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Regiony nás baví

dostává se vám do rukou nové číslo 
Newsletteru Centra pro regionální roz-
voj České republiky, tentokrát v úplně 
novém kabátě a s novým názvem, který 
reflektuje podstatu naší práce a hlavně 
radost, která přichází s každým novým 
realizovaným projektem. Regiony nás 
prostě baví.

Máme za sebou náročné období, které 
pro nás všechny znamenalo mnohá 
omezení. Období, kdy jsme bez pří-
pravy ze dne na den museli přejít 
z běžného pracovního režimu do domá-
cího prostředí. To v případě Centra, 
které administruje obrovské množství 
projektů, nebyl snadný úkol, ale zvládli 
jsme jej se ctí. Ohlédnutí za nouzovým 
stavem přináší úvodní rozhovor s gene-
rálním ředitelem Centra, Zdeňkem 
Vašákem.

Kolegové z EEN se podělí o zkušenost 
z letošního veletrhu Holiday World, 
na kterém jako každý rok poskytova-
li bezplatné konzultace a informace 
o možnostech, jak rozšířit podnikání 
do zahraničí, ale hlavně uspořádali 
úspěšná mezinárodní B2B jednání, která 
snad v čase po krizi pomohou novému 
startu turismu.

Jsme rádi, že vám v letním odlehčeném 
čísle můžeme přinést tipy na výlety po 
naší vlasti a blízkém příhraničí, cesty za 
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poznáním, objevování kulturních pamá-
tek a dalších zajímavostí. 

Ať už jde o pozvání do obnoveného 
zámku Slatiňany na Chrudimsku, kde 
byl zrekonstruován jak samotný zámek, 
tak přilehlý park, v němž nejmenší 
návštěvníci jistě ocení nově otevřenou 
expozici „dětské hospodářství“, jakousi 
zmenšeninu venkovského statku. 

V rámci aktuálního boje se suchem, 
které trápí celou republiku, vám před-
stavíme unikátní projekt na česko-ra-
kouské hranici, který díky napojení 
odstavených ramen na řece Dyji navra-
cí tolik potřebnou vodu do krajiny, a vy-
tváří tak původní lužní krajinu s jejím 
typickým ekosystémem.

Pokud by vás vaše prázdninové pu-
tování zavedlo do Českého Těšína, urči-
tě si nenechte ujít Open Air Museum. 
Nouzový stav obě města rozdělil 
„neprodyšnou zdí“. O to více si místní, 
ale i turisté užívají nový projekt, který 
propojil českou a polskou část města 
u řeky Olše, kde vznikl prostor k odpo-
činku a aktivnímu trávení volného času 
s pěšími a cyklistickými stezkami. 

Přejeme vám příjemné čtení a po-
hodové léto. 

Vaše redakce

Vážení čtenáři,
Úvodní slovo

Regiony nás baví – newsletter Centra pro regionální rozvoj České republiky. Vydává Centrum pro regionální rozvoj České republiky, 
U Nákladového nádraží 3144/4, 130 00 Praha 3, IČ 04095316. Vydáváno ve spolupráci s grafickým studiem Eternia. Fotografie bez 
popisku použité v tomto občasníku jsou ilustrační, zdroj: Shutterstock, redakce. Evidenční číslo MK ČR E 20685. Číslo 26 vychází 
v Praze dne 19. 6. 2020. Redakce: Vilém Juránek, Pavel Borský, Zdeněk Vašák, Helena Miškovičová, Jiří Jansa, Lenka Vašátková, 
Petra du Toit. Kontakt: media@crr.cz

Obálka: Poutní chrám Panny Marie na Chlumku v Luži, okres Chrudim. Kostel díky dotaci ve výši téměř 10 mil. Kč z programu 
IROP získal nejen novou fasádu. Opravený areál s obnovenou zahradou, ohrazením, chodníky a lavičkami zve k návštěvě jak 
věřící, tak i běžné návštěvníky, odbornou veřejnost i pacienty blízké Hamzovy léčebny.*
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Pandemie koronaviru dočasně 
změnila život v naší republice i v ce-
lém světě. Jak Centrum reagovalo 
na vyhlášená vládní opatření, která 
omezila a změnila nejen běžný život 
každého občana, ale v neposlední 
řadě i činnost úřadů a institucí?

Vedení Centra začalo již od února 
vyhodnocovat rizika související s ná-
růstem případů nákazy koronavirem 
ve světě a připravovat opatření, která 
měla primárně zajistit co největší 
možnou ochranu zdraví zaměstnan-
ců a současně zabezpečit bezproblé-
mový chod úřadu i plnění svěřených 
činností a agend. V této souvislosti 
byla v dostatečném předstihu 
připravena výpočetní infrastruktura 
a prověřeno vybavení zaměstnanců 
pro plnění pracovních úkolů z domu 
formou home office. Současně byla 
nastavena pravidla a nástroje pro 
komunikaci na dálku. Po vyhlášení 
nouzového stavu tak bylo vše již 
připraveno a vedení Centra rozhodlo, 
že většina zaměstnanců bude vyko-
návat službu formou home office. 

