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1 ÚVOD 

Problematika rozvoje venkovských oblastí je začleněna mezi sdílené pravomoci 

Společenství. Členské státy se dohodly na tom, že rozhodnutí o zemědělské politice EU budou 

přijímána na úrovni Společenství a v souvislosti s tím, bude zaveden i příslušný rozpočet. 

Každý občan přispívá na financování Společné zemědělské politiky v průměru dvěma eury 

týdně. Podpora venkova a zemědělství obecně je i pro Evropskou unii jedním z klíčových 

bodů k úspěchu.  

Je potřeba takové podpory, která nepovede k odlivu obyvatelstva z venkovských 

oblastí. V posledních letech jsme právě svědky častého odchodu venkovského obyvatelstva, 

především mladých lidí, do měst. Není to jen problém České republiky, ale s tímto jevem se 

potýkají i v jiných vyspělých evropských státech, kde obyvatelé venkova dají často přednost 

vyšším a snazším výdělkům ve městech. Právě tomuto vysidlování venkovských oblastí se 

zemědělská politika EU v  programovacím období 2007-2013 snaží zabránit. Snahou a cílem 

je nabídnou venkovskému obyvatelstvu nové možnosti uplatnění, například v podnikání 

v oblasti venkovské turistiky, agroturistiky a dále při obnově tradičních či krajových specialit 

v rámci mimozemědělské činnosti s cílem zvýšit kvalitu života na vesnici.  

Pro řešení venkovské problematiky v letech 2007–2013 byl vytvořen nový fond. Jedná 

se o Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova. Alokace prostředků pro toto období činí 

67,5 mld. EUR. Z těchto prostředků může čerpat i Česká republika. Aby mohla ale Česká 

republika čerpat prostředky z tohoto fondu, musela vypracovat Program rozvoje venkova, 

jenž vychází z předpisů Společenství.  

Program rozvoje venkova byl hlavním důvodem, proč se problematika rozvoje 

venkova dostala na vyšší úroveň. Obsahem Programu jsou 4 osy, které blíže specifikují 

účelovost každé osy. První osa je zaměřena na podporu konkurenceschopnosti zemědělství a 

lesnictví. Zlepšování životního prostředí a krajiny je cílem druhé osy. Třetí osa se zabývá 

rozvojem životních podmínek ve venkovských oblastech a diverzifikací ekonomických aktivit 

na venkově. A čtvrtou osou je osa Leader, která je zaměřena především na zlepšení kvality 

života ve venkovských oblastech a posílení ekonomického potenciálu.  
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V této problematice probíhají neustále změny jak s měnícím se programovým 

obdobím, tak častou změnou stanov a cílem  mé bakalářské  práce je tedy poskytnut souhrnný 

přehled informací o Programu rozvoje venkova a jeho vývoji se zaměřením na využití 

dotačních možností EU v mikroregionu Hranicko. 

Tuto bakalářskou práci rozdělujeme do 3 částí. 

V první části popisujeme Program rozvoje venkova a jeho počátky. V úvodu je 

popsána definice a pojetí venkovských oblastí. Další část této kapitoly je věnována politice 

rozvoje venkova a v poslední části je popsán samotný program rozvoje venkova v ČR a jeho 

rozdělení do jednotlivých os a opatření. 

Další kapitola, v pořadí druhá část – jak už z názvu napovídá, popisuje prostředí, ve 

kterém se nachází realizovaný projekt, a to je mikroregion Hranicko. Na počátku si vymezíme 

obsah a předmět mikroregionu Hranicko a další část je věnována městu Hranice, ve kterém je 

projekt realizován. Přiblížíme si historii města, ale také geografii nebo demografii města. 

Poslední kapitola popisuje využití programu rozvoje venkova na konkrétním projektu. 

Jedná se o rekonstrukci sportovního areálu, který vlastní sportovní klub Hranice. Tato 

kapitola obsahuje několik částí a to: základní informace o projektu, dále technické řešení 

projektu, finanční stránka projektu a přístup logického rámce. V poslední části se nachází 

vlastní zhodnocení. 

Informace a materiály k vypracování této bakalářské práce jsme čerpali z odborné 

literatury. Dalšími důležitými zdroji byly interní dokumenty Hranické regionální agentury a 

také příručky Ministerstva zemědělství ČR. Mezi zdroji byly také webové stránky příslušných 

institucí. Velmi důležitým zdrojem byly konzultace s odpovědnými pracovníky regionální 

agentury. 
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2 PROGRAM ROZVOJE VENKOVA 

 

V programovém období 2000-2006  nedocházelo v rámci regionální politiky 

k výrazným změnám, ale mezi nejvýznamnější zásahy patří zpřesnění v oblasti politiky 

rozvoje venkova. V dalším programovém období 2007–2013 se navazuje jako v minulých 

obdobích na určité prioritní cíle, ale jejich podstata zůstala stejná. Byl zvolen pouze jiný 

přístup. Jednotlivé cíle jsou stanoveny poměrně široce a jsou zohledňována tradiční témata, 

jako je regionální rozvoj a zaměstnanost. Velká pozornost se právě věnovala specifickým 

venkovským regionům a jejich rozvoji. Proto se stává politika rozvoje venkova jednou 

z hlavních priorit, a to nejen pro úzký vztah se Společnou zemědělskou politikou, ale i 

politikou regionální. 
1
 

Programové období 2007–2013 posunulo rozvoj venkova na vyšší úroveň díky 

zavedení Programu rozvoje venkova (PRV), který vychází z Národního strategického plánu 

rozvoje venkova. PRV, který zajišťuje působení Evropského zemědělského fondu pro rozvoj 

venkova, se blíže specifikuje v souladu s nařízením Rady (ES) 1698/2005 čl. 15 strategie v 

jednotlivých osách stanovených Národním strategickým plánem rozvoje venkova do 

prováděcí úrovně a zajišťuje tak jeho efektivní realizaci.
2
 

2.1 Vznik Evropského zemědělského fondu pro rozvoj venkova 

 

Dle na řízení Rady (ES) 1290/2005 ze dne 21. června došlo k rozdělení původního 

Zemědělského orientačního a záručního fondu na dva nové fondy 15 :  

 Evropský zemědělský – záruční sekce -  pilíř 1, 

 Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova -  pilíř 2. 

K velké změně v přístupu Společenství k rozvoji zemědělství a venkova dochází 

prostřednictvím Nařízení Rady (ES) č. 1689/2005 z  20. 9. 2005 o podpoře pro rozvoj 

venkova z Evropského zemědělského fondu pro rozvoj venkova (EAFRD). 

Využívání EAFRD se řídí cíli a strategickým rámcem politiky rozvoje venkova 

prováděné Společenstvím, jak jsou definovány v tomto nařízení. V programovacím období 

                                                
1
 BOHÁČKOVÁ, I.; HRABÁNKOVÁ, M., Strukturální politika Evropské unie, 2009 

2
 Program rozvoje venkova České republiky na období 2007-2013 
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2007–2013 se EAFRD stal pro všechny členské země EU nejdůležitějším finančním 

nástrojem podpory komplexního rozvoje venkova.
3
 

Z obsahového hlediska je Nařízení Rady (ES) č. 1968/2005 významným posunem 

kupředu. Jako první dokument vztahující se k regionální politice venkova definuje: 

 cíle, které má politika rozvoje venkova napomáhat řešit, 

 pravidla pro poskytování podpor z EAFRD, 

 vymezuje jasnou strategii rozvoje Společenství, 

 stanovuje priority, 

 stanovuje pravidla pro naplňování zásad partnerství, programování, hodnocení, 

finanční řízení, monitorování a kontroly.
4
 

2.2 Definice a vymezení venkova 

 

Venkov je specifickým prostředím, které ovlivňuje charakter celé Evropské unie. 

Venkovské oblasti představují 91% území 27 členských států Evropské unie a jsou domovem 

více než 56% jejich obyvatel. Což z rozvoje venkova utváří politiku prvořadého významu. 

Zemědělství a lesnictví mají zásadní význam ve venkovských oblastech Evropské unie. 

Jednou z hlavních priorit Evropské unie je posílení evropské politiky rozvoje venkova.
5
 

Existuje spousta definic vymezení venkova, ale žádná není oficiální. Vymezení 

venkova se věnuje spousta institucí a autorů, ale pohledy na jeho vymezení se odlišují 

z hlediska různých vědních oborů, ale také záleží na umístění regionu či státu. Obecně je za 

venkov považován souhrn venkovských osídlení a nezastavěné krajiny, včetně zemědělských, 

vodních a lesních ploch či místních komunikací. Mezi další obecné znaky venkova či 

venkovského prostoru lze také zařadit nižší hustotu obyvatelstva či vyšší zaměstnanost 

v zemědělském sektoru, což také bezesporu souvisí s větším vztahem obyvatelstva k přírodě a 

v porovnání s městy se zcela odlišným životním stylem. 

Jedinou všeobecně uznávanou mezinárodní definicí je vymezení OECD, které je 

založeno na podílu obyvatelstva, jenž žije na území s hustotou zalidnění menší než 150 

                                                
3
 Nařízení Rady (ES) č 1698/2005, [online], Dostupné z: http://eur-

lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2005:209:0001:0025:CS:PDF. 
4
 ZEMĚDĚLSTVÍ A ROZVOJ VENKOVA, Dostupné z : http://ec.europa.eu/agriculture/rurdev/index_cs.htm 

5
 ZEMĚDĚLSTVÍ A ROZVOJ VENKOVA, Dostupné z : http://ec.europa.eu/agriculture/rurdev/index_cs.htm 
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obyvatel/km. 
6
 Podle této metodiky jsou venkovské oblasti definovány na dvou úrovních. Na 

úrovni lokální (tj. obce) je venkov definován jakožto sídla s hustotou menší než 150 

obyvatel/km. Na úrovni regionální pak definice vymezuje regiony: 

 převážně venkovské, kde více než 50 % obyvatel regionu žije ve venkovských obcích, 

 významně venkovské, kde ve venkovských obcích žije 15 – 50 % obyvatel regionu,  

 výrazně městské, kde ve venkovských obcích žije méně než 15 % obyvatel regionu. 

Tato definice však nebere v úvahu obyvatelstvo žijící v hustě osídlených venkovských 

oblastech a je někdy obtížně aplikovatelná s ohledem na místní specifika. Je proto užívána 

spíše jako nástroj mezinárodního srovnání.
7
 

2.3 Politika rozvoje venkova 

 

Členské státy EU by mohly utvářet a uskutečňovat vlastní politiku rozvoje venkova. 

Tento přístup by však nebyl efektivní, protože ne všechny země EU by si mohly dovolit 

politiku, kterou potřebují. Politika rozvoje venkova také souvisí s řadou dalších politik 

utvářených na úrovni EU. Proto má EU společnou politiku rozvoje venkova, kterou do určité 

míry řídí jednotlivé členské státy a regiony.
8
 

Posílení této politiky je jednou z hlavních priorit EU. Politika rozvoje venkova se 

zaměřuje na změny v sektoru zemědělství, diverzifikaci ekonomických činností zejména v 

oblasti malých a středních podniků a venkovských služeb, jako je např. správa přírodních 

zdrojů, zvýšení přírodních funkcí, propagace kultury, turismu a rekreace. Při provádění této 

politiky musí být důsledně dodržovány principy subsidiarity, decentralizace a spolupráce. Je 

zde také kladen důraz na udržitelný rozvoj.  Jako každá politika, tak i politika rozvoje 

venkova má své cíle. Mezi obecné cíle můžeme zařadit především boj proti chudobě, podpora 

zaměstnanosti, zamezení vysídlování venkovských oblastí, zlepšení jak životních, tak i 

pracovních podmínek venkovského obyvatelstva, ochrana životního prostředí a zvýšení 

blahobytu.
9
  

                                                
 
6
 PĚLUCHA, M., 2006 

7
 ČSÚ PRAHA, ODBOR INFORMAČNÍCH SLUŽEB, Varianty vymezení venkova a jejich zobrazení ve 

statistických ukazatelích v letech 2000 až 2006 
8ZEMĚDĚLSTVÍ A ROZVOJ VENKOVA, [online] Dostupné z : 

http://ec.europa.eu/agriculture/rurdev/index_cs.htm 
9
 MINISTERSTVO ZEMĚDĚLSTVÍ. Program rozvoje venkova, 2007 
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Pokud by neexistovala spolupráce s ostatními strukturálními politikami, nebylo by 

možné těchto cílů dosáhnout. Zprostředkujícím cílem je spolupráce mezi zemědělci a 

místními samosprávnými orgány. Jejím smyslem je zachovat schůdnost zemědělských aktivit, 

a také umožnit, aby prováděné aktivity nikterak neohrožovaly životní prostředí. 

 

Politika je částečně financována z centrálního rozpočtu EU a částečně ze státních a 

regionálních rozpočtů jednotlivých členských států. 

