
 
 
 

                                             
 

 

 
 

 

 
 
 

oblast podpory: 2.1 Rozvoj infrastruktury pro cestovní 
ruch 

vyhlášení výzvy:  20. února 2012 

příjem žádostí: sběr projektových záměrů  
od 2. dubna 2012 do 29. června 2012 

příjem žádostí  

od 2. října 2012 do 31. ledna 2013 



 

1. Cíle oblasti podpory 

Hlavní cíl: 

 Zkvalitňovat a rozvíjet infrastrukturu a technické zázemí pro rozvoj udržitelného 
cestovního ruchu v regionu. 
 

Specifické cíle: 

 Zkvalitnění a rozvoj nadstandardní infrastruktury pro cestovní ruch; 

 obnova, trvalá údržba, zpřístupnění a využití památek regionálního významu; 

 zvýšení podílu ekologicky šetrných forem turistiky (cykloturistika, vinařská turistika) na 
cestovním ruchu v regionu. 

 

2. Popis financovaných aktivit oblasti podpory 2.1  

1. Výstavba a technické zhodnocení turistické infrastruktury včetně pořízení technického 
zařízení pro aktivní a kulturně-poznávací formy cestovního ruchu s prokazatelným 
nadregionálním dopadem na cestovní ruch;  
 

2. Technické zhodnocení, zachování a zpřístupnění památek nadregionálního i 
regionálního významu pro potřeby CR v obcích nad 500 obyvatel (kulturní památky 
uvedené v seznamu kulturních památek Ministerstva kultury k datu registrace 
projektu), včetně nezbytné doprovodné infrastruktury (značení, sociální zařízení, 
mobiliář, odpočívadla aj.); 
 

3. Výstavba, technické zhodnocení, značení a úpravy cyklotras (které netvoří 
komunikace II. a III. třídy), stezek pro pěší a lyžaře, naučných a vinařských stezek 
včetně doplňkového zařízení (např. cyklistická parkoviště, odpočívadla apod.).  
 

4. Výstavba, úpravy a technické zhodnocení přístupových komunikací včetně související 
doprovodné infrastruktury (tj. např. chodníky a parkovací plochy, atp.) k turisticky 
využitelným objektům a památkám nadregionálního významu (např. k Národním 
kulturním památkám a UNESCO památkám, k naučným stezkám, k turistickým 
stezkám apod.). Přístupové komunikace nesmí být klasifikovány jako komunikace II. 
a III. třídy. Nesmí se jednat o přístupové komunikace k ubytovacím a stravovacím 
zařízením a kongresovým centrům. 

 

V žádné z výše financovaných aktivit nejsou způsobilé výdaje na výstavbu a technické 
zhodnocení ubytovacích, stravovacích a wellness prostor. Výjimkou jsou prostory pro 
drobné občerstvení jako integrální součást komplexních projektů aktivity 1 a 2 
(odstavec 1 a 2 výše), a to pouze do 25 % celkových způsobilých výdajů projektu.  

Podpora památek (odstavec 2 výše) se musí týkat turistických (také historických) 
témat a osobností nadregionálního významu spjatých s regionem. 

Turistická infrastruktura, turistické trasy a přístupové komunikace (odstavce 1, 3 a 4 
výše) musí být lokalizovány v souladu s Kvantifikační analýzou CR v NUTS 2 
Jihovýchod, tedy v katastrech obcí uvedených v části 16 „Seznam obcí v turistických 
oblastech“. U turistických tras (odstavec 3) stačí převažující lokalizace v katastrech 
obcí uvedených v části 16. 
 



 

3. Příjemci podpory  

 Obce a svazky obcí; 

 kraje;  

 nestátní neziskové organizace; 

 organizace zřizované nebo zakládané kraji a obcemi; 

 právnické osoby s účastí samosprávy; 

 malí a střední podnikatelé.  
 