Byl eliminován jakýkoliv kontakt 
mezi zaměstnanci Centra a žadateli 
a veškerá komunikace probíhala 
prostřednictvím telefonu, e-mailu 
nebo jiných elektronických aplika-
cí. Bohužel muselo dojít ke zrušení 
mnoha akcí (semináře, workshopy, 
školení pro žadatele, příjemce). Ty 
budou realizovány s odstupem času, 
jakmile to situace umožní.

Jakým způsobem se Centrum 
zhostilo svých běžných úkolů?

Ve vztahu k žadatelům a příjemcům 
jsme vůbec neomezili svoji činnost. 
Pouze nebylo možné realizovat 
osobní setkání. Komunikace však 
probíhala dál elektronicky a všichni 
manažeři projektů byli žadatelům 
a příjemcům stále k dispozici. 
Vedení Centra se dlouhodobě snaží 
nastavit maximální elektronizaci veš-
kerých procesů, a tento přístup se 
právě v době nouzového stavu velmi 
osvědčil a ukázal jako správný. Díky 
tomu mohla být veškerá agenda 
dále zajišťována bez větších ome-

zení. A to jak na úrovni chodu úřadu, 
tak na úrovni delegovaných činností. 

Jak můžete zhodnotit výsledky 
práce v těchto ztížených podmín-
kách? Jak byla změna ve způsobu 
vykonávání činnosti a komunikace 
vnímána ze strany klientů Centra? 

Týdně vyhodnocujeme výkony 
jednotlivých činností a toto vy-
hodnocování bylo samozřejmě rea-
lizováno i v době nouzového stavu, 
kdy většina zaměstnanců pracovala 
z domova. Výsledky hodnocení 
ukázaly, že množství dokončených 
úkonů bylo dokonce mírně nadprů-
měrné. Prokázalo se, že zaměstnanci 
přistupují ke změněnému způsobu 
práce v režimu home office velmi 
zodpovědně a já osobně si této 
skutečnosti velmi vážím. Potvrzují 
to nakonec i výstupy dotazníků, kdy 
jsme přímo mezi žadateli a příjemci 
zjišťovali, jak byli spokojeni s prací 
Centra v době nouzového stavu. 
Výsledky průzkumu jsou velmi pozi-
tivní, a to mě moc těší.

Centrum zvládlo 
pandemii úspěšně 
Rozhovor s generálním ředitelem Zdeňkem Vašákem 
o nelehkém období a práci Centra v podmínkách 
vyhlášeného nouzového stavu.

Rozhovor s generálním ředitelem Jak byste zhodnotil toto obdo-
bí a co byste chtěl vzkázat za-
městnancům a klientům Centra?

Období nouzového stavu bylo pro 
všechny velmi složité a já jsem 
opravdu rád, že je již za námi a že na 
Centrum a jeho zaměstnance nemě-
lo žádný významně negativní dopad. 
Všichni jsme dodržovali nastavená 
pravidla a opatření a díky tomu se 
nám podařilo tuto nestandardní 
situaci velmi dobře zvládnout. Aby 
však dříve vynaložené úsilí nebylo 
zmařeno, je třeba i nadále dodržovat 
všechna platná opatření a chovat se 
maximálně odpovědně a obezřetně, 
nevystavovat sebe a své okolí 
zbytečným rizikům. Určitě je nutné 
dále dodržovat přijatá hygienická 
pravidla na pracovišti. 

Vedle možnosti nákazy koronavirem 
je nutné minimalizovat i možnosti 
nákazy v rámci kyberprostoru. Praxe 
ukázala, že v průběhu home office 
se toto riziko velmi zvýšilo, a proto 
považuji za důležité to nyní zmínit. 
Rád bych poděkoval všem za-
městnancům Centra za odpovědný 
a profesionální přístup k zajištění 
chodu úřadu a výkonu delego-
vaných činností v průběhu nouzové-
ho stavu v nadstandardním rozsahu. 
Jednoznačně se ukázalo, že Cent-
rum je moderní úřad, který dokáže 
rychle reagovat, přizpůsobit práci 
změněným podmínkám v krizovém 
režimu a zajistit plnění svých úkolů 
a poslání ve vysoké kvalitě. Určitě 
ještě dojde k celkovému vyhodno-
cení „zvládnutí“ této krizové situace 
a v případě, že budou identifikovány 
příležitosti pro zlepšení, tak se bude-
me snažit nastavené postupy rychle 
upravit a dále zefektivnit. Ostatně 
tento proces neustálého zlepšování 
funguje v rámci Centra stále.
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Informace o IROP Představení krajských pracovišť

Seznamte se 
s prací krajských 
pracovišť

Pobočku naleznete 
na adrese:
Centrum pro regionální 
rozvoj České republiky

Územní odbor IROP 
pro Jihomoravský kraj

Mariánské náměstí 617/1,  
617 00 Brno-Komárov 

iropjihomoravsky@crr.cz

*

V minulém čísle našeho 
časopisu jsme avizovali, 
že Centrum ve spolupráci 
s ministerstvem pro místní 
rozvoj připravuje sérii 
seminářů, které měly být 
v první polovině tohoto 
roku uspořádány ve všech 
krajských městech a na nichž 
mělo Centrum představit 
parametry nového programu 
IROP 2, který se rozběhne od 
roku ledna 2021. 

