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ANOTACE 

Bakalářská práce je zaměřena na poskytování dotací z Evropské unie pro Českou 

republiku v období 2007 – 2013.  

V první části mé práce se zabývám rozdělením finančních prostředků z Evropské unie 

pomocí tematických a regionálních operačních programů. Ve druhé části mé práce se 

zaměřuji na vyuţití dotací Evropské unie v Moravskoslezském kraji.  
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SUMMARY 

The thesis is focused on providing the EU subsidies for the Czech republic, 2007-2013. 

In the first part of this text deals with the allocation of funds from the European Union 

through the thematic and regional operational programs. In the second part of this text I focus 

on the use of EU subsidies in the Moravian-Silesian region. 

Key words: subsidies, The European Union, operational programs, project 

 

 

 

 

 

 

 

 



OBSAH 

 

1.Úvod ................................................................................................................................... 1 

2. Dotace EU pro ČR v období 2007-2013 ............................................................................ 3 

2.1 Cíl konvergence ........................................................................................................... 3 

2.1.1. Tematické operační programy ............................................................................. 3 

2.1.2. Regionální operační programy ............................................................................. 8 

2.2 Cíl Regionální konkurenceschopnost a zaměstnanost ................................................. 9 

2.3 Cíl Evropská územní spolupráce ................................................................................. 9 

3. Vyuţití dotací EU v Moravskoslezském kraji ................................................................. 10 

3.1 Regionální operační program NUTS II Moravskoslezsko......................................... 10 

3.2 Prioritní osy ROP Moravskoslezsko .......................................................................... 11 

3.3 Projekt „Beskydská magistrála― ................................................................................ 12 

3.4 Pohár Beskydské magistrály ...................................................................................... 27 

3.5 Ekonomické dopady projektu .................................................................................... 28 

4. Závěr ................................................................................................................................ 31 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



SEZNAM POUŢITÝCH ZKRATEK 

 

ČR     Česká republika 

ERDF    Evropský fond pro sociální rozvoj 

ESPON 2013   Evropská monitorovací síť pro územní rozvoj a soudrţnost 

EU      Evropská unie 

GPS      Globální polohový systém 

MSK     Moravskoslezský kraj 
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OP      Operační program 
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TEN-T     Transevropské dopravní sítě 

TOP      Tematický operační program 
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1. Úvod 
Téma mé bakalářské práce „Dotace z Evropské unie pro Českou republiku v období 

2007-2013― jsem si vybrala proto, ţe programovací období 2007-2013 je jedním z 

nejdiskutovanějších evropských témat, které v současnosti Česká republika pociťuje. 

V tomto období naše republika čerpá finanční prostředky ze Strukturálních fondů. Proto, 

aby mohla tyto prostředky čerpat, musela naše republika splnit několik podmínek. První 

podmínkou byla příprava strategických dokumentů, které vymezují priority a cíle, na které 

jsou finanční prostředky ze strukturálních fondů vynakládány. Druhá podmínka spočívala 

ve vytvoření orgánů, které měly nést zodpovědnost za vyhodnocování projektů a měly mít 

dohled nad efektivním vyuţíváním finančních prostředků. Třetí podmínkou byly 

projektové záměry, jejichţ příprava byla více závislá na samotné veřejnosti, neziskových 

organizacích, krajích, obcích a dalších subjektech. Projektovými záměry jsou myšleny 

nejen nápady, ale téţ schopnost formální přípravy přijatelného projektu a jeho následné 

řízení. Všechny tyto subjekty jiţ mohly čerpat ze zkušeností z předchozího období 2004-

2006.  

Cílem mé práce je analyzovat vyuţití dotací Evropské unie v Moravskoslezském kraji. 

Pro analýzu vyuţití dotací jsem si vybrala projekt Beskydská magistrála, který je v době 

psaní této práce ve své provozní fázi.  

V první části mé práce se věnuji obecně dotacím, které Česká republika můţe 

v programovacím období 2007-2013 od Evropské unie získat. Pro toto období si naše 

republika připravila celkem 26 operačních programů, které jsou rozděleny mezi tři cíle 

politiky hospodářské a sociální soudrţnosti.  Z fondů EU můţe získat 725 miliard korun, 

coţ je cca 26,69 miliard euro.  

Ve druhé části mé bakalářské práce charakterizuji regionální operační program 

Moravskoslezsko, zmiňuji se také o tom, kdo můţe o dotace z tohoto regionálního 

operačního programu ţádat. ROP Moravskoslezsko obsahuje 5 prioritních os, které tento 

program rozdělují na logické celky a ty jsou dále rozčleněny na oblasti podpory, které 

vymezují, jaké typy projektů mohou být v rámci kaţdé prioritní osy podpořeny dotacemi 

z Evropské unie. Protoţe mám ráda přírodu a Moravskoslezské Beskydy, vybrala jsem si 

pro svou práci projekt Beskydské magistrály, který je spolufinancován dotacemi právě 

z regionálního operačního programu Moravskoslezsko. Tento projekt je zaměřen na 

podporu běţeckého lyţování, cykloturistiky a aktivního trávení volného času v Beskydech. 
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Jeho hlavní myšlenkou je propojit upravované lyţařské běţecké trasy v celých Beskydech 

včetně jejich vyuţití mimo zimní sezonu. Jak jsem se jiţ zmiňovala, v době psaní mé 

bakalářské práce je tento projekt ve své provozní fázi, které předcházela fáze realizační a 

fáze přípravná. Celý projekt má samozřejmě své partnery, o kterých se nezapomínám ve 

své práci zmínit. Pro poskytnutí informací o projektu Beskydské magistrály jsem musela 

oficiálně poţádat vedení Moravskoslezského kraje. Po schválení mé ţádosti mi projektová 

manaţerka paní Ing. Daniela Matějů poskytla dostatek informací o celém projektu 

Beskydské magistrály. Nejvíce mne zaujalo podrobné technické a technologické vybavení 

celého projektu, jako jsou informační a panoramatické tabule, odpočívadla, stojany na kole 

a na lyţe a v neposlední řadě sady základního servisního nářadí, které jsou podle mě velmi 

praktické při běţných poruchách na kolech, lyţích či běţkách. Velmi zajímavé mi připadají 

kaţdoročně pořádané závody Poháru Beskydské magistrály, které jsou pro celý projekt 

velice důleţité, protoţe svou existencí propagují celý projekt. Závody jsou rozděleny dle 

ročního období na zimní (běţeckou) a letní (cyklistickou) část.  
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2. Dotace EU pro ČR v období 2007-2013 

V období 2007-2013 můţe Česká republika získat z různých fondů 725 miliard korun, 

coţ je cca 26,69 miliard euro.  Evropská unie můţe financovat maximálně 85 % výdajů, 

Česká republika tedy musí projekty spolufinancovat přibliţně 132,83 miliardami korun. 

Přípravu České republiky na vyuţívání fondů z Evropské unie koordinuje Ministerstvo pro 

místní rozvoj. Česká republika připravila pro období 2007 – 2013 celkem 26 operačních 

programů, které jsou rozděleny mezi tři cíle politiky hospodářské a sociální soudrţnosti.[4]  

2.1 Cíl konvergence 

 Cíl konvergence podporuje hospodářský a sociální rozvoj méně vyspělých regionů. V 

České republice pod něj spadají všechny regiony soudrţnosti s výjimkou hlavního města 

Prahy a je realizovaný prostřednictvím osmi tematických operačních programů a sedmi 

regionálních operačních programů. Na cíl Konvergence připadá v České republice 25,89 

miliard eur.[3]  

2.1.1. Tematické operační programy  

V rámci cíle Konvergence je pro období 2007—2013 připraveno celkem 8 

tematických operačních programů (OP). Kaţdý z těchto 8 operačních programů má 

specifické tematické zaměření a je určen pro celé území České republiky s výjimkou 

hlavního města Prahy. Z obecného pravidla, ţe jsou operační programy cíle Konvergence 

určeny pro všechny regiony s výjimkou hlavního města Praha, se vymykají projekty 

spolufinancované z Fondu soudrţnosti v OP Doprava a OP Ţivotní prostředí, protoţe Fond 

soudrţnosti je určený pro celou Českou republiku.[5] 

Pro 8 tematických operačních programů (TOP) cíle Konvergence je vyčleněno 21,2 

mld. €. Jedná se o tyto operační programy: 

1. operační program Doprava; 

2. operační program Ţivotní prostředí; 

3. operační program Podnikání a inovace; 

4. operační program Výzkum a vývoj pro inovace; 

5. operační program Lidské zdroje a zaměstnanost; 

6. operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost; 

7. integrovaný operační program; 

http://www.strukturalni-fondy.cz/getdoc/f35b30a8-c37b-44ec-abe4-ba01ec4294b6/Regionalni-politika-EU
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8. operační program Technická pomoc.[5] 

  

Operační program Doprava  

Tento program je zaměřený na zkvalitnění infrastruktury a vzájemné propojenosti 

ţelezniční, silniční a říční dopravy v rámci tzv. transevropských dopravních sítí (TEN-T). 

