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 1 Úvod 

 

Mikroregiony Javornicko a Sdruţení obcí Osoblaţska jsou oblasti, jeţ spojuje několik 

stejných historických etap, leţí ve dvou protilehlých cípech slezské části České republiky a 

v současné době, vzhledem ke své minulosti, kdy zaţívaly velký rozkvět, jejich rozvoj 

stagnuje. 

 Mikroregiony jsem si vybrala z několika důvodů. Zaprvé je to historický vývoj, který 

vytvořil jakousi základnu pro další rozvoj oblastí. I kdyţ obě území byly postiţeny stejnými 

událostmi, pokud se jedná o války a boje, na kaţdém území se však projevili zcela jinak. Za 

druhé je to trh práce a vysoká míra nezaměstnanosti, coţ je zejména v současnosti velký a 

stále častěji diskutovaný problém. Dále je to dopravní infrastruktura, která je v obou oblastech 

nedostatečná. Je jedním z důvodů, proč zde nepřichází noví investoři, kteří by vytvořili 

pracovní místa a sníţili by tak zdejší nezaměstnanost. A jako poslední významný důvod je 

fakt, ţe v obou mikroregionech dochází z dlouhodobého hlediska k poklesu počtu 

obyvatelstva. 

 Cílem bakalářské práce je tedy srovnání velmi podobných mikroregionů Javornicko a 

Sdruţení obcí Osoblaţska prostřednictvím vývoje vybraných socioekonomických ukazatelů. 

 V první kapitole se zaměříme na vysvětlení pojmu mikroregion. Zde bude postupně 

rozebráno, jak mikroregion vzniká, jaké druhy mikroregionů mohou fungovat a co je účelem 

jejich vzniku. Konec kapitoly bude věnován financování mikroregionu, a to jak vlastnímu, tak 

z různých dotačních programů a jeho strategiím, které potřebuje pro to, aby mohl ţádat o 

dotace. 

 V následující kapitole se budeme zabývat územní analýzou, která bude vycházet 

z popisu profilu nejprve mikroregionu Javornicko, poté mikroregionu Sdruţení obcí 

Osoblaţska. Kaţdý tento profil bude obsahovat jak historický vývoj mikroregionu, tak jeho 

současnost.  

 V poslední kapitole provedeme komparaci vybraných ukazatelů. Ukazatelé se budou 

zabývat vybranými problémovými aspekty obou mikroregionů. Dominantní metodou bylo 

polostrukturované interview s předsedy mikroregionů. Mezi další pouţité metody patří 

analýza, slouţící k pochopení situace v oblastech, syntéza, jeţ odhalila vzájemné vztahy jevů 

v mikroregionech a dedukce, na základě které byly vyvozeny závěry v jednotlivých oblastech. 

Kapitola bude zakončena doporučeními 
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2  Mikroregion a jeho charakteristiky 

 

Spolupráce, jednodušší a větší moţnosti získání finančních podpor na financování 

aktivit v daném území a další výhody vedly ke vzniku mikroregionů. Dnes jiţ na celém území 

existuje 582 mikroregionů. 

 Co je mikroregion, jaké druhy mikroregionu mohou vznikat a za jakým účelem, nebo 

odkud mikroregiony mohou získat finanční prostředky a jaké strategie tvoří, je rozebráno 

v následujících podkapitolách. 

 

2.1 Co je to mikroregion 

 

Region pochází z latinských slov „regio“ a „regionis“. Regio(onis) znamená směr, 

hraniční čára, hranice, krajina. Regionem je podle zákona č. 248/2000 Sb. o podpoře 

regionálního rozvoje územní celek, vymezený pomocí administrativních hranic krajů, okresů, 

obcí nebo sdruţením obcí. Regiony dělíme na přirozené a umělé (účelové). Přirozeným 

regionem se rozumí územní celek vymezený přirozenými hranicemi, např. hřebeny hor, území 

chráněných krajinných oblastí či národních parků, území s výrazným nářečím apod. 

Regionem umělým chápeme skupinu regionů, jeţ byly vytvořeny uměle za nějakým 

politickým, ekonomickým, administrativním cílem. Řadíme zde okresy, kraje apod.  

Účelovým regionem můţe být také sdruţení obcí či měst, které nejsou vymezeny 

územními hranicemi jako okresy nebo kraje, ale jejich hranice jsou dány katastrálním 

územím. Regiony dále můţeme rozlišovat podle velikosti na makroregiony, mezoregiony a 

velikostně nejmenší mikroregiony. [3] 

Mikroregion je region vymezený lidskými aktivitami a činnostmi. Vzniká sloučením 

dvou nebo více obcí. Mají tedy přesně vymezenou rozlohu podle katastrálních území 

jednotlivých obcí, jeţ jej tvoří.  Mikroregiony jsou tvořeny vesměs venkovskými oblastmi. 

Existují tři hlavní důvody slučování obcí: 

a) řešit společně dohodnutý směr rozvoje či vytyčený problém, 

b) zajišťovat výkon určitých oblastí veřejné správy jednotně a přitom racionálně, 

c) posílit slabší, samostatné postavení obcí a jejich představitelů pro potřeby získání vyšších 

efektů při vyjednávání, financování a projektování. 

Rozlišujeme tři typy účelových mikroregionů. Jsou jimi dobrovolný svazek obcí, 

zájmové sdruţení právnických osob a místní akční skupiny (leaderovské mikroregiony). 

V posledních letech je nejčastější formou dobrovolný svazek obcí. 

http://www.slovnik-cizich-slov.cz/regio.html
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Obce spolupracují na principu dobrovolnosti, tj. na svobodném rozhodnutí obcí, na 

principu solidarity a účelovosti, tj. kaţdá spolupráce má svůj účel, který je moţné časem 

změnit. [5] 

  

2.2 Druhy mikroregionů a účel jejich vzniku 

 

Mikroregion bez dalšího určení je míněn jako Dobrovolný svazek obcí podle §49 

zákona č. 128/2000 Sb. o obcích. Podle tohoto zákona mají obce právo být členy svazku obcí 

za účelem ochrany a prosazování svých společných zájmů. Členy těchto svazků mohou být 

pouze obce a vystupují jako právnická osoba. 

Předmětem činnosti svazku obcí mohou být: 

a) úkoly v oblasti školství, sociální péče, zdravotnictví, kultury, poţární ochrany, veřejného 

pořádku, ochrany ţivotního prostředí, cestovního ruchu a péče o zvířata, 

b) zabezpečování čistoty obce, správy veřejné zeleně a veřejného osvětlení, shromaţďování a 

odvozu komunálních odpadů a jejich nezávadného zpracování, vyuţití nebo zneškodnění, 

zásobování vodou, odvádění a čištění odpadních vod, 

c) zavádění, rozšiřování a zdokonalování sítí technického vybavení a systémů veřejné osobní 

dopravy k zajištění dopravní obsluţnosti daného území, 

d) úkoly v oblasti ochrany ovzduší, úkoly související se zabezpečováním přestavby vytápění 

nebo ohřevu vody tuhými palivy na vyuţití ekologicky vhodnějších zdrojů tepelné energie v 

obytných a jiných objektech ve vlastnictví obcí, 

e) provoz lomů, pískoven a zařízení slouţících k těţbě a úpravě nerostných surovin, 

f) správa majetku obcí, zejména místních komunikací, lesů, domovního a bytového fondu, 

sportovních, kulturních zařízení a dalších zařízení spravovaných obcemi.  

Mikroregionem také rozumíme zájmové sdružení právnických osob dle §20f aţ §20 j 

zákona č. 40/1964 Sb. občanský zákoník. Toto zájmové sdruţení mohou vytvářet právnické 

osoby k ochraně svých zájmů nebo k dosaţení jiného účelu. 

Sdruţení tedy vystupuje jako právnická osoba, jeţ odpovídá svým majetkem za 

nesplnění svých povinností. Toto zájmové sdruţení vzniká zápisem do registru sdruţení 

vedeného u krajského úřadu příslušného sídla sdruţení. V tento den nabývá právní 

způsobilosti. 

Posledním a nejnovějším druhem mikroregionu jsou Místní akční skupiny (MAS), 

tzv. leaderovské mikroregiony. 
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Jsou vytvořeny iniciativou LEADER. Má za úkol identifikovat a provádět strategie 

místního rozvoje, rozhodovat o alokaci finančních zdrojů a jejich řízení. MAS spojuje veřejné 

a soukromé partnery a zástupce neziskového sektoru. Zástupci místní akční skupiny pochází 

z různých ekonomických odvětví v dané oblasti. Na úrovni rozhodování musí přitom tvořit 

zástupci soukromého sektoru a sdruţení nejméně 50 % z místního partnerství.  

Leaderovským mikroregionem můţe být podle směrnice iniciativy LEADER 

Evropské unie pouze ucelený územní celek s počtem obyvatel 10 000-100 000 a hustotou 

obyvatel nepřekračující 120 obyv./km
2
, který má zpracovanou integrovanou strategii rozvoje, 

pouţívá pilotní a inovativní přístupy pro řešení společných problémů za účasti klíčových 

subjektů mikroregionu. 

 Některé leaderovské mikroregiony mohou být svým vymezením totoţné se svazky 

obcí. Nejčastěji jsou však ve formě obecně prospěšné společnosti nebo občanského sdruţení. 

[7] 

 

2.3  Financování a strategie mikroregionů 

 

 Jak jiţ bylo zmíněno, mikroregiony vznikají za účelem dosaţení určitých cílů. Tyto 

cíle jsou obsaţeny ve strategii rozvoje, kterou mikroregiony zpracovávají. Kaţdý mikroregion 

se pak snaţí získat finanční prostředky k tomu, aby tyto cíle mohl realizovat. Podkapitoly se 

tedy zaměřují na financování mikroregionů a jejich strategie. 

 

2.3.1 Financování mikroregionů 

 

Mikroregiony si vytváří vlastní zdroje financování svých cílů, avšak v porovnání 

s rozpočty obcí jsou tyto zdroje nedostatečné. Proto je většina projektů a cílů financována 

z dotačních prostředků, které mohou získat. Vnitřním zdrojem příjmu mikroregionů jsou 

příspěvky členů mikroregionu, který se určuje dvěma způsoby. Buďto podle počtu obyvatel 

anebo stanovením částky valnou hromadou.  Dalšími způsoby stanovení výše členských 

příspěvků je rozpočítání rovným dílem nebo se částka odvíjí od výše výdajů stanovených pro 

daný rok. 

Svazek obcí hospodaří podle svého rozpočtu a s majetkem, které jednotlivé obce 

vkládají do svazku nebo ho svazek získal vlastní činností. Dobrovolný svazek obcí financuje 

své aktivity především z dotačních zdrojů a z úvěrů. Pokud se svazek obcí podílí na realizaci 

programu či projektu spolufinancovaného z rozpočtu Evropské unie, musí se tato částka 
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objevit v rozpočtu v daném roce. Rozpočet pro svazek obcí znamená finanční plán, podle 

kterého postupují při financování svých činností. 

Finanční systém DSO funguje podobně jako u obcí a řídí se zákonem č. 128/2000 

Sb. o obcích a zákonem č. 250/2000 o rozpočtových pravidlech územních samosprávných 

celků. Kromě dotací jak z EU, tak ze státního fondu nebo rozpočtu kraje, mohou tedy tvořit 

rozpočet např. příjmy z vlastní činnosti, příjmy z vlastního majetku, peněţité dary a příspěvky 

apod. [6] 

Svazek obcí si můţe zřizovat peněţní fondy a to pro konkrétní účely anebo bez 

účelového určení. Zdrojem těchto fondů mohou být přebytky hospodaření z minulých let, 

příjmy běţného roku, které nejsou určeny k vyuţití v běţném roce a převody prostředků 

z rozpočtu během roku do účelových peněţních fondů. 

MAS jsou financovány jiným způsobem neţ svazky obcí. Jsou jim poskytovány 

veřejné podpory, které hradí 100% nákladů na provoz, administrativní činnost a poradenské 

sluţby. Je však dáno, ţe 80% nákladů hradí EU, zbylých 20% hradí národní veřejné zdroje. 

Dále jim jsou poskytovány přímé nenávratné dotace ve výši max. 20% z finanční částky 

určené na realizaci Strategie dané místí akční skupiny. 

Mimo to si musí kaţdá MAS vytvářet vlastní kapitál, protoţe s realizací programu 

vznikají neuznatelné náklady, které jsou pak financovány z vlastních prostředků. Jsou jimi 

vesměs náklady, které nejsou vynaloţeny v přímé souvislosti s ţádostí o poskytnutí dotace, 

např. jsou li v ţádosti uvedeny náklady na projekt v rámci programu ve stanovené výši a 

z důvodu neočekávaných událostí se tyto náklady navýší, aniţ by s nimi v projektu bylo 

počítáno, jedná uţ se o náklady neuznatelné (při výstavbě kanalizace nutnost dokoupit potrubí 

a vynaloţit tak náklady na větší mnoţství, neţ bylo nezbytně nutné dle projektu). Příjmem, 

který vytváří vlastní prostředky, tj. vlastní kapitál, jsou příspěvky členů MAS. Tyto 

prostředky mohou být dále vyuţity na přípravu či realizace vlastních projektů. [7] 

  

2.3.1.1 Finanční prostředky pro období 2007 – 2013 

 

Cíle EU pro období 2007-2013, kterými EU realizuje regionální a strukturální politiku, jsou 

konvergence, regionální konkurenceschopnost a zaměstnanost a evropská územní spolupráce. 

Pro naplnění jednotlivých cílů slouţí čtyři fondy, tj. Evropský fond regionálního rozvoje, 

Evropský sociální fond, Evropský podpůrný a záruční fond a Finanční nástroj pro 

usměrňování rybolovu.  
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Podle jednotlivých cílů EU byly rozděleny operační programy na regionální operační 

programy (ROP), integrovaný operační program, sektorové operační programy, operační 

programy přeshraniční spolupráce a operační program Praha. Svazky obcí mohou ţádat o 

finanční prostředky v rámci ROP Moravskoslezsko či ROP Střední Morava, OP Přeshraniční 

spolupráce Česká republika-Polská republika, Integrovaný operační program, Operační 

program Lidské zdroje a zaměstnanost a OP Ţivotní prostředí. Mimo tyto operační programy 

mohou ţádat o finanční prostředky v rámci Programu rozvoje venkova.  