Vzhledem k tomu, že vláda vyhlá-
sila v polovině března nouzový 
stav, musely být všechny semi-
náře odsunuty na neurčito. Přes 
všechny tyto neočekávané obtíže 
doufáme, že se nám s nástupem 
podzimu podaří akce uskutečnit. 
Sledujte, prosím, webové stránky 
Centra a MMR, kde budou avíza 
a pozvánky na semináře zve-
řejňovány s dostatečným před-
stihem. 

Všechna regionální pracoviště 
IROP jsou připravena poskytnout 
žadatelům o dotaci relevantní 
informace, které jsou v danou 
chvíli k dispozici a které bu-

deme průběžně aktualizovat 
tak, abychom prostřednictvím 
našich krajských pracovišť po-
skytovali žadatelům maximální 
možnou podporu při realizaci 
jejich projektů. Rádi bychom 
touto cestou také poděkova-
li příjemcům dotací za velmi 
pozitivní zpětnou vazbu, kterou 
jsme získali v rámci dotazní-
kového průzkumu spokojenosti. 
Jsme velmi rádi, že plně elek-
tronizovaná komunikace přes 
portál MS2014+ nám umožňuje 
plnohodnotně vyřizovat vaše žá-
dosti i v době krizových situací 
tak, aby nedocházelo ke zpoždě-
ní realizace projektů.

— 6 —

Poznejte Územní odbor pro 
IROP v Jihomoravském kraji

Jihomoravská pobočka IROP má 
vedle běžné agendy spojené 
s administrací projektů v růz-
ných výzvách jedno výrazné 
specifikum. Na pobočce sídlí 
jedno z našich specializovaných 
pracovišť na administraci ve-
řejných zakázek. 

Naši specialisté na zakázky 
jsou erudovanými odborníky, 
a tak nepřekvapí, že pravidelně 
přispívají svými články do 
časopisu Veřejné zakázky. Zde 
čtenářům poskytují cenné rady 
a doporučení, jak se vyvarovat 
všech možných chyb při rea-
lizaci veřejné zakázky. Například 
v květnovém čísle tohoto peri-
odika bylo představeno uplat-
ňování principu 3E (tj. kritéria 
efektivnosti, hospodárnosti 
a účelnosti) je při zadávání 
a realizaci veřejné zakázky.

V naší nové rubrice bychom rádi pokračovali v představování 
krajských pracovišť a také projektů, které byly úspěšně 
realizovány v daném kraji díky kvalitní práci našich kolegů. 
V minulém čísle jsme představili pobočku v Plzeňském kraji 
a zdejší oceňované architektonické realizace. V tomto čísle si 
představíme kolegy z jižní Moravy a místo, kde byla úspěšně 
realizována řada projektů z IROP, ze kterých k podrobnějšímu 
seznámení vybíráme Fakultní nemocnici Brno.

IROP 
v polovině 
roku 2020
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Evropské dotace z Integrovaného regionálního operačního 
programu jsou určeny primárně na rozvoj regionů. 
Jihomoravský kraj, obce a příspěvkové organizace státu 
v kraji v minulých letech úspěšně žádaly o podporu mnoha 
důležitých projektů. Jednou z největších investicí je 
nepochybně realizace hned několika projektů ve Fakultní 
nemocnici Brno. 

Podařilo se zde například zrekon-
struovat operační sály pro chirur-
gii, urologii, ortopedii, neuro-
chirurgii a stomatochirurgii, které 
patří mezi jedny z nejmodernějších 
v České republice. Po čtvrt století 
mají lékaři v Brně vybavení na 
špičkové úrovni, které umožňuje 
například různé operační polohy 
pro pacienty. Při operacích mohou 
využívat velkoplošné monitory, 
které umožňují pohled do ope-
račního pole skrze kamery v ope-
račních světlech. Rekonstrukce 

a vybavení čtrnácti operačních 
sálů byly možné díky podpoře 
z IROP, celková částka dotace 
činila 324 milionů korun.

Dále získala FN Brno 51 milionů 
korun na zakoupení moderního 
vybavení pro onkogynekologické 
centrum a 60 milionů korun 
na vybavení perinatologického 
centra, které nyní může posky-
tovat vysoce specializovanou 
péči. Zde nová technologie slouží 
pacientům – konkrétně čtyři pří-

Fakultní 
nemocnice Brno 

Realizace IROP
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příklad úspěšných realizací IROP 
v oblasti zdravotní péče

stroje CT. Vyšetřením CT projde 
v brněnské nemocnici ročně přes 
10 tisíc pacientů. Nové přístroje 
jsou nejmodernější v České repub-
lice a jsou unikátní tím, že přístroj 
v rámci jednoho vyšetření pořídí 
cca 40 tisíc řezů, což vynikne ve 
srovnání se staršími typy, které dě-
laly několik stovek řezů. Pacientům 
z Jihomoravského kraje se tak díky 
podpoře IROP dostává té nejkva-
litnější zdravotní péče.
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Realizace IROP