 

4.  Struktura financování 

 
Projekty nezakládající veřejnou podporu: 

EU (ERDF)
RR JV (státní 

rozpočet)

RR JV (krajský 

rozpočet)
Veřejné Neveřejné

obec či svazek obcí 85,00% 100,00% 0,00% 0,00% 15,00% 0,00% 100,00%

kraj 85,00% 100,00% 0,00% 0,00% 15,00% 0,00% 100,00%

veřejné NNO 85,00% 100,00% 0,00% 0,00% 15,00% 0,00% 100,00%

neveřejné NNO 85,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 15,00% 85,00%

organizace zřizované kraji 85,00% 100,00% 0,00% 0,00% 15,00% 0,00% 100,00%

organizace zřizované obcemi 85,00% 100,00% 0,00% 0,00% 15,00% 0,00% 100,00%

právnické osoby s účastí 

samosprávy (kraje)
85,00% 100,00% 0,00% 0,00% 15,00% 0,00% 100,00%

právnické osoby s účastí 

samosprávy (obce)
85,00% 100,00% 0,00% 0,00% 15,00% 0,00% 100,00%
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Příjemci v prioritní ose 2: 

Rozvoj udržitelného cestovního 

ruchu

Maximální míra 

dotace způsobilých 

výdajů (v %)

Struktura dotace
Vlastní prostředky ve vztahu ke 

způsobilým výdajům celkem Veřejné prostředky 

k celkovým 

způsobilým výdajům

 
U projektů generujících příjmy bude výše dotace vypočtena pomocí systému eCBA 
dostupném na www.jihovychod.cz. 
 
 

http://www.jihovychod.cz/


 

Projekty zakládající veřejnou podporu: 
 

EU (ERDF)
RR JV (státní 

rozpočet)

RR JV (krajský 

rozpočet)
Veřejné Neveřejné

obec či svazek obcí 40,00% 100,00% 0,00% 0,00% 60,00% 0,00% 100,00%

kraj 40,00% 100,00% 0,00% 0,00% 60,00% 0,00% 100,00%

veřejné NNO - malý 

podnikatel
60,00% 100,00% 0,00% 0,00% 40,00% 0,00% 100,00%

veřejné NNO - střední 

podnikatel
50,00% 100,00% 0,00% 0,00% 50,00% 0,00% 100,00%

organizace zřizované kraji 40,00% 100,00% 0,00% 0,00% 60,00% 0,00% 100,00%

organizace zřizované obcemi 40,00% 100,00% 0,00% 0,00% 60,00% 0,00% 100,00%

právnické osoby s účastí 

samosprávy (kraje, obce)
40,00% 100,00% 0,00% 0,00% 60,00% 0,00% 100,00%

EU (ERDF)
RR JV (státní 

rozpočet)

RR JV (krajský 

rozpočet)
Veřejné Neveřejné

neveřejná NNO - typ malý 

podnikatel
60,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 40,00% 60,00%

neveřejná NNO - typ střední 

podnikatel
50,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 50,00% 50,00%

malý podnikatel 60,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 40,00% 60,00%

střední podnikatel 50,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 50,00% 50,00%
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Maximální míra 

dotace způsobilých 

výdajů (v %)

Struktura dotace

Příjemci v ROP JV
Maximální míra 

dotace způsobilých 

výdajů (v %)

Struktura dotace
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Příjemci v ROP JV

Vlastní prostředky ve vztahu ke 

způsobilým výdajům celkem Veřejné prostředky 

k celkovým 

způsobilým výdajům

Veřejné prostředky 

k celkovým 

způsobilým výdajům

Vlastní prostředky ve vztahu ke 

způsobilým výdajům celkem

 
 

5. Výše dotace 
 
Minimální přípustná výše celkových způsobilých výdajů na jeden projekt        2 mil. Kč. 
Maximální výše dotace                      Není omezena.  
 
6. Finanční alokace pro výzvu  

Zdroj financování  Finanční alokace 

ERDF (Evropský fond pro regionální rozvoj) 500,000 mil. Kč 

Celková výše dotace (bez vlastních zdrojů příjemce) 500,000 mil. Kč 

Přepočteno k aktuálnímu kurzu 25,270 Kč/1€ 

Alokace výzvy může být navýšena o prostředky nevyčerpané v rámci realizace projektů 
předchozích výzev a příznivým vývojem směnného kurzu CZK/EUR. 
 
