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ÚVODNÍ SLOVO

Vážení čtenáři,

nové číslo čtvrtletníku IOP pod lupou přináší, jako už tradičně, seznámení s úspěšnými pro-
jekty v českých regionech. Tematicky převažuje Střední Morava s projekty moderního vybave-
ní nemocnice T. Bati ve Zlíně, vybudování atraktivního městského parku v Uherském Hradišti  
a reportáží ze vznikajícího Zahradního centra v Kroměříži. 

Z Integrovaného operačního programu je podpořen i projekt Základních registrů, který byl 
v roce 2012 vyhlášen IT projektem roku. V našem čtvrtletníku si také můžete přečíst článek 
popisující jednotlivé fáze regenerace problémových bytových zón v Brně. 

Abyste se na vlastní oči mohli přesvědčit, jak se našim projektům daří, připravili jsme pro 
vás geocachingovou soutěž nazvanou „Pátrej a vyhraj“. Soutěž bude zahájena 3. června 2013  
a veškeré podrobnosti naleznete vždy na našich webových stránkách www.kvalitazivota.eu  
a na našem facebookovém profilu.

      
Mimo odborně zaměřených setkání a konferencí plánujeme v rámci tzv. TOP týdnů se zúčastnit kulturních akcí v Kroměříži 
(28. června) a Jindřichově Hradci (27. července). Kroměříž nabídne oslavy spojené s postavou Amadea Mozarta a město Jindřichův 
Hradec oslaví výročí 720 let od založení. Na uvedené události vás srdečně zvu.

Přeji vám příjemné čtení.

Ing. Lumíra Kafková, ředitelka ŘO IOP 

Základní registry vyhlášeny  
IT projektem roku 2012
Systém základních registrů funguje, napo-
juje se na něj stále více úřadů a navíc získal 
prestižní ocenění. Česká asociace manaže-
rů informačních technologií CACIO vyhlásila 
Základní registry veřejné správy nejlepším 
IT projektem roku 2012. Oceněn byl nejen 
přínos projektu pro informační a telekomu-
nikační technologie, ale také skutečnost, že 
tento IT projekt znamená významný přínos 
pro běžné občany.

Základní registry jsou zabezpečené da-
tabáze, které sjednocují data vedená 
úřady o občanech a státních i nestátních 
subjektech. Díky tomu vznikl poprvé  
v historii v Česku nástroj, který jako je-
diný nabízí relevantní a nezpochybnitelná 
data, tzv. referenční údaje, u nichž stát 
garantuje jejich platnost. 

Samotný systém je složený ze šesti pro-
jektů a na jeho spuštění se kromě Mini-
sterstva vnitra podílely také Český úřad 
zeměměřický a katastrální, Český stati-
stický úřad a Úřad pro ochranu osobních 
údajů. Data z registrů v současnosti vyu-
žívá přes 80 % orgánů veřejné správy.

Postupně vznikly čtyři základní registry: Re-
gistr obyvatel, Registr osob, Registr územní 
identifikace, adres a nemovitostí a Registr 
práv a povinností. Všechny tyto registry fun-
gují v rámci jednoho informačního systému, 
který spravuje Správa základních registrů. Na 
bezpečnost dat v registrech dohlíží Úřad pro 
ochranu osobních údajů. Osobní údaje data-
báze není vedena pod rodným číslem, ale pod 
náhodně vytvořeným kódem, který navíc kon-
krétní úředník nezná a nemůže se tak dostat  

k údajům, k nimž ze zákona nemá mít přístup.

Díky registrům by měly mít všechny státní 
úřady přístup k potřebným datům a lidé tak 
nemusí chodit na jednotlivé úřady zvlášť.

Redakce

Název projektu Základní registry

Oblast intervence 1.1 Rozvoj informační společnosti ve veřejné správě

Příjemce Ministerstvo vnitra ČR, Český statistický úřad, Český úřad zeměměřický a katastrální,  
Úřad pro ochranu osobních údajů

Období realizace 1. 7. 2008 – 31. 12. 2012
Celkový rozpočet 3 089 691 372 Kč

Výše dotace z EU 2 599 197 713 Kč
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PŘEDSTAVUJEME

Lepší místo pro život  
v problémové zóně města Brna
n n Město Brno využilo možnosti Integrovaného operačního programu k vytvoření plánu na regeneraci lokalit, které jsou  
dlouhodobě sužovány společenskými i ekonomickými problémy.

Aby město Brno mohlo požádat o finanční 
prostředky z fondů Evropské unie, muselo 
nejprve připravit Integrovaný plán rozvoje 
města (IPRM) ve vybrané zóně města. Exi-
stence IPRM se tak stala podmínkou pro 
získání dotace z Integrovaného operační-
ho programu. Smyslem je koncentrovat 
finanční prostředky na územně vymeze-
nou vybranou zónu města a zaměřit se na 
řešení problémů komplexním způsobem. 
Systémová podpora obnovy prostředí pro-
blémových sídlišť má napomoci k prevenci 
či omezení sociálních rizik spjatých s vý-
vojem tohoto segmentu bytového fondu  
a obytného prostředí.

