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1 Úvod 

V současné době lze na území ČR sledovat divergentní procesy mezi jednotlivými 

regiony. Na jedné straně stojí významná prosperující území sídlící zejména ve vnitrozemí 

státu. Na straně druhé jsou to města a regiony značně poznamenané dosavadním vývojem, 

historií, úpadkem činností pro ně typických (zemědělství, průmysl) a působením politických 

vlivů. Tato území vesměs leží v blízkosti hranic se sousedními státy. 

 Nejedná se pouze o problém na celostátní úrovni, ale na úrovni celoevropské. Situaci 

se ve svých politikách snaží řešit nejen jednotlivé státy, ale také nadnárodní uskupení, např. 

Evropská Unie. Konvergence neboli sbližování je jedním ze tří cílů EU pro programovací 

období 2007-2013. Za velký Evropský projekt lze považovat také odbourávání hranic v EU, 

což redukuje tento handicap.  

 Politika ČR se zaměřuje na zmírňování rozdílů mezi regiony. Nicméně rozsahem        

a orientací podpory nedokáže působit pozitivně na všechny regiony z důvodu nestejnorodosti 

území.   Příkladem takového území, kde podpora ze strany státu nepůsobí směrem, který je 

požadován, je mikroregion Sdružení obcí Osoblažska. 

 Na území Osoblažska dlouhodobě dochází ke kumulaci mnoha problémů. Díky velice 

vysoké míře dlouhodobé nezaměstnanosti mikroregion slouží jako učebnicový příklad pro 

spoustu odborných přednášek a seminářů zaměřujících se na regionální disparity. 

Nezaměstnanost a nedostatečná kvalifikace místního obyvatelstva hovoří o nízké sociální 

úrovni v území. Významnými problémy, jež zužují mikroregion, jsou mj. pokles 

podnikatelské aktivity, který prohlubuje nezaměstnanost a nevyužitý potenciál.  

Cílem diplomové práce je analyzovat a interpretovat aktuální situaci v mikroregionu 

Osoblažsko a navrhnout vhodná řešení pro jeho rozvoj.   

 Před samotnou analýzou problémů je důležité vymezit, co přesně bude předmětem 

zkoumání z hlediska rozvoje území. Proto budou teoreticky představeny jednotlivé typy 

regionů. Vymezení podstaty rozvoje regionu a jeho rozčlenění bude představovat rozšíření 

problematiky. Rozvoje regionu však nelze dosáhnout bez finančních prostředků, jejichž výčtu 

se bude věnovat závěr první kapitoly. 

 Mimo znalost teoretických východisek je důležitá znalost samotného území, kde bude 

výzkum aplikován. První část druhé kapitoly všeobecně představí historii mikroregionu, 

včetně jeho vzniku a management rozvoje. V druhé části bude, pomocí analýzy sekundárních 

dat, zpracována základní socioekonomická charakteristika mikroregionu, s cílem vytvořit 
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alespoň zjednodušený nástin aktuální situace v území v oblasti demografické, na trhu práce, 

ve školství, v oblasti podnikatelské, občanské, dopravní a technické infrastruktury. 

 Třetí kapitola využije analýzy sekundárních dat k identifikaci problémů a jejich 

závažnosti. Mimo to budou výsledky analýzy doplněny o názory získané                                  

z polostrukturovaných rozhovorů a elektronického dotazovaní vybraných starostů členských 

obcí. K jednotlivým problémům je však nutno navrhnout adekvátní řešení. K tomu bude 

využit průzkum politiky mikroregionů a „best practices“ v boji s obdobnými problémy jak na 

území ČR, tak i v ostatních zemích. 

 V rámci práce bude využito mnoho dalších metod, než bylo doposud zmíněno, např. 

metody analogie a třídění v souvislosti s formulací vlivu dlouhodobé nezaměstnanosti na 

potřeby obyvatel. Nejvíce užívanou metodou bude analýza. Analyzovány budou jak 

kvantitativní, tak kvalitativní proměnné. Kvantitativní budou představovat zejména 

sekundární data (popisné údaje geografické, demografické apod.), kvalitativní pak názory 

starostů a postoje obyvatel. Názory starostů budou získány osobním polostrukturovaným 

rozhovorem a elektronicky pomocí emailů se strukturou otázek stejnou jako v případě 

osobních rozhovorů. Písemné dotazování prostřednictvím otevřených doplňkových dotazníků 

bude využito pro zjištění postojů místního obyvatelstva. 

Veškeré grafické výstupy analýz sekundárních dat mikroregionu budou komparovány 

s daty za území ČR, což efektivně vyjádří diference mikroregionu a existenci značných 

problémů.  Často používanými metodami budou také dedukce a syntéza, které se vyskytnou 

zejména v poslední kapitole orientované na problémové oblasti mikroregionu. 
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2 Teoretický úvod do problematiky 

Problematika rozvoje regionů je velice rozsáhlá a v posledních letech velmi 

diskutovaná a to na různých úrovních. Proto je důležité správně pochopit, kterému území 

(regionu) je věnována pozornost a který typ rozvoje je vhodné pro dané území zvolit. Nutné je 

tedy definovat základní pojmy pro pochopení problematiky. 

Na rozvoj regionů jsou zaměřené také programy EU poskytující podporu ze 

strukturálních fondů, programy vyhlašované kraji, ale existují i jiné možnosti, jak získat 

finanční podporu na rozvoj regionu. Těmito klíčovými oblastmi se zabývají jednotlivé 

následující podkapitoly. 

 

2.1 Vymezení pojmu region 

Region pochází z latinského regio vyznačující krajinný celek různého řádu, jinak 

zvaný také rajón. Území je vymezeno díky společným znakům, rysům, které jsou pro něj 

specifické. Mimo to je používán také výraz regio (onis) vyjadřující hranici, krajiny nebo 

směr. 

Regionem je nějaké území nebo jeho část, které je spojováno společnými znaky, jimiž 

se odlišuje od okolí, určitou intenzitou vzájemného působení prostorových prvků a sílou 

vazeb mezi nimi, či jsou vymezené administrativními hranicemi krajů, obcí nebo sdružení 

obcí, jejichž rozvoj je nutno podporovat z důvodu odstraňování regionálních disparit. 

 V České republice je pojem region vymezen zákonem č. 248/2000 Sb. o podpoře 

regionálního rozvoje takto: „Regionem je územní celek vymezený pomocí administrativních 

hranic krajů, okresů, správních obvodů obcí s pověřením obecním úřadem, správních obvodů 

obcí s rozšířenou působností obcí nebo sdružení obcí, jehož rozvoj je podporován podle 

tohoto zákona.“ (2000, §2a) 

  První definice regionu zahrnuje několik způsobů členění regionů. Proto jsou její 

jednotlivé části následně rozebrány podrobněji. 

 

Území 

a) krajina, teritorium, oblast, zóna, apod., které nemají jasně vymezené hranice  

b) území s administrativně vymezenými hranicemi rozdělujeme v ČR podle CZ-NUTS 

(nomenklatura územně statistických jednotek). Jedná o část evropské klasifikace 
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NUTS popisující území ČR. K 1. 1. 2008 došlo ke změně některých úrovní klasifikace 

a dnešní podoba je následující: 

 

Tab. 2.1: Rozdělení území podle úrovní NUTS 

NUTS 0 Stát Česká republika 

NUTS 1 Území  Česká republika 

NUTS 2 Oblast  regiony soudržnosti (celkem 8) 

NUTS 3 Kraj 13 krajů + Hlavní město Praha 

LAU 1 Okresy* 
Mikroregiony, okresy (76 

okresů + Hlavní město Praha) 

LAU 2 Obce 6 250 obcí 

* od roku 2003byly zrušeny okresní úřady, jejich působnost byla rozdělena z části na obce, 

kraje a ministerstva. Okresy tak slouží pouze pro statistické a orientační účely. 

 Zdroj: vlastní 

   

Část území 

a)  subnacionální region představuje dílčí území jednoho státu. V ČR to mohou být 

např. kraje, okresy apod. 

b) supranacionální region je region nadnárodního charakteru tvořen několika státy. 

Příkladem je EU, CEFTA, NATO atd. 

c) transnacionální region je složen z částečných území dvou nebo více států. 

Typickými transnacionálním regionem jsou v ČR euroregiony, kterých máme 

celkem 13, např. Euroregiony Praděd, Silesia, Těšínské Slezsko aj.[5] 

 

Homogenní region 

Jedná se o území, které jsou spojována na základě nějakých homogenních 

(stejnorodých) znaků, kritérií, díky kterým se značně odlišují od okolního území. Kritéria 

mohou být jak socio-ekonomická, tak přírodní, ekologická, kulturní apod. Příkladem může 

být území, jehož společným znakem je vysoká míra nezaměstnanosti. 

 

Funkční region 

V mnoha případech je nazýván také jako nodální (uzlový) region. Uzel představuje 

jakési centrum, na které se vážou jednotlivé periferní území. Mezi centrem a periferií tedy 

působí nějaké prostorové prvky, kdy na základě intenzity jejich vzájemného působení a síly 
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vazeb mezi nimi rozhodujeme o zařazení území do regionu. Příkladem může být město nebo 

významná firma např. Hyundai, kde je vysoká nabídka práce a tvoří tedy centrum (uzel)         

a okolní oblasti jsou periferie. Zkoumáním dojížďky obyvatel za prací žijících mimo toto 

centrum a jejich intenzita pomáhá stanovit hranici funkčního regionu. 

 

Administrativní region 

Jedná se o umělý region vymezený pro výkon veřejné správy a tudíž ohraničený 

politickými hranicemi tak, že mnohdy neodpovídá procesům a vztahům, které v území 

probíhají. Do tohoto druhu regionu zařazujeme kraje, okresy, regiony soudržnosti aj. Opakem 

umělého regionu je pak přirozený region, který je vytvořen na základě nějakých vztahů          

a procesů uvnitř něj. [4] 

 

Sdružení obcí 

Obce se mohou sdružovat do větších územních celků, mikroregionů, euroregionů        

a vytvářet tak regiony, v rámci kterých budou schopny lépe využívat svůj potenciál, bojovat 

s nežádoucími vlivy hospodářského vývoje (pokles podnikatelské aktivity, vysoká 

nezaměstnanost apod.) a zajistit tak jejich další rozvoj. Jejich tvorba a fungování jsou v ČR 

upraveny příslušnými zákony. 

 

Podporované regiony 

Podporované regiony jsou ty regiony, jež jsou zaostalé a kde je soustředěna podpora státu. 

Zákon č. 248/2000 Sb. o podpoře regionálního rozvoje tyto podporované regiony dělí na: 

1) Strukturálně postižené regiony, kde se negativně projevují strukturální změny (např. 

růstem nezaměstnanosti, útlumem odvětví a výrobních podniků atd.). 

2) Hospodářsky slabé regiony, které vykazují nižší úroveň rozvoje, než je průměrná 

úroveň v ČR. Úroveň zjišťujeme prostřednictvím hospodářských a sociálních 

ukazatelů, např. ukazatele trhu práce jako je míra nezaměstnanosti, počet uchazečů na 

jedno pracovní místo atd. 

3) Venkovské regiony vyznačující se nízkou hustotou zalidnění, poklesem počtu 

obyvatel a vyšším podílem zaměstnanosti v zemědělství. [10] 

 

Regionální disparity 

Jedná se o rozdíly mezi regiony a to jak na ekonomické, tak na sociální a ekologické 

úrovni, vznikající na základě lidských činností. V této definici jsou brány v úvahu pouze 
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negativní disparity, jejichž odstraňování je státem podporováno. Opakem jsou pozitivní 

disparity. Pozitivní disparitou pak mohou být silné stránky regionu, které mohou tvořit 

komparativní výhody tohoto území (komparativní výhodou je ta výhoda, kdy region může 

vyrábět s relativně nižšími náklady než jiné regiony). 

 

2.2 Mikroregion 

 Mikroregiony vznikají slučováním územních jednotek a subjektů se sídlem v tomto 

území. Nejedná se tedy o administrativně vymezené území jako např. obce či kraje. V České 

republice jsou utvářeny zejména obcemi venkovského charakteru. Rozhodování o vzniku 

mikroregionů ovlivňuje synergický efekt, tj. vzájemná spolupráce je předpokladem pro 

dosažení kvalitnějších výsledků než v případě jednotlivce a tedy snazšího dosažení cíle. 

 Do roku 2004, kdy ČR vstoupila do EU, vznikaly mikroregiony pouze za účelem 

vyřešení nějakého problému nebo dosažení společného cíle. V okamžiku vyřešení problému, 

či dosažení cíle, mikroregion zanikl. Po vstupu do EU vznikají mikroregiony nejen za určitým 

účelem, ale hlavně díky snazšímu přístupu k finančním prostředkům z fondů EU.[6] 

Mikroregiony jsou rozděleny do několika typů. Jednotlivé typy pak upravuje příslušný zákon. 

1) Podle §49 zákona č. 128/2000 Sb. o obcích, mají obce právo vytvářet a být členy 

svazku obcí za účelem ochrany a prosazování svých společných zájmů, kterými 

mohou být např. správa majetku obcí (místních komunikací, lesů, kulturních zařízení 

aj.), výstavba a rekonstrukce technické a dopravní infrastruktury, směřování 

k udržitelnému rozvoji (zabezpečování čistoty obce, odvádění a čištění odpadních vod, 

odvoz komunálních odpadů, ochrana životního prostředí atd.) a další. [33] 

2) Podle § 20f až §20j Občanského zákoníku č. 40/1964 Sb. mohou být vytvářena 

zájmová sdružení právnických osob a to z důvodu ochrany svých zájmů nebo 

k dosažení jiného účelu, který však musí být zákonný a nebude porušovat dobré 

mravy, ani nepovede k tvorbě monopolu. U euroregionů tento typ sdružení převládá    

a je základem pro uzavření dohody o spolupráci se sdruženími obdobného charakteru 

v příhraničí sousední země.[32] 

3) Posledním typem jsou místní akční skupiny MAS. Pro programovací období 2007-

2013 vymezuje Program rozvoje venkova subjekty, které mohou tvořit MAS. Podle 

zákona č. 248/1995 Sb. o obecně prospěšných společnostech jsou jimi obecně 

prospěšné společnosti poskytující veřejnosti obecně prospěšné služby (např. 

v oblastech kultury, školství, vzdělání atd.), podle zákona 83/1990 Sb. o sdružování 
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občanů sdružení občanů. MAS nemůže fungovat občanské sdružení podle §829 tohoto 

zákona. Nicméně MAS je upraven i §20f až §20j občanského zákoníku č. 40/1964 Sb. 

a může tedy vzniknout jako sdružení právnických osob. [28] 

 

Svazek obcí 

 Tento typ mikroregionu je v ČR nejvíce zastoupen. Váže se k němu také nejvíce 

podpor poskytovaných jak kraji, tak EU. Vesměs se jedná o homogenní území např. 

v oblastech sociální, ekonomické, ale i v dalších oblastech (geografická, environmentální aj.). 

Mikroregion je založen na spolupráci pouze obcí, nikoliv subjektů se sídlem v území. Je 

nutné, aby vzájemná kooperace mezi obcemi byla v souladu se třemi principy.  

 princip dobrovolnosti – vzájemná spolupráce je dobrovolná, nevychází z legislativy 

princip solidarity – je důležité pochopit možnosti a potřeby celého regionu při 

realizaci společných akcí 

princip účelovosti – každá spolupráce vzniká za nějakým účelem, ať už se jedná          

o dosažení společného cíle či vyřešení společného problému. Důležité je dostatečně 

poznat prostředí regionu a dospět ke vzájemnému jednání mezi zástupci obcí. 

 

Zájmové sdružení právnických osob 

 Mikroregion sdružuje právnické subjekty, které se v území nachází. Tímto tvrzením se 

může zdát, že má stejnou podobu jako MAS. Avšak oproti MAS funguje mikroregion 

podobně jako organizace či podnik. Hlavním důvodem sdružení právnických osob je ochrana 

svých vlastních zájmů, které nepovedou k porušování dobrých mravů ve společnosti a ke 

vzniku monopolu. Nevýhodou sdružení je omezená podpora ze zdrojů EU. Velká část 

podpory je zaměřena na mikroregiony, které utváří svazky obcí.   

 

MAS 

MAS jsou zvláštním typem mikroregionů, někdy nazývány také jako leaderovské 

mikroregiony, jejichž vznik je založen na principu zdola nahoru (participace veřejnosti           

a aktérů rozvoje v rozhodování o rozvoji území). Podmínky pro vznik tohoto typu 

mikroregionu jsou dány iniciativou LEADER (zkratka vyjadřuje Propojování akcí 

hospodářského rozvoje venkova).  

Od ostatních typů mikroregionů má řadu odlišností. Např. se odlišuje tím, že 

umožňuje kooperaci a partnerství různých místních subjektů v území (podniků, organizací, 

obcí apod.), oproti tomu svazky obcí jsou založeny pouze na partnerství obcí jako takových   
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a sdružení právnických osob pak na spolupráci pouze právnických subjektů v území, kteří 

v konečné podobě vystupují podobně jako podnik či organizace. Dá se hovořit o jakési 

kombinaci svazku obcí a sdružení právnických osob.  

 Proto MAS disponují, ve srovnání s jinými typy mikroregionů, množstvím výhod. 

Příkladem je zapojení všech subjektů, včetně veřejnosti, do spolupráce a její samotné zlepšení 

v rámci rozvoje území, díky tomu jsou finanční prostředky decentralizovány do více oblastí, 

které je nutno řešit apod. 

Základní podmínkou pro vytvoření MAS je v první řadě dodržení již uvedeného 

principu zdola nahoru a participace 50% veřejného a 50% soukromého sektoru. Mikroregion 

může vzniknout pouze v homogenním území s počtem obyvatel od 10 000-100 000 a hustotou 

osídlení 120 obyv./km2. Na závěr je klíčové získat vlastní právní subjektivitu a zpracovat 

rozvojovou strategii pro dané území a to v souladu s programy LEADER.[36] 

 

2.3 Rozvoj a jeho členění 

Pojem rozvoj je velice diskutovaný. Někteří ho považují za nedůležitý, někteří naopak 

za výstižný a jiným výrazem nenahraditelný. Rozvoj představuje posloupnost změn 

orientovaných na dosažení určitého cíle. Nicméně pojem rozvoj jako takový není možné 

definovat, protože každý si představuje rozvoj jinak, a proto si jeho obsah musí definovat 

sám.   

 

“Development is the independent, self‐contained evolvement of productive resources. These 

productive resources must be able to supply vital material and cultural goods and services for 

the whole society. The society should be framed by a social and political order that ensures 

equal opportunities for all members and enables the members to participate in political 

decision processes and to benefit from the jointly acquired wealth.” (Nohlen and Nuscheler 

1993: s73) 

 

Nohlen a Nuscheler vidí rozvoj jako nezávislý, samostatný vývoj výrobních zdrojů, 

které musí být schopny dodávat životně důležité materiální a kulturní statky a služby pro 

celou společnost.  Společnost by měla být formulována na základě sociálního a politického 

řádu, který zajišťuje rovné příležitosti pro všechny členy společnosti a umožňuje jim podílet 

se na politických rozhodovacích procesech a využívání společně nabytého bohatství. 
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 Rozvoj je často spojován s pojmem růst, ale je nutno je odlišovat. Rozvoj obecně 

znamená rozšíření ekonomického systému, tj. zahrnuje v sobě inovace, které způsobují 

kvalitativní změny systému (např. zvyšování kvalifikace pracovních sil). Růst vyjadřuje 

kvantitativní změnu systému, tj. zvýšení celkového produktu regionu v daném časovém 

období (např. zvyšování příjmové úrovně). Přesto, že se růst nemůže ztotožňovat s rozvojem, 

je rozvoj bez růstu těžko představitelný.  

Růst, jako důležitou část rozvoje, berou v úvahu Nohlen a Nuscheler při sestrojení 

magického pětiúhelníku znázorněného v obrázku č. 2.1, který obsahuje pět faktorů 

významných pro rozvoj, tj. růst, práce, spravedlnost a rovnost, participace, samostatnost. [5] 

 

Obr. 2.1: Magický pětiúhelník rozvoje 

 

Zdroj: Handbuch der Welt Dritten, Nohlen D., Nuscheler F., 1993; vlastní úpravy 

 

 

Ministerstvo pro místní rozvoj definuje rozvoj jako „…růst socioekonomického           

a environmentálního potenciálu a konkurenceschopnosti regionů vedoucí ke zvyšování životní 

úrovně a kvality života jejich obyvatel. Jedná se o dynamický a vyvážený rozvoj regionální 

struktury příslušného územního celku a jeho částí (regionů, mikroregionů) a odstraňování, 

případně zmírňování, disparit“ (Strategie regionálního rozvoje ČR, 2006, s. 6). 