Jedná se tedy o infrastrukturu celostátního významu, v případě silniční infrastruktury jde o 

dálnice, rychlostní komunikace a silnice I. třídy. Z programu je také podporován rozvoj a 

modernizace praţského metra. Z pohledu finančních prostředků je největším českým 

operačním programem – z fondů EU je pro něj vyčleněno 5,77 mld. €. Z českých 

veřejných zdrojů má být navíc financování programu navýšeno o dalších 1,01 mld. €. 

Operační program Doprava byl schválen 11. prosince 2007 a obsahuje 8 prioritních os: 

 Prioritní osa 1 – modernizace ţelezniční sítě TEN-T (2,19 mld. €); 

 Prioritní osa 2 - výstavba a modernizace dálniční a silniční sítě TEN-T (1,61 

mld. €); 

 Prioritní osa 3 - modernizace ţelezniční sítě mimo síť TEN-T (0,39 mld. €); 

 Prioritní osa 4 - modernizace silnic I. třídy mimo TEN-T (1,05 mld. €); 

 Prioritní osa 5 - Modernizace a rozvoj praţského metra a systémů řízení silniční 

dopravy v hl. m. Praze (0,33 mld. €); 

 Prioritní osa 6 - podpora multimodální nákladní přepravy a rozvoj vnitrozemské 

vodní dopravy (0,12 mld. €); 

 Prioritní osa 7 a 8 – technická pomoc (0,08 mld. €).[6] 

 

Operační program Ţivotní prostředí 

Tento program je zaměřený na zlepšování kvality ţivotního prostředí a tím i na zdraví 

obyvatelstva. Přispívá ke zlepšování stavu ovzduší, vody i půdy, řeší problematiku odpadů 

a průmyslového znečištění, podporuje péči o krajinu a vyuţívání obnovitelných zdrojů 

energie. Z pohledu finančních prostředků je druhým největším českým operačním 

programem – z fondů EU je pro něj vyčleněno 4,92 mld. €. Z českých veřejných zdrojů má 

být navíc financování programu navýšeno o dalších 0,87 mld. €. 

Operační program Ţivotní prostředí byl schválen 20. prosince 2007 a obsahuje 8 

prioritních os: 
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 Prioritní osa 1 – zlepšování vodohospodářské infrastruktury a sniţování rizika 

povodní (1,99 mld. €); 

 Prioritní osa 2 – zlepšování kvality ovzduší a sniţování emisí (0,63 mld. €); 

 Prioritní osa 3 – udrţitelné vyuţívání zdrojů energie (0,67 mld. €); 

 Prioritní osa 4 - zkvalitnění nakládání s odpady a odstraňování starých 

ekologických zátěţí (0,78 mld. €); 

 Prioritní osa 5 – omezování průmyslového znečištění a sniţování 

environmentálních rizik (0,06 mld. €); 

 Prioritní osa 6 – zlepšování stavu přírody a krajiny (0,6 mld. €); 

 Prioritní osa 7 - rozvoj infrastruktury pro environmentální vzdělávání, 

poradenství a osvětu (0,04 mld. €); 

 Prioritní osa 8 - technická pomoc (0,14 mld. €).[7] 

 

Operační program Podnikání a inovace  

Tento operační program se zaměřuje na podporu rozvoje podnikatelského prostředí. 

Podporuje vznik nových a rozvoj stávajících firem, jejich inovační potenciál a vyuţívání 

moderních technologií a obnovitelných zdrojů energie. Umoţňuje zkvalitňování 

infrastruktury a sluţeb pro podnikání a navazování spolupráce mezi podniky a 

vědeckovýzkumnými institucemi. O podporu z tohoto operačního programu mohou ţádat 

podnikatelé, sdruţení podnikatelů, výzkumné instituce, vysoké školy a ostatní vzdělávací 

instituce, neziskové organizace, fyzické osoby, územní samosprávné celky a jimi zřizované 

a zakládané organizace, CzechInvest, CzechTrade atd. Řídícím orgánem tohoto operačního 

programu je Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR a je financován z Evropského fondu pro 

regionální rozvoj. Z pohledu finančních prostředků je třetím největším českým operačním 

programem a z fondů Evropské unie je pro něj vyčleněno 3,04 mld. €. Z českých veřejných 

zdrojů má být navíc financování programu navýšeno o dalších 0,54 mld. €. 

Operační program Podnikání a inovace byl schválen 3. prosince 2007 a obsahuje 7 

prioritních os: 

 Prioritní osa 1 – vznik firem (79,1 mil. €); 

 Prioritní osa 2 – rozvoj firem (243 mil. €); 

 Prioritní osa 3 – efektivní energie (121,6 mil. €); 

 Prioritní osa 4 – inovace (680,2 mil. €); 
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 Prioritní osa 5 – prostředí pro podnikání a inovace (1076,6 mil. €); 

 Prioritní osa 6 – sluţby pro rozvoj podnikání (209,5 mil. €); 

 Prioritní osa 7 – technická pomoc (89,6 mil. €).[8] 

 

Operační program Výzkum a vývoj pro inovace  

Operační program Výzkum a vývoj pro inovace je zaměřený na posilování 

výzkumného, vývojového a proinovačního potenciálu ČR, a to především prostřednictvím 

vysokých škol, výzkumných institucí a jejich spolupráce se soukromým sektorem. 

Podporuje vybavení výzkumných pracovišť moderní technikou, budování nových 

výzkumných pracovišť a zvyšování kapacity terciárního vzdělávání. 

Operační program Výzkum a vývoj pro inovace byl schválen Evropskou komisí dne 

1.10.2008 a obsahuje 5 prioritních os: 

 Prioritní osa 1 – Evropská centra excelence (685,4 mil. €); 

 Prioritní osa 2 – regionální výzkum a vývoj centra (685,4 mil. €); 

 Prioritní osa 3 – komercializace a popularizace výzkumu a vývoje (213 mil. €); 

 Prioritní osa 4 - infrastruktura pro výuku na vysokých školách spojenou s 

výzkumem a s přímým dopadem na nárůst lidských zdrojů pro výzkumné a 

vývojové aktivity (414 mil. €); 

 Prioritní osa 5 – technická pomoc (72 mil. €).[9] 

 

Operační program Lidské zdroje a zaměstnanost  

Operační program Lidské zdroje a zaměstnanost je zaměřený na sniţování 

nezaměstnanosti prostřednictvím aktivní politiky na trhu práce, profesního vzdělávání, dále 

na začleňování sociálně vyloučených obyvatel zpět do společnosti, zvyšování kvality 

veřejné správy a mezinárodní spolupráci v uvedených oblastech. 

Tento operační program byl schválen Evropskou komisí dne 16.10.2007 a obsahuje 

těchto 6 prioritních os: 

 Prioritní osa 1 – adaptabilita (525,4 mil. €); 

 Prioritní osa 2 – aktivní politika trhu práce (605,8 mil. €); 

 Prioritní osa 3 – sociální integrace a rovné příleţitosti (398,6 mil. €); 

 Prioritní osa 4 – veřejná správa a veřejné sluţby (195,1 mil. €); 

 Prioritní osa 5 – mezinárodní spolupráce (39 mil. €); 
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 Prioritní osa 6 – technická pomoc (73,5 mil. €).[10] 

 

Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost  

Tento operační program je zaměřený na zkvalitnění a modernizaci systémů 

počátečního, terciárního a dalšího vzdělávání, jejich propojení do komplexního systému 

celoţivotního učení a slouţí taky ke zlepšení podmínek ve výzkumu a vývoji. 

Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost byl schválen Evropskou 

komisí 12.10.2007 a obsahuje následujících 5 prioritních os: 

 Prioritní osa 1 – počáteční vzdělávání (612,1 mil. €); 

 Prioritní osa 2 – terciární vzdělávání, výzkum a vývoj (626,5 mil. €); 

 Prioritní osa 3 – další vzdělávání (289,9 mil. €); 

 Prioritní osa 4 – systémový rámec celoţivotního učení (227,1 mil. €); 

 Prioritní osa 5 – technická pomoc (72,4 mil. €).[11] 

 

Integrovaný operační program  

Je zaměřený na řešení společných regionálních problémů v oblastech infrastruktury pro 

veřejnou správu, veřejné sluţby a územní rozvoj: rozvoj informačních technologií ve 

veřejné správě, zlepšování infrastruktury pro oblast sociálních sluţeb, veřejného zdraví, 

sluţeb zaměstnanosti a sluţeb v oblasti bezpečnosti, prevence a řešení rizik, podporu 

cestovního ruchu, kulturního dědictví, zlepšování prostředí na sídlištích a rozvoj systémů 

tvorby územních politik.  

Byl schválen Evropskou komisí 20.12.2007.[12] 

 

Operační program Technická pomoc 

Je určen k podpoře jednotného přístupu na národní úrovni pro zajištění aktivit 

efektivního řízení, kontroly, sledování a vyhodnocování realizace Národního strategického 

referenčního rámce (NSRR), který zastřešuje aktivity politiky hospodářské a sociální 

soudrţnosti v ČR v letech 2007—2013.[13] 

Národní strategický referenční rámec (NSRR) představuje základní programový 

dokument České republiky pro vyuţívání fondů Evropské unie v období 2007—2013. 