Zámek Slatiňany u Chrudimi byl postaven 
na místě gotické tvrze ze 14. století 
a v několika staletích prošel rukama tří 
desítek majitelů. Až poslední z nich, 
knížecí rodina Auerspergů, vtiskla zámku 
v průběhu 19. století jeho současnou 
podobu. Rodinné sídlo s nejmodernějším 
technickým vybavením včetně kuchyně, 
ústředního topení a výtahu na jídlo užívali 
majitelé do roku 1945, kdy byl zámek 
zestátněn na základě Benešových dekretů. 
Po válce byla jeho budova využita jako 
hipologické muzeum věnované koním.
Zdroj: www.archiweb.cz

*

Státní zámek Slatiňany po tříleté rekonstrukci a obnově 
zámecké zahrady přivítal v červnu v plné kráse a lesku své první 
návštěvníky. Opravy se dočkaly nejen fasády, které dostaly 
svou původní barvu, ale i okna, dveře, do původní podoby byla 
obnovena venkovní lodžie, zbouraná v polovině minulého století 
a zrestaurovaná zámecká brána.

Zámek Slatiňany  
přivítal nové návštěvníky 
v plném lesku

V zámeckém parku bylo obnoveno nebo 
nově zřízeno 3,5 km cest, byla ošetřena 
a doplněna vegetace a návratu se dočkalo 
i jezírko. Hlavním magnetem nově otevřené 
expozice se ale stalo dětské hospodářství, 
které bylo za dob knížecí rodiny Auerspergů 
vybudováno jako zmenšenina venkovského 
statku. V něm měly děti šlechtické rodiny 
prostřednictvím péče o svěřená zvířata 
a starostí o záhony poznat hodnotu peněz 
a lidské práce. Statek sloužil ale také k jejich 
hrám a trávení volného času. Dětské hospo-
dářství je obnoveno do podoby kolem roku 
1900, do doby Františka Josefa s Auersper-
gu, mecenáše, dobrého hospodáře, milující-
ho otce a milovníka koní. V areálu dětského 
hospodářství jsou obnoveny i drobné prvky 
zahradní architektury a hřiště. Nově je tato 
část parku oddělena plotem a platí se do 
ní vstupné. Obnova zámku a zahrady byla 
realizována pomocí projektu z programu 
IROP „Slatiňany – šlechtická škola v přírodě“ 
zhruba za 120 milionů korun. Výše dotace 
EU dosáhla téměř 92 milionů korun. V rámci 
projektu vzniklo v přízemí východního křídla 
také nové návštěvnické centrum spolu 
s multifunkčními prostorami pro konání 
kulturních a společenských akcí. 
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Jižní Morava je jednou z nejoblíbenějších turistických destinací 
v naší zemi. Nabízí nejen dobré víno a skvělé kulinářské zážitky, 
ale také mnoho možností, jak strávit aktivní dovolenou. Mezi 
ně patří i právě opravené kulturní památky, které díky dotacím 
z IROP opět prokoukly a zaskvěly se v plné kráse. 

Nové perly mezi 
památkovými 
skvosty jižní Moravy

Po více než dvou letech skončila 
oprava zámeckých valů na zámku 
ve Slavkově u Brna. Čtyři sta metrů 
barokního zdiva podél severní strany 
parku i unikátní dřevěný čínský 
altán se dočkaly po mnoha letech 
zasloužených oprav. Zámecká zeď, 
kterou v roce 2010 poničila po-
vodeň, čekala více než deset let na 
obnovu. V polovině května ukončili 
stavbaři práce, které vrátily zdi nejen 
její původní podobu, ale v délce 

Zámek 
Slavkov

80 metrů ji postavili zcela nově. Zby-
lý úsek museli stavbaři narovnávat 
a zpevňovat unikátní technologií, 
kterou poprvé použili právě ve Slav-
kově u Brna. Z důvodu, že se jedná 
o historickou památku z 18. století, 
byly její opravy velmi náročné jak 
po technické, tak i finanční stránce. 
Kompletní obnova zdiva včetně 
postavení repliky čínského altánu 
vyšla téměř na 60 milionů korun, 
které byly z 85 procent hrazeny 

Památkové skvosty
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z Integrovaného regionálního ope-
račního programu.

Těsně před začátkem opožděné 
turistické sezóny opustili zámecké 
valy zedníci, aby zde v budoucnu 
řemeslníci mohli prodávat své vý-
robky, návštěvníci mohli pohodlně 
sejít z parku k toaletám i do re-
staurační zahrádky. Prostor je nově 
přístupný z obou stran – z Palacké-
ho náměstí i ze vchodu do bývalé 
zámecké vinárny. Opravené prostory 
zámeckých valů by podle správy 
zámku mohly sloužit například pro 
pořádání farmářských trhů nebo 
jiných menších akcí.

Zámek Slavkov se navíc stal 
i jednou z mála památek svého 

V opraveném vodojemu brněnské-
ho hradu Špilberk otevřelo začát-
kem června Muzeum města Brna 
novou expozici s názvem Chrám 
kamene. 