Svazky obcí mohou mimo dotace z EU získávat dotace v rámci České republiky. 

Jedná se o dotace, jeţ jsou získány z programů vyhlášených v jednotlivých kapitolách státního 

rozpočtu, např. v kapitole Všeobecná pokladní správa či v resortních kapitolách státního 

rozpočtu, nebo jsou schválené v souhrnném finančním vztahu pro příslušný rok. Příkladem 

dotace, kterou můţe svazek obcí získat, je příspěvek na školství v případě, ţe DSO zřizuje 

školu nebo školské zařízení. Jedná se o tzv. nárokovou dotaci, která se v tomto případě řadí 

mezi mimořádné dotace, kdy je většinou kraj rozděluje jednotlivým územním celkům (DSO, 

obcím apod.). [6] 

Z evropských fondů mohou získat mikroregiony finanční prostředky z těchto 

programů: 

 

Regionální operační program Moravskoslezsko 

ROP NUTS II Moravskoslezsko je určen pro region soudrţnosti Moravskoslezsko, 

který je totoţný s Moravskoslezským krajem. Zaměřuje se na zlepšení dopravní dostupnosti a 

propojení regionu včetně modernizace prostředků veřejné dopravy, podporu rozvoje 

infrastruktury i sluţeb cestovního ruchu, přípravu menších podnikatelských ploch a 

zlepšování podmínek k ţivotu v obcích a na venkově především prostřednictvím zkvalitnění 

vzdělávací, sociální a zdravotnické infrastruktury. 

ROP Moravskoslezsko je financován z Evropského fondu pro regionální rozvoj 

(ERDF). Prostředky určené na financování ROP Moravskoslezsko jsou částí prostředků 

určených z fondů EU pro Českou republiku navýšené o prostředky z českých veřejných 

zdrojů. 

 

Regionální operační program Střední Morava 

  Regionální operační program je určen pro kraj Olomoucký a Zlínský. 

Umoţňuje čerpání finanční prostředků v rámci čtyř prioritních os, tj. doprava, integrovaný 

rozvoj a obnova regionu, cestovní ruch a technická pomoc. Zaměření je tedy stejné jako u 
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ROP Moravskoslezsko. Regionální operační program je financován z Evropského fondu pro 

regionální rozvoj (ERDF). 

 

OP Přeshraniční spolupráce Česká republika – Polská republika 2007-2013 

OP je určen pro kraje na straně české, které sousedí s Polskem a kraje polské 

s Českou republikou sousedící. Program se zaměřuje na zlepšení dopravní dostupnosti 

příhraničního regionu, ochranu ţivotního prostředí, podporu hospodářské spolupráce, podporu 

rozvoje přeshraniční infrastruktury i sluţeb cestovního ruchu, podporu vzdělávání, kulturních 

a společenských aktivit, spolupráci územních samospráv a dalších subjektů na obou stranách 

hranice. Operační program je financován z Evropského fondu pro regionální rozvoj (ERDF). 

Tyto prostředky jsou částečně doplněny o prostředky z českých a polských veřejných zdrojů. 

Navazuje na předchozí iniciativu společenství INTERREG IIIA realizovanou 

v programovacím období 2004-2006. 

 

Integrovaný operační program 

Program je zaměřený na řešení společných regionálních problémů v oblastech 

infrastruktury pro veřejnou správu, veřejné sluţby a územní rozvoj (např. zlepšování 

infrastruktury pro oblast sociálních sluţeb, veřejného zdraví, podporu cestovního ruchu, 

kulturního dědictví atd.). Program má 6 prioritních os a je financován z Evropského fondu pro 

regionální rozvoj ERDF.  Svazky obcí mohou ţádat o podporu v rámci osy 2 v oblasti 

zavádění ICT v území, s cílem modernizace územní veřejné správy a sluţeb lepším vyuţitím 

ICT v území. 

 

Operační program Lidské zdroje a zaměstnanost 

OP je zaměřený na sniţování nezaměstnanosti prostřednictvím aktivní politiky trhu 

práce, profesního vzdělávání, dále na začleňování sociálně vyloučených obyvatel zpět do 

společnosti, zvyšování kvality veřejné správy atd. Operační program je financován 

z Evropského sociálního fondu (ESF). 

 

Operační program Ţivotní prostředí 

 OP se zaměřuje na projekty s cílem zlepšit kvalitu ţivotního prostředí a zároveň i 

zdravotní stav obyvatelstva a podpořit tak udrţitelný rozvoj. Program obsahuje osm 

prioritních os. Zejména pro svazky obcí je významná první prioritní osa Zlepšování 
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vodohospodářské infrastruktury a sniţování rizika povodní. OP je financován jak 

z Evropského fondu pro regionální rozvoj, tak z Fondu soudrţnosti. 

 

Program rozvoje venkova 

 Program rozvoje venkova pro programovací období 2007-2013 je připravený 

Ministerstvem zemědělství ČR. Projekty jsou financovány z Evropského zemědělského fondu 

pro rozvoj venkova. Cílem programu je rozvoj venkovského prostoru formou trvale 

udrţitelného rozvoje, zlepšení stavu ţivotního prostředí a sníţení negativních vlivů 

intenzivního zemědělského hospodaření, zvýšení konkurenceschopnosti zemědělství, lesnictví 

a potravinářství. Program bude podporovat rozšiřování a diverzifikaci ekonomických aktivit 

ve venkovském prostoru s cílem rozvíjet podnikání, vytvářet nová pracovní místa, sníţit míru 

nezaměstnanosti a posílit sounáleţitost obyvatel na venkově Provazníková (2009). 

 Finanční prostředky jsou poskytovány v rámci čtyř prioritních os. Priorita 1 Zlepšení 

konkurenceschopnosti zemědělství a lesnictví, priorita 2 Zlepšování ţivotního prostředí a 

krajiny, priorita 3 Kvalita ţivota ve venkovských oblastech a diverzifikace hospodářství 

venkova a priorita 4 Leader. Tato priorita navazuje na předešlé programy LEADER+ a 

LEADR ČR. 

 

LEADER je jedna ze čtyř iniciativ Evropské unie a jedná se o formu sdruţování obcí 

na podporu venkovských regionů. Iniciativa LEADER je zaloţena na principu bottom – up 

(zdola nahoru), tj. veškeré náměty a projekty by měly vycházet z myšlenek venkovských 

občanů a subjektů, nikoliv z myšlenek krajů, státu či EU. 

Finanční prostředky mohou získat Místní akční skupiny (MAS), které jsou vybrány 

podle kritérií stanovených v jednotlivých programech. Mezi kritéria patří např. venkovský 

charakter oblastí, jejich fyzické, ekonomické a sociální homogenity, plány rozvoje. 

LEADER se dělí na dva druhy: 

a) LEADER+ 

Jde o neinvestiční opatření Operačního programu Rozvoj venkova a multifunkční 

zemědělství.  Finanční příspěvek bylo moţné získat z Evropského zemědělského orientačního 

a záručního fondu (EAGGF). Na počátku stál LEADER I, který se zaměřoval na politiku 

rozvoje venkova. Po něm nastoupil LEADER II, jehoţ cílem bylo rozšířit cíl programu 

LEADER I.  
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Program LEADER+ se soustředí na tři aktivity, tj. podpora strategií integrovaného 

územního rozvoje pilotního charakteru, podpora spolupráce mezi venkovskými oblastmi a 

navazování kontaktů pro spolupráci. 

b) LEADER ČR 

Jedná se o program ministerstva zemědělství pro malé investice ve venkovském 

území. Byl sloţen podle LEADER + a financován ze státního rozpočtu. Jeho cílem bylo najít 

nové formy zlepšování kvality ţivota ve venkovských oblastech, zhodnocování přírodního a 

kulturního dědictví apod. 

 

2.3.2  Strategie mikroregionů   

 

Strategie mikroregionů je strategie územního celku slouţící k vymezení hlavního 

směru budoucího vývoje území v podobě vize, poslání a cílů, k odhalení moţností a hrozeb, 

jeţ ze současné pozice vyplývají, k vymezení potřebných akcí a postupů, které zajistí 

dosaţení stanovených cílů a k tvorbě konkurenceschopnosti území, tj. schopnost území 

poskytovat trvale bydlícímu obyvatelstvu standardní ţivotní úroveň a její růst. Jedná se tedy o 

soubor kroků, které povedou k řešení problémů daného území. Jde o koncepční dokument a 

realizace strategie by měla vézt k udrţitelnému rozvoji. 

Strategie by měla splňovat určité vlastnosti, kterými jsou dlouhodobost (na delší 

časové období neţ na jedno volební), systematičnost (systematický postup při hledání postupů 

či aktivit na dosaţení cílů), selektivnost (stanovení významných aktivit, jeţ jsou prioritou), 

provázanost (předběţné vyhodnocení změn jednotlivých kroků), soustavnost (soustavné 

hodnocení plnění jednotlivých kroků strategie), reálnost a integrita (celistvost, propojení 

významných sfér ţivota v území). [3] 

Svazky obcí zpracovávají strategický rozvojový dokument mikroregionu. SRD 

mikroregionu je koncepční dokument, který vychází ze znalosti daného území a jeho 

potenciálu. Dokument obsahuje SWOT analýzu dané oblasti, vymezuje základní priority 

rozvoje, které budou podporovány, cíle rozvoje a opatření vedoucí k jejich dosaţení a 

doporučení. Strategické plánování není zakotveno v legislativě ČR ani EU. 

V dokumentu by měly být řešeny důleţité oblasti, kterými jsou např. hospodářství 

regionů, zaměstnanost a trh práce, doprava, technická infrastruktura, ţivotní prostředí a 

přírodní zdroje, turistika a cestovní ruch, brownfields, průmyslové zóny apod.  

Strategické dokumenty slouţí pro přípravu projektů a ţádostí o poskytnutí finančních 

prostředků na jejich realizaci. Mezi výhody SRD patří, ţe umoţňují sledovat směry 
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dlouhodobého vývoje. Projekty tedy nejsou vybírány v rámci politiky hospodářské a sociální 

soudrţnosti nahodile, ale podle toho, jestli řeší problémy stanovené ve strategických 

dokumentech. Jedná se o tzv. princip programování Provazníková (2009). 

Pro Místní akční skupiny se sestavují integrované územní strategie rozvoje venkova 

neboli strategický plán Leader, který vymezuje moţné oblasti podpory na základě podmínek 

Programu rozvoje venkova. MAS vybírá projekty k financování v rámci opatření, které jsou 

v souladu se Strategickým plánem Leader. 

Strategický plán Leader musí obsahovat téma Strategie, kdy si ţadatel můţe vybrat 

ze čtyř témat, identifikační údaje ţadatele a zpracovatele, stručné představení oblasti a 

analýza současného stavu, shrnutí dosud realizovaných programů v dané oblasti, SWOT 

analýza, popis Strategie, která by měla být realizována v rámci LEADER+, popis realizace 

partnerství, organizace MAS, jak realizovat Strategii pomocí dílčích projektů, monitoring, 

hodnocení a kontrola MAS a vztah k ostatním programům uplatněným v území (více viz 

Příloha 1). 

Na výdaje schváleného projektu můţe MAS pouţít pouze jeden zdroj financování 

EU. Projekt však musí být proveden pouze na území, na kterém MAS působí a musí být 

v souladu s vytvořeným a schváleným Strategickým plánem Leader. [7] 
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3  Profil mikroregionů Javornicko a Osoblaţsko 

 

Mikroregiony netvoří pouze území, je třeba brát v úvahu, co na tomto území najdeme. 

Kaţdá obec tvořící mikroregion je specifická ve svých vlastnostech. Obyvatelstvo je závislé 

na dostupnosti práce, dopravě a základní občanské vybavenosti a ekonomické činnosti. Vznik 

nových firem závisí na trţních příleţitostech, konkurenci, dodavatelích v území apod. 

Důleţitá je také poloha obce, která ovlivňuje celkové vlastnosti mikroregionu. 

 Obyvatelstvo obcí tvořící mikroregion, ekonomické činnosti, které provozují, doprava, 

bydlení, školství, zdravotnictví, kulturní vybavenost obcí, technická infrastruktura a další 

tvoří profil mikroregionu. Podkapitoly přibliţují pohled na obě území prostřednictvím profilů 

mikroregionů Javornicko a Sdruţení obcí Osoblaţska.  

 

3.1 Mikroregion Javornicko 

 

3.1.1 Historie mikroregionu 

 

Javornicko se nachází v západní části Slezska. První doklady o osídlení tohoto území 

sahají aţ do doby kamenné, coţ potvrdilo několik archeologických nálezů kamenných 

sekerek. Kamenné sekerky jsou typické pro zemědělství.  V 6. století n. l. území osídlili 

Slované. První zmínka o obcích dnešního mikroregionu se datuje na polovinu 13. století. Na 

počátku 14. století byl v Javorníku postaven hrad s dnešním názvem Jánský vrch. V tomto 

období, na celém území dnešní republiky, vládl Přemysl Otakar II, který udělal z území 

zemědělskou oblast, jelikoţ ji osídlil zemědělci. Při německé kolonizaci došlo k přejmenování 

vesnic, jeţ získaly německé názvy.  V oblasti ţilo pouze německé obyvatelstvo. 

15. století pro Javornicko znamenalo období Husitských válek.  Území Husité ovládali 

aţ do roku 1432. Poté bylo vykoupeno včetně zámků a hradů za 10 000 zlatých a vráceno 

vratislavským biskupům, kteří zde sídlili jiţ před válkou. Počátek 16. století přineslo pro 

Javornicko období rozkvětu. Rozvíjelo se hornictví a začala se těţit stříbrná ruda. Ve Vlčicích 

byla otevřena sklárna. Toto století se špatně podepsalo pouze v Javorníku, který zachvátil 

poţár, při němţ shořela velká část domů. 

