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Moravské vinařské stezky 

Na kole krajem památek a vína... 

Cyklistické putování krajem vína  
je dnes v Evropě stále častějším 
spojením šetrné turistiky s po-
znáváním oblastí, kde štědrá pří-
roda a pracovitost  lidí vytvořily 
kultivovanou krajinu, ve které se 
daří vínu.  
Odrůdové stezky v dolním Rakous-
ku, síť cyklostezek v Burgundsku či 
cesta krajem německých vín v  regi-
onu Falc jsou jen některé z mnoha 
tématických tras, nabízejících atrak-
tivní spojení kola a vína. Ojedinělým 
a unikátním propojením vinařského 
kraje u nás jsou Moravské vinařské 
stezky.  
Přes 1200 km cyklistických stezek 
tvoří ucelenou síť polních a lesních 
cest kombinovaných s klidnými silni-
cemi 3. třídy, kterou je protkána 
vinorodá jižní Morava.  
Od kamenných hradeb královského 
města  Znojma až do slovácké met-
ropole Uherského Hradiště vás na-
příč všemi vinařskými podoblastmi 

provede páteřní Morav-
ská vinná stezka. Deset 
regionálních okruhů, 
nazvaných podle býva-
lých vinařských oblastí, 
je vzájemně propojeno a  
prochází rozsáhlým  úze-

mím jihovýchodní Moravy. V 
kraji bohaté historie, památek 
a jiskrného vína je z čeho vy-
bírat. Můžete navštívit nejse-
vernější polohy pěstování vin-
né révy v podhůří mýtických 
Chřibů nebo meandry řeky 
Dyje v hlubokém údolí jižně od 
Znojma.  
Pokud vás láká cesta "krajem 
beze stínu", vydejte se z Brna 
směrem na jih. Z Krumvíře pak 
můžete  pokračovat až k zadu-
maným rovinám Podluží nebo 
vinorodým stráním na svazích 
Bílých Karpat.  
Ať se vydáte na jednodenní 
výlet valticko-lednickým areá-
lem či několikadenní jízdu po 
vinařské magistrále, na znač-
kách vás všude  bude prová-
zet stylizované logo sklepního 
žúdra, pouze jeho barva se 
bude měnit podle regionu, 
kterým budete projíždět. Ve 
většině obcí na vinařských 
stezkách naleznete informační 

panel s mapou trasy prochá-
zející danou vinařskou oblastí. 
Tištěné mapy uvádějí výškový 
profil trasy i rozlišení kvality 
povrchu stezky.  Umožní vám  
naplánovat si  trasu na míru 
svým schopnostem, rodiče s 
dětmi ocení pikrogramy rozli-
šující frekvenci automobilové 
dopravy na stezce. V rámci 
grantové podpory Nadace 
Partnerství a z iniciativy obcí 
vznikají na trasách odpočíva-
dla pro cyklisty a zvyšuje se 
podíl bezpečných stezek s 
vyloučením motorové dopravy. 
Kromě vybavenosti stezek 
chceme  zlepšovat i  nabídku 
turistických cílů a  služeb v 
regionu. Vinařská turistika 
souvisí s úctou ke krajině, 
zachováním lidových tradic a 
obnovou kulturního dědictví 
spojeného s vinařstvím. Kaž-
doročně organizujeme cyklis-
tické akce otevírání a zavírání 
sezón na vinařských stezkách.  

Přijměte pozvání na jižní Moravu, 
do kraje štědré přírody, zářivého 
slunce a pohostinných lidí. Nada-
ce Partnerství připravuje průvod-
ce, který je pozvánkou k  putová-
ní za rozmanitostí lidových sta-
veb a tajuplných labyrintů sklep-
ních chodeb.  
V podzemí můžete ochutnat ví-
no, které je nebeským darem, 
prostředkem lidské komunikace i 
zdrojem veselé mysli. Průvodce 
vás provede unikátními uličkami 
památkově chráněných sklepů v 

Sklepní uličky jižní Moravy 
Průvodce tajemstvím vinných sklepů 

Dokončení na straně 2 
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Včetně starších vydání nás najdete 
na internetu na těchto adresách 

www.cpkp.cz nebo 
venkovskenoviny.cpkp.cz 

Petrově, Vlčnově,  Blatnici či 
Pavlově, ojedinělým areálem 
sklepů kopaných v sedmi 
patrech nad sebou na Vrbici i 
starobylými lokalitami sklepů, 
které po staletí nezměnily 
svoji tvář. Poznáte historii i 
současnost vinařství na jihu 
Moravy, dávné legendy a 
zvyky, život ve sklepních ulič-
kách dnes i v dobách našich 
pradědečků. 
Objevíte kraj, kde vinařství a 
víno  inspirovalo vznik lido-
vých písní, zvyků i tradic a 
kde práce ve vinici a sklepě 
dodnes určuje rytmus života 
zdejších obyvatel a formuje 
jejich duše.   
Ve sklepních uličkách i samo-
statných vinařských osadách, 
tvořících svět sám pro sebe, 
potkáte vinaře, kteří vás nau-
čí víno znát i koštovat. Vydej-
te se s námi cestou mezi 
pravidelnými řádky vinic do 

romantických zákoutí sklep-
ních uliček, navštivte kraj 
družných  lidí a místa, kde se 
zastavil čas. A zastaví se 
určitě i vám, neboť den, který 
strávíte ve vinném sklepě, se 
do života nepočítá...  
Průvodce s názvem Sklepní 
uličky jižní Moravy popisuje 
šedesát nejzajímavějších 
sklepních uliček a lokalit, 
doplněný fotografiemi reno-
movaných autorů.  Přijmete-li 
naše pozvání a vydáte se 
napříč vinorodou Moravou, 
přijde vám vhod i doporučení, 
kde ochutnat nejlepší víno a 
kdy navštívit některou ze 
slavností spojených s vínem. 
Publikace bude od jara 2007 
k dostání v turistických infor-
mačních centrech, vinařských 
expozicích a ve vybraných 
zařízeních poskytujících služ-
by vinařské turistiky.  