Aktivity města Brna jsou zaměřeny na 
projekty zkvalitňující bydlení v  lokalitě, 
která se nachází nedaleko centra měs-
ta Brna, na území městských částí Brno 
– střed a Brno – sever a bezprostředně 
navazuje na Městskou památkovou rezer-
vaci. Zahrnuje části ulic Stará, Francouz-
ská, Hvězdova, Přadlácká, Spolková, Cejl, 
Soudní, Körnerova a Bratislavská (tzv. br-
něnského Bronxu).

Město soustředí své aktivity  
do tří základních oblastí:

n n Revitalizace veřejného prostranství

Jedná se o revitalizaci veřejného pro-
stranství v  zóně, zahrnující opravu míst-
ních komunikací pro pěší i motorové  
vozidla, vytváření volnočasových ploch pro 
obyvatele zóny atd. Nejvýznamnějším pro-
jektem v této aktivitě je zajisté plánovaný 
projekt, který přetvoří původně nevzhled-
ný prostor bývalých sběrných surovin na 
park. Tento centrální park se bude na-
cházet ve vnitrobloku tvořeném obytnými 
domy v ulicích Hvězdová, Bratislavská, 
Francouzská a Stará. Bude sloužit ke 
každodennímu odpočinku, rekreaci i po-
hybovému vyžití všech obyvatel okolní zá-
stavby. Jeho nevšední a atraktivní podoba 
by měla motivovat zejména děti a mládež  
k aktivnímu trávení volného času. Zároveň 
se může stát místem přirozeného kontak-
tu dětí i mládeže se sociálními pracovníky 
neziskových organizací působících v této 
části města.

n n Regenerace bytových domů
Další významnou aktivitou je regenerace 
bytových domů v  zóně. Původně zane-
dbaná bytová zástavba tak dostává zcela 
novou podobu díky provedení oprav fasád 
domů, výměně oken a dalších prací na 
společných prostorách bytových domů. 
Město Brno se také rozhodlo využít mož-
nosti financování rekonstrukcí zastara-
lých bytových jednotek na moderní so-
ciální bydlení. Realizace těchto projektů 
pak po dlouhé době způsobila, že namísto 
trendu posledních let, který byl ve zname-
ní stěhování se obyvatel mimo zónu IPRM, 
dochází k přílivu nových obyvatel, zejmé-
na ze segmentu mladých rodinných párů.

n n Pilotní projekty
Město Brno se díky realizaci IPRM také za-
pojilo do důležité aktivity, kterou je práce  

se sociálně vyloučenou romskou komu-
nitou, která obývá bytové domy v  zóně. 
Jedná se o tzv. Pilotní projekty, které řeší 
nejen zlepšení fyzického stavu prostředí 
deprivované zóny, ale také pomocí pro-
jektů ze sociální oblasti napomáhá ke 
zlepšení podmínek života obyvatel loka-
lity a postupnému zlepšování jeho kvality  
a také zejména prevencí negativních jevů, 
jako je kriminalita, problematika drog, 
nezaměstnanost atd. Tyto projekty jsou 
realizovány neziskovými organizacemi, 
které v  městské zóně působí. Hlavním 
zdrojem finančních prostředků je v tomto 
případě Operační program Lidské zdro-
je a zaměstnanost (OP LZZ), nebo oblast 
Integrovaného operačního programu, 
která umožňuje financovat výstavbu níz-
koprahových zařízení. Vybudování tohoto 
zařízení je plánováno na rok 2013 a bude 
součástí centrálního parku. Děti a mládež 
z okolí tak získají možnost smysluplného 
trávení volného času pod patronací místní 
neziskové organizace. 

Přesto, že se současné programové ob- 
dobí blíží již ke svému konci, město Brno 
deklaruje snahu, jejímž dlouhodobým  
cílem je postupné vymizení této sociálně 
vyloučené lokality. K tomu směřuje snaha, 
aby v co nejkratším časovém horizontu 
došlo k viditelným změnám a zlepšením 
prostředí této neutěšené obytné zóny. Její 
přeměna by měla zahájit proces k postup-
nému navracení úrovně a prestiže lokality 
do časů předválečných, kdy řešená obyt-
ná zóna byla klidným, příjemným a oblí-
beným místem pro život ve městě Brně 
a měla velkou výhodu v blízkosti centra 
města.

Jakub Horáček
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V Uherském Hradišti přebudovali  
vojenskou střelnici na nový park
n n Kasárna Přemysla Otakara II. spoluvytvářela historii posádkového města Uherské Hradiště téměř 70 let. toto období však 
definitivně ukončilo zrušení vojenské posádky v roce 2001. Opuštěný areál kasáren s vojenskou střelnicí, učebnou a řadou 
menších budov zatěžoval veřejný prostor, tím spíš, že se nachází v nejatraktivnější části města. Při jeho revitalizaci Uherské 
Hradiště využilo také evropské dotace z Integrovaného operačního programu. Z bývalé vojenské střelnice vznikl nový park, kde 
nacházejí místo k odpočinku senioři i děti s rodiči. a jméno „Za Plotem“ dostal podle jedné z písní známého ostravského autora 
Jaromíra nohavici, který sloužil v uherskohradišťských kasárnách na vojně.