Národní strategický referenční rámec udává systém operačních programů politiky 
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hospodářské a sociální soudrţnosti 2007—2013, jejichţ prostřednictvím budou jednotlivé 

prioritní osy realizovány.[1]  

2.1.2. Regionální operační programy 

V rámci cíle Konvergence je pro období 2007—2013 připraveno celkem 7 regionálních 

operačních programům (ROP) určených pro celé území České republiky s výjimkou 

hlavního města Prahy. Regionální operační programy pokrývají několik tematických 

oblastí s cílem zvýšení konkurenceschopnosti regionů, urychlení jejich rozvoje a zvýšení 

atraktivity regionů pro investory. Kaţdý ROP (viz. Obrázek č. 1) je řízen samostatně 

Regionální radou (RR) příslušného regionu soudrţnosti.  

Na ROP cíle Konvergence je z fondů EU vyčleněno 4,6 mld. €. 

Jedná se o: 

1. ROP NUTS II Severozápad; 

2. ROP NUTS II Moravskoslezsko; 

3. ROP NUTS II Jihovýchod; 

4. ROP NUTS II Severovýchod; 

5. ROP NUTS II Střední Morava; 

6. ROP NUTS II Jihozápad; 

7. ROP NUTS II Střední Čechy.[14] 

 

 

       Obrázek 1 – Umístění prostředků z fondů EU v ČR pro ROP v cíli Konvergence 

Zdroj:http://www.strukturalni-fondy.cz/getdoc/810a501c-e85f-4e99-92f3-

d1824296f1d4/Regionálni-operačni-programy 

http://www.strukturalni-fondy.cz/getdoc/f35b30a8-c37b-44ec-abe4-ba01ec4294b6/Regionalni-politika-EU
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2.2 Cíl Regionální konkurenceschopnost a zaměstnanost 

Cíl Regionální konkurenceschopnost a zaměstnanost podporuje regiony, které 

nečerpají z Konvergence a v České republice pod něj spadá hlavní město Praha se dvěma 

operačními programy s přidělenou částkou 0,42 miliard eur: 

1. operační program Praha Konkurenceschopnost; 

2. operační program Praha Adaptabilita.[2] 

2.3 Cíl Evropská územní spolupráce 

Cíl Evropská územní spolupráce usiluje o podporu přeshraniční, meziregionální a 

nadnárodní spolupráce regionů. V České republice pod něj spadají všechny regiony, 

prostředky lze čerpat z devíti operačních programů a připadá na něj 0,39 miliard eur: 

1. OP Přeshraniční spolupráce ČR - Bavorsko; 

2. OP Přeshraniční spolupráce ČR - Polsko; 

3. OP Přeshraniční spolupráce ČR - Rakousko; 

4. OP Přeshraniční spolupráce ČR - Sasko; 

5. OP Přeshraniční spolupráce ČR - Slovensko; 

6. OP Meziregionální spolupráce (všechny státy EU, Norsko a Švýcarsko); 

7. OP Nadnárodní spolupráce (ČR, Rakousko, Polsko, část Německa, Maďarsko, 

Slovinsko, Slovensko, část Itálie a z nečlenských zemí část Ukrajiny); 

8. Síťový operační program ESPON 2013 (všechny členské státy, Norsko, 

Švýcarsko, Lichtenštejnsko, Island, kandidátské státy EU); 

9. Síťový operační program INTERACT II (všechny členské státy).[2] 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

http://www.strukturalni-fondy.cz/getdoc/97b063a5-30de-41c9-a9bb-97aa1de5fd3f/Cil-3-Ceska-republika---Svobodny-stat-Bavorsko-200
http://www.strukturalni-fondy.cz/getdoc/3b41b560-6b6c-4a29-bf1b-4a6e3c0be20e/OP-Preshranicni-spoluprace-Ceska-republika---Polsk
http://www.strukturalni-fondy.cz/getdoc/9b7e80b6-edf1-4526-9047-f39f0fa833b6/Cil-Evropska-uzemni-spoluprace-Rakousko---Ceska-re
http://www.strukturalni-fondy.cz/getdoc/26d8a178-399a-4aa3-87ae-551f769d59e4/Cil-3-na-podporu-preshranicni-spoluprace-2007---20
http://www.strukturalni-fondy.cz/getdoc/0ea2b4d2-1977-417e-ad86-3b15b82e59ed/Program-preshranicni-spoluprace-Slovenska-republik
http://www.strukturalni-fondy.cz/getdoc/f7d48c79-532a-407a-b373-95bd79035231/OP-Meziregionalni-spoluprace
http://www.strukturalni-fondy.cz/getdoc/ca5092c2-d340-4a3a-b120-d96f659c03d0/OP-Nadnarodni-spoluprace
http://www.strukturalni-fondy.cz/getdoc/315f1db6-9a43-4563-85f0-e086cce7e50c/ESPON-2013
http://www.strukturalni-fondy.cz/getdoc/005c7886-ad7e-4a63-a383-c8e15c61bee5/INTERACT-II
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3. Vyuţití dotací EU v Moravskoslezském kraji 

Od počátku programového období k 3. únoru 2012 bylo na řídící orgán ROP 

Moravskoslezsko podáno celkem 1 249 ţádostí v hodnotě 30 mld. Kč (138 % z celkové 

alokace). S příjemci bylo podepsáno 571 smluv v celkové hodnotě 14,9 mld. Kč (68,5 % 

z celkové alokace). Ke stejnému datu bylo příjemcům na jejich účty proplaceno téměř 7,9 

mld. Kč (36,2 % z celkové alokace) a certifikovány byly výdaje ve výši 6,4 mld. Kč, to 

znamená 29,4 % z celkového rozmístění finančních prostředků.[15] 

3.1 Regionální operační program NUTS II Moravskoslezsko 

Regionální operační program NUTS II Moravskoslezsko je určen pro region 

soudrţnosti Moravskoslezsko, který je totoţný s Moravskoslezským krajem. Tento 

regionální operační program se zaměřuje na: 

 zlepšení dopravní dostupnosti a propojení regionu včetně modernizace 

   prostředků veřejné dopravy,  

 podporu rozvoje infrastruktury i sluţeb cestovního ruchu,  

 přípravu menších podnikatelských ploch, 

 zlepšování ţivotních podmínek v obcích a na venkově především 

   prostřednictvím zkvalitněním vzdělávací, sociální a zdravotnické 

infrastruktury.[3] 

O dotace z ROP Moravskoslezsko je moţné se ucházet prostřednictvím předkládání 

rozvojových investičních projektů. Jejich zaměření vymezuje zacílení podpory z programu 

do různých oblastí, ať uţ regionální dostupnosti a dopravní infrastruktury, veřejných 

sluţeb, cestovního ruchu nebo občanské vybavenosti měst a venkova. [16] 

O podporu mohou ţádat:  

kraje, obce, svazky obcí, organizace zřizované nebo zakládané krajem či obcemi, Správa 

ţelezniční dopravní cesty, dopravci zajišťující veřejnou dopravu, vlastníci zastávek veřejné 

hromadné dopravy, Hasičský záchranný sbor Moravskoslezského kraje, státní podniky, 

zdravotnická zařízení, školy a školská zařízení, nestátní neziskové organizace, podnikatelé, 

profesní organizace, občané a další.[16] 

 



Tereza Kšonţková; 

Dotace z Evropské unie pro Českou republiku v období 2007-2013 

 2012  11 

 

Řídícím orgánem regionálního operačního programu Moravskoslezsko je Regionální rada 

regionu soudrţnosti Moravskoslezsko, která spravuje a rozděluje peníze z programu. 

Regionální operační program Moravskoslezsko je financován z Evropského  fondu pro soc. 

rozvoj (ERDF) a je pro něj vyčleněno 716,09 mil. €, coţ je přibliţně 2,68 % veškerých 

finančních prostředků určených z fondů Evropské unie pro Českou republiku. Z českých 

veřejných zdrojů ovšem musí být financování ROP Moravskoslezsko navýšeno o dalších 

126,37 mil. €.[16] 

3.2 Prioritní osy ROP Moravskoslezsko 

 Regionální operační program Moravskoslezsko obsahuje 5 prioritních os, které tento 

program rozdělují na logické celky a ty jsou dále rozčleněny na oblasti podpory, které 

vymezují, jaké typy projektů mohou být v rámci kaţdé prioritní osy podpořeny. 

ROP Moravskoslezsko byl schválen Evropskou komisí 3. prosince 2007.[16] 

Jde o tyto prioritní osy: 

1.) Regionální struktura a dostupnost 

Na prioritní osu 1 je z fondů Evropské unie vyčleněno 289,3 mil. €, tj. 40,4 % ROP 

Moravskoslezsko. Z těchto peněz lze financovat např.: modernizaci a výstavbu silnic, 

výstavbu obchvatů, rekonstrukci a budování zastávek, rozšíření infrastruktury a 

technického vybavení pro provoz letiště Ostrava, projektovou přípravu a realizaci 

oddělených komunikací pro cyklisty a pěší. 

2.) Podpora prosperity regionu 

Na prioritní osu 2 je z fondů Evropské unie vyčleněno 182,2 mil. €, tj. 25,45 % ROP 

Moravskoslezsko. Z těchto peněz mohou být financovány např.: modernizace vybavení 

škol, modernizace internátů, jídelen, sportovišť, klubů pro zájmové vzdělávání, zajištění 

bezbariérovosti, instalace výtahů, rekreace a lázeňství, naučné trasy, vznik publikací a 

prezentací pro podporu image kraje apod. 