7. Místo realizace projektů 

Jihomoravský kraj, kraj Vysočina. 
 
8. Doba realizace projektu 

Maximálně dva roky od data podpisu smlouvy, předložení závěrečné ŽoP nejpozději do 
31. 5. 2015. 
 



 

9. Termíny výzvy 

Vyhlášení výzvy:     20. 2. 2012 
 
Příjem projektových záměrů:    od 2. 4. 2012, 8.30 hod. 
Ukončení příjmu projektových záměrů:  29. 6. 2012, 13.30 hod.  
 
Příjem žádostí:     od 2. 10. 2012, 8.30 hod. 
Ukončení příjmu žádostí:    31. 1. 2013, 13.30 hod.  
 
 
Místo podání projektového záměru a žádosti: Úřad Regionální rady regionu soudržnosti 

Jihovýchod (dále jen „ÚRR“), Brno, 
Kounicova 13 (pro projekty realizované v 
Jihomoravském kraji) a Jihlava, Žižkova 
89 (pro projekty realizované v kraji 
Vysočina) 

 
Úřední hodiny pro příjem žádostí jsou uvedeny v Příručce pro žadatele a příjemce.  
 

10. Kritéria pro poskytnutí dotace 

1. Projekt předložil kompletní projektový záměr v daném termínu.  

2. Projekt splnil formální náležitosti a kritéria přijatelnosti. 

3. Projekt dosáhl v hodnocení minimální bodové hranice schválené Výborem Regionální 
rady v úvodu zasedání o výběru projektů. Budou vybrány ty projekty, které dosáhly 
nejlepšího hodnocení, minimálně však nad hranicí stanovenou Výborem Regionální 
rady. Hodnotící kritéria jsou dostupná na www.jihovychod.cz. 

4. Náhradní projekty: 

a. Projekty, které získají více než 50 bodů a budou pod hranicí kumulativního 
dotačního požadavku lépe hodnocených projektů, který odpovídá alokaci 
výzvy (případně opravené o prostředky nevyčerpané v rámci realizace 
projektů předchozích výzev a příznivým vývojem směnného kurzu CZK/EUR ), 
budou schváleny jako náhradní.  

b. Dle vývoje směnného kurzu EUR/CZK a prostředcích vrácených do programu, 
mohou být osloveny náhradní projekty s možností uzavření smlouvy o 
poskytnutí dotace. 

 

11. Způsobilé výdaje 

Hlavní: 
 výdaje na inženýrskou činnost (stavební a architektonický dozor); 
 výdaje na stavební a technologické činnosti; 
 stroje a zařízení, hmotný a nehmotný dlouhodobý majetek včetně drobného 

dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku; 
 finanční leasing; 
 Výdaje na publicitu v souladu s platnými Pravidly pro publicitu ROP JV. 
 Výdaje na výkupy pozemků určených k zástavbě; 
 výdaje na nákup nemovitostí podmiňujících výstavbu; 
 výdaje na projektovou dokumentaci; 

http://www.jihovychod.cz/


 

Doplňkové:  
 Lidské zdroje – výdaje na mzdové náklady a povinné pojistné; 
 nákup materiálu; 
 výběrová řízení; 
 nezbytné poradenství, konzultační, expertní a právní služby; 
 inženýring bez stavebního a autorského dozoru; 
 finanční výdaje a poplatky (s vyjímkou správních a místních poplatků); 
 licence, patenty a jiná práva využitá při pořizování majetku (s výjimkou software 

k hardware); 
 náhrady za omezení vlastnických práv, náhrady za majetkové újmy; 
 ostatní výše nespecifikované způsobilé doplňkové neinvestiční výdaje, zejména 

charakteru spotřebních služeb; 
 

Poměr doplňkových způsobilých výdajů může tvořit maximálně 10% podíl z celkových 
způsobilých výdajů projektu. 
 
Podrobné rozpracování způsobilých výdajů je uvedeno v Prováděcím dokumentu ROP JV 
v kapitole č. 5 Způsobilé výdaje, který je dostupný na www.jihovychod.cz. 
 