V roce 1618 propukla třicetiletá válka. Nejprve část území zasáhly vojska slezských 

stavů, potom se začaly projevovat hrůzy spojené s vpádem švédů. Docházelo k rozsáhlému 

drancování. Ke vší smůle v období války zasáhl Javorník černý mor. Bílá Voda byla natolik 
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zpustošena, ţe musela být prodána. Nejvíce snad byly poničeny Bernartice, které byly 

několikrát po sobě vypleněny a obyvatelé, kteří přeţili, vesměs podlehli moru. 

První polovina 18. století znamenala pro Javornicko rozvoj. V Bílé Vodě byla 

zaloţena první kolej ve Slezsku, ve které se vyučovalo od roku 1727.  V Bernarticích pak byl 

postaven pivovar a palírna.  Kromě toho jsou Bernartice nejúrodnější částí Javornicka a velmi 

se zde v tomto století rozvinulo zemědělství. Druhá polovina století však přinesla další válku, 

tentokrát o Slezsko, kdy o něj válčili jak Prusové, tak Rakušané. Ve Vlčicích stál hlavní stan 

rakouské císařské armády. Tato sedmiletá válka značně pozměnila hranice okolo Bílé Vody, 

která byla pomalu celá ohraničena jinými státy. 

V 19. století se několik obcí připojilo k Javorníku. Mimo zemědělství se začaly 

rozvíjet a otevírat také průmyslové závody, např. těţba hrnčířské a cihlářské hlíny, lihovar, 

cukrovar, byly vybudovány nové silnice a v roce 1897 byl Javorník spojen s okolním světem 

ţeleznicí. 

20. století znamenalo pro Javornicko další nepříjemné překvapení, a to první světová 

válka. Jelikoţ zde ţilo německé obyvatelstvo, nejprve byla válka přijata s nadšením, avšak 

pouze do doby, neţ při ní zahynulo během pár let mnoho obyvatel. Po této válce se na území 

Javornicka přistěhovaly první české rodiny. Javornický výběţek byl ještě před mnichovskou 

dohodou v roce 1938 obsazen přívrţenci Henleina. Následovala druhá světová válka. Území 

sice nebylo tolik zasaţeno pozemní válkou, jelikoţ tudy neprocházela fronta, avšak bylo 

zničeno bombardováním ruskými letadly, která letěla směrem na Polsko. Ve Vlčicích byl 

postaven zajatecký tábor. Javornicko bylo Rudou armádou osvobozeno aţ v prosinci roku 

1945. 

Ani po skončení války nebyla situace na Javornicku lepší. Nastal odsun německých 

obyvatel a z důvodu msty docházelo k mnoha těţkým zločinům. I po částečném dosídlení 

počet obyvatel nepřesáhl jeho předválečný počet. Spousta velkých podniků byla zničena a 

ostatní nezemědělské výrobny zanikly. Jedinou novou institucí byla psychiatrická léčebna 

v Bílé Vodě, umístěna do prostor zámku. Bernartice byly znovu zaměřeny pouze na 

zemědělství. Zámek ve Vlčicích vyuţívala škola a důl Paskov jako rekreační zařízení. 

 

3.1.2 Současnost mikroregionu 

 

Mikroregion Javornicko vznikl 13. 12. 2001 za účelem rozvojové spolupráce, ochrany 

a prosazování společných zájmů obcí. Z právního hlediska se jedná o dobrovolný svazek pěti 

obcí. Mezi členy patří obec Bernartice, Bílá Voda, Javorník, Uhelná, Vlčice. Celková rozloha 
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mikroregionu je 17 208 ha. Administrativní členění mikroregionu Javornicko a místní části 

obcí uvádí tabulka v příloze 2. 

Mikroregion se nachází v Javornickém výběţku ve Slezské části ČR a na 

severovýchodě přechází ve Vidnavskou níţinu. Javornicko je nedaleko Hrubého Jeseníku, 

jehoţ nejvyšší hora je Praděd. Do mikroregionu zasahují Rychlebské hory. Průměrná 

nadmořská výška je 300,8 m n. m. Mapu území zobrazuje příloha 3. 

 Města, jeţ jsou nejblíţe k mikroregionu Javornicko a kde lidé mohou vyhledávat 

sluţby, kterých je v území nedostatek, jsou jak na polské, tak na české straně. Na polské 

straně je nejblíţe Paczków, s průměrnou vzdáleností mikroregionu cca 10 km, a lázeňské 

město Ladek-Zdroj, s průměrnou vzdáleností cca 20 km. 

 Na české straně těchto měst není takový počet jako na straně polské. Nejbliţším 

městem je město Jeseník, jehoţ průměrná vzdálenost od mikroregionu je cca 28,6 km. 

I kdyţ se tato oblast zaměřuje na zemědělství, půda je zde méně úrodná, neţ je tomu 

na Osoblaţsku. Nachází se zde půdy kyselé a podzolové, které jsou typické pro vyšší oblasti a 

jsou velmi málo úrodné. V nejvzdálenější obci od Rychlebských hor jsou Bernartice, kde je 

jiţ půda jiná a velmi úrodná. Je zde moţné také najít několik málo stop po píscích. Javornicko 

disponuje 6 126 ha orné půdy. 

Současný stav také vyznačují vybrané ukazatele obcí mikroregionu Javornicko 

v tabulce 3. 1. 2. 

 

Tabulka 3.1.2 Vybrané ukazatele obcí mikroregionu Javornicko 

                             

                        Obec 

Ukazatele 

Bernartice Bílá Voda Javorník Uhelná Vlčice 

Obyvatelstvo 917 308 2943 550 457 

Bydlení  261 78 683 155 155 

Doprava  2 1 2 1 1 

Míra nezam. v % 26,2 34,2 17,9 21,1 12,9 

Školství  3 - 4 1 2 

Zdravotnictví - 1 9 - - 

Kultura 4 4 15 8 6 

Finance podle OKEČ 2 1 4 1 1 

Ekonomika  288 55 815 133 103 
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Technická 

infrastruktura 
8 10 14 15 9 

Zdroj: ČSÚ, MPSV, MŠMT, UUR, vlastní výpočty  

Poznámka: Ukazatel Bydlení - počet domů v jednotlivých obcích, tj. rodinných i bytových, 

Doprava – počet dopravních spojení v obcích, Školství – počet mateřských, základních, 

středních a vysokých škol, Zdravotnictví – počet zdravotnických zařízení a zařízení 

lékárenské péče, Finance podle OKEČ – finanční zprostředkování, např. úvěry, leasingy, 

činnosti pošt, pojišťovnictví a penzijní financování a pomocné činnosti související 

s finančním zprostředkováním, Ekonomika – počet ekonomických subjektů v obcích, 

Technická infrastruktura – voda, elektřina, plyn, ČOV, kanalizace, vodojem, telekomunikační 

sítě. 

 

3.1.2.1 Obyvatelstvo a bydlení 

 

 Počet obyvatel v mikroregionu je ovlivněn několika důleţitými aspekty, mezi které 

patří trh práce, tj. nabídka pracovních míst v okolí bydliště, dopravní dostupnost a dostupnost 

vzdělávacích zařízení, tj. škol a to nejen základních a mateřských pro děti, ale také středních a 

vysokých škol a rekvalifikačních zařízení. 

 Obyvatelstvo se nejvíce soustřeďuje v jediném městě mikroregionu, tj. Javorníku, kde 

je moţné najít nejen základní občanskou vybavenost, ale jsou zde lepší dopravní spojení 

s okolím, kde mohou obyvatelé najít pracovní uplatnění. 

 Javorník je také jediným místem, kde je obyvatel ve věku 65 a více let větší počet neţ 

dětí do 14 let. Tento jev způsobuje domov pro seniory se sídlem v Javorníku, který je jediný 

na území mikroregionu. Druhou největší obcí jsou Bernartice, kde je taktéţ dobré dopravní 

spojení s okolím.  

 Počet obyvatel v území má tendenci klesat jiţ po několik desítek let. Ve srovnání 

s počtem obyvatel ze sčítání lidu v roce 1880, kdy zde ţilo 14 976 obyvatel, je dnešní počet 

obyvatel, tj. k roku 2008, niţší o pomalu trojnásobek a ţije jich zde 5 175. 

 Z roku 2001, kdy proběhlo poslední sčítání lidu, domů a bytů a tedy bytová statistika 

je stále vedena za tento rok, plyne, ţe na území mikroregionu Javornicko je 1 332 domů. Od 

období let 1961 – 1980, kdy proběhly tři sčítání lidu, domů a bytů a vše bylo postiţeno 

válkou, začal počet těchto staveb nepatrně stoupat. I přes růst jiţ nikdy počet domů a bytů 

nedosáhne stavu před druhou světovou válkou, kdy jich byl dvojnásobek.  
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3.1.2.2 Ekonomika, finance a míra nezaměstnanosti 

 

 Druhy či zaměření podnikatelských činností v mikroregionu je moţné zjistit pomocí 

odvětvové klasifikace ekonomických činností. Tyto činnosti pak mohou utvářet pracovní 

místa obyvatelům ţijícím na tomto území. 

Zaměření ekonomických činností v mikroregionu je velmi různorodé.  Je moţné se 

zde setkat jak se zemědělstvím, tak se stavebnictvím, obchodem, pohostinstvím, výrobou, ale 

i velmi ojedinělou činností, i kdyţ pro tuto oblast velmi typickou jiţ podle názvů obcí, 

dobýváním kamene pro výtvarné nebo stavební účely, vápence, sádrovce, křídy a břidlice a to 

v obci Uhelná. 

 Podle odvětvové klasifikace ekonomických činností je v oblasti nejvíce zastoupen 

obchod, prodej a opravy motorových vozidel, spotřebního zboţí, pohostinství a ostatní druhy 

obchodu, např. ubytovací a stravovací sluţby, autoopravny, prodej náhradních dílů, 

maloobchody se spotřebním zboţím aj. Druhou a velmi rozsáhlou oblastí je stavebnictví, kde 

najdeme vesměs podnikatele v oblasti speciálních stavebních činností či výstavby budov, třetí 

zemědělství. 

 Ve velké míře je rozšířena na území Javornicka těţba a zpracování dřeva a to jen díky 

oblasti Rychlebských hor, která do mikroregionu zasahuje a je značně pokryta lesy. Najdou se 

však i jiné činnosti, které jsou na území Javornicka naopak ojedinělé, jako např. výroba 

tabákových výrobků či výroba, přenos a rozvod elektřiny společností EKOWAT spol. s r. o., 

ale také výroba chemických látek a přípravků, kde se jedná o výrobu nátěrových barev, laků, 

tmelů a tiskařských barev.  

 Co je pro obyvatele nejdůleţitější, je otázka peněz. Kaţdý měsíc si lidé chodí pro 

výplaty, důchody nebo se vyskytne situace, kdy nemají dost peněz a musí si vzít půjčku či 

úvěr, popřípadě se rozhodnou zaloţit si spoření nebo účet. Tyto sluţby nabízí pošty a banky. 

 V jednotlivých obcích mikroregionu se nachází obecní pošta. Ve městě Javorník sídlí 

jediná banka, tj. Česká spořitelna a k dispozici je zde i bankomat. Oblast pojišťovnictví je 

zastoupena pouze jednou a jedná se o pomocnou činnost související s pojišťovnictvím a 

penzijním financováním. Tuto sluţbu taktéţ najdeme v Javorníku. 

 Doprava a míra nezaměstnanosti spolu v tomto mikroregionu souvisí. Čím větší je 

vzdálenost od měst, podniků a dostupnost do vnitrozemí České republiky, tím vyšší je míra 

nezaměstnanosti.   
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Nejvíce je tento fakt zřejmý v obci Bílá Voda, která leţí na severovýchodě 

mikroregionu Javornicko a je nejodlehlejší obcí tohoto území. Nachází se u hranic s Polskem 

a jezdí zde pouze autobusová doprava. Míra nezaměstnanosti je zde nejvyšší v mikroregionu.  

O něco lépe jsou na tom odlehlé Bernartice, které také leţí u hranic s Polskem a jejich 

poloha je velmi nevýhodná v oblasti dostupnosti do zaměstnání. Co je však důleţité zmínit je, 

ţe mikroregion Javornicko je součásti okresu Jeseník, který je na prvním místě s nejvyšší 

mírou nezaměstnanosti v České republice v roce 2009. 

 

3.1.2.3 Školství a zdravotnictví 

 

Školy jsou důleţitou součástí ţivota. Kaţdý musí absolvovat alespoň základní 

vzdělání. Problémem v mikroregionu však je mnoţství těchto škol a dostupnost do nich. Na 

území je pět mateřských škol, čtyři základní a jedna střední škola. 

Pouze z odlehlé Bílé Vody musí děti dojíţdět do jiných obcí do škol. Ve Vlčicích a 

Bernarticích je základní škola, avšak jen s prvním stupněm. Na druhý stupeň se děti musí 

vydat do základní školy v Javorníku, kde si mohou vybrat ze dvou.  

Stejně tak je to s mateřskou školou. V Bílé Vodě není, a proto rodiče své děti mohou 

vozit do Bernartic, Uhelné a Vlčic nebo si mohou vybrat ze dvou mateřských škol 

v Javorníku. Obec Bernartice se můţe pyšnit jedinou střední školou v mikroregionu 

Javornicko. Jedná se o Střední odbornou školu a Střední odborné učiliště zemědělské. 

 I kdyţ obec Bílá Voda nemá mateřskou a základní školu, má psychiatrickou léčebnu, 

která je umístěna v budově zámku a je také jedinou v mikroregionu. Zdravotnická péče je 

dostupná pouze v Javorníku, kde mimo praktického lékaře pro dospělé, děti a dorost, najdeme 

také stomatologa, gynekologa, odborníky přes diabetologii a další. Součástí zdravotnictví je 

lékárenská péče, která poskytuje své sluţby taktéţ v Javorníku. 