3.) Rozvoj měst 

Na prioritní osu 3 je z fondů Evropské unie vyčleněno 170,1 mil. €, coţ je 23,75 % ROP 

Moravskoslezsko. Z těchto finančních prostředků mohou být financovány  projekty typu: 

zvyšování turistické atraktivity, rekonstrukce veřejných prostranství, budování, obnova a 

modernizace technického vybavení města, zkvalitnění a rozšíření kulturního a sportovního 

zázemí, sluţby pro rodiče s dětmi, cyklistické stezky a stezky pro pěší. 
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4.) Rozvoj venkova 

Pro prioritní osu 4 je z fondů Evropské unie vyčleněno 50,1 mil. €, coţ je 7 % ROP 

Moravskoslezsko. Z těchto peněz lze financovat např.:obnovu a rekonstrukci veřejných 

budov, veřejných prostranství a zeleně, rozvoj terénních sluţeb pro starší občany, sluţby 

pro rodiče s dětmi, rekonstrukce a výstavby víceúčelových zařízení pro sportovní, zájmové 

i kulturní aktivity, body pro veřejný přístup k internetu apod. 

5.) Technická pomoc 

Na prioritní osu 5 je z fondů Evropské unie vyčleněno 24,3 mil. €, tj. 3,4 % ROP 

Moravskoslezsko. Z těchto peněz lze financovat: aktivity spojené s řízením ROP, platy 

pracovníků zapojených do řízení ROP Moravskoslezsko, výběr projektů, monitoring 

projektů a programu, zpracování studií a analýz, podpora přípravy a realizace projektů 

atd.[16] 

3.3 Projekt „Beskydská magistrála“ 

Projekt Beskydská magistrála je realizován Moravskoslezským krajem a jeho partnery 

a je spolufinancován Evropskou unií. Je zaměřen na podporu běţeckého lyţování, 

cykloturistiky a aktivního trávení volného času v Beskydech. Hlavní myšlenkou je propojit 

upravované lyţařské běţecké trasy v celých Beskydech včetně jejich vyuţití mimo zimní 

sezonu.[17] 

 

Identifikace operačního programu 

Číslo operačního programu: CZ.1.10 

Název operačního programu: ROP NUTS II Moravskoslezsko 

Číslo prioritní osy: 10.2  

Název prioritní osy: Podpora prosperity regionu 

Číslo oblasti podpory: 10.2.2 

Název oblasti podpory:  Rozvoj cestovního ruchu 

Číslo podoblasti podpory: 10.2.2.1 

Název podoblasti podpory: Výstavba, revitalizace a modernizace turistické infrastruktury, 

doprovodných sluţeb a atraktivit cestovního ruchu 

Číslo výzvy: 04 
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Název výzvy: Výzva č. 2.2-04 Výstavba, revitalizace a modernizace turistické 

infrastruktury, doprovodných sluţeb a atraktivit cestovního ruchu[20] 

 

Základní informace o projektu 

Název projektu: Beskydská magistrála 

Číslo projektu: CZ.1.10/2.2.00/04.00465 

Datum zahájení projektu: 1. ledna 2008 

Doba trvání projektu: 41 měsíců 

Datum ukončení projektu: 30. května 2011 

Celkové výdaje: 8.078.522 Kč 

Přiznaná dotace EU: 6.654.158 Kč 

 Spolufinancování krajem: 1.174.263 Kč[20] 

 

Obsah projektu 

Projekt řeší tzv. 1. fázi systému magistrály, kdy bude uţivatelům nabídnut systém 

orientace pomocí-orientačně informačního systému a umístěného inventáře, který bude 

zahrnovat všechny upravované trasy v Beskydech. Předpokládá se, ţe na tento projekt 

budou navazovat další projekty realizované Moravskoslezským krajem nebo jinými 

subjekty, které budou pokračovat v aktivitách nastavených projektem spojených 

s koordinací a propagací beskydských tras. Projekt tvoří základní předpoklad pro vytvoření 

Beskydské magistrály, která by byla srovnatelná s ostatními magistrálami v České 

republice (Krkonošská, Jizerská, Šumavská). Nabídne tak ucelený produkt obyvatelům 

Moravskoslezského a Zlínského kraje, tuzemským a zahraničním turistům v oblasti 

Moravskoslezských Beskyd. Bude přirozeným způsobem usměrňovat veřejnost do kvalitně 

upravovaných lyţařských běţeckých tras. Vytvoří jednotný informační systém s nabídkou 

kvalitních aktuálních denních informací pro širokou veřejnost o upravovaných běţeckých 

trasách a o cyklotrasách s moţností plánování vlastní trasy za pomocí GPS.[20] 

 

Popis výchozího stavu a zdůvodnění potřebnosti projektu 

Na sledovaném území Beskyd existuje více neţ 360 km běţeckých tras (některé 

z těchto tras jsou určeny i pro cyklisty), z toho tvoří přibliţně 300 km upravovaných tras 
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(na území Moravskoslezského kraje je to celkem 240 km, na území kraje Zlínského se 

jedná o 60 km zařazených do projektu). 

Návštěvníci Beskyd v současnosti nejsou dostatečně informováni o moţnosti zimních a 

letních sportů v oblasti. Chybí aktuální informace o stavu běţeckých i cyklistických tratí. 

Tyto informace zatím nejsou nikde jednotně prezentovány. Vzhledem k faktu, ţe Beskydy 

jsou jednou z nejatraktivnějších částí území Moravskoslezského kraje, je třeba zvýšit 

kvalitu turistické infrastruktury a to především rekreačních horských sportů. 

Projekt vytvoří jednotný orientačně-informační systém upravovaných lyţařských 

běţeckých tras a cyklotras, který bude srovnatelný s trasami v České republice a časem i 

v evropském měřítku. Nabídne tak ucelený produkt nejen obyvatelům Moravskoslezského 

kraje a Zlínského kraje, tuzemským a zahraničním turistům v oblasti Beskyd, který není 

dostupný v kraji tak, jako mají turisté v oblasti Jizerských hor, Krkonoš či Šumavy. Bude 

přirozeným způsobem usměrňovat veřejnost do kvalitně upravovaných lyţařských 

běţeckých tras a tím také chránit přírodu omezením přístupu na neupravované trasy.   

Právě výše zmíněné poţadavky řeší projekt Beskydské magistrály: dojde ke zkvalitnění 

infrastruktury běţeckých a cyklistických tras umístěním informačního a odpočinkového 

inventáře, vytvořením orientačně-informačního systému pomocí webové aplikace 

apod.[20] 

 

Cíle projektu 

 Globálním cílem projektu Beskydská magistrála je zvýšení atraktivity cestovního ruchu 

v Moravskoslezském regionu. Realizace tohoto projektu přispívá ke zkvalitnění 

infrastruktury pro běţecké lyţování a cykloturistiku. 

Specifickým cílem projektu je zkvalitnění turistické infrastruktury v regionu. 

Dílčími cíly jsou: 

1. rozvoj orientačně-informačního systému cestovního ruchu; 

2. zkvalitnění značených turistických tras pro cykloturistiku a běţecké lyţování; 

3. podpora aktivně strávené dovolené zatraktivněním běţeckého lyţování a 

cykloturistiky. 

 Dalším cílem projektu je zkvalitnit infrastrukturu rekreačních sportů v jedné 

z nejatraktivnějších částí Moravskoslezského kraje – Beskydech a zajistit tak dostatečný 

komfort návštěvníkům pro jejich zimní i letní rekreaci v této oblasti. Jedním ze stěţejních 
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záměrů projektu je rozšíření běţeckého lyţování a cyklistiky mezi širokou veřejnost všech 

věkových kategorií a rovněţ zvýšení návštěvnosti tuzemských i zahraničních turistů 

v Beskydech, coţ bude mít následný pozitivní dopad na ekonomický rozvoj oblasti.[20] 

 

Soulad s cíly programu, prioritní osy a oblasti podpory 

 Projekt zcela naplňuje globální cíl ROP Moravskoslezsko. Vzhledem k tomu, ţe 

odvětví cestovního ruchu patří ke stěţejním ekonomickým odvětvím v regionech Beskyd, 

tak jeho zkvalitnění, podpora, rozšíření atraktivit a zvýšení návštěvnosti přispívá ke 

zvýšení konkurenceschopnosti celého Moravskoslezského kraje prostřednictvím 

efektivního vyuţití jeho potenciálu. Vzhledem k výše uvedeným informacím, je projekt 

v souladu s globálním cílem prioritní osy 2 zvýšení prosperity ekonomiky, kvality ţivota a 

sníţení míry nezaměstnanosti. Kvalitní zázemí pro rekreaci (v tomto případě aktivně 

strávená dovolená) má pozitivní dopad na zvýšení návštěvnosti, coţ se nepřímo projeví na 

ekonomickém růstu. Díky zvýšení návštěvnosti v oblasti se zvýší trţby, případně 

zaměstnanost u dalších subjektů působících nejen v oblasti cestovního ruchu, ale i 

v doprovodné turistické infrastruktuře (ubytování, stravování, obchodní síť, a další). 