Na úrovni regionů se jedná o regionální rozvoj, který by měl vždy směřovat 

k pozitivním změnám v regionu. Mimo to můžeme rozlišovat i jiné druhy rozvoje, tj. 

ekonomický rozvoj, územní rozvoj, prostorový rozvoj, aj. Rozvoj je možné členit také na 

exogenní a endogenní. 
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2.3.1 Exogenní regionální rozvoj 

 Význam slova exogenní je vnější a tudíž exogenní regionální rozvoj představuje 

rozvoj, jehož bylo dosaženo prostřednictvím vnější pomoci. Jedná se o pomoc výkonově 

zaostávajícím regionům, v rámci které jsou nejdůležitějším nástrojem finanční nástroje (např. 

státní dotace, subvence). Mohou mít podobu fiskálních úlev, příspěvků na snížení úrokových 

sazeb atd. Vnější zásahy ekonomického charakteru jsou považovány za hlavní zdroje 

regionálního rozvoje, stejně jako technické inovace. 

Typickým je centralizace v oblasti řízení rozvoje. Globální firmy, které diktují 

podmínky v daném prostředí, utváří hlavní výkonné subjekty země. Hospodářský potenciál 

regionů spočívá v aglomeračních úsporách (tzv. externí úspory z rozsahu), které jsou typické 

např. pro Isardův model lokalizace, kde využívá výhod plynoucích z koncentrace 

obyvatelstva, a v úsporách pracovních nákladů (souhrnně v cenách a mzdách). Investuje se 

hlavně do technicko-ekonomických oblastí. Jednou z významných metod exogenního rozvoje 

je teorie pólů růstu. [7] 

 

Teorie pólu růstu 

 Teorie pólu růstu je založena na předpokladu, že růst jako takový neprobíhá ve všech 

místech najednou a ve stejné míře, ale projevuje se v různých místech (tzv. pólech) s různou 

intenzitou. Předpoklad nerovnoměrného rozmístění hospodářství v regionu umožňuje odlišit 

hnané jednotky od hnacích a vhodně zaměřit podporu.  

Hnací jednotkou je myšleno město (centrum), které využívá aglomeračních předností 

města, např. existující infrastruktura, dostupnost služeb, velké odbytiště na malém území. 

Město tak funguje jako hnací motor, kde zvyšování vstupů způsobí i zvýšení výstupů. Díky 

koncentraci aktivit v oblasti (vytvářejí aglomerační výhody) město přitahuje inovace               

a zvyšuje rozvojový náskok vůči periferiím.  

Periferie jsou jednotkou hnanou, kde výstupy ekonomických aktivit závisí na poptávce 

podniků v hnací oblasti (městě). Většinou nedokážou přijmout inovace tak, jako města 

s rozvojovým náskokem a proto disponují horšími předpoklady pro jejich další rozvoj. 

Rozvojový náskok zvyšuje atraktivitu oblasti, přitahuje (koncentruje) další aktivity 

v území a ty opět působí jako magnet dalších inovací a opětovné zvyšování rozvojového 

náskoku. Velice často se tak nastartuje tzv. cirkulárně kumulativní proces. Důležitou roli pak 

hraje politika oblasti, která rozhoduje o přijetí či nepřijetí další inovace a tím zvýšení 

rozvojového náskoku nebo zpomalení a zaostávání v rozvoji. [5] 
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2.3.2 Endogenní regionální rozvoj 

 Endogenní vyjadřuje vnitřní a v tomto pojetí se jedná o takový regionální rozvoj, 

kterého je dosaženo využitím vlastních (nacházejících se uvnitř regionu) hospodářských, 

sociálních a přírodních zdrojů (např. dovednosti pracovní síly, sociální a institucionální 

struktura, technologický pokrok). Pro tento typ rozvoje je typická decentralizace řízení lokalit, 

kdy je moc přenesena na menší organizační jednotky, tj. na lokální úřady a samostatné vyšší 

územní samosprávné celky.  

Hospodářský potenciál regionů podle R. Lucase spočívá v investování do lidského 

kapitálu (znalostí, schopností a jejich využití), který má dva efekty, tj. vnitřní a vnější. 

Výdělek každého pracovníka se odvíjí od jeho dovedností, což zvyšuje motivaci k dosažení 

vyšší kvalifikace. Tento fakt je předpokladem vnitřního efektu. Předpoklad vnějšího efektu se 

odvíjí od průměrné úrovně lidského kapitálu, která určitou měrou přispívá ke zvyšování 

produktivity ostatních výrobních faktorů. Hlavními výkonnými subjekty rozvoje jsou lokální 

firmy reagující na podmínky daného prostředí.  

Podle P. Romera je důležité klást důraz na investice do znalostního kapitálu, tj. 

vzdělávání (rekvalifikace, inovace). Inovace jsou nejdůležitější pro zvyšování produktivity 

všech výrobních faktorů, proto jsou vytvářeny opatření a nástroje podporující zvýšení 

inovační schopnosti firem. Mimo to jsou podporovány zejména univerzity, které představují 

základní kámen vědy a výzkumu, další veřejnoprávní subjekty orientující se na vědu                

a výzkum, vývoj informačních systémů a nových technologií. Stále více roste snaha obcí          

o samostatný (endogenní) rozvoj a řešit problémy co nejblíže k občanovi. Proto je potřebná 

implementace regionálního managementu jako nástroje regionálního plánování, založeného 

zejména na principu subsidiarity a partnerství.[7] 

 

Regionální management 

Slovo management vychází původem z francouzského ménagement, tj. řídit. V tomto 

smyslu se jedná o řízení takových činností, které vedou k dosažení stanoveného cíle. Podle 

Ježka (2005, s. 37-47) je regionální management řízení územně správních celků, které jsou 

vytvářeny pro rozvoj územních jednotek (mikroregionů, apod.), jejich ochranu, obnovu           

a zvyšování kvality života obyvatelstva (v sociální, ekonomické a ekologické sféře). 

O regionálním managementu na úrovni mikroregionů hovoříme jako o managementu 

rozvoje mikroregionů, který slouží k dosahování stanovených cílů. Struktura managementu 
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rozvoje mikroregionu částečně vychází ze zákona č. 128/2000 Sb. o obcích. Zahrnuje tři 

složky, tj. formální, výkonnou, iniciační a koordinační. 

 

a) formální složka – je tvořena orgány, které vzniknou podepsáním zakládací listiny. 

Jedná se o valnou hromadu, radu, komise mikroregionu atd. Valná hromada se skládá 

z členů (zástupců) jednotlivých obcí, utvářejících mikroregion. Je tak nejvyšším 

orgánem mikroregionu. Jejím úkolem je přijímat rozhodnutí. To lze, jen pokud je 

přítomna nadpoloviční většina členů. 

b) výkonná složka – je tvořena předsedou, popř. místopředsedou mikroregionu, kteří 

zajišťují rozvoj daného území mikroregionu a zodpovídají za něj. Mimo to řídí jednání 

valné hromady. 

c) iniciační a koordinační – slouží pouze jako doplňková složka, tj. nevychází ze zákona, 

ale záleží na rozhodnutí, zdali bude pro dané území vytvořena. Zde spadají pracovní 

skupiny a manažeři. 

 

Toto členění je pouze základní. Dále je důležité pro členění rozlišovat typ 

mikroregionu (svazek obcí, MAS atd.) Formální a výkonná složka představují volený 

management mikroregionu. Jsou voleni na funkční období a není důležité, aby byli na své 

funkce odborně vzděláváni. Nicméně management má významné rozhodovací kompetence. 

V některých venkovských regionech je management rozvoje realizován samotnými starosty, 

kteří využívají pomoci ze strany externích poradenství či konzultačních firem, aby alespoň 

částečně uplatnili manažerské myšlení. Problémem je absence manažerských metod, technik   

a modelů důležitých pro správné fungování managementu rozvoje.  

Proto je podstatné, aby v území fungoval také profesionální management, který je 

tvořen složkou iniciační a koordinační. Profesionální manažer je na svou pozici, která není 

omezena funkčním obdobím, dlouhodobě odborně připravován. Existence profesionálního 

manažera je důležitá pro zpracování významných dokumentů území, např. Program rozvoje 

mikroregionu, Strategie rozvoje mikroregionu, které jsou následně předkládány ke schválení 

volenému managementu. Na obrázku 2.2 je uvedeno schéma ideálního managementu rozvoje 

svazku obcí.  
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Obr.: 2.2 Schéma ideálního managementu rozvoje svazku obcí 

 

Zdroj: www.mmr-vyzkum.cz/INFOBANKA/DownloadFile/3612.aspx, vlastní úpravy 

 

 V případě svazku obcí je činnost mikroregionu závislá na členských příspěvcích 

mikroreginu a externích dotacích. Avšak vlastní zdroje jsou většinou nedostatečné a velkým 

problémem mikroregionů je získávání dotací. Management rozvoje je nástrojem pomáhajícím 

obcím a mikroregionům s přípravou a realizací žádostí o dotace a k efektivnímu rozdělování 

finančních prostředků. Přestože neexistuje program, který by přímo zavádění managementu 

jako takového podporoval, je ho možné financovat z PORV (Podpora obnovy a rozvoje 

venkova).  Program je vyhlašován jednotlivými kraji a je složen ze dvou dotačních titulů, 

přičemž první z nich je přímo zaměřen na podporu venkovských mikroregionů (svazků obcí). 

Obdobný program je také vyhlašován ministerstvem pro místní rozvoj. [5] 

 

2.4 Financování rozvoje mikroregionů 

 Financování mikroregionů je v současnosti velice diskutované téma, jelikož jejich 

počet stále roste a každým rokem vznikají mikroregiony nové. Mimo vlastního financování 

mohou mikroregiony získat finanční prostředky z fondů EU, ale i z jiných než strukturálních 

fondů a směřovat tak k dosažení stanoveného cíle. 

 Mikroregion, stejně jako obec či jiné územní jednotky, musí sestavovat svůj rozpočet 

pro každý kalendářní rok. Rozpočet obsahuje příjmy a výdaje, přičemž příjmy hovoří             

o zdrojích financování a to jak vlastních, tak získaných ve formě dotací. Rozpočet tak plní 
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funkci finančního plánu mikroregionu a je upraven zákonem 250/2000 Sb., o rozpočtových 

pravidlech územních rozpočtů. 

 

2.4.1 Vlastní zdroje 

Mezi zdroje vlastních příjmů patří členské příspěvky, které jsou vybírány od členských 

obcí. Výše příspěvků je nejčastěji stanovována podle počtu obyvatel v členských obcích           

a jsou uvedeny ve stanovách mikroregionu. Příspěvky se člení na dva typy. Prvním typem 

jsou příspěvky plynoucí ze samotného členství a druhým typem jsou příspěvky na manažera 

v případě, že jeho služeb mikroregion využívá. Nicméně členské příspěvky nejsou hlavním 

příjmem. 

Vlastním zdrojem příjmu je také hospodářská činnost, podnikání. Mikroregion může 

zřizovat vlastní organizace nebo být spoluvlastníkem podniku. Příjmem jsou v tomto případě 

zisky nebo podíly na zisku plynoucí z činnosti. V případě vlastnictví majetku může 

mikroregion podnikat pronájmem majetku a zajistit si tak pravidelné příjmy. Dalším 

příkladem podnikání je obchodování s cennými papíry. Tato činnost je však ojedinělá. 

 Za zmínku stojí příjmy plynoucí z vlastní činnosti spočívající v poskytování výrobků 

či služeb, ale také z publikační činnosti (knihy, časopisy, brožury), z daní, darů, příspěvků 

apod. Mikroregiony si mohou zakládat účelové nebo bezúčelové fondy, kde převádí nevyužité 

finanční prostředky či přebytky hospodaření z minulých let. Fond tvoří zdroj vlastních 

finančních prostředků.[3] 

 

2.4.2 Dotace ze strukturálních fondů 

Evropský fond regionálního rozvoje 

Evropský fond regionálního rozvoje (dále jen ERDF) je jedním z nástrojů regionální 

politiky s cílem podporovat snižování a odstraňování nerovností mezi regiony EU a to 

prostřednictvím regionálních rozvojových programů. Jeho podpora se zaměřuje na investice 

do infrastruktury, vzdělání, zdraví a ochranu životního prostředí (Cíl 1) a regeneraci 

průmyslových oblastí, upadajících městských a venkovských oblastí (Cíl 2). 

 V období 2000-2006  ERDF financoval projekty v rámci iniciativy společenství 

Interreg III. Iniciativa se zaměřovala na podporu národní, mezinárodní a přeshraniční 

spolupráce ČR se sousedními zeměmi (Bavorsko, Sasko, Rakousko, Slovensko, Polsko). [8] 
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 V programovacím období 2007-2013 ERDF spolufinancuje Regionální operační 

programy zaměřené na regiony soudržnosti ČR: 

- ROP NUTS II Severozápad 

- ROP NUTS II Severovýchod 

- ROP NUTS II Střední Čechy 

- ROP NUTS II Jihozápad 

- ROP NUTS II Jihovýchod 

- ROP NUTS II Moravskoslezsko 

- ROP NUTS II Střední Morava 

Výjimkou je pouze Praha. Cílem operačních programů je podpora růstu 

konkurenceschopnosti a atraktivity regionů pro domácí i zahraniční investory se zaměřením 

na jejich další rozvoj. Priority operačních programů se pro jednotlivé regiony soudržnosti 

zaměřují nejčastěji na podporu rozvoje měst a venkovských oblastí, rozvoj cestovního ruchu, 

dopravní infrastrukturu a technickou pomoc.  OP jsou určeny pro jednotlivé územní jednotky 

(kraje, obce, svazky obcí aj.), subjekty veřejného (školy, vzdělávací zařízení, zájmová 

sdružení apod.) a soukromého sektoru (podnikatelé atd.). 

Z ERDF je mimo regionální operační programy podporováno šest tematických 

operačních programů. Nicméně ne všechny jsou určeny pro svazky obcí. Mikroregiony 

mohou podávat žádosti pouze v rámci OP Životní prostředí (spolufinancováno z Fondu 

soudržnosti). Program podporuje projekty zaměřené na zlepšování kvality životního prostředí, 

které zároveň vedou ke zlepšení života obyvatel v území. 

V souladu s třetím cílem, tj. Evropské územní spolupráce, ERDF poskytuje finanční 

prostředky na projekty v rámci OP Mezinárodní spolupráce (neboli Interreg IVC) a OP 

Přeshraniční spolupráce. OP Mezinárodní spolupráce se zaměřuje na spolupráci mezi 

veřejnými orgány a institucemi na regionální a místní úrovni, přičemž podporuje výměnu 

zkušeností, přístupů a nástrojů rozvoje, včetně jeho zajištění, které povedou ke zlepšení 

účinnosti politiky regionálního rozvoje. 

OP Přeshraniční spolupráce se dělí na pět samostatných dokumentů zaměřujících se na 

spolupráci ČR s Bavorskem, Saskem, Rakouskem, Polskem a Slovenskem. Jejich cílem je 

rozvoj příhraničních oblastí, zlepšení dopravní infrastruktury, spolupráce v oblasti vzdělání, 

ochrany, cestovního ruchu a životního prostředí.[17] 
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Evropský sociální fond 

Evropský sociální fond (dále jen ESF) je nejstarší ze všech strukturálních fondů. 

Zaměřuje se zejména na problematiku v oblasti trhu práce, tj. na zvyšování kvalifikace              

a počtu pracovních míst, snižování nezaměstnanosti, odstraňování bariér na trhu práce pro 

znevýhodněné osoby, absolventy a dlouhodobě nezaměstnané, podporuje zavádění nových 

politik zaměstnanosti, které se zaměřují na odstraňování nezaměstnanosti apod. 

 Z ESF jsou podporovány dva tematické operační programy, v rámci kterých mohou 

mikroregiony podávat své žádosti o finanční prostředky, tj. OP Lidské zdroje a zaměstnanost 

a OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost. OP LZZ podporuje projekty, jejichž realizací 

dojde ke snížení nezaměstnanosti, zvyšování kvalifikace a začleňování sociálně vyloučených 

obyvatel do společnosti. Druhý operační program se zabývá zvyšováním kvalifikace v oblasti 

služeb (terciárního sektoru), podporuje celoživotní vzdělávání a zlepšování výzkumu                  

a vývoje. 

 

2.4.3 Další možnosti financování 

Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova 

 Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova (dále jen EAFRD) již nepatří mezi 

strukturální fondy EU. Slouží k financování projektů v rámci Programu rozvoje venkova, 

který je možné brát jako jeden z nástrojů k dosažení cílů, které jsou stanoveny v Národním 

strategickém plánu rozvoje venkova. Cíle se zaměřují na trvale udržitelný rozvoj, jehož je 

možné dosáhnout omezením negativních vlivů způsobených intenzivním zemědělstvím               

a zlepšením stavu životního prostředí. 

 Program je složen ze čtyř os, přičemž osy III a IV s názvem Leader jsou určeny také 

pro svazky obcí.  V rámci třetí osy programu mohou mikroregiony čerpat finanční prostředky 

na projekty, které se zaměřují na Podporu cestovního ruchu a Obnovu a rozvoj vesnic, 

občanského vybavení služeb. 

 Osa IV s názvem Leader je programový dokument zaměřující se přímo na podporu 

rozvoje venkova. Podporuje fungování MAS a tvorbu strategického plánu, následnou realizaci 

místní rozvojové strategie a projektů spolupráce. V současnosti mohou svazky obcí podávat 

žádosti pouze pro oblasti obsažené v Ose IV Leader.[28] 
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Fond solidarity 

Fond vznikl v roce 2002, kdy mnohé země střední Evropy zasáhly rozsáhlé záplavy. 

Mezi tyto země spadá také Česká republika. Fond solidarity se zaměřuje na poskytování 

okamžité finanční podpory nejen členským, ale i kandidátským zemím EU v případě přírodní 

katastrofy.  

Finanční podporou se snaží pomoci v co nejkratší době odstranit následky katastrofy, 

které brání v přísunu základních potřeb (potravin, zdravotních a hygienických apod.)                   

a vytvořit jakýsi základ, který napomůže regionům v nastartování opětovného rozvoje                  

a navrácení života do starých kolejí. Jako příklad se nabízí vystavění dočasné infrastruktury, 

která zajistí přísun základních potřeb, pomoci, energie, ale umožní i komunikaci s okolím, 

dále také zajištění ubytování a financování zdravotníků a jiných služeb, které se podílí na 

řešení a odstraňování vzniklých problémů atd. [43] 

 

Norské fondy 

 Regiony na území České republiky mohou využít k financování svých projektů 

finanční prostředky z Norských fondů. Od vstupu do EU, tj. od roku 2004, se Česká republika 

stala také součástí Evropského hospodářského prostoru (EHP) a to podepsáním Dohody               

o účasti České republiky v EHP.  V rámci dohody byly vytvořeny nové finanční mechanismy, 

kde se státy ESVO (Evropské sdružení volného obchodu), tj. Islandská republika, 

Lichtenštejnské knížectví a Norské království, zavázaly podporovat ekonomicky slabší země 

EHP. 

 Poprvé tak mohly země, ale i samotné regiony, využívat finanční prostředky v období 

2004-2009. V současném navazujícím období 2009-2014 fungují dva finanční mechanismy. 

Prvotní podpora států ESVO je rozšířena o finanční prostředky z fondů EU. Finanční podpora 

se zaměřuje na projekty v oblastech životního prostředí a čerpání obnovitelných zdrojů 

energie, dále na výzkum, školství a kulturu, přesněji na ochranu kulturního dědictví.[24] 

 

Švýcarské fondy 

 Od 5. 6. 2009 do poloviny roku 2012 je možné čerpat finanční prostředky ze 

Švýcarských fondů. Z tzv. doplňkového švýcarsko-českého programu lze získat finance na 

projekty, které nejsou podporovány ze strukturálních fondů EU v rámci vyhlášených 

programů. Naopak nelze podporovat projekty všechny, a proto se Švýcarská podpora 

zaměřuje na projekty vedoucí ke snížení hospodářských a sociálních rozdílů mezi centry 
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(dynamická městská centra) a periferiemi (slabé okrajové regiony) v rámci ČR, ale také mezi 

ČR a vyspělými zeměmi EU. [8] 

  

Dotace poskytované kraji 

Kraj má oprávnění vyhlašovat dotační programy pro daný rok. Podmínkou pro 

předkládání projektů je, že se jedná o takové projekty, které není možné financovat z fondů 

EU či jiných programů kraje. Například Moravskoslezský kraj v roce 2011 vyhlásil celkem 23 

dotačních programů pro rok 2012. Svazky obcí mohou čerpat prostředky z programu Podpora 

turistických oblastí v MSK, Podpora obnovy a rozvoje venkova MSK 2012, Program na 

podporu přípravy projektové dokumentace 2012 aj. [29] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



19 
 

3 Vymezení a základní charakteristika mikroegionu 

 Mikroregion Osoblažsko představuje spolupráci obcí se stejnou historií, problémy i 

potenciálem. Lidé k území nemají dostatečný vztah a velice obtížně si ho budují. Negativně 

na něj působí růst závisti a neschopnosti soužití, které jsou výsledkem politické a finanční 

situace na území České republiky. 

 Pro vytvoření vlastní představy a názoru o mikroregionu je důležité znát jeho historii. 

Pouze na jejím základě je možné pochopit, odkud plyne většina problémů. Do následujících 

podkapitol jsou shrnuty výsledky socioekonomické analýzy a společně s historií tvoří 

charakteristiku Osoblažska. 