Opatření Programu rozvoje venkova přispějí k naplňování cílů Lisabonské strategie ve 

všech jejích oblastech:  

 Společnost založená na znalostech, 

 Vnitřní trh a podnikatelské prostředí, 

 Trh práce, 

 Udržitelný rozvoj.
10

 

2.4 Vývoj politiky rozvoje venkova 

 

Politika rozvoje venkova EU se vyvíjela jako součást vývoje Společné zemědělské 

politiky od politiky zabývající se strukturálními problémy zemědělství k politice řešící četné 

úlohy zemědělství ve společnosti, zejména problémy z hlediska širších souvislostí rozvoje 

venkova. V období po druhé světové válce prodělala hospodářství spousy evropských zemí 

řadu změn. 
11

Mimo jiné bylo poválečné období svědkem revolučního pokroku v zemědělské 

výrobě. Ve státech západní Evropy, především ve Francii, Velké Británii či Nizozemsku, se 

začaly objevovat návrhy na společné řešení problematiky zemědělství. V průběhu 70. let bylo 

hlavním cílem omezit odchod obyvatelstva ze zemědělství a venkovských oblastí, čímž hrozil 

možný zánik těchto oblastí.
12

 

 

2.4.1 Rozdělení politiky rozvoje venkova EU dle jejího vývoje 

 
 Vývoj politiku rozvoje venkova můžeme rozdělit do 5 opatření a to:  

 

                                                
10 MINISTERSTVO ZEMĚDĚLSTVÍ ČR, 2007 
11

 TOMŠÍK, 2009 
12

 BOHÁČKOVÁ, I.; HRABÁNKOVÁ, M, 2009 
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Počáteční vývoj  

 

Původně byla politika zaměřena na podporu investic zemědělských hospodářství a 

návazných odvětví. Cílem podpory zpracování zemědělských produktů a jejich uvádění na trh 

bylo pomoci integrovat potravinový řetězec, počínaje produkcí až po uvádění zemědělských 

produktů na trh, a přispět k dalšímu zlepšování zemědělských struktur a 

konkurenceschopnosti odvětví prvovýroby. Postupně se pozornost zaměřovala také na lidský 

kapitál ve formě předčasného odchodu zemědělců do důchodu a odborného vzdělávání.  

 

Agenda 2000  

 

Do poloviny 90. let měla EU již celou řadu nástrojů pro plnění cílů, jako například 

restrukturalizace zemědělství, místní rozvoj a začlenění ochrany životního prostředí. Na 

základě dohody o reformě v rámci Agendy 2000 se tato opatření řídí jedním hlavním 

nařízením pro rozvoj venkova. Toto nařízení nabízí výběr 22 opatření, z něhož členské státy 

volí ta, která nejlépe vyhovují potřebám jejich venkovských oblastí. Tato opatření jsou poté 

začleněna do jejich vnitrostátních nebo regionálních programů. Příspěvek EU k financování 

opatření závisí na dotyčném opatření a regionu. Agenda 2000 zavedla politiku rozvoje 

venkova jako 2. pilíř SZP doplňující reformu tržní politiky (1. pilíř). SZP se stále více 

zaměřuje na dosažení rovnováhy mezi těmito dvěma pilíři. 

 

Reforma SZP – červen 2003  

 

Doplňkovost obou pilířů SZP byla zdůrazněna nedávno reformou SZP, která od roku 

2005 zavedla „oddělení plateb od produkce“, „křížový soulad“ (podmíněnost plateb)  a 

odlišení (převod fondů z 1. do 2. pilíře). První pilíř se soustředí na poskytování podpory 

základních příjmů zemědělcům, kteří mohou přizpůsobovat produkci tržní poptávce, zatímco 

2. pilíř podporuje zemědělství jako poskytovatele veřejných statků, v rámci jeho funkce 

ochrany životního prostředí a rozvoje venkova a podporuje venkovské oblasti v jejich rozvoji. 

Dohoda z června 2003 přispívá k posílení politiky rozvoje venkova prostřednictvím zavedení 

nových opatření (zaměřených na zlepšení kvality a dobrých životních podmínek zvířat a 

pomoc zemědělcům při plnění nových norem EU) a zajištění více prostředků z fondů EU pro 

rozvoj venkova na základě snížení přímých plateb („odlišení“) pro větší farmy. 
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Konference v Salzburku 

 

Hlavní oblasti vyžadující zohlednění v budoucí politice rozvoje venkova byly shrnuty 

v závěrech Druhé evropské konference o rozvoji venkova, která se konala v Salzburku v 

listopadu 2003 na téma „Zárodky budoucího rozvoje venkova – vytváření politiky, která může 

splnit naše tužby“. 

Tyto oblasti zahrnují:  

Zemědělství a lesnictví - Pro veřejnou podporu politiky rozvoje venkova EU existují stále 

důvody, protože tato podpora usnadní pokračování restrukturalizace zemědělství, udržitelný 

rozvoj venkovských oblastí a přispěje k vyváženému vztahu mezi venkovem a městskými 

oblastmi. 

Rozšíření rozvoje venkova - Diverzifikace jak uvnitř, tak vně zemědělského odvětví je 

nezbytná pro rozvoj životaschopných a udržitelných venkovských společenství. 

Kvalita a bezpečnost potravin - Evropané přikládají stále větší důraz na bezpečnost a kvalitu 

potravin, zlepšení životního prostředí a zvelebení venkovského prostředí. 

Dostupnost veřejných služeb – Na venkově je veliký problém s dostupností veřejných 

služeb, nedostatek zaměstnání a věková struktura značně omezují rozvojový potenciál, 

zejména se jedná o ženy a mladé lidi. 

Pokrytí území EU - politika rozvoje venkova musí být uplatňována ve všech venkovských 

oblastech rozšířené EU, aby mohli zemědělci a ostatní aktéři ve venkovských oblastech čelit 

výzvám vyplývajícím z restrukturalizace zemědělství, dopadů reformy Společné zemědělské 

politiky a z měnících se modelů zemědělského obchodu. 

Soudržnost - Politika rozvoje venkova EU již významně přispěla k hospodářské a sociální 

soudržnosti, která by měla být v rozšířené EU dále posílena. 

Zúčastněné strany - Na navrhování opatření k rozvoji venkova by se měl podílet široký 

okruh účastníků s aktivním zájmem o zajištění toho, aby byl hospodářský, environmentální  

a sociální rozvoj evropských venkovských oblastí trvale udržitelný. Budoucí politika by měla 

využívat podpor EU pro venkovské oblasti prostřednictvím přístupu „zdola“, od místních 

partnerství, s využitím zkušeností získaných z iniciativy LEADER. 
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Partnerství - Politika rozvoje venkova by měla být prováděna v partnerství mezi veřejnými  

a soukromými organizacemi a občanskou společností. 

Zjednodušení - Politiku EU zaměřenou na rozvoj venkova je nezbytné a současně velmi 

naléhavé výrazně zjednodušit. Základem jejího naplňování musí být jeden programovací, 

finanční a kontrolní systém, přizpůsobený potřebám rozvoje venkova. 

 

Přezkum politiky pro období 2007–2013: Návrh nařízení – rozšířené posouzení dopadů 

 

V souvislosti s novými finančními výhledy na programové období 2007–2013 

provedla Evropská komise důkladnou analýzu politiky rozvoje venkova, včetně rozšířeného 

posouzení dopadů budoucí politiky rozvoje venkova. Rozšířené posouzení dopadů stanovilo 

cíle budoucí politiky rozvoje venkova, porovnalo její jednotlivé varianty a shrnulo výsledky 

konzultací zúčastněných stran. Vyvodilo závěry pro politiku rozvoje venkova po roce 2006 a 

vysvětlilo její obsah a mechanismy jejího naplňování. Závěry rozšířeného posouzení dopadů 

se odrazily v novém nařízení o rozvoji venkova.
13

 

 

2.5 Program rozvoje venkova v ČR 

 

 Česká republika je středoevropským státem o celkové rozloze 78 860 km
2
 a s 10,2 

mil. obyvateli. Na východě a severovýchodě sousedí se Slovenskou a Polskou republikou, na 

jihu s Rakouskem a nejdelší hranici má na severozápadě až jihozápadě se Spolkovou 

republikou Německo. V evropských poměrech má charakter horské až podhorské oblasti.
14

 

 

2.5.1 Program rozvoje venkova na období 2007 – 2013  

 

Existence a realizace Programu rozvoje venkova ČR přispívá k dosažení cílů 

stanovených Národním strategickým plánem rozvoje venkova, tj. k rozvoji venkovského 

prostoru České republiky na bázi trvale udržitelného rozvoje, zlepšení stavu životního 

prostředí a snížení negativních vlivů intenzivního zemědělského hospodaření. Program dále 

umožňuje vytvořit podmínky pro konkurenceschopnost České republiky v základních 

potravinářských komoditách. Program také podporuje rozšiřování a diverzifikaci 

                                                
13

 EVROPSKÁ KOMISE, [online]Dostupné z : 

http://ec.europa.eu/agriculture/publi/fact/rurdev2007/cs_2007.pdf > 
14TURISTIKA,[online] Dostupné z : www.turistika.cz/ceska-republika> 
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ekonomických aktivit ve venkovském prostoru s cílem rozvíjet podnikání, vytvářet nová 

pracovní místa, snížit míru nezaměstnanosti na venkově a posílit sounáležitost obyvatel na 

venkově. Existence a realizace Programu rozvoje venkova ČR přispívá ke zlepšení stavu 

venkova České republiky, založeném na trvale udržitelném rozvoji a ke zlepšení stavu 

životního prostředí a snížení negativních vlivů intenzivního zemědělského hospodaření. 

Tento program zajišťuje působení Evropského zemědělského fondu pro rozvoj 

venkova, blíže specifikuje strategie v jednotlivých osách stanovených Národním strategickým 

plánem rozvoje venkova do prováděcí úrovně a zajišťuje tak jeho efektivní realizaci.
15

 

Finanční prostředky uvolněné na celé 7-leté období dosahují 3,6 mld. Euro a jsou rozděleny v 

následujícím poměru: I. osa – 840,5 miliónů EUR, II. osa – 1946 mil. EUR, III. osa – 635,5 

mil. EUR, IV. osa – 176 mil. EUR.
 16

 

 

2.6 Jednotlivé osy programu rozvoje venkova 

 
Politika rozvoje venkova se zaměřuje na tři společně dohodnuté  hlavní cíle: 

 zlepšování konkurenceschopnosti zemědělství a lesnictví, 

 podpora hospodaření s půdou a zlepšování životního prostředí, 

 zlepšování kvality života a podpora diverzifikace hospodářských činností. 

 

Každému hlavnímu cíli v programech rozvoje venkova by měla odpovídat určitá 

tematická osa. Tři tematické osy doplňuje „metodologická“ osa zaměřená na přístup 

LEADER. Tato metodika stanovení jednotlivých os je prospěšná pro obě zúčastněné strany. 

Jednotlivým členským státům ponechává určitou volnost na vnitrostátní a regionální úrovni 

pro zajištění rovnováhy mezi odvětvovým a územním  rozměrem a Evropské unii umožňuje 

zaměřit spolufinancování rozvoje venkova na společné priority EU. 

 

2.6.1 Osa I 

 

První osa Programu rozvoje venkova je zaměřena na podporu konkurenceschopnosti 

zemědělství a lesnictví a posílení dynamiky podnikání v zemědělské výrobě a v navazujícím 

                                                
15 PROVAZNÍKOVÁ, R., SEDLÁČKOVÁ, O., Financování měst, obcí a regionů: teorie a praxe, 2009 
16MINISTERSTVO ZEMĚDĚLSTVÍ ČR. Program rozvoje venkova České republiky na období 2007 - 2013 
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potravinářství. Prioritní oblastí je modernizace zemědělských podniků, dále pozemkové 

úpravy a přidávání hodnoty zemědělským produktům. Tato osa bude ze 75 % financována  

z prostředků Evropské unie.
17

 

I.1.1 Modernizace zemědělských podniků 

 

Opatření je zaměřeno na podporu investic, které zlepšují celkovou výkonnost 

zemědělského podniku za účelem zvýšení jeho konkurenceschopnosti. Prioritní oblastí je 

modernizace zemědělských podniků, pozemkové úpravy a přidávání hodnoty zemědělským 

produktům, proto je na tyto účely soustředěno největší množství finančních prostředků. 

Žadatelem je zemědělský podnikatel. 

 

 I.1.2 Investice do lesů 

 

Podpora rozvoje dynamického podnikání v lesnictví, vyšší výkonnosti lesnických 

podniků, na restrukturalizaci lesnického sektoru a zlepšení ochrany životního prostředí v 

lesnictví.  Podpora bude zaměřena, např. na investice k pořízení lesnické techniky či 

rekonstrukce lesnické infrastruktury. Žadatelem je fyzická nebo právnická osoba hospodařící 

v  lesích. 

 

 I.1.3 Přidávání hodnoty zemědělským a potravinářským produktům 

 

Opatření je zaměřeno na podporu výkonnosti zpracovatelských podniků a na rozvoj 

inovací. Podpora je zaměřena na hmotné a nehmotné investice, které se týkají zpracování, 

uvádění na trh, vývoje nových produktů, procesů a technologií.  

 

 I.1.4 Pozemkové úpravy 

 

Opatření je zaměřeno na řešení problematiky vlastnických vztahů pozemkové držby, 

nedostatečné zemědělské infrastruktury či absence prvků ekologické stability v krajině. 

Při provádění pozemkových úprav dochází k racionálnímu prostorovému uspořádání pozemků 

všech vlastníků půdy v daném katastrálním území a podle potřeby také k reálnému vytyčení 

těchto pozemků v terénu. Žadatelem jsou pozemkové úřady. 

                                                
17MINISTERSTVO ZEMĚDĚLSTVÍ, [online], Dostupné z:  http://eagri.cz/public/eagri/venkov/program-

rozvoje-venkova/ 
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 I.3.1 Další odborné vzdělávání a informační činnost 

 

V rámci tohoto opatření budou podporovány vzdělávací projekty zaměřené na znalosti 

jednotlivých opatření osy I a II PRV, zákonných požadavků na hospodaření a na znalosti v 

oblastech potravinářství, hospodaření v lesích, ochraně přírody a dalších. Žadatelem je 

fyzická nebo právnická osoba, jenž má vzdělání v předmětu činnosti. 