 Modernizace turistické infrastruktury, jejich vybavení odpočinkovým inventářem, 

orientačně-informační systém atd. přispívá k naplnění globálního cíle dílčí podpory 2.2.1 

zvýšení atraktivity regionu modernizací turistické infrastruktury (specifické cíle této 

oblasti podpory jsou budování a modernizace vybavenosti v oblasti sportu, rekreace a 

lázeňství, přispění ke zkvalitnění turistické infrastruktury).[20] 

 

Fáze projektu 

Kaţdý projekt prochází jednotlivými fázemi, které spočívají ve specifických aktivitách. 

Projekt Beskydské magistrály prošel prvními dvěma fázemi – přípravnou a realizační a 

v současné době se nachází ve fázi provozní. V této kapitole jsou popsány jednotlivé 

aktivity projektu ve všech jeho fázích. 

 

Přípravná fáze projektu (leden 2008 – červen 2009) 

Přípravná fáze byla zahájena formulací prvotní myšlenky projektu v lednu 2008 a byla 

ukončena v červnu 2009 podpisem první smlouvy s dodavatelem. 

Aktivity v přípravné fázi projektu lze shrnout do následujících bodů: 



Tereza Kšonţková; 

Dotace z Evropské unie pro Českou republiku v období 2007-2013 

 2012  16 

 

a) vypracování a předloţení námětu projektu odborem regionálního rozvoje MSK; 

b) schválení projektového záměru a schválení, zahájení přípravy projektu vedením 

kraje; 

c) ustanovení projektového týmu zodpovědného za úspěšnou realizaci projektu, 

stanovení harmonogramu setkávání projektového týmu, stanovení rozhodovacích 

procesů; 

d) jednání se všemi upravovateli tras; 

e) navázání spolupráce s partnery projektu, podpis smluv o partnerství; 

f) schválení financování projektu, návrh aktivit v realizační fázi, stanovení rozpočtu 

projektu, délky trvání realizační fáze projektu, vyhotovení ţádosti o dotaci včetně 

zajištění všech příloh; 

g) předloţení ţádosti; 

h) vystavení objednávky na zpracování webové analýzy; 

i) management a řízení projektu. 

 

Realizační fáze projektu (červenec 2009 – březen 2011) 

Realizační fáze projektu byla nastartována v červenci roku 2009 a její aktivity můţeme 

shrnout do následujících bodů: 

a) realizace výběrových řízení na dodavatele; 

b) vybavení tras doprovodnou infrastrukturou, odpočinkovým a informačním 

inventářem, výroba a instalace v terénu; 

c) vývoj, instalace a výroba orientačně-informačního systému; 

d) vydání a distribuce lyţařských běţeckých a cyklistických map; 

e) zajištění a realizace závodu Pohár Beskydské magistrály; 

f) realizace publicity projektu; 

g) testovací a zkušební provoz orientačně-informačního systému; 

h) management a řízení projektu. 

 

Provozní fáze projektu (duben 2011 – neurčito) 

Provozní fáze projektu souvisí s udrţitelností projektu a zachováním výstupů projektu 

minimálně po dobu udrţitelnosti, coţ je 5 let.  

Aktivity v provozní etapě projektu lze shrnout do následujících bodů: 
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a) provoz a údrţba informačního a odpočinkového mobiliáře; 

b) zajištění provozu orientačně-informačního webového systému; 

c) kaţdoroční pořádání letních a zimních závodů Pohár Beskydské magistrály; 

d) prověření stavů inventářů, opravy a případná odstranění vadných inventářů. 

Po dobu udrţitelnosti projektu bude majetek pořízený v rámci realizace projektu 

prostřednictvím smluv o výpůjčce předán do správy partnerů projektu, kteří za něj budou 

zodpovídat minimálně po dobu udrţitelnosti projektu, coţ je 5 let. Tento majetek bude 

pojištěn ţadatelem projektu (proti odcizení, ţivelným pohromám). Po ukončení 

udrţitelnosti projektu bude projektovým týmem a partnery projektu prověřen aktuální stav 

odpočinkového a informačního inventáře. V případě poškozeného inventáře bude ţadatel 

řešit jejich výměnu či úplné odstranění na své náklady. Zachovaný inventář bude předán 

smlouvou partnerům projektu nebo příslušným obcím.[20] 

 

Podrobné technické a technologické řešení projektu 

V této kapitole je popsáno technické a technologické řešení projektu, které zahrnuje 

doprovodnou infrastrukturu, odpočinkový a informační inventář. Dále je v této kapitole 

popsána problematika orientačně-informačního systému pomocí webové aplikace a popis 

jeho jednotlivých součástí. Nezapomínám zmínit také propagační mapy projektu a Pohár 

Beskydské magistrály, kterému budu věnovat celou kapitolu, protoţe má výrazný podíl na 

propagaci celého projektu.[19] 

Trasy jsou vybaveny doprovodnou infrastrukturou, odpočinkovým a informačním 

inventářem, jako jsou: 

 Informační tabule 

Budou umístěny v nástupních stanicích (spoje autobusové a vlakové), na vhodných 

rozcestích a v lyţařských střediscích tak, aby nenarušovaly krajinu a esteticky tvořily 

přirozený prvek a citlivě dotvářely krajinu. Veškerý mobiliář bude opatřen informačními 

štítky dle pravidel pro publicitu. V terénu bude umístěno 42 ks informačních tabulí (viz. 

Obrázek č. 2) o rozměrech 2,3 x 2,25 m. 

Konstrukční řešení tabulí musí zajišťovat trvanlivost minimálně po dobu 5 let od 

ukončení realizace projektu s ohledem na extrémní povětrnostní podmínky. Toto řešení 

bylo projednáno se Správou chráněné krajinné oblasti Beskydy, Lesy ČR, OŢP příslušných 
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oblastí a vlastníky dotčených pozemků, jejich schválení bylo nutné k vydání územních 

souhlasů k realizaci.  

Informační tabule budou mít velikost činné plochy 100 x 200 cm, na které bude 

umístěna jednak mapa se všemi zmiňovanými trasami v Beskydech a zároveň podrobnější 

mapa příslušného subregionu podle toho, ve které konkrétní lokalitě bude panel umístěn. 

Na činné ploše bude umístěn stručný text se základními informacemi pro návštěvníky 

regionu. Činná plocha bude zarámována, opatřena stříškou a připevněna k zemi dvěma 

svislými podpěrami. Tato činná plocha bude z plastu nebo jiného materiálů, který je 

vhodný pro venkovní prostředí. Na informačních tabulích budou mapy, které budou 

poskytovat informace o dané oblasti s vyznačením tras, které jsou zde upravovány a 

značeny. Součástí bude rovněţ vyznačení vhodných návazných neupravovaných tras 

Beskyd do mapových podkladů. Informační tabule bude tvořit specifický informační prvek 

přispívající k marketingovému zviditelnění myšlenky Beskydské magistrály se 

zvýrazněním všech upravovaných tras, umístěny budou na samostatných dřevěných 

stojanech, které budou jednotné na všech značených trasách v Beskydech. [19] 

 

Obrázek 2 – Informační tabule se stojanem na kola 

Zdroj:http://www.msregion.cz/cz/pro-aktivni/bezecke-lyzovani/beskydy/projekt.html 

 

 Panoramatické tabule 

Panoramatické tabule budou umístěny na místech s mimořádným výhledem do krajiny. 

V terénu bude umístěno celkem 13 ks panoramatických tabulí (viz. Obrázek č. 3) 

s rozměry 2,15 x 2,4 m. Tabule budou výhledové s reliéfem horské krajiny, která je ve 

výhledu spolu s jejím popisem. Reliéfy budou zpracovány na vhodném klimaticky 
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odolném materiálu s rozměry cca 150 x 50 cm. Činná plocha bude rovněţ zarámována, 

opatřena stříškou a připevněna k zemi dvěma svislými podpěrami z dřevěného 

materiálu.[19]  

 

Obrázek 3 – Panoramatická tabule 

Zdroj:http://www.msregion.cz/cz/pro-aktivni/bezecke-lyzovani/beskydy/projekt.html 

 

 Odpočívadla 

Odpočívadla budou umístěna na vybraných místech u tras, celkem se bude jednat o 6 

ks zastřešených odpočívadel (viz. Obrázek č. 4) o rozměrech 2,9 x 1,6 m. Odpočívadla 

budou jednoduše technicky řešena – dřevěné lavičky se stolem opatřené stříškou (viz. 

Obrázek č. 4). Umístění odpadkových košů v blízkosti odpočívadel do projektu nebylo 

zařazeno. Vzhledem ke skutečnosti, ţe návštěvníci turistických oblastí často nedodrţují 

základní pravidla čistoty a zpravidla se hromadí odpadky kolem odpadkových košů a 

nikoli přímo v nich, vznikla by častá potřeba úklidu těchto prostor. Dle zkušeností partnerů 

projektu a orgánů ochrany přírody právě neumístěním košů návštěvníci nebudou sváděni 

k odhazování odpadků, které si odnesou s sebou. Partneři se však v partnerských 

smlouvách zavázali, ţe budou v pravidelných intervalech pečovat o informační a 

odpočinkový inventář a zabezpečí úklid v jeho okolí. Tyto povinnosti budou vykonávat 

bez nároku na jakoukoliv úhradu nákladů s činností spojených. Nelze proto zajistit 

pravidelný týdenní úklid prostor kolem odpadkových košů do tohoto typu projektu, kdy 

realizace projektu zasahuje do tak rozsáhlého území, jakým Beskydy jsou.[19]  
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Obrázek 4 – Odpočívadlo 

Zdroj:http://www.msregion.cz/cz/pro-aktivni/bezecke-lyzovani/beskydy/projekt.html 

 

 Dřevěné stojany na kola – kolostavy a uzamykatelné stojany na lyţe, sady 

základního servisního nářadí 

Stojany na kola – celkem 3 ks s rozměry 2,5 x 1 m budou umístěny na vhodná místa 

v blízkosti odpočívadel a map. 