Zuzana Taušová, 
Nadace Partnerství 

Pokračování ze strany 1 

Sklepní uličky jižní Moravy 
Průvodce tajemstvím vinných sklepů Když se podaří měkký či tvrdý projekt realizovat dobře, má z něj 

organizace vždy užitek. Nejde tedy o rozhodování co je obecně 
lepší, zda měkké či tvrdé projekty, jde spíše o to, aby neziskové 
organizace dokázaly lépe plánovat, aby si dobře rozvrhly své síly 
a připravily se. Finance ze strukturálních fondů již klepou na dveře 
České republiky, ještě pár měsíců a ministerstva jim otevřou a 
následně tyto peníze doklopýtají až k těm, kteří je tak netrpělivě 
očekávají a neustále se školí v rámci projektů zaměřených na 
zvyšování absorbčních kapacit, jakým je například projekt Part-
nerství pro novou strategii Zlínského kraje, který pomáhá realizo-
vat Centrum pro komunitní práci východní Morava. 
Celá řada organizací se v dnešní době zamýšlí nad tím, jak získat 
finanční prostředky ze strukturálních fondů EU a jak je investovat 
co možná nejlépe. K tomu, aby bylo možné kvalifikovaně se roz-
hodnout, je nutné zamyslet se nad současným stavem organizace 
a naplánovat si, jak má naše organizace vypadat za několik let, 
kdo ji bude financovat, jaká bude klientela, jací lidé ji dnes řídí a 
kdo by ji měl řídit v budoucnu, aby bylo naplňováno poslání, pro 
které byla organizace zřízena. Základní uvažování často spočívá 
v tom, zda své úsilí a omezené finanční prostředky zaměřit na 
projekt investiční, tedy tvrdý, což znamená vybudovat své zaříze-
ní poskytující služby cílové skupině a dostatečně je vybavit. Druhá 
možnost znamená projekt neinvestiční, tedy měkký. To znamená 
např. vybavit svou organizaci know-how, zaměstnat kvalifikova-
nější pracovníky, vytvořit a začít realizovat služby s vyšší přida-
nou hodnotou, získat certifikáty kvality nebo posílit řízení organi-
zace, aby byla konkurenceschopnější. 
Ideální je, pokud mohou být realizovány oba takové projekty. Vy-
žaduje to však velké úsilí a kvalitní řízení projektů, protože ne-
schopnost řídit a administrovat projekty ve velkém rozsahu může 
znamenat krach organizace. Pokud se organizace dostane do 
situace, že se musí rozhodnout mezi dvěma variantami, může 
zvažovat následující: 
Výhodou investic do infrastruktury je možná budoucí úspora na 
nájmech či na jiných provozních nákladech, přizpůsobení prostor 
potřebám organizace a její klientely a z toho plynoucí zvýšená 
kvalita a produktivita práce, zhodnocení vlastního majetku a také 
možnost nabízet vlastní prostory jiným subjektům za peníze. Ne-
výhodou investičních projektů je nutná finanční spoluúčast ve výši 
minimálně 15%, nutnost předfinancovávat etapy projektu, možné 
zvýšené náklady na údržbu a provoz, náročná výběrová řízení na 
dodavatele, nutnost návaznosti na aktivity zaměřené na uznatelné 
cílové skupiny a náročnější způsob žádání o finance. U investič-
ních projektů lze z toho, jak jsou nastaveny operační programy, 
usuzovat, že NNO budou o finance bojovat s obcemi, což bývá 
nerovná soutěž. 
Výhodou neinvestičních projektů je investování do růstu vlastních 
pracovníků, zvyšování kvality práce, zvyšování efektivity práce či 
řízení organizace a z toho plynoucí vyšší příjmy či úspory financí, 
možnost pracovat v rámci projektu přímo s klienty, zvyšování po-
čtu pracovníků, u NNO navíc 100% financování projektu, záloho-
vé financování a méně náročný proces žádání o finance. U měk-
kých projektů není tak výrazná konkurence ze strany obcí, je tedy 
větší šance dosáhnout na finance. Nevýhodou měkkého projektu 
je objemná administrativa spojená s vykazováním aktivit, výsledky 
nemusí být na první pohled patrné a vyškolení manažeři a odbor-
níci mohou z organizace odejít a s sebou vzít i draze nabyté zna-
losti a kompetence, včetně kompetencí k řízení projektů. 

Bc. Josef Zdražil, CpKP východní Morava 

Měkký nebo tvrdý? 

Festival si klade za cíl oslavit 
filozofii a literaturu, vyjít s ní z 
akademických prostor na 
náměstí, do parků, do ulic 
oslovit a zaujmout vnímavé 
posluchače, zvláště mladé 
lidi.  
Využijte této příležitosti k 
setkání s významnými filozofy 
z ČR i zahraničí, k vyslechnu-
tí si jejich názorů a k diskusi s 
nimi. Zúčastněte se i bohaté-
ho doprovodného programu. 
Celý festival bude rozdělen 
do tří organizačních bloků 

v rámci tří červnových dnů. 
Zahájen bude 22. června v 
pátek, sobota 23. června 
bude hlavním festivalovým 
dnem a vše vyvrcholí v neděli 
24. června. 
Mottem české části Evrop-
ského festivalu filozofie je 
Změna a stálost. Je příznač-
né, že bez stálosti není ukot-
vení v jistotě a bez změny 
není možný vývoj. 
Evropský filozofický festival je 
podpořen z grantu Culture 
2000.                   Josef Švec 