12. Monitorovací ukazatele 

Žadatel se podpisem smlouvy zaváže k plnění monitorovacích indikátorů relevantních pro 
obsah projektu: 
 

Název indikátoru Jednotka 

Počet nových a technicky zhodnocených objektů turistické infrastruktury Počet 

Počet nově vytvořených pracovních míst celkem Počet 

Délka nově vybudovaných stezek výhradně pro hippo a pěší Km 

Počet zrekonstruovaných památkových objektů Počet 

Počet nově vybudovaných a technicky zhodnocených doplňkových 
zařízení pro stezky s vyloučením motorové dopravy 

Počet 

Počet nových a technicky zhodnocených turistických informačních center Počet 

Plocha podpořených objektů vybavenosti v oblasti sportu, rekreace a 
lázeňství 

m2 

Délka nových a technicky zhodnocených přístupových komunikací k 
turisticky využitelným objektům a památkám 

Km 

 

http://www.jihovychod.cz/


 

13. Náležitosti žádosti o poskytnutí dotace 

Projektový záměr a žádost včetně povinných příloh bude doručena osobně na příslušné 
pracoviště Úřadu Regionální rady Jihovýchod ve výše uvedeném termínu. Žádosti, které jsou 
doručeny po termínu, nebudou pracovníky oddělení hodnocení projektů převzaty.  

 
Obsah projektového záměru (odevzdání do 29. 6. 2012) : 

 Tištěný výstup eCBA vytvořený v modulu „Nový projekt“ (v sekci parametru projektu  
u položky operační program zvolit „Projektový záměr pro výzvu z 20. 2. 2012). eCBA 
je nutné vyplnit včetně komentářů a přiložit fotodokumentaci. Výstup musí být 
schválen statutárním zástupcem, nebo pověřenou osobou. 

 Vyplněný formulář „Majetkoprávní vztahy k projektovému záměru předkládaného do 
oblasti podpory 2.1 – Rozvoj infrastruktury pro cestovní ruch“ (včetně relevantních 
příloh) – viz bod 15. Formulář musí být schválen a podepsán statutárním zástupcem, 
nebo pověřenou osobou. 

Projektový záměr vyplňuje žadatel elektronicky v systému eCBA dostupném na 

www.jihovychod.cz. 
 

Obsah žádosti (odevzdání do 31. 1. 2013): 

 Tištěný výstup elektronické žádosti vyplněné a finálně uložené v programu BENEFIT7 
se shodným kódem jako elektronická verze, žádost je podepsána statutárním 
zástupcem žadatele – 1x v originále, 1x v kopii. 

 Povinné a další přílohy žádosti v rozsahu stanoveném dle Příručky pro žadatele 
a příjemce. Výjimkou je platné územní rozhodnutí s nabytím právní moci, které lze 
doložit nejpozději k 29. 3. 2013. Povinné a další přílohy žádosti odevzdává žadatel ve 
dvojím vyhotovení – 1 x v originále/ověřené kopii a 1 x v kopii. Přílohy jsou vloženy do 
jedné obálky (krabice) k odevzdání. 

 
Žádost vyplňuje žadatel prostřednictvím internetu v programu BENEFIT7 (www.eu-zadost.eu 
nebo www.eu-zadost.cz).  
 
 

14. Další informace 

Nezbytné dokumenty: 

 Prováděcí dokument ROP JV – doporučujeme příjemcům pro získání podrobnějších 
informací o jednotlivých oblastech podpory. Obsahuje vymezení způsobilých výdajů 
pro jednotlivé prioritní osy a další informace. Prováděcí dokument navazuje na 
programový dokument ROP JV.  

 Příručka pro žadatele a příjemce – podrobný průvodce přípravy žádosti do 
Regionálního operačního programu Jihovýchod. Příručka se skládá ze dvou částí –  
I. Příručka pro žadatele, II. Příručka pro příjemce. 