 

3.1.2.4 Kultura  

 

 Kultura je součástí kaţdého území. Nezahrnuje jen umění v podání divadel, koncertů a 

jiných vystoupení. Mikroregion disponuje celkem 38 kulturními zařízeními, mezi které 

zahrnujeme mimo knihovny, tj. čtyři místí knihovny a jedna městská v Javorníku, také kino, 

museum a divadlo v Javorníku. Provoz divadla a divadelních představení zajišťuje městské 

kulturní středisko. 
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 Pojem kultura však z širšího hlediska zahrnuje i sakrální stavby, k nimţ patří např. 

Kostel sv. Kříţe v Javorníku, kostel Nanebevzetí Panny Marie v Bernarticích aj. Dále 

smuteční síň v Javorníku a 8 hřbitovů, přičemţ nejznámějším je hřbitov v Bílé Vodě, který 

byl v roce 2000 prohlášen kulturní památkou. Na tomto hřbitově je hrob obětí tzv. pochodu 

smrti vězňů z Osvětimi, který tudy vedl v roce 1945. 

 Součást kultury tvoří středisko pro volný čas dětí a mládeţe, kde patří jediné kulturní 

centrum se sídlem v Uhelné a další kulturní zařízení, kterých je nejvíce, celkem tři, v 

Javorníku.  

 

3.1.2.5 Technická infrastruktura a doprava 

 

Důleţitou součástí kaţdé obce v dnešní době je technická infrastruktura, kterou tvoří 

nejen vodovod, čistička odpadních vod, kanalizace, vodojem, podzemní zdroje, plyn, 

telekomunikační sítě, jejichţ součástí je internet, telefon, televize a rádio.  

Vodovod a elektřina jsou součástí všech obcí mikroregionu, mimo katastrální území 

Horní Heřmanice v obci Bernartice, Nové Vilémovice v obci Uhelná a Bergov v obci Vlčice, 

kde se výstavba vodovodu zamýšlí. V některých částech obcí vodovod není a neplánuje se. 

Jiné to uţ je s kanalizací a plynofikací.  

Kanalizace je pouze v odlehlé Bílé Vodě. Je zde také vystavěna čistička odpadních 

vod. Dále najdeme kanalizaci ve městě Javorník, které je pouze jednou z oblastí, kde je 

vyuţíván plyn, který odebírá od koncernu RWE, přičemţ regionálním distributorem je SMP 

Net. V obci Bernartice je v plánu vybudovat kanalizaci a čističku odpadních vod.  

Také jsou v mikroregionu dostupné telekomunikační sítě českých telefonních 

operátorů jako T-mobile, i kdyţ v oblasti Rychlebských hor např. Vodafone či Telefonica O2 

pouze v omezeném dosahu. V mikroregionu je stále moţné vyuţívat veřejných telefonních 

budek, kterých však ubývá. 

Dostupnost internetu je v dnešní době důleţitá, avšak mikroregion Javornicko je 

značně vybaven moţnostmi vyuţití internetu. Obyvatelům ho poskytují mobilní operátoři jiţ 

uvedení výše.  Internet je moţné vyuţívat také od společnosti Internet Expert s. r. o. ve formě 

wADSL připojení a to v obcích Bernartice, Javorník a Vlčice. 

 Součástí technické infrastruktury a zejména součástí telekomunikační sítě je 

také televizní a rádiové vysílání. I kdyţ se v tomto mikroregionu ještě stále vyuţívá 

analogového signálu, ani ten nepokrývá celé území. V oblasti Rychlebských hor je pokrytí 
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omezené. Spuštění digitálního vysílání na vysílači Praděd je plánován postupně od konce roku 

2010, kdy bude jako první digitálně vysílána Čt2.  

V mikroregionu funguje ţeleznice, která však vede pouze do Javorníka, kde má 

konečnou. V Bernarticích vlak zastavuje pouze na znamení nebo na poţádání. Dopravu mezi 

ostatními obcemi zabezpečují autobusové linky, které provozuje dopravní společnost Veolia 

Transport a. s. Jak autobusová, tak ţelezniční doprava spojují mikroregion s městem Jeseník. 

[2] 

 

3.2 Mikroregion Sdruţení obcí Osoblaţska 

 

3.2.1 Historie mikroregionu 

 

Osoblaţsko leţí ve Slezské níţině zvané také jako Slezská Haná a jeho reliéf je 

výsledkem ledovce, který na toto území zasahoval ve čtvrtohorách. Pozůstatkem ledovce je 

typ půdy, který se zde nachází. Jedná se zejména o nánosy písku a štěrku, o čemţ hovoří i 

místí pískovny a štěrkovny. Jako důkaz, ţe území Osoblaţska bylo osídleno jiţ po ústupu 

ledovce, slouţí několik nálezů opracovaných pazourků, jeţ byly rozmístěny po celém území 

dnešního mikroregionu, stolička mamutího mláděte, úlomky nádob aj. Jejich stáří se datuje na 

období mladší doby kamenné. 

Osoblaţsko bylo v 6. století n. l. osídleno Slovany. O tři století později se jiţ území 

spojuje s kmenem Holasiců, jimţ zřejmě celé Osoblaţsko patřilo. V tomto období se vedly 

velké boje o oblast mezi polským a českým státem. Ve 12. století však území připadlo 

českému státu. První písemné zmínky o obcích na Osoblaţsku se datují na 13. století. Oblast 

postupně získali olomoučtí biskupové. Tento fakt je zřejmý např. ze znaku Osoblahy. 

Následovalo období rozkvětu, území bylo osídleno zemědělci, které zde povolal Přemysl 

Otakar II. Tímto také začala tzv. německá kolonizace. Vznikaly nové vesnice, jeţ získaly 

německé názvy a byly osídleny německým obyvatelstvem. 

Rozkvět však zhatil ještě ve 13. století vpád tureckých vojsk na území, které následně 

bylo z velké části vylidněno. Zejména Osoblaha. Ta získala v roce 1300 označení město 

s názvem Hoczenplotz. 14. století bylo pro Osoblaţsko symbolem ţidů, kteří zde přicházeli. 

V dalším století následoval poţár Osoblahy a hned na to vpád husitských vojsk, jeţ vyplenily 

biskupské statky a poničily celé město. Z území se husité stáhli aţ bitvou u Lipan. Pár let na 

to přišla do Osoblahy nová skupina ţidů. 
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Důleţitý vývoj Osoblaţska nastal v období třicetileté války, tj. v letech 1618-1648. 

Během jeho průběhu bylo území napadeno švédskými vojsky, kteří dobývali hrady a zámky 

v okolí. Za války došlo ke ztrátám na ţivotech a proběhla rekatolizace. Např. Rusín byl při 

odchodu švédů vypálen. V roce 1676 získaly status města také Slezské Rudoltice, které v této 

době ještě neměli přízvisko Slezské. Německy se jim říkalo Ruswald. 

18. století konečně znamenalo pro Osoblaţsko období prosperity. Ne však na dlouho. 

Následovala další válka, tj. sedmiletá válka o Slezsko v letech 1756-1763, kdy Osoblaha byla 

obsazena několikrát Prusy a Rakušany a nejen město Osoblaha opět bylo poškozeno. Marie 

Terezie ve válce s Pruskem prohrála značnou část Slezska. Osoblaţsko zůstalo Rakouské. 

Důleţitou roli v území sehrál také řád Maltézských rytířů, kteří získali panství v Hlince. Sídlo 

Maltézských rytířů bylo na zámku v Dívčím Hradě. V roce 1776 Marie Terezie udělila status 

město Albrechticím. O tři roky později tudy procházeli pruští vojáci, kteří město odstřelovali. 

Při jejich odchodu, po vytlačení Rakušany, město vyrabovali. 

V 19. století došlo ke vzniku Rakousko-Uherska a Osoblaţsko se stalo součástí 

Předlitavska. Ke konci tohoto století vznikali např. pivovar, cukrovar a plynárna. Z důvodu 

nedostatku surovin pro cukrovar byla v roce 1898 vystavěna zdejší úzkorozchodná ţeleznice, 

jejíţ zvláštností je, ţe má celkem 102 oblouků na trati o celkové vzdálenosti 20,218 km 

směřující z Třemešné ve Slezsku do Osoblahy. Také městu Albrechtice se začalo dařit. Byla 

zde postavena válcovna plechu, která zaměstnávala mnoho lidí z okolních obcí (dnes je tato 

válcovna přesunuta do Bohumína s názvem Ţelezárny a drátovny Bohumín). 

Rakousko-Uhersko se rozpadlo r. 1918, kdy po ukončení první světové války vzniklo 

Československo. Osoblaţsko opět bylo válkou velmi zasaţeno, tentokrát ne však materiálně. 

Spousta muţů byla zabita při válce na území celé Evropy. Velkých úspěchů dosáhl řád 

Maltézských rytířů během první světové války, kteří na území sídlili do roku 1918. Během 

války vypravili několik vlaků, které půl milionů zraněných odvezly do míst, kde jim nehrozilo 

nebezpečí. V těchto místech pak zřídili ozdravovny a špitály. Na dobročinné akce řád 

Maltézských rytířů vynakládal několik milionů korun. 

V roce 1929 propukla světová hospodářská krize, která o pár let později zasáhla také 

území Osoblaţska. Promítla se ve zvýšení nezaměstnanosti a odchodu obyvatel za prací do 

Pruska. Situace, kdy i střední vrstvy dosahovaly hranice bídy, vedla k myšlenkám na 

nacismus a fašismus. Vše vyvrcholilo připojením Sudet, včetně Osoblaţska, kde ţili sudetští 

němci, k Německé říši. Nejprve toto připojení bylo obyvatelstvem přijímáno s nadšením, ne 

však na dlouho. 



22 

 

Druhá světová válka proběhla v letech 1939-1945. Obyvatelé byli podrobeni teroru. 

Buďto odešli do vnitrozemí, anebo prošli germanizací, jejímţ cílem bylo úplné zničení a 

vyhlazení českého národa. Válka na Osoblaţsku propukla aţ v roce 1945. V tomto roce tudy 

také procházel evakuovaný koncentrační tábor z Osvětimi. Město Osoblaha bylo prvním 

městem na území Čech a Moravy, které bylo osvobozeno Rudou armádou.  

Během války sehrál pro německá vojska důleţitou roli zámek ve Slezských 

Rudolticích, který slouţil pro výcvik ozbrojené Hitlerovy mládeţe, a byly z něj poskytovány 

informace přímo do Hitlerova stanu. 

Po válce bylo mnoho domů zničeno, co nebylo zničeno úplně, bylo zbouráno. Obce 

byly zničeny z 70%.  Nejhůře dopadla Osoblaha, která byla zničena z 90%. I kdyţ byly obce 

v okolí ţeleznice značně poničeny, trať zůstala skoro nepoškozená. Stav tratě byl odlišný od 

vozů, které shořely a parní lokomotivy byly velmi porušeny.  

Osoblaţsko po válce bylo částečně dosídleno volyňskými Čechy, kteří vynikali 

zejména v zemědělství. Proto jiţ nikdy nebylo dosaţeno předválečného počtu obyvatelstva. 

Obyvatelstvo se však promíchalo ještě s dalšími etnickými skupinami, jako jsou Řekové, 

Moravané a Slováci. Veškeré důleţité závody, které znamenaly před válkou rozkvět pro celé 

Osoblaţsko jako pivovar, cukrovar, plynárna, sirkárna, cihelna, tiskárna mlýny a další, byly 

poničeny natolik, ţe jiţ nemohli dále pokračovat v provozu, nebo byly uzavřeny. Území 

Osoblaţska uţ se nedokázalo vzpamatovat z poslední nejtěţší události, která jej zasáhla. [8] 

 

3.2.2 Současnost mikroregionu 

 

Mikroregion sdruţení obcí Osoblaţska je svazek deseti obcí. Byl zaloţen 2. 4. 1992 

s pouhými devíti obcemi. V roce 2009 k mikroregionu přistoupil jako další člen Město 

Albrechtice. Jeho členy jsou dnes obec Bohušov, Dívčí Hrad, Hlinka, Liptaň, Město 

Albrechtice, Osoblaha, Rusín, Slezské Pavlovice, Slezské Rudoltice a Vysoká. Účelem 

mikroregionu je obnovení prosperity a rozvoj území venkovského mikroregionu Osoblaţska 

při vyuţití potenciálu obcí.  

Celková rozloha je 20 638 ha s průměrnou nadmořskou výškou mikroregionu 283,5 m. 

Administrativní členění mikroregionu a místní části obcí zobrazuje příloha 4. 

 Stejně jako mikroregion Javornicko má Osoblaţsko nejblíţe dvě polská města. Jsou 

jimi Prudnik s průměrnou vzdáleností od mikroregionu cca 15,2 km a Glubczyce, které 

disponují průměrnou vzdáleností asi 17 km. 
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 Českým městem nacházejícím se nejblíţe mikroregionu Osoblaţsko, kde mohou lidé 

nalézt potřebné sluţby a zaměstnání, je Krnov s průměrnou vzdáleností od mikroregionu cca 

28 km. 

Jedná se o velmi úrodnou oblast, a tudíţ se Osoblaţsko orientuje na zemědělství uţ od 

nepaměti. Půda je převáţně hlinitá, avšak je velká pravděpodobnost zde narazit na písčitou 

zem. Na území se nachází 9 646 ha orné půdy. Mimo zemědělské statky jiţ v mikroregionu 

nefungují ţádné velké závody či výrobny, které by vytvářeli několik desítek pracovních míst 

pro obyvatele zdejších obcí a blízkého okolí. Mapu území zobrazuje příloha 5. 

Současný stav také vyznačují vybrané ukazatele obcí mikroregionu Sdruţení obcí 

Osoblaţska v tabulce 3. 2. 2. 

