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Oprava střediska Blažkov včetně nákupu a obnovy 
vybavení II. 

 
 Závěrečná zpráva 2018 

 
 
Stručný popis realizovaného projektu 
Cílem projektu Oprava střediska Blažkov včetně nákupu a obnovy vybavení II. byla oprava a rozvoj 
Střediska biblických kurzů zvaného Blažkov. S finanční podporou Jihomoravského kraje jsme v roce 
2018 opravili hlavní budovu střediska prostřednictvím odvlhčení zdiva budovy a provedli jsme 
rekonstrukci vodovodní přípojky. Součástí projektu byla rovněž výmalba jednoho patra zděné 
budovy, obnova vybavení a ostatní drobné nákupy. Tento náš projekt navázal na předchozí tři roky, 
během kterých se v rámci stejného dotačního titulu JMK podařilo zásadní měrou renovovat 
středisko, jež využívají děti z Jihomoravského kraje. Konkrétně šlo zejména o obnovu vybavení 
dřevěné jídelny, verandu nejstarší chaty a opravu pilot další z chat.  
 
Ač se objekt, který je znám také pod názvem tábor Blažkov, nachází v kraji Vysočina, slouží jako 
základna pro děti z Jihomoravského kraje, konkrétně ze čtyř brněnských evangelických sborů a dalších 
sborů Brněnského seniorátu ČCE. V průběhu roku je využíván k celé řadě volnočasových aktivit pro děti 
a mládež – pravidelně se zde konají dětské tábory organizované křesťanskou společností YMCA a 
Brněnským seniorátem Českobratrské církve evangelické, biblické kurzy pro mládež a pobyty pro 
rodiny s malými i většími dětmi a mládeží. Vedle možnosti setkávat se a trávit aktivně společný čas je 
nezměrnou přidanou hodnotou jednoduché a přesto funkční prostředí celého střediska. 
 
Dětem a mládeži pomáháme nejen smysluplně prožít volný čas, ale během různých her a aktivit 
nenásilně dětem vštěpovat základní znalosti a dovednosti a základy morálních, sociálních a duchovních 
hodnot, které využívají v každodenním životě a které později použijí nejen ve svém zaměstnání, ale i v 
rodině a v aktivním životě ve společnosti. Prostřednictvím projektu bylo navázáno na dlouholetý trend 
funkčních a zároveň citlivých oprav. Řada prací pak byla vykonána prostřednictvím dobrovolnické 
činnosti, která má v tomto společenství velmi dobrý vliv na posílení komunity, a také mezigeneračního 
propojení a učení. Děti se od dospělých učily drobným dovednostem, dospělí se pak nad rámec svých 
povinností a bez nároku na honorář starali a starají o prostor, který jim byl odkázán předchozími 
generacemi, aby pokračovali v jejich tradici a s co nejlepším úmyslem pečovali o svěřený majetek.  
 
 
Celkové vyhodnocení splnění účelu 
Hlavním záměrem projektu bylo odvlhčení zdiva a vnitřní vlhkosti objektu tzv. hlavní budovy, jejíž 
hydroizolace byla po více jak 60 letech již ve velmi špatném stavu.  Došlo k postupné degradaci 
vnitřních i venkovních omítek a vlivem zmrazovacích cyklů i k degradaci zdiva samotného. V interiéru 
byly nejvíce postižené prostory sklepa a spíže, kde se skladují potraviny. Sanace byla nutná z důvodů 
hygienických a estetických, ale také z důvodu statiky objektu. Za přispění dotace JMK jsme mohli 
provést rekonstrukci objektu. 
 