 

 I.3.2 Zahájení činnosti mladých zemědělců 

Opatření je zaměřeno na podporu podnikání začínajících zemědělců do 40 let. Na 

základě posouzení podnikatelského záměru dostane zemědělec dotaci na zahájení činnosti.  

Žadatelem je začínající zemědělský podnikatel do 40 let věku, který zahajuje svou 

zemědělskou činnost poprvé. 

 

 I.3.3 Předčasné ukončení zemědělské činnosti 

Toto opatření je zaměřeno na řešení problému nepříznivé věkové struktury zemědělců. 

Opatření motivuje starší zemědělce po dosažení věku 55 let ukončit aktivní zemědělskou 

činnost a vytvořit tak prostor pro nástup mladších zemědělců, což může přispět k posílení 

ekonomické a sociální dimenze trvalé udržitelnosti zemědělství a venkova. Opatření navazuje 

na opatření I.3.2. Žadatelem je zemědělský podnikatel nad 55 let věku, který nedosáhl 

důchodového věku. 

I.3.4 Využívání poradenských služeb 

 

Cílem tohoto opatření je podpořit zavádění nových výrob, výrobních metod a 

technologií, které jsou zároveň slučitelné se zájmy zachování a zlepšení krajiny a ochrany 

životního prostředí. Dotace je určena ke krytí části nákladů při využívání služeb 

zemědělského poradenského systému, a to především v oblastech dodržování zásad společné 

zemědělské politiky, správné zemědělské praxe a dále šetrného způsobu hospodaření v lesích. 

Žadatelem je zemědělský podnikatel a vlastník nebo nájemce lesa.
18

 

 

 

                                                
18

 Program rozvoje venkova české republiky na období 2001-2013,2007 
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2.6.2 Osa II  

 

Tato osa je zaměřena na zlepšování životního prostředí a krajiny. Hlavní prioritou je 

zvýšení biologické rozmanitosti, zachování a rozvoj zemědělských a lesnických systémů s 

vysokou přidanou hodnotou a tradičních zemědělských krajin. Ke splnění tohoto cíle 

napomáhá podpora zemědělských postupů šetrných k životnímu prostředí vedoucích k 

biologické rozmanitosti a podpora vhodných zemědělských systémů pro zachování venkovské 

krajiny a také podpora ochrany životního prostředí na zemědělské půdě a v lesních oblastech s 

vysokou přírodní hodnotou. Další prioritou je ochrana vody a půdy, která je cílena na ochranu 

jakosti povrchových a podzemních vodních zdrojů prostřednictvím opatření zaměřených na 

protierozní ochranu a vhodné používání zemědělského půdního fondu. 

A prioritou třetí je zmírňování klimatických změn, jenž má za cíl podporu využívání 

obnovitelných zdrojů energie prostřednictvím stávajícího lesního potenciálu a možností jeho 

rozšíření a zachování pozitivních funkcí lesa.
19

 

 

Jednotlivá opatření: 

1.1 Platby za přírodní znevýhodnění poskytované v horských oblastech a platby 

poskytované v jiných znevýhodněných oblastech 

 

Toto opatření je zaměřeno na podporu zemědělců hospodařících v oblastech s méně 

příznivými podmínkami s cílem zachovat venkovskou krajinu, podpořit systémy šetrné k 

životnímu prostředí.
20

 Podpory na opatření „Méně příznivé oblasti“ jsou v ČR vypláceny na 

travní porosty, mají nejen charakter ekonomicko-sociálních podpor, směřujících k udržení 

příjmové stability zemědělců hospodařících v horších přírodních podmínkách, ale také povahu 

restrukturalizačního opatření, které podporuje chov skotu a dalších hospodářských zvířat, 

využívajících travní porosty. 

Cíle opatření 

 

Přispět k zemědělskému využívání půdy ve znevýhodněných oblastech. 

Trvale udržitelné využití zemědělské půdy. 

                                                
19 DOTACE, [online], Dostupné z: http://www.dotace.nature.cz/osa-ii-program.html 
20 MINISTERSTVO ZEMĚDĚLSTVÍ, [online], Dostupné z:  http://eagri.cz/public/eagri/venkov/program-      

    rozvoje-venkova/ 
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Zlepšení životního prostředí a krajiny.
21

 

 

1.2 Platby v rámci oblastí NATURA 2000 a Rámcové směrnice pro vodní politiku 

2000/60/ES  

 

Cílem opatření je pomoci zemědělcům při řešení specifického znevýhodnění 

vyplývajícího z implementace evropských směrnic pro soustavu Natura 2000 a Rámcové 

směrnice pro vodní politiku ES. Z důvodu obtížných podmínek hospodaření existuje problém, 

že zemědělci přestanou hospodařit na loukách a pastvinách v jádrových zónách velkoplošných 

chráněných území a tyto druhově bohaté travní porosty budou degradovat, protože jsou 

závislé na zemědělském obhospodařování.
22

 

Cíle opatření 

Pomoc zemědělcům při řešení specifického znevýhodnění vyplývajícího z implementace 

evropských směrnic pro soustavu Natura 2000 a Rámcové směrnice pro vodní politiku ES. 

Trvale udržitelné využití zemědělské půdy. 

Zlepšení životního prostředí a krajiny.
23

 

 

1.3 Agroenvironmentální opatření 

Opatření má za úkol podpořit způsoby využití zemědělské půdy, které jsou v souladu s 

ochranou a zlepšením životního prostředí, krajiny a jejich vlastností. Dále podporuje 

zachování obhospodařovaných území vysoké přírodní hodnoty, přírodních zdrojů, biologické 

rozmanitosti a údržbu krajiny. Všechna opatření jsou realizována v podobě pětiletých 

závazků. 

Cíle opatření 

 

Integrace agroenvironmentálních postupů v zemědělství. 

Trvale udržitelné využití zemědělské půdy. 

Zlepšení životního prostředí a krajin.
24

  

 

                                                
21 SZIF, [online], Dostupné z : http://www.szif.cz/irj/portal/anonymous/eafrd/osa2/1 
22MINISTERSTVO ZEMĚDĚLSTVÍ, [online], Dostupné z: http://eagri.cz/public/eagri/venkov/program-

rozvoje-venkova/ 
23 SZIF, [online], Dostupné z : http://www.szif.cz/irj/portal/anonymous/eafrd/osa2/1  
24 MINISTERSTVO ZEMĚDĚLSTVÍ, [online], Dostupné z:  http://eagri.cz/public/eagri/venkov/program-  

    rozvoje-venkova 
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2.1 Zalesňování zemědělské půdy 

 

Posílení biodiverzity krajiny rozšířením zalesněných ploch a zlepšení ekologické 

rovnováhy krajiny. Jedná se o podporu v obhospodařování území zalesněním půdy. Toto 

opatření umožňuje zemědělcům získat podporu na zalesnění jejich pozemků. Zalesňování 

zemědělských pozemků je důležité s ohledem na využití půdy a ochranu životního prostředí. 

Lesní porosty jsou nejen důležitým zdrojem obnovitelné suroviny, ale i krajino-tvorným 

prvkem majícím vliv na vodní režim, na ochranu půdy, v menší míře mají i sanitární, 

rekreační, estetický a kulturní význam. 

Cíle opatření 

Rozšíření lesních porostů zemědělské půdy. 

Trvale udržitelné využití lesní a zemědělské půdy. 

Zlepšení životního prostředí a krajiny. 

 

2.2 Platby v rámci NATURA 2000 v lesích  

 

Zachování stavu přírodních stanovišť chráněných podle evropské legislativy tím, že na 

vybraných územích bude podporováno zachování současné optimální druhové skladby 

základních dřevin lesních porostů nebo současného hospodářského tvaru lesa.  

Cíle opatření 

 

Řešení specifického znevýhodnění vlastníků lesa. 

Zvýšení environmentální hodnoty lesů. 

Trvale udržitelné využití lesní půdy. 

Zlepšení životního prostředí a krajiny. 

 

II. 2.3 Lesnicko-environmentální opatření 

 
V rámci tohoto opatření je navrhováno jedno podopatření: Zlepšování druhové 

skladby lesních porostů. 

Cíle opatření 

 

Zvýšení environmentální hodnoty lesů. 
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Trvale udržitelné využití lesní půdy. 

Zlepšení životního prostředí a krajiny. 

 

2.4 Obnova lesního potenciálu po kalamitách a podpora společenských funkcí lesů 

 

Obnova lesního potenciálu po kalamitách a  zavedení preventivních opatření v lesích. 

Trvale udržitelné využití lesní půdy.  

 

Cíle opatření: 

 

Obnova lesního potenciálu po kalamitách a/nebo zavedení preventivních opatření v lesích. 

Trvale udržitelné využití lesní půdy. 

Neproduktivní investice v lesích. 

Zlepšení životního prostředí a krajiny. 

Opatření přispěje k plnění strategie Národního lesnického programu z roku 2001.
25

 

 

2.6.3 Osa III  

 

Tato osa podporuje rozvoj životních podmínek ve venkovských oblastech a 

diverzifikaci ekonomických aktivit na venkově. Mezi hlavní priority patří: tvorba pracovních 

příležitostí, podpora využívání obnovitelných zdrojů energie, zlepšení podmínek kvality 

života ve venkovských oblastech, včetně vzdělávání a informování hospodářských subjektů a 

v neposlední řadě ochrana kulturních památek.
26

  

 

III.1.1 Diverzifikace činností nezemědělské povahy 

 

Opatření je zaměřeno na výstavbu, modernizaci, nákup budov, strojů, technologie a 

zařízení sloužící k diverzifikaci činnosti zemědělských podnikatelů směrem k nezemědělským 

činnostem včetně výstavby decentralizovaných zařízení pro využití obnovitelných zdrojů 

paliv a energie. Žadateli mohou být zemědělští podnikatelé. 

 

                                                
25

 MINISTERSTVO ZEMĚDĚLSTVÍ ČR, Program rozvoje venkova České republiky na období 2007 – 2013,  
26

  DOTACE, [online], Dostupné z : http://www.dotace.nature.cz/osa-iii-program.html 
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Cíle opatření 

Různorodost zemědělských aktivit ve směru nezemědělské produkce, rozvoj nezemědělské 

produkce a podpora zaměstnanosti. 

Různorodost venkovské ekonomiky. 

Zlepšení kvality života ve venkovských oblastech a diverzifikace ekonomických aktivit.  

 

III.1.2 Podpora zakládání podniků jejich rozvoje 

 

Podpora je zaměřená na zvýšení stability venkova prostřednictvím zakládání a rozvoje 

mikropodniků s cílem vytváření pracovních míst a rozvoje bohaté hospodářské struktury 

nezemědělských aktivit. Oblastí podpory je zejména drobná výroba a řemesla (např.: 

truhlářství, tesařství, kovářství, výroba keramik, rukodělné práce, zednické práce, 

zámečnictví, apod.), služby pro hospodářství (např. opravy strojů a zařízení) a maloobchod. 

Dále je podpora zaměřena na výstavbu decentralizovaných zařízení pro zpracování a využití 

obnovitelných zdrojů energie s cílem energetické soběstačnosti venkova a naplnění závazků 

ČR k dosažení 8 % energie z obnovitelných zdrojů. Přednostně je podporováno využití 

existujících budov a ploch a prosazování inovačních přístupů. Opatření není určeno pro 

podporu cestovního ruchu. 

Cíle opatření 

 

Různorodost zemědělských aktivit ve směru nezemědělské produkce, rozvoj nezemědělské 

produkce a podpora zaměstnanosti. 

Různorodost venkovské ekonomiky. 

Zlepšení kvality života ve venkovských oblastech a diverzifikace ekonomických aktivit. 

 

III.1.3 Podpora cestovního ruchu 

 

Podpora je určena na vybudování rekreační infrastruktury a rekreačních zařízení. 

Podporováno bude také zajištění služeb pro pěší turistiku, vodáctví a lyžování (s výjimkou 

vleků a lanovek), budování a značení pěších tras, vinařských stezek (tj. síť místních nebo 

regionálních tras seznamující návštěvníky s historií vinařství a současným stavem výsadeb 

révy vinné ve venkovských oblastech, zejména Jižní Moravy), odpočinkových míst, 

hippostezek a výsadby doprovodné zeleně.  
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Cíle opatření 

 

Různorodost zemědělských aktivit ve směru nezemědělské produkce.  

Rozvoj nezemědělské produkce a podpora zaměstnanosti. 

Různorodost venkovské ekonomiky. 

Zlepšení kvality života ve venkovských oblastech a diverzifikace ekonomických aktivit. 

 

2.1 Obnova a rozvoj vesnic, občanské vybavení a služby 

 

Opatřením jsou podporovány investice do základní vodohospodářské infrastruktury 

obcí a ostatní technické infrastruktury. Dále je podporováno budování a obnova místních 

komunikací, zlepšení vzhledu obcí, zlepšení občanské vybavenosti a pořizování územních 

plánů.  

 

III.2.2 Ochrana a rozvoj kulturního dědictví venkova 

 

Podporovány jsou investice spojené s udržováním, obnovou a zhodnocováním nebo 

využitím kulturního dědictví, jako například kulturních památek, památkově významných 

území, kulturních prvků vesnic a venkovské krajiny, včetně historických parků, historických 

zahrad a alejí.  

