bydlení, zřizování nízkoprahových center pro děti a mládež ohrožené sociálně patologickými jevy, 
zařízení pro pobyt seniorů, zařízení integračních služeb pro vyloučené osoby. 

Seznam projektů:

Aktivita B) Technické zhodnocení stávající zdravotnické infrastruktury
V rámci aktivity byly podpořeny a realizovány projekty na vybudování či rekonstrukci zařízení zdravotní péče, odborné péče pro děti s tělesným 
postižením, sociální poradenství pro rodiny takto postižených dětí, zařízení pro seniory.

Seznam projektů:

9. Oblast podpory II. 3
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10. Oblast podpory II. 3

A) Technické zhodnocení a výstavba infrastruktury pro sociální služby 
v souladu s Komunitním plánem sociálních služeb ve městě Brně

Azylový dům Magdalenium

Cílem projektu bylo zkvalitnit pobytové podmínky klientek azylového domu a jejich dětí a zvýšit kapacitu funkčního azylového domu. Realizací pro-
jektu byl navýšen počet volných míst pro oběti domácího násilí téměř trojnásobně. V rekonstruovaném azylovém domě je ženám věnována speciali-
zovaná sociální péče a byly vytvořeny podmínky pro jejich úspěšnou zpětnou integraci do společnosti. 

Zhotovitel:  SOFIZO s.r.o.
Celkové náklady:  16 814 429 Kč
Dotace:  13 852 277 Kč
Termín realizace:  9/2009 – 6/2011 AK
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10. Oblast podpory II. 3

A) Technické zhodnocení a výstavba infrastruktury pro sociální služby 
v souladu s Komunitním plánem sociálních služeb ve městě Brně

Středisko terénních sociálních služeb pro zdravotně postižené

V rámci projektu byly provedeny stavební úpravy budovy střediska sociálních služeb pro osoby se zdravotním postižením na ul. Bzenecká. Prostory 
jsou nyní vhodným místem pro rozšíření škály a kapacity nabízených služeb, pro vzdělávací akce a další aktivity zaměřené na sociální integraci znevý-
hodněných skupin, ale i na profesně zainteresované skupiny a zájemce o problematiku života se zdravotním postižením. Prostor byl také dovybaven 
nábytkem a dalším potřebným vybavením.

Zhotovitel:  ZIPP Brno s.r.o.
Celkové náklady:  6 453 130 Kč
Dotace:  5 446 187 Kč
Termín realizace:  9/2013 – 3/2014
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A) Technické zhodnocení a výstavba infrastruktury pro sociální služby 
v souladu s Komunitním plánem sociálních služeb ve městě Brně

Městské středisko krizové sociální pomoci pro osoby v extrémní sociální tísni

Středisko vzniklo rekonstrukcí stávajícího bytového domu Masná 3b. Projekt vytvořil osobám bez přístřeší a osobám, které se nacházejí v situaci ohro-
žení zdraví nebo života, důstojné podmínky pro uspokojení základních lidských potřeb. Vznikla krizová pomoc s nepřetržitým provozem a noclehárna, 
která těmto osobám může poskytnout možnost přenocování. Vznikla také ordinace lékaře, takže osoby, které nemají přístup ke zdravotní péči, budou 
moci být odborně ošetřeny a jejich zdravotní stav bude pod dohledem.

Zhotovitel:  CGM Czech a. s.
Celkové náklady:  8 779 338 Kč
Dotace:  5 612 890 Kč
Termín realizace:  3/2012 – 8/2012
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10. Oblast podpory II. 3

A) Technické zhodnocení a výstavba infrastruktury pro sociální služby 
v souladu s Komunitním plánem sociálních služeb ve městě Brně

Rozšíření ubytovací kapacity pro osoby společensky nepřizpůsobené 
v podkroví Azylového domu Křenová

Realizací projektu byl rozšířen stávající počet lůžek v azylovém domě na ulici Křenová, určených pro osoby v nepříznivé sociální situaci ohrožené soci-
álním vyloučením. Byl rekonstruován dosud nevyužívaný podkrovní prostor, kde vzniklo 9 ubytovacích jednotek s 18 lůžky. Rozšíření lůžkové kapacity 
uspokojí větší počet žadatelů o sociální službu a tím se výrazně usnadní integrace těchto osob zpět do majoritní společnosti.