 Znění výzvy a doplňující informace k výzvě na stránce výzvy na www.jihovychod.cz 

 Šauer, M., Vystoupil, J. (2009): Kvantifikační analýza potenciálu cestovního ruchu 
NUTS 2 Jihovýchod. ESF MU, Brno. (dostupná na www.jihovychod.cz) –  

 Benefit a Uživatelská příručka Benefit7 

http://www.jihovychod.cz/
http://www.eu-zadost.eu/
../../AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/zitkova/Local%20Settings/Temporary%20Internet%20Files/Content.Outlook/CWP4LDQS/www.eu-zadost.cz
http://www.jihovychod.cz/


 

 Aplikace eCBA 

o Stanovení finančního zdraví žadatele 

o Osnova studie proveditelnosti  

o Systém pro elektronické zpracování finanční a ekonomické analýzy 

 Formulář „Majetkoprávní vztahy k projektovému záměru předkládaného do oblasti 
podpory 2.1 – Rozvoj infrastruktury pro cestovní ruch“ (včetně relevantních příloh) – 
viz bod 15.  

 Seznam obcí v turistických oblastech – viz bod 16. 

 Případné metodické pokyny 
 

 

Doporučené dokumenty 

 Kategorizace nestátních neziskových organizací 

 Hodnotící kritéria 

 Pravidla pro publicitu 

 Loga pro ROP JV 

 Metodická příručka způsobilých výdajů 

 Regionální operační program Jihovýchod 

 Indikativní přehled příloh projektové žádosti 

 
 
Informace poskytuje: 
Úřad Regionální rady regionu soudržnosti Jihovýchod, Kounicova 13, Brno 
 
Odbor implementace projektů Brno 
Ing. Jan Karásek, vedoucí odboru, tel: 532 193 505, email: karasek@jihovychod.cz 

Odbor implementace projektů Jihlava, Žižkova 89 
Ing. Erika Šteflová, vedoucí odboru, tel: 532 193 600, email: steflova@jihovychod.cz. 

 
Odpovědnost za realizaci programu má Regionální rada regionu soudržnosti Jihovýchod, 
Kounicova 13, Brno.  

mailto:karasek@jihovychod.cz
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15. Povinný formulář k projektovému záměru (povinná je pouze struktura a obsah, 
nikoliv forma) 

 

Majetkoprávní vztahy k projektovému záměru 
předkládaného do oblasti podpory 2.1 – Rozvoj 

infrastruktury pro cestovní ruch 

 

Upozornění: Vzhledem k průměrné délce a rizikům doporučujeme žadatelům pracovat na získání 

územního rozhodnutí nezávisle na fázi posuzování projektového záměru/projektu! 

 

Název projektového záměru: 

  

 

Doba realizace projektového záměru/projektu (od-do): 

  

Pozn.:  Nejzazší termín ukončení realizace projektu je květen 2015. 

 

Jméno subjektu (předkladatele):  

 . 

 

Právní forma subjektu (předkladatele):  

  

 

Kontaktní osoby, kontaktní adresa, email, telefon, www stránky subjektu (předkladatele):  

  

 

Jak jsou vypořádány majetkoprávní vztahy na dotčeném území? (rozsah max. 1 strana) 

  

Pozn.: Pokud je předmětem projektu majetek (pozemky, nemovitosti), popište prosím majetkové poměry - kdo je vlastník, komu 

je majetek svěřen, jak s ním nakládá, kdo bude vlastníkem nově vytvořeného majetku a komu bude svěřen k užívání. V 

některých případech je vhodné popsat i poměry mezi předkladatelem (nositelem) projektu a majetkově dotčenými subjekty, 

případně připojit návrh řešení majetkoprávních poměrů ve vztahu k nemovitostem realizací projektu dotčeným (sousedské 

vztahy). 

 

Povinné přílohy (postačují prosté kopie):  

 Soulad s územně-plánovací dokumentací (nejedná se o platné územní rozhodnutí) 

 Doložení majetkoprávních vztahů – snímek z katastrální mapy a výpis z katastru nemovitostí –  

 

Datum: 

 

Podpis oprávněné osoby: 



 

16. Seznam obcí v turistických oblastech 

 Seznam obcí představuje výčet obcí nad 500 obyvatel, které představují zóny 
soustředěného cestovního ruchu, nebo střediska regionálního a nadregionálního 
významu pro cestovní ruch dle Kvantifikační analýzy CR v NUTS 2 Jihovýchod. 