 

III.3.1 Vzdělávání a informace    

Podpora je určena na vzdělávání a informování fyzických a právnických osob, které 

mají vážný zájem zahájit nebo rozšířit podnikání, případně jiné působení, na venkově v rámci 

aktivit podporovaných v ose. 

III.4.1 Získávání dovedností, animace a provádění 

Podpora je určena místním partnerstvím na přípravu Integrované strategie území, na 

pořádání informačních, vzdělávacích a propagačních akcí.
27

 

 

                                                
27

 SZIF, [online], Dostupné z : http://www.szif.cz/irj/portal/anonymous/eafrd/osa2/1 
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2.6.4 Osa IV Leader  

 

Osa IV Leader je osou metodickou a je uskutečňována prostřednictvím realizace cílů 

jednotlivých opatření os I - III. Hlavním přínosem osy IV Leader je způsob, jakým jsou akce 

rozvoje venkova realizovány a vzájemně propojeny. 

 

Cílem osy IV Leader je především zlepšení kvality života ve venkovských oblastech, 

posílení ekonomického potenciálu a zhodnocení kulturního a přírodního dědictví venkova, s 

posílením řídících a administrativních činností na venkově. Principy Leaderu jsou pro rozvoj 

venkova zvlášť dobrou  metodou, neboť vedou k pozitivním efektům, plynoucím ze spojení 

různých subjektů, které ve venkovském prostrou působí. Místní akční skupiny, využívající 

principu Leaderu, nejsou protikladem k místní samosprávě, ale přispívají k rozvoji 

zemědělství a péči o přírodu a krajinu na venkově.  

Cíle opatření 

Zlepšení kvality života ve venkovských oblastech. 

Posílení místního ekonomického prostředí a zhodnocení místní produkce. 

Šetrné zhodnocení přírodních a kulturních zdrojů. 

Zavádění inovací a nových technologií na venkov. 

Posílení venkovské komunity a spolupráce.
28

 

 

IV.1.1 Místní akční skupina (MAS) 

V rámci tohoto opatření realizují místní akční skupiny svůj Strategický plán Leader. 

Podpora je poskytována místním akčním skupinám, které splní kritéria přijatelnosti, 

posuzovaná SZIF, a jsou vybrána Hodnotitelskou  komisí, složenou ze jmenovaných expertů. 

Opatření se realizuje na základě principů Leader. 

IV.1.2 Realizace místní rozvojové strategie 

Podporu lze poskytnout na projekty, které jsou v souladu se schváleným Strategickým 

plánem Leader místní akční skupiny a příslušnými podmínkami opatření programu rozvoje 

venkova. Projekty k realizaci vybírá na základě předem stanovených bodovacích kritérií 

                                                
28 REGION  HRANICKO, [online],Dostupné z : http://www.regionhranicko.cz/rozvojovepartnerstvi-  

   regionu-hranicko/leader/ 
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místní akční skupina prostřednictvím své výběrové komise. Do bodovacích kritérií musí být 

jako kritérium zahrnuto uplatňování  inovačních přístupů. Výběr projektů Místními akčními 

skupinami bude probíhat minimálně jednou do roka. 

IV.2.1 Realizace projektů spolupráce 

Podpora bude poskytována na projekty spolupráce mezi územími na národní úrovni 

nebo nadnárodní spolupráce s cílem povzbudit spolupráci mezi místními akčními skupinami v 

rámci členských států a na území třetích zemí. Smyslem tohoto opatření je využití příkladů 

nejlepší praxe k posílení inovačních postupů a přenosu znalostí.
29

 

 

2.7 Program rozvoje venkova 2014-2020 

 

Na základě oficiálně prezentovaného prvního návrhu nařízení Evropské Komise z roku 

2011 k rozvoji venkova na období let 2014-2020 a jeho šesti základních priorit Unie, jež 

budou představovat nástroj podpory cílů SZP pro budoucí programové období, započaly 

přípravné práce pro tvorbu nového programového dokumentu.
30

 

 

2.7.1 Priority pro rozvoj venkova 2014 – 2020 

 

 Podpora přenosu znalostí a inovací v zemědělství, lesnictví a venkovských oblastech, 

 zlepšení konkurenceschopnosti zemědělství a životaschopnosti zemědělských 

hospodářství, 

 podpora pro organizaci potravinového řetězce a řízení rizik v zemědělství,  

 Obnova, zachování a posílení ekosystémů závislých na zemědělství a lesnictví, 

 podpora efektivního využívání zdrojů a přechod na nízkouhlíkové hospodaření v 

zemědělství, potravinářském odvětví a v lesnictví, 

 podpora sociálního začleňování, redukce chudoby a hospodářského rozvoje 

venkovských oblastí.
31

 

 

 

                                                
29

 MINISTERSTVO ZEMĚDĚLSTVÍ ČR,[online] , Dostupné z :http://eagri.cz/public/web/mze/dotace/program-  

    rozvoje-venkova-na-obdobi-2007/opatreni-osy-iv/ 
30 Fondy evropské unie [online].Dostupné z :<http://www.strukturalni-fondy.cz/cs/Fondy-EU/Kohezni-politika-

EU> 
31

 MINISTERSTVO ZEMĚDĚLSTVÍ ČR,[online], Dostupné z : http://eagri.cz/public/web/mze/dotace/program-

rozvoje-venkova-na-obdobi-2014/ 
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Změny nové prvky oproti 2007 - 2013  

 

 „společné nařízení“ – nařízení, stanovující společné podmínky pro všechny EU fondy,  

  nařízení pro rozvoj venkova doplňuje toto „společné nařízení“ specifickými 

podmínkami pro rozvoj venkova,  

 „kondicionality“ - vyplacení peněžních prostředků bude podmíněno zavedením 

vyhovujícího strategického, regulačního a institucionálního rámce, který bude 

garantovat efektivní využití finančních zdrojů EU,  

 „výkonnostní rezerva“ – vyhrazení 5 % z rozpočtu EAFRD, výplata podmíněna 

dosažením stanovených cílů („milníků“) v polovině programového období. 

 

2.7.2 Financování rozvoje venkova 2014 - 2020  

 

Podle stávajícího návrhu víceletého finančního rámce, je rozpočet na období 2014-

2020 pro rozvoj venkova 101,157 mld. EUR (v běžných cenách). Národní alokace nejsou 

dosud stanoveny, rozdělení celkového rozpočtu by mělo být podle: objektivních kritérií,výše 

rozpočtu pro stávající období, spolufinancování EU zdrojů z rozpočtu ČR, vybraná opatření 

(vzdělávání, seskupení producentů, spolupráce, mladí zemědělci).
32

 

                                                
32

 MINISTERSTVO ZEMĚDĚLSTVÍ ČR, Program rozvoje venkova České republiky na období 2014 - 2020 
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3 MIKROREGION HRANICKO 

Jedná se o dobrovolný svazek obcí, který byl založen v roce 2001. Jeho členskou 

základnu tvoří 21 obcí ze spádové oblasti města Hranic.  

3.1 Základní informace 

Z administrativního hlediska je mikroregion nejvýchodnějším cípem okresu Přerov 

v Olomouckém kraji. Ve 21 obcích mikroregionu žije necelých 30 tisíc obyvatel. Dominantní 

postavení v tomto směru má město Hranice s 20 tisíci obyvateli. Pouhé tři další obce mají nad 

tisíc obyvatel. Nejvíce, patnáct, je obcí s počtem obyvatel do pěti set.
33

 Jmenovitě tvoří 

svazek obce Bělotín, Býškovice, Černotín, Dolní Těšice, Horní Těšice, Horní Újezd, Hranice, 

Hustopeče nad Bečvou, Jindřichov, Klokočí, Opatovice, Partutovice, Polom, Potštát, 

Radíkov,  Skalička, Střítež nad Ludinou, Špičky,  Ústí, Všechovice a Zámrsky.
34 

3.1.1 Geografie 

Území mikroregionu leží na rozhraní mezi Moravskou bránou a Podbeskydskou 

pahorkatinou. Nadmořská výška území se pohybuje v rozmezí od 250 metrů n.m. v Hranicích 

po 502 metrů n.m. na Potštátsku. Osu oblasti tvoří ve východozápadním směru protékající 

řeka Bečva. Jejími největšími přítoky jsou pravostranné přítoky Velička a Ludina. Celé území 

se nachází v mírně teplé podnebné oblasti, s průměrným ročním úhrnem srážek mezi 700 - 

800 mm. Územím regionu prochází od severovýchodu k jihovýchodu výrazný geologický 

zlom, ve kterém se u Hranic a Teplic nad Bečvou vyskytují minerální prameny. Z hlediska 

využití ploch lze území charakterizovat jako zemědělskou krajinu. Lesní půda představuje cca 

20 % plochy území. V oblasti je vymezena celá řada maloplošných chráněných přírodních 

rezervací a památek. 
35

 

Mapu mikroregionu Hranicko nalezneme v Příloze č. 1. 

                                                
33

 REGION HRANICKO, O svazku, [online], Dostupné z  http://www.regionhranicko.cz/mikroregion-

hranicko/o-svazku 
34 HRANICKO: Členské obce. [online], Dostupné  z:http://www.regionhranicko.cz/mikroregion-

hranicko/clenske-obce 
35

 NECID, Jiří a Vladimír JURAČKA, 1995 
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3.1.2 Turistická místa v mikroregionu Hranicko 

Turistická lokalita mikroregionu Hranicko nabízí atraktivní vyžití pro každého. 

Mikroregion Hranicko je ideální oblastí pro turistiku, místem kde je vhodné strávit dovolenou 

jak v páru, tak i rodiny s dětmi. Všechny obce poskytují kvalitní služby, nabízí velké 

množství hotelů, penzionů, restaurací a pro vyznavače cykloturistiky také řadu cyklotras. 

K nejzajímavějším a nejatraktivnějším místům, které mikroregion nabízí, patří přírodní 

památky, historické památky a služby. 

Přírodní památky 

K zajímavým  přírodním památkám patří Hranická propast. Je to nejhlubší propast 

v České republice a zřejmě i v okolních státech. Vznikla pravděpodobně propadáváním stropů 

jeskyní, které se vytvořily ve vápencovém bloku. 

Další památkou je Národní přírodní rezervace Hůrka. Přírodní rezervace, s rozlohou 

37,45 ha,  ležící v povodí řeky Bečvy, jižně od Hranic. V jejím okolí se nachází krasové 

území v podobě ostrůvků devonských vápenců. 

Historické památky 

Zajímavým místem pro turisty je renesanční zámek v Hustopečích nad Bečvou, který 

byl před pár lety opraven a nyní je to i místo, kde se každoročně pořádají tradiční zámecké 

slavnosti. Zámek byl postaven již v roce 1569a jeho dominantou je arkádový dvůr. 

O pár století mladším je zámek v Hranicích, postaven v 17. století. V devadesátých 

letech 20. století proběhla na zámku nákladná rekonstrukce a jeho nádvoří bylo zastřešeno 

průhlednou střechou, což nemá v naší zemi obdoby. 

Služby 

V posledních letech jsou služby velice prosperujícím sektorem. A to není výjimkou 

ani v mikroregionu Hranicko. Obyvatelé obcí mikroregionu využívají těchto služeb mnohem 

více než samotných památek. Hranicko nabízí služby v oblasti ubytování, stravování a 

sportování. 
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Na území Hranicka se nachází jedno z mála golfových hřišť na Střední Moravě, a to 

v Radíkově. Dále zde působí Aeroklub Hranice, jenž poskytuje pozorovací a fotografické lety 

na motorových letadlech, seznamovací lety na kluzácích a lety pro letecké snímkování 

a rekognoskaci terénu, vleky reklamních transparentů a pronájem hangáru pro majitele 

soukromých letadel.
36

 

Tato bakalářská práce je věnována důležitému turistickému místu. Jedná se o 

sportovní areál, který vlastní sportovní klub Hranice. Areál obsahuje minigolfové hřiště a 

tenisové kurty. V blízkosti se nachází Lázně Teplice nad Bečvou a Hranická propast, takže je 

tento areál je velmi oblíbeným místem, jak pro sportování, tak i na relaxaci. 

 

3.2 SWOT analýza Mikroregionu Hranicko¨ 

 

Tuto SWOT analýzu jsem vypracovala na základě mých vědomostí o mikroregionu 

Hranicko a také na základě internetových stránek regionu Hranicko a z Českého statistického 

úřadu. Je důležité vědět, v čem mikroregion vyniká a také zároveň co ho oslabuje či ohrožuje.   