Zhotovitel:  Tocháček spol. s r.o.
Celkové náklady:  20 797 144 Kč
Dotace:  14 007 695 Kč
Termín realizace:  12/2010 – 1/2012
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A) Technické zhodnocení a výstavba infrastruktury pro sociální služby 
v souladu s Komunitním plánem sociálních služeb ve městě Brně

Chceme být s Vámi - Centrum služeb pro seniory trpící poruchami komunikace

Realizací projektu vzniklo v sídle občanského sdružení Logo na ul. Vsetínská v Brně zázemí pro praktický nácvik dovedností potřebných k běžnému 
samostatnému životu, tedy sebeobslužnosti, pro seniory trpících poruchou hybnosti a komunikace. Byla vytvořena nácviková kuchyně a nácviková 
místnost, které jsou plně bezbariérové a umožní znovuzískání návyků. Díky intenzivní práci se u seniorů posílí jejich samostatnost, soběstačnost 
v běžných denních aktivitách se zaměřením na oblast stravování. Tím se výrazně sníží jejich závislost na blízkých osobách.

Zhotovitel:  OMEGA plus, s.r.o.
Celkové náklady:  4 898 471 Kč
Dotace:  3 823 168 Kč
Termín realizace:  8/2010 – 11/2010
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10. Oblast podpory II. 3

A) Technické zhodnocení a výstavba infrastruktury pro sociální služby 
v souladu s Komunitním plánem sociálních služeb ve městě Brně

Plácky – nízkoprahová a aktivizační centra pro děti 
a mládež ohrožené sociálně-patologickými jevy

V rámci projektu byla zrekonstruována dvě dosud zchátralá a nevyhovující veřejná prostranství (Svitavské nábřeží, Celní–Vídeňská); cílem bylo využít 
plochu obou lokalit pro dětská hřiště jako aktivizační a nízkoprahová centra pro děti a mládež ohrožené sociálně-patologickými jevy. Byla rekonstruo-
vána hřiště, instalovány herní prvky, vytvořena cestní síť pro pěší, na Svitavském nábřeží vznikla nová budova pro terénního pracovníka.

Zhotovitel:  PROSTAVBY, a.s.
Celkové náklady:  11 271 244 Kč
Dotace:  8 445 531 Kč
Termín realizace:  6/2011 – 4/2012
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Svitavské nábřeží Celní–Vídeňská



A) Technické zhodnocení a výstavba infrastruktury pro sociální služby 
v souladu s Komunitním plánem sociálních služeb ve městě Brně

Centrum integračních služeb

Ústředním cílem projektu bylo vytvořit so� stikované systémové pracoviště řešící problematiku sociálně vyloučených lokalit Brna. Byl kompletně sta-
vebně rekonstruován celý objekt Vranovská 45, který se přeměnil na nové pracoviště. Přímá práce s uživateli je zaměřena na zvyšování vzdělanosti, 
kvali� kace, zaměstnatelnosti a zlepšení sociálně- ekonomické úrovně obyvatel sociálně vyloučených lokalit s důrazem na kritickou věkovou kategorii 
6–18 let, zapojení celých rodin (model komplexní práce s rodinou) a systémové řešení příčin, nikoli pouze následků.

Zhotovitel:  STRABAG a.s.
Celkové náklady:  27 114 450 Kč
Dotace:  20 358 894 Kč
Termín realizace:  1/2012 – 8/2013
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10. Oblast podpory II. 3

A) Technické zhodnocení a výstavba infrastruktury pro sociální služby 
v souladu s Komunitním plánem sociálních služeb ve městě Brně

Denní centrum pro lidi bez domova a nízkoprahové ubytovací zařízení

Realizací projektu byla zrekonstruována budova na ulici Bratislavská 58, kam byl přemístěn azylový dům pro muže a bude zde zajištěno ubytování 
mužům i ženám bez přístřeší. Byla zřízena noclehárna pro lidi bez přístřeší a potravinová banka. Lidé bez domova zde naleznou podmínky k zajištění 
základních lidských potřeb – tepla, hygieny, spánku, bezpečí.