Evropský festival filosofie  
Zveme Vás na Evropský festival filosofie ve Velkém Me-
ziříčí, který proběhne 22. až 24. června 2007. 
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Na Staročeských Májích v Mníšku pod 
Brdy se 12. května  mohli občané po-
druhé zastavit u infostánku pořádané-
ho Hnutím Brontosaurus a Centrem 
ekologické výchovy Zvoneček. 
 Akce nazvaná tématicky „Setkání pod 
kaštany“ byla zorganizována pro zjištění 
názoru občanů Mníšku pod Brdy, jak by si 
přáli, aby v budoucnosti vypadalo jejich 
náměstí a především jak naložit se starý-
mi jírovci, které jsou již na hranici bezpeč-
nosti a bude nutná jejich obnova. 
Anketu vyplnilo asi 90 občanů. Většina z 
nich byla pro postupnou obnovu dřevin na 
náměstí, protože si nepřáli, aby bylo ná-
městí několik let „holé“, bez vyšší vegeta-
ce. Nejčastějšími stromy, které by si lidé 
přáli na náměstí mít, zůstávají jírovce. 
Často se objevoval názor, že by bylo lepší 
zde vysadit jírovce červené, především z 
důvodu jejich vyšší odolnosti vůči klíněnce 
jírovcové. Pokud by mělo být zkombinová-
no více druhů stromů, pak by si občané 
přáli kombinace: jírovec + lípa nebo jíro-
vec + dub. 

Na otázku, zda by si 
občané přáli pouze 
obnovu dřevin nebo 
celého náměstí jako 
celku, drtivá většina lidí odpověděla, že 
obnovu celého náměstí. Nejvíce se jich 
vyslovilo pro obnovu laviček, přáli si více 
záhonů s květinami a keře, obnovu chod-
níků, zrušení parkoviště a přesun stánka-
řů zpět k poště, jako tomu bylo dříve. Ob-
čané se také mohli vyjádřit k územnímu 
plánu Mníšku pod Brdy. 
Akce se setkala se zájmem občanů, což 
je dobrá vizitka pro Mníšek, že lidem není 
lhostejné, jak jejich město vypadá. Záleží 
tedy jen na městu, zda vezme návrhy 
svých občanů v potaz. Závěr celé akce 
byl velmi pozitivní – mladá slečna oslovila 
starostu s prosbou o setkání se slovy, že 
by chtěli jako mladí lidi něco pro Mníšek 
udělat a ne jen „sedět na lavičkách“. 
„Setkání pod kaštany“  je financováno v 
rámci projektu CEV Zvoneček Vrané nad 
Vltavou z ESF EU a věcně podpořeno 
městem Mníšek pod Brdy.   

Klára Malíková, CEV Zvoneček 

Setkání pod kaštany II. 

Konference o LEADER+  
Konference „LEADER+ na území CHAN-
CE IN NATURE – LAG“ se bude usku-
teční 21. 6. 2007. Cílem akce je předsta-
vení výsledků práce místní akční skupiny 
podpořené v rámci LEADER+ a konkrét-
ních projektů z období 2004 – 2006, po-
skytnutí aktuálních informací o realizaci 
Programu rozvoje venkova a dalších 
možnostech pro rozvoj venkovských 
oblastí. Tato konference s prezentací 
úspěšně zrealizovaných projektů bude 
probíhat pod záštitou Ing. Arch Matouš-
kové (Ministerstvo zemědělství), Ing. 
Vačkáře (Ministerstvo pro místní rozvoj) 
a Jiřího Netíka (Jihočeský kraj). Více v 
přiložené pozvánce, případně na in-
fo@chanceinnature.cz. 

(REC ČR) Šumavské značce se v po-
slední době nebývale daří. Na posled-
ním jednání certifikační komise (29. 5.) 
bylo posouzeno a schváleno dalších 
10 výrobků nebo skupin výrobků, je-
jichž výrobci si zažádali o udělení 
ochranné značky "Šumava - originální 
produkt".  
"Takový rychlý vzrůst zájmu jsme opravdu 
nečekali", říká Tomáš Kažmierski, člen 
certifikační komise a hlavní koordinátor 
projektu značení regionálních výrobků. 
"Šumavští výrobci byli k regionální značce 
zprvu nedůvěřiví, avšak zkušenosti prv-
ních sedmi certifikovaných výrobců a 
hlavně význam regionální značky je pře-
svědčily, že má význam, aby právě jejich 
výrobky značení používaly. Svoji roli v 
tom hraje určitě hrdost výrobců na původ 
svých produktů na Šumavě, jednak i vyu-
žívání nabízených výhod spojených s 
propagací produktů a nabídky nových 
odbytových a prodejních míst", dodává 
Kažmierski.  
Do "rodiny" certifikovaných výrobků se  
zařadily následující výrobky a jejich pro-
ducenti:  
• Zelňáky - tradiční šumavský pekáren-

ský výrobek (Výrobce: Pekárna Pra-
chatice - Zemědělské zásobování a 
výkup Prachatice, a.s.)  

• Pošumavský med  
(Dr. Ing. Jan Pintíř, PhD.)  

• Skleněné vinuté perly  
(Ing. Jana Wudy)  

• Svíčky ze včelího vosku  
(Daniel Rataj)  

• Bytové doplňky a dárky ze dřeva 
(Marta Altschmiedová - 
 Bytové doplňky)  

• Malované obrázky ze Šumavy  
(Jana Adamcová -¨ 
 Dárkové předměty)  

• Koláčky máslové, svatební a tukové 
(Pekárna Prachatice - Zemědělské 
zásobování a výkup Prachatice, a.s.)  