OkéNkO DO rEgIONU

Uherské Hradiště se stalo oficiálním ma-
jitelem kasárenského areálu až v  roce 
2002. Město tím najednou rozšířilo svou 
plochu o 17 hektarů a začalo s jejím cí-
levědomým přetvářením. Pro porovnání 
můžeme uvést, že historické jádro měs-
ta má zhruba 30 hektarů. Jedním z pro-
jektů, které přispěly k úspěchu rozsáhlé 
revitalizace, bylo zbudování městské-
ho parku „Za Plotem“ na místě osm let 
chátrající cvičné střelnice. Ta vzhledem 
k  umístění uprostřed obytných domů 
mimo jiné představovala nebezpečí pro 
místní obyvatele. 

Nejprve bylo potřeba provést demolici 
starého skladu, objektu učeben, řídící 
věže, betonových zákopů a základů býva-
lých objektů včetně komunikací a vyčistit 
území od černých skládek a drolících se 

asfaltových ploch. V parku vznikly mlato-
vé chodníky, zahradníci tam vysadili 145 
stromů, 134 keřů a 1 425 trvalek. K od-
počinku zve 13 laviček, chodníky lemuje 
15 dekorativních světel. Díky projektu tak 
vzniklo celkem 1,5 hektaru revitalizova-
ného území.

Inspiraci pro název hledala názvoslovná 
komise rady města Uherské Hradiště i u 
veřejnosti. Název „Za Plotem“ pro nově 
vznikající park nakonec vzešel z veřej-
né ankety. Inspirován je dílem Jaromíra 
Nohavici, který zde v kasárnách sloužil 
a napsal zde mimo jiné i píseň „Přelezl 
jsem plot“. Jaromír Nohavica se zúčast-
nil i slavnostního otevření parku a zahrál 
na koncertě, který se konal bezprostřed-
ně po zpřístupnění parku veřejnosti. 

Redakce

Název projektu Vznik městského parku v Uherském Hradišti

Oblast intervence 5.2 Zlepšení prostředí problémových sídlišť
Příjemce Město Uherské Hradiště
Období realizace 5. 5. 2010 – 31. 8. 2010
Celkový rozpočet 10 101 000 Kč

Výše dotace z EU 8 585 850 Kč

Původní stav
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OkéNkO DO rEgIONU

Název projektu Modernizace a obnova přístrojového vybavení Iktového centra Krajské nemocnice t. Bati, a. s.

Oblast intervence 3.2 služby v oblasti veřejného zdraví 
Příjemce Krajská nemocnice t. Bati, a. s.
Období realizace 1. 1. 2012 – 30. 11. 2012
Celkový rozpočet 24 178 032 Kč

Výše dotace z EU 20 551 327 Kč

Nové vybavení  
pro Iktové centrum ve Zlíně
n n Mrtvice, iktus, mozková příhoda, mozkový infarkt nebo progresivní paralýza jsou výrazy pro náhlou cévní mozkovou  
příhodu, při níž dochází k přerušení průtoku krve a poškození mozku. Cévní mozková příhoda představuje po srdečním infarktu  
druhou nejčastější příčinu úmrtí v České republice a postihuje i mladší generace. Integrovaný operační program v loňském 
roce podpořil modernizaci vybavení Iktového centra v Krajské nemocnici tomáše Bati, které poskytuje neodkladnou péči  
zejména pacientům ze spádové oblasti Zlínského kraje.

Cévní mozkové příhody jsou hlavním pro-
jevem cerebrovaskulárních onemocnění, 
které ve vyspělých zemích představují  
třetí nejčastější příčinu úmrtí. Pokud 
není mrtvice rozpoznána a léčena ihned, 
může způsobit trvalé neurologické posti-
žení, případně i smrt. Jde nejen o velký 
medicínský, ale i sociální a ekonomický 
problém současnosti. Rychlý transport 
a moderně vybavená nemocnice, to jsou 
dva životně důležité faktory, které ovlivňují 
rozsah a míru následků mrtvice. 

Krajská nemocnice Tomáše Bati v rámci 
projektu podpořeného z evropských fondů 
modernizovala stávající vybavení Iktového 
centra a pořídila i zcela nové přístroje, 
např. monitory vitálních funkcí, defibrilá-
tor, transkraniální ultrazvuk atd. Přístro-
je pomáhají poskytovat nejmodernější 

diagnostiku a léčbu cévních mozkových 
příhod. Dále byla pro centrum pořízena 
dvě resuscitační lůžka, šest lůžek pro  
intenzivní péči i speciální lůžko na převoz 
pacientů. 

Nové přístroje byly zakoupeny také pro re-
habilitaci, která přispívá ke zvýšení počtu 
soběstačných pacientů, popřípadě k je-
jich rychlejšímu návratu do produktivního  
života. Díky projektu tak došlo ke zkva-
litnění poskytované zdravotní péče, 
což bude mít pozitivní dopad na kvalitu  
života obyvatel. Primární cílovou skupinu  
projektu představují pacienti ze spádové  
oblasti Zlínského kraje. Jedná se tedy 
zhruba o 600 tisíc lidí. 