Zhotovitel:  Stavební � rma Matyáš s.r.o.
Celkové náklady:  11 951 736 Kč
Dotace:  8 649 556 Kč
Termín realizace:  8/2012 – 12/2012
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A) Technické zhodnocení a výstavba infrastruktury pro sociální služby 
v souladu s Komunitním plánem sociálních služeb ve městě Brně

Domov pro seniory, Foltýnova 21, Brno – odstranění bariér 
a zvýšení lůžkové kapacity

Hlavním cílem projektu bylo odstranění fyzických bariér objektu tak, aby bylo možné transformovat dosavadní penzion pro důchodce na domov pro 
seniory, který bude poskytovat služby seniorům zcela závislým na pomoci druhé osoby (přístavba a výměna výtahů). Dále vzniklo zcela nové oddělení 
a tím se navýšila kapacita domova pro seniory o 11 osob a nová kuchyně, která zajistí celodenní stravu pro klienty.

Zhotovitel:  PSK Group, spol..s r. o.
Celkové náklady:  52 834 380 Kč
Dotace:  39 049 394 Kč
Termín realizace:  10/2014 – 9/2015
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10. Oblast podpory II. 3

A) Technické zhodnocení a výstavba infrastruktury pro sociální služby 
v souladu s Komunitním plánem sociálních služeb ve městě Brně

Rekonstrukce objektu Centra denních služeb pro sluchově postižené, 
Vodova 35, Brno

V rámci projektu byla rekonstruována budova Svazu neslyšících a nedoslýchavých za účelem rozšíření kapacity klubových místností, učeben a prostor 
chráněného bydlení pro sluchově postižené, kterých je v současné době na území města Brno nedostatek. Navýšení kapacit umožnilo rozšířit spekt-
rum nabízených služeb pro sluchově postižené.

Zhotovitel:  STAVIMAL s.r.o.
Celkové náklady:  9 303 833 Kč
Dotace:  7 908 257 Kč
Termín realizace:  4/2015 – 9/2015
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A) Technické zhodnocení a výstavba infrastruktury pro sociální služby 
v souladu s Komunitním plánem sociálních služeb ve městě Brně

PRÁH – CHRÁNĚNÉ BYDLENÍ KŘENOVÁ

Cílem projektu bylo vybudování chráněného bydlení pro 9 osob s duševním onemocněním a snížení de� citu této sociální služby v Brně. Byly vybudo-
vány tři bytové jednotky pro devět osob a prostory pro nácvik obslužných činností (praní, žehlení, vaření) a sociální rehabilitaci.

Zhotovitel:  Vašstav s.r.o.
Celkové náklady:  12 105 023 Kč
Dotace:  11 065 901 Kč
Termín realizace:  4/2015 – 10/2015
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10. Oblast podpory II. 3

A) Technické zhodnocení a výstavba infrastruktury pro sociální služby 
v souladu s Komunitním plánem sociálních služeb ve městě Brně

Zateplení a nástavba EFFETY Strnadova

Cílem projektu byla rekonstrukce objektu na ulici Strnadova 14 v Brně-Líšni pro poskytování sociálních služeb – zařízení EFFETA, denní stacionář pro 
lidi s mentálním postižením. Vybudováním 3. nadzemního podlaží byla rozšířena jeho kapacita. Dále byl vybudován nový výtah, kterým bude zajištěn 
bezbariérový provoz zařízení.