 

3.1 Administrativní a organizační vymezení mikroregionu 

3.1.1 Vznik mikroregionu 

Mikroregion jako sdružení devíti obcí vznikl 2. 4. 1992 za účelem využít existující 

potenciál obcí a tím obnovit negativními událostmi ztracenou prosperitu a rozvoj 

venkovského území.  

Region spojuje území s homogenními prvky. Mezi stejnorodé prvky patří v oblasti 

ekonomické např. vysoká míra nezaměstnanosti a malá podnikatelská aktivita. V oblasti 

sociálně-kulturní se jedná o nízkou sociální úroveň způsobenou nedostatkem práce, nízkým 

vzděláním nebo v mnoha případech žádným vzděláním, ztrátu tradic, zvyků a kultury. 

V oblasti infrastruktury obce spojuje špatná kvalita dopravní infrastruktury, v oblasti 

přírodního prostředí pak potenciál využití území – jedná se o zemědělskou oblast, v oblasti 

historické území spojuje dopady druhé světové války i dávná prosperita apod. 

Na počátku mikroregion sdružoval obce severovýchodní části slezského výběžku, 

které je možno pomyslně oddělit hlavním silničním tahem na Polsko, tj. silnicí I. třídy č. 57. 

Mimo to jsou zakládající obce z velké části propojeny úzkorozchodnou železniční tratí. Jedná 

se o obce Bohušov, Dívčí Hrad, Hlinka, Liptaň, Osoblaha, Rusín, Slezské Pavlovice, Slezské 

Rudoltice a Vysoká.  

V roce 2009 se k mikroregionu připojilo první město. Obec s rozšířenou působností 

Město Albrechtice pomyslnou hranici přerušila a vymezila budoucí rozsah mikroregionu. 

Konec roku 2010 se nesl v duchu dalšího rozšíření mikroregionu, které propojilo Město 

Albrechtice se zakládajícími obcemi a utvořilo jednotný propojený celek tvořený navzájem 
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sousedícími obcemi. Novými obcemi byli Jindřichov, Třemešná a v pořadí druhé město 

Janov.  

Na počátku roku 2011 se připojila poslední obec spadající pod ORP Město 

Albrechtice, obec Petrovice. V obci pramení pro Osoblažsko významná řeka s počátečním 

názvem Petrovický potok, tj. řeka Osoblaha. Protéká městem Janov, obcí Jindřichov a tím je 

řadí mezi obce Osoblažska a spojuje se zakládajícími obcemi mikroregionu.  

Mikroregion a tedy tzv. osoblažský výběžek, je tvořen dvanácti obcemi a dvěma 

městy, tj. obce Bohušov, Dívčí Hrad, Hlinka, Jindřichov, Liptaň, Osoblaha, Petrovice, Rusín, 

Slezské Pavlovice, Slezské Rudoltice, Třemešná, Vysoká a města Janov a Město Albrechtice. 

Mikroregion tvoří region s jedním centrem. Tuto pozici zastupuje Město Albrechtice. 

Nevýhodou regionu s jedním dominantním centrem jsou např. růst dopravních nákladů do 

tohoto centra z jiných vzdálenějších obcí, méně spravedlivé rozdělování dotací mezi obce 

vzhledem k velikosti Města Albrechtice aj. Postupný vznik mikroregionu znázorňuje obrázek 

v příloze č. 1).[22] 

 

3.1.2 Management rozvoje mikroregionu 

 Struktura managementu je částečně dána zákonem o obcích č. 128/2000 Sb.                      

a upravena stanovami mikroregionu přijatými členskými obcemi. Obrázek 3.1 vyznačuje 

schéma managementu tvořeného ze tří složek, tj. z formální neboli strategické složky, 

výkonné složky, iniciační složky a kontrolní složky. 

Formální složka je tvořena členskou schůzí, předsedou, dvěma místopředsedy svazku 

a revizní komisí. Členská schůze je nejvyšším orgánem svazku a je složena ze zástupců 

jednotlivých členských obcí. Jedná se zejména o starosty, popř. místostarosty obcí, kdy každý 

má jeden hlas při jednání (nezáleží na velikosti obce). Pokud je obec zastupována jiným 

subjektem, jeho hlas je pouze poradní. Členská schůze z řad svých členů volí radu, předsedu a 

místopředsedy, členy pracovních skupin a revizní komise.  

Předseda pak zastupuje mikroregion navenek, řídí zasedání členské schůze a v jeho 

nepřítomnosti je zastupován jedním z místopředsedů. Revizní komise utváří složku kontrolní. 

Své informace poskytuje radě a členské schůzi. Je složena celkem ze tří členů, kterými 

nemohou být předseda a místopředseda vykonávající tuto funkci ve stejném funkčním období. 

Ze tří členů si volí svého předsedu.  
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Výkonnou složku zastupuje rada svazku volená členskou schůzí. Rada je tříčlenná a je 

složena z předsedy a dvou místopředsedů, kteří jsou strategickým orgánem svazku. Mimo to 

koordinuje činnost pracovních skupin a přijímá kontrolní informace od revizní komise. 

Pracovní skupiny vytváří iniciační složku managementu rozvoje. Členové jsou 

ustaveni členskou schůzí pro řešení daného úkolu. Nemusí se však jednat pouze o členy 

svazku. Své návrhy předkládají členské schůzi a po jejich předložení svou činnost ukončí. 

[21] 

 

Obr.: 3.1Schéma managementu rozvoje mikroregionu Osoblažsko 

 

Zdroj: stanovy mikroregionu, vlastní úpravy 

 

 Od roku 2008 mikroregion v rámci projektu Podpora rozvoje mikroregionu zavedl 

funkce projektového manažera a administrativního pracovníka, jejichž existence je finančně 

podporována Moravskoslezským krajem. Struktura managementu rozvoje tak je doplněna               

o poslední složku, tj. koordinační, na kterou dohlíží (stejně jako na pracovní skupiny) rada 

svazku. Za dobu jejich činnosti byl např. vypracován Strategický plán rozvoje Mikroregionu – 

Sdružení obcí Osoblažska na období 2010 – 2020.  [22] 

 

Strategický plán rozvoje Mikroregionu 

Strategický plán mikroregionu stanovuje vizi a strategická témata, na která se 

mikroregion bude zaměřovat pro dosažení vize v letech 2010 – 2020. Vizí je odstranění 

negativních dopadů historie, využitím existujícího potenciálu oblasti doplněného o nové 

technologie, stabilizovat ekonomickou situaci, vytvořit vhodné podmínky pro start malých           
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a středních podnikatelů a pro příliv investic, rozvoj cestovního ruchu a kvality služeb, 

vytváření nových pracovních míst, růst vzdělanosti a udržení mladé generace, zlepšování 

kvality občanské vybavenosti a základních služeb směřujících k růstu spokojenosti občanů          

a návštěvníků. 

Strategická témata jsou pak zaměřena na tři oblasti, tj. na podnikání, lidi a území. 

V oblasti podnikání se zaměřují na sport, spolupráci mezi školami a využití památek. Pro 

oblast lidé jsou témata orientovaná na občanskou vybavenost, sociální a zdravotní služby           

a vzdělávání. Oprava silnic, výstavba cyklo a hipostezek, ČOV apod. jsou součástí oblasti 

území. [21] 

 

3.2 Charakteristika mikroregionu 

3.2.1 Historický vývoj mikroregionu 

Obce mikroregionu leží na severovýchodě ČR ve východním slezském výběžku. 

Název Slezsko vznikl podle posvátné hory Ślezy nedaleko hlavního města Slezska, Vratislavi. 

Území bylo osídleno dříve jak v 10. století, o čemž hovoří mnoho nálezů, např. střepy 

z nádob, nástroje a další historické předměty. 

Nejstarší obcí území mikroregionu je Osoblaha. První zmínka se datuje na rok 1233. 

V roce 1240 nejen ona čelila vpádu Tatarů a Mongolů táhnoucích ze Slezska na Moravu. 

Mnoho osad (sídlišť) bylo zničeno. Osoblaha však hrála důležitou roli, plnila úlohu střediska 

tehdejšího panství Olomouckého biskupství, kde v roce 1245 získal významné postavení 

olomoucký biskup Bruno ze Schanenburka. 

Období Brunova nástupu je spjato nejen s výstavbou nových vesnic, ale také se hovoří 

o období německé kolonizace. Na začátku jeho působení přenechal část území okolo řeky 

Ossy (dnes řeka Osoblaha) rytíři Helembert de Turri, který s nimi hospodařil a založil osady 

Liptaň a Třemešná. Významným rokem byl rok 1251. Mimo to, že Osoblaha získala městské 

právo a byla zcela opevněna, nechal Bruno ze Šaumburku založit nové vsi. Jsou Petrovice, 

Janov aj. V roce 1255 pak založil vesnice Bohušov a Rudoltice, posléze Pavlovice, Povelice, 

Dívčí Hrad, Hlinku atd. 

Do roku 1335, kdy Slezsko patřilo Polsku, vznikly postupně všechny obce současného 

mikroregionu, mimo Město Albrechtice. Rok 1356 byl významný pro formování území               

a Slezsko bylo přičleněno k území českého státu nazývaného Koruna a stůl Českého 

království. O několik let později se datuje vznik tvrze Město Albrechtice (1377). 
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15. století je stoletím husitských válek negativně působících na vztah samotného 

Slezska k Českému království. V roce 1428 po tažení na Moravu zamířila část husitů do 

Slezska. Mnoho obyvatel z napadených oblastí uprchlo. Husitům čelila také Osoblaha, kterou 

zničili. Jiří z Poděbrad prohrál Slezsko v boji s uherským králem Matyášem Korvínem a došlo 

tak k opětovnému oddělení od českého území. Všichni přívrženci Jiřího z Poděbrad museli 

být potrestání a tak v roce 1474 zahájil tah na tvrz Albrechtice a Třemešnou. Tvrz neodolala             

a byla dobyta a následně rozbořena. Trvalo jedno století, než se biskupové rozhodli                      

o znovupostavení osady Třemešná. Druhá polovina 15. století je ve znamení znovu připojení 

Slezska k tehdejším Zemím Koruny České a to po nástupu Vladislava II. Jagelonského na 

český trůn.  

16. století přivádí do území nové obyvatele, kteří osídlují husitskými válkami 

zpustošené osady. Velký význam toto století přineslo také pro Janov, kde panovalo 

přesvědčení o existenci ložisek vzácných kovů v místních kopcích. Přesvědčení se zakládalo 

na předpokladu existence ložisek v nedaleké osadě Zamkowe Gory a tedy i možného výskytu 

v Janově. V roce 1535 tak Janov získal status svobodného horního města a o necelých deset 

let později olomoucký biskup Jan XIII. vydal pro město Horní řád. Nicméně existence 

bohatých žil se nepotvrdila. 

Přestože se území začalo postupně vzpamatovávat z vpádu husitů, netrvalo dlouho            

a na obzoru se formovala válka další. 17. století začalo třicetiletou válkou, která je výsledkem 

dlouhotrvajících sporů mezi římskokatolickou církví a luteránstvím, ke kterému se 

orientovalo stále více německého obyvatelstva žijícího v území dnešního mikroregionu (1618 

- 1648).  Válka byla ukončena podepsání Vestfálského míru. 

Celou oblast obsadili Švédové a při odchodu vypalovali místní osady. Jednou z úplně 

vypálených osad je Rusín, zcela zničili také hrad Fulštejn v Bohušově. Veškerá dřívější snaha 

obnovit husity zničené území tak přišla vniveč a trvalo pomalu jedno celé století, než území 

po třicetileté válce začalo znova prosperovat a to jen díky zemědělství, které je pro oblast 

typické i dnes, zpracováním zemědělských produktů, rozvoji typických řemesel a služeb. Ve 

druhé polovině tohoto století získaly Rudoltice statut města. 

V 17. století také probíhá historický jev zvaný čarodějnické procesy. Procesů se 

zúčastnil i tehdejší představitel zakladatele jindřichovské větve Johan Maxmilián Jiří z Hodic. 

Podepsal se na stovkách rozsudcích. Jeho snaha zahladit stopy a dokumenty spálit nestačila. 

Prozradila ho procesní akta, která schovával u sebe. Na dalším pokračování procesů                     

a podepisování rozsudků se podílí syn Johana, tedy Ludvík Maxmilián z Hodic. Procesy 

trvaly až do počátku 80. let 17. století. 
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Oddělování Slezska od české země se pomalu stalo rutinnou. Opětovné oddělení jeho 

velké části čekalo území v 18. století během slezské války, kdy Marie Terezie prohrála boj             

o Slezsko a více jak 80% tak připadlo Prusku. Pohraničním městem se stalo blízké město 

Krnov. V roce 1776 pak přidělila Albrechticím status municipálního města a tak umožnila 

vytvořit vlastní samosprávu a soudní moc. O tři roky později bylo město vyrabováno 

pruskými vojáky při jejich odchodu. 

Další vývoj území je velice příznivý. Na počátku 19. století jsou v Albrechticích 

vystavěny válcovny plechu. V roce 1850 dochází k rozdělení politických okresů na tzv. 

soudní okresy, kterým byly i Albrechtice, Jindřichov a Osoblaha. Ta se může pyšnit okresním 

soudem, prosperujícím pivovarem, cukrovarem, mlýny, cihelnou, tiskárnou, sirkárnou, 

plynárnou, muzeem a krajkářskou školou. Pro potřeby cukrovaru pak byla vystavěna 

úzkorozchodná železnice s největším množstvím oblouků v poměru k celé délce tratě (102 

oblouků rozesetých na celkové vzdálenosti tratě 20,218 km) směřující z Třemešné ve Slezsku 

do Osoblahy. Třemešná disponovala třemi mlýny, školou, širokou škálou řemesel a hlavně 

zemědělstvím a to i přes nepříznivé podmínky (studena a kamenitá půda). 

V Jindřichově v této době žilo více jak 8500 obyvatel, pro které bylo zřízeno 6 škol. 

Na opačné straně mikroregionu, v dnes malé obci Hlinka, fungovala škola a bylo zde zřízeno 

oddělení finanční stráže. Dům vyhrazený pro školské účely získala obec Dívčí Hrad. Město 

Janov otevřelo poštovní úřad, položilo vodovod a využívalo výhod dokončené železniční 

přípojky spojující Jindřichov s okolním světem. Existovaly i úvahy o prodloužení tratě přes 

Petrovice tunelem do Zlatých Hor. Do roku 1910 zde fungovala obecní spořitelna, která 

zvěstuje o zvyšování bohatství místního obyvatelstva. Stejně tak v Rusíně byla zřízena škola          

a celnice. 

Území začalo prosperovat a zdálo se, že se dokázalo vypořádat s veškerými 

negativními dopady, které ho doposud zasáhaly. Počátek 20. století však přinesl další válku. 

V roce 1914 vypukla první světová válka a trvala 4 roky. Velké zásluhy měl místní řád 

Maltézských rytířů, kterým je pověstný zejména Dívčí Hrad. Během války vypravovali vlaky 

se zraněnými do bezpečných oblastí, kde zřizovali ozdravovny a špitály. 

Než se však obyvatelé území dokázaly vzpamatovat, vypukla v roce 1939 druhá 

světová válka. Osoblažsko zasáhla až v roce 1945. Události celé území nenávratně 

poznamenaly. Velká část měst i osad byla srovnána se zemí a došlo k pomalu úplnému 

vysídlení českých rodin. Ty, které zůstaly, se musely za protektorátu podřídit germanizaci. 

Důležitou roli během války sehrál zámek ve Slezských Rudolticích. Během války zámek 
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obsadila Hitlerova mládež a využívala jeho výhodnou polohu k poskytování informací přímo 

Hitlerovi. Zámek byl zevnitř zdevastován.  

Území bylo po válce uměle dosídleno tzv. volyňskými Čechy, přicházeli také Řekové. 

Původní obyvatelstvo tak nahradila směs etnických skupin. Nicméně předválečného počtu 

obyvatel již dosaženo nebylo. Veškeré před válkou prosperující podniky zanikly. Osoblaha 

jako výsledek celého sledu událostí ztratila v roce 1960 status města.  [9] 

 

3.2.2 Socioekonomická charakteristika mikroregionu 

Demografické prostředí 

 Vývoj obyvatelstva v mikroregionu je značně poznamenán nejen jeho historií, ale              

i současnými negativními dopady ekonomického a politického vývoje na území ČR. Protože 

na území dnešního Osoblažska žili převážně němečtí obyvatelé, méně pak židé, řecké 

komunity, po válce volyňští Češi, není možné mluvit o původních obyvatelích. Vývoj jejich 

počtu je zachycen v grafu č. 3.1. 

 

Graf 3.1: Vývoj počtu obyvatel v letech 1869-2010 

 

Zdroj: ČSÚ (Historický lexikon obcí České Republiky 1869-2005), vlastní úpravy  

  

Počátek 19. století znamenal, po předcházejícím vpádu pruských vojsk a rozdělení 

Slezska, znovudosažení prosperity území a růst blahobytu obyvatelstva. Zakládání nových 
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více potenciálních obyvatel a v roce 1880 bylo dosaženo historického maxima v jejich počtu, 

tj. více jak 32 tis.  

 Obavy z další války, která nakonec propukla v roce 1914, značně ovlivnily chování 

místních obyvatel, kteří se rozhodli Osoblažsko opustit a směřovali více do vnitrozemí, kde 

hrozilo menší nebezpečí. Spíše jak materiální škody válka způsobila škody na životech. Rok 

1929 začal ve znamení celosvětové hospodářské krize, která zasáhla i oblast Osoblažska. 

Výsledkem bylo zvýšení nezaměstnanosti a další úbytek obyvatel, zvláště pak jejich odchod 

za prací do sousedního Pruska. Počet obyvatel tak do roku 1930 klesl o více jak 9000.  

 V roce 1939 vypukla druhá světová válka, která zasáhla Osoblažsko až těsně před 

jejím koncem. I přesto byly její následky velmi rozsáhlé. Obce byly z 70% zničeny, 

obyvatelé, kteří se rozhodli zůstat, čelili teroru a poněmčování s cílem dosáhnout vyhlazení 

českého národa. Údaje o vývoji obyvatel během války nejsou známy. Sčítání lidu z roku 1950 

hovoří o výrazném úbytku obyvatel až na úroveň 11 179. 

 Nízký počet obyvatel byl řešen umělým dosídlováním území tzv. volyňskými Čechy. 

Další sčítání lidu z roku 1961 tak vykazuje růst počtu obyvatel na více jak 12 500. Další růst 

však nebyl udržitelný. Vše, co by mohlo znamenat obnovení prosperity a navrácení obyvatel 

do území, bylo zničeno. Jediným zdrojem práce a obživy bylo zemědělství, kterým noví 

obyvatelé vynikali. S vývojem nové techniky zemědělství nedokázalo nabídnout práci všem, 

rostla nezaměstnanost a s tím i spojený odchod obyvatel za prací. Růst nezaměstnanosti                  

a odchod obyvatel se staly dlouhodobým problémem území dnešního mikroregionu. K 31. 12. 

2010 žilo na Osoblažsku pouhých 10 220 obyvatel.  

 K poklesu obyvatel nedochází pouze jejich migrací, ale také přirozenou měnou. Od 

roku 1995 počet zemřelých nepatrně převyšuje počet narození. Po roce 2007, kdy statistiky 

vykázaly převahu narození, se jejich rozdíl opět začíná prohlubovat. Nabízí se několik 

argumentů vysvětlujících tento stav. V první řadě je to odchod zejména mladých obyvatel 

z území a druhým argumentem je stárnutí obyvatel.  

V mikroregionu panuje převaha mužů s průměrným věkem 39,1 let. Žen je nepatrně 

méně. Ke konci roku 2010 je evidováno 5 050 žen s průměrným věkem 42,1 let. Jedním 

z možných příčin převahy mužů je nabídka zaměstnání, která je svou povahou určena právě 

tomuto pohlaví (zemědělství, strojírenství apod.). Ženy tak častěji odchází za prací. Výrazná           

a dlouhodobá převaha mužů se projevuje v obcích Bohušov, Dívčí Hrad, Jindřichov, Rusín, 

Slezské Rudoltice, Třemešná a Vysoká. V ostatních obcích dominují ženy. Výjimkou jsou 

obce Petrovice a Hlinka, kde se převaha žen a mužů po určitém čase mění. [13] 
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Hustota zalidnění v mikroregionu k 1. 1. 2011 je 36 obyv./km2. Největší koncentrace 

obyvatel v území je v obci Osoblaha, kde na 1km2 připadá asi 62 lidí. Je to dáno zejména 

druhem zástavby v obci. Převažuje paneláková zástavba, domy s min. šesti bytovými 

jednotkami a v menší míře se objevují také vícegenerační rodinné domy. Nejmenší 

koncentrace obyvatel je v obci Rusín, tj. cca 9 obyv./km2. 