Redakce
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rEPOrTáž 

Národní centrum zahradní kultury  
v kroměříži
n n Kroměříž má něco, co nenaleznete nikde jinde v evropě – historicky unikátní zahrady arcibiskupského zámku. Květná  
zahrada nebývale přesně dokumentuje vývoj evropského zahradního umění, v níž se snoubí dokonale zachovalý raně barokní 
styl s pozdně renesanční italskou a zaalpskou zahradní architekturou. Jedinečnost celého komplexu vedla v roce 1998 k jeho 
zápisu do seznamu UnesCO a o deset let později k nastartování projektu národního centra zahradní kultury v Kroměříži.

Obnova památek i edukace
Projekt, jehož úkolem je „vytvoření mul-
tioborového centra orientovaného na vy-
tváření odborných metodik pro obnovu  
a následnou péči o historické zahrady  
a parky v  ČR“, je spolufinancován z  pro-
středků Evropské unie. Ty směřovaly do vy-
tvoření nového zahradnictví v Podzámecké 
zahradě, umožnily vybudování nové vstupní 
expozice a dvou stálých výstav v  Arcibis-
kupském zámku a především se podílejí 
na obnově vybraných částí Květné zahrady. 
V  danou chvíli projekt vstupuje do finále, 
které vyvrcholí v závěru roku 2014. Byť jste 
Kroměříž navštívili už vícekrát a máte po-
cit, že zámek i jeho zahrady dobře znáte, 
naplánujte si výpravu další. Už teď zde totiž 
spatříte spoustu novinek.

Zahradnictví v Podzámecké zahradě
Obyvatelům Kroměříže lze jen tiše závidět. 
Podzámeckou zahradou, jež je zámeckým 
parkem, se mohou projít, kdykoliv mají 
chuť. Zdarma, samozřejmě. To platí i pro 
návštěvníky města, které stylový krajinář-
ský park okouzlí romantickými stavbami, 
promyšlenou skladbou dřevin a porostů, 
sochařskými artefakty i potůčky a jezírky. 
Jenže právě vodní živel v  podobě rozvod-
něné běsnící Moravy tady před patnácti lety 

při povodních způsobil mnoho zla, mimo 
jiné nenapravitelně narušil statiku zahrad-
nictví stojícího nedaleko zámku. Díky pro-
jektu Národního centra zahradní kultury 
v Kroměříži bylo vybudováno a v  listopadu 
2012 otevřeno zahradnické zázemí nové. Tři 
dřevěné objekty, které dokonale zapadají do 
přírodní scenérie, zabírají mnohem menší 
plochu než původní stavba, jejich výhodou 
je i to, že dřevo mnohem méně zatěžuje 
uzavřený kanalizační přivaděč než zděné 
budovy.

„Redukcí plochy a racionalizací provozu 
jsme docílili zefektivnění činnosti zahrad-
nictví a podstatnou část původního pro-
storu jsme mohli navrátit zpět parku,“ 
zahajuje naši cestu po všech třech částech 

budovaného národního centra Ondřej Za-
tloukal, člen  týmu koordinátora projektu. 
Specializací Ondřeje Zatloukala jsou dějiny 
zahradního umění, jimž se věnuje přímo 
v  Kroměříži. „Ve spolupráci s  městem by 
zde měl být vytvořen prostor pro volno-
časové aktivity rodin s  dětmi,“ zasvěceně 
pokračuje průvodce. „Odpovídá to filozofii 
Integrovaného operačního programu Vra-
címe památky do života. Opravdu jim život 
vracíme. S tím budou souviset i dny otevře-
ných dveří, během nichž chceme ukázat, 
jak obrovský kus práce a dokonale zvlád-
nutého řemesla stojí za vytvořením tak 
působivého díla, jakým jsou kroměřížské 
zahrady. A opět jsme u zmiňovaného pro-
jektu, jehož cílem není jen otevření tématu 
zahradního umění, ale také rehabilitace 
zahradnické profese. Ta byla při budování 
zámeckých zahrad po několik set let sa-
mostatnou kapitolou se specifickými tech-
nologickými postupy, odlišnými od práce 
v běžném zahradnictví. Ostatně v západní 
a jižní Evropě je zahradnictví historických 
zahrad a parků svébytným fenoménem  
i v současnosti, my na tuto tradici chceme 
navázat právě v  souvislosti s  dokončova-
ným národním centrem. Návštěva zahrad-
nictví i Podzámecké a Květné zahrady by 
měla mimo jiné přinášet také osvětu a při-
spět k propagaci řemesla i zahradní kultu-
ry, v níž se prolíná celá řada druhů umění 
od architektury a sochařství, přes botani-
ku a dendrologii až po obory zaměřené na  
realizaci vodních prvků.“ 

nová vstupní expozice
Do nové vstupní expozice v přízemí vý-
chodního křídla zámku vcházím čtyři dny 
po jejím otevření, které proběhlo 19. dub-
na 2013. Zatímco dříve zájemce o vstupné 
postával u malého okénka pokladny hned 
za zámeckou branou, nyní jej vítá světlý  
a vzdušný prostor, v němž se historie snoubí 
se současností. Vstřícný je k návštěvníkům 
i samotný systém vstupenek. „Snažíme 
se, aby si každý přišel na své. A to jak ten,  
kdo přijel jen na krátkou návštěvu a chce 
se seznámit pouze s  jedním konkrétním 
objektem, tak i člověk, jenž u nás stráví 
více dnů. Pro takové návštěvníky máme 
připraveny speciální sloučené produkty,“  
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Název projektu národní centrum zahradní kultury v Kroměříži

Oblast intervence 5.1 národní podpora využití potenciálu kulturního dědictví
Příjemce národní památkový ústav
Období realizace 15. 7. 2008 – 31. 12. 2014
Celkový rozpočet 336 467 204 Kč

Výše dotace z EU 285 997 123 Kč

upozorňuje kastelán Arcibiskupského 
zámku v Kroměříži Martin Krčma, jenž se 
k naší výpravě připojil.