Tabulka č. 3. 1 SWOT analýza 

Sektor Silné stránky Slabé stránky Příležitosti Ohrožení 

Zemědělství 

Vysoká kvalita 

zem. Produktů 

Nízké ceny zem. 

produktů 

Rozšiřování chovu 

zvířat 

Intenzita produkce 

Menší zemědělci 

v regionu 

Ochrana ŽP Využívání produktů 

místních farmářů 

Závislost na 

zpracovatelském 
průmyslu 

Vysoká 
produktivita 

Úbytek pracovních 
příležitostí 

v zemědělství 

Nedostačující 
úroveň služeb na 

venkovu 

Podpora spolupráce 
mezi obcemi 

Služby 

Vyjasnění 

pravomocí 

veřejných institucí 

po provedené 

reformě veřejné 

správy 

Nedostatek 

zkušených 

pracovníků 

schopných 

vykonávat nové 

kompetence 

Přenos pravomocí 

na co nejnižší 

úroveň ve spojitosti 

s reformou veřejné 

správy 

Legislativní bariéry 

pro spolupráci se 

státními institucemi 

Cestovní ruch 

Kulturní, historické 

a přírodní památky 

Nedostatečná 

agroturistika 

Možnost dotací 

z EU 

Bariéra rozvoje 

služeb a cestovního 

ruchu 

Lázně Teplice nad 

Bečvou 

Nedostatek financí 

pro opravu památek 

Společná koncepce 

a propagace 

mikroregionu 

Špatná spolupráce 

mezi obcemi 

                                                
36

 REGION HRANICKO,[online], Dostupné z : http://www.regionhranicko.cz/rozvojove-partnerstvi-regionu-

hranicko/o-sdruzeni> 
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Výhodné podmínky 
pro rozvoj 

agroturistiky 

Málo příležitostí 
pro využití rodin 

s dětmi 

 Nedostatek financí 
na finančně 

nákladnější 

projekty 

Tradiční konání 

kulturních akcí 

Nedostatek 

příležitostí pro 

vyžití v zimě  

  

Průmysl 

Střední školy 

s technickým 

zaměřením 

Nedostatek 

absolventů 

učebních oborů 

Jednoduší vstup na 

volný trh EU po 

vstupu ČR do EU 

Možný odliv 

investorů do lokalit, 

které mají 

výhodnější 

ekonomické 

podmínky 

Existence velkých 

průmyslových 

firem s dlouholetou 

tradicí 

Nedostatek praxe 

pro studenty 

učebních oborů 

Spolupráce mezi 

velkými firmami 

Nedostatečné 

zapojení průmyslu 

do výzkumu a 

rozvoje 

Zastoupení 

strojního průmyslu 

Nedostačující 

infrastrukturální 

vybavení 

průmyslových zón 

  

Inovace a výzkum 

Vysoká kapacita 
technické 

infrastruktury 

Nízké zapojení 
průmyslu do 

výzkumu a vývoje 

Založení vyšší 
odborné školy 

v regionu 

Méně finančních 
prostředků ze 

státních prostředků 

Dostatek 

kvalifikované 

pracovní síly  

tradice průmyslové 

výroby 

Špatná 

informovanost 

malých obcí o 

možnostech inovací 

  

Životní prostředí 

Systém třídění 

odpadů 

Nárůst zastavěných 

ploch 

Ochrana přírodních 

památek  

Zadržení výstavby 

dálnice D47 

Zásoby podzemních 

minerálních vod 

v Teplicích nad 

Bečvou 

Hlavní silnice 

procházející mezi 

městy a obcemi 

Plán na zpracování 

bio odpadu 

Nebezpečí záplav 

Naleziště vápence Chybějící 

kanalizace 

v některých obcích 

 Chátrání přírodních 

památek 

Doprava 

Levná nákladní 

přeprava po 

železnici 

Špatná kvalita silnic 

nižších tří 

Záměr  snížit 

dopravní zatížení 

v obcích 

Zhoršení stavu 

silnic, kde se 

provádějí stavební 

práce 

Dostatek místních a 

dálkových 

autobusových spojů 

Nedostatek 

parkovacích míst ve 

městě Hranice 

 Nedostatek financí 

na zavádění 

dopravních 
předpisů podle 

požadavků v EU 

Trh práce 

Tradice 

průmyslového 

sektoru zajišťuje 

dostatek pracovní 

síly 

Nízká mobilita 

pracovní síly 

Podpora 

začínajících 

podnikatelů 

Úpadek drobného 

podnikání 

způsobených 

nárůstem 

supermarketů 

 Vysoká 

nezaměstnanost na 

venkově 

 Riziko odchodu 

velkého prům. 

areálu CTpark 

Hranice za 

výhodnějšími 

ekonomickými 

podmínkami 



30 

 

Vzdělávání 

Základní školy se 
speciálním 

zaměřením (jazyky, 

informatika, 

matematika) 

Rušení ZŠ na 
venkově 

Specializace škol 
v souladu s novým 

školským zákonem 

Nárůst disparit mezi 
školami 

Široká nabídka 

středních škol 

v Hranicích 

Nedostatek financí 

na vybavení škol 

Od září 

vybudováno 

centrum 

celoživotního 

vzdělání v 

Hranicích 

Nedostatek expertů 

ve školách 

Sídlo České 

asociace 

soukromých škol 

v Hranicích 

Koordinace  

vzdělávacího 

programu SŠ a 

požadavků trhu 

práce v regionu 

Potenciální založení 

vyšší odborné školy 

v Hranicích 

 

Zdravotnictví 

Nemocnice 

v Hranicích 

Zrušení pohotovosti 

a porodnice 

v Hranicích 

Zvýšení nabídky 

sociálních služeb 

Stárnutí populace 

Blízkost dalších 

nemocnic  
Valašské Meziříčí a 

Přerov 

Horší dostupnost 

lékařské péče pro 
starší lidi 

 Platební 

neschopnost 
zdravotních 

pojišťoven 

Lázně v Teplicích 

nad Bečvou 

Zavedení poplatků 

u lékařů 

 Časté legislativní 

změny 

Demografie 

Nižší úroveň 

potratovosti než je 

průměr ČR 

Záporný přírůstek i 

migrační přírůstek 

Pomoc mladým 

rodinám 

Zvyšující se počet 

sociálně 

nepřizpůsobivých 

obyvatel 

Vyšší podíl věřících Postupné stárnutí 

populace 

Prevence 

negativních 

sociálních jevů 

Závislost na 

dávkách sociální 

podpory 

Zdroj: město Hranice, ČSÚ, Mikroregion Hranicko, zpracování: vlastní 

3.3 Město Hranice 

 

Zadavatel projektu a rekonstruovaný areál se nachází v městě Hranice, jež je 

významné kulturní a průmyslové město regionu  s výjimečnými přírodními zajímavostmi 

v okolí. Leží převážně na pravém břehu řeky Bečvy v Moravské bráně mezi Oderskými vrchy 

a Podbeskydskou pahorkatinou.  

 

3.3.1 Historie města 

 

Město Hranice bylo založeno na konci 13. století na místě původní osady. Z držení 

klášterů přešlo hranické panství do vlastnictví šlechtických rodů. Hranice vlastnili například 

Cimburkové, Pernštejnové a od roku 1622 až do poloviny 19. století Dietrichštejnové. Město 

bylo obehnáno dvěma prstenci hradeb zpevněných baštami a třemi branami. Původně gotický 
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hrad pánů z Cimburka a později Pernštejnů byl v druhé polovině 16. století za Jana Kropáče 

z Nevědomí a jeho následovníků přestavěn na pozdně renesanční zámek s nádhernými 

arkádami. Od začátku 17. století byli ve městě trvale usazeni Židé (především v dnešní 

Janáčkově ulici). Připomíná je dochovaný židovský hřbitov a synagoga.  V 19. století se 

město stalo důležitým průmyslovým a kulturním centrem. Už od roku 1843 tudy vedla 

železnice z Vídně do Krakova. Po polovině století byl vybudován prestižní areál rakousko-

uherských vojenských škol, kde studovali příslušníci vysoké šlechty i významní spisovatelé 

Robert Musil a Rainer Maria Rilke. V blízkosti města procházela tzv. Jantarová stezka, 

táhnoucí se po svazích Moravské brány a rozdělující se v Hranicích na dvě linie - severní 

větev pokračovala ve směru na Bělotín a Ostravu dále na sever, východní se otáčela 

východním směrem do bečevského údolí ve směru na Kelč a Valašské Meziříčí. Zejména ve 

13. století hrály Hranice důležitou úlohu jako kolonizační centrum pro oblast dnešního 

Potštátska.
37

 

3.3.2 Řeka Bečva 

 

Bečva je nejvýznamnějším a největším vodním tokem, který protéká Hranicemi. Do 

města vtéká od Teplic nad Bečvou a území Hranic opouští v blízkosti Slavíče. Celková délka 

toku Bečvy od jejích 2 pramenů až k soutoku s řekou Moravou je 120 km. Ve většině toku je 

Bečva široká 40 m. Řeka Bečva odvádí vodu  z území Beskyd a Oderských vrchů. Celá říční 

soustava Bečvy má charakter horských toků. Nejvíce vody bývá v březnu a dubnu, nejméně 

v září. Pro svou jedinečnost je tok Bečvy od jezu Hranice dále směrem po toku zařazen do 

národního seznamu evropské soustavy chráněných území NATURA 2000. 
38

 

 

3.3.3 Demografie 

Obce v mikroregionu Hranicko jsou různorodé. Podle Českého statistického úřadu žije 

v Hranicích 18 745 obyvatel k 31. 12. 2012. V roce 1995 počet obyvatel Hranic jako celku, tj. 

včetně místních částí, kulminoval a překročil 20 tisíc. Od té doby opět klesá.
39

 Město Hranice 

má desetinásobně více obyvatel než druhá největší obec Hustopeče nad Bečvou. Hranice mají 

také o 4,31 tisíce více obyvatel než všechny ostatní obce regionu, což znamená 56,2 procenta 

všech obyvatel mikroregionu. Na opačném pólu je podle počtu obyvatel obec Dolní Těšice, 

                                                
37

 NECID, Jiří a Vladimír JURAČKA, 1995 
38

 MĚSTO HRANICE, [online], Dostupné z: http://www.mesto - hranice.cz 
39

 ČESKÝ STATISTICKÝ ÚŘAD, [online], 2012 

http://cs.wikipedia.org/wiki/Jantarov%C3%A1_stezka
http://cs.wikipedia.org/wiki/13._stolet%C3%AD
http://cs.wikipedia.org/wiki/1995
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která má jen 43 obyvatel a je tudíž spíše velkou raritou. Největší hustota osídlení obyvatelstva 

kromě města Hranic, je v Ústí či Skaličce.
40

 

Tabulka č. 3.2 Vývoj počtu obyvatel v Hranicích 

 

Rok 1971 1981 1991 1995 2001 2011 2012 

Počet obyvatel 12 320 18 171 19 387 20 339 19 703 18 944 18 745 

Zdroj: ČSÚ, zpracování: vlastní 

3.4 Hranická rozvojová agentura 

V mikroregionu Hranicko je spousta turistických míst, které stojí za návštěvu. Spousta 

z nich je ve zchátralém stavu, a je škoda, aby o ně mikroregion přišel. Proto je vhodné, aby 

došlo k jejich rekonstrukci či modernizaci. S těmito problémy se snaží vypomáhat Hranická 

rozvojová agentura. Hranická rozvojová agentura byla založena v druhé polovině roku 2007 

Mikroregionem Hranicko a Rozvojovým partnerstvím Regionu Hranicko. Svou činností 

navazuje na aktivity rozběhnuté Sekretariátem  Mikroregionu Hranicko  a využívá bohatých 

zkušeností s jeho realizací.  

 

Náplní činnosti agentury je pomoc s přípravou žádostí a realizací projektů 

financovaných z tuzemských a evropských dotačních programů. Využívá zkušeností z oblasti 

koordinace a rozvoje cestovního ruchu, z přípravy a realizace propagačních kampaní, z 

vytváření místních partnerství a zapojování aktérů rozvoje a veřejnosti do přípravy projektů.  

 

Aktivity se však neomezují pouze na tuto oblast, agentura poskytuje podporu při 

rozvoji podnikatelských aktivit a v neposlední řadě zajišťuje vzdělávací programy související 

s přípravou a realizací projektů. Spolupráci nabízí všem zájemcům z řad obcí, podnikatelů, 

zemědělců, spolků i neziskových organizací.
 41

  

                                                
40

 MĚSTO HRANICE, [online], Dostupné z: http://www.mesto - hranice.cz 
41 REGION HRANICKO, [online], Dostupné z : http://www.regionhranicko.cz/rozvojove-partnerstvi-regionu-

hranicko/o-sdruzeni 

 



33 

 

3.4.1 Orgány sdružení   

Správní rada je nejvyšším orgánem sdružení. Její členové jsou jmenováni zakladateli a 

rozhodují o nejdůležitějších otázkách, jako jsou schvalování rozpočtu a koncepce činnosti, 

rozhodování o majetkových dispozicích, rozdělení zisků a ztrát nebo přijímání nových členů.  

 

Ředitel je statutárním orgánem sdružení, jenž řídí činnost sdružení a jedná jeho 

jménem navenek. Ředitel je za výkon své funkce odpovědný správní radě, která jej jmenuje a 

odvolává z funkce. Dne 1. 4. 2011 byla do funkce ředitele jmenována Michaela Škrobánková.  

 

 Dozorčí rada je kontrolním orgánem sdružení, který dohlíží na činnost sdružení. 

Výsledky kontrol předkládá správní radě prostřednictvím  kontrolních  zpráv. 

 

3.4.2 Rozvojové partnerství Regionu Hranicko 

Rozvojové partnerství je neziskovou organizací typu místní akční skupina (MAS) 

sdružující podnikatelské subjekty, neziskové organizace, místní samosprávy a spolky v 

regionu Hranicko. Tato skupina vznikla v roce 2005 nejdříve jako neformální sdružení 

několika regionálně činných institucí se zájmem o spolupráci ve prospěch rozvoje regionu. V 

roce 2006 pak získalo právní subjektivitu jako stejnojmenné občanské sdružení. Základní 

činností je podpora členů i ostatních organizací regionu v jednotlivých projektech a aktivitách 

tak, aby byl zajištěn trvale udržitelný rozvoj celého regionu při maximálním využití 

potenciálu místních lidských a přírodních zdrojů. Veškeré aktivity jsou postaveny na základě 

partnerství a vzájemné spolupráce, sdružení funguje na tzv. principech LEADER. Hlavním 

nástrojem naplňování cílů je realizace Strategického plánu LEADER "Měníme Hranicko".
42

 

Valná hromada 

Valná hromada je nejvyšším orgánem sdružení. Členem Valné hromady je každý člen 

sdružení. Členové sdružení, kteří jsou právnickými osobami, vykonávají svá práva na valné 

hromadě pověřenou osobou. Valná hromada rozhoduje o nejdůležitějších otázkách sdružení, 

jako jsou přijetí základních programových dokumentů sdružení, schvalování plánu činnosti 

                                                
42REGION HRANICKO, Výroční zpráva za rok 2011,[online],Dostupné    

   z:http://www.regionhranicko.cz/dokumenty/ropa/Vyrocni_zprava_RoPa_2011.pdf 

 



34 

 

sdružení na nadcházející období, schvalování zprávy o činnosti sdružení a ročního rozpočetu, 

volba členů Výboru partnerství, volba předsedy a místopředsedy sdružení. 