Dvě obří nádrže špilberských 
vodojemů z konce 19. století 
sloužily jako zásobárna vody pro 
Brno a okolí. Od 20. let 20. století 
vodojemy chátraly až do roku 
2017, kdy začala jejich nákladná 
rekonstrukce, a to díky téměř 

druhu na jižní Moravě, která nabízí 
bezbariérový přístup do zámeckých 
prostor. Za dveřmi v jižním ocho-
zu na nádvoří se ukrývá moderní 
výtah, který po domluvě vyveze 
návštěvníky do prvního patra. Lidé 
s hendikepem tak již nebudou 
muset kvůli prohlídce zámku nebo 
návštěvě koncertu zdolávat desítky 
historických schodů. 

Nejdůležitější část stavebních prací 
se odehrála v místech, která jsou 
zrakům návštěvníků skryta – uvnitř 
zdí zámeckého valu. Historickému 
zdivu podle statiků dlouhodobě hro-
zilo zřícení. Vedle nových cihel a ka-
menného materiálu byly instalovány 
také mikropiloty, což by mělo stavbu 
staticky zajistit na desítky let. 

Nejviditelnějšími novinkami 
v zámeckých valech jsou mlatová 
cesta, točité schody vedoucí 
přímo do parku nebo nové osvět-
lení celého zámku. Nový systém 
osvětlení umožní nasvícení horní-
ho parteru silnými světly, což ocení 
návštěvníci především v letních 
měsících během večerních pro-
cházek areálem zámku. 

Díky dotaci byl obnoven také 
čínský altán v jižní části parku. 
Altán z 80. let 18. století je v Česku 
jediný, který byl postavený celý ze 
dřeva, a řadí se tím mezi unikátní 
památky. Kvůli rozsáhlému poško-
zení tak bylo rozhodnuto o zho-
tovení věrné repliky vytvořené 
nejen podle původních prvků, ale 
také podle dochovaných fotografií 
z konce 19. století. Altán bude vyu-
žíván pro svatební obřady, koncer-
ty, pikniky apod., tím se stavbě vrá-
tí její původní účel – sloužila jako 
odpočinkové místo pro zámecké 
obyvatele a jejich návštěvníky.
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Lapidárium 
na hradě 
Špilberk

stomilionové dotaci z Integrovaného 
regionálního operačního programu. 

Lapidárium nabízí unikátní sbírku 
kamenických a kamenosochař-
ských artefaktů – starobylých soch, 
pomníků, náhrobků ze zrušených 
brněnských hřbitovů a kamenných 
ozdob ze zaniklých brněnských 
staveb. V horkých letních měsících 
může být návštěva Chrámu kamene 
příjemným osvěžením nejen těla, ale 
i ducha. 
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Enterprise Europe Network

MBM Tourism 
Prague 2020
úspěšná mezinárodní akce sítě 
Enterprise Europe Network

Turistický průmysl patří v po-
sledních letech k nejdynamič-
těji se rozvíjejícím segmentům 
národních ekonomik, v některých 
evropských regionech dokonce 
patří k těm klíčovým. Pro jeho 
další úspěšný rozvoj je důležitá 
vzájemná komunikace, spoluprá-
ce a partnerství nejen v rámci 
Evropské unie, ale vlastně celého 
světa. Uspořádat jednání v rámci 

Pracoviště Enterprise Europe Network (EEN) Centra pro 
regionální rozvoj České republiky uspořádalo se svými 
zahraničními kolegy ze sítě EEN v polovině února na 
veletrhu Holiday World na výstavišti PVA Expo v pražských 
Letňanech první ročník mezinárodních jednání b2b pro 
firmy, organizace a instituce pohybující se v oblasti 
cestovního ruchu.

blízký veletrh Památky – Muzea – 
Řemesla, který ještě zvýšil zájem 
o vzájemná obchodní jednání, 
zejména ze strany německých 
řemeslných firem.
Do prvního ročníku MBM TOU-
RISM PRAGUE 2020 se přihlásilo 
na 120 firem a institucí z Česka, 
evropských i vzdálených exo-
tických zemí z celého světa. 
Partnery pro jednání si našlo 
téměř 100 účastníků z 26 zemí, 
kteří uskutečnili více než 220 
dvoustranných oficiálních jednání 
a desítky neformálních schůzek. 
Patřili k nim majitelé cestovních 
kanceláří, zástupci hotelů, restau-
rací, lázeňských a wellness resor-
tů, zdravotní turistiky, zastoupena 
byla regionální turistika – vinné 
stezky, cyklostezky, agroturistika, 
své služby nabízely i firmy, které 
se zaměřují na využití moderních 

technologií v turistice – digitální 
řešení a aplikace a již zmíněné 
řemeslné firmy. 

První ročník MBM Tourism Prague 
se setkal s příznivou odezvou ze 
strany účastníků, obchodní se-
tkání byla hodnocena jako velmi 
perspektivní, dvě třetiny jako 
„budoucí spolupráce je možná“ 
a dokonce na 12 schůzkách 
došlo rovnou na místě k dohodě 
o spolupráci.

Po celou dobu Holiday World 
mohli se návštěvníci veletrhu za-
stavit také ve stánku Centra pro 
regionální rozvoj České republiky 
– Enterprise Europe Network. Zá-
jemci zde mohli najít i informační 
materiály o zajímavých projek-
tech z oblasti turismu a kul-
turních památek, realizovaných 

mezinárodního veletrhu zamě-
řeného na turistiku se proto 
ukázalo jako velmi šťastné, pro-
tože obchodních jednání zpro-
středkovaných sítí EEN se mohli 
zúčastnit jak samotní veletržní 
vystavovatelé, tak i návštěvníci. 