Prodej vstupenek v nedávno otevřené části 
doplňuje informační centrum, kde si ná-
vštěvník může zakoupit propagační a infor-
mační materiály, v  navazujících místnos-
tech začíná expozice s  grafickými panely  
a multimediálním příslušenstvím. Příchozí 
se zde může kromě jiného připojit k inter-
netu a zároveň si pořídit i malé občerstvení.

Po prohlídce přízemí za chvíli stoupám po 
schodišti do druhého patra, abych na vlast-
ní oči viděla i místnost určenou k edukač-
ním účelům a výstavní prostory věnované 
historii zahradní kultury na území Květné 
a Podzámecké zahrady. Ondřej Zatloukal 
mne upozorňuje na ukázky archeologic-
kých nálezů a především na trojrozměr-
ný model podoby Květné zahrady: „Takto 
vypadala po dokončení v  roce 1691 a do 
této podoby by se měla po dokončení prací 
v roce 2014 vrátit. Samozřejmě s určitými 
změnami, které musí akceptovat například 
existenci později vybudovaných skleníků.“

Zázrak jménem Květná zahrada
Jako poslední ze tří částí projektu byla 
v září loňského roku zahájena rekonstrukce 
několik desítek let veřejnosti nepřístupné 
části Květné zahrady. Části, u jejíhož zrodu 
stál zakladatel zahrady, olomoucký biskup 
Karel II. z Lichtensteinu-Castelkorna, spo-
lečně s císařským architektem Filibertem 
Luchesem, na jehož práci navázal věhlasný 
Giovanni Pietro Tencalla. Části, která už za 
několik měsíců návštěvníky okouzlí nejrůz-
nějšími detaily zahradní kultury a atmosfé-
rou jako vystřiženou z dob dávno minulých.

„Rekonstrukce, do které směřoval největší 
objem financí projektu, má být dokončena 
v polovině roku 2014. Už před nastartová-
ním prací jsme však museli počítat s tím, 
že koordinace dílčích akcí úzce souvisí 
s vegetačním obdobím. To znamená, že 
všechny zásadní změny, které se dotýkají  
živých rostlin, můžeme provádět pouze  
na jaře a na podzim,“ vysvětluje Ondřej  
Zatloukal a v  souvislosti s  tím dodává,  
že zdejší zahradnictví ve třech sklenících 
Květné zahrady ročně vyprodukuje přibliž-
ně 70 tisíc rostlin.

„Díky archeologickým průzkumům, ale 
především díky dochovaným dobovým ry-
tinám a plánům i detailním záznamům 
o tom, kde a jaké rostliny byly zasazeny, 
víme přesně, jak Květná zahrada v  době 
svého zrodu vypadala. To nám umožní 
přesně rekonstruovat jednotlivé kabinety,“ 
představuje Ondřej Zatloukal obnovova-
ná místa, která se v současné době hem-
ží stavbařskými týmy a těžkou technikou. 
Pracuje se takzvaně na všech frontách, 
staronovou podobu získávají jednotlivé ka-
binety, vzniká nový rozsáhlý skleník, pod 
zemí ukryté nádrže na dešťovou vodu… 
S helmami na hlavách vstupujeme do pro-
storu, kde dřív bývala bažantnice. „Tu ve 
20. století nahradilo zahradnictví, které 
bychom rádi zachovali, ovšem v moderněj-
ší podobě,“ komentuje můj průvodce práce 
na rozsáhlém moderním skleníku, kolem 
kterého procházíme, abychom se dostali do 
dalšího kabinetu. Ten v  17. století ukrýval 
Králičí kopec, originální prvek Květné za-
hrady tvořený pahorkem protkaným umě-
lými králičími norami. Zatím se díváme jen 
na odkrytou vnitřní část králičího sídliště, 
ale za pár měsíců se sem králíci opět vrátí, 
což jistě potěší dětské návštěvníky i jejich 
rodiče. Ale ani tady prohlídka renovovaného  
prostoru nekončí. Po ose, která prochází 
jednotlivými kabinety i skleníky a která ná-
vštěvníky provede vším, co jim bude moci 
renovovaná část nabídnout, přicházíme 
k Ptáčnici. Ta kdysi stávala uprostřed vodní 
plochy, na níž se pohupovalo pestrobarev-
né vodní ptactvo, dnes se zde usídlila těžká 
technika, aby se sem obojí – voda a ptáci – 
mohlo vrátit. Kousek dál, ve Štěpnici, jsou 
odkryty fragmenty Pstružích rybníků. I ty se 
do Květné zahrady opět vrátí. Kromě toho 

bude část finančních prostředků projek-
tu věnována také na ořezy velmi vzácných 
habrových stěn. „Takto kompletně docho-
vanou původní barokní zeleň nenaleznete 
nikde jinde v  Evropě,“ zdůrazňuje Ondřej 
Zatloukal výjimečnost habrů, které jsou 
zde kontinuálně pěstovány od 17. století  
a které se výrazně podílely i na zápisu  
Květné zahrady na listinu UNESCO.