  

Trh práce a vzdělání 

 Jak již bylo několikrát zmíněno, oblast dlouhodobě postihuje vysoká nezaměstnanost 

na jedné straně způsobená historickým vývojem, na straně druhé nedostatečnou mobilitou             

a kvalifikací pracovních sil. Pohyb pracovních sil je spíše jednosměrný a to směrem 

z mikroregionu. Tím dochází k odlivu zejména vysoce vzdělaných pracovních sil, jejichž 

znalosti jsou potřebné k využití potenciálu území a obnovení jeho prosperity. 

K poklesu nezaměstnanosti nedošlo ani po vstupu ČR do EU, kdy se obyvatelům 

Osoblažska otevřel pracovní trh blízkého Polska a díky upraveným podmínkám o svobodě 

pohybu pracovních sil již nemusí žádat o pracovní povolení. Powiat Prudnicky a Glubczycki 

(powiat je území na úrovni českých obcí) dosahují daleko nižší nezaměstnanosti než 

osoblažský výběžek. K 31. 12. 2011 míra nezaměstnanosti v obou polských oblastech dosáhla 

17,6% a 16,1%. Přestože na polské straně českopolského příhraničí je míra nezaměstnanosti 

vysoká, její hodnoty jsou ve srovnání s českou stranou, tj. s mikroregionem Osoblažsko, 

daleko nižší. 

Mikroregion se řadí mezi regiony s nejvyšší mírou nezaměstnanosti v ČR. Podle grafu 

č. 3.2 její hodnoty několikanásobně převyšují celorepublikový průměr. Graf znázorňuje 

průměrnou míru nezaměstnanosti z důvodu sezonních výkyvů. Právě v sezóně, kdy jsou lidé 

zaměstnáni v zemědělství na sadbu a žně, ve stavebnictví na výstavby a rekonstrukce budov, 

dochází k poklesu nezaměstnanosti. I přesto však nezaměstnanost mikroregionu převyšuje 

celorepublikový průměr. Nezaměstnanost se opět začíná zvyšovat s koncem letních měsíců 

(zvláště pak v měsících srpen a září), kdy mají povinnost absolventi škol nastoupit do práce 

popř. se registrovat na úřadu práce. Převládá však možnost druhá. 
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Graf 3.2: Srovnání míry nezaměstnanosti v ČR a mikroregionu v období 2002-2011 

 

Zdroj: MPSV, vlastní úpravy 
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migrovat za prací zejména u středních a starších vrstev obyvatel. Tito většinou mají za dobu 

svého života vybudované silné rodinné vazby, které neradi opouští. Významným faktorem 

působícím na nezaměstnanost je faktor demografický a faktor vzdělání. Mnoho obyvatel je 

nezaměstnaných právě z důvodu nedostatečné kvalifikace a dochází k růstu této skupiny 

ekonomicky aktivních obyvatel. Posledním důležitým faktorem je samotný stát poskytující 

sociální dávky a podpory nezaměstnanosti. Ty vedou k postupnému snižování motivace 

zapojení do pracovního procesu. 

 Co je tedy hlavní příčinou dlouhodobé nezaměstnanosti v mikroregionu?  Z počátku je 

ekonomicky aktivní člověk nedobrovolně nezaměstnaný a aktivně si hledá práci. Nicméně pro 

mikroregion je typický faktor sociálně psychologický a proto většina obyvatel zůstává 

v území. Pokud však nedokáže z oblasti odejít nebo dojíždět za prací, upadá po dlouhé době 

hledání práce do tzv. frustrace, kdy jakékoliv další hledání považuje za beznadějné.  

Následkem frustrace však klesá motivace dalšího hledání, pomalu si zvyká na život 

bez práce a ztrácí pracovní návyky a kvalifikaci. Nakonec si zvykne na pravidelně 

přidělované sociální dávky a ze skupiny nedobrovolně nezaměstnaných se přesune do skupiny 
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projevuje. Lze hovořit o tzv. hysterezi na trhu práce (současná situace je závislá na situaci 
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předchozí), kdy dochází k zvyšování podílu dlouhodobé nezaměstnanosti na celkové 

nezaměstnanosti v území.   

V souvislosti s dlouhodobou nezaměstnanosti starších osob lze hovořit o jakési 

chronické nezaměstnanosti.  Tato skupina, vzhledem ke svému věku, hledá práci velmi 

obtížně. Odlišný je i samotný postoj k práci a fyzické a duševní dispozice (nižší fyzická 

zdatnost, vědomosti, schopnosti, návyky apod.). Zaměstnavatelé většinou upřednostňují 

mladší zaměstnance s vyšší fyzickou zdatností i kvalifikací, které si mohou od jejich počátku 

„vychovat“ podle svých představ. [6] 

Přesto se nezaměstnanost projevuje i u mladých ekonomicky aktivních osob, na kterou 

působí zejména sociálně psychologické faktory. Pokud jsou rodiče dlouhodobě nezaměstnaní 

a aktivně si nehledají práci, jejich děti potom nevidí potřebu pracovat. Jedná se tedy o jakýsi 

důsledek výchovy. 

 Nejnižší míry nezaměstnanosti dosahuje Město Albrechtice a to díky její výhodné 

poloze. Obec leží na hlavním silničním tahu směřujícím do sousedního Polska, který je 

důležitý pro nákladní dopravu a tedy zásobování. Silnice zabezpečuje dobrou dostupnost jak 

do Polska, tak do blízkého města Krnov, kde je výrazně vyšší nabídka pracovních míst. Mimo 

to je důležitým faktorem pro rozhodování firem o své lokalizaci a obci tak přináší větší 

koncentraci významnějších zaměstnavatelů.   

Naopak dlouhodobě nejvyšší míry nezaměstnanosti dosahuje obec Hlinka. Příčinou je 

její poloha blízko hranic, velice špatná dostupnost, značná vzdálenost od měst mikroregionu, 

ale i od města Krnova. [42] 

Přestože je Osoblažsko známé jako zemědělská oblast, přestává tomu tak být. 

Celosvětový trend rozvoje terciárního sektoru vyhrál i nad zdejším zemědělstvím. Nicméně           

i převaha zaměstnanosti ve službách neřadí zemědělství až na konec žebříčku. Druhá nejvyšší 

zaměstnanost v území je právě v primárním sektoru. Na snižování zaměstnanosti v primárním 

sektoru je možné nahlížet z několika hledisek.  

Prvním hlediskem je vývoj techniky pro zemědělství a lesnictví, která již nepotřebuje 

rozsáhlou obsluhu. Dokáže ji ovládat pouze jeden člověk a tím zvládnout práci stejně rychle    

a kvalitně. Vzniká tak tzv. technická nezaměstnanost. Druhým hlediskem jsou výkupní ceny, 

které se v mnoha případech pohybují pod úrovní zabezpečující alespoň nulový zisk. Mnoho 

chovatelů tak ruší své chovy, protože již nejsou nadále udržitelné, zemědělci ruší pole a dělají 

z nich louky či sady, pro které mohou získat finanční prostředky z fondů EU.  

Náhlé vytváření sadů je třetím hlediskem poklesu zaměstnanosti v primárním sektoru. 

Z environmentálního pohledu je vhodné několik desítek let těžce obdělávanou zemědělskou 



30 
 

půdu obsadit stromy a tím zajistit její regeneraci a obnovu živin. Z pohledu ekonomického 

doba růstu až do první úrody nepřináší žádné zisky, pro udržování sadů není třeba tolik 

zaměstnanců jako v případě obdělávání pole a proto zaměstnanost v zemědělství dále klesne. 

[23] 

Pokles nezaměstnanosti v primárním sektoru nastává zejména v  letních měsících. 

Zemědělci přibírají zaměstnance a brigádníky v období žní, kdy je důležité veškeré obilniny 

sklidit včas. V zimních měsících pak tito lidé nenajdou v zemědělství uplatnění a jsou 

propuštěni s možností opětovného nastoupení do pracovního poměru v zemědělské sezoně.  

Sčítání lidu z roku 2001 (výsledky sčítání z roku 2011 dosud nejsou dostupné) 

vypovídá o vzdělanostní struktuře obyvatel mikroregionu, která určitou měrou ovlivňuje 

nezaměstnanost v oblasti. Alarmující je podíl obyvatel starších 15 let bez základního vzdělání. 

Z celkového počtu obyvatel mikroregionu ve věku od 15 let tato skupina tvoří 1,7%.  Největší 

podíl obyvatel bez vzdělání žije v obci Jindřichov. Z celkového počtu obyvatel Jindřichova je 

to více jak 6%. 

Pouze základní vzdělání má více jak ¼ obyvatel mikroregionu. Nicméně stále převládá 

středoškolské vzdělání s výučním listem, které je pro oblast typické. Velká spousta absolventů 

učilišť pracuje v oblasti strojírenství (obráběči kovů, svářeči aj.), zemědělství a ve službách 

(automechanici, kuchaři, cukráři, kadeřnice, kosmetičky apod.). Víceméně je to dáno 

sociálními poměry v oblasti. Skupina s výučním listem tvoří více jak 33% celkového počtu 

obyvatel mikroregionu. 

V oblasti se pomalým tempem zvyšuje podíl obyvatel s vyšším odborným nebo 

vysokoškolským vzděláním. Podle posledního sčítání lidu tato skupina tvořila 4,4% 

celkového počtu obyvatel mikroregionu. Obcí s největším podílem této skupiny jsou 

Petrovice, kde zastupují pomalu 9% obyvatel obce. Ve Slezských Pavlovicích naopak žije 

pouze 0,5% obyvatel obce s vyšším nebo vysokoškolským vzděláním. [14] 

  

Podnikatelská aktivita 

 Podnikatelská aktivita je důležitým rozvojovým faktorem pro obce, ale i regiony. 

Stejně tak je důležitým rozvojovým faktorem konkurenceschopnost regionů, jejíž velikost se 

odvíjí od množství ekonomických subjektů v území a jejich orientace. Zvýšení 

konkurenceschopnosti regionu lze dosáhnout pouze získáváním, udržením a podporou 

ekonomických subjektů v regionu.  

 Na Osoblažsku došlo k poklesu počtu ekonomických subjektů, což se neblaze 

projevuje v růstu nezaměstnanosti a dlouhodobě nízké životní úrovni. V letech 2010 a 2011 (k 
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31. 12.) došlo k meziročnímu poklesu subjektů o 0,5%.  Další 3% z celkového počtu 1 643 

evidovaných ekonomických subjektů na konci roku 2011 prochází likvidací. Jednou z příčin 

je samotná kvalita podnikatelského prostředí, která se odvíjí od kvality obyvatelstva (její 

kvalifikace, schopností aj.) a institucí, ale také od celkového právního prostředí na území ČR. 

Analýzu potenciálních zaměstnanců provedlo nespočet firem, nicméně všechny doposud 

dospěly ke stejnému závěru, tj. nedostatečná kvalifikace místního obyvatelstva. Tento faktor 

je důležitým lokalizačním faktorem pro nové či již zavedené podniky.[23] 

 V území jsou pozorovatelné některé prvky teorie tzv. lock-in, neboli institucionální 

uzamčení. Tento koncept se obvykle vztahuje na staré průmyslové oblasti. Osoblažsko však 

představuje specifický lock-in. Nejlépe lze všechny tři druhy koncepce sledovat na 

zemědělství. Nicméně je možné koncepci aplikovat i obecně na oblast mikroregionu. 

Lze zde rozeznat politický lock-in, kdy se politika v území orientuje spíše na turismus 

nebo na sociální problémy. Hledá např. možnosti podpory a spolupráce s organizacemi                 

a sdruženími, s cílem podporovat osoby sociálně slabé a ohrožené sociálním vyloučením. 

Touto jednotnou orientací pouze na samotnou sociální oblast nebo turismus, a tím uzavřením 

se vůči jiným efektivnějším způsobům řešení, tak brání novým možnostem, které by mohly 

přinést pozitivní změny ve více problémových oblastech v území. Podpora utváření                      

a udržování ekonomických subjektů by totiž mohla přinést jak zlepšení v sociální oblasti, tak  

i blahobytu a celkově životní úrovně. 

 Druhým typem koncepce lock-in je tzv. kognitivní lock-in. Drobní prodejci                       

a živnostníci v mikroregionu většinou nedokážou změnit svou politiku podnikání. Jejich 

významná část nezná dostatečně nové postupy a principy obchodování a stanovování cen              

a proto zůstává u starých postupů, jejich výsledkem jsou vysoké dopravní náklady, vysoké 

ceny produktů aj. Vesměs se jedná o lidi s nedostatkem znalostí a vidinou rychlého 

zbohatnutí. Tito „podnikavci“ neznají ani možnosti stálého zlepšování jejich podnikání a to 

díky dostupným dotacím z EU či inovacím.  

 Podpora ekonomických subjektů směřuje k růstu konkurenceschopnosti regionu vůči 

ostatním regionům. Avšak její pokles, způsobený odchodem či zánikem ekonomických 

subjektů, představuje třetí typ koncepce, tj. funkční neboli institucionální lock-in. V tomto 

případě se jedná o jakési uzamčení regionu vůči přílivu ekonomických subjektů, které by 

mohly přinést nové technologie a postupy umožňující využít a profitovat z existujícího 

potenciálu území, přizpůsobit se tak požadavkům tržního prostředí a zároveň zlepšit 

dosavadní situaci v regionu (nová pracovní místa, udržení mladých a vysoce kvalifikovaných 

obyvatel, růst prosperity aj.).   
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Jedná se také o ztrátu konkurenceschopnosti samotných podniků, např. v oblasti 

zemědělství. Dříve byly zemědělské podniky v mikroregionu velice úspěšné a to díky 

zemědělskému potenciálu území. Po vstupu do EU se do popředí dostalo ekologické                     

a dlouhodobě udržitelné zemědělství. Místní zemědělci se této „inovaci zemědělství“ 

nepřizpůsobili, stále zůstávají u původních technik. Oba typy koncepce lock-in jsou navzájem 

provázané. [1] 

 Ekonomické subjekty podnikající na území mikroregionu operují v převaze v oblasti 

služeb. Podnikání v terciérním sektoru tak zaujímá více jak 50% celkové podnikatelské 

aktivity. 28% ekonomických subjektů podniká v oblasti obchodu, prodeje a oprav motorových 

vozidel a spotřebního zboží a pohostinství. Orientace na oblast podnikání zčásti vyplývá také 

z druhu vzdělání, který je pro tento region typický, tj. vzdělání s výučním listem připravující 

studenty právě pro oblast služeb (viz výše). Ve službách potom převládají spíše mikropodniky 

či malé podniky s počtem zaměstnanců do 49. 

 16% ekonomické aktivity zaujímá oblast zemědělství, lesnictví a rybolovu. Snižování 

podnikání v zemědělství ovlivňuje nedostatečná udržitelnost a ztrátovost způsobená poklesem 

výkupních cen. Dochází k rušení chovu hospodářských zvířat (prasat, krav) a ke změně ve 

využití půd. V historii mikroregionu hrálo zemědělství a lesnictví důležitou roli při zvyšování 

prosperity území a blahobytu místního obyvatelstva. I dnes lze považovat zemědělství, díky 

vhodným podmínkám, které oblast nabízí, za jakýsi potenciál dalšího rozvoje skrytý 

v současnosti velice diskutovaném ekologickém zemědělství. 

  Podnikání v průmyslu a stavebnictví je v mikroregionu zastoupeno ve stejném 

rozsahu, tj. 13%.  I zde hraje velkou roli vzdělání místních obyvatel, kde převažuje vyučení           

a nabízené obory dostupných škol, jak bude vysvětleno v následujícím textu. V oblasti 

zpracovatelského průmyslu působí spíše malé a střední podniky. Nejmenší podnikatelskou 

aktivitu statistiky vykazují v oblasti školství a zdravotnictví, ale také v oblasti dopravy               

a spojů. Jedná se o sféry, které jsou zároveň samostatnými problémy mikroregionu. 

 Nejvýznamnější zaměstnavatelé se na Osoblažsku koncentrují ve Městě Albrechtice            

a to díky poloze a dostupnosti obce. Soustřeďuje se zde značná část služeb a zpracovatelský 

průmysl poskytovaný místními ekonomickými subjekty. Zaměstnavatelé v oblasti primárního 

sektoru jsou rozptýleni po celém území. Většinou se jejich počet odvíjí od počtu obcí. 

V každé obci tak funguje vesměs jeden významný zemědělec zaměstnávající obyvatelstvo 

dané obce.   

 Významné ekonomické subjekty zastupují převážně oblast zpracovatelského 

průmyslu. Jsou jimi AUTOZAM Baláš, s. r. o. vyrábějící kovové palety, kontejnery a drobné 
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zemědělské stroje, filiálka Bosch Termotechnika s. r. o. zabývající se výrobou kotlů Dakon, 

Capacco spol. s r. o. podnikající ve výrobě plastových střešních krytin a Služby obce Město 

Albrechtice, s. r. o. zabezpečující základní technické služby a stavebnictví. Všichni z Města 

Albrechtic. Společnost Capacco pro svou výrobu využila budovy bývalých kravínů v obci 

Vysoká – Pitárné. Kravíny již po celém území Osoblažska nefungují a je možné je chápat za 

místní brownfields. 

Dalšími podstatnými ekonomickými subjekty z ostatních sfér jsou Christos Liolios 

zaměřený na nákladní dopravu, rozvoz písků, štěrků a jiných směsí, provádění stavebních              

a zemních prací a Zemědělský podnik, a. s. chovající drůbež, oba z Města Albrechtice. 

ASTRA Město Albrechtice je jednou z mála subjektů podnikajících v oblasti zdravotnictví. 

Zajišťuje dopravní zdravotní službu v území. SM Gastro, s. r. o. z Jindřichova, Domov pro 

seniory v Osoblaze a HALEN, s. r. o. Petrovice vyrábějící kování a dřevěné prvky pro 

starožitný nábytek, Liptex trading s. r. o. Liptaň vyrábějící oděvy a další významné podniky.  

Mimo to mnoho významných zaměstnavatelů zaniká nebo z území odchází a lokalizují 

své provozovny do oblastí, z jejichž polohy pro podnik plynou výhody (např. nižší dopravní 

náklady). Příkladem je HAVLÍK OPAL spol. s r. o. známý jako výrobce tyčinek po celém 

území ČR. Divize v Osoblaze zaměstnávala okolo 25 zaměstnanců. [23] 

 Přestože dochází k poklesu podnikatelské aktivity v mikroregionu, existuje určitá 

podpora ze strany místní iniciativy. Některé lokální orgány vymezili volné budovy a prostory, 

jimiž napomáhají vzniku nových firem či rozvoje firem stávajících. Tyto prostory se nachází 

v tzv. podnikatelských neboli průmyslových zónách. Příkladem je obec Třemešná.                      

V územním plánu vymezila rozvojovou zónu pro podnikání o rozloze 3,5 ha. Podmínkou 

výstavby moderních průmyslových výrob je šetrnost k životnímu prostředí. Plocha se nachází 

v blízkosti silnice I. třídy č. 57 a železnice. IS (elektřina, voda, plyn) jsou připraveny na 

hranici pozemku. [39] 

 

3.2.3 Občanská vybavenost a infrastruktura 

Občanská vybavenost 

Občanská vybavenost představuje souhrn staveb či objektů, sloužící občanům dané 

obce k uspokojování potřeb. Důležitou roli hraje jejich dostupnost a to zvláště z důvodu změn 

v potřebách společnosti. Jednoduchý přehled staveb občanské vybavenosti podle obcí 

mikroregionu obsahuje tabulka č. 3.1 
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Na významu nabývá dostupnost škol v území. Značný počet škol a školek musely svůj 

provoz ukončit z důvodu poklesu žáků. Děti tak dojíždí i do několik kilometrů vzdálené obce. 

Tento jev uzavřel druhý stupeň základní školy ve Slezských  

Rudolticích nebo první stupeň základní školy v Bohušově. Rodiče se tak mohou rozhodnout 

mezi sedmi školami. První i druhý stupeň nabízí ZŠ v Jindřichově, Osoblaze, Třemešné                

a Městě Albrechticích. Slezské Rudoltice sloučili školu a školku do jedné budovy a vyučují 

pouze první stupeň. Město Albrechtice nabídku škol dále rozšiřuje o školu speciální, 

uměleckou a jedinou střední školu v mikroregionu. 

Střední škola zemědělství a služeb Město Albrechtice nabízí jak studijní obory 

s maturitou, tak učební obory s výučním listem určené pro běžné žáky i pro žáky se 

speciálními vzdělávacími potřebami. Navazuje tak na působnost speciální základní školy. Pro 

vyučené studenty zřídili nástavbové studium s maturitou v oboru podnikání. Učňovské obory 

jsou zaměřené na pohostinství (kuchař, číšník, cukrář), opravy motorových vozidel                       

a zahradnické práce, studijní obor na oblast životního prostředí.  

 Významnou část občanské vybavenosti tvoří stavby určené pro cestovní ruch a veřejné 

stravování. Tento druh staveb a jejich kvalita hraje v mikroregionu důležitou roli, protože 

právě samotný cestovní ruch drží Osoblažsko „nad vodou“. Není důležité, aby ubytovací 

objekty odpovídaly posledním trendům, co se týče vybavení a vzhledu, ale naopak aby 

nabízely základní standard a uspokojily všechny skupiny turistů. 