Vedle veletrhu Holiday World 
samého na výstavišti paralelně 
probíhal turistice tematicky 

Do prvního ročníku MBM 
TOURISM PRAGUE 2020 
se přihlásilo na 120 firem 

a institucí z Česka, evropských 
i vzdálených exotických zemí 

z celého světa.
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v jednotlivých krajích díky evrop-
ským a strukturálním fondům. 

V době konání veletrhů a ob-
chodních jednání v rámci sítě EEN 
nikdo netušil, jak nelehká situace 
v turistickém podnikání nastane. 
Důležitou se tak ukázala nabídka 
služeb firem, které se zaměřují na 
využití moderních technologií v tu-
ristice – digitální řešení a aplikace. 
Ty se ukazují i v době krize být dů-
ležitým prvkem při udržení kontaktu 
s potenciálními návštěvníky a zá-
kazníky. Za „normálních“ okolností 
by se další b2b akce konaly při 

velkých veletrzích či konferencích, 
nyní se klasické dvoustranné b2b 
obchodní schůzky přesunuly do 
on-line prostředí. Sice zcela nena-
hradí důležitý osobní kontakt, zato 
tato cesta přináší firmám nemalé 
úspory. V této nelehké době, kdy 
se obchodní jednání uskutečňují 
virtuálně, mohou účastníci zůstat 
ve své kanceláři či na home office 
a domlouvat spolupráci se zají-
mavými partnery on-line. 

Webové b2b nástroje používané 
sítí Enterprise Europe Network jsou 
nově doplněny o část využívanou 

pro on-line komunikaci. Pro virtuální 
obchodní jednání nepotřebujete 
žádný nový software nebo aplikaci, 
pouze se přihlásíte do svého profilu 
na webové stránce b2b projektu 
v čase plánovaného setkání, vy-
berete schůzku, zapnete mikrofon 
(a případně kameru) a jednání může 
začít. Takto jednoduše to funguje. 
Proto sledujte naše webové stránky 
www.crr.cz/een či www.een.cz, kde 
naleznete aktuální informace o na-
bízených on-line akcích.

V Českém Těšíně 
vzniklo ojedinělé 
přeshraniční muzeum

Interreg ČR – Polsko

Enterprise Europe Network 
(EEN) je mezinárodní síť, která 
účinně radí a poskytuje cenné 
informace především malým 
a středním podnikatelům 
a firmám. Cílem je zvýšit jejich 
konkurenceschopnost na ev-
ropském i světovém trhu. Jedno 
z pracovišť této sítě působí i při 
Centru pro regionální rozvoj 
České republiky.

Co Enterprise Europe  
Network nabízí:
• Poradenství v otázkách evropské 

legislativy a dalších předpisů
• Informace o podmínkách 

podnikání v rámci Evropy 
i celého světa

• Pomoc při vyhledávání 
obchodních partnerů v zahraničí

• Využívání celoevropské 
databáze nabídek/poptávek

• Zajištění zpětné vazby mezi 
podniky v EU a Evropskou komisí

• Odborné letáky, elektronický 
měsíčník, publikace k evropské 
problematice

Enterprise Europe Network or-
ganizuje vedle individuálního po-
radenství pro firmy také odborné 

semináře a konference. Dokáže 
firmám zprostředkovat účast 
na mezinárodních obchodních 
burzách. Velmi důležitá je 
schopnost najít podnikatelům 
kontakty ze speciální mezi-
národní databáze nabídek 
a poptávek. V neposlední řadě 
vydává odborně zaměřené 
publikace o podnikání v EU. 
Většina služeb celé sítě je díky 
finanční podpoře Evropské 
komise a MPO ČR poskytována 
zcela zdarma.

Informace o síti v ČR:  
www.een.cz

Informace o síti ve světě:  
een.ec.europa.eu

Těšín, město s tisíciletou historií, bylo díky výsledkům 
I. světové války a rozpadu monarchie rozděleno v roce 1920 
mezi dva nástupnické státy – Československo a Polsko. Český 
Těšín a Cieszyn je sice státní hranicí rozdělené město, ale 
pořád se jedná o jediný urbanistický celek přeťatý na dvě části. 
Na jednu stranu je toto rozdělení na mnoha úrovních vidět. Na 
druhou stranu je ale důležitou a denně zažívanou skutečností, 
že jedna část města nemůže existovat bez té druhé. 
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Největším symbolem obou měst 
je hraniční řeka Olše, která území 
rozděluje, ale zároveň obě části 
města spojuje. Rozdělených měst je 
v současné Evropě 47, na česko-pol-
ském příhraničí leží jen jedno z nich. 
Vytváří to výjimečný a využitelný 
potenciál, jehož kouzlo lze poznat 
pouze v Českém Těšíně/Cieszyně.