Vracíme se zpět na osu, která prochá-
zí rekonstruovanou částí zahrady a vede 
nás do monumentálního studeného a pak 
i subtropického skleníku, jimž se právě 
vrací původní podoba z  poloviny 19. sto-
letí. Na rozdíl od dřívějška zde však bu-
dou návštěvníci později moci spatřit také 
zázemí skleníků, kterým bude procházet 
pomyslná prodloužená trasa prohlídky do 
dalších kabinetů. Ty nabídnou holandskou 
zahradu s vyvýšenými renesančními záho-
ny a pomerančovou zahradu, jejímž úko-
lem bude navodit dojem subtropické Itálie.  
A na ploše, která byla k zahradě přičleněna 
až v 18. století, vyroste edukační zahrada.  
Ta bude sloužit jak návštěvníkům, tak i frek-
ventantům edukačních kurzů realizovaných  
v rámci projektu Národní centrum zahrad-
ní kultury v Kroměříži, který je společným 
dílem Národního památkového ústavu  
a dalších partnerů. „Máme se stát me-
todickým centrem pro celou Českou  
republiku, pro všechny historické zahrady 
a parky. To s sebou nese obrovskou zodpo-
vědnost,“ uzavírá kastelán Martin Krčma 
a přidává pozvání: „V současné době mají 
návštěvníci jedinečnou možnost vidět, jak 
probíhá velkorysá a rozsáhlá rekonstruk-
ce, k níž v historických zahradách dochází 
jednou za sto let. Rádi je uvítáme!“

Lenka Gulašiová
Foto: Archiv Muzea umění Olomouc
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IOP v českých kinech
„Obíhat musí data, ne lidi.“ 
n n Od 21. do 27. února 2013 jste mohli vidět filmový spot Integrovaného operačního programu v kinech po celé České republice.  
tématem krátkého filmu s vtipnou pointou jsou služby projektu Czech POInt a Datových schránek. Jedná se o reprezentační projekty 
eGovernmentu nejen v Čechách, ale v celé evropě.

Czech POINT je asistovaným místem výkonu  
veřejné správy, kde může každý člověk  
zažádat o výpis z rejstříku trestů, katastru  
nemovitostí, datovou schránku či pro-
vést autorizovanou konverzi na žádost.  
V současné době rozšířeny na více než 6600 
obecních a krajských úřadech, vybraných 

pracovištích České pošty, zastupitelských 
úřadech či kancelářích notářů.

Datové schránky jsou ideálním prostřed-
kem pro komunikaci s úřady – odkudkoliv, 
kde je přístup k internetu, okamžitě a hlav-
ně bezplatně. Jsou dokonalým protikladem 

front na poštách i nutnosti být k zastižení 
pro převzetí doporučené pošty do vlastních 
rukou. Každý ze subjektů, kterým byla da-
tová schránka zřízena povinně, se k doru-
čeným zprávám může dostat po snadné 
registraci.

Návštěvníci kina si v uvedeném týdnu mohli 
domů odnést i drobný dárek, magnetickou 
etiketu odkazující na projekty IOP.

Film je možné zhlédnout v  kratší i delší 
verzi na webu www.strukturalni-fondy.cz 
v sekci IOP / Propagační materiály.

Redakce

„Pátrej a vyhraj“
n n Rádi cestujete po Česku? Máte chuť okořenit si výlety po památkách trochou soutěžení? Pak právě pro vás je určena  
nová geocachingová soutěž Ministerstva pro místní rozvoj ČR.

Geocachingovou 
soutěž „Pátrej  
a vyhraj“ zaha-
jujeme 3. června  
a potrvá až do 31. 
října 2013. V  de-
seti různých měs-
tech v  Čechách 
a na Moravě je 

schováno deset krabiček. V každé z nich 
se skrývá jedna otázka. Stačí správně 
odpovědět na pět otázek a můžete vyhrát 
luxusní wellness víkend na horské chatě 
a spoustu jiných zajímavých cen. 

Soutěž vás provede po vybraných pro-
jektech financovaných z  Integrovaného 

operačního programu. Můžete díky ní 
navštívit známá i méně známá zákou-
tí České republiky. Zúčastnit se mohou 
všichni – vášniví milovníci geocachingu 
i úplní začátečníci, rodiny s dětmi i osa-
mělí poutníci. Princip geocachingu je 
totiž velmi jednoduchý – podle souřadnic 
GPS nebo jiné nápovědy hledají účastníci 
hry tzv. kešku, nejčastěji malou plasto-
vou krabičku. Na našich stránkách tedy 
najdete u každého soutěžního místa dů-
kladný popis, kde se keška nachází. 