Vzhledem k podmínkám a stavu objektu byla zvolena metoda venkovní obvodové drenáže neboli 
obkopání základů a vložení svislé hydroizolace. Princip této varianty využívá přirozeného proudění 
vzduchu a odvod vody drenážní trubkou. Kolem celé budovy byla vykopána rýha šířky cca 40 centimetrů 
a hloubky cca 80 cm, na základ byla uložena krycí tvarová fólie a do výkopu byla položena geotextilie. 
Na dno byla nasypána vrstva kameniva menšího průměru, na dno uložena drenážní trubka a zasypána 
další vrstvou kameniva. Po položení další geotextilní tkaniny byl zbytek výkopu zasypán hrubším 
kamenivem. Proudění vzduchu a tím pádem i vysoušení základů a zdiva bylo zajištěno drenážní trubkou, 
jež ústí do šachty dešťové vody a na druhé straně byla vyvedena cca dva metry nad zem. Byl odstraněn 
keramický obklad a omítka až do výšky vlhkostních map a po vyschnutí zdiva bude provedena omítka 
nová.  
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Druhou zásadní realizací v rámci projektu byla rekonstrukce vodovodní přípojky. Podobně jako 
v případě zdiva, byla i původní vodovodní přípojka z ocelových trubek na hranici životnosti, a přestože 
již byla několikrát opravována, neustále bylo třeba řešit únik pitné vody. V rámci rekonstrukce byla 
tedy provedena výměna původních trubek za novou PE trubku odpovídající dnes používaným 
materiálům. Přípojka od šachty sekundárního kontrolního vodoměru k hlavní budově byla vložena do 
výkopu o hloubce cca 100 cm, podsypána prosívkou a zasypána zeminou. 
 
Stejně jako v předchozích letech jsme i v roce 2018 pokračovali v doplnění kolekce her, které jsou 
dětem i jejich rodičům na táboře volně k dispozici. Byly pořízeny nové deskové hry a komfort uživatelů 
tábora byl vylepšen pořízením nových úložných prostor. Velkých změn pak doznalo především první 
patro hlavní budovy střediska, kde byly vedle nových nátěrů pořízeny nové postele. V původním, 
nicméně osvědčeném uspořádání v pokojích nabízejí účastníkům opravdu netradiční pohodlí. V 
rozpočtu bylo počítáno také s drobným dovybavením kuchyně a obnovou desek pracovních stolů, tato 
realizace však byla pro nedostatek finančních prostředků přesunuta až na následující rok.  
 
Projekt a finanční podpora z rozpočtových prostředků Jihomoravského kraje umožní na další roky 
bezpečné využívání společných prostor střediska a opět tak o něco více zpříjemní společné pobyty děti, 
rodin a mládeže. Věříme, že vylepšení těchto důležitých prostor přivede do střediska více zájemců 
zejména z řad dětských uživatelů. Pozitivní reakce na neustálou péči o středisko, kterou si díky dotaci 
JMK můžeme dovolit, svědčí o tom, že tomu tak bude i v budoucnu. Realizace projektu poskytla cílové 
skupině plnohodnotnou a bezpečnou alternativu k převážně pasivnímu městskému stylu života, 
podpořila vzdělávací charakter akcí a umožnila účastníkům intenzivněji sdílet prožitek bratrského 
společenství. Lepší a kvalitnější vybavení pořízené díky dotaci JMK průběžně zvyšuje zájem veřejnosti. 
Publicita projektu a informace o spolufinancování Jihomoravským krajem je zajištěna prostřednictvím 
webových stránek sboru ČCE Brno I (http://brno1.evangnet.cz/node/992), na místě samém informační 
tabulkou, dále je tlumočena všem členům Farního sboru Brno I během pravidelných setkávání a bude 
uvedena ve výroční zprávě. Povinná pamětní deska bude v řádném termínu umístěna na adrese sídla 
sboru a během léta přesunuta na středisko Blažkov.  
 
 
Za Farní sbor Českobratrské církve evangelické v Brně I, který je vlastníkem střediska  
 
 
 
 
 
           Jiří Gruber, farář                                                             Václav Matoulek, kurátor 
 
V Brně dne 8. 1. 2019 
 

  

http://brno1.evangnet.cz/node/992
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Práce na odvlhčení hlavní budovy 

 
Práce na odvlhčení hlavní budovy 
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Práce na odvlhčení hlavní budovy 

 
Malování vnitřních prostor 
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Informační tabulka vyvěšená na jídelně 

 
Práce na opravě vodovodní přípojky 