• Sklo broušené - matový brus 
(Antonín Chrapan)  

• Skleněné těžítko (Sluníčko 66, s.r.o.)  
• Chodská keramika  

(Květa Korečková - Ketty)  
Celkový počet certifikátů se na Šumavě 

rozrostl již na 17, přičemž celkový počet 
výrobků, které smějí užívat ochrannou 
značku se blíží k neuvěřitelným 50 dru-
hům. To je považováno při jeden a půl 
leté existenci nové šumavské značky za 
významný úspěch.  
"Šumava se tak stává zatím druhým nejú-
spěšnějším regionům v České republice, 
hned po Beskydech, co do počtu uděle-
ných cestifikátů a celkovému počtu výrob-
ků", říká Tomáš Kažmierski. "Uvidíme, jak 
se bude dařit i nově zaváděné značce v 
Orlických horách, kde se již ve čtvrtek 31. 
5. bude posuzovat prvních 8 žádosti o 
udělení regionální značky pro místní í 
výrobky", dodal Kažmierski.  
Více informací naleznete také na 
 www. domaci-vyrobky.cz 

Šumava patří mezi úspěšné regiony s domácí značkou  

„Strukturální fondy 2007 – 2013  – příle-
žitost pro rozvoj NNO a veřejné správy" - 
to je název semináře, který se uskuteční 
v pondělí 11. června 2007 od 13.00 do 
17.00 hodin v zasedací síni MěÚ Semi-
ly (divadelní sál). 
Cílem semináře je utřídit podstatné infor-
mace o příležitostech finančních zdrojů z 
vybraných fondů EU (zejména ESF, 
OPR LZZ,  SROP aj.),  podpořit vznik 
kvalitních projektů v regionu Českolip-
ska, představit euromanažery pro kon-
zultace problémů a nejasností, diskuto-
vat záměry a možnosti projektových part-
nerství a spolupráce mezi NNO, ale i 
mezi obcemi, organizacemi veřejné sprá-
vy a NNO. 

Pozvánka do Semil 
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Do 5. června mají starostové 
možnost přihlásit své město 
do soutěže o titul Město 
stromů. Vítězi bude kromě 
putovního žezla předán i šek 
v hodnotě 50 tisíc korun na 
realizaci osvětové kampaně. 
Druhý ročník soutěže Město 
stromů vyhlašuje Nadace Part-

nerství ve spolupráci s městem 
Strakonice. Generálním part-
nerem programu Strom života 
je Skanska, která na něj v le-
tošním roce věnuje 6,1 milionů 
korun. 
Současným Městem stromů je 
Kroměříž, kde se od loňského 
podzimu koná celá řada aktivit 

zaměřených na téma zeleně. 
Obyvatelé se tak mohou účast-
nit četných výsadeb stromků, 
výstav, koncertů, soutěží, be-
sed apod. „Snažíme se otevřít 
lidem oči, aby vnímali své bez-
prostřední okolí a hodnotu, 
kterou v něm stromy vytváří. A 
to se nám, věřím, daří. Ohlas 
na kampaň je mezi lidmi pozi-
tivní a určitě nelitujeme, že 
jsme se do ní zapojili,“ říká 
místostarostka Kroměříže – 
Města stromů 2006/7 Olga 
Sehnalová. 
„Životní prostředí a s ním sou-
visející problémy se v posled-
ních letech dostávají do popře-
dí zájmu veřejnosti. Stav život-
ního prostředí je také čím dál 
častěji kladen do přímé souvis-
losti se zdravím obyvatel. Pro-
jekt Město stromů se snaží 
tento příznivý trend dál rozví-
jet,“ uvádí důvody kampaně 
Mirka Drobílková z Nadace 
Partnerství. Cílem je vybrat 

obec, která bude od října po 
dobu jednoho roku realizovat 
osvětovou kampaň, jejímž 
ústředním motivem budou 
stromy. Přihlášky do soutěže 
přitom mohou posílat všechny 
obce o minimální velikosti ob-
ce s rozšířenou působností (tj. 
obce III. typu). O vítězi, který 
získá titul Město stromů i pré-
mii 50 tisíc Kč, rozhodne od-
borná porota v průběhu červ-
na. 
„Soutěž Město stromů vyhlašu-
jeme teprve druhým rokem, ale 
i za tuto krátkou dobu máme 
příznivé ohlasy na zlepšení 
kvality života ve městě, vztahy 
v místní komunitě nebo zvýše-
ní atraktivity města pro ná-
vštěvníky a turisty. Město stro-
mů navíc může být vhodným 
doplňkem aktivit připravova-
ných v rámci Národní sítě 
zdravých měst," dodává Dro-
bílková.         .    
                 Nadace Partnerství 

Přihlašte se do soutěže o titul   MĚSTO STROMŮ 
www.studiumvzahranici.cz J A Z Y K O V É  K U R Z Y  

L E T E N K Y  
P R Á C E  V  Z A H R A N I Č Í  

Krajské úřady v letošním roce 
musí zpracovat svůj první 
Střednědobý plán rozvoje soci-
álních služeb. Ten by se měl 
stát od roku podkladem pro 
získání finančních prostředků 
na zajištění sociálních služeb v 
daném regionu. Prakticky ve 
všech krajích probíhá v sou-
časné době zpracování tohoto 
dokumentu. Významně se 
ovšem liší průběh procesu 
zpracování a způsob zapojení 
jednotlivých zainteresovaných 
skupin.  
Diskuse o průběhu a zkuše-
nostech  z procesu zpracování 
střednědobých plánů rozvoje 

sociálních služeb v krajích 
bude jedním z témat krajských 
seminářů, které se v červnu 
2007 uskuteční ve všech čtr-
nácti krajích České republiky v 
rámci celostátního projektu 
„Zajištění místní a typové 
dostupnosti sociálních slu-
žeb“. Účastníky seminářů by 
měli být především místní od-
borníci, zástupci obcí, koordi-
nátoři plánování, účastníci 
krajského plánování a také 
krajští vzdělavatelé – metodici, 
kteří prošli v rámci projektu 
speciálním vzdělávacím výcvi-
kem. Termíny a místa konání 
najdete na www.kpss.cz . 