A kam se za poklady vydat? Do Hasičské-
ho muzea ve Zbirohu, kláštera v Plasích, 
Národního centra fotografie v Jindřicho-
vě Hradci, na kávu do Integrační kavár-

ny Pontes v  Písku nebo Rehabilitačního 
ústavu v  Kladrubech. Na Moravě vás 
poklady budou čekat ve Vítkovicích, vile 
Tugendhat v Brně, na Velehradě, v Uher-
ském Hradišti či v zahradách v Kroměří-
ži. Všechna tato místa patří k projektům, 
které byly v  letech 2007 až 2013 podpo-
řeny v rámci Integrovaného operačního 
programu z  evropských peněz.

Více informací o soutěži „Pátrej a vyhraj“ 
naleznete od 3. června 2013 na našich 
webových stránkách www.kvalitazivota.cz  
a na našem facebooku.

Redakce
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Kroměříž bude TOP týden hostit od 23. 
do 29. června 2013. Návštěvníci zhlédnou 
různé výstavy, např. historických fotogra-
fií či japonského umění. Dále se budou 
moct zúčastnit mezinárodního festivalu 
současného umění s duchovním zamě-
řením FORFEST 2013 a prostřednictvím 
koncertů, výstav, přednášek a workshopů 
si připomenout 30. výročí natáčení slav-
ného filmu Miloše Formana Amadeus  
v Kroměříži. Jako jedna ze závěrečných 

akcí týdne se budou 28. června konat  
v Kroměříži 2. městské farářské trhy, na 
kterých najdete také info stánek IOP.

V Jindřichově Hradci proběhne TOP tý-
den od 26. července do 4. srpna. Na pro-
gramu jsou zejména oslavy 720 let exi-
stence města. IOP se bude prezentovat 
na těchto oslavách 27. července v rámci 
celodenního programu v centru města 
a na Státním hradu a zámku. Z dalších 
atraktivních akcí TOP týdne v Jindřichově 
Hradci lze jmenovat filmové úterý v kině 
Střelnice, divadlo v atriu, jazzový koncert, 
zábavné odpoledne pro děti v aquapar-
ku, ukázky modrotisku v Domě gobelínů 
atd. Týden uzavře slavnostní zpívaná mše 
svatá v kostele sv. Kateřiny. 

TOP týdny se konají díky projektu finan-
covanému z Integrovaného operační-
ho programu „Putování po historických 
městech Čech, Moravy a Slezska“. Jeho 

cílem je představit města, která za svou 
výbornou péči o památky získala titul 
Historické město roku.

Konkrétní data konání a další podrobnosti  
najdete na www.historickeputovani.cz.

Redakce

IOP se představí  
na TOP týdnech historických měst
n n Již třetím rokem se konají v českých, moravských a slezských historických městech akce pro domácí i zahraniční turisty 
pod názvem „tOP týden“. Jejich cílem je zviditelnění historických měst na území České republiky jako atraktivních destinací 
cestovního ruchu. na letošních tOP týdnech v Kroměříži a Jindřichově Hradci se představí Integrovaný operační program se 
svým informačním stánkem. 

INfOrMUJEME

Jindřichův Hradec

Jindřichův Hradec
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Seminář Sociální inkluze  
– zkušenosti a výhled na období 2014+

konference na téma strukturální fondy  
ve zdravotnictví „Bilance a další směřování”

n n Úřad Regionální rady Moravskoslezsko a statutární město Ostrava ve spolupráci s evropskou komisí pořádají v Ostravě 
dne 27. května 2013 seminář sociální inkluze – zkušenosti a výhled na období 2014+.

n n Ve dnech 18. a 19. června 2013 se bude v Plzni konat konference na téma strukturálních fondů ve zdravotnictví, kterou 
pořádá Ministerstvo zdravotnictví ČR.

Cílem semináře je přenos zkušeností 
z  realizovaných programů sociální in-
kluze do přípravy na nové programovací 
období EU 2014-2020, pohled Evropské 

komise a Světové banky na integrovaný 
přístup v oblasti sociální inkluze a sdílení  
zkušeností České republiky (Ostrava), 
Maďarska a Slovenska.

O tématu Sociální inkluze v programech 
strukturálních fondů EU v České republice  
budou hovořit i zástupci Integrovaného 
operačního programu.           Redakce

Mezinárodní konference na téma Struk-
turálních fondů ve zdravotnictví má za 
cíl představit široké i odborné veřejnosti 
jednak regionální, národní, ale i meziná-
rodní zkušenosti ze strukturálních fon-
dů (SF) ve zdravotnictví z programového 
období 2007–2013. Za tímto účelem jsou 
pozváni jako řečníci experti na struktu-
rální fondy ve zdravotnictví, čeští i zahra-
niční experti (Slovensko, Maďarsko, Pol-
sko, Estonsko, Řecko, Finsko, Evropská 
komise).            Redakce

Monitorovací výbor IOP
n n Ve dnech 5. až 6. června 2013 se ve vítkovické aule Gong koná 
11. zasedání Monitorovacího výboru Integrovaného operačního programu

Při jednání bude klíčové předložení Zprá-
vy o realizaci a Výroční zprávy za rok 2012. 
Projednávat se dále bude např. realokace 
finančních prostředků a návrhy změn vý-
běrových kritérií v oblasti intervence 4.1. 
Součástí programu bude i představení 

projektu Dolních Vítkovic. Evropskou ko-
misi bude na Monitorovacím výboru za-
stupovat Christos Gogos, Tomáš Kuchtík 
a Ondřej Pravda.