Zhotovitel:  Tocháček spol. s.r.o.
Celkové náklady:  19 994 230 Kč
Dotace:  16 854 943 Kč
Termín realizace:  1/2015 – 8/2015
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11. Oblast podpory II. 3

B) Technické zhodnocení stávající zdravotnické infrastruktury

Centrum zdravotně-sociální pomoci pro děti se speci� ckými 
potřebami a jejich rodiny

Cílem projektu bylo prostorové rozšíření Centra a dostavba jednoho křídla budovy na ulici Kyjevská 5. Zdravotní a výchovná péče o děti s kombinova-
nými vadami, jejichž zdravotní stav vyžaduje opakované, každodenní poskytovaní zdravotní péče, byla rozšířena i o služby z oblasti sociální, zaměřené 
nejen na děti, ale i na jejich rodiny. Jedná se tedy o celý komplex zdravotně-sociálních služeb (rehabilitační péče, kterou doplňuje péče logopedická, 
psychologická a péče ošetřovatelská), který zatím v Brně neposkytuje žádné jiné zdravotnické zařízení. V rámci Centra je v provozu ambulance. Sou-
částí je i dětská kavárna sloužící rodičům jako zázemí pro setkávání a výměnu informací.

Zhotovitel:  PŘEMYSL VESELÝ stavební a inženýrská činnost s.r.o.
Celkové náklady:  9 640 098 Kč
Dotace:  0 Kč *
Termín realizace:  10/2010 – 7/2011
* z důvodu uplatnění sankce vůči zhotoviteli v hodnotě převyšující částku dotace AK
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11. Oblast podpory II. 3

B) Technické zhodnocení stávající zdravotnické infrastruktury

Přístrojové vybavení Úrazové nemocnice v Brně

V  rámci projektu byly nakoupeny přístroje, které v provozu nemocnice nahradily opotřebované přístroje na hranici životnosti. Byl pořízen i nový 
nemocniční informační systém a systém PACS, který umožní přenos snímků od přístroje, který je pořídil, k podpisu a dále k uživatelům. Zavedením 
informačního systému došlo k výraznému snížení nákladů na nákup fotomateriálu a likvidaci snímků pořízených na klasickém � lmovém materiálu.

Zhotovitel:  A.M.I. – Analytical Medical Instrume; CompuGroup Medical Česká  republika s.r.o.; 
  Hoyer Praha s.r.o.; SaT Plus, s.r.o.
Celkové náklady:  22 887 462 Kč
Dotace:  20 508 664 Kč
Termín realizace:  12/2009 – 9/2011

86

AK
TI

VI
TA

 B

stav po realizaci



B) Technické zhodnocení stávající zdravotnické infrastruktury

Rekonstrukce v objektu NMB – humanizace lůžkové péče 
pro dlouhodobě nemocné

Cílem projektu byla humanizace prostředí v Nemocnici Milosrdných bratří pro poskytování péče dlouhodobě nemocným zejména z řad seniorů s důra-
zem na zajištění důstojnosti života těchto zdravotně a často i mentálně handicapovaných osob. Realizací projektu se vytvořilo zázemí pro přesun cca 
50 % lůžkové kapacity umístěné v nevyhovujícím areálu na Červeném kopci.

Zhotovitel:  SYNER Morava, a.s.
Celkové náklady:  23 839 880 Kč
Dotace:  19 990 776 Kč
Termín realizace:  6/2014 – 1/2015
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11. Oblast podpory II. 3

B) Technické zhodnocení stávající zdravotnické infrastruktury

Oddělení stálé chirurgické a úrazové služby Úrazové nemocnice 
v Brně – rekonstrukce a přístavba

Cílem projektu bylo vytvoření nového oddělení stálé chirurgické a úrazové služby, tím došlo ke zlepšení kvality v poskytování lékařské péče, opti-
malizaci nákladů a zvýšení efektivnosti Úrazové nemocnice. Vytvoření tohoto oddělení je prvním krokem ke změně ÚN na specializovanou úrazovou 
a chirurgickou nemocnici.

Zhotovitel:  IMOS Brno, a.s.
Celkové náklady:  67 248 873 Kč
Dotace:  51 656 599 Kč
Termín realizace:  8/2014 – 9/2015
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Pozn.: Celkové náklady a výše dotace u projektů, které nebyly do uzávěrky (07/2015) ukončeny, jsou pouze předpokládané.
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