 Ubytování je nejčastěji nabízeno v soukromí a rodinných penzionech. Majitelé 

penzionů se snaží rozšířit nabídku o specifické služby, např. hipoturistika, wellness či blízkost 

lyžařských vleků. Hotely poskytují ubytování spíše náročnějším turistům. Pro ty méně 

náročné jsou k dispozici školní ubytovny a kempy s chatkami a plochami pro vlastní stany.  

 V mikroregionu funguje celkem 20 stravovacích zařízení. Nejvíce restaurací sídlí              

v Třemešné, kde vede silnice první třídy směrem na Polsko a v obci Vysoká, kde se nachází 

hraniční přechod. Restaurace v těchto obcích disponují velkými parkovacími plochami 

určenými pro nákladní dopravu. 

 Město Albrechtice se v oblasti obchodu a služeb chová jako centrum neboli jádro 

nodálního (funkčního) regionu. Interakce mezi centrem a zázemím (ostatním územím 

mikroregionu) spočívá v dojížďce obyvatel za nákupy a základními službami. Mimo služby 

banky a pošty se jedná o služby ORP a to v přenesené působnosti (např. výplata sociálních 

dávek). 



35 
 

Vyjma základních prodejen se smíšeným zbožím ve městě sídlí prodejci domácích 

spotřebičů, stavebního materiálu, oblečení, drogerie, malířských potřeb (barvy a laky), 

galanterie, květin, obuvi, zlatnictví, zboží pro chov zvířat aj. [12] 

 Před prvním rozšířením mikroregionu, ale i před jeho samotným vznikem, plnila pro 

zakládající obce funkci jádra Osoblaha a to z mnoha hledisek. Směřuje zde veškerá 

autobusová doprava, ve zdravotním středisku poskytují své služby praktický lékař pro děti            

a dorost i pro dospělé a gynekolog prostřednictvím detašovaného pracoviště. V oblasti 

obchodu je nabídka rozšířena na prodejnu ovoce a zeleniny, řeznictví, prodejnu oblečení, 

lékárnu a trafiku. Své služby nabízí i pobočka pošty. 

 Ve všech obcích, mimo Petrovice, se nachází prodejna se smíšeným zbožím a v sedmi 

obcích pobočka pošty. V ostatních obcích funguje mobilní obslužné místo České pošty, které 

poskytuje základní služby kromě výdeje zásilek a balíků. 

 Pro sport a tělovýchovu je určena značná spousta ploch a staveb. Tělocvičny se 

většinou nachází v blízkosti školy, obyčejná fotbalová hřiště s pevně zabudovanou konstrukcí 

fotbalových branek jsou ve všech obcích mimo Petrovice. V Osoblaze a Městě Albrechticích 

byla z prostředků EU vybudována víceúčelová hřiště s umělým povrchem. Díky finančním 

zdrojům z EU byla v Osoblažském parku vybudována dráha pro in-line bruslaře, v Bohušově 

upraveno fotbalové hřiště, tenisové kurty a volejbalové hřiště. Osoblaha a Město Albrechtice 

disponují koupalištěm provozovaným pouze v letních měsících zásobovaných vodou z řeky. 

 Co se týče oblasti zdravotnictví, je základní lékařská péče dostupná pouze ve větších 

obcích, tj. v Jindřichově, Liptani, Osoblaze, Třemešné a Městě Albrechticích. Ve většině 

případů se však jedná o detašovaná pracoviště, kde se lékaři nachází pouze v určitých dnech. 

V  Třemešné a ve Městě Albrechticích pracoviště stomatologa. Město Albrechtice pak nabízí 

rozšířenou zdravotní péči. V budově bývalé nemocnice mají své ordinace specialisté, 

rehabilitační pracovníci a to díky její funkci. Budova je určena pro dlouhodobě nemocné.           

Ve městě je zřízeno středisko záchranné služby a rychlé zdravotní pomoci. 

 Nejvýznamnější částí občanské vybavenosti je samotná dostupnost domů a bytů 

určených k bydlení. Podle SLDB z roku 2001 bylo na území mikroregionu evidováno 2218 

domů, z toho 44% neobydlených a 3510 bytů, z toho asi 31% neobydlených. Evidentní je 

pokles obyvatel v území a s tím spojené uvolnění bytů či domů. SLDB prováděno v roce 2011 

bude vykazovat ještě větší počet neobydlených bytů i domů. Tento jev je možné sledovat 

pouhým okem. Mnoho bytů bylo nárazově obydleno nepřizpůsobivými občany, interně 

poničeny a opuštěny. V některých obcích se projevuje hromadný odchod obyvatel a opouštění 

bytů. Např. v obci Dívčí Hrad, kde je obsazen pouze jeden bytový dům, ostatní jsou prázdné.  
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Velkým problémem je prodej neobydlených domů za neúměrnou cenu. Odhadní cena 

domu je v mnoha případech daleko vyšší než cena dána poptávkou na trhu nemovitostí pro 

danou oblast. Vlastníci tak dům prodat nemohou, a protože nechtějí zlevnit ze svých nároků, 

většinou domy chátrají, až samy spadnou. Chybu si vlastníci uvědomují až ex post. 

 Mnoho domů není určených k bydlení jako rodinný dům, ale jako chata. Počet tzv. 

chalupářů v oblasti roste a právě oni tvoří v mnoha případech jakýsi základ pro udržení života 

v obci nebo jejich katastrálních územích, kde společně se zbylými obyvateli utváří novou 

komunitu (např. Karlov, Piskořov, Valštejn). 

 Byty se potýkají s jiným problémem a to jejich kvalitou vzhledem k současným 

požadavkům. Přestože již došlo ke značné modernizaci a individuální vytápění bytu vlastními 

kamny bylo nahrazeno centrálním vytápěním v kotelnách, není vytápění efektivní. Mnoho 

obcí, pověstnou je hlavně Osoblaha, trápí v zimních měsících kvalita ovzduší způsobená 

spalováním uhlí. Proto spíše než změna vytápění je důležité zajistit snížení úniku tepla a to 

výměnou oken a zateplením. 

 V mnoha bytových domech již k výměně oken dochází a to několika způsoby. Buďto 

si je obyvatelé vymění postupně na vlastní náklady nebo se výměna oken promítne do ceny 

nájemného a okna jsou tak vyměněny v celém bytovém domě najednou. Zateplování už pro 

území Osoblažska typické není. Velmi ojediněle je možné se setkat se zatepleným bytovým 

domem, častěji je pouze povrchově opravena fasáda. [11] 

 Poslední částí občanské vybavenosti dostupné v mikroregionu jsou stavby pro kulturní 

vyžití, např. kina, knihovny, kulturní zařízení. Každá obec má svou vlastní knihovnu, co však 

v některých obcích chybí, jsou zařízení pro volný čas dětí a mládeže. Problémem se absence 

kulturního zařízení stává zejména v obcích, kde nejsou školky či školy, které takovéto objekty 

mnohdy nahrazují.  

 Počátky osídlení území vystavuje muzeum v Bohušově, zámek Slezské Rudoltice 

vystavuje historické radiopřijímače a výsledky jediné dochované tradice Osoblažska, tj. 

osoblažskou krajku. V Jindřichově, Liptani, Osoblaze a Městě Albrechticích se mohou chlubit 

kinem. V Jindřichově se jedná o letní kino, v současnosti stále provozované. V ostatních 

kinech dochází pouze ojediněle k promítání filmů (cena vstupného je velice nízká                         

a nepřesahuje 100Kč). Objekty kin jsou využívání spíše ke konání plesů a podobných 

společenských akcí. [12] 
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Tab. 3.1: Přehled občanské vybavenosti k 31. 12. 2011 
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školky 1 1 1 1 1 1 - - - 1 1 1 - 1 10 

školy - - - 1 - 1 - - - 1 1 - - 4 6 

cestovní ruch 
a veřejné 
stravování 

penziony, 
priváty 

5 - - 4 2 2 3 - - 2 4 - 1 5 28 

hotely - - - - - - - - - - - - - 2 2 

ubytovny, 
kempy 

1 - - - - 3 2 - - - - - 1 1 6 

restaurace 1 - - 2 1 2 1 - - 2 5 3 1 2 20 

obchod a 
služby 

prodej 
potravin 

3 1 1 3 1 4 - 1 1 1 4 3 1 9 33 

pošty 1 - - - 1 1 - - - 1 1 - 1 1 7 

banky - - - - - - - - - - - - - 1 1 

sport a 
tělovýchova 

tělocvičny 1 - - 1 1 1 - - - 1 1 1 1 2 10 

hřiště 2 1 1 1 1 1 - 1 1 2 1 3 2 3 20 

ostatní 1 - - - 1 3 1 1 - 2 1 - - 2 12 

zdravotnictví 

lékárny - - - - - 1 - - - - - - - 1 2 

ordinace - - - 3 1 5 - - - - 2 - - 10 21 

zdravotní 
střediska 

- - - - - 1 - - - - - - - 1 2 

zdravotní 
centra 

- - - - - - - - - - - - - 1 1 

sociální 
stavby 

domovy s 
pečovatel. 
službou 

- - - 1 - 2 - - - - - - - 2 5 

objekty pro 
bydlení 

obydlené 
domy 

107 40 50 329 128 128 48 41 39 107 255 81 115 750 2218 

neobydlené 
domy 

65 19 14 86 118 15 82 53 9 53 99 69 68 226 976 

obydlené 
byty 

161 99 80 487 155 355 56 57 68 208 332 107 132 1213 3510 

neobydlené 
byty 

69 26 15 97 119 21 82 53 13 60 111 72 70 266 1074 

kulturní vyžití 

kina - - - 1 1 1 - - - - - - - 1 4 

společenská 
centra 

4 3 2 2 4 3 1 1 3 2 2 2 2 4 35 

Zdroj: ČSÚ, RISY, SLDB 2001, oficiální webové stránky obcí, vlastní úpravy 
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Dopravní a technická infrastruktura 

 Dopravní i technická infrastruktura jsou nepostradatelné pro zajištění fungování                 

a rozvoje území a zvýšení kvality života jeho obyvatel. Proto je důležité orientovat se na 

zvyšování kvantity i kvality. 

 Technická infrastruktura se zaměřuje na oblast hospodaření s vodou a odpady, 

energetiku aj. Základní výčet dopravní infrastruktury, včetně její dostupnosti v jednotlivých 

obcích mikroregionu, je uveden v tabulce č. 3.2. 

 Mnoho regionů a obcí řeší problém s velkou spotřebou vody, jež je nutno regulovat. 

Obce mikroregionu Osoblažsko mají problém opačný, tj. absenci vodovodu. Některá 

katastrální území obcí nejsou napojena na skupinový vodovod, přestože v centrální části obce 

vodovod funguje. Zdrojem vody jsou v tomto případě vlastní studny. 

Na území mikroregionu byl v roce 1997 uveden do provozu skupinový vodovod 

Osoblažsko. Vodovod je zásobován z vrtu v obci Třemešná a rozveden do všech obcí mimo 

obec Petrovice a město Janov. Obec Petrovice je zásobována vodou z vlastních zdrojů. Na 

vodovodní řád obce se napojuje sousední město Janov.   

Kanalizace je zavedena pouze ve větších obcích a městech. V obou případech 

s napojením na ČOV. Po vstupu ČR do EU plynula obcím s počtem obyvatel nad 2000 

povinnost zřídit na svém území ČOV do roku 2010. Tato povinnost se v mikroregionu 

vztahovala pouze na Město Albrechtice s počtem obyvatel 3 570 k 31. 12. 2010. Zřízení ČOV 

v ostatních obcích bylo dobrovolné. V obcích, kde není zřízena kanalizace, jsou na 

samostatné domovní ČOV napojeny větší bytové jednotky nebo rekreační zařízení (Bohušov  

a Petrovice). [30] 

V oblasti energetiky je problémem pouze plynofikace. Ta je zavedena v obcích 

Jindřichov, Třemešná a Město Albrechtice. V ostatních obcích obyvatelé využívají plynové 

láhve, které je možné zakoupit u čerpacích stanic nebo v rámci pravidelného svozu plynových 

láhví v jednotlivých obcích. 

Odpadové hospodářství hraje v území důležitou roli, zvláště co se týče komunálních 

odpadů. Přestože pomalu v každé obci je zajištěn mobilní svoz komunálního odpadu                 

a povinnost poplatků za odvoz odpadů se vztahuje i na „chataře“, stále častěji se v příkopech 

okolo silnic objevují pytle s odpadky. Velkým problémem je pak odpad určený do sběrných 

dvorů, který se občas také objevuje okolo silnic nebo na nelegálních skládkách. Částečným 

viníkem jsou samotné sběrné dvory a obce, jež je zřizují. Např. sběrný dvůr v obci Osoblaha 

nepřijme odpad, pokud se nejedná o obyvatele Osoblahy. Odpad je tak nutno odváže                

do několik desítek kilometrů vzdáleného Města Albrechtice. [15] 
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Do technické infrastruktury spadá mj. pokrytí sítí telefonních operátorů, digitálním 

signálem pro příjem televize a rádia, internet apod. Dostupnost internetu je spjata se samotnou 

dostupností sítí telefonních operátorů. Telefonica O2 uvádí téměř úplné pokrytí signálem pro 

volání. Nicméně některé části území mikroregionu dostatečně pokryty signálem nejsou, např. 

Město Albrechtice – katastrální území Dlouhá Voda, Valštejn, Slezské Rudoltice – katastrální 

území Víno, obec Bohušov aj. Kde je dostupný signál pro volání, je dostupný nejpomalejší 

typ mobilního internetu. To platí i u jiných operátorů. [37] 

Operátor T-mobil pokrývá i oblasti, pro které je signál pro volání O2 nedosažitelný 

vyjma příhraničních oblastí, např. katastrální území Víno, část obce Hlinka.  Rychlejší 

internet ADSL od tohoto operátora pokrývá značnou část mikroregionu s výjimkou obcí 

Osoblaha, Bohušov, Hlinka a Petrovice. Ve Měste Albrechticích je možné využívat 

vysokorychlostní internet 4G. [38] 

Vodafone má ze všech dosud zmíněných operátorů nejmenší pokrytí. Naopak pokrývá 

oblasti, kde jsou operátoři nedosažitelní (Dlouhá Voda, Valštejn, Hlinka, Víno aj.). Mimo 

typické telefonní operátory poskytují internet také jiné společnosti, např. místní společnosti 

Wifi síť, Moses internet z Krnova, Fifejdy. [44] 

Pozornost je důležité věnovat také dopravní infrastruktuře, která patří mezi největší 

současné problémy mikroregionu. Dopravní infrastrukturu v území lze považovat za jakéhosi 

„mocnitele“ problémů způsobující negativní disparity. Dopravní infrastruktura a hlavně její 

kvalita je důležitým lokalizačním faktorem pro firmy, které by se v mikroregionu mohly 

umístit a vytvořit nová pracovní místa. Jejich příliv by se pozitivně promítl na 

nezaměstnanosti a v sociální oblasti. Vzhledem ke špatné kvalitě silnic v území dochází spíše 

k opaku.  

Mikroregion protíná silnice první třídy č. 57. Jedná se o významný tah směřující přes 

Město Albrechtice a obce Třemešná a Vysoká do sousedního Polska. Je hojně využíván pro 

kamionovou dopravu. Prostřednictvím silnic druhé třídy je hlavní tah propojen s většími 

obcemi či městy slezského výběžku. Propojují tak obce Jindřichov, Osoblahu, Petrovice               

a město Janov. Jejich kvalita je výrazně horší. Projevují se zde problémy nekvalitního                  

a zastaralého povrchu vozovky. Jejich velikost a kvalita neodpovídají případnému zásobování 

potenciálních podnikatelů. 

Zbývající obce jsou propojeny silnicemi třetí třídy, jejichž kvalita odpovídá délce 

jejich životnosti. Na takto starých, v mnoha případech snad ještě původních, silnicích dochází 

ve stále větším množství k tzv. výtlukům (díry v silnici způsobené zatékáním dešťové vody          
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a odpadem v případě nárazu apod.). Výtluky bývají zpravovány nejlevnějším způsobem bez 

potřebného ošetření a jejich životnost se tak snižuje. 

  Silnice většinou směřuji na hranice, kde pokračují do Polska. Na hranicích však 

udržovány nebyly a proto jejich využití pro zkrácení trasy např. do Města Albrechtic 

nepřipadá v úvahu. Opravy silnic jsou velice nákladné a vzhledem k omezenému rozpočtu 

obcí není možné jejich stav zlepšit. Na jejich opravy je možné využít finančních prostředků ze 

strukturálních fondů EU, avšak i tam je potřeba mít vlastní zdroje, které jsou omezené, a další 

zadlužování obcí získáváním úvěrů není vhodné řešení. [31] 

Veřejná doprava po území mikroregionu je zajištěna jak vlaky, tak autobusy. 

Autobusovou přepravu osob po území Osoblažska zajišťuje Osoblažská dopravní společnost 

se sídlem v Krnově. Celkem v oblasti provozuje pět autobusových linek navzájem 

propojujících všechny obce a města mikroregionu s městem Krnov. 

Vlakovou dopravu v území zajišťují dvě společnosti. České dráhy provozují 

mezinárodní vlakovou dopravu propojující Město Albrechtice, Třemešnou a Jindřichov, 

směřující dále na Polsko a Jeseník, v opačném směru na Krnov a pravidelnou dopravu po 

úzkokolejné trati směřující z Třemešné do Osoblahy. Slezské zemské dráhy zajišťují na 

úzkokolejné trati dopravu historickými vlaky a to převážně v letních měsících.  

Už mnohokrát se v tisku objevila zpráva o zrušení vlakového spojení z Třemešné ve 

Slezsku do Osoblahy z důvodu vysokých nákladů na provoz a jeho nízké vytíženosti. Vlaková 

doprava by byla nahrazena posílením dopravy autobusové. Jeho zrušení by mělo negativní 

vliv na celý mikroregion. Údržba kolejí jen pro letní provoz historického vlaku vyžaduje 

vysoké finanční výdaje a letní provoz by tak byl finančně neudržitelný. Úzkokolejka má velký 

význam pro cestovní ruch v mikroregionu, který území drží, jak už bylo výše zmíněno, „nad 

vodou“. Turisty je vyhledávána i mimo sezonu. 

Potíže, které se vážou na veřejnou dopravu, se týkají převážně jejich vzájemné 

návaznosti. Návaznost na mezinárodní rychlík a osobní vlaky v přestupní stanici Třemešná je 

nedostatečná. Přeprava po úzkorozchodné trati je prováděna pouze jedním vlakem, který 

nedokáže navazovat na všechny spoje v Třemešné. Ty však nejsou zajištěny ani 

prostřednictvím autobusové přepravy a proto vznikají dlouhé proluky mezi spoji a tedy 

nemožnost dopravit se např. do Osoblahy. 

Další potíž spočívá v nesouladu mezi vlaky a autobusy v případě části obcí, kde 

směřuje pouze autobusová doprava. Např. Karlov u Bohušova a Bučávka v obci Liptaň jsou 

závislé na autobusové přepravě. Ta je přes tyto části omezena na pouhé dvě projížďky denně 

v jednom směru a bez návaznosti na vlakovou dopravu např. ve vedlejší obci, která by 
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obyvatelům umožnila dostupnost již z Třemešné, popř. dostupnost za nákupy. Pokud tedy 

obyvatelé těchto částí nevlastní automobil, za nákupy většinou chodí pěšky. Problém je pak 

také v dojížďce do a ze zaměstnání. Nedostatečné dopravní spojení tak upevňuje obyvatele 

v rozhodnutí odejít z této oblasti. Příloha č. 2 obsahuje SWOT analýzu mikroregionu. 

 

Tab. 3.1: Přehled dopravní a technické infrastruktury k 31. 12. 2011 
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energetika 
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*vlastní ČOV pro některé objekty 

Zdroj: Plán rozvoje vodovodů a kanalizací Moravkoslezského kraje, RISY, seznam sběrných dvorů, 

vlastní úpravy 
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4 Analýza problémových oblastí rozvoje a návrh doporučení 

Charakteristika mikroregionu vytvořila ucelenou představu o aktuální situaci v území 

včetně jeho historického vývoje.  Díky tomu je kvalifikace a kvantifikace problémových 

oblastí a jejich důsledků snazší. Jejich velká část má své kořeny právě v historickém vývoji            

a proto navrhnout vhodné řešení k jejich odstranění není jednoduché. 

 Jednotlivé části kapitoly podrobněji objasní aktuální problémy v mikroregionu                  

a názory vybraných starostů členský obcí. Otázky polostrukturovaného rozhovoru včetně 

vybraných odpovědí jsou uvedeny v příloze č. 3. Součástí následujících kapitol je navržení 

vhodných řešení, které sice nepředstavují úplné odstranění problémů, ale alespoň první krok 

k řešení situace.  