Druhým, neméně důležitým 
tématem krajských setkání je 
odborná diskuse nad druhou 
verzí návrhu na další metodic-
ké vedení systému plánování 
sociálních služeb. „Plánování 
sociálních služeb je obrovskou 
kvalitativní změnou v této ob-
lasti a všichni se učíme, jak 
tento proces co nejlépe organi-
zovat a naplnit. Aktivity celo-
státního projektu v srpnu kon-
čí, ale systém plánování potře-
buje v budoucnosti kvalitní 
zázemí a podporu, aby plnil 
účel, ke kterému byl nastarto-
ván. Tedy dostupné sociální 
služby, které reagují na sku-
tečné potřeby uživatelů, jsou 
poskytovány efektivně a po 
dohodě s těmi, kdo na ně vy-
nakládají finanční prostředky,“ 

říká Ivan 
Úlehla z 
Komunitní-
ho plánová-
ní o.p.s., 
která pro-
jekt na zá-
kladě ve-
řejné zaká-
zky Minis-
terstva práce a sociálních věcí 
ČR realizuje. 
Již nyní je návrh na interneto-
vých stránkách www.kpss.cz . 
Realizační tým projektu čeká 
na vaše připomínky a podněty 
k tomuto materiálu tak, aby je 
mohl zohlednit při zpracování 
jeho konečné podoby. Jednou 
z možností je i účast na kraj-
ských seminářích.      J.Šesták 

V krajích se bude diskutovat o plánování sociálních služeb  
Plánování sociálních služeb je jednou z klíčových změn, 
které přinesl nový zákon o sociálních službách.  
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Vláda konečně schválila finální verzi 
dlouho diskutované ekologické daňové 
reformy, která je součástí reformního 
zákona o stabilizaci veřejných roz-
počtů.  
Vláda se nakonec přiklonila k uplatnění 
výjimky ze zdanění pro vytápění domác-
ností zemním plynem a centrálním záso-
bováním teplem (v případě, že tepelná 
energie je vyráběna technologií kombino-
vané výroby elektřiny a tepla). Zdanění 
energií nebude podléhat ani elektřina či 
teplo z obnovitelných zdrojů energie, me-
tanu a vodíkových palivových článků. 
Vláda zachovala nulovou sazbu spotřební 
daně pro využití stlačeného zemního ply-
nu v dopravě. Spotřební daň se nebude 
platit ani z elektřiny, využité v železniční či 
městské dopravě (tramvaje, metro a tro-
lejbusy). 
Naopak uhlí či elektřina využívaná pro 
lokální vytápění domácností bude zatíže-
na spotřební daní z energií. „Ve vládě 
zvítězil přístup, který zvýhodňuje ekolo-
gicky šetrnější způsoby vytápění domác-
ností před vytápěním uhlím respektive 
elektřinou, která se u nás vyrábí domi-
nantně v zastaralých uhelných elektrár-
nách s nízkou účinností a vysokými emi-
semi znečišťujících látek. Vláda poslala 
důležitý vzkaz občanům i podnikatelským 
subjektům – vypouštění oxidu uhličitého 

není zdarma a projeví se prostřednictvím 
spotřební daně z energií v jejich ceně. 
Začíná transformace české ekonomiky v 
nízkouhlíkovou ekonomiku,“ komentoval 
rozhodnutí vlády ministr životního prostře-
dí Martin Bursík. 
Ekologická daňová reforma bude výnoso-
vě neutrální, tzn. že výnosy ze zdanění 
uhlí, elektřiny a zemního plynu budou 
využity ke snížení povinných plateb soci-
álního pojištění zaměstnavatelů prostřed-
nictvím novely zákona o sociálním pojiště-
ní s účinností od 1. 1. 2009.  „Zvolili jsme 
analogický postup, jakým se vydalo před 
lety Německo. V první polovině příštího 
roku odhadneme roční výnosy z nepří-
mých daní z energií a o jejich výši sníží-
me vedlejší náklady práce. To je strategie 
dvojího vítězství. Ekologická daňová re-
forma přispěje ochraně životního prostře-
dí a současně bude impulsem pro snížení 
nezaměstnanosti,“ říká Martin Bursík. 
Přechod k ekologicky šetrným způsobům 
vytápění a k využívání energetických 
úspor podpoří Ministerstvo životního pro-
středí také finančně. Z Operačního pro-
gramu Životní prostředí bude podporovat 
projekty využívání obnovitelných zdrojů 
energie pro výrobu tepla a projekty ve-
doucí k energetickým úsporám v domác-
nostech.  Reformní zákony musí ještě 
schválit parlament. 

Doplňující informace:  
Zdanění budou podléhat především tuhá 
fosilní paliva (např. uhlí či koks), která 
budou zdaněna sazbou 8,50 Kč na GJ 
spalného tepla, což způsobí nárůst ceny 
pevných paliv pro domácnosti o cca 10 % 
(záleží na spalném teple jednotlivých dru-
hů pevných paliv).  
Zemní plyn – vyjma jeho využití pro 
vytápění domácností, v dopravě a při 
kombinované výrobě elektřiny a tepla – 
bude podléhat zdanění ve výši 30,60 Kč 
na MWh spalného tepla. Daň ve výši 
28,30 Kč na MWh, tedy cca 1 % - zatíží 
elektřinu. 
Elektřina, vyrobená z obnovitelných 
zdrojů (slunce, vítr, voda, biomasa, me-
tan, palivové články) bude od daně 
osvobozena. Nárůst ceny elektřiny pro 
domácnosti představuje 1 %. 
Spalné teplo je množství tepelné ener-
gie, které lze získat dokonalým spálením 
určitého množství paliva, přičemž tlak je 
po celou dobu spalování konstantní. 
Všechny spaliny vzniklé spalováním jsou 
ochlazeny na výchozí teplotu složek, kte-
ré se účastnily spalování, vyjma vody. 
Tato voda je ve stavu kapalném o teplotě 
rovné teplotě výchozí. Čím kvalitnější je 
palivo i technologie spalování, tím je vý-
sledek efektivnější a spalné teplo na jed-
notku paliva vyšší. 