Uzamykatelné stojany na lyţe (viz. Obrázek č. 5) - celkem 20 ks s rozměry 1,2 x 1,757 

m budou umístěny v lyţařských areálech na místa vytipovaná partnery projektu.  

Servisní nářadí (9 ks) bude umístěno v lyţařských areálech, na jejich umístění bude 

návštěvníky upozorňovat informační tabulka.[19]  

 

Obrázek 5 – Stojany na lyţe 

Zdroj:http://www.msregion.cz/cz/pro-aktivni/bezecke-lyzovani/beskydy/projekt.html 
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Dále bude vytvořena webová aplikace, která bude propojená se systémem online 

sledování roleb, webových kamer a stacionárních měřičů uţivatelů tras. Základní prvky 

této aplikace jsou následující: 

 analýza webové aplikace; 

 webová aplikace (1 ks) zahrnující i systémové jádro; 

 zařízení pro on-line sledování roleb s vyuţitím GPS (7 ks); 

 webové kamery včetně meteostanic (5 ks); 

 měřiče uţivatelů tras (2 ks); 

 elektronické informační panely (5 ks) s rozměry 1,2 x 0,8 m.[19] 

Orientačně-informační systém Beskydské magistrály bude poskytovat návštěvníkovi 

komplexní informace o upravovaných lyţařských běţeckých trasách, vybraných značených 

cyklotrasách v Beskydech a dále pak různé informace o zajímavostech a dění 

v jednotlivých lokalitách a jejich okolí, informace o pořádaných akcích a nejrůznější 

praktické informace pro návštěvníky. Celý informační systém je koncipován takovým 

způsobem, aby vstup aktuálních i ostatních informací do systému byl maximálně 

automatizován a pro poskytovatele informací byl co nejjednodušší a nejrychlejší. Na 

druhou stranu výstup informací ze systému je navrţen tak, aby získaná vstupní informace 

mohla být automaticky vhodně interpretována a k návštěvníkovi mohla doputovat co 

nejrychleji a to prostřednictvím různých informačních kanálů. 

Dílčími součástmi celého systému jsou jednotlivé podsystémy, které budou mezi sebou 

komunikovat a předávat si informace prostřednictvím standardizovaných komunikačních 

rozhraní. Celý systém je tedy plně modulární a díky standardizovaným rozhraním jej lze 

v budoucnu libovolně rozšiřovat. Mozkem celého systému je jeho jádro (centrální počítač 

s příslušným programovým vybavením), které monitoruje a shromaţďuje data 

z jednotlivých podsystémů pro vstup dat, vyhodnocuje je a posílá dál k vhodné interpretaci 

dané informace prostřednictvím podsystémů výstupních informací. Podsystémy pro vstup 

dat jsou systémy webových kamer, systém měřících čidel a senzorů a systém pro on-line 

sledování zařízení pro úpravu běţeckých tras. Podsystémy výstupních informací jsou 

webová aplikace a systém elektronických informačních panelů.  

Princip fungování celého systému je znázorněn níţe (viz. Obrázek č. 6). Obrazová data 

z webových kamer, data o poloze a stavu rolby, data z meteorologických stanic (teplota, 

vlhkost) a sčítačů uţivatelů tras jsou pomocí dostupných komunikačních rozhraní 



Tereza Kšonţková; 

Dotace z Evropské unie pro Českou republiku v období 2007-2013 

 2012  22 

 

předávána do centrálního počítače, který tato data shromaţďuje, dále zpracovává a 

poskytuje pro webové aplikace. Současně jsou tyto informace poskytovány elektronickým 

informačním panelům a jako veřejný zdroj formou standardizovaných komunikačních 

kanálů různým aplikacím, informačním systémům či internetovým portálům. Účelem 

takového řešení je poskytnout získanou aktuální informaci co nejširší veřejnosti.[19] 

 

Obrázek 6 – Architektura informačně-orientačního systému 

Zdroj: http://www.msregion.cz/cz/pro-aktivni/bezecke-lyzovani/beskydy/projekt.html 

 

Popis jednotlivých součástí orientačně-informačního systému: 

 Systém webových kamer 

Bude zakoupeno 5 webových kamer včetně příslušenství, které umoţní automatický 

přenos vizuální informace (fotografie, videozáznam) z konkrétní lokality prostřednictvím 

vhodné komunikační infrastruktury a datové sítě do centrálního počítače k dalšímu 

zpracování. 

Ke snímání budou vyuţity vhodné venkovní otočné kamery (přizpůsobeny pro provoz 

v extrémních podmínkách), které mohou přenášet záběry a pohledy k uloţení do archívu 

z několika stran a to dle zvoleného směru a časového intervalu. 

 Systém měřících čidel a senzorů meteorologických stanic 

Bude dodáno 5 meteorologických stanic včetně příslušenství, které umoţní 

automatický přenos informace o počasí z konkrétní lokality prostřednictvím vhodné 

komunikační infrastruktury a datové sítě do centrálního počítače k dalšímu zpracování. 

Ke snímání budou vyuţita vhodná meteorologická čidla a senzory (např. teploměr), 

přizpůsobena pro provoz v extrémních podmínkách, které mohou přenášet údaje k uloţení 
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do databáze v centrálním počítači. Tento systém můţe být dodán, respektive instalován 

současně se systémem webových kamer. 

 Systém pro on-line sledování polohy zařízení pro úpravu tras 

Na 7 strojů pro úpravu běţeckých lyţařských tras (roleb, případně skútrů) budou 

namontována speciální zařízení včetně příslušenství, která v sobě integrují přijímač pro 

určení polohy ze systému GPS a modem pro odeslání dat do centrálního počítače 

prostřednictvím telefonní sítě mobilních operátorů, případně jiné dostupné komunikační 

sítě. 

Princip celého zařízení je následující. Pří výjezdu rolby se aktivuje příslušné zařízení a 

v případě úpravy trasy se automaticky začne zjišťovat poloha (souřadnice) rolby 

prostřednictvím GPS přijímače. Tyto informace se následně automaticky pomocí modemu 

odesílají do centrálního počítače, kde se daná data vyhodnocují, zpracovávají a dále 

interpretují (např. graficky v mapě nebo textově) a zobrazují pomocí podsystémů 

výstupních informací (webová aplikace, elektronické informační panely, atd.) takřka 

v reálném čase. 

 Systém měřičů uţivatelů tras 

Budou zakoupeny dva měřiče uţivatelů běţeckých tras a cyklotras včetně instalace 

přenosové datové jednotky s měřičem, senzorem a modemem, které budou slouţit 

k průběţnému měření počtu uţivatelů frekventovaných tras. Účelem je monitoring pohybu 

po trasách ve zvolených časových intervalech, vizualizace a analýza dat. 

Sčítací datová jednotka měřiče plní základní funkce: získávání dat ze senzoru, dodání 

energie pro senzor, uchování dat v paměti a přenos dat do centrálního počítače pomocí 

dostupné komunikační sítě. Fyzicky se jedná o malé přemístitelné zařízení, které je moţno 

umístit na vhodný úsek trasy tak, aby bylo běţným průchozím návštěvníkem 

nerozpoznatelné od okolní krajiny. 

 Systémové jádro (centrální počítač) 

Je souhrn technického a potřebného programového vybavení zabezpečující běh, řízení 

a správu celého provozu orientačně-informačního systému. 

Poběţí na stávající technické infrastruktuře (serverech) krajského úřadu 

Moravskoslezského kraje a bude zjišťovat veškerou komunikaci mezi okolními 

podsystémy pro sběr a poskytování informací. Bude přijímat a ukládat data z webových 

kamer, čidel a senzorů, stacionárních měřičů a zařízení pro sledování roleb. Tato data bude 
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následně automaticky zpracovávat, vyhodnocovat a poskytovat podsystémům výstupních 

informací jakou jsou webové aplikace, elektronické informační panely a další internetové 

portály a aplikace vyuţívající jako zdroj informací standardní komunikační kanály. 

 Webové rozhraní (webová aplikace) 

Toto webové rozhraní bude na jednom místě poskytovat široké veřejnosti aktuální 

ucelené informace o lyţařských běţeckých trasách a cyklotrasách v Moravskoslezských 

Beskydech. Uţivatelé internetu si mohou v této webové aplikaci prostřednictvím 

internetového prohlíţeče zobrazit aktuální i detailní popisné a grafické informace o 

jednotlivých lokalitách. 