 

Název obce Název příslušné obce s rozšířenou působností 

Adamov Blansko 

Babice nad Svitavou Šlapanice 

Batelov Jihlava 

Benešov Boskovice 

Bílovice nad Svitavou Šlapanice 

Blansko Blansko 

Blatnice pod Svatým Antonínkem Veselí nad Moravou 

Blížkovice Znojmo 

Boleradice Hustopeče 

Bořetice Hustopeče 

Bořitov Blansko 

Boskovice Boskovice 

Brno Brno 

Brtnice Jihlava 

Brumovice Hustopeče 

Břeclav Břeclav 

Březí Mikulov 

Březina (dříve okres Blansko) Šlapanice 

Bučovice Bučovice 

Bulhary Břeclav 

Bystřice nad Pernštejnem Bystřice nad Pernštejnem 

Bzenec Kyjov 

Citonice Znojmo 

Častrov Pelhřimov 

Čejč Hodonín 

Čejkovice Hodonín 

Černá Hora Blansko 

Dalečín Bystřice nad Pernštejnem 

Dobšice Znojmo 

Dolní Cerekev Jihlava 

Dolní Dunajovice Mikulov 

Dolní Město Světlá nad Sázavou 

Domanín Kyjov 

Doubravice nad Svitavou Blansko 

Drnholec Mikulov 

Dyjákovičky Znojmo 



 

Hamry nad Sázavou Žďár nad Sázavou 

Hartvíkovice Náměšť nad Oslavou 

Havlíčkův Brod Havlíčkův Brod 

Herálec Žďár nad Sázavou 

Hlohovec Břeclav 

Hluboké Mašůvky Znojmo 

Hněvkovice Světlá nad Sázavou 

Hodice Jihlava 

Hodonín Hodonín 

Horní Bojanovice Hustopeče 

Horní Cerekev Pelhřimov 

Horní Dubenky Jihlava 

Hostěnice Šlapanice 

Hroznová Lhota Veselí nad Moravou 

Hrubá Vrbka Veselí nad Moravou 

Hrušky Břeclav 

Humpolec Humpolec 

Hustopeče Hustopeče 

Chotěboř Chotěboř 

Chvalovice Znojmo 

Ivaň Pohořelice 

Ivančice Ivančice 

Jámy Žďár nad Sázavou 

Jaroměřice nad Rokytnou Třebíč 

Javorník Veselí nad Moravou 

Jedovnice Blansko 

Jemnice Moravské Budějovice 

Jevišovice Znojmo 

Jihlava Jihlava 

Jimramov Nové Město na Moravě 

Kamenice nad Lipou Pelhřimov 

Kanice Šlapanice 

Klentnice Mikulov 

Klobouky u Brna Hustopeče 

Kněždub Veselí nad Moravou 

Knínice u Boskovic Boskovice 

Kobylí Hustopeče 

Kostelec Jihlava 

Kostice Břeclav 

Kotvrdovice Blansko 

Kožlí Světlá nad Sázavou 

Krahulčí Telč 



 