Nakonec zvýhodní vytápění domácností obnovitelnými zdroji energie, plynem 
a centrálním zásobováním teplem z kombinované výroby elektřiny a tepla   

Ministerstvo životního prostředí varuje 
občany před podvodníky požadujícími 
zaplacení tzv. “ekologické daně”. Podle 
našich dosavadních informací se pokou-
šejí vylákat peníze od občanů Zlínského 
kraje. 
Firma EZERE s.r.o. se sídlem na Praze 4, 
zastoupená jednatelem JUDr. Petrem 
Madajem, zaslala občanům Zlínského 
kraje fakturu na uhrazení “ekologické da-
ně” za rok 2007 ve výši 1980,- Kč. Na 
faktuře uvádí, že od 1. května 2007 vzniká 
občanům nová povinnost hradit roční eko-
logickou daň, dále je zde uvedeno číslo 
bankovního účtu, variabilní symbol, kon-
stantní symbol, datum vystavení, datum 
splatnosti a způsob úhrady faktury. Účet 
je veden u České spořitelny. Firma na 
faktuře uvádí, že byla vybrána veřejnou 
soutěží na základě zákona č. 634/2004 

Sb. pro výběr daní a poplatků EU. Tako-
výto zákon neexistuje. Číslo 634/2004 Sb. 
má zákon o správních poplatcích a v žád-
ném případě na základě tohoto zákona 
nemůže být vypsána veřejná soutěž. Fir-
ma se snaží od občanů vylákat peníze 
nezákonným způsobem.  
Upozorňujeme všechny, kteří obdrží fak-
turu od firmy EZERE s.r.o. či od jiné firmy, 
požadující zaplacení “ekologické daně”, 
aby ji v žádném případě neplatili. Ekolo-
gická daň bude zavedena až od 1. ledna 
2008 a bude připočítána k ceně uhlí, zem-
ního plynu a elektřiny. Nebudou ji platit 
občané – spotřebitelé, ale výrobci a doda-
vatelé. Výběrčím daně nebude žádná 
soukromá firma, ale příslušné státní orgá-
ny. Ministerstvo životního prostředí nabíd-
lo úřadům ve Zlínském kraji pomoc s pří-
padnými právními kroky. 

EKOLOGICKÁ DAŇOVÁ REFORMA 

Podvodníci začali vybírat “ekologickou daň” Přírodě blízké lesní 
hospodaření a certifikace 
Seminář se koná ve čtvrtek 28. června 
od 9 hodin v kulturním domě v Solnici 
(okr. Rychnov nad Kněžnou). Cílem 
semináře je seznámit účastníky s certifi-
kačním systémem FSC a se zkušenost-
mi ze zavádění požadavků Českého 
standardu FSC do lesního provozu. 
Další část je věnována problematice 
přírodě blízkého lesního hospodaření. 
Prezentovány budou možnosti využití 
výběrného principu v hospodářských 
lesích a zkušenosti se změnou druhové 
skladby. Tato část formou exkurze v 
lesích města Solnice. Účastnický popla-
tek činí 350,- Kč. Získáte sborník, infor-
mační a propagační materiály FSC, 
oběd a občerstvení. Přihlášky získáte e-
mailem na: info@czechfsc.cz.  
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S použitím materiálu Jaro-
slava Neužila zpracovali F. 
Málek a J. Bratka, MR-SOP 
 

Co jsou silniční aleje  
a proč je chráníme 

Naše vlast je protkána tisíci 
kilometrů silnic, silniček a pol-
ních cest. U naprosté většiny z 
nich se nacházejí doprovodné 
silniční aleje nebo i širší liniové 
remízy. Aleje po staletí vysa-
zovali naši předkové, staly se 
nedílnou součástí české kraji-
ny, tradic a krajinného obrazu. 
Poskytovaly stín a chutné ovo-
ce, v jejich korunách zpívali 
ptáci a vedly pocestného od 
obzoru k obzoru. V jarních mě-
sících oblékly celou zemi do 
bílého či růžového šatu a vyvo-
lávaly pocit radosti a naděje. 
Je mnoho evropských zemí 
(nemluvě o zemích mimo Ev-
ropu), které se s něčím tako-
vým nemohou pochlubit. Že se 
jedná o tradici opravdu silnou, 
o tom svědčí i fakt, že dopro-
vodná zeleň je ve velkém roz-
sahu vysazována i podél novo-
dobých dálnic, i když tam by 
místo ní mohly být výhradně 
billboardy nebo prodejné žen-
štiny. 

 

Jsou aleje škodlivé 
a nebezpečné ?  

Člověk je zvláštní tvor, který 
stále hledá nepřítele, který mu 
škodí. V devatenáctém století 
to byla vydra říční, v polovině 
století dvacátého mandelinka 
bramborová, nově zase virus 
HIV a ptačí chřipky nebo lýko-
žrout smrkový. Vždy je to ně-
co, co má na ubohého člověka 
spadeno a velmi mu škodí. 
Člověk sám za nic nemůže, 
naopak je vystaven nemilosrd-
ným a zhoubným silám příro-
dy, které ho ničí a zabíjejí, kde 
mohou. V českých poměrech 
se tak úplně nově staly nepří-
telem našeho národa silniční 
aleje. Kdosi neznámý v hloubi 
byrokracie vydal povel ZNIČIT, 
a ihned povstalo mnoho ochot-
ných, kteří vzali pily a sekery 
na nepřítele.  

Co tedy jsou ty  
negativní vlivy, které 
jsou alejím vyčítány ? 