Výbor partnerství 

Výbor je výkonným orgánem sdružení a má 13 členů, kteří jsou voleni Valnou 

hromadou. Do působnosti Výboru partnerství patří zejména: svolávání Valné hromady, věcné, 

organizační a administrativní zajištění jeho průběhu, sestavování návrhu rozpočtu a návrhu 

roční účetní uzávěrky sdružení, zpracovávání zpráv o činnosti sdružení, zřizování komisí, 

popř. jiných pracovních a iniciativních skupin, výklad stanov sdružení, rozhoduje o nákupu, 

využití a prodeji majetku sdružení. 

Výbor partnerství pracuje od 16. 11. 2010 v tomto složení: 

 Jana Černá (TJ SPV Střítež n.L.), 

 Arnošt Hradil (soukromý zemědělec, Provodovice), 

 Ludmila Juráňová (farma JUKO, Rouské), 

 Petra Kočnarová (obec Skalička), 

 Filip Konečný (TJ Skiklub Hranice), 

 Pavla Krbálková (Mikroregion Záhoran), 

 Zdeněk Lév (Mikroregion Hranicko), 

 František Maršálek (ZD Partutovice), 

 Vojtěch Skácel (fyzická osoba, Rakov), 

 Miluše Stržínková (obec Rouské), 

 Alena Veličková (SDH Horní Újezd), 

 Josef Voldán (obec Malhotice), 

 Libor Vykopal (obec Ústí). 

 

Předseda a místopředseda 

Předseda a místopředseda sdružení jsou statutárními orgány sdružení a se souhlasem 

Výboru partnerství činí jménem sdružení právní úkony. Zastupují sdružení navenek. Předsedu 

a místopředsedu sdružení volí Valná hromada. Oba se pak z titulu své funkce stávají členy 

Výboru partnerství. Předsedou sdružení se na Valné hromadě dne 16. listopadu 2010 stal 
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Vojtěch Skácel, který je členem MAS jako fyzická osoba, místopředsedou byl zvolen 

Ing. Filip Konečný, zástupce TJ Skiklub Hranice.  

Kontrolní komise 

Kontrolní komise má právo nahlížet do všech písemností sdružení. Ve své práci 

Kontrolní komise odpovídá Valné hromadě. Kontrolní komise sleduje a kontroluje veškeré 

činnosti sdružení zejména s důrazem na hospodaření, účelné vynakládání prostředků a 

ochrany majetku ve vlastnictví sdružení, hodnocení projektů a programů realizovaných 

sdružen, předkládání zpráv o kontrole Valné hromadě, a to minimálně jedenkrát ročně, 

projednávání stížností členů. Člen Kontrolní komise nemůže být členem Výbor partnerství ani 

zaměstnancem sdružení. 

Kontrolní komise pracuje od 16. prosince 2010 v tomto složení: 

 Václav Vomáčka (městys Hustopeče nad Bečvou), 

 Miroslav Wildner (fyzická osoba, Hranice), 

 Pavel Černý (Hranicko a.s., Střítež n.L.). 

Programový výbor 

 

Programový výbor má za úkol dohlížet nad přípravou, aktualizací a realizací 

Strategického plánu Leader v období 2008-2013, dohlížet na soulad implementace dotačního 

programu Leader s pravidly Ministerstva zemědělství ČR a se Strategickým plánem Leader a 

doporučovat opatření k nápravě a opatření ke zvyšování efektivity využití finančních 

prostředků. Programový výbor má 9 členů, který dále v rámci realizace programu Leader 

2007-2013 schvaluje aktualizace Strategického plánu Leader a monitoruje průběh programu.  

Programový výbor pracuje od 16. 11. 2010 v tomto složení: 

 Arnošt Hradil (soukromý zemědělec, Provodovice), 

  Ludmila Juráňová (farma JUKO, Rouské), 

 František Kopecký (fyzická osoba, Hustopeče n.B.), 

 František Maršálek (ZD Partutovice), 

 Miluše Stržínková (obec Rouské), 
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 Jana Světlíková (Ochránci Záhorské přírody a vod Býškovice), 

 Oldřich Šnajdárek (soukromý zemědělec, Klokočí), 

 Alena Veličková (SDH Horní Újezd), 

 Libor Vykopal (obec Ústí).
43

 

Výběrová komise 

Výběrová komise má za úkol revizi kontroly kritérií přijatelnosti prováděné 

manažerem MAS, hodnocení registrovaných žádostí o podporu podle preferenčních kritérií a 

určení pořadí projektů. Při své činnosti respektuje názor a doporučení poradních skupin MAS 

(poradní skupina zemědělství, revitalizace obcí, cestovní ruch, mládež a ženy). 

 Výběrová komise má pro rok 2012 na základě rozhodnutí Valné hromady z 15. 12. 2011 

těchto 13 členů:  

 Marta Pavelková (Společnost Patriot o.s.) , 

 Filip Konečný (TJ Skiklub Hranice) , 

 Pavla Krbálková (DSO Mikroregion Záhoran) , 

 Radovan  Mikuš (fyzická osoba, Všechovice) , 

 Ivan Fibich (obec Bělotín), 

 Zdeněk Lév (Mikroregion Hranicko), 

 Petra Kočnarová (obec Skalička), 

 Vojtěch Skácel (fyzická osoba, Rakov), 

 Josef Voldán (obec Malhotice), 

 Petr Zaremba (COOP Hranice), 

 Jaroslav Šindler(obec Partutovice), 

 Petr Kopča (lesní hospodář, Skalička), 

 Blanka Hlaváčková (Penzion Ostravanka, Teplice n.B.) . 

 

 

                                                
43

 REGION HRANICKO, Rozvojové partnerství Regionu Hranicko, Orgány sdružení [online], Dostupné z: 

http://www.regionhranicko.cz/ rozvojove-partnerstvi-regionu-hranicko/o-sdruzeni/organy-sdruzeni 
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Management MAS 

Management MAS zabezpečuje výkonné a administrativní zázemí pro činnost 

sdružení. Jako manažer MAS pracuje od června 2008 Mgr. František Kopecký a jako finanční 

manažerka zde působí Lucie Machová.
44

 

Členové MAS 

Mezi členy patří: 

Český svaz včelařů, o.s., základní organizace; Aeroklub Hranice; Arnošt Hradil; 

Blanka Hlaváčková; Český svaz žen o.s., z.o. Býškovice; mikroregion Záhoran; Eko.Prima 

Fin, spo. s.r.o.; Golf Club Radíkov; Hranicko a.s.; Ing. Jan Petřík; Jaroslav Juráň;  

JEDNOTA, spotřební družstvo v Hranicích; Jiří Čoček; Jiří Jurča; Jiří Trna; Libuše 

Sehnálková; Městys Hustopeče nad Bečvou; Mgr. František Kopecký; Mgr. Miroslav 

Wildner; mikroregion Hranicko; Občanské sdružení Centrum aktivního odpočinku – Jezdecká 

společnost JUKO; Občanské sdružení Ochránců Záhorské přírody a vod – Býškovice; obec 

Bělotín, Malhotice, Partutovice, Rouské, Skalička, Střítež nad Ludinou, Teplice nad Bečvou, 

Ústí; Oldřich Šnajdárek; Petr Kopča; Radovan Mikuš, SDH Horní Újezd; SKI Klub Hranice 

o.s.; Statky Potštát a.s., SK Hranice, Tělocvičná jednota SOKOL Hranice; TJ Sokol Slavíč; TJ 

SPV Střítež nad Ludinou; Vojtěch Skácel; Zdeněk Váhala; Zemědělské družstvo 

Partutovice.
45

 

3.4.3 Program Leader „Měníme Hranicko“ 

 

MAS Rozvojové partnerství Regionu Hranicko se stalo realizátorem dotačního 

programu určeného pro rozvoj Hranicka v letech 2008–2013.  Zkratka LEADER vymezuje 

zaměření programu, v překladu znamená „Propojení aktivit pro rozvoj venkovské 

ekonomiky“. Evropská unie schválila 4 iniciativy, do kterých spadá iniciativa LEADER, jejíž 

filozofie je založena na tom, podporovat co nejvíce místní společenství v řešení jejich 

problémů.
46

 

                                                
44REGION HRANICKO, Stanovy občanského sdružení Rozvojové partnerství regionu  Hranicko 
45REGION HRANICKO, Výroční zpráva za rok 2011,[online],Dostupné    

   z:http://www.regionhranicko.cz/dokumenty/ropa/Vyrocni_zprava_RoPa_2011.pdf 
46 REGION HRANICKO, Rozvojové partnerství Regionu Hranicko, Co je LEADER [online], Dostupné z: 

http://www.regionhranicko.cz/rozvojove-partnerstvi-regionu-hranicko/leader/co-je-leader 
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Program LEADER umožňuje díky čerpání dotačních prostředků snazší implementaci 

principů LEADER do venkovských oblastí.  MAS si však musí stanovit priority, kam tuto 

pomoc nasměrovat. Množství finančních prostředků je omezené, a pokud by se tato podpora 

rozprostřela celoplošně a do velkého množství oblastí, její dopad by byl pro region téměř 

zanedbatelný. Proto pravidla Programu LEADER ve vlastním zájmu nutí MASky stanovit si 

na celé sedmileté období trvání programu tzv. Strategický plán LEADER, v němž MAS ve 

shodě s vlastní členskou základnou i širokou veřejností a na základě znalosti potenciálu svého 

území vybere oblasti venkovského života, do nichž tuto podporu nasměruje. Tímto 

dokumentem pro Hranicko je Strategický plán LEADER "Měníme Hranicko".  

 

Tento strategický dokument existuje již od roku 2006. Rozvojové partnerství Hranicko 

zahájilo přípravu stanovením tří klíčových témat pro rozvoj Hranicka, která byla odvozena ze 

Strategie rozvoje Regionu Hranicko, a to zemědělství, revitalizace obcí a podnikání a cestovní 

ruch.  SPL "Měníme Hranicko" je tedy strategickým dokumentem, který popisuje směr, 

nástroje a cíle rozvoje regionu.  

 

Díky úspěchu Žádosti o realizaci tohoto SPL, tak k dosažení těchto cílů vyhlašuje 

Rozvojové partnerství Regionu Hranicko pro období 2008-2013 Program LEADER "Měníme 

Hranicko". Jedná se o dotační program, který na základě každoročních místních výzev k 

předkládání Žádostí o dotaci na realizaci projektů v rámci opatření IV.1.2 "Realizace místní 

rozvojové strategie" Programu rozvoje venkova ČR bude podporovat nejpřínosnější projekty 

ve vybraných oblastech. MAS totiž nechce (a ani nemůže) čerpat celou velkou dotaci jen pro 

svou činnost či projekty vlastních členů. MAS zde spíše funguje jako jakýsi prostředník, který 

je znalý specifik svého regionu a tedy nejlépe schopen stanovit rozhodnutí, které projekty 

nejvíce přispějí k naplňování cílů SPL. Zhruba 85% celé alokace (přidělených finančních 

prostředků) tak poputuje k nejrůznějším úspěšným žadatelům z Hranicka. Žadatelé nemusí 

být v žádném vztahu k MAS, musí však splnit všechny podmínky dané programem, aby 

dotaci mohli získat. Zhruba 15% dotace pak MAS využije pro řízení administrace programu, 

na vzdělávání svých členů i široké veřejnosti, kontrolu konečných příjemců dotace, na 

propagaci svou i podpořených projektů.
47

 

                                                
47

 REGIONÁLNÍ PARTNERSTVÍ REGIONU HRANICKO, interní materiál, 
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4 VYUŽITÍ PROGRAMU ROZVOJE VENKOVA NA PŘÍKLADU 

KONKRÉTNÍHO PROJEKTU 

 

V této práci se zaměřujeme na projekt realizovaný v mikroregionu Hranicko a 

zadavatelem tohoto projektu byl sportovní klub Hranice. Jedná se o rekonstrukci sportovního 

areálu. Tento areál je ve vlastnictví Sportovního klubu Hranice, jenž má oprávnění na 

provozování tělovýchovných a sportovních zařízení a organizování sportovní činnosti, 

velkoobchod, maloobchod a hostinská činnost.  

 

4.1 Identifikace projektu 

 

Jedná se o rekonstrukci sportovního areálu. Tato rekonstrukce je provedena na základě 

Výzvy č. 1/2010  za pomoci dotačního programu LEADER „Měníme Hranicko“. Jedná se o 

program určený pro rozvoj Hranicka v letech 2008-2013. 

Fiche
48

 č. 7 Podnikání v cestovním ruchu, hlavní opatření III.1.3., Podpora cestovního ruchu, 

záměr b) ubytování, sport . Fichi nalezneme v Příloze č. 2. 