 

4.1 Úbytek obyvatel 

4.1.1 Analýza problému 

Dlouhodobým problémem mikroregionu je úbytek obyvatelstva. Z části lze hovořit            

o úbytku přirozenou měnou, z části o úbytku způsobenou migrací. Z grafu č. 4.1 lze pozorovat 

vývoj základních proměnných, které znázorňují pohyb obyvatel (narození, zemřelí, 

přistěhovalí, vystěhovalí). Přistěhovalí a vystěhovalí představují migraci obyvatel. Ve vtahu 

k mikroregionu se jedná o emigraci (vystěhování), kde počet vystěhovalých převyšuje 

obyvatelstvo přistěhovalé. 

Ve vývoji migrace se projevují dva téměř pravidelné cykly.  První cyklus je možné 

v grafu pozorovat v letech 1974 až 1989, kdy počet přistěhovalých v devítiletých intervalech 

přesáhne počet vystěhovalých. Na něj pak navazuje druhý cyklus, kde je možné tento jev 

pozorovat v kratších intervalech a to od dvou do čtyř let. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Graf 4.1: Pohyb obyvatelstva v

Zdroj: ČSÚ, vlastní úpravy 
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Pohyb obyvatelstva v mikroregionu Osoblažsko v letech 1971 - 2010
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měst nabízející širokou škálu škol a oborů. V mnoha případech si tito lidé po ukončení studia 

najdou práci ve stejné lokalitě, kde doposud studovali. Zpět do mikroregionu se vrátí pouze 

malé množství jedinců, kteří zde následně zakládají rodiny. 

Počet nově narozených dětí je nedostačující. Přestože proměnná zemřelí v grafu jasně 

znázorňuje konstantní vývoj, proměnná narození vyjadřuje dlouhodobý pokles způsobený 

z velké části samotnou migrací. Od roku 1995 počet zemřelých převyšuje počet narozených         

a dochází k úbytku obyvatel přirozenou měnou. Nicméně nůžky mezi zemřelými                           

a narozenými se stále více rozevírají. Do mikroregionu se vrací pouze malé množství 

obyvatel, jež vystudovali v jiném regionu a představují skupinu potenciálních rodičů nově 

narozených dětí. Tato skupina se dále zužuje o ty, kteří odkládají rodičovství do pozdějšího 

věku a snižují tak pravděpodobnost možnosti, mít dítě. Tento jev je možné nazvat trendem 

současnosti. 

Problémem je mj. podpora rodin ze strany státu. Podpora každoročně klesá a díky 

reformám došlo k zrušení mnoha významných příspěvků. Na ty dosáhnou pouze osoby 

spadající do skupiny sociálně slabých obyvatel. Těch, kteří se nachází těsně nad hranicí 

vyplácení podpory, a proto o nároky přijdou, je značné množství. Přesto se nejedná o skupiny 

obyvatel ze středních nebo vyšších (bohatých) vrstev. Výsledkem je tak migrace obyvatel             

do měst, kde existují vyšší mzdové příjmy než v případě Osoblažska. Učebnicový příklad 

přístupu státu k rodinám představuje Norsko. Norsko rozlišuje čtyři kategorie daňových 

poplatníků (svobodní lidé, manželské páry, svobodní rodiče, manželské dvojice, kdy má 

alespoň jeden partner pravidelný příjem), na základě kterých stanovuje odpočty daní. 

V případě rodin s dětmi jsou daně nižší, nižší jsou také v případě sezdání partnerů než 

v případě svobodného soužití. [41] 

 

4. 1. 2 Návrh řešení 

Migrace je „důsledek relativní, nikoliv absolutní chudoby“ (A. Baršová, P. Barša; cit. 

3. 3. 2012, rok 2005, str. 269). Důsledkem migrace je v mnoha případech prohlubování 

regionálních disparit. Těm je možné zabránit pouze změnou politiky, která bude regulovat 

emigraci z chudších regionů do bohatších. To však není v současné době reálné. Regiony tak 

musí přehodnotit vlastní politiku a na migraci se orientovat vlastními silami.  

 Příkladem vhodné orientace na migraci obyvatel je vytvoření Dlouhodobého záměru 

vzdělávání a rozvoje výchovně vzdělávací soustavy v kraji Královehradeckém. Program se 

zaměřuje na podporu rozšiřování nabídky a programů vzdělávání, poradenské, informační           
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a diagnostické služby pro některé instituce, sestavení skupiny pro informování o dotacích, 

grantech apod. Na realizaci jednotlivých cílů jsou využívány jak evropské zdroje, tak zdroje 

vlastní. Záměr podléhá pravidelnému monitoringu a jedním z jeho prioritních cílů je zastavit 

růst záporného salda migrace. [18] 

 Obdobný způsob řešení se nabízí také mikroregionu Osoblažsko. Orientaci záměru je 

však nutno upravit a to z důvodu existence jiných aspektů zapříčiňujících migraci a menší 

územní jednotky. Záměr je nutno orientovat na dlouhodobě nezaměstnané obyvatele, zejména 

pak na obyvatele s nižším vzděláním a tím vytvořit uchazeče o zaměstnání pro potenciální 

podnikatele s určitým stupněm kvalifikace. Starosta Města Albrechtice již jednal z mnoha 

velkými potenciálními podniky, kteří by do tohoto území umístili své výrobny. Nicméně 

všechny podniky před konečným rozhodnutím o lokalizaci svých výroben provedly průzkum 

kvalifikace potenciálních pracovních sil, jejíž výsledky podniky odradily. Starosta Města 

Albrechtice problém shrnul do jedné věty: „Vzdělání místních nezaměstnaných je na takové 

úrovni, že je podniky nechtějí zaměstnat ani na pletení ponožek“. 

 Vyšší kvalifikace zvyšuje možnost nalézt práci i nedaleko svého bydliště (v blízkých 

městech), kde není problém se dopravit. To může zmírnit úbytek obyvatel odcházející 

zejména za prací. V rámci záměru se nabízí i možnost čerpat dotace ze zdrojů EU na některé 

oblasti, na které se záměr zaměří. Příkladem je podpora komunitní role škol, v rámci kterých 

by ke vzdělávání místní komunity (místních nezaměstnaných obyvatel) docházelo. Komunitní 

role škol je podporována v rámci programu ROP NUTS Moravskoslezsko (aktuální výzva 

zaměřena na prioritní osu 2, tj. podpora prosperity regionu, oblast podpory Infrastruktura 

veřejných služeb s dílčí oblastí Rozvoj infrastruktury pro vzdělávání). Do záměru je však 

nutno zapojit také další problémové oblasti související s migrací. Ty jsou rozvedeny v dalších 

kapitolách. 

 Protože důležitou roli sehrává vzdělání a jeho dostupnost, je nutno se zaměřit i na tyto 

oblasti. Není v silách obcí a mikroregionů dosáhnout toho, aby byly školy a ostatní vzdělávací 

zařízení dostupnější, ale mohou zvýšit jejich konkurenceschopnost vzhledem ke školám             

ve velkých městech. Kvalita školy a školního vybavení pak může sehrát důležitou roli při 

rozhodování o tom, zdali se do mikroregionu přistěhuji nebo naopak se z něj odstěhuji.  

ZŠ Město Albrechtice prošla v posledních letech rozsáhlou rekonstrukcí                             

a modernizací. Dnes již starosta této obce tvrdí: „Naše škola je dnes na takové úrovni, že 

dokáže konkurovat školám ve městech.“ To však nemohou říct všichni starostové. Např. ZŠ 

Osoblaha pracuje s omezeným množstvím učebnic a do oprav a modernizace výuky 
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neinvestuje. Nicméně se nejedná o starost obce, či mikroregionu, ale plně záleží na vedení 

samotné školy, zda využije podpory např. ze strukturálních fondů EU. 

Mikroregion postihuje zejména úbytek mladých lidí, proto hraje velký význam jejich 

podpora zvláště pak v období zakládání rodin. Současný trend prodlužování pracovní doby 

propojený s dalekou dojížďkou za prací a nedostatkem zařízení, kde je možno děti umístit 

během pracovní doby, zvyšuje přesvědčení, že je nutno z oblasti odejít. Právě podpora 

slaďování pracovního a rodinného života v mikroregionu má velký význam. Na tuto oblast je 

možné čerpat finanční prostředky z fondů EU. V současné době je vyhlášena výzva v rámci 

OP LZZ zaměřená na sociální integraci a rovné příležitost žen a mužů na trhu práce a již 

zmíněné slaďování pracovního a rodinného života. Místostarostka obce Rusín vidí smysl 

právě v podpoře mladých rodin. [17] 

K podpoře mladých rodin směřuje mj. celostátní soutěž vyhlašovaná každoročně 

Ministerstvem práce a sociálních věcí a Stálou komisí pro rodinu a rovné příležitosti s názvem 

„Obec přátelská celé rodině“. Soutěž motivuje obce a města k řešení prorodinné problematiky 

a vytvoření vhodné rodinné politiky. Obci plynou výhody nejen ve formě zvýšení prestiže            

a zviditelnění, ale také ve formě finančního ocenění získaného v podobě neinvestiční dotace. 

[25] 

Účast obcí mikroregionu v této soutěži povede k nutnosti navrhnout a realizovat plán 

či projekt, který zaujme a obce se tak stanou možnými výherci. Realizace právě takto 

orientovaných projektů včetně zvýšení prestiže přinese zvýšení atraktivity území nejen pro 

místní rodiny s dětmi, ale také pro obyvatelstvo z měst, které stále více vyhledává život 

v satelitních městečkách či na venkově. Výsledkem pak bude nejen již zmíněná atraktivita 

dána např. růstem kulturního vyžití, ale také zvýšení počtu obyvatelstva. 

 

4.2 Nízká úroveň podnikatelské aktivity  

4.2.1 Analýza problému 

Jak již bylo řečeno v kapitole 3., mikroregion se potýká s poklesem podnikatelské 

aktivity. V grafu č. 4.2 je znázorněn vývoj ekonomických subjektů od roku 1990, včetně roku 

2012 (pouze údaje do března). Přestože křivky mají dlouhodobě rostoucí charakter a na první 

pohled se může zdát, že k poklesu podnikatelské aktivity nedochází, opak je pravdou.  
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Graf 4.2: Vývoj ekonomických subjektů v letech 1990 - 2012 

 

Zdroj: MFCR (ARES), registr živnostenského podnikání, obchodní rejstřík, vlastní výpočty 

 

Z dostupných údajů je možné zjistit pouze subjekty aktivní, zaniklé nebo subjekty 

právě procházející likvidací. To však neznamená, že subjekt opravdu aktivní je a v současné 

době provozuje svou činnost. 84% ekonomických subjektů tvoří podle databáze 

ekonomických subjektů ARES FO podnikající na základě živnostenského oprávnění. 

Nicméně tato databáze a další ji podobné (např. registr živnostenského podnikání, obchodní 

rejstřík) neuvádí, zdali je subjekt činný či nikoliv. Ekonomický subjekt nemá povinnost rušit 

živnostenské oprávnění v případě nečinnosti, zvláště pak jedná-li se o živnost volnou                    

a subjekt není plátcem daně. Z tohoto pohledu jsou tedy statistiky velice zkreslené a tudíž             

i graf výše.   

Pokles ekonomických subjektů je znázorněn zelenou křivkou v grafu s dlouhodobě 

rostoucím charakterem. Nejvíce subjektů zaniklo v letech 2008 a 2009, celkem 21,2%. Právě 

v tomto období plně propukla světová hospodářská krize na celém území ČR. Významný 

pokles je možné sledovat i za uplynulé 2 měsíce roku 2012. Za tuto krátkou dobu prochází 

likvidací 10,4% registrovaných ekonomických subjektů. 

Mimo zánik převážně živnostníků a obchodních společností typu s. r. o., přesouvají 

velké firmy své provozovny do lokalizačně výhodnějších oblastí. Např. dlouholetý výrobce 

tyčinek HAVLÍK OPAL s. r. o., jehož divize sídlí v Osoblaze, postupně přesunují svou 

činnost na divizi v Praze a sklad v Bruntále. Společnost pro obyvatele Osoblahy 

představovala významného zaměstnavatele.  
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Příčinou poklesu podnikatelské aktivity v mikroregionu je samotná skladba 

obyvatelstva. V první řadě se nejedná o starousedlíky, ale o „přistěhovalce“, kteří oblast 

dostatečně neznají a nemají k tomuto území vztah. Tudíž nedokážou rozpoznat, v které 

činnosti tkví potenciál, a která by mohla přinést pozitivní výsledky. Starosta Města 

Albrechtice mj. vidí problém v závisti místních obyvatel. Ta se však projevuje jak oblasti 

podnikání, tak i v rámci sousedských vztahů apod. 

 V druhé řadě se jedná o nízkou vzdělanost místního obyvatelstva. Lidé vidí příležitost 

v podnikání, založí živnost, ale nemají dostatek finančních prostředků, znalostí, kontaktů              

a trpělivosti, aby své podnikání mohli dostatečně rozjet. Pokud podnikání hned z počátku 

nepřinese zisk, svou živnost vesměs ukončí. Problém je již na začátku, tj. před zřízením 

živnosti (podnikání). 

Potenciální živnostník v mikroregionu vesměs před zahájením činnosti neprovede 

průzkum trhu, který by mu poskytl informace o poptávce v území. Na základě průzkumu 

získá přehled o tom, zdali je jeho zvolená oblast podnikání vhodná. Velká část živnostníků si 

nevypracuje podnikatelský záměr, v rámci kterého zjistí předběžný obrat, bod zvratu či dobu 

návratnosti a v poslední řadě udržitelnost podnikání. Vesměs obyvatelé o těchto dvou 

důležitých zdrojích informací vůbec nevědí či dokonce je neumí zpracovat. Výsledkem 

neznalosti je založení živnosti, vložení svých úspor do podnikání a místo zisku se ocitnout          

ve ztrátě. 

Oblastmi s dlouhodobě nejvyšší podnikatelskou aktivitou podle OKEČ jsou 

velkoobchod a maloobchod, zpracovatelský průmysl, stavebnictví a profesní, vědecké                  

a technické činnosti. Velkoobchod a maloobchod odpovídá celosvětovému trendu, kdy se             

do popředí stále více dostává sektor služeb. Naopak mezi odvětví s dlouhodobě nejnižší 

podnikatelskou aktivitou patří výroba a rozvod elektřiny, plynu a tepla, veřejná správa                  

a obrana, těžba a dobývání a zdravotní a sociální péče. Rozsah podnikání v oblasti elektřiny, 

plynu a tepla odpovídá místním poměrům. Plyn není do značné části mikroregionu zaveden, 

co se týče tepla, jedná se o problém individuální (každý si vytápí sám, popř. dochází 

k vytápění v kotelnách pro bytové domy). Sociální a zdravotní péče je obyvatelům 

poskytována zejména v základní nabídce (praktický lékař) a to jen ve větších obcích. 

V mnoha případech se jedná o detašovaná pracoviště. 

Za další významnou příčinu poklesu podnikatelské aktivity lze považovat dotační 

negramotnost. Nejen EU, ale také samotné kraje či ministerstva zaměřují svou podporu              

na malé a střední podniky. Dotační podpora může podnikateli umožnit rozšířit své podnikání, 

vytvořit nová pracovní místa, posílit svou konkurenceschopnost aj. Zařazení mikroregionu 
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mezi regiony se soustředěnou podporou státu v tomto pohledu vyjadřuje určitou výhodu, která 

tkví v upřednostňování projektů malých a středních podniků.  

Dlouhodobým poklesem podnikatelské aktivity v mikroregionu dochází k postupnému 

uzamknutí vůči nově příchozím firmám, tzv. lock-in zmiňovaný již ve třetí kapitole.                  

Za příklad příčiny zániku mnoha malých a drobných podniků lze považovat příliv obchodních 

řetězců do blízkosti mikroregionu. V nedávné době rozšířil obchodní řetězec Kaufland svůj 

prodej do nedalekého města Krnov. Maso odebírá od místních chovatelů. Nicméně problém je 

v ceně tohoto masa. Kaufland maso od chovatelů vykupuje za nízké ceny. Chovatelům tato 

cena nepokrývá veškeré náklady. Důvodem nízkých výkupních cen je maso přivážené                 

ze zahraničí, kterými Kaufland produkci místních chovatelů může nahradit. Mnoho chovatelů 

se tak ocitá ve ztrátě, postupně ruší své chovy a zaniká. Podnikání v chovu se tak stává 

nedosažitelné a uzamčené pro ostatní. 

 

4.2.2 Návrh řešení 

Nabízí se mnoho možností, jak řešit problém poklesu podnikatelské aktivity. Jednou 

z nich je navázat na zpracování dlouhodobého záměru zmíněného v kapitole 4.1. Protože se 

záměr orientuje na nezaměstnané a jejich přípravu pro potenciální podnikatele, nabízí se             

na druhou stranu nutnost podpořit místní podnikatele, kteří rozšíří svou činnost a vytvoří nová 

pracovní místa. 

Místní iniciativy mohou využít endogenního potenciálu regionu a vytvořit tak 

podmínky podporující buďto další rozvoj již fungujících podniků nebo vznik podniků nových. 

Tyto podmínky lze vytvořit za pomoci několika nástrojů. Mezi doposud použité nástroje je 

možné zahrnout vymezení podnikatelských zón (např. zóna v obci Třemešná) a poskytování 

rekvalifikačních kurzů ze strany Úřadu práce. 

 Protože mikroregion nemá žádný pravidelný finanční příjem (členství ve svazku obcí 

je bezplatné a podle smlouvy svazek nehospodaří se žádnými finančními prostředky)                  

a jednotlivé obce mikroregionu jsou vesměs ve svízelné finanční situaci, nemohou si obce 

dovolit zvýhodnit ceny za nemovitosti a poplatky pro potenciální podnikatele. Proto se jako 

vhodný nástroj nabízí mj. poradenství. 

Obce mohou ze zákona zřizovat podnikatelské osoby. Jejich hlavní činnost, tj. dotační 

a podnikatelské poradenství, na jednu stranu poskytne místním malým a středním podnikům 

poradenství v oblasti čerpání finanční prostředků v rámci aktuálních programů, poradenství 

v případě zahajování nového podnikání (jak vytvořit podnikatelský záměr, co vše je nutno 
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udělat apod.), na stranu druhou místním podnikům zpracují žádosti o dotace, zajistí veškerou 

administrativu, pomohou s průzkumem místního trhu aj. V případě uznání žádost PO získá 

procentní provizi od příjemce podpory, v případě zaběhnutí podniku určitým ročním obratem, 

získá PO zpětně dané procento ze zisku za poskytnutí poradenství. 

Poradenských firem na českém trhu existuje nepřeberné množství. Nicméně malé                

a střední podniky jejich služeb buďto nechtějí využít a to z důvodu vysokých provizí nebo 

právě oni patří mezi dotačně negramotné. Procentní provize a ceny poradenských služeb tak 

musí odpovídat místním poměrům a cílům mikroregionu. Provize pak uhradí nejen platy 

pracovníků, ale zbytek navýší rozpočet obcí pro případné další investice. Mimo to se zřízením 

PO vytvoří nová pracovní místa vhodná také pro vysokoškolsky vzdělané, kterých je v této 

oblasti poskromnu, a proto právě oni odchází za prací do měst (tzv. „odliv mozků“).  

V současné době je několik programů vyhlášených právě Úřady práce, které se 

zaměřují na vzdělávání zaměstnanců podniků ve vytyčených odvětvích. Tyto programy 

podporují zvyšování odborných, nikoliv základních, znalostí, což by mohlo podniku přinést 

do budoucna určité inovace nejen v řízení, ale i ve výrobě. O zvyšování kvalifikace svých 

zaměstnanců nesmí rozhodovat tzv. „všeználek-ve skutečnosti neználek", kterých je opravdu 

mnoho a právě oni nevidí důvod pro další vzdělávání zaměstnanců a příležitost 100% úhrady 

nákladů vzdělávání považují za zbytečnost. 

Neziskový způsob podpory místních podnikatelů spočívá v pořádání bezplatných 

kurzů zaměřených na podnikatelskou problematiku, tj. tvorba podnikatelských záměrů, tvorba 

projektových žádostí, administrace, marketingová strategie apod. Důležitým bodem je v tomto 

případě informovat místní podnikatele o existenci těchto bezplatných kurzů, jejich výstupech 

a plynoucích výhodách pro podnikatele. 

Růstu podnikatelské aktivity je možné dosahovat také volbou vhodného odvětví 

podnikání. Vysoká podnikatelská aktivita je z provedené analýzy evidentní u zemědělství. 

Zemědělství má pro mikroregion velký význam i z historického hlediska. Je však nutné vrátit 

se buďto k tradičnímu zemědělství, kdy budou využity přírodní hnojiva vznikající chovem 

dobytka a omezeno pěstování technických plodin, nebo směřovat k ekologickému 

zemědělství, které je stále více uznávané a EU podporované. Mimo to se zvyšuje zájem                   

o biopotraviny. Zemědělci zaměřeni na ekologické či bio zemědělství mohou vytvořit nová 

pracovní místa, pokud budou svou činnost orientovat také na další zpracování produktů               

a jejich následný prodej s předponou bio. 