1. Jede-li auto nepřiměřenou 
rychlostí, může vyjet ze silnice 
a vrazit do stromu, což má 
obvykle těžké následky. Kdyby 
tam strom nebyl, nestalo by se 
téměř nic 
2. Aleje ztěžují údržbu silnic, 
protože z nich padá přezrálé 
ovoce, listí a větve, někdy do-
konce při vichřicích celé části 
stromů. V zimě v nich vznikají 
nepravidelné závěje, což řidiče 
mate.  
Aleje také rostou a větve zužu-
jí jízdní profil vozovky, případ-
ně někdy kořeny rostou ve 
škarpách nebo zdvihají asfalt. 
3. Při intenzivním slunečním 
osvitu vzniká v alejích střídavé 
oslnění, což mnozí lidé nesná-
šejí 
4. V alejích žijí ptáci a jiná fau-
na, která nepředpisově vniká 
na silnice a ohrožuje řidiče.  
5. Aleje jsou nemoderní, histo-
ricky překonané, nepatří do 
dnešního světa, zakrývají vý-
hled na komerční areály a jsou 
příliš zelené. Zabírají místo, 
určené pro umístění inženýr-
ských sítí a energovodů.   
K těmto bodům lze říci: 
Ad 1. Z neověřených statistic-
kých údajů MV za rok 2006 
vyplývá, že nebyl zaznamenán 
žádný případ úmrtí, způsobený 
horizontální kolizí vozidla se 
stromem, a stal se jeden pří-
pad se dvěma úmrtími, způso-
bený pádem stromu na vozov-
ku během vichřice. Zato přípa-
dy úmrtí a zranění, způsobe-
ných nepřiměřenou rychlostí, 
nepřizpůsobením rychlosti 
stavu vozovky nebo nedáním 
přednosti v jízdě se počítají na 
tisíce. Pokud přesto odsouhla-
síme, že stromy jako překážky 
plynulé jízdy jsou potenciálně 
vždy nebezpečné, pak musíme 
požadovat, aby od silnic byly 
odstraněny také všechny další 
objekty, které mohou bý koliz-

ní, tedy zábradlí, semafory, 
dopravní značky, osvětlení, 
nástupní ostrůvky, zaparkova-
ná vozidla a domy do vzdále-
nosti čtyř metrů. 
ad 2. V určitých obdobích mo-
hou aleje ztěžovat údržbu sil-
nic, není to však věc tak ne-
překonatelná, aby vedla k ost-
ranění všech stromů. Údržba 
je věcí správy silnic, obcí nebo 
jiných subjektů, kdy mimo jiná 
opatření je součástí péče také 
nová  výsadbu po případném 
kácení. Závěje na silnicích 
vznikají i bez stromů, jsou pou-
ze souvislé a tak jako tak často 
neprůjezdné. Aleje však snižují 
rychlost větru a tím i možnost 
vzniku závějí. Co se týká kles-
tění větví přesahujících do 
vozovky, i to je třeba občas 
provádět, ovšem odborným, 
nikoliv destruktivním způso-
bem. Na silnicích bez omezení 
povolené tonáže je třeba dbát 
o zachování průjezdného profi-
lu,  který činí pro kamion šířku 
2,5 m a výšku 4,0 m, celkově 
však vč. protisměru a dělícího 
pruhu je nutno dodržet min. 
šířku 6,0 m. 
Aleje jsou natolik specifickým 
fenoménem, že je jim třeba 
věnovat větší péči než stro-
mům ve volné krajině.  
Ad 3. Střídavé oslnění je určitě 
nepříjemnou skutečností, ale 
je do značné míry kompenzo-
váno povinným celodenním 
svícením (auto je viditelné i ve 
stínu). Řidič, který naprosto 
nesnáší střídání světla a stínu, 
by měl po lékařském vyšetření 
zvážit, zda je schopen pozitiv-
ně reagovat i na obtížnější a 
tvrdší podněty během jízdy 
(zda tedy vůbec má řídit).   
Ad 4. Fauna, vnikající na silni-
ci, je známkou toho, že tu 
nejsme na planetě sami. Bylo 
by snad technicky možné, 
umístit všechny silnice do rour, 
a ty případně umístit pod zem, 
ale poněkud se to příčí lidské 
psychice. Takže zatím je nutné 
zvolnit tempo nejen tam, kde 
na dopravní značce skáče 

jelen, ale i všude jinde. Ome-
zení maximální rychlosti v mís-
tech pravidelné migrace zvířat 
na nějakých 40 km/hod, to by 
rozhodně prospělo nejen zví-
řátkům. Co se týká ptáků, tak 
dlouhodobá šetření prokázala, 
že srážku s jedoucím vozidlem 
způsobí především pták ne-
mocný a oslabený. Zdravý 
letící pták je schopen reagovat 
i na výtlak vzduchu před čel-
ním sklem auta jedoucím rych-
lostí větší, než 140 km/hod., a 
je také schopen reagovat na 
pohyb rychle jedoucího auta.  
ad 5. Nejednou je slyšet, že 
aleje jsou již morálně zastara-
lé. Za těmito názory je špatně 
skrývaná snaha využít pozem-
ky, které jsou ve vlastnictví 
nebo správě státu a obcí. Nej-
častějším požadavkem je 
umisťování energovodů, kana-
lizací, vodovodů a jiných inže-
nýrských sítí v souběhu se 
silnicemi. Obvyklým argumen-
tem pro potlačení alejí je sdě-
lení, že umístění sítí omezuje 
práva vlastníků pozemků, 
kdežto u silnic to nevadí a žád-
ná alej ještě nenapsala pro-
testní petici.   
Jsou aleje prospěšné ?  
Ano, aleje skutečně mají tolik 
pozitivních vlastností, že dale-
ce přesahují to, co je jim před-
hazováno jako negativní vliv 
nebo ohrožení člověka.  
Můžeme si říci asi toto : 
1. Aleje patří k českému kul-
turnímu a přírodnímu dědic-
tví, stejně jako kostely, zámky, 
hrady, historické parky nebo 
chráněná území. Patří k obra-
zu české země, jsou součástí 
života a české duše, která 
spojuje minulost s budoucnos-
tí. Jako je projevem mravní 
bídy vykrádání kostelů a pro-
dej svatých sošek do zahrani-
čí, tak je projevem úpadku 
příslušných rezortních minis-
terstev kampaň proti stromům, 
namísto dozoru nad neukázně-
nými řidiči a namísto péče o 
silnice nižších tříd. 

Kácení stromů podél silnic ?! 