 

4.1.1 Cíl hlavního opatření z PRV 

 

 Zlepšení kvality života ve venkovských oblastech a diverzifikace ekonomických 

aktivit, 

 různorodost zemědělských aktivit ve směru nezemědělské produkce, rozvoj 

nezemědělské produkce a podpora zaměstnanosti. 

4.2 Základní specifikace projektu 

 

Historie sportovního areálu sahá až do 30. let 20. století, kdy byly vybudovány 

tenisové kurty. Budova zázemí a minigolf byly vybudovány v 70. letech. I přesto, že je 

                                                
48

 Fiche - opatření je stručný popis navržených opatření stanovených MAS v souladu se Strategickým plánem 

Leader . Fiche vymezuje oblast podpory pro konečné žadatele v rámci opatření IV.1.2. Realizace místní 

rozvojové strategie. 
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doposud provozován, jeho stav odpovídá času. Tenisové kurty jsou udržované, pouze zídky 

kolem kurtů je třeba zrekonstruovat. Hrací plocha minigolfu a zejména samotné hrací prvky 

jsou ve špatném technickém stavu. Zázemí areálu neodpovídá současným potřebám, je třeba i 

zde provést rekonstrukci sociálního zařízení – WC, sprchy, šatny. Sportovní areál se nachází 

v Hranicích, v bezprostřední blízkosti Teplic nad Bečvou a Lázní Teplice nad Bečvou, na 

strategickém místě. Je navštěvován turisty, kteří zavítají do hranického regionu. Jelikož je 

stav minigolfu a celého areálu ve špatném stavu, návštěvníků ubývá.  

Tím, že sportovní areál projde rekonstrukcí, budou zrekonstruovány jamky minigolfového 

hřiště, bude zrekonstruováno zázemí, sociální zařízení, šatny, dojde k zatraktivnění 

sportovního areálu a zvýšení návštěvnosti jak minigolfu, tak tenisu ve sportovním areálu. 

 

Tabulka č. 4.1  Lokalizace projektu 

 

NUTS 1 ČR 

NUTS 2 Střední Morava 

NUTS 3 Olomoucký kraj 

LAU 1 Okres Přerov 

LAU 2 Město Hranice 

Zdroj: www.mesto-hranice.cz, zpracování: vlastní 

Areál se nachází na katastrálním území města Hranice. Konkrétně: číslo parcelní: 3086, 2599 

– šatny, 1934/3 – minigolf, 1934/3 – betonové zídky tenisových kurtů. 

V Příloze č. 3 nalezneme informace o parcele, pocházející z katastrálního úřadu. 

 

4.3 Zaměření projektu podle typů intervencí ze SF EU (2007-2013) 

 

Dle kategorizace pomoci ze strukturálních fondů EU 2007–2013 zařazujeme tento 

projekt do sekce Obnova měst 62 – Integrované projekty pro obnovu měst a venkova.  

Projekt se váže na 2 důležité programové dokumenty a to: 
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 Národní strategický plán rozvoje venkova ČR - (NSPRV) vychází jak z legislativy 

EU, tak zákonů ČR a je určující pro celé území České republiky. Pro vymezení 

venkova je zde využita metodika OECD, kam patří území všech krajů kromě Hl. 

města Prahy. Dále dokument zmiňuje pojem venkovské obce, za které považuje obce s 

méně než 2 000 obyvateli. Cílem NSPRV je rozvoj venkovského prostoru České 

republiky na bázi trvale udržitelného rozvoje, zlepšení stavu  životního prostředí a 

snížení vlivů intenzivního zemědělského hospodaření. 

 

 Program rozvoje venkova ČR na období 2007 - 2013 - vychází z Národního 

strategického plánu rozvoje venkova a zajišťuje působení Evropského zemědělského 

fondu pro rozvoj venkova. Územní  působnost je pro celé území České republiky. Pro 

klasifikaci venkovských regionů používá EU metodiku OECD. Program dále pracuje s 

vymezením venkovského prostoru ČR na příměstský, mezilehlý a odlehlý.
49

 

 

4.4 Cíle projektu 

 

Je velmi důležité si v projektu určit, jaké máme cíle. V této kapitole si blíže 

definujeme cíle globální, a také se zaměříme na cíle specifické. Globálním cílem je zejména 

zvýšení kvality a atraktivity sportovního areálu pro občany města Hranice, protože v této 

lokalitě je to jediný sportovní areál. Mezi specifické cíle můžeme zařadit podporu rozvoje 

obce směřující ke zvýšení životní úrovně obyvatel. Důležitým aspektem je zvýšení 

návštěvnosti v mikroregionu Hranicko a nalákat i obyvatelé ze sousedních obcí a také zvýšení 

volnočasových aktivit či zkrášlení této destinace. 

 

4.4.1 Účel projektu 

 

 Účelem tohoto projektu je zrekonstruovaný sportovní areál. Jedná se o dlažbu okolo 

drah minigolfu, bude zrekonstruovaná hlavní budova, ve které nalezneme sociální zázemí – 

WC, šatny, sprchy a budou pořízeny uzamykatelné šatní skříňky. Sociální zázemí před 

rekonstrukcí nesplňovalo hygienické podmínky a vybavení bylo zastaralé. Účelem projektu se 

stává: 

                                                
49

 ČESKÝ STATISTICKÝ ÚŘAD [online], Dostupné z: 

http://www.czso.cz/csu/2008edicniplan.nsf/t/D70030F0EE/$File/130808.pdf 
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 rekonstrukce betonových zídek kolem tenisových kurtů v délce 120 m předláždení 

přístupového chodníku o ploše 200 m
2
 , 

 výsledkem projektu bude kompletně zrekonstruovaný sportovní areál, který bude 

sloužit návštěvníkům, 

 pracovní místo: jedno stálé pracovní místo správce areálu, bude mít na starosti chod 

celého areálu, úklid sociálního zařízení, půjčování sportovního nářadí,  

 rekonstrukcí se předpokládá zvýšení návštěvnosti areálu. 

4.5 Harmonogram projektu 

 

Počátky projektu „Rekonstrukce sportovního areálu“ řadíme do roku 2010, kdy se 

začala připravovat veškerá dokumentace, která byla potřebná k zahájení rekonstrukce areálu. 

Po úspěšném vybrání projektu a schválení žádané dotace, se mohlo začít se samotnými 

přípravami. K proplacení celé žádosti došlo v červnu roku 2011.

 

Tabulka č. 4.2  Harmonogram projektu 

Fáze projektu 
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Technická dokumentace                                  
Příprava projektové 

žádosti 

                                

Podání žádosti                                 

Kontrola a vyhodnocování 

žádosti 

                                

Registrace žádosti na RO 

SZIF 
                

Podpis dohody o 

poskytnutí dotace 

                               

Výběrové řízení                                 

Realizace projektu                                 

Rekonstrukce zázemí-

WC,sprchy,šatny 

                                

Rekonstrukce minigolfu                                 

Rekonstrukce zídek kolem 

areálu 

                                

Žádost o proplacení                                 

Zdroj: Osnova projektu, zpracování: vlastní 
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4.6 Technické řešení projektu 

 

Jedná se o rekonstrukci minigolfového hřiště, rekonstrukci zázemí jako je WC, sprchy, 

šatny, rekonstrukce betonových zídek a přístupového chodníku. 

 

4.6.1 Rekonstrukce minigolfového hřiště 

 

Rekonstrukce drah minigolfu nebude realizována v rámci projektu, dráhy minigolfu 

jsou již zrekonstruované. Tyto práce byly realizovány před datem uznatelnosti nákladů 

z důvodu živelné pohromy a nutnosti urgentních oprav drah před začátkem sezóny 2010. 

Stávající dlažba okolo drah minigolfu bude předlážděna novou betonovou dlažbou. 

 

4.6.2 Rekonstrukce zázemí – WC, sprchy, šatny 

 

Rekonstrukce zázemí se týká 1. patra – sociální zařízení pro návštěvníky zejména 

minigolfu, a 2. patra – pro návštěvníky tenisových kurtů. 

 

Bude provedena rekonstrukce sociálního zařízení. Místo rekonstrukce minigolfových 

drah, které nebudou do projektu zahrnuty, bude nově rozšířeno sociálního zařízení pro tělesně 

postižené osoby a pro personál, v místě stávající chodby. Na tyto úpravy budou použity 

finanční prostředky, jež nebyly využity pro účely rekonstrukce minigolfových drah. 

Rekonstrukce a vybudování všech sociálních zařízení představuje nové rozvody vody, 

kanalizace a elektroinstalace, obklady stěn – 116,15 m
2
, keramické dlažby na podlahu – 72,35 

m
2
, zařizovací předměty (zdravotechnika) – 7 x WC (5x WC na sociálkách a 2 x WC na 

sociálkách pro tělesně postižené), 1 pisoár s čidlem, 8 x umyvadlo (6x na sociálkách a 2 x 

umyvadlo na sociálkách pro tělesně postižené), 5 x zásobníky na papírové utěrky, sprchové 

zástěny – celoskleněné dveře 2x, baterie. Nově budou osazeny dveře do obložkových zárubní 

– 4 ks vnitřních dveří a v přízemí budou vnitřní dveře osazeny do ocelových zárubní, 4 x 

venkovní dveře a tři malá okénka. Součástí projektu bude i částečná výměna oken, budou 

nasazena plastová okna v barvě. Výměna oken se bude týkat 2 ks oken v šatnách ve 2.NP a 

v 1 ks oken v místnosti pro půjčování náčiní pro minigolf. Parapety budou z dřevěných, 

laminovaných desek. Dále bude provedeno zateplení části budovy v rozsahu 120 m
2
a nová 

fasáda 120 m
2
 – jedná se pouze u tu část fasády, která je bezprostředně spojená s předmětem 

projektu – WC, šatny, zázemí minigolfu. Celková plocha zateplení a fasády je 332 m
2
. 
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Součástí šaten budou i uzamykatelné skříňky (27 ks) pro návštěvníky využívající tenisových 

kurtů. 

 

4.6.3 Rekonstrukce betonových zídek a přístupového chodníku 

 

Betonová zídka kolem areálu – tenisových kurtů budou zhotoveny, jelikož stávající jsou 

ve velmi špatném stavu, beton se rozpadá. Bude zhotovena v celkové délce 120 m, o 

rozměrech 80 cm do země, 80 cm nad zemí, v šířce 30 cm. Na zídce budou instalovány 

sloupky a oplocení. Bude předlážděn přístupový chodník 200 m
2
. 

Fotografie areálu před rekonstrukcí nalezneme v Příloze č. 4. 

 

4.7 Finanční stránka projektu 

 

Tento projekt byl financován za pomocí Evropského zemědělského fondu pro rozvoj 

venkova, ale také byly použity vlastní zdroje Sportovního klubu. 

 

4.7.1 Rozpočet projektu 

 

Celkové výdaje na tento projekt činily 2.506.543Kč. Žádaná dotace agentury činila 

1.200.000Kč a byla poskytnuta v plné výši. Způsobilé výdaje jsou 2.088.785 Kč a 

nezpůsobilé výdaje činily 417.767 Kč. 

 

Tabulka 4.3  Rozpočet projektu 

 

 Částky uvedeny v Kč 

Celkové výdaje 2 506 543 

Způsobilé výdaje 2 088 785 

Nezpůsobilé výdaje 417 767 

    

                Zdroje: interní materiál Mikroregionu Hranicko, zpracování: vlastní 
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Tabulka  4.4  Způsobilé výdaje  

Kód Částka 

v Kč 

Podlahová 

plocha v m
2
 

Konstrukční část 

326 27 789 7,42 m
2
 půjčovna holí na minigolf - výměna okna, dveří 

327 

2 019 330 

  rekonstrukce minigolfového hřiště 

  rekonstrukce zídek kolem tenisových kurtů 

10,5 m
2
 sociální zařízení-okna, voda, odpady, elektroinstalace, 

dveře, obklady, podlahy, zdravotechnika, vzduchotechnika 

  chodba (nová dlažba), schodiště 

49,8 m
2
 šatny, WC - okna, dveře, keramická dlažba, keramické 

obklady, voda, odpady, elektroinstalace, zdravotechnika 

  zateplení budovy a fasáda- 120m
2
 

329 41 666 49,8 m2 uzamykatelné skříňky šaten 

 

Zdroj: MAS Hranicko, zpracování: vlastní 

Kód 326 zahrnuje 1 ks okna a 1 ks vstupních dveří do půjčovny sportovních potřeb. 

Kód 327 zahrnuje tyto konstrukční části: 

Rekonstrukce minigolfového hřiště, rekonstrukce zídek kolem tenisových kurtů o 

délce 120 m, rekonstrukce chodníku – předláždění 200 m
2
, rekonstrukce zázemí – sociální 

zařízení, sprchy, šatny, rekonstrukce podlah, voda, odpady, elektroinstalace, zdravotechnika 

(7 WC, 8 umyvadel, 1 pisoár, sprchy, baterie), keramické obklady – 116,15 m
2
, keramické 

dlažby – 72,35 m
2
, 2 ks oken, 7 ks vnitřních dveří, 4 ks venkovních dveří.   Zateplení a fasáda 

objektu – v rozsahu 120 m
2
, celková plocha fasády je 332 m

2
. 

Kód 329 zahrnuje pořízení 27 ks uzamykatelných šatnových skříněk 

Věcné plnění- kód způsobilých výdajů 327: 80.000 Kč 

Projekt předpokládá věcné plnění ve výši 80.000 Kč. Jedná se o 10 % z vlastního 

spolufinancování, které bude činit 800.000,- Kč. Jedná se o tyto práce: 

Rozebrání dlažeb nebo dílců komunikací pro pěší z betonových nebo kamenných dlaždic  

741 m
2 
 v ceně 25 194 Kč. 