Dříve rozdělené části města již 
v souvislosti se vstupem Polska 
a České republiky do schengenské-
ho prostoru od roku 2007 neod-
dělují žádné závory, naopak se na 
základě uzavřené „Těšínské dekla-
race“ začala po mnoha desítkách 
let znovu psát společná historie 
a intenzivně rozvíjet spolupráce po 
obou stranách hraniční řeky Olše.

Projekt Open Air Museum 
Cieszyn/Český Těšín

Společnými silami realizovaný 
projekt je dalším krokem v napl-
ňování česko-polské Strategie 
rozvoje příhraničního prostoru, který 
předpokládá revitalizaci a vytvo-
ření nového centra obou měst na 
prostranstvích u řeky Olše. Cílem 
projektu je přispět k odbourání nega-
tivních dopadů rozdělení města od 
první čtvrtiny 20. století. Od před-
chozích projektů se nynější liší tím, 
že jeho cílem je vybudování nového 
kvalitního produktu cestovního 
ruchu. Stručně řečeno, přeshraniční 
muzeum, postavené na fenoménu 

tu? Byl to od začátku společný 
záměr, nebo měl každý z vás jinou 
představu o tomto konkrétním 
projektu?

Myslím si, že spolupráce byla 
dobrá – věděli jsme, že pracuje-
me na něčem výjimečném. Slovo 
„muzeum” je závazné, a proto měla 
společná česko-polská programová 
rada přijmout zodpovědnost za 
zpracování jeho koncepce a ob-
sahu expozic. Díky radě byly mimo 
jiné upřesněny objekty na české 
straně – česko-polská Babylonská 

(www.cieszynar.treespot.pl) a Wi-Fi 
připojení. Expozice, zpracovaná 
v polštině, češtině a angličtině, 
navazuje na společné kulturní dědic-
tví a symboliku hraniční řeky Olše 
a připomíná významné události, 
které souvisí s dějinami města.

Na celkový dojem z přípravy 
a realizace projektu jsme se zeptali 
paní Renaty Karpinské z městského 
úřadu Cieszyn:

Jak se vám spolupracovalo s Čes-
kým Těšínem při přípravě projek-

rozděleného města, vzniklo na obou 
revitalizovaných březích řeky. 

Jedná se o dobře navržený a vzá-
jemně propojený prostor určený 
k odpočinku a aktivnímu trávení 
volného času, s pěšími a cyklistický-
mi stezkami, speciálním mobiliářem 
a dalšími efektními moderními 
objekty, atraktivní zelení, unikátní 
muzejní expozicí (propojenou QR 
kódy na webovou stránku nabízející 
rozšířené informace, www.openair-
museum.info), aplikací umožňu-
jící odesílání pohlednic z muzea 

věž a symbolické přístaviště inspi-
rované tvorbou J. Nohavici. Záleželo 
nám na tom, aby prostor neplnil jen 
rekreační funkci, ale byl mimořádně 
atraktivní a stal se ikonou této části 
města. Za tímto účelem byla kon-
cepce využití území na polské straně 
upravena. Tradiční řešení byla na-
hrazena moderními. Vznikl speciálně 
navržený mobiliář, který je zároveň 
zdrojem informací. Kola času, seda-
dla umístěná v nasvícených kruzích 
(viz fotografie), se již stala velmi 
oblíbenými.

Jak se vám líbí výsledek projektu? 
Proč stojí za návštěvu i zájem médií?

Výsledek projektu podle mě naprosto 
skvělý. Vzniklo netypické muzeum, 

které můžete navštívit pěšky, na 
in-linových bruslích nebo na kole... 
A přitom vlastně absolvujete za-
hraniční výlet.
 
Chci také upozornit na zajímavé 
údaje, které nebyly doposud zve-
řejněny, a to od historie měst, řeky, 
hranice a česko-polské spolupráce 
po informace pro milovníky příro-
dy – jsou to důležité vědomosti, 
které získáte právě v našem Open 
Air muzeu. Abych to zhodnoti-
la celkově, mohu říci, že tento 
projekt se svou jedinečností liší 
od všech ostatních, a proto jeho 
návštěvu vřele doporučuji. Projekt 
již získal několik ocenění, mimo 
jiné cenu Property Design Award 
2020 v kategorii Veřejný prostor 
a cenu Přátelského břehu v soutěži 
Polského turisticko-vlastivědného 
spolku za vytvoření muzejní expo-
zice věnované dědictví řeky Olše 
a revitalizaci jejích břehů.
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Interreg V-A Rakousko – Česká republika

Napřímením toku v 70. a 80. letech 
20. století byla řeka Dyje zkrácena 
téměř o 3,2 kilometru. Současně 
s tím byla podél hraničního úseku 
Dyje vybudována pravobřežní pro-
tipovodňová hráz. Téměř půl století 
stará opatření měla za úkol stabi-
lizovat státní hranici mezi Rakous-
kem a Českou republikou a sloužit 
jako protipovodňová ochrana. 
Zvláštní výzvu při přípravě projek-

Pouhý den stačil na to, aby 
navezením a rozhrnutím přibližně 
40 m3 štěrku vzniklo 10 m široké, 
20 m dlouhé a přibližně 20 cm 
hluboké přeshraniční umělé 
trdliště, na kterém bude do konce 
realizace projektu probíhat mo-
nitoring. Ten bude sledovat, jak 
různé druhy ryb trdliště využívají 
a nakolik umělá trdliště dokážou 
zajistit vývoj pstruha potočního. 
Současně s tím se bude ověřovat 
stabilita umělého trdliště. Výsledky 
provedeného výzkumu, který 
prověří přínos umělých trdlišť 
pro život pstruhů potočních, se 
promítnou do dokumentu s ná-
zvem „Koncepce trvale udržitelné-
ho sportovního rybářství“, který je 
jedním z výstupu projektu.