Redakce

Ministerstvo zdravotnictví ČR Vás zve na konferenci 
konanou pod záštitou 1. náměstka ministra PhDr. Marka Ženíška, Ph.D.:

Strukturální fondy ve zdravotnictví -
anamnéza, diagnóza, prognóza

Plzeň, 18. – 19. 6. 2013

Místo konání: PRIMAVERA Hotel & Congress centre, Nepomucká 1058/128                                   (Účast na konferenci je bezplatná.)

Konference představí různé přístupy k využívání prostředků Evropské unie ve zdravotnictví jak v rámci České republiky, tak i dalších 
členských států EU a současně vytvoří platformu pro výměnu zkušeností využitelných při přípravě intervencí v programovém období 
2014 – 2020.

Registrace a více informací naleznete na http://strukturalnifondy.expo-net.cz



Otevřené výzvy v Integrovaném operačním programu 

Oblast podpory
Zahájení 
příjmu 
žádostí

Ukončení 
příjmu 
žádostí

typ oprávněného žadatele

alokace 
na výzvu 
(eU+nZ)
v mil. Kč

1a a 1b – Modernizace veřejné správy
1.1a, 1.1b –  Rozvoj informační společnosti  

ve veřejné správě
15. 1. 2013 15. 4. 2013 Ministerstvo vnitra ČR 470,00

3.1 služby v oblasti sociální integrace 
b)  investiční podpora při zajištění dostupnosti  

takových služeb, které umožní návrat příslušníků 
nejvíce ohrožených sociálně vyloučených romských 
lokalit zpět na trh práce a do společnosti

6. 6. 2011 6. 5. 2013 Obce, NNO 260,40

3.1 služby v oblasti sociální integrace 
a)  investiční podpora procesu a zavádění jednotného 

přístupu v transformaci pobytových zařízení  
sociálních služeb v jiné typy sociálních služeb

7. 7. 2011 6. 5. 2013 Kraje, obce 803,00

3.1 služby v oblasti sociální integrace   
c)  investiční podpora poskytovatelům sociálních 

služeb, zaměstnavatelům a dalším subjektům  
při prosazování a realizaci nástrojů  
sociální ekonomiky

29. 7. 2011 6. 5. 2013
FO, PO, NNO  
(obecně prospěšná společnost  
a evidovaná (církevní) PO) 

220,30

3.2 služby v oblasti veřejného zdraví 
a)  řízená modernizace a obnova přístrojového 

vybavení (zdravotnických prostředků)  
národních sítí zdravotnických zařízení  
včetně technického zázemí

31.1.2013 15. 5. 2013

Příspěvkové org. zřizované  
Ministerstvem zdravotnictví,  
org. zřizované anebo zakládané 
kraji a obcemi, PO poskytující 
veřejnou službu v oblasti  
zdravotní péče

355,05

3.2 služby v oblasti veřejného zdraví 
c)  řízení kvality a nákladovosti systému veřejného 

zdraví (inovativní zařízení pro měření, hodnocení 
kvality a nákladovosti péče)

25. 3. 2013 13. 5. 2013 Ministerstvo zdravotnictví ČR 43,50

3.3 služby v oblasti zaměstnanosti
a)  podpora (investiční) transformace a posilování 

služeb zaměstnanosti v ČR
b)  vybudování dalších školicích středisek služeb 

zaměstnanosti a podpora spolupracujících  
organizací

11. 11. 2009 30. 6. 2013 OSS v oblasti služeb  
zaměstnanosti 961,30

3.3 služby v oblasti zaměstnanosti
c)  vybudování a podpora informačně-vzdělávacích 

středisek
12. 12. 2012 30. 6. 2013 Kraje 91,00

3.4 služby v oblasti bezpečnosti, prevence  
a řešení rizik 17. 1. 2013 17. 4. 2013 Útvary Hasičského záchranného 

sboru ČR, útvary Policie ČR 466,00

4.1 národní podpora cestovního ruchu
a)  zavedení národního informačního systému
c)  podpora marketingu na národní úrovni  

a tvorby zdrojových databází
e)  podpora prezentace ČR  

jako destinace cestovního ruchu

7. 9. 2011 N/A OSS  
a jimi zřizované příspěvkové org. 986,70

5.2 Zlepšení prostředí v problémových sídlištích 22. 5. 2009 N/A Obce, vlastníci bytových domů, 
NNO

4 111,80
(podíl ERDF)

Poznámka:
n/a Ukončení příjmu žádostí není v textu výzvy uvedeno. 
Zdroj:  MSC2007 – 31. 3. 2013, webové stránky Integrovaného OP 

Přehled plánovaných výzev Integrovaného OP (včetně odkazu na web) naleznete na:
http://www.strukturalni-fondy.cz/cs/Microsites/Integrovany-OP/Zadatele-a-prijemci/aktualni-vyzvy
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