 

Tabulka 3.2.2 Vybrané ukazatele obcí mikroregionu Sdruţení obcí Osoblaţska 
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Obyvatelstvo 440 271 240 481 3606 1149 131 182 628 338 

Bydlení  172 59 64 246 976 144 94 48 160 150 

Doprava 2 2 1 2 2 2 1 1 2 2 

Míra nezam.      

v % 
19,5 22,8 33,9 18,4 14,2 17,9 32,8 35,9 25,8 27,1 

Školství  1 1 1 - 5 2 - - 2 - 

Zdravotnictví  - - - 1 7 4 - - - - 

Kultura 7 4 5 9 11 9 4 5 4 11 

Finance podle 

OKEČ 
1 - - 1 4 1 - - 1 - 

Ekonomika  68 41 29 85 683 163 29 24 69 85 

Technická 

infrastruktura  
12 3 3 9 29 6 7 3 10 10 

Zdroj: ČSÚ, MPSV, MŠMT, UUR, vlastní výpočty  

Poznámka: Ukazatel Bydlení - počet domů v jednotlivých obcích, tj. rodinných i bytových, 

Doprava – počet dopravních spojení v obcích, Školství – počet mateřských, základních, 
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středních a vysokých škol, Zdravotnictví – počet zdravotnických zařízení a zařízení 

lékárenské péče, Finance podle OKEČ – finanční zprostředkování, např. úvěry, leasingy, 

činnosti pošt, pojišťovnictví a penzijní financování a pomocné činnosti související 

s finančním zprostředkováním, Ekonomika – počet ekonomických subjektů v obcích, 

Technická infrastruktura – voda, elektřina, plyn, ČOV, kanalizace, vodojem, telekomunikační 

sítě. 

 

3.2.2.1 Obyvatelstvo a bydlení 

 

 Mikroregion Osoblaţsko je oblast se značným úbytkem obyvatelstva. I kdyţ před 2. 

světovou válkou by se dalo říct, ţe území dnešního mikroregionu bylo značně osídleno a to 

z větší části německým obyvatelstvem, dnes tomu tak není. Zejména mladí lidé odchází do 

měst za prací a vzděláním. 

 Velký pokles je velmi zřetelný z rozdílu počtu obyvatel ze sčítání lidu v roce 1880, 

kdy jejich počet byl 22 716 a z roku 2009, kdy jiţ na území Osoblaţska ţilo pouhých 7 466 

obyvatel. V současné době se obyvatelé do oblasti mikroregionu opět vrací, ale ne však 

natrvalo. Jedná se o městské obyvatelstvo, které si zdejší prázdné domy kupují pro rekreaci. 

 V mikroregionu je spousta domů a bytů prázdných. Nejvíce v Dívčím Hradě, kde jsou 

bytové domy úplně vylidněné. Při sčítání lidu, domů a bytů v roce 2001 byl celkový počet 

domů a bytů na území Osoblaţska 2 113. Je to polovina předválečného počtu. 

 

3.2.2.2 Ekonomika, finance a míra nezaměstnanosti 

 

 Mikroregion Osoblaţsko je znám jako oblast zemědělská. Zemědělská činnost je 

druhou nejvíce provozovanou na tomto území podle odvětvové klasifikace ekonomických 

činností. Prvenství si drţí oblast obchodu, prodeje a oprav motorových vozidel, spotřebního 

zboţí a pohostinství. 

 Ubytovací kapacity se v mikroregionu rychle zvyšují. Stále se rozšiřují kapacity 

kempů a vzniká spousta nových ubytovacích moţností v soukromí. Ubytování také nabízí 

školní druţiny v Osoblaze a Městě Albrechticích. 

 Nejen na Javornicku, ale i zde je provozována těţba. Nejedná se o těţbu kamene, 

vápence apod., nýbrţ o těţbu štěrku a písku. Na Osoblaţsku se nachází dvě pískovny a to 

v Bohušově a nedaleko Osoblahy. Přičemţ v pískovně u Osoblahy se písek netěţí. Je 
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vyuţívána zejména k odstřelu bomb a min nalezených v blízkém okolí ještě po druhé světové 

válce. V Bohušově funguje i štěrkovna, kde se také těţí.  

 Pískovnu v Bohušově vyuţívá společnost KARETA s. r. o. zabývající se stavebními 

pracemi, výrobou a pokládkou ţivičných směsí a recyklací vozovek. Štěrkovnu vyuţívá Ing. 

Pavel Dokoupil v čele firmy ID Stav, jeţ se zaměřuje nejen na těţbu, ale také na stavebnictví. 

Na těţbu štěrkopísku je také zaměřena firma Schaffartzik s. r. o. 

 Ze zpracovatelského průmyslu je moţné v mikroregionu najít výrobu textilií, 

potravinářských výrobků, pryţových a plastových výrobků, výrobu elektrických zařízení, 

nábytku a spoustu dalších. Ve vysoké míře je zastoupena také činnost stavebnictví, ostatní 

veřejné, sociální a osobní sluţby, v menší míře pak doprava. 

 Důleţité je zmínit, ţe v roce 2009 byla na spoustu malých firem, zaměstnávajících 

maximálně do 5 zaměstnanců, vyhlášena likvidace. Nejvíce firem je v likvidaci v obci 

Vysoká, méně pak v Osoblaze. 

 Oblast financí nabízí v mikroregionu sluţbu, která na Javornicku chyběla. Jedná se o 

pojišťovnictví, které provádí ČSOB Pojišťovna, a. s., člen holdingu ČSOB. Pojišťovnu stejně 

jako banku, tj. Českou spořitelnu, a bankomat najdeme v Městě Albrechticích. Poštu je moţné 

vyuţít v Bohušově, Liptani, Osoblaze, Slezských Rudolticích a Městě Albrechticích. 

Velkým problémem na Osoblaţsku je z dlouhodobého hlediska vysoká míra 

nezaměstnanosti. Průměrná míra nezaměstnanosti mikroregionu k 31. 12. 2009 je 24,8%. 

Mikroregion je součástí okresu Bruntál, který se řadí mezi okresy s vysokou mírou 

nezaměstnanosti, tj. s větší neţ 15%.  

 

3.2.2.3 Školství a zdravotnictví 

 

 Povinnost ţáků navštěvovat základní školu platí i v tomto mikroregionu. Ve Slezských 

Rudolticích je jediná škola, která vyučuje pouze 1-4 ročník. Potom děti musí dojíţdět buďto 

do Osoblahy, kde je základní škola devítiletá nebo do Města Albrechtic, kde je moţné vybrat 

si ze tří typů škol, tj. základní umělecké školy, základní pomocné školy a klasické základní 

školy. 

 Základní škola ve Slezských Rudolticích je propojena s mateřskou školou. Další 

mateřské školy poskytují své sluţby v Dívčím Hradě, Bohušově, Hlince, Osoblaze a ve Městě 

Albrechticích. 
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 Město Albrechtice jako jediné město mikroregionu disponuje střední školou. Jedná se 

o Střední školu zemědělství a sluţeb, kde jsou jak maturitní obory, tak učňovské a mimo 

denní studium provozuje také studium dálkové. 

 Oblast zdravotnictví nabízí pro mikroregion Osoblaţsko více sluţeb neţ 

v mikroregionu Javornicko. V Osoblaze funguje zdravotní středisko, kde je jak praktický 

lékař pro děti a dorost, tak pro dospělé, dále ordinace gynekologa a zubního lékaře. Další 

praktický lékař pro děti a dorost poskytuje své sluţby v Liptani. 

 Město Albrechtice je, co se týče vybavenosti, na tom lépe. Mimo praktického lékaře 

pro děti a dorost a pro dospělé zde funguje odborný lékař urologie a klinické onkologie, 

stomatologická ordinace, praktický zubní lékař a soukromá dopravní zdravotní sluţba. 

Budova bývalé nemocnice je vyuţívána jako oddělení ošetřovatelské péče a LDN. 

 Do oblasti zdravotnictví je nutné zahrnout také dvě lékárny, které najdeme na území 

mikroregionu, tj. v Osoblaze nedaleko zdravotního střediska a v Městě Albrechticích. 

 

3.2.2.4 Kultura 

 

 Kultura je soubor hodnot vytvořených tělesnou a duševní činností lidí a utvářejících 

lidskou společnost. Kultura tedy není jen umění, jeţ je provozováno v kinech, divadlech, 

popř. koncertních sálech apod. Kaţdý územní celek má určité kulturní vyţití. [1] 

V mikroregionu se nachází tři kina, v Osoblaze, Liptani a Městě Albrechticích. Kina 

jsou umístěna zejména v kulturních domech, tudíţ se nejedná o moderní kino na úrovni dnes 

velmi vyuţívaných městských kin. Jako sedadla slouţí vesměs dřevěné ţidle a filmy se zde 

hrají jen velmi zřídka. Vstupné je většinou v niţší cenové hladině, maximálně do 100,- Kč. 

Výjimkou je kino v Městě Albrechticích, které není umístěno v kulturním domě, avšak filmy 

hraje taktéţ ojediněle. 

V oblasti je otevřeno 10 veřejných knihoven a jedna pobočka knihovny. Jedná se o 

obecní knihovny, které jsou umístěny v Osoblaze, Liptani, Slezských Pavlovicích a Slezských 

Rudolticích. Ostatní jsou místní knihovny a jedna městská ve Městě Albrechticích. Jedinou 

obcí mikroregionu, kde se knihovna nenachází, je Rusín. V Osoblaze je v provozu školní 

knihovna umístěna v místní Základní škole. Pobočka obecní knihovny Vysoká byla zřízena 

v místní části Pitarné. 

 V Bohušově nabízí náhled do historie jediné muzeum v mikroregionu, které vzniklo 

v roce 1998 a v současné době prochází rekonstrukcí. Expozice muzea obsahuje geologickou 

sbírku, bludné balvany, historické předměty nalezené v obci a jeho okolí a mapu Horního 
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Slezska. V Liptani má sídlo jediná galerie v mikroregionu. Jedná se o galerii DRAK, kde 

vystavuje zejména malířka Hana Dubaj Klimošková a občané Osoblaţska. 

 Střediska pro volný čas a ostatní kulturní zařízení jsou součástí kultury mikroregionu. 

Mezi ostatní kulturní zařízení patří kulturní domy, které jsou např. v Osoblaze, Liptani a jsou 

vyuţívány, jak jiţ bylo zmíněno, jako kina. 

 Sakrálních staveb, které taktéţ řadíme do kultury, je v mikroregionu celkem 19. 

V obci Bohušov jsou to dvě, přičemţ areál jedné z nich v současné době prochází 

rekonstrukcí. Jedná se o kostel sv. Martina. Mezi další sakrální stavby v mikroregionu 

můţeme zařadit Gebauerovu hrobku v Bohušově, kapli Navštívení Panny Marie ve Vysoké, 

kostel sv. Antonína v Rusíně, kostel Nanebevzetí Panny Marie v Liptani, hřbitovní kostel sv. 

Mikuláše v Osoblaze, kostel sv. Valentina v Hlince a další. 

 Ke kultuře patří i hřbitovy, kterých je v území celkem 14. Snad nejznámějším 

hřbitovem v mikroregionu Sdruţení obcí Osoblaţska je ţidovský hřbitov, který se nachází 

v Osoblaze a vznikl jiţ v 17. století. Do kultury náleţí taktéţ 3 smuteční síně. 

 

3.2.2.5 Technická infrastruktura a doprava 

 

 Jak jiţ bylo zmíněno, technická infrastruktura je souhrn dopravních, 

vodohospodářských, energetických a telekomunikačních provozních souborů, zařízení a 

ploch, které podmiňují výrobní a nevýrobní činnost v území. [1] 

 Oblast dopravy jiţ byla rozvedena výše. Vodohospodářství je dnes velmi rozvinuté, 

avšak ne natolik, aby byl vodovod či kanalizace ve všech částech jednotlivých obcí 

mikroregionu. Kanalizace je vybudována pouze v Městě Albrechticích a Osoblaze, kde je také 

vystavěna čistička odpadních vod. 

Pokud se jedná o vodovod, ten chybí v šesti místních částech obce Město Albrechtice. 

V místních částech Hrozová a Matějovice v obci Rusín a Koberno v obci Slezské Rudoltice je 

výstavba vodovodu plánována předběţně na rok 2020.  

Ve Městě Albrechtice funguje vodojem a úpravna vody. Všechny obce mimo Město 

Albrechtice, jsou napojeny na skupinový vodovod Osoblaţsko, odkud jsou zásobeny pitnou 

vodou. 

Město Albrechtice jako jediné mohou vyuţívat připojení na plyn. Plyn je poskytován 

distributorem SMP Net, jeţ je součástí koncernu RWE. Ostatní obce se musí spokojit pouze 

s vyuţíváním elektřiny.  
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Telekomunikační sítě jsou stejně jako na Javornicku rozšířeny do všech oblastí 

mikroregionu Osoblaţsko. Je moţné vyuţívat mobilní operátory jako Vodafone, T-mobile či 

O2. Na několika málo místech stále fungují veřejné telefonní budky. 

Internet je moţné vyuţívat nejen od mobilních operátorů. V mikroregionu je 

poskytován např. společností České radiokomunikace. V plánu je nabízet zde internet od 

internetové společnosti Fifejdy.cz, s. r. o. 

Do telekomunikační sítě patří televize a rádio. Jejich pokrytí na území mikroregionu je 

velmi dobré. Televizní vysílání je však moţné chytnou analogově, jelikoţ vysílač Praděd ještě 

nevysílá digitálně. To je plánováno teprve na konec roku 2010, kdy bude digitálně vysílána 

pouze Čt2.  

 Dopravní dostupnost některých obcí je totoţná s dostupností na Javornicku. 

Výjimkou je však ţelezniční doprava, která propojuje velkou část obcí mikroregionu. Z Města 

Albrechtic jezdí vlaky Českých drah a autobusy společnosti Veolia Transport a. s., které 

město spojují s Krnovem, Jeseníkem a Ostravou. Dopravu do ostatních obcí jiţ provozuje jiná 

společnost. 