Webová aplikace bude propojena se systémem s on-line sledováním polohy roleb, 

systémem webových kamer a systémem meteorologických stanic, coţ umoţní zobrazování 

aktuálních denních údajů o meteorologických podmínkách a stavu upravenosti běţeckých 

tras a k vybraným lokalitám budou dostupné náhledy z webových kamer. Informace budou 

rovněţ doplněny o aktuální komentáře, doporučení a výstrahy k jednotlivým trasám. Dále 

bude součástí aplikace také grafická část, která bude umoţňovat práci s dynamickou 

mapou. Na ní bude moţno zobrazovat průběhy lyţařských běţeckých tras (cyklotras) a 

jejich stav upravenosti a sjízdnosti. K jednotlivým běţeckým trasám a cyklotrasám bude 

dostupný podrobný popis včetně značení, délek úseků, náročnosti, převýšení a profilu 

trasy, fotodokumentace a další zajímavosti. K dispozici bude i plánovač a vyhledávač trasy 

a moţnost staţení polohových souřadnic pro navigační zařízení. Součástí webové aplikace 

bude rovněţ uţivatelské fórum, které můţe slouţit pro zpětnou vazbu – hodnocení tras 

uţivateli, provázanost atraktivity cestovního ruchu s poskytovanými sluţbami apod. 

Co se týká jednotlivých lokalit, mohou být zobrazovány základní kontaktní a praktické 

informace, dopravní informace o dostupnosti, moţnostech parkování, autobusová a 

vlaková spojení apod. Dále se mohou zobrazovat informace o právě konaných akcích nebo 

upozorňovat na blíţící se nadcházející sportovní nebo kulturní dění v místě nebo blízkém 

okolí. 

Webová aplikace poběţí na technické infrastruktuře krajského úřadu 

Moravskoslezského kraje. Aktuální informace získávané ze všech podsystémů vstupních 

informací (webové kamery, meteorologické stanice, on-line sledování roleb, apod.) bude 

poskytovat webové aplikaci systémové jádro (centrální počítač), které vstupní data přijme 

a vhodně zpracuje pro pouţití ve webové aplikaci. 
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Provozovatelé nebo jejich zástupci budou moci prostřednictvím ověřeného přihlášení 

pomocí jména a hesla upravovat a doplňovat obsah svých informačních sdělení. Touto 

formou mohou partneři upravovat informace jak ve své sekci webové aplikace, tak na 

svých elektronických informačních panelech.  

Webové rozhraní bude ve dvou základních uţivatelských rozlišeních. Za prvé bude 

optimalizováno pro zobrazení na běţných osobních počítačích a za druhé bude 

optimalizováno pro pouţití v mobilních telefonních přístrojích nebo kapesních počítačích.   

Webová aplikace je navrţena tak, aby bylo moţno ji v budoucnu libovolně doplňovat a 

rozšiřovat o různé informace. 

 Systém elektronických informačních panelů (elektronické informační tabule) 

V rámci připravovaných aktivit bude pořízeno 5 elektronických informačních tabulí 

(viz. Obrázek č. 7), které budou umístěny u partnerů projektu, kteří upravují lyţařské 

běţecké trasy. Tabule by měla informovat návštěvníka areálu o aktuálním stavu 

upravenosti běţeckých stop, případně o upravenosti sjezdovek. Bude zobrazovat aktuální 

informace o počasí, krátké komentáře a upozornění týkající se upravovaných tras, výstrahy 

a doporučení horské sluţby případně místního provozovatele. Můţe zobrazovat informace 

o právě konaných akcích nebo upozorňovat na blíţící se nadcházející sportovní nebo 

kulturní dění v místě nebo blízkém okolí. 

Na panelech se budou zobrazovat nejen aktuální informace, ale i podrobné popisné a 

grafické údaje o průběhu a náročnosti jednotlivých tras (délka, převýšení, profil, obtíţná 

místa, apod.). Průběhy běţeckých tras budou také zobrazovány na mapě a jejich stav 

upravenosti bude graficky znázorněn a barevně rozlišen (upravené/neupravené). Tyto 

informace mohou být zobrazeny v několika jazykových variantách.  

Centrální správu a zasílání aktuálních informací prezentovaných na elektronických 

informačních panelech zajišťuje prostřednictvím komunikační datové sítě internet, 

systémové jádro, respektive řídící centrální počítač umístěný na krajském úřadě 

Moravskoslezského kraje.  

Majetek pořízený v rámci systému webových kamer, systému měřících čidel a senzorů 

(meteorologických stanic), systému pro on-line sledování polohy zařízení pro úpravu tras 

(roleb), případně systému stacionárních měřičů uţivatelů tras bude předán k uţívání 

partnerům projektu smlouvou o výpůjčce – po dobu realizace i udrţitelnosti projektu. 
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Počet zařízení je s partnery konzultován a je plánován dle jejich poţadavků a jejich 

schopnosti vyuţívat a financovat náklady spojené s provozem.[19] 

 

 

Obrázek 7 – Elektronické informační tabule 

Zdroj:http://www.msregion.cz/cz/pro-aktivni/bezecke-lyzovani/beskydy/projekt.html 

 

Mapy lyţařských běţeckých tras a cyklotras budou vyhotoveny v několika jazykových 

variantách. Mapy budou distribuovány mezi upravovatele tratí, partnery projektu, na 

turistická informační centra, veletrhy cestovního ruchu. Návštěvníci zde naleznou 

podrobnou mapu zmiňovaných tras s vybranými profily a dalšími informacemi.  

Existují dva typy skládacích map Beskyd:  

1) zimní běţecká mapa; 

2) letní cyklistická mapa. 

Měřítka obou map jsou 1:50 000 – 1:100 000 a jsou vydány v českém, polském, 

anglickém i německém jazyce.[19] 

 

Partneři projektu Beskydská magistrála 

Mezi partnery projektu Beskydská magistrála patří: 

 Klub českých turistů Třinec; 

 Lyţařský klub Veřovice; 
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 SKI Vítkovice – Bílá; 

 Klub českých turistů, oblast Moravskoslezská; 

 SKIAPLIN PUSTEVNY, s. r. o.; 

 SPORT Morávka, a. s.; 

 SKI Beskydy, s. r. o.; 

 AK 1234, s. r. o.; 

 Sdruţení Valašsko-Horní Vsacko; 

 Běţecký areál Pustevny; 

 OSTRAVICE SPORT, a. s.[17] 

3.4 Pohár Beskydské magistrály 

Závody byly zahájeny prvním ročníkem v prvním roce realizace projektu (2009) – letní 

cyklistické závody. V roce 2010 se uskutečnily zimní běţecké závody. V následujících 

ročnících po dobu udrţitelnosti projektu budou zajišťovány kaţdou sezónu 1 běţecký 

závod a 1 cyklistický závod. Závody budou probíhat celkem ve 4 střediscích pro všechny 

věkové kategorie (ţáci, studenti, dospělí).[18] 

V souvislosti se závody byl zakoupen mobilní technický set, který je spolu se stanem, 

startovací a cílovou bránou přemísťován dle harmonogramu závodů projektu. 

Při kaţdém závodě jsou vţdy pořízeny propagační předměty, které jsou určeny jako 

ceny pro závodníky a pro další propagaci projektu. Jde o: 

 termosky (300 ks); 

 čelní svítilny (250 ks); 

 zámky na kolo (225 ks); 

 sportovní batohy (250 ks); 

 reflexní pásky (1000 ks); 

 přezky na běţky (1000 ks). 

Závody se konají mimo běţné komunikace a závodníci se musí přihlásit v předstihu 

telefonem nebo mailem. Uzávěrka přihlášek je cca 24 hodin před závodem. V omezeném 

počtu se pak mohou ještě přihlásit v čase prezentace. Uzávěrka prezentace musí být 45 – 

60 minut před startem závodu. Startovní listina je vytištěna a vyvěšena, k dispozici ji 

dostávají pořadatelé a trenéři, vydávají se startovní čísla. Start realizuje startér plus 

pomocník. Na trati musí být kontroly, jejichţ počet určuje charakter tratí a délky 

jednotlivých kategorií. Po dojezdu posledního závodníka do cíle se vyvěšuje výsledková 
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listina, která musí být minimálně 30 minut veřejně dostupná pro případné protesty před 

vyhlášením výsledků. Oficiální vyhlášení výsledků a dekorování vítězů probíhá v časovém 

rozpětí 60 – 90 minut po dojezdu posledního závodníka. Závod končí vydáním 

výsledkových listin.[18] 

Lyţařské běţecké a cyklistické závody „Pohár Beskydské magistrály― jsou relativně 

nové závody pro širokou veřejnost všech věkových kategorií. Jejich zajímavostí je, ţe 

jednotlivé závody se konají v daném roce pokaţdé na jiném místě v Beskydech a navíc se 

dohromady počítají výsledky ze zimního běţkařského závodu s letním cyklistickým. 

Kaţdým rokem se koná jeden letní a jeden zimní závod, které kromě jednotlivých vítězů 

mají dohromady jednoho vítěze celého daného ročníku. 

Poslední závod, který otevřel nový ročník 2012, proběhl na běţkách v sobotu 25. února 

2012 na Bílé.  