Za vhodnou formu podpory podnikatelské aktivity lze považovat již dlouhodobě 

zavedený projekt Škola obnovy venkova v Třanovicích, který odpovídá v případě Osoblažska 
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„best practices“. Projekt je zaměřen na tři významné oblasti, tj. zhodnocení venkovských 

komunit spoluprací s obcemi, vytváření obecní (venkovské) kultury podnikání a zhodnocení 

venkovského životního prostředí. Dosud realizovali nespočet projektů zaměřených na obnovu 

venkova, revitalizaci prostranství a podporu podnikání na venkově. [35] 

V rámci rozsáhlého projektu bylo, a je, realizováno nespočet individuálních projektů 

zaměřených na různé oblasti. Ty převážně vycházejí z „best practices“ realizovaných v jiných 

oblastech nejen ČR, ale i sousedních zemí. Mimo to jsou v rámci projektu organizovány různé 

konference a studijní cesty do zemí EU, kde jsou právě čerpány náměty pro další individuální 

projekty. [31] 

Obdobný projekt by umožnil obnovit v území mikroregionu zemědělskou tradici                 

a efektivněji využít ornou půdu. Projekt mj. představuje možnost jak dosáhnout kooperace 

mezi veřejným a soukromým sektorem, obdobné konference zajistí spolupráci a výměnu 

informací mezi identickými územími v ČR a zahraničí a tedy postupné navrácení života             

do oblasti. 

Úspěšným projektem Třanovic je mj. Venkovská podnikatelská zóna Třanovice. 

Podstata projektu vycházela z existence obdobného problému jako na Osoblažsku. Areál 

bývalých státních statků postupně chátral a byl částečně rozkraden. Poklesem zaměstnanosti 

v zemědělství, životní úrovně a stále větší mírou nezaměstnanosti v území se obec ocitla 

v situaci, kdy bylo akutní najít vhodné řešení. Tímto řešením se stala Venkovská 

podnikatelská zóna Třanovice. Součástí rozsáhlého projektu bylo nejen vyřešit vlastnictví 

statků, ale také vytvořit vhodnou dopravní a technickou infrastrukturu, rekonstrukce subjektů 

a výstavba objektů nových. Areál dnes využívá více jak 20 podnikatelských subjektů, které 

přinesli nová pracovní místa do oblasti. [19] 

 

4.3 Vysoká nezaměstnanost 

4.3.1 Analýza problému 

 Vysoká nezaměstnanost je dlouhodobým problémem mikroregionu. Tím staví území 

na nejvyšší příčky žebříčku v ČR, co se týče míry nezaměstnanosti. Co však zapříčiňuje tak 

vysokou nezaměstnanost? Příčin je v tomto případě mnoho a je velice obtížné je všechny 

identifikovat a následně odstranit. 

 Na počátku všeho hraje důležitou roli vzdělání. Ještě před několika desítkami let 

převažovalo vzdělání v učebních oborech. Obory ukončené maturitní zkouškou představovaly 
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„vyšší“ formu vzdělání, která odpovídá, ve srovnání se současným vývojem, vzdělání 

bakalářskému (viz kapitola 3). Nicméně právě tento posun hraje významnou roli. Co bylo 

dříve vyráběno manuálně, dnes je vyráběno automaticky, kde bylo dříve potřeba 5 lidí              

na jednu činnost, dnes zvládne člověk jeden. S tím jsou však spojeny rostoucí požadavky           

na vzdělání, znalosti a schopnosti pracovníků. Z důvodu růstu konkurenceschopnosti trhu 

zaměstnavatelé upřednostňují spíše pracovníky s vyšším lidským a sociálním kapitálem, kteří 

představují vyšší produktivitu. S takto zaměřenou selekcí pracovních sil vzniká nejistota           

na trhu práce.  

Nejistota spojena s úrovní vzdělání se mnohem intenzivněji projevuje v případě 

pracovních míst určených pro nízkokvalifikovanou pracovní sílu. Ta je nahrazována 

kapitálem z důvodu neustále probíhajícího technologického pokroku. Nízká kvalifikace 

pracovních sil v mikroregionu představuje překážku v přílivu potenciálních podnikatelů. Již 

kapitola 4.1 pojednává o problému vzdělanosti a obsahuje návrhy možných řešení. 

Mimo to nejistotu způsobuje zánik tradičních řemesel (v mikroregionu tradiční 

zemědělství a chov zvířat), nejistota pracovních míst ovlivněna např. světovou hospodářskou 

krizí a nerovnoměrné rozložení příležitostí nových. Nové pracovní příležitosti vesměs 

vznikají v místech s vhodnými lokalizačními faktory, tj. ve městech či jejich okrajích, které 

podnikům přináší snížení dopravních nákladů, posilování dodavatelsko-odběratelských vztahů 

a další výhody plynoucí z vyšší koncentrace, tzv. aglomerační výhody.  

Nejenže nové pracovní příležitosti vznikají v mikroregionu pouze ojediněle, 

významným strůjcem růstu nezaměstnanosti je pokles podnikatelské aktivity způsobený 

v první řadě odchodem významných podniků do lokalizačně výhodnějších oblastí (HAVLÍK 

OPAL s. r. o.), v druhé řadě zánikem místních podniků. Zánik je však v mikroregionu spíše 

důsledkem neznalosti podnikatelské problematiky, trhu a s tím spojené nerozvážnosti a vidiny 

vysokého výdělku místního obyvatelstva. Podrobněji se tímto problémem zabývá předchozí 

kapitola. 

Obdobný názor zastává také starosta obce Jindřichov: „Nikdy zde nebyla podpora 

rozvoje jiných oblastí výroby, než zemědělství. Z tohoto důvodu si myslím, že průběžně klesala 

vzdělanost obyvatelstva. V současné době je potřeba v různých sférách vysoká úroveň 

vzdělání, která tady chybí zejména u středních a starších obyvatel. Mnoho obyvatel ztratilo 

pracovní návyky, a když se najde pracovní příležitost, tak ji většinou odmítají a nemají zájem 

se zapojit do pracovního režimu.“.   

Trh práce pro místní pracovní sílu nepředstavuje pouze nejistotu, ale pro mnoho z nich 

také jistotu a to ve formě štědré sociální podpory. Podpora nezaměstnanému přináší 
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pravidelný měsíční příjem při nulové námaze. Zdejší poměry nepředstavují vysoké finanční 

náklady na živobytí (nízké nájmy, omezené osobní potřeby), proto na jejich úhradu sociální 

podpora vystačí.  

Skupina dlouhodobě nezaměstnaných obyvatel postupem času, kdy nejsou (protože 

nemusí být) aktivně zapojeni do pracovního procesu, dlouhodobě žijí ve snížených sociálních 

podmínkách a přijímají pravidelnou podporu ze strany státu, snižují úroveň svých potřeb. 

Potřeby dlouhodobě nezaměstnaných místních obyvatel je možné kvalifikovat podle 

Maslowovy pyramidy potřeb uvedené v obrázku č. 4.1. Na základě pěti úrovní lze skupinu 

dlouhodobě nezaměstnaných obyvatel mikroregionu rozčlenit do dalších tří podskupin. 

 

Obr. 4.1: Kvalifikace potřeb dlouhodobě nezaměstnaných  
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Zdroj: http://zrcadlo.blogspot.com/2008/06/maslowova-pyramida.html, vlastní doplnění a úpravy 

 

Princip pyramidy spočívá ve snaze uspokojit vyšší úroveň potřeb. K tomu je důležité 

dosáhnout plného uspokojení potřeb předešlé úrovně (pro přežití je důležité jídlo a pití, 

bezpečí je až na druhém místě). Ve výjimečných případech vyšší úroveň potřeby předbíhá 
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úroveň nižší (často u lidí trpících anorexií, kdy seberealizace, sebeúcta převažují nad 

fyziologickými potřebami – jídlem apod.). Tento případ je rozveden v textu níže. Žebříček 

potřeb je u dlouhodobě nezaměstnaných omezen na potřeby nižšího řádu, kde se zařazují 

všechny tři podskupiny nezaměstnaných. 

První podskupinu tvoří dlouhodobě nezaměstnaní, kteří uspokojují pouze 

nejzákladnější potřeby pro přežití, tj. jídlo, pití, vyměšování, kyslík aj. Tito lidé bydlí v té 

nejhorší možné formě, v neustálém nepořádku. Své příbytky mají vybavené vším, co na ulici 

a u kontejnerů našli. Stejně tak je to s oblečením. Hygiena je vesměs velice zanedbávána              

a pracovní návyky jsou nulové. Ve městech tuto skupinu zastupují tzv. bezdomovci.  Protože 

Osoblažsko je spíše venkovskou oblastí, nejedná se o bezdomovce jako takové, ale jedná se           

o osoby sociálně vyloučené žijící ve starých domech, které jsou dlouhodobě neobydlené. 

Domy představují velice nebezpečný úkryt před vnějším světem, protože jsou vesměs                  

v dezolátním stavu. Místní obyvatelé o těchto lidech vědí, turisté a návštěvníci o nich nemají 

tušení, jelikož se veřejnosti spíše straní a nepřebývají na ulicích, jako je tomu u bezdomovců 

ve městech. 

Druhou skupinu tvoří dlouhodobě nezaměstnaní, kteří díky sociální podpoře mohou 

bydlet i v bytech s nízkými nájmy (často holobyty nebo byty nejnižší kategorie), nicméně           

i zde převládá nepořádek zapříčiněný dřívějšími návyky. Vybavení bytů již nepředstavuje 

odpad z kontejnerů, ale spíše se jedná o vybavení z druhé ruky („second hand“). Stejné je to           

i s oblečením. Tato skupina sice rozšířila své potřeby o potřebu tepla a světla, nicméně 

v mnoha případech jsou od jejich zdrojů odpojeni z důvodu dlouhodobého neplacení.  

Poslední podskupina dlouhodobě nezaměstnaných taktéž téměř ztratila pracovní 

návyky, ale jejich život se od podskupiny první výrazně odlišuje. Na významu mj. nabývá 

potřeba mít prostor pro život a pohyb. Bydlení je velice skromné, vybavené převážně 

nábytkem z druhé ruky. Protože však disponují určitými pracovními návyky (i když velice 

malými), jedná se o bydlení čisté. Oblečení je pořízeno také z druhé ruky, ale objevují se              

i návyky pořídit si oblečení zcela nové, avšak neznačkové s nízkou kvalitou. Tato podskupina 

nezaměstnaných dosahuje do úrovně potřeb psychologických, přestože se stále jedná                    

o potřeby nižšího řádu. Jedná se o úroveň bezpečí a jistoty, kterou je nutno rozdělit do dvou 

podúrovní. Dlouhodobě nezaměstnaní dosáhnou pouze první podúrovně, kterou tvoří potřeby 

zdraví, pocit pohody, potřeba pořádku, zákona, pojištění, ochrana před nemocemi, potřeba 

pomoci při nemoci apod. Druhé podúrovně dosahují skupiny krátkodobě nezaměstnaných            

a zaměstnaných obyvatel mikroregionu. Úroveň je tvořena např. potřebami stability a jistoty 

zaměstnání, zaměstnaneckých výhod, potřeba finančních zásob a jistoty. 
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 Přestože dlouhodobě nezaměstnaní jedinci ztrácí pracovní návyky a jejich potřeby 

jsou značně omezené, u mnoha z nich jsou potřeby vyšší úrovně přednější před potřebami 

úrovně nižší. Často jsou potřeby lásky a sounáležitosti přednější než potřeby bezpečí a jistoty. 

Dlouhodobě nezaměstnaný zakládá rodinu a vychovává děti, i když v tísnivých finančních              

a snížených sociálních podmínkách. Pokud nepracuje, na jednu stranu nemůže dětem 

zabezpečit kvalitní vzdělání mimo region a jeho blízké okolí a na stranu druhou předává tento 

návyk svým potomkům. Děti se návykům učí rychle. Přestože dosahují ve větší míře 

maturitního vzdělání namísto vyučení, po jeho ukončení pokračují ve stejných kolejích jako 

rodiče. Zaregistrují se na úřad práce a nehledají aktivně zaměstnání. 

Dlouhodobě nezaměstnaní se začleňují do skupiny lidí obdobné úrovně a stejnými 

potřebami. Na jednu stranu se jedná o obyvatele závislé na podpoře bez dalšího příjmu,          

na stranu druhou velká část této skupiny nezaměstnaných holduje alkoholu. Za významný 

problém je tedy nutno považovat nejen špatné návyky nezaměstnaných, ale také samotnou 

alokaci podpory ze strany státu. Situaci vystihuje myšlenka starosty Města Albrechtice 

„Kdyby lidem stát sebral všechny sociální dávky, zejména v produktivním věku, tak by je 

možná donutil jít do práce“ 

  

4.3.2 Návrh řešení 

Navrhnout účinné řešení dlouhodobě přetrvávajícího problému vysoké 

nezaměstnanosti je velice složité. Nicméně existuje mnoho postupů, které ke zlepšení či 

částečnému odstranění problému napomůžou nebo mohou představovat první krok správného 

směru. Proto je důležité se touto oblastí aktivně zabývat i na regionální úrovni a využít všech 

možných dostupných prostředků. 

Jedním z možných řešení je dlouhodobý projekt zaměřený na dlouhodobě 

nezaměstnané obyvatelstvo již několikrát zmíněný výše. Nejen že je orientován na podporu 

zvýšení podnikatelské aktivity a s tím spjatých nových pracovních míst, ale také na samotné 

vzdělávání místního obyvatelstva a jejich kvalifikační přípravu pro potenciální podnikatele. 

Doposud však opomíjí řešení samotné nezaměstnanosti a sociální úrovně místního 

obyvatelstva, což představuje poslední z nejdůležitějších pilířů rozvoje mikroregionu. 

V současnosti je možné za významnou příležitost v řešení situace na Osoblažsku 

považovat podporu ze strukturálních fondů. Několik z mnoha aktuálně vyhlášených výzev 

v rámci OP LZZ (operační program Lidské zdroje a zaměstnanost) představuje podporu            

ve výši 100% uznatelných výdajů, např. výzva „Mezinárodní spolupráce“. Výzva je určena 
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mj. pro obce a jimi zřizované organizace a nabízí možnost získat finanční prostředky 

v rozmezí 1-10 mil. Kč. Mezi podporované aktivity spadá např. přenos inovací či „best 

practices“ v oblasti boje s nezaměstnaností do prostředí ČR na místní, regionální nebo 

celostátní úrovni. [26] 

 Vhodným příkladem inovativního přístupu k boji s nezaměstnaností je projekt 

uskutečněný ve Francii s názvem BEACON – podpora iniciativy a vytvoření nových činností 

v Dolní Normandii. Projekt spočívá ve vytvoření tzv. domu nezaměstnanosti a vzdělávání, 

který poskytuje podporu uchazečům o zaměstnání (výuka, poradenství apod.) v určité míře 

motivovaných začít své vlastní podnikání. Projekt je založen na stanovisku, že je nutno 

vytvořit specifický systém podpory pro uchazeče o zaměstnání, kteří jsou již dlouho 

vyloučeni z trhu práce a chtějí začít podnikat. Do projektu jsou zapojeny místní a regionální 

orgány, podnikatelské inkubátory, komory, vzdělávací instituce, firmy, skupiny 

zaměstnavatelů aj.  

Právě tato podpora nejenže sníží nezaměstnanost, protože lidé začnou podnikat, ale 

právě tyto lidi správně podnikat naučí, čímž zabrání poklesu podnikatelské aktivity z důvodu 

špatně zvolené oblasti podnikání a nedostatečných znalostí. Mimo to zvýší kvalifikaci 

obyvatel Osoblažska a díky spolupráci se soukromou sférou bude schopna zajistit členům, 

kteří absolvují vhodnou vzdělávací aktivitu, pracovní místo. Vzdělávací aktivity zprostředkují 

místní školy (např. střední škola ve Městě Albrechticích). Podstata podpory je založena               

na PPP, tj. na kooperaci (partnerství) veřejného a soukromého sektoru při řešení problému. 

[16] 

 Do řešení problematiky nezaměstnanosti se mohou zapojit také samotné pobočky 

úřadu práce. Místní pobočkou je ÚP Osoblaha, regionální pak ÚP Bruntál. Pro úřady práce je 

vyhlášena aktuální výzva „Posílení aktivních politik zaměstnanosti“. Mimo rekvalifikace               

a veřejně prospěšné práce, na které se výzva zaměřuje a úřady práce je již podporují, je možné 

z programu OP LZZ pro tuto výzvu realizovat projekty zaměřené na motivační aktivity             

pro obnovení pracovních návyků, prevenci dlouhodobé nezaměstnanosti pro mladé do 25-ti 

let (tzv. První příležitost) a starších 25-ti let (tzv. Nový start) apod. Přestože úřady práce 

realizují některé projekty, ne každý je s nimi spokojen. Starosta obce Jindřichov si o OP LZZ 

veřejné práce myslí, že „pro řadu lidí to mělo velký význam, posléze si i našli nějaké 

zaměstnání, ale pracovat zadarmo není správný směr k tomu, jak ty lidi dostat do práce.“ [26] 
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4.4 Nevyužitý potenciál cestovního ruchu, dopravy a zemědělství 

4.4.1 Analýza problému 

 Doposud práce opomíjela významnou oblast, tj. cestovní ruch. Nejen starostové obcí, 

ale i samotní obyvatelé cítí potřebu směřovat své snahy na cestovní ruch. Cestovní ruch může 

být vhodným řešením problémů, musí však být správně zaměřen. Orientace a využití 

potenciálu území je jedním z problémů mikroregionu.  

 Osoblažsko je postiženo poklesem podnikatelské aktivity a vysokou mírou 

nezaměstnanosti. Právě cestovní ruch je jedním z hlavních potenciálních faktorů 

ekonomického rozvoje regionu. Přesto tento rozvoj významná část místního obyvatelstva 

nepociťuje. Příčinou je nedostatečná aktivita v oblasti cestovního ruchu. Na toto tvrzení 

zejména starostové členských obcí argumentují tím, že pro obec dělají, co mohou                       

a do cestovního ruchu investují nemálo finančních prostředků. Na druhou stranu si však 

neuvědomují, že jejich obec je velice malá co do rozlohy a významu, proto sebevětší snaha 

nepřinese očekávaný výsledek. Mimo to každá obec podporuje rozličný druh cestovního 

ruchu (cykloturistika, sakrální turistika aj.), proto nedokážou jako celek přilákat turisty. 

 Nedostatečnému rozvoji cestovního ruchu napomáhají přístupy jednotlivých členských 

obcí k řešení problému. Jsou obce, které jsou schopny využít všech možných dostupných 

prostředků k tomu, aby opravili kostely, cesty, vytvořili malé rekreační areály určité úrovně, 

opravili památky apod. (např. obec Bohušov, Město Albrechtice, Jindřichov) a na druhou 

stranu jsou obce, které nejeví zájem o památky na svém území a nejen to (např. obec Slezské 

Pavlovice, Hlinka, z velké části obec Vysoká atd.). 

 Podstatnou roli sehrává i kvalita dopravy v oblasti. Doprava je nejen pro cestovní ruch 

nedílnou součástí. Velký význam však má pro místní obyvatelstvo a potenciální investory. 

V první řadě se jedná o kvalitu cest. V mikroregionu je cca 168 km silnic I., II. a III. třídy. 

Tabulka č. 4.1 uvádí přehled velikosti silnic podle jednotlivých tříd a denní zatíženost 

jednotlivých úseků dopravou. Dopravou nejzatíženější je silnice první třídy spojující velká 

města vně i uvnitř mikroregionu s hraničním přechodem Bartultovice v obci Vysoká. Kvalita 

silnice odpovídá zatíženosti a významu pro tuto oblast.  
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Tab. 4.1: Silniční síť mikroregionu, její velikost a denní zatíženost 

Třída silnice KM (cca) 
Sčítání dopravy 2010 (za den) v rozsahu km 

3001-5000 1001-3000 501-1000 1-500 

I. 20 6 5 9 0 

II. 32 0 5 12 15 

III. 116 0 0 14 0 

Celkem 168 6 10 35 15 

Zdroj: ŘSD, vlastní výpočty 

 

U silnic druhé a třetí třídy je tomu naopak. Za kvalitní silnici II. třídy lze považovat 

pouze silnici II/453 z Města Albrechtice do Hynčic. Silnice II/457 svou kvalitou této třídě 

neodpovídá. Její část ve směru od silnice I/57 na obec Jindřichov, město Janov a obec 

Petrovice je rekonstruována, její druhá část na opačný směr (obec Osoblaha) rekonstruována 

není. V zimních měsících není dostatečně udržována a tedy vesměs neprůjezdná. Její šíře 

neodpovídá kamionové či nákladní dopravě (dvě takto velká auta mají problém se vyhnout), 

která je důležitá pro zásobování případných podnikatelských subjektů. Přitom právě tato 

silnice je značně vytížena. Denně tudy projede až tisíc aut. 

Nejdelší silnice v mikroregionu, tj. III/45814, má cca 21 km. Spojuje Město 

Albrechtice s odlehlým Piskořovem, Hrozovou ve směru na obec Bohušov. Cesta je na jednu 

stranu v evidenci Ředitelství silnic a dálnic, na stranu druhou není opravována a udržována. 