Z Třemešné ve Slezsku vyjíţdí úzkorozchodný vlak Českých drah ve směru Osoblaha 

přes Liptaň, Dívčí Hrad, Horní Povelice, Amalín, Slezské Rudoltice, Koberno a Bohušov. Do 

všech obcí, mimo Město Albrechtice, dojíţdí autobusová doprava společnosti Osoblaţská 

dopravní společnost, s. r. o. 

Přesto ţe se jedná o pravidelnou dopravu, napojení na vlakové spojení do Jeseníku, či 

Ostravy, Krnova a Bruntálu v Třemešné ve Slezsku nebo na autobusové spojení v Krnově, je 

velmi obtíţné. Tato obtíţnost je také jedním z důvodů vysoké míry nezaměstnanosti. [2] 
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4  Komparace vybraných socioekonomických ukazatelů 

 

 Komparace vybraných socioekonomických ukazatelů v následujících podkapitolách 

umoţní bliţší pohled na současný stav obou mikroregionů. Nejen ţe vyjdou na povrch některé 

homogenní znaky těchto mikroregionů, ale také na základě komparace bude moţné stanovit 

určitá doporučení pro jejich další vývoj. 

 Mezi významné ukazatele, které budou podrobně rozebrány v následujících 

podkapitolách, patří míra nezaměstnanosti, která velmi úzce souvisí se špatnou dostupností do 

oblastí, doprava, jeţ je s nezaměstnaností úzce spojena, vzdělání a kvalita bydlení. 

 

4.1  Míra nezaměstnanosti  

 

Relativně syntetickým ukazatelem pro místní hospodářství, je míra nezaměstnanosti. 

Vysoká nezaměstnanost je pro oba mikroregiony dlouhodobým problémem, se kterým se 

potýkají. Nezaměstnanými jsou vesměs mladí lidé a věkově starší občané a ve velké míře 

osoby s nízkým vzděláním. V obou oblastech je nezaměstnanost způsobena také nemalým 

počtem obyvatel bez vzdělání. Dalším syntetickým znakem je neatraktivnost území pro 

investory, kteří by vytvářeli pracovní místa. 

Obě území patří mezi regiony s vysokou mírou nezaměstnanosti a často se díky tomu 

zařazují mezi učebnicové příklady.  Přesto však je vývoj míry nezaměstnanosti 

v mikroregionech odlišný. Průměrná míra nezaměstnanosti v mikroregionech Javornicko a 

Osoblaţsko a v ČR je znázorněna v grafu 4.1.1, kde je tato odlišnost zřejmá. Co však nejde 

z grafu vyčíst je, co je důvodem vysoké míry nezaměstnanosti. 

 



30 

 

Graf 4.1.1 Průměrná míra nezaměstnanosti v mikroregionech Javornicko a Osoblaţsko a v ČR 

 

Zdroj: MPSV, vlastní výpočty  

 

 Jedním z aspektů, který je totoţný v obou mikroregionech, je poloha. Území se 

nachází ve výběţcích, jeţ jsou obehnány hranicí s Polskem, tudíţ jsou uzavřeny od vnitrozemí 

České republiky a velkých měst, které nabízejí pracovní místa. S polohou velmi úzce souvisí 

další společný aspekt, jeţ má vliv na nezaměstnanost, tj. doprava. 

 Jelikoţ jsou mikroregiony odlehlé, nevede tudy ţádný hlavní dopravní tah do 

sousedního Polska a dopravní infrastruktura je ve špatném stavu, nevidí podnikatelé při 

rozhodování o lokalizaci svého podniku oblasti mikroregionů jako vhodné řešení. Špatná 

dopravní infrastruktura tedy způsobuje nedostatečný příliv investorů, jeţ by vytvořili pracovní 

místa v území. 

 Přestoţe došlo po vstupu do Schengenského prostoru v roce 2004 k opravě některých 

příhraničních silnic, investoři stále nevidí území jako vhodné pro svou činnost. I přes opravu 

se jedná o silnice, po kterých neprojedou kamiony se zboţím, či jiným nákladem a pokud ano, 

náklady na dopravu se vyšplhají vysoko. Nemoţnost zkrácení vzdáleností přes Polsko 

z důvodů nedostatku vhodných přejezdů je tak hlavní překáţkou. Schengenský prostor a 

oprava silnic je výhodou pouze pro místní obyvatelé, kteří do polských měst, jeţ jsou blíţe jak 

česká, jezdí nakupovat. Přitom je velmi důleţitý rozvoj malého a středního podnikání, protoţe 

právě tito podnikatelé zabezpečují moţnosti zaměstnání a brání tak migraci obyvatelstva, jímţ 

jsou oba mikroregiony postiţeny. 

 Vzdálenost je rozhodující také pro obyvatele, kteří musí za prací dojíţdět a ve většině 

případů nejsou ochotni cestovat do zaměstnání. „ Všude, kde uţ práce je, je to od nás daleko a 
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kdyţ si propočítáte náklady na cestování a to, co si vydělají nekvalifikovaní lidé, tak se jim 

v podstatě nevyplatí chodit do práce“ (Martina Jalamasová, předsedkyně mikroregionu 

Osoblaţsko). Na tomto důvodu se shodli oba předsedové mikroregionů.  Kaţdá domácnost je 

ochotna vynaloţit společně s výdaji na bydlení určitou část finančních prostředků. 

Dohromady se jedná o náklady spojené s bydlením, které jsou sloţeny z ceny bytu (nájemné a 

sluţby) a nákladů na dopravu do zaměstnání, nákupy aj. Čím je tedy nabídka bydlení 

vzdálenější od většího města, kde se nachází široká nabídka zaměstnání a sluţeb, tím vyšší 

jsou vynaloţené náklady. Výše sociální podpory, nízké mzdy pro nekvalifikované pracovníky 

a kaţdodenní náklady na dojíţdění do vzdáleného zaměstnání hrají velkou roli při 

rozhodování jednotlivců, zdali pracovat či ne. [4] 

 Nekvalifikovanost souvisí s nízkou vzdělaností obyvatel mikroregionů. Spousta 

nezaměstnaných má pouze základní vzdělání nebo střední s výučním listem a nenachází 

v oblastech uplatnění. Přestoţe jsou v obou mikroregionech střední školy zaměřené na 

zemědělství, řada studentů po jejich ukončení uplatnění nenajde a končí na úřadu práce. 

Absolventi škol jsou jedním z dalších aspektů růstu míry nezaměstnanosti, který se projevuje 

kaţdoročně, stejně jako sezonní práce, kdy po jejich ukončení také dojde k růstu míry 

nezaměstnanosti.  

 Důleţitým aspektem, který jiţ odlišuje oba mikroregiony a ovlivňuje míru 

nezaměstnanosti, jsou ekonomické subjekty, které jiţ existují v území, a tudíţ vytváří 

pracovní místa. Javornicko se zaměřuje v posledních letech spíše na strojírenství, dopravu a 

typickou činnost pro tuto oblast, tj. těţbu. 

 Největšími zaměstnavateli v mikroregionu, kteří vytváří dohromady aţ 400 pracovních 

míst, je EKO-VIMAR ORLAŇSKI CZ, s. r. o., jeţ se zaměřuje na výrobu ekologických kotlů 

na dřevo a jiná tuhá paliva a Zemědělské druţstvo „Agroholding“ v Bernarticích. Mezi další 

významné zaměstnavatele v mikroregionu patří např. KLEINEIDAM s. r. o. jako dodavatel 

ocelových konstrukcí a hal, Han TRUCK s. r. o., který se zaměřuje na autodopravu, RALUX 

spol. s r. o., coţ je kamenolom v obci Uhelná, místní domov pro seniory a občanské sdruţení 

Ester. Na Javornicku se díky Rychlebským horám a bohatým lesům nabízí moţnost dalšího 

rozvoje podnikání v oblasti zpracování dřeva či výroby nábytku a jiných dřevěných 

komponentů, jeţ by zvýšilo nabídku pracovních příleţitostí v území. Tato oblast podnikání je 

sice v území zastoupena, avšak nedostatečně. 

  Naopak na Osoblaţsku, které je známé spíše jako zemědělská oblast, nejsou 

ţádné ekonomické subjekty nabízející mnoţství pracovních míst jako na Javornicku. Přitom 

díky zemědělskému potenciálu je moţnou cestou, jak vytvořit pracovní místa, zaměření se na 
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dnes velmi propagované ekologické zemědělství. Není však nutno na tento směr zemědělství 

zaměřit celé území, nýbrţ jen jeho část. Vypěstování bioproduktů vesměs znamená, vytvořit 

z nich biopotraviny a proto je potřeba vytvořit v území prostor pro toto zpracování. Vytvoření 

tohoto prostoru by znamenalo vznik určitého počtu nových pracovních míst. Přestoţe se 

oblasti liší počtem obyvatel a jejich rozlohou, Javornicko se nachází v lepší situaci díky 

velkým zaměstnavatelům, kteří na Osoblaţsku chybí. 

 Mezi nejvýznamnější zaměstnavatele v mikroregionu Osoblaţsko, jeţ zaměstnávají do 

50 zaměstnanců, patří CAPACCO spol. s r. o. zabývající se výrobou a montáţí plastových 

střešních krytin, Ing. Jan Bacho poskytující sluţby v oblasti zámečnictví, kovoobrábění a 

strojírenské výroby, Havlík Opal spol. s r. o. vyrábějící tyčinky, Krajánek, příspěvková 

organizace, která poskytuje sluţby osobám s mentálním postiţením a domov pro seniory 

v Osoblaze. 

 Starosta obce Osoblaha Václav Kalda, jiţ před několika lety představil dvě studie na 

vyuţití areálu bývalého kravína zkrachovalé společnosti Insecta v Osoblaze, jeţ se nachází 

nedaleko hraničního přechodu s Polskem. První studie byla zaměřena na výrobu tzv. peletek a 

druhá na vytvoření prostředí vhodného pro studenty středních škol, jeţ by v budovách 

prováděly odbornou praxi v rámci výuky. Obě tyto studie by znamenaly vytvoření nových 

pracovních míst, proto by bylo ţádoucí aktivně hledat moţnosti získání finančních prostředků 

na realizaci jedné z nich. 

 Důleţitým aspektem je také hospodářská krize, která sice postihla obě oblasti, avšak 

na Osoblaţsku se projevila výrazněji. Jak na Javornicku, tak na Osoblaţsku došlo v důsledku 

krize k ukončení činností mnoha malých a středních podnikatelů. Na Osoblaţsku se však 

tento fakt projevil v daleko větší míře. Mimo to také ukončil svou činnost významný 

zaměstnavatel v území, který vytvářel aţ 100 pracovní míst, tj. LIPTEX PROFASHION 

vyrábějící konfekční textilní výrobky, oděvy aj.   

 Na co by se dále měli zaměřovat oba mikroregiony a co je typické pro příhraniční 

oblasti, je rozvoj cestovního ruchu. Přestoţe se cestovní ruch v územích aktivně rozvíjí a 

nabízí moţnosti jak pěší turistiky, tak cykloturistiky, aj., existují oblasti cestovního ruchu, jeţ 

v územích nejsou a jsou tedy moţností rozšíření nabídky. Např. se jedná o v poslední době 

velmi často diskutovanou agroturistiku, jeţ není v České republice tolik rozšířena či 

hipoturistiku, kdy se jedná o poznávání přírody na koních. Další rozvoj cestovního ruchu tak 

určitě bude zdrojem pro nová pracovní místa. 

 Od roku 2008 navyšuje míru nezaměstnanosti, zejména na Osoblaţsku, ne moc 

populární přísun nepřizpůsobivých občanů (většinou Romové), kde je velký problém s jejich 
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pracovní morálkou. Velká část těchto občanů nechce pracovat a pobírá pouze sociální 

podporu. Pro takové obyvatele, kteří nechtějí pracovat nebo nemohou najít dlouhodobě 

uplatnění na trhu práce, je v obou oblastech jiţ po několik let vyuţívána moţnost získat 

prostředky v rámci projektu Veřejně prospěšné práce. Projekt je součástí OP Lidské zdroje a 

zaměstnanost či OP Rozvoj lidských zdrojů. 

 V případě projektu Veřejně prospěšné práce se dá hovořit o „Best practices“, tj. 

nejlepší praxi či aktivitě, která se jiţ osvědčila jako nejlepší a nejúčinnější a proto je 

pravidelně uplatňována.  Např. v roce 2009 bylo rozděleno na Veřejně prospěšné práce na 

Javornicku mezi obce a občanské sdruţení Ester celkem 5 954 689,- Kč a bylo vytvořeno 71 

pracovních míst. Na Osoblaţsku pak bylo vytvořeno 30 míst s celkovým příspěvkem 

rozděleným mezi tři obce 304 216,- Kč. Prostředky jsou poskytovány z Evropského 

sociálního fondu a ze státního rozpočtu České republiky. 

 Veřejně prospěšné práce mají na nezaměstnané jak pozitivní, tak negativní vliv. 

Pozitivní v tom, ţe nezaměstnaní, kteří získají tímto projektem práci, získají minimální mzdu, 

aniţ by museli za prací dojíţdět a zamezí se ztrátě návyku pracovat. Naopak negativním 

vlivem je, ţe ti, kteří jiţ takto umístěni byli v rámci projektu v minulých letech, nevidí nutnost 

si dále hledat na úřadu práce zaměstnání, třeba i v dané obci, protoţe vidí tu moţnost opět 

získat pracovní uplatnění v dalším roce v rámci tohoto projektu. Mnohdy se však stává, ţe 

pracovních míst je vytvořeno méně, neţ je zájemců.    

  

4.2  Doprava 

 

Doprava je jeden z významných problémů, který postihuje oba mikroregiony a hraje 

velkou roli nejen při rozhodování obyvatel, ale i investorů. Bez jakékoliv dopravní 

dostupnosti a kvalitní infrastruktury, si dnes ţivot asi nikdo nedovede představit.  