Osazení záhonového obrubníku betonového do lože z betonu s boční opěrou bez dodávky 

materiálu  521 m v ceně 17 193 Kč. 

Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot do 10 m  189 tun v ceně 37 613 Kč. 
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Nezpůsobilé výdaje projektu 

V rámci projektu bude nezpůsobilým výdajem DPH, které bude ve výši 417 757 Kč (ze 

způsobilých výdajů ve výši 2 088 786 Kč.) 

4.8 Přístup logického rámce projektu rekonstrukce sportovního areálu 

 

 Logický rámec projektu nebo také metoda logického rámce a jeho finální výstup, tzv. 

matice logického rámce, je nástroj, který se používá k převádění předběžných plánů do formy 

detailního, deskriptivního projektu. Tento rámcový přístup je postup, který umožňuje velmi 

srozumitelně a přehledně popsat konkrétní projekt.   

 

 Metoda logického rámce plní několik funkcí. Definuje a vytváří strukturovanou sadu 

cílů a výstupů projektů, vytváří jasný, stručný alogický popis navrhovaného projektu, 

napomáhá identifikovat možná rizika implementace projektu, poskytuje užitečný základ pro 

hodnocení projektu.    

 

 Matice logického rámce je tabulka, neboli matice, rozdělená do čtyř sloupců a čtyř, 

respektive pěti řádků. V těch je možné shrnout základní složky projektového záměru. Jejím 

hlavním cílem je propojit cíle projektu se vstupy, procesy a požadovanými výstupy, které jsou 

nezbytné k realizaci projektu. Je uspořádána podle vertikální a horizontální osy. 
50

 

 

Vertikální osa neboli logika matice obsahuje hlavní cíl, specifické cíle, výstupy a aktivity 

projektu, je vztahem příčina-důsledek mezi aktivitami a cíli na rozdílných úrovních. Hlavním 

cílem projektu je zlepšení sportovního vyžití v Mikroregionu Hranicko, což bude přínosné jak 

pro obyvatele mikroregionu, ale také pro návštěvníky lázní Teplice nad Bečvou. Tento cíl 

vyjadřuje, co má projekt řešit. Přibližuje specifické cíle, které jsou nutné pro splnění cíle 

hlavního. Mezi specifické cíle můžeme zařadit např. potřebu mikroregionu Hranicko 

zatraktivnit prostředí daného areálu, dále vytvoření nových pracovních míst a zvýšit 

zaměstnanost v mikroregionu. A v neposlední řadě také zlepšit technický stav areálu. 

 

Horizontální logika odráží potřebu plánování a monitoringu, a to pomocí tří kategorií: 

objektivně ověřitelných ukazatelů, způsobů ověření a významných rizik a předpokladů. Váže 
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se k měření efektů vzhledem k využitým zdrojům, specifikuje klíčové indikátory a zdroje dat, 

pomocí kterých budou ověřovány. V tomto projektu je objektivně ověřitelným ukazatelem 

např. rekonstrukce zázemí sociálního zařízení. Zdroje, pomocí kterých ověříme projekt, 

mohou být zejména monitorovací zprávy nebo územní plán projektu atd. Důležité je také 

zmínit možná rizika projektu, kdy v tomto případě hraje důležitou roli řeka Bečva a možné 

záplavy. 

4.8.1 Popis logického rámce rekonstrukce sportovního areálu 

 

Matici logického rámce nalezneme v Příloze č. 5.  

 

Jedná se o rekonstrukci sportovního areálu v Hranicích, jehož majitelem je místní 

sportovní klub. Projekt byl financován prostřednictvím programu rozvoje venkova, konkrétně 

opatření Leader „Měníme Hranicko“. Rozpočet projektu je 2.649.116Kč z toho 1.200.000Kč 

z PRV. 

Aby mohla začít samotná realizace projektu, bylo nutné splnit předběžné podmínky. 

Projekt je schválen a vybrán, k dispozici je stavební povolení a dojde k včasnému zahájení 

projektu. Po splnění předběžných podmínek přecházíme k aktivitám projektu. Jsou to ty 

aktivity, které musí být uskutečněny v určitém pořadí, aby bylo dosaženo očekávaných 

výsledků. Tyto aktivity musí být provedeny za pomocí prostředků jako je technické 

vybavení, uzavřené smlouvy se stavebními firmami a hlavně finanční prostředky, kdy celkové 

náklady činní 2.506.543Kč a vlastní zdroje činní 800.000Kč. A v neposlední řadě musí být 

splněny předpoklady pro vznik projektu a to zajištění finančních prostředků, výběr vhodné 

stavební firmy a důležitým aspektem je sestavení projektového týmu. Nyní přecházíme 

k výsledkům projektu. Řešíme, jaké pro nás budou konkrétní výsledky pro splnění 

specifických cílů a jaký přínos budou mít pro projekt. Výsledkem projektu bude 

zrekonstruovaný areál, dojde k rekonstrukci sociálního zázemí, vznikne 1 pracovní místo, 

dojde k předláždění dlažby okolo minigolfových drah, budou zrekonstruovány betonové zídky 

v délce 120m a opraví se přístupový chodník. Podle objektivních ukazatelů jako je 

zrekonstruovaný areál, pracovní místo, nová dlažba či chodník zjistíme, zda došlo 

k očekávaným výsledkům. Zdroji informací pro tyto ukazatele jsou projektová 

dokumentace, kolaudační dokumentace či možnost ověření na místě. Při takovém projektu je 

nutné brát v úvahu také externí faktory, aby bylo v časovém harmonogramu dosaženo 

očekávaných výsledků. Předpokládáme, že jsou k dispozici finanční prostředky, je 
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připravena stavební firma a předpokládáme také, že nedojde k výrazným klimatickým 

změnám, které by ovlivnily proces realizace projektu, např. povodně. Projekt bude realizován 

bez časových zpoždění.  

Nyní přecházíme ke specifickým cílům, kterých projekt dosáhne. Jedná se o celkovou 

modernizaci sportovního areálu, dojde ke zlepšení technického stavu hlavní budovy, 

vytvoření nových pracovních míst a zvýšení atraktivnosti pro veřejnost. Mezi kvantitativní 

ukazatele řadíme rekonstrukci sociálního zázemí, dojde k rekonstrukci 7x WC sociálního 

zařízení, 8x umyvadlo, 5x zásobníky na papírové utěrky, 2x sprchové zástěny, 4ks vnitřních 

dveří, 4ks venkovních dveří + 3 malá okna, 27 uzamykatelných skříněk, 1 pracovní místo. 

Tyto ukazatelé ukazují, jak budou specifické cíle naplněny. Monitorovacích zprávy, možnost 

ověření na místě, územní plán nebo úřad práce jsou zdroje informací. Existují také faktory a 

rizika, které je nutné brát v úvahu, které jsou mimo přímou kontrolu projektu a jsou nutné 

k dosažení cílů. Předpokládá se, že se zvýší zájem o sportovní vyžití a vyplnění volného času, 

je důležité sledovat předpověď počasí kvůli možným záplavám. A v posledním řádku řešíme 

celkový cíl projektu, ke kterému projekt přispěje a to je zlepšení sportovního vyžití 

v mikroregionu Hranicko. Klíčové ukazatele vztahující se k celkovému cíli je modernizace a 

zatraktivnění sportovního areálu, což ověříme pomocí ukazatelů, jako jsou monitorovací 

zprávy či katastr nemovitostí. 

 

4.9 Vlastní zhodnocení projektu 

 

Výstupem projektu bude zrekonstruovaný sportovní areál. Bude se jednat o dlažbu 

okolo drah minigolfu, bude zrekonstruované zázemí – WC, šatny, sprchy a budou pořízeny 

uzamykatelné šatní skříňky. Dalším výstupem bude rekonstrukce betonových zídek kolem 

tenisových kurtů v délce 120 m, předlážení přístupového chodníku o ploše 200 m
2
. 

Výsledkem projektu bude kompletně zrekonstruovaný sportovní areál, který bude sloužit 

návštěvníkům, kteří zavítají nejen do Lázní Teplice nad Bečvou, ale do celého regionu 

Hranicko. Dojde k zatraktivnění sportovního areálu a tím i ke zvýšení návštěvnosti. 

Výsledkem bude také zlepšení zázemí sportovního areálu. 

Projektem vznikne 1 pracovní místo. Jelikož se jedná z větší části o sezonní záležitost 

od dubna do října, bude se v tomto období jednat o 2 pracovníky, kteří se budou střídat a 

zajišťovat provoz sportovního areálu. Jeden z nich bude potom i během dalšího období 
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zajišťovat správu a údržbu areálu. V součtu se bude jednat o 1 pracovní místo - přepočtený 

stav zaměstnanců 1. 

 

Žadatel bude na základě partnerské smlouvy zapojen do destinačního managementu na 

Hranicku, což předpokládá rozvíjení nabídky služeb cestovního ruchu, společná prezentace na 

veletrzích a vhodné propagační materiály. Dále žadatel rozšíří nabídku služeb i půjčováním 

sportovních potřeb. Nejde jen půjčování holí a míčků na minigolf, ale pro turisty, kteří 

nepočítali s aktivitou tenisu, bude zapůjčovat i tenisové rakety, případně je možné zajistit i 

trenéra. 

 

Důležité je také zmínit, že žadatel má již nyní uzavřeny partnerské smlouvy  

o vzájemné spolupráci a propagaci s Lázněmi Teplice nad Bečvou a Penzionem Ostravanka, 

které předpokládají vzájemnou výměnu propagačních materiálů, vzájemnou propagaci na 

webových stránkách. K propagaci dochází také prostřednictvím nejčtenějšího periodika 

v regionu Hranický týden, týdeník Sedmička, MF Dnes a jiné. S celkovou rekonstrukcí 

sportovního areálu došlo k vykácení starých stromů, které ohrožují návštěvníky padajícími 

větvemi. V areálu minigolfu je vysazená zeleň, která zůstane pravidelně udržována. 

Fotografie projektu po rekonstrukci nalezneme v Příloze č. 6. 
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5 ZÁVĚR 

V bakalářské práci jsme se věnovali projektu „Rekonstrukce sportovního areálu“, jenž 

je umístěn ve  městě Hranice, spadající pod mikroregion Hranicko.  Kvůli viditelnému 

poškození povodněmi bylo nutné areál zrekonstruovat. 

Modernizace areálu byla uskutečněna za pomoci programu Leader „Měníme 

Hranicko“, jenž je dotační program pro rozvoj Hranicka, který realizuje MAS Rozvojové 

partnerství regionu Hranicko v letech 2008 – 2013. V České republice je Program Leader 

součástí Programu rozvoje venkova ČR spravovaného Ministerstvem zemědělství, konkrétně 

Osa IV.   Financování tohoto Programu probíhá prostřednictvím Evropského fondu  pro 

rozvoj venkova. Prostředky z EAFRD slouží ke zvýšení konkurenceschopnosti zemědělství, 

potravinářství, lesnictví a k rozvoji venkovských oblastí. Tyto teoretické aspekty popisujeme  

v první kapitole mé bakalářské práce. 

Další kapitola je věnována prostředí, ve kterém je projekt uskutečňován a také 

agentura, jejímž prostřednictvím byl projekt zrealizován. Mikroregion Hranicko je ideální 

oblastí pro čerpání prostředků z EU. Je tu spoustu turistických míst, které na Hranicko přivádí 

velké množství  turistů, ale plno z nich potřebuje rekonstrukci či modernizaci. A nejedná se 

jen o památky,  ale i zvelebování místních obcí, které by si nemohly finančně dovolit 

zkrášlovat své obce. Nutné je zmínit Hranickou rozvojovou agenturu, kterou založilo 

Regionální partnerství regionu Hranicko MAS společně s Mikroregionem Hranicko. 

Projekt, na který byla poskytnuta dotace z Programu rozvoje venkova, je ve vlastnictví 

Sportovního klubu Hranice a jedná se o rekonstrukci sportovního areálu. Kvůli viditelnému 

poškozenému stavu došlo k rekonstrukci hlavní budovy, ve které je k dispozici sociální 

zázemí, šatny a půjčovna golfových hůlek nebo tenisových raket, ale také bylo 

zrekonstruováno golfové a tenisové hřiště. Projekt byl vybrán na základě Výzvy č.1/2010 a 

dotace byla poskytnuta v plné výši 1.200.000Kč. Finální výstup celého projektu je 

vypracování vlastního zhodnocení projektu a také vytvoření matice logického rámce. 

Pevně věřím, že tato bakalářská práce splnila svůj cíl a  napomohla vysvětlit podstatu 

a vývoj Programu rozvoje venkova se zaměřením na využití dotačních možností EU v 

mikroregionu Hranicko na konkrétním projektu. Díky existenci Programu rozvoje venkova 

byl zrekonstruován sportovní areál, který svou modernizací získal spousty nových 

návštěvníků. 
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Počet zaregistrovaných projektů v rámci Programu rozvoje venkova ČR se neustále 

zvyšuje, protože způsob tohoto financování je oblíbenější v České republice čím dál více. Pro 

obce tento Program představuje výjimečný zdroj, ze kterého mohou získat investiční 

prostředky. Informovanost o možnosti čerpání finančních prostředků by se měla zvýšit, 

protože obyvatelé obcí nemají představu o tom, jak se mohou zapojit do rozvoje své obce. 
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