Projekt obnovy říčních meandrů 
na řece Dyji se těší značné me-
diální pozornosti. Česká televize 
odvysílala o projektu reportáž 
a na sociálních médiích byl pu-
blikován na kanálech programu 
samostatný spot.

tu proto představovala právě 
hranice mezi oběma státy. 
Ta vede středem řeky Dyje, 
a každá změna jejího toku tak 
znamená změnu státní hrani-
ce. Aby státní hranice zůstala 
stálá, ale řeka mohla přesto 
znovu získat dva meandry, byl 
nutný inovativní a interaktivní 
plánovací proces. Obě odsta-
vená ramena (dvě na rakous-
ké straně a jedno na straně 
české) byla na území obou 
států napojena podle stejných 
principů. V revitalizovaném 
úseku získala Dyje nazpět 
téměř třetinu své původní délky 
a v této lokalitě i svůj dřívější 
typický charakter nížinné řeky. 
Napojení odstavených ramen 
zároveň přispívá k opatřením 
v boji proti dopadům sucha 
v těchto izolovaných vodních 
útvarech, zejména snižuje riziko 
vysychání, úhynu vodních živo-
čichů a chrání na vodu vázané 
ekosystémy.

Odkaz na reportáž ČT: https://www.ceskatelevize.cz/ivysilani/10122427178-udalosti-v-regio-
nech-brno/318281381990911-udalosti-v-regionech/obsah/643008-misto-pro-lihnuti-pstruhu

Odkaz na sociální média: https://www.youtube.com/watch?v=9Y19vQOkW3c&lis-
t=PLOvKSMV89L0-uDbfZUHvTfi4v8_DLm84s&index=3

V závěrečné fázi se nachází společný česko-rakouský 
projekt s názvem „DYJE 2020 – THAYA 2020“, jehož 
výsledkem je prodloužení hraničního úseku Dyje mezi 
obcí Bernhardsthal a soutokem Dyje s řekou Moravou. 
Díky vzniku přeshraničního umělého trdliště bude 
možné lépe monitorovat rybí populaci v řece Dyji, 
která patří společně s řekou Moravou k největším 
a ekologicky nejcennějším komplexům lužních území 
střední Evropy. Předpokladem úspěšné realizace 
je prohloubení spolupráce českých a rakouských 
vodohospodářů, včetně zapojení národních parků 
po obou stranách hranice.

Řeka Dyje má poblíž svého 
soutoku s Moravou nové 
umělé rybí trdliště a obnovené 
původní meandry

Řeka Dyje je nyní 
o 900 metrů delší

Vznik 
přeshraničního 
umělého trdliště 
a monitoring ryb
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O projektu

Dotace z programu:
Interreg V-A Rakousko – Česká 
republika

Rozpočet:
1 756 833,78 €

Příspěvek EU:
1 493 308,70 €

Cíl projektu:
Hlavním cílem projektu je vytvořit 
vědecký, metodický i personální 
základ pro koordinovaný rozvoj 
regionu a dosažení požadované 
kvality životního prostředí 
a ekosystémových služeb v pří-
hraničním regionu. Za tímto 
účelem vzniknou přeshraniční 
mechanismy na harmonizaci 
monitoringu a hodnocení stavu 
vodních toků, podporu rozvoje 
rybí populace a zlepšení mor-
fologie toků. Výstupy projektu 
budou přínosem zejména pro 
životní prostředí a biodiverzitu 
říční krajiny Dyje, budou využi-
ty správami národních parků, 
vodohospodářskými autoritami 
na obou stranách hranice, dále 
osobami a sdruženími zabýva-
jícími se životním prostředím, 
ochranou přírody, sportovním 
rybářstvím a myslivostí.
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100 000 PROJEKTŮ
PRO BEZPEČNÉ ČESKO

Ty opravdu velké věci 
se dějí přímo před námi.

Díky evropským fondům modernizujeme záchranný systém. Hasiči, záchranáři a policisté 
tak lépe chrání naše životy, zdraví, majetek a okolí ve všech regionech, i v tom vašem. 
Podívejte se sami na některý z projektů pro bezpečné Česko. Stačí kliknout a jste doma!

kdefondyEUpomahaji.cz

Speciální letecká technika a vybavení 
Letecké služby Policie ČR

je efektivnější u mimořádných událostí, 
jako jsou například živelní pohromy.

Modernější vybavení nových sanitek 
a systémy komunikace v Kraji Vysočina

zlepšují přednemocniční péči 
a zachraňují životy.

Nová budova požární zbrojnice pomáhá 
Sboru dobrovolných hasičů Zbýšov

k účinnějším zásahům u požárů
i při extrémním suchu.
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