V obou mikroregionech je provozována jak autobusová, tak ţelezniční doprava. 

V tomhle směru má Osoblaţsko značnou výhodu a to takovou, ţe mimo propojení obcí 

prostřednictvím autobusové dopravy, vede přes celý mikroregion ţelezniční trať, která je další 

z moţností, jak se do oblasti dopravit. Na Javornicku je ţeleznice pouze v Javorníku a 

Bernarticích, kde je zastávka pouze na znamení. V Javorníku trať končí, a tudíţ lidé nemohou 

při cestování domů či do zaměstnání v mikroregionu vyuţívat tento druh dopravy. Naopak 

autobusová doprava je v obou mikroregionech zajištěna tak, aby umoţnila nejen studentům 

dojíţdění do škol a zpět, ale i pracujícím dopravu do práce i v pozdních večerních hodinách. 
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Mikroregiony bojují se špatnou kvalitou silnic jiţ několik let. Řada těchto silnic jsou 

silnice II. a III. třídy a na jejich údrţbu vesměs není dostatek finančních prostředků. Některé 

z nich však jiţ prošli rekonstrukcí a tak zkrátili a zlepšili dojezdovou trasu pro místní 

obyvatele. Nejedná se ale o silnice, které by změnili názor investorů při rozhodování o 

lokalizaci jejich podniku.  

Na Javornicku byla opravena frekventovaná silnice z Javorníku do Vidnavy, jeţ se 

táhne okolo hranic s Polskem. Na její opravu se podařilo Olomouckému kraji společně 

s Opolským vojvodstvím v Polsku získat dotaci v rámci OP Česko-polské spolupráce 2007-

2013. Mezi starší projekty patří např. rekonstrukce silnice ve směru z Bílého Potoka do Bílé 

Vody či z Javorníka na hraniční přechod v Bernarticích v rámci INTERREG IIIA a spousta 

dalších. Můţe se zdát, ţe stav silnic na Javornicku není tak hrozný, jak se říká, ale opak je 

pravdou. Přes všechny jiţ provedené rekonstrukce je stále neopraveno několik desítek 

kilometrů silnic, jeţ by zkrátily dojezdovou vzdálenost do velkých měst apod. 

 Další oprava těchto cest je velmi diskutabilní. Ředitelství silnic a dálnic rozhodlo o 

výstavbě obchvatu Javorníka. Jedinou funkci, kterou obchvat bude plnit, je sníţení zatíţení 

města dopravou. Pro podnikatelské subjekty však tato výstavba nebude hrát roli při 

rozhodování o lokalizaci své činnosti, jelikoţ nepomůţe propojit a zlepšit cesty pro 

kamionovou dopravu s Polskem. „To jsou takové ty stavby, které nic neřeší. Udělají obchvat 

Javorníka, pak udělají obchvat Uhelné, pak moţná časem to popotáhnou někde kolem Ţulové, 

ale pokud se neudělá něco s průjezdem přes Pomezí - Pomezí je takový kopec, kde vţdycky 

v zimě kamiony začnou viset, protoţe je zaskočí kluzká silnice - tak to prostě nic nevyřeší“ 

(Miroslav Kocián, předseda mikroregionu Javornicko). 

 Situace je velmi podobná také na Osoblaţsku, kde sice dochází k opravě silnic, ne 

však v takovém mnoţství jako na Javornicku. Mezi silnice, které byly v posledních letech 

rekonstruovány, patří přeshraniční cesta z Rusína do polských Gadzowic financována v rámci 

Česko-polské iniciativy INTERREG IIIA, z dotace Moravskoslezského kraje a v malé míře 

z rozpočtu obce Rusín. Významnou rekonstrukcí prošla silnice z Hlinky – Rylovky do 

Prudniku. Projekt měl název „Navrácení přeshraniční funkce cesty Prudnik – Rylovka na 

základě Schengenské smlouvy. Financován byl v rámci OPPS Česká republika – Polská 

republika 2007-2013 a to ze státního rozpočtu a z vlastních zdrojů obce. Tato silnice umoţnila 

obyvatelům rychlejší přístup do blízkého Prudniku a zkrátila vzdálenost o cca 10 km. 

 Přes opravy několika kilometrů nebyly opraveny ty silnice, které by zlepšily 

dostupnost v rámci mikroregionu. O opravu silnice, která by zlepšila dostupnost ze Slezských 

Rudoltic na Osoblaţsku do Města Albrechtic a zkrátila by tak dojezdovou dobu, usiluje jiţ 
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několik let předsedkyně Osoblaţska a starostka Slezských Rudoltic, Martina Jalamasová. 

Silnice je v katastrofálním stavu, několik desítek let bez údrţby a kraj jiţ přemýšlí o jejím 

vyřazení ze sítě silnic. Vyřazení silnice ze sítě silnic by nebylo řešením. Jediným vhodným 

řešením, které se nabízí, je oprava silnice, která by znamenala pro obyvatele mikroregionu 

mnoţství výhod. Důleţitou výhodou je zkrácení dojezdové vzdálenosti mezi Městem 

Albrechtice a Slezskými Rudolticemi o několik kilometrů. Cestu by obyvatelé určitě uvítali a 

hojně vyuţívali např. při dojezdu do práce, za nákupy, k lékaři apod. Proto další usilování o 

opravu této cesty není zbytečné.  

 Jak uţ bylo dříve zmíněno, jedná se o mikroregiony s nevýhodnou polohou, jeţ jsou 

odlehlé a obklopené hranicemi s Polskem. Proto se problém s dopravou objevuje nejen 

v oblastech, ale také při příjezdu do mikroregionů. Díky absenci pohoří na Osoblaţsku, je 

dopravní dostupnost v území teoreticky jednodušší, prakticky je tomu jinak. Vzhledem 

k tomu, ţe nejsou řádně zpřístupněny, díky kvalitě cest, hraniční přechody s Polskem a 

některé silnice III. třídy jak na české, tak na polské straně, nemohou si obyvatelé zkrátit cestu 

do Ostravy či Bohumína přes Polsko.  Přitom Polsko nabízí kvalitní rychlostní komunikaci ve 

směru na Opole či Wroclaw přes Raciborz. Stav cest odrazuje také podnikatelské subjekty, 

přestoţe by mohli vyuţít rychlostní silnici v Polsku, pokud by bylo vytvořeno kvalitní 

připojení silnice směřující na Osoblaţsko. Tento fakt by mohl být rozhodující pro podnikatele 

při rozhodování o lokalizaci své činnosti do mikroregionu. 

Javornicko je na tom s dostupností do území hůře. Část Javornicka tvoří Rychlebské 

hory, jeţ navazují na Hrubý Jeseník. Průjezd Hrubým Jeseníkem přes Červenohorské sedlo je 

zejména v zimě komplikovaný. V roce 2008 byl tento průjezd opraven, doprava se zrychlila, 

ale problémy v zimním počasí přetrvávají. Pro jízdu do velkého města je moţné vyuţít 

přechod do sousedního Polska přes Travnou, kde byla několik let nazpět opravena silnice na 

Zloty-Stok, kudy vede rychlostní silnice na Náchod. 

Značný rozdíl mezi porovnávanými mikroregiony je v umístění silnice první třídy. Na 

Javornicku tato silnice I/60 protíná značnou část území mikroregionu. Silnice vede přes 

Vlčice, Uhelnou, Javorník a část ve směru na Bílou Vodu, kde prochází Bílým Potokem 

směrem k hranicím se sousedním Polskem. Za hranicí pokračuje dále jako silnice první třídy 

ve směru na město Paczków, kde je jiţ dobrá dostupnost do jiných významnějších měst 

v Polsku. Oproti tomu na Osoblaţsku také vede silnice první třídy I/57, nicméně prochází 

pouze dvěma obcemi, tj. Městem Albrechtice a Vysokou a není tak touto silnicí propojen 

mikroregion jak je tomu na Javornicku. Silnice protíná hranici se sousedním Polskem ve 

Vysoké – Bartultovicích, kde se však napojuje na Polské straně na silnici druhé třídy vedoucí 
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do nejbliţšího Polského města Prudniku, kde je jiţ prostřednictvím silnic prvních tříd 

umoţněna dostupnost do Polských velkoměst. 

 

4.3  Bydlení 

 

Oba mikroregiony nabízí různé moţnosti bydlení a to jak v rodinných domech, tak 

v bytech nebo v případě stáří v domově pro seniory. Otázkou však je, jaká je kvalita bydlení 

v území. Přitom je důleţité brát v úvahu rozdíly ve skladbě domů a bytů v mikroregionech. 

Osoblaţsko bylo během druhé světové války z velké části zničeno, takţe pomalu veškerá 

výstavba je novodobá. Jen výjimečně zde lidé mohou ţít ve starých domech. Naopak 

Javornicko takto poničeno nebylo a k bydlení nabízí i zachovalé historické budovy. Např. 

v Javorníku je tento fakt zřejmý hned na první pohled, kde pod zámkem Jánský vrch stojí 

několik starých domů s byty, které utváří příjemný vzhled města. 

Nicméně území Javornicka i Osoblaţska nabízí bytové domy, jeţ byly stavěny po 

válce, tj. v 50. a 60. letech. Zejména pak na Osoblaţsku, které bylo více poničeno druhou 

světovou válkou, byly bytové domy stavěny provizorně pro ty, kteří tuto oblast osídlovali. 

Měli plnit funkci dočasného bydlení, neţ jim budou postaveny nové rodinné domy. K tomu 

však nikdy nedošlo a bytové domy dnes chátrají. Obce vesměs na opravu mnoţství domů 

nemají dostatek finančních prostředků a tak nabízí ţivot pouze v nezateplených domech, 

v několika případech v domech s vlastními kamny v kaţdém bytě. Při hledání bytu je proto 

pro domácnost směrodatná kvalita. Vyšší kvalitu poskytují nové byty Maier, Čtyroký (2000). 

 Na Javornicku byly vystavěny nové bytové domy v Javorníku a Bernarticích, které uţ 

nabízí lepší kvalitu bydlení. Co se týče starých, problém je stejný jako na Osoblaţsku, kde 

naopak nedochází ani k nové výstavbě. Na Javornicku jsou nabízeny k bydlení také byty pro 

sociálně slabé rodiny. Osoblaţsko má k tomuto jiný postoj. „Byty vyčleněné jen pro sociálně 

slabé rodiny nemáme, ale v podstatě kaţdý ten byt je pro sociálně slabé rodiny, protoţe máme 

úplně to minimální nájemné, které nám ukládá zákon“ (Martina Jalamasová, předsedkyně 

mikroregionu Osoblaţsko). Přestoţe lidé ušetří díky nízkému nájemnému, ušetřené peníze 

vloţí do nákladů na elektřinu, topení či tuhá paliva k vlastnímu vytápění z důvodu 

nezateplování místních domů. Ani u bytových domů, jeţ nejsou ve správě obcí, tomu není 

jinak.  

 Obě území nabízejí bydlení také v tzv. okálech, které byly velkým fenoménem v 70. 

letech a jejich výstavba v té době byla velmi rozšířena. Dnes na okály kaţdý nahlíţí jinak. 
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Jedná se o domy z dřevotřískových panelů, které byly často stavěny těsně vedle sebe a z 

vnějšího pohledu jsou velmi nevzhledné. Velkým problémem u těchto domů je náročnost a 

vysoké náklady při rekonstrukci nebo zateplení. Důvodem jsou nebezpečné azbestocementové 

desky ve vnějším plášti domu. Pro zájemce o bydlení v mikroregionech se tak řadí mezi 

neatraktivní rodinné domy. 

 V posledních letech se začíná obnovovat výstavba rodinných domů. Např. jenom 

v Osoblaze byly během roku 2009 dostavěny 4 nové rodinné domy. Kromě výstavby je 

moţné sledovat růst počtu rekonstrukcí rodinných domů, kdy jejich vlastníci vyměňují okna 

za plastové, opravují střechy a zateplují. Také je v mikroregionech evidentní příliv chalupářů. 

Mnohé staré domy, které uţ jsou opuštěné a k prodeji vesměs kupují mladé rodiny s dětmi, 

které je opraví a vyuţívají k rekreaci.  

 

4.4  Školství 

 

V mikroregionech je znám pokles počtu obyvatel. S tímto jevem souvisí také pokles 

dětí a ţáků v mateřských i základních školách. V několika obcích mikroregionů jiţ byly 

školky i školy z nedostatku dětí zavřeny. Např. v Bílé Vodě na Javornicku byla jiţ v polovině 

70. let zavřena místní základní škola. V roce 2004 pak zanikla také místní mateřská škola v 

důsledku malého počtu dětí. Na Osoblaţsku v roce 2005 z nedostatku ţáků uzavřeli základní 

školu v Bohušově, která byla čerstvě po rekonstrukci a vybavena moderní počítačovou 

učebnou. 

Nedostatek dětí v obcích uţ znamenal pro některé školy uzavření druhého stupně a 

provoz školy pouze s prvním stupněm. V mnohých případech se musely školy přestěhovat 

z velkých budov do menších a propojili se s mateřskou školou. Další pokles dětí v obcích je 

hrozbou pro tyto školy s prvním stupněm. Pro obec tak bude úkolem rozhodnout, zda provoz 

školy dále financovat nebo ji uzavřít. Základní škola s prvním stupněm sloučená se školou 

mateřskou funguje např. ve Slezských Rudolticích. „Určitě se budeme snaţit tu školu udrţet, 

protoţe škola je taková nositelka kultury v obci. Pokud zanikne škola, potom se zavře 

hospoda, zruší se kostel a zruší se vesnice“ (Martina Jalamasová, předsedkyně mikroregionu 

Osoblaţsko a starostka obce Slezské Rudoltice).  