Organizátoři závodů se rozhodli zjednodušit sčítání výsledků v rámci jednotlivých 

ročníků, a proto se od letošního roku bude vítěz vyhlašovat v rámci daného roku. To 

znamená, ţe nově bude vítěz roku 2012, vítěz roku 2013 atd.[18] 

Závody Poháru Beskydské magistrály 

Ročník 2010/2011: 

19. června 2010 – cyklo závod na Bílé; 

26. února 2011 – běh na lyţích na Pustevnách. 

Ročník 2011: 

září 2011 – cyklo závod na Morávce. 

Ročník 2012: 

25. února 2012 – běh na lyţích na Bílé; 

září 2012 – cyklo závod na Pustevnách.[18] 

3.5 Ekonomické dopady projektu 

Snad jako kaţdý vznikající projekt, tak i projekt Beskydské magistrály měl vliv na 

ekonomiku v Moravskoslezském kraji.  

V oblasti cestovního ruchu jsem se tedy zaměřila na to, jak se v průběhu předchozího 

programovacího období 2004-2006 a následně v prvních 3 letech nového programovacího 
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období měnil počet ubytovacích zařízení, počet hostů v ubytovacích zařízeních a 

v neposlední řadě taky počet zahraničních hostů v ubytovacích zařízeních 

v Moravskoslezském kraji.  

 

Ubytovací zařízení v MSK 

Rok Počet ubytovacích zařízení 

2004 492 

2005 470 

2006 465 

2007 469 

2008 468 

2009 447 

Tabulka 1 - Počet ubytovacích zařízeni v MSK v letech 2004-2009 

Zdroj: http://www.risy.cz/cs/vyhledavace/statisticka-

data/detail?kapitola=17&ukazatel=170101&rokOd=2004&rokDo=2010&urovenNuts=2&nuts2=C

Z08&nuts3=&nuts4=&orp9= 

 

Kvalita a rozsah ubytovacích a stravovacích sluţeb hrají důleţitou úlohu v rozvoji 

cestovního ruchu a v návštěvnosti dané oblasti. Beskydy jsou v rámci Moravskoslezského 

kraje hodnoceny jako oblast s relativně dobrou infrastrukturou, která však neodpovídá 

potřebám náročnější klientely, proto počet ubytovacích zařízení v Moravskoslezském kraji 

mírně klesá (viz. Tabulka1). Cestovní ruch v této oblasti patří ke stěţejním odvětvím 

národního hospodářství. Tato infrastruktura je vyuţívána celoročně s důrazem na zimní a 

letní sezónu. Území turistického regionu Severní Morava a Slezsko (Moravskoslezský, 

Olomoucký a Zlínský kraj) i přes mírný pokles počtu ubytovacích zařízení, disponuje 

druhým největším počtem ubytovacích zařízení v celé ČR.[21]  

 

Hosté v ubytovacích zařízeních v MSK 

Rok Počet návštěvníků 

2004 597 136 

2005 596 130 

2006 609 437 

2007 642 916 

2008 640 128 

2009 585 694 
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Tabulka 2 - Počet hostů v ubytovacích zařízeních v MSK v letech 2004-2009 

Zdroj: http://www.risy.cz/cs/vyhledavace/statisticka-

data/detail?kapitola=17&ukazatel=170301&rokOd=2004&rokDo=2010&urovenNuts=2&nuts2=C

Z08&nuts3=&nuts4=&orp9= 

 

Počet hostů v ubytovacích zařízeních od roku 2004 do roku 2008 vysoce vzrostl, coţ je 

velmi pozitivní. Ovšem v roce 2009 počet hostů v ubytovacích zařízeních klesl, coţ můţe 

být způsobeno nedostatkem ubytovacích zařízení vyšší kvality (viz. Tabulka 2).  

Lze tedy konstatovat, ţe infrastruktura v oblasti ubytování je v Beskydech dostatečná, 

nicméně je třeba investovat prostředky do renovace či výstavbu nových ubytovacích 

zařízení pro náročnější klientelu, která by disponovala i dostatečným zázemím – wellness 

apod. (coţ je zcela v souladu s aktuálními trendy v odvětví cestovního ruchu).[21] 

 

Zahraniční hosté v ubytovacích zařízeních v MSK 

Rok Počet návštěvníků 

2004 108 193 

2005 107 560 

2006 112 668 

2007 132 046 

2008 136 316 

2009 113 290 

Tabulka 3 – Zahraniční hosté v ubytovacích zařízeních v MSK v letech 2004-2009 

Zdroj: http://www.risy.cz/cs/vyhledavace/statisticka-

data/detail?kapitola=17&ukazatel=170401&rokOd=2004&rokDo=2010&urovenNuts=2&nuts2=C

Z08&nuts3=&nuts4=&orp9 

 

V letech 2007 a 2008, kdy projekt Beskydské magistrály vzniká, výrazně narůstá i 

počet zahraničních turistů (viz. Tabulka 3), kteří vyuţili ubytovací zařízení v MSK. 

V oblasti Beskyd tvoří páteřní síť ubytovacích sluţeb horské a rekreační chaty, případně 

rekreační střediska a ubytování u soukromých subjektů. Tento fakt lze vnímat jako 

pozůstatek doby před rokem 1989. Tyto ubytovací kapacity ovšem nemohou nabídnout 

dostatek komfortu pro náročnou klientelu, a proto taky většina zahraničních hostů vyuţívá 

penziony, turistické ubytovny nebo hotely.[21]  
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4. Závěr 

Cílem mé bakalářské práce bylo analyzovat vyuţití dotací Evropské unie 

v Moravskoslezském kraji.  

Bakalářská práce byla rozdělena do dvou hlavních kapitol. 

Po úvodu následuje kapitola zaměřena na dotace z Evropské unie, které můţe Česká 

republika získat v programovacím období 2007-2013. Naše republika můţe celkově získat 

725 miliard Kč a to prostřednictvím 26 operačních programů, které si pro získání těchto 

dotací vytvořila. Všech těchto 26 operačních programů je rozděleno mezi tři cíle politiky 

hospodářské a sociální soudrţnosti. Jde o cíl Konvergence, cíl Regionální 

konkurenceschopnost a zaměstnanost a cíl Evropská územní spolupráce. Pod cíl 

Konvergence spadají všechny regiony s výjimkou hlavního města Prahy a je realizován 

osmi tematickými operačními programy a sedmi regionálními operačními programy. Pod 

cíl Regionální konkurenceschopnost a zaměstnanost spadá hlavní město Praha se dvěma 

operačními programy. Pod cíl Evropská územní spolupráce spadají všechny regiony a 

usiluje se v něm o podporu meziregionální a nadnárodní spolupráce regionů.  

Následuje kapitola věnována vyuţití dotací Evropské unie v Moravskoslezském kraji. 

Stručně charakterizuji regionální operační program NUTS II Moravskoslezsko, zmiňuji se, 

na které oblasti se tento operační program zaměřuje a kdo můţe ţádat o dotace právě 

z tohoto regionálního operačního programu. Dále jsem se zaměřila na 5 prioritních os, 

které tento program obsahuje. Nezapomínám stručně popsat kaţdou z těchto os.  

Pro analýzu vyuţití dotací z Evropské unie jsem vybrala projekt s názvem Beskydská 

magistrála, který je spolufinancován dotacemi Evropské unie pomocí regionálního 

operačního programu Moravskoslezsko. Celkový rozpočet Beskydské magistrály je 

8 078 522 Kč, z toho dotace Evropské unie pokryly 6 654 158 Kč. Zbytek finančních 

prostředků a to 587 132 Kč na financování tohoto projektu šlo z rozpočtu Regionální rady 

a dalších 587 132 Kč z rozpočtu Moravskoslezského kraje. Z veřejných prostředků byla 

tedy Beskydská magistrála financována celkovou částkou 1 174 263 Kč. Projekt je 

zaměřen na podporu běţeckého lyţování, cykloturistiky a aktivního trávení volného času v 

Beskydech. Hlavní myšlenkou je propojit upravované lyţařské běţecké trasy v celých 

Beskydech včetně jejich vyuţití mimo zimní sezonu. Popisuji obsah projektu, důvody 

vzniku projektu a v neposlední řadě cíle projektu. Dále se vcelku podrobně věnuji 

technickému řešení projektu, kterého si obyčejný turista na procházce v Beskydech můţe 
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všimnout. Jde o informační tabule, panoramatické tabule, odpočívadla, stojany na kola a 

lyţe. Technologicky je projekt řešen pomocí webové aplikace, která bude propojená se 

systémem online sledování roleb, webových kamer a stacionárních měřičů uţivatelů tras. 

Projekt Beskydské magistrály má i své partnery, o kterých jsem se nezapomněla zmínit. 

Velmi důleţité jsou i kaţdoročně pořádané závody „Pohár Beskydské magistrály―, které 

mají velký vliv na prezentaci a zviditelnění celého projektu. Realizace projektu měla velký 

význam v oblasti cestovního ruchu, tak jsem se v závěru své práce zaměřila na to, jak se 

v průběhu předchozího programovacího období 2004-2006 a následně v prvních 3 letech 

nového programovacího období měnil počet ubytovacích zařízení, počet hostů 

v ubytovacích zařízeních a v neposlední řadě taky počet zahraničních hostů v ubytovacích 

zařízeních v Moravskoslezském kraji.  
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