Její povrch je tvořen velkými kameny zapuštěnými do země s mezerami asi 5-10 cm. Jedná se 

o typ silnice, které byly často stavěny před válkou. Cesta je sjízdná, nicméně řidiči riskují 

zničení auta. Právě ona může místním obyvatelům zkrátit cestu do Města Albrechtic pomalu         

o polovinu. Příkladem je vzdálenost mezi Slezskými Rudolticemi a Městem Albrechtice. 

Délka trasy činní 15 km. V případě zprůjezdnění silnice III/45814 je vzdálenost pouhých cca 

9 km. [31] 

Problematika dopravy netkví pouze v kvalitě silnic, ale také v četnosti a návaznosti 

místních spojů. Okrajově je rozebrána v kapitole 3.2. V mikroregionu provozuje autobusovou 

dopravu Osoblažská dopravní společnost s. r. o. na pěti linkách, čímž propojuje veškeré obce 

a katastrální území obcí s nejbližším významným městem mimo mikroregion, tj. Krnovem. 

Vlakovou dopravu zajišťují České dráhy v kooperaci se Slezskými zemskými drahami. 

Železniční doprava však nepropojuje všechny obce (pouze 8 obcí ze 14). Proto je důležitá 
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návaznost spojů autobusových a vlakových. Ukázku spojení z města Krnov do nejodlehlejších 

částí mikroregionu (Slezské Pavlovice a Petrovice) znázorňuje příloha č. 4. 

 Přímých spojů do Slezských Pavlovic je přesně polovina. Ostatní spoje představují 

minimálně jeden přestup. V dopoledních hodinách je autobusové spojení velice složité           

a nepraktické. Jedinou výhodou je noční spoj, jehož absence je naopak zjevná u spojů 

z Krnova do obce Petrovice. Přestože denních spojů do této obce je nepatrně více, žádný není 

přímý. Ve všech případech je nutno jednou přestoupit v obci Jindřichov na autobus. Přesto je 

do obce Petrovice snazší dostupnost – lidé nemusí přestupovat na úzkorozchodný vlak                

na okraji mikroregionu, který představuje problémový článek v dopravě. 

 Nejedná se o problém ze strany provozu, ale problém ze strany návaznosti na vlak ČD 

ve směru z Krnova na Jeseník a naopak a na autobus. Úzkokolejný vlak jede v jednom směru 

jednou za 4 hodiny a navazuje na vlaky na hlavní koleji. Mimo dobu návaznosti neexistuje            

na vlaky jedoucí na hlavní koleji návaznost ani ze strany autobusové dopravy. Autobusová 

zastávka se nachází pod železnicí, cca 5 minut rychlé chůze. Průměrná doba čekání                     

na autobusový spoj je asi 1 hodina, na vlak 12 minut. Návaznosti dopravy jsou uvedeny 

v příloze č. 5. 

Posledním významným problém, který v sobě skýtá potenciál, je zemědělství. 

Aktuální situaci částečně nastínila kapitola č. 3. Dříve zemědělská oblast Osoblažsko se 

v posledních letech mění v území sadů a luk. Významná část zemědělské půdy byla vyčleněna 

pro výsadbu ovocných stromů podporovaných z fondů EU. Díky dotační podpoře nechávají 

zemědělci zatravňovat některé zemědělské pozemky a vytváří z nich louky či pastviny.  

Na tyto úkony se lze dívat ze dvou úhlů pohledu. Prvním je ten pozitivní, kdy právě 

změna v sadbě představuje pro půdu její obnovení, tvorbu živin a tedy zúrodnění. Druhý úhel 

pohledu je negativní. Louky či pastviny nepředstavují problém, protože chov dobytka 

k zemědělství z velké části patří. Problémem však je tvorba ovocných sadů.  

Záměr podporovat vznik a obnovu ovocných sadů nelze považovat za nevhodný, 

pouze za špatně koncipovaný. Jeho vznik zapříčinilo stárnutí sadů a celkové zhoršení pozice 

českého ovocnářství. Podpora výsadby nových sadů i v oblastech, které pro ovocnářství 

typické nejsou, představuje hlavní nedostatek. Mikroregion je zemědělskou oblastí. 

Zemědělství představovalo a stále ještě představuje (i když dnes jen v minimální míře) 

základní pilíř rozvoje území. Ovocné sady v mikroregionu existovaly vždy. Nicméně ty 

původní, kterých není mnoho, obnovovány nejsou a jsou ve velké míře vysazovány nové            

na úkor úrodné zemědělské půdy. 
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Nedostatečná podpora tradičního zemědělství, neznalost zemědělců veškerých 

současných dotačních titulů či dokonce obava z náročného dotačního procesu vedou 

zemědělce k takto unáhleným krokům. V tomto případě stačí, když si dotaci vyřídí jeden 

zemědělec, poskytne informace dalším a celý dotační proces je tak jednodušeji zvládnutelný 

než v případě individuálních projektů různého zaměření. Výsadba ovocných sadů přináší 

zemědělci finanční prostředky s minimálními náklady na údržbu. Zemědělství jako takové je 

vzhledem k tomu „prodělečnou činností“. 

S úpadkem zemědělství úzce souvisí ukončení chovů dobytka a postupná devastace 

prostor statků. Jen malé množství budov bývalých statků je dnes využito k jiným účelům či 

k účelům chovu dobytka. Donedávna existovala šance budovy rekonstruovat a zachovat je. 

Dnes jsou z nich vesměs jen ruiny, jejichž oprava již nemá smysl. 

 

4.4.2 Návrh řešení 

Jednou z možností podpory cestovního ruchu a tedy i rozvoje mikroregionu 

Osoblažsko, je zavedení destinačního managementu. Destinační management v oblasti 

okrajově funguje, ale pouze v rámci euroregionu Praděd. Rozloha a různorodost oblastí, které 

do euroregionu spadají (zejména ze strany Polska), nedokážou podchytit potenciál 

Osoblažska. Proto je významným krokem zavést vlastní destinační management. 

Destinační management představuje techniky, nástroje a opatření aplikovatelné pro 

plánování, komunikaci, rozhodování apod. Na jeho základě vzniká společné sdílené logo               

a značky, které jsou vizuálním nástrojem pro návštěvníky dané destinace. Značky podporují                 

a vytvářejí identitu a image destinace. Jelikož je mikroregion spojen s pohádkovým 

loupežníkem Hotzenplotzem (název odvozen od bývalého německého názvu Osoblahy – 

Hotzenplotz), může právě on tvořit společné logo. Loupežník byl použit již v několika 

projektech, např. S loupežníkem Hotzenplotzem krajem Osoblažska. 

Zavedení destinačního managementu pozitivně ovlivňuje podnikatelskou                             

i nepodnikatelskou sféru (podpora malého i středního podnikání), rozvoj sociálně – kulturní 

sféry (vytváření pracovních míst, udržování kulturních tradic, historie apod.) a zejména 

rozvoj, který je v souladu s trvalou udržitelností životního prostředí, což koresponduje 

s horizontálním tématem EU pro rozpočtové období 2007-2013, tj. udržitelný rozvoj. [2] 

 Příkladem existence destinačního managementu na úrovni mikroregionu je Destinační 

management mikroregion Kahan, jehož působnost se nesoustředí pouze na území 

mikroregionu, ale má značné vazby s celým regionem jihozápadní Brněnsko. Do předmětu 
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tohoto projektu patří např. vytvoření sezónních produktových balíčků pro jednotlivá roční 

období, které zahrnují turistické cíle, atraktivity a produkty dostupné na území působnosti 

projektu. Součástí je také propagace těchto balíčků formou letáčků, účasti na veletrzích, 

rozšíření internetových stránek aj. [20] 

 Přenesení této praxe do mikroregionu Osoblažsko vytvoří jednotný přístup všech 

členských obcí k cestovnímu ruchu. Nejenže dojde k jednotnému sladění informačních 

ukazatelů, tabulí, propagaci apod., ale vytvoří se ucelený turistický region (doposud 

mikroregion nefunguje jako celek, každá obec „jede za sebe“). Mikroregion nedisponuje 

žádnou dlouholetou (historickou) tradicí, mimo Osoblažskou krajku. Proto se na základě 

dobových fotografií či archívu nabízí možnost navázat na tehdejší tradice a činnosti, které se 

mohou promítnout jako součást destinačního managementu. 

 Tradicí se mohou stát trhy. Doposud se v obcích konají vánoční či velikonoční trhy               

a jarmarky. Existují historické fotografie, které vypovídají o konání trhů na náměstích. Např. 

fotografie trhu v Osoblaze v příloze č. 6 (nízká kvalita fotografie). Je evidentní, že takto 

rozsáhlých trhů dnes dosáhnout nepůjde. Ale v rámci destinačního managementu, současně 

propojeným s podporou malých a středních podniků, se nabízí možnost konání prodejního             

a výstavního trhu řemesel v mikroregionu. Jejich pořádání každoročně převezme jiná členská 

obec mikroregionu. Podstatou je oslovit místní malé a střední podnikatele, aby se zúčastnili 

takového trhu, prezentovali se, dostali se do povědomí široké škále lidí a prodali své výrobky. 

Jádrem věci však je oslovit co nejširší škálu lidí, kteří na tyto trhy zavítají. Toho lze 

dosáhnout pouze správnou a dostatečnou propagací. 

 Rozvoji cestovního ruchu napomůže zlepšení kvality silnic a dopravní dostupnosti. 

Jedinou cestou pro obce s malým rozpočtem, jak dosáhnout kvalitnější dopravní 

infrastruktury, jsou finanční prostředky z evropských fondů (např. ROP Moravskoslezsko). 

Pro dopravní dostupnost však finanční prostředky nejsou třeba. Svou roli sehraje lepší 

kooperace s dopravci a následná úprava dopravních spojů tak, aby byla zajištěna jejich 

návaznost. 

 Otázkou je, jaké postupy zvolit pro zlepšení situace v zemědělství. Protože 

mikroregion není příjemcem finančních prostředků a rozpočty obcí nedovolí velkolepou 

podporu zemědělců, aby zajistili jejich fungování, nabízí se řešení jiné. Tím je postupný 

přechod zemědělců z tradičního zemědělství na ekologické, které je v současnosti 

podporované EU, uznávané a velice žádané ze strany běžných obyvatel a konzumentů 

zemědělských výrobků. Právě pro ně ekologické výrobky přináší přidanou hodnotu. 



62 
 

 Na ekologické zemědělství se zaměřila také podpora na Ukrajině. Značné výhody 

podpora přináší zejména venkovským zemědělcům, kteří bojují s rostoucími náklady                    

a klesajícími příjmy. Ukrajina exportuje zejména biokukuřici, biošpaldy a biopohanku, 

v případě aromatických rostlin levanduli, koriandr a šalvěj. Projekt s názvem „EcoFinLan“ 

pro venkovské zemědělce představuje skutečnou alternativu tradičního zemědělství. Ukrajina 

disponuje mj. velikostně nadprůměrnými plochami určenými pro ekologicky certifikovaný 

sběr lesních plodů (houby, borůvky, brusinky, bezinky aj.). [34] 

 Růst orientace státu a EU na ekologické zemědělství je evidentní z Akčního plánu ČR 

pro rozvoj ekologického zemědělství v letech 2011 až 2015. Podíl ekologického zemědělství 

v ČR dosahuje necelých 10 %. Ve srovnání s Rakouskem, kde je tento druh zemědělství 

podporován mnohem více, je podíl o více jak 6 % menší. Podpora ekologického zemědělství 

je směřována z Programu rozvoje venkova 2007-2013 pod názvem Agroenvironmentální 

opatření. [27] 

 Výhodou ekologického zemědělství oproti zemědělství klasickému jsou přísnější 

kontroly biozpracovatelů a ekologicky hospodařících podniků, což spotřebitelům zaručuje 

kvalitu. Mimo to ekologické zemědělství nepřispívá ke zhutňování a erozi půdy a chrání 

podzemní vody před znečištěním. Podstatným přínosem je nutnost zřídit nové studijní obory    

a vytvoření nových pracovních míst, které v tradičním zemědělství nahradila technika. 

Zavedení ekologického zemědělství v mikroregionu by tak mělo pozitivní vliv                           

na nezaměstnanost. Právě v oblasti zemědělství v minulosti pracovala velká část místního 

obyvatelstva. Tito obyvatelé představují vhodnou pracovní sílu bez nutnosti další odborné 

kvalifikace. Vhodné je pouze zaškolení.  

 Pro ekologické zemědělce lpí přínos v ceně bio produktů, které jsou mnohem vyšší, 

přesto jsou spotřebitelé ochotni za kvalitní potraviny zaplatit mnohem více než za potraviny 

méně kvalitní. V současnosti je trh s potravinami přesycen nekvalitními levnými potravinami 

s nízkým obsahem vitamínů a jiných lidskému zdraví prospěšných látek. Za kvalitní potravinu 

(vesměs z dovozu) je nutno zaplatit mnohem více, než kdyby se jednalo o stejnou potravinu 

vypěstovanou v tuzemsku.  

 Pro řešení problematiky v zemědělství přináší inspiraci nespočet drobných projektů 

v rámci rozsáhlého projektu Škola obnovy venkova v Třanovicích uvedená výše. Jádro pro 

řešení aktuální situace však představuje samotný zájem ze strany zemědělců. Pouze tak bude 

jakákoliv sebemenší snaha efektivní a může být dosaženo pozitivních výsledků. 

 

 



 
 

5 Závěr 

 Mikroregion Osoblažsko představuje učebnicový příklad regionu, na jehož vývoji se 

negativně podepsala válečná historie a současná politika státu. Region zaujímá postavení 

problémového regionu, který je ze zákona podporován státem. Nicméně je rozdíl mezi 

podporou a podporou. Protože zákon rozlišuje tři druhy problémových regionů s odlišnými 

problémy, je velice složité nastavit systém podpory tak, aby pozitivně působil na všechny. 

Stejně tak je problém v jednotném přístupu státní politiky.  

V mikroregionu dlouhodobě dochází k akumulaci problémů, které jsou navzájem 

provázané. Řešení pouze jednoho nepředstavuje správný krok k jeho úplnému odstranění. 

Starostové členských obcí v převážné většině své síly a finanční prostředky alokují na sociální 

oblast a turismus s předpokladem, že jejich počínání je správné. Zpočátku se může zdát, že 

toto zaměření pozitivně ovlivňuje sociální úroveň a situaci řeší. Po čase se však prokáže, že 

nezaměstnanost je konstantní a úbytek firem progresivní. Turismus je na jednu stranu volba 

správná, ale výsledek orientace na tuto oblast nepřinese očekávané výsledky (vznik nových 

pracovních míst a příliv turistů), dokud nebudou odstraněny základní příčiny problémů.  

Významným krokem k řešení všech těchto problémů je vypracování dlouhodobého 

záměru (projektu), který vytvoří postupnou cestu ke zlepšení situace. Veškerá navrhovaná 

řešení, která je možno v rámci záměru realizovat, jsou v souladu se strategickými tématy 

(Podnikání, Lidé, Území) Strategického plánu rozvoje mikroregionu Osoblažsko. Záměr se 

orientuje na snížení nezaměstnanosti a připravení nedostatečně kvalifikované pracovní síly 

pro potenciální podnikatelé.  

Mikroregion Osoblažsko dlouhodobě postihuje pokles počtu obyvatel. Z částí 

k poklesu dochází přirozenou měnou, převážně však migrací, zvláště pak mladých lidí a rodin 

s dětmi. Rozšíření výše zmíněného dlouhodobého záměru (projektu) o oblast úbytku obyvatel 

a vytvoření vhodné strategie částečně dokáže zamezit dalšímu úbytku. Strategii je nutno 

zaměřit na zvyšování a zkvalitňování vzdělání místních obyvatel, díky kterému se dokážou 

lépe uchytit na trhu práce a sladit pracovní život s životem rodinným. Zlepšení souladu mezi 

prací a rodinnou podporují programy z OP LZZ či pravidelně celostátně vyhlašovaná soutěž 

„Obec přátelská celé rodině“. Soutěž přináší nejen zvýšení prestiže obcí, ale také možnost 

získat finanční ocenění. 

Změna přístupu ke vzdělávání obyvatel ovlivní mj. podnikatelskou aktivitu 

v mikroregionu. Příčinami dlouhodobého poklesu podnikatelské aktivity jsou zejména 

nedostatečná kvalifikace a znalosti v oblasti podnikání, v mnoha případech také „dotační 
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negramotnost“. Ke zlepšení situace přispěje poradenství orientované nejen na dotace, ale také 

na základní podnikatelské postupy, které jsou významným krokem k založení úspěšného 

podnikání. Podstatné je poskytovat základní poradenství bezplatně, v případě úspěchu 

konkrétního projektu či podnikatele za nízkou provizi (odměnu).  

Za dlouhodobě velice podstatný problém lze považovat vysokou nezaměstnanost. 

Právě v této oblasti se projevuje špatně nastavená politika státu, tj. sociální politika a samotná 

podpora v nezaměstnanosti. Ta je orientována na osoby, které ztratily práci a tudíž i možnost 

měsíčního příjmu. Výsledkem by mělo být dočasně zabránit nezaměstnanému, než si najde 

zaměstnání nové, vyloučení ze společnosti a umožnit tak kvalitní život. V případě dlouhodobé 

nezaměstnanosti v oblasti s vysokou absencí práce, jakou je mikroregion, podpora neplní svůj 

účel. Jejím výsledkem pak je ztráta pracovních návyků s jistotou pravidelného měsíčního 

příjmu. Tito lidé již nevidí nutnost hledat si práci.  

 V mikroregionu přispívá dlouhodobé nezaměstnanosti také nízká kvalifikace                   

a neochota místního obyvatelstva dojíždět za prací. Neřešením problému v jeho počátku 

přináší vývoj další generace potenciálních dlouhodobě nezaměstnaných. Zvyšování 

kvalifikace místního obyvatelstva přispěje ke zvýšení sebevědomí, motivace, znalostí a šance 

najít si snadněji zaměstnání. Právě na nezaměstnanost se zaměřuje výše zmíněný dlouhodobý 

projekt. Podstatné je zabránit dlouhodobé nezaměstnanosti a ztrátě pracovních návyků 

pravidelným či opětovným zapojováním do pracovního procesu.  

Oblast příčin počátku dlouhodobé nezaměstnanosti a důvod včasného neřešení 

problému představuje problematiku, na niž je možné se zaměřit v dalším zkoumání 

mikroregionu 

Za významnou problémovou oblast mikroregionu lze považovat mj. nevyužitý 

potenciál v cestovním ruchu, dopravě a zemědělství. Přestože se jednotlivé obce zaměřují            

na cestovní ruch (některé více, některé méně) a tento směr považují za správný, výsledky 

nejsou podle očekávání. Podporu podnikatelské aktivity, ale i rozvoje kultury v mikroregionu 

zajistí správná orientace cestovního ruchu. Zavedení uceleného produktu, jako výsledku 

destinačního managementu, představuje vhodnou strategii Osoblažska v oblasti turismu, 

celkového rozvoje území a využití historického, kulturního a přírodního potenciálu, včetně 

schopnosti postupně zachránit a obnovit nespočet památek. 

Zlepšení situace v oblasti značně přispěje změna dopravní dostupnosti dané na jedné 

straně kvalitou silnic a na straně druhé návazností veřejné dopravy. Doposud kvalita silnic 

neodpovídá jejich dennímu zatížení. Jejich nedostatečná kvalita brání přílivu nových 

investorů. Zvolit vhodné řešení je však značně obtížné. Nabízí se pouze řešení ve formě 
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podpory ze strukturálních fondů. Zhoršená návaznost veřejné dopravy je řešitelná 

zkvalitněním komunikace a kooperace jejich poskytovatelů. 

Potenciál v území představuje z velké váhy samotné zemědělství. Mikroregion je 

odjakživa znám jako zemědělská oblast. Po úpadku tradičního zemědělství a postupném 

nahrazování rostlinné produkce sady vzrostla v primárním sektoru v území nezaměstnanost. 

Sady jsou stále uznávanější díky výrazné podpory z fondů EU. Nicméně dostatečně je 

podporováno také ekologické zemědělství, jehož význam roste i mezi samotnými konečných 

bioproduktů spotřebiteli. Orientace na ekologické zemědělství přispěje k vytvoření nových 

pracovních míst, ale také k samotné obnově zemědělské tradice v mikroregionu. 

Přestože je mikroregion Osoblažsko pro velkou část obyvatel ČR neznámým územím, 

lidé na něj nahlíží různě. Místní obyvatelé ho berou jako domov s neřešenými závažnými 

problémy, odborníci jej pouze zkoumají a definují jako učebnicový příklad regionu 

s akumulací dlouhodobých problémů. Návštěvníci v mikroregionu vidí klidné, ne zcela 

objevené území plné zajímavostí a právě všechny tyto postoje vytvořili současnou image 

mikroregionu. Image regionu lze zlepšit viditelným odstraněním problému. Podstatou 

vyřešení problémů v mikroregionu je samotný přístup, který by měl být založen na mottu 

„všechno jde, když se chce“. 
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