 Srovnání kvality základních škol v mikroregionech a ve velkých městech je velmi 

diskutabilní. Výhodou snad můţe být přístup učitelů v takto malých školách k ţákům, neţ je 

tomu ve městech, kde jsou školy daleko větší a počet ţáků je značně vyšší. Přístup učitele 
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k malému počtu ţáků ve třídě má určité výhody, např. učitel se můţe více věnovat ţákovi, 

který nedokáţe samostatně pracovat, tj. individuální přístup, učitelé si vesměs mohou 

upravovat program výuky apod. Nevýhodou pak můţe být malý rozsah znalostí nízkého počtu 

učitelů či neschopnost ţáků pracovat ve větších kolektivech. Po přechodu na jinou školu, 

zejména jedná-li se o přechod ze školy s prvním stupněm Základní školy na dvoustupňovou, 

se můţe projevit nedostatek znalostí nebo neschopnost zařazení se do velkého kolektivu.  

 Dnes jiţ kaţdý ví, ţe bez vzdělání nezíská lehce uplatnění na trhu práce a tím spíš 

dobře placenou práci. Mikroregiony nabízí pouze základní a střední vzdělání v rámci Střední 

školy zemědělské a sluţeb v Městě Albrechticích a Střední odborné školy, středního 

odborného učiliště zemědělského v obci Bernartice. Kvalita těchto škol je srovnatelná se 

školami ve velkých městech a to jak ve vybavenosti, tak výukou či praxí, kterou nabízí. U 

obou středních škol je provozován také domov mládeţe. 

 Střední školy jsou zařazeny do projektu UNIV2 – kraje, který pomáhá středním 

školám vytvořit podmínky a centrum pro celoţivotní vzdělání, tj. mimo výuky ţáků v rámci 

vzdělání navazující na ukončenou základní školu budou nabízet i jiné formy dalšího vzdělání 

pro dospělé ve formě kurzů. Jedná se o projekt Ministerstva školství, mládeţe a tělovýchovy 

spolufinancovaného z Evropského sociálního fondu.  Rozdíl mezi oběma středními školami je 

zřejmý aţ v mnoţství a druzích oborů, které nabízí. 

 Škola v Bernarticích nabízí jeden maturitní obor a šest učebních. V rámci studia 

umoţňuje získání řidičského oprávnění skupiny B a T, v případě maturitního oboru také 

skupiny C zdarma.  Ve dvou učňovských oborech je moţné absolvovat svářečský kurz. Mimo 

standardní studium umoţňuje také nástavbové studium jak denní, v rámci kterého je moţnost 

získat za úplatu jiţ zmíněná řidičská oprávnění, tak noční studium. Škola ve Městě 

Albrechticích nabízí studium čtyř maturitních oborů a devíti učňovských. V rámci některých 

učňovských oborů je moţné získat řidičské oprávnění skupiny B, C a T či svářečský průkaz. 

Stejně jako škola v Bernarticích umoţňuje nástavbové studium jak dálkové, tak denní. 

V obou mikroregionech existuje fakt, ţe většina absolventů těchto škol se nedokáţe 

uplatnit na trhu práce a končí tak na úřadu práce. Střední školy s jinými obory, zaměřenými 

vesměs na elektroniku, informatiku, strojírenství a ekonomiku, a vysoké školy fungují ve 

velkých městech, které jsou od porovnávaných oblastí značně vzdáleny. Přestoţe roste 

mnoţství studentů, kteří jsou ochotni cestovat do takto vzdálených měst za vzděláním, stále 

velká část zůstává doma a vyuţije pouze nejbliţších škol. 

 Jak na Javornicku, tak na Osoblaţsku převládá obyvatelstvo s vyučením a středním 

odborným vzděláním bez maturity. Nejméně ţije v oblastech vysokoškolsky vzdělaných 
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obyvatel. Důleţité je také zmínit skupinu obyvatel bez vzdělání, kteří jiţ dosáhli 15 let věku. 

Na Javornicku v roce 2001, kdy proběhlo Sčítání lidu, domů a bytů, ţilo 68 obyvatel bez 

vzdělání, na Osoblaţsku pak celkem 70. Tato skladba obyvatel vypovídá o tom, ţe ti 

s nejniţším vzděláním v mikroregionech zůstávají, ti s vyšším hledají následně uplatnění na 

trhu práce v místě studia. 

Odchod za vzděláním vesměs znamená odchod z této oblasti, do které se jiţ člověk 

nevrátí za účelem dalšího ţivota, nýbrţ jen jako rekreant. „Bylo by ideální, kdyby mladí 

odcházeli a kdyţ se dostanou do věku po čtyřicítce, nebo o něco mladší, se vraceli zpátky a ty 

zkušenosti, co nabrali, tady uplatnili. Byl by to ideální model, takový, jako kdysi, kdyţ chodili 

ti krajánci, tovaryši, aby nabrali tu zkušenost a pak se vrátili a stali se z nich mistři. Jako mistr 

si pak vzal nové tovaryše a ty znalosti uplatnil v tom místě, kde ţije. To by se mi líbilo. Ano 

odejít, nabrat zkušenosti, vrátit se zpátky a tady je zúročit“ (Miroslav Kocián, předseda 

mikroregionu Javornicko). 
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5  Závěr 

 

Zkoumané mikroregiony se vyznačovaly vysokou mírou nezaměstnanosti a špatnou 

dopravou, tj. nízkou kvalitou dopravní infrastruktury. Dalšími charakteristikami, jimiţ se obě 

území vyznačovaly, jsou nízká úroveň bydlení, postupné uzavírání a nedostatek místních škol. 

Mimo tyto socioekonomické charakteristiky jsou důleţité charakteristiky geografické. 

Javornicko i Osoblaţsko se vyznačovaly odlehlostí území a uzavřením od vnitrozemí České 

republiky z důvodu ohraničení jejich velké části sousední zemí, tj. Polskem.  

Přes nevýhodnou polohu mikroregionů si na tom s mírou nezaměstnanosti lépe stojí 

mikroregion Javornicko, kde pracovní příleţitosti poskytují velcí zaměstnavatelé, jeţ 

zaměstnávají okolo 200 zaměstnanců. Absence velkých zaměstnavatelů v mikroregionu 

Osoblaţsko jako jsou  EKO – VIMAR ORLAŇSKI CZ, s. r. o. či Zemědělské druţstvo 

„Agroholding“ na Javornicku a krach jediného velkého zaměstnavatele LIPTEX 

PROFASHION v době hospodářské krize, jsou nejvýznamnější pro vývoj míry 

nezaměstnanosti. Krize také způsobila likvidaci mnoha malých a středních podniků, která se 

projevila ve velké míře na Osoblaţsku. 

V obou mikroregionech se osvědčilo sniţovat míru nezaměstnanosti vytvářením 

pracovních míst v  projektu Veřejně prospěšné práce v rámci operačních programů Lidské 

zdroje a zaměstnanost či Rozvoj lidských zdrojů. Projekt, který probíhá jiţ několik let, měl 

pozitivní vliv nejen na dlouhodobě nezaměstnané. Nezaměstnaní získali práci za minimální 

mzdu a projekt tak zamezil ztrátě návyku pracovat. Měl vliv také na jednotlivé obce a jejich 

vzhled. 

 Vysoká míra nezaměstnanosti je způsobena také dopravní infrastrukturou. Silnice II. a 

III. třídy, kterých je v mikroregionech nejvíce, jsou ve velmi špatném stavu. Stejně tak je to 

s hraničními přechody, které by umoţnili zkrácení vzdálenosti do velkých měst, jeţ jsou 

vzdálené několik desítek kilometrů. Přestoţe poloha je stejně nevýhodná pro oba 

mikroregiony, Javornicko disponuje silnicí I. třídy, která protíná velkou část mikroregionu a 

pokračuje do blízkého Polského města Paczków. Silnice I. třídy na Osoblaţsku prochází 

pouze dvěma obcemi a za hranicemi s Polskem se napojuje na silnici II. třídy ve směru na 

město Prudnik. Kvalita silnic je tedy velmi důleţitým aspektem pro rozhodování investorů, 

kteří by v územích mohli vytvořit pracovní příleţitosti. 

 Mikroregiony však čerpají finanční prostředky z operačních programů a snaţí se 

zlepšit dopravní dostupnost v oblastech. Jak na Javornicku, tak na Osoblaţsku bylo opraveno 
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několik kilometrů cest v rámci iniciativy společenství INTERREG IIIA v programovacím 

období 2004 - 2006 a OP Přeshraniční spolupráce Česká republika-Polská republika v období 

2007 – 2013, které v mnoha případech zkrátili dojezdovou trasu mezi obcemi. 

 Kvalita bydlení v oblastech se odvíjí od nabídky bytového a domovního fondu. V 

mikroregionech jsou nabízeny staré bytové domy k bydlení. Na Javornicku se jedná ve 

většině případů o domy historického rázu, které se nachází zejména v Javorníku, na 

Osoblaţsku se pak jedná o domy, jeţ byly vystavěny po druhé světové válce, tj. v 50. letech, 

pro obyvatelstvo, které oblast dosídlovalo. Tyto domy se v mikroregionech liší jejich uţitím. 

Na Osoblaţsku jsou veškeré byty brány jako sociální, protoţe je za jejich uţívání poţadováno 

nejniţší zákonem stanovené nájemné. K nové výstavbě bytových domů dochází pouze na 

Javornicku. 

V posledních letech se zvýšila v mikroregionech výstavba nových rodinných domů. 

Mimo to se zvýšila také rekonstrukce starých rodinných domů. Stále více se mění okna za 

plastová, rekonstruují se střechy a zatepluje. V území je také evidentní příliv chalupářů, jeţ 

vyuţívají rodinné domy k rekreaci. 

V případě volby mikroregionu jako oblast pro bydlení, je důleţitá dostupnost a kvalita 

škol. Jiţ několik let se z důvodu poklesu obyvatel mikroregiony potýkají s uzavíráním 

mateřských a základních škol.  Děti tak musí přestoupit na jinou školu, do které většinou musí 

dojíţdět.  Střední školy v oblastech nabízejí kvalitní výuku, srovnatelnou se středními školami 

ve velkých městech. Nicméně se jedná o zemědělské školy a mnoho absolventů těchto škol se 

v mikroregionech nedokáţou uplatnit na trhu práce a končí tak na úřadu práce. 

V obou oblastech dochází k rozvoji cestovního ruchu, a to je do budoucna jedna 

z moţností, jak zlepšit stav dopravy a nezaměstnanosti v mikroregionech. Kvalita ţivotního 

prostředí a mnoţství památek, kterými Javornicko i Osoblaţsko disponují, jsou stále častěji 

vyhledávány nejen městskými turisty. Stejně tak čerpání finančních prostředků z dotačních 

programů a oprava komunikací se do budoucna pozitivně projeví a zvýší se tak příliv malých 

a středních podnikatelů do mikroregionů. Realizace jedné z vypracovaných studií na vyuţití 

bývalého kravína v Osoblaze by měla pozitivní vliv nejen na obec samotnou, ale také na celý 

mikroregion, protoţe by tak rozšířili nabídku pracovních míst a situace v oblasti 

nezaměstnanosti by se tak mohla zlepšit. 

 Synteticky vzato, Javornicko je na tom relativně lépe v oblasti nezaměstnanosti a 

dopravy. Míra nezaměstnanosti je niţší díky velkým zaměstnavatelům. V dopravě má lepší 

postavení díky silnici první třídy, jeţ protíná značnou část území mikroregionu a navazuje na 

kvalitní silnici na polské straně. Osoblaţsko se naopak vyznačuje, oproti Javornicka, lepším 
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školstvím a cestovním ruchem. Oblast školství nabízí větší výběr maturitních oborů a 

umoţňuje tak pokračovat ve studiu na vysokých školách, jeţ jsou méně vzdáleny od území 

neţ v případě Javornicka. V oblasti cestovního ruchu se Osoblaţsko, díky reklamě, dokázalo 

více zviditelnit na území celé republiky. Mimo to nabízí větší mnoţství ubytovacích zařízení a 

dokáţe lépe vyuţít svůj kulturní potenciál. Oblast bytové politiky je v obou mikroregionech 

stejná. 

 Současný stav není optimální ani v jednom mikroregionu. Slabou stránkou Javornicka 

je reklama, která můţe do budoucna přinést ohroţení. Javornicko by se proto mělo zaměřit na 

zviditelnění svého území prostřednictvím reklamy. Oblast Javornicka nabízí velký potenciál 

v oblasti cestovního ruchu, a proto by ho mělo vyuţít stejně jako je tomu na Osoblaţsku. 

Osoblaţsko by naopak mělo vyuţít v budoucnu svého zemědělského potenciálu a částečně 

svou zemědělskou výrobu zaměřit na dnes velmi opěvované ekologické zemědělství. 

Ekologické zemědělství by znamenalo výstavbu prostor pro zpracování bioproduktů na 

výrobky a tedy i vytvoření nových pracovních příleţitostí. Na závěr mohu říci, ţe setrvačností 

je na tom lépe Javornicko, ale do budoucna, pakliţe se trendy nezmění, se jeví aktivněji 

Osoblaţsko.  
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Zkratky 

 

ADSL   (Asymmetric Digital Subscriber Line) vyznačuje se připojením, kdy rychlost 

dat, která jsou přenášena k uţivateli, je vyšší, neţ rychlost dat odcházejících od 

uţivatele směrem do internetu 

ICT    (Information and Communication Technologies) informační a komunikační 

technologie 

LAU   (Local Administrative Units) Místní samosprávné jednotky, jeţ zahrnují obce a 

okresy a nahradili dřívější NUTS 4 a NUTS 5. Slouţí pro statistické účely. 

LEADER   („Liaison Entre Actions de Developpement de l´Economie Rurale“) 

propojování akcí hospodářského rozvoje venkova  

LDN    léčebna dlouhodobě nemocných 

NUTS  (Nomenclature of Units for Territorial Statistics) nomenklatura územních 

statistických jednotek vymezené pro statistické účely 

OKEČ   odvětvová klasifikace ekonomických činností 

SWOT   (Strengths, Weaknesses, Opportunities, Threats) jedná se o analýzu silných a  

slabých stránek zkoumaného objektu
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