Krásná Hora Havlíčkův Brod 

Kravsko Znojmo 

Krucemburk Chotěboř 

Křtiny Blansko 

Kuchařovice Znojmo 

Kunštát Boskovice 

Kuřim Kuřim 

Kyjov Kyjov 

Lanžhot Břeclav 

Ledeč nad Sázavou Světlá nad Sázavou 

Lednice Břeclav 

Lelekovice Kuřim 

Lipnice nad Sázavou Havlíčkův Brod 

Lipov Veselí nad Moravou 

Lipovec Blansko 

Lipůvka Blansko 

Lomnice Tišnov 

Louka Veselí nad Moravou 

Lysice Boskovice 

Mikulov Mikulov 

Milotice Kyjov 

Moravské Budějovice Moravské Budějovice 

Moravský Krumlov Moravsky Krumlov 

Moravský Písek Veselí nad Moravou 

Moravský Žižkov Břeclav 

Mrákotín Telč 

Mutěnice Hodonín 

Náměšť nad Oslavou Náměšť nad Oslavou 

Nedvědice Bystrice nad Pernštejnem 

Němčičky Hustopeče 

Nesovice Bučovice 

Nová Lhota Veselí nad Moravou 

Nová Ves u Nového Města na Moravě Nové Město na Moravě 

Nové Město na Moravě Nové Město na Moravě 

Nové Veselí Žďár nad Sázavou 

Novosedly Mikulov 

Nový Rychnov Pelhřimov 

Nový Šaldorf-Sedlešovice Znojmo 

Ochoz u Brna Šlapanice 

Okrouhlá Boskovice 

Okrouhlice Havlíčkův Brod 

Olbramkostel Znojmo 



 

Olomučany Blansko 

Ostrov u Macochy Blansko 

Pacov Pacov 

Pasohlávky Pohořelice 

Pavlov Mikulov 

Pelhřimov Pelhřimov 

Perná Mikulov 

Petrov Hodonín 

Petrovice Blansko 

Počátky Pelhřimov 

Podivín Břeclav 

Pohořelice Pohořelice 

Polná Jihlava 

Polnička Žďár nad Sázavou 

Popice Hustopeče 

Pouzdřany Hustopeče 

Přítluky Břeclav 

Radějov Veselí nad Moravou 

Radešínská Svratka Nové Město na Moravě 

Rájec-Jestřebí Blansko 

Ráječko Blansko 

Rakvice Břeclav 

Rohatec Hodonín 

Rosice Rosice 

Rudice Blansko 

Ruprechtov Vyškov 

Řícmanice Šlapanice 

Sázava Žďár nad Sázavou 

Sedlec Mikulov 

Senetářov Blansko 

Slavkov u Brna Slavkov u Brna 

Sloup Blansko 

Sněžné Nové Město na Moravě 

Spešov Blansko 

Starovice Hustopeče 

Starovičky Hustopeče 

Starý Poddvorov Hodonín 

Stonařov Jihlava 

Strachotín Hustopeče 

Strážnice Veselí nad Moravou 

Sudoměřice Hodonín 

Suchohrdly Znojmo 



 

Suchov Veselí nad Moravou 

Světlá nad Sázavou Světlá nad Sázavou 

Svratka Žďár nad Sázavou 

Šakvice Hustopeče 

Šatov Znojmo 

Šebrov-Kateřina Blansko 

Škrdlovice Žďár nad Sázavou 

Šošůvka Blansko 

Štítary Znojmo 

Šumná Znojmo 

Tasov Veselí nad Moravou 

Telč Telč 

Těmice Kyjov 

Tišnov Tišnov 

Třebíč Třebíč 

Třešť Jihlava 

Tvarožná Lhota Veselí nad Moravou 

Tvrdonice Břeclav 

Únanov Znojmo 

Vacenovice Kyjov 

Valtice Břeclav 

Vavřinec Blansko 

Věcov Nové Město na Moravě 

Velká nad Veličkou Veselí nad Moravou 

Velké Bílovice Břeclav 

Velké Meziříčí Velké Meziříčí 

Velké Opatovice Boskovice 

Velké Pavlovice Hustopeče 

Veselí nad Moravou Veselí nad Moravou 

Veverská Bítýška Kuřim 

Vír Bystrice nad Pernštejnem 

Vlasatice Pohořelice 

Vnorovy Veselí nad Moravou 

Vojnův Městec Žďár nad Sázavou 

Vracov Kyjov 

Vranov Šlapanice 

Vranov nad Dyjí Znojmo 

Vrbice Hustopeče 

Vrbovec Znojmo 

Vyskytná Pelhřimov 

Vyskytná nad Jihlavou Jihlava 

Vysočany Blansko 



 

Vyškov Vyškov 

Zaječí Břeclav 

Znojmo Znojmo 

Zvole Bystřice nad Pernštejnem 

Žádovice Kyjov 

Ždánice Kyjov 

Žďár nad Sázavou Žďár nad Sázavou 

Žďárná Boskovice 

Ždírec nad Doubravou Chotěboř 

Želiv Humpolec 

Žirovnice Pelhřimov 
 