Dokončení na straně 7 
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2. Při obecném úbytku živo-
čišných a rostlinných druhů 
v důsledku civilizačních vli-
vů mají aleje podél silnic, 
spolu s remízy a živými plo-
ty, nezastupitelnou úlohu 
jako stanoviště mnoha orga-
nismů. Hnízdí zde například 
velké množství ptačích druhů, 
nebo například v zimě dravci 
sedí na stromech u silnic a 
likvidují přejeté drobné savce. 
Staré letité aleje jsou mnohdy 
jediným refugiem vzácných 
bezobratlých živočichů, kteří v 
širém okolí již všechna útočiště 
ztratili, v dutinách nocují neto-
pýři a sídlí tam mnohá jiná 
zvířena.  
3. Jízdní dráha vymezená 
alejovými stromy je nejlep-
ším vodítkem pro řidiče. Vět-
šina řidičů při jízdě podvědomě 
vyhledává jízdní dráhu právě 
podle stromů, zejména v mlze, 
za deště, v noci nebo v době, 
kdy celou krajinu pokryje sníh. 
V zimní mlze jsou plastové bílé 
patníčky opravdu málo pro-
spěšné ! Naopak za jasného 
dne v místech, kde byla alej 
vykácena, jsou řidiči motivová-
ni volným výhledem a sešláp-
nou plynový pedál k maximu. 
Policie v uplynulých týdnech 
zjistila, že na mnohých mís-
tech, kde byly aleje vykáceny, 
se nehodovost zvýšila.  
4. Aleje zčásti chrání proti 
slunci, větru a dešti dnes tak 
početné cyklisty. 
5. Většina silnic první třídy i 
nižších tříd v ČR byla zaklá-
dána před devadesáti a více 
lety, ne-li již někdy ve středo-
věku. Pojmy jako „nápravový 
tlak“ nebo „jednotková nápra-
va“ nebyly známy a tedy ani 
používány. Proto podloží vět-
šiny těchto vozovek nevyho-
vuje požadavkům součas-
ných potřeb a norem. Podloží 
silnic, zejména krajnice, se po 
deštích a mrazech rozpadá 
pod těžkými vozidly. Tento 
nepříznivý efekt je mírněn stro-
my, které odčerpávají vodu, 

vysušují základ silnice a zlep-
šují tím její nosnost.  
6. Při dodržování stávajících 
dopravních předpisů nejsou 
aleje pro dopravu závažným 
nebezpečím. 

 

Jak aleje udržovat 
Aleje vyžadují obdobnou údrž-
bu jako jiné volně rostoucí 
okrasné stromy, ale nadto po-
třebují speciální dohled z hle-
diska jejich biodynamiky, stabi-
lity a dalších vlastností. Jak 
monitoring stavu, tak zásahy 
na stromech mohou provádět 
pouze vysoce kvalifikované 
subjekty, nikoliv (jak je dnes 
běžné) každý, kdo udrží v ruce 
pilu. Různé varianty mrzačení 
stromů, jak je dnes provádějí 
zejména správy silnic, je třeba 
potlačit. 
V alejích, které se skládají z 
cennějších dřevin, je třeba 
občasně provést doplnění ze-
mě (kompostu), nebo alespoň 
přihnojit speciálními hnojivy. V 
místech, kde se v zimě silně 
solí, je třeba přihnojit tak, aby 
se vyrovnával negativní vliv 
iontů chloru a sodíku. V období 
dlouhotrvajícího sucha je třeba 
zejména mladé stromy zalévat. 
Ty aleje, které jsou prohlášeny 
za památné stromy, mají však 
specifický režim, povolovaný 
příslušnými orgány ochrany 
přírody.  
Tam, kde jsou alejové stromy v 
pravidelných odstupech blízko 
vozovky (1,5 metru a méně), je 
velmi vhodné bílit kmeny váp-
nem do výšky cca 100 – 120 
cm, a tento pruh ještě doplnit 
bílou a oranžovou odrazkou 
(podle směru jízdy). 

 

Jak aleje obnovovat  
a zakládat 

Pokud jsou alejové stromy v 
takovém stavu, že není možné 
uchránit je před rozpadem, je 
nutné je vykácet a zajistit ná-
hradní výsadbu. Protože tako-
vé opatření lze předvídat již 
dlouho předem (až několik let), 

je vhodné obnovovat aleje po 
částech, např. po úsecích 300 
– 500 metrů. 
V případě kácení starých a 
dutých alejových stromů roz-
hodně nestačí pouze souhlas 
obce ke kácení, ale je třeba 
vyžádat si souhlas toho orgánu 
ochrany přírody, který sleduje 
výskyt chráněných druhů živo-
čichů (mohou na stromech žít), 
a to i u stromů zcela suchých.   
Nové výsadby by měly být 
umisťovány ve větších vzdále-
nostech od vozovky, t.j. mini-
málně 2 metry v pomalých 
úsecích a 3,5 nebo více metrů 
v úsecích rovinatých a rych-
lých. Za tím účelem je třeba 
získávat souhlasy majitelů 
sousedících pozemků, příp. 
ukládat věcná břemena. Lépe 
je však pozemky v ochranných 
pásmech komunikací vykupo-
vat a zakládat aleje tam. V 
optimálních případech lze pro-
vést bezúplatný převod stát-
ních pozemků u silnic do vlast-
nictví obcí nebo Správ silnic.  
V nejkritičtějších úsecích, kde 
by byla dlouhodobě prokázána 
záliba řidičů vyjíždět z vozov-
ky, lze doporučit namísto vý-
sadby stromů umístění širo-
kých a hustých pásů křovin, 
které zbrzdí pád vozidla, 

umožní řidiči přežít a  předvést 
ještě mnohokrát svůj řidičský 
um.   
Pokud nastane situace, že 
Krajská správa silnic nebo 
Ministerstvo dopravy zatouží 
po obnově a založení silniční 
aleje, je třeba doporučit jim 
vhodnou druhovou skladbu. 
Aleje by neměly být striktně 
jednodruhové, ale z různých 
druhů, případně druhy střídat 
po úsecích. U hlavních rych-
lostních tahů lze doporučit 
neovocné, okrasné druhy, kte-
ré tvoří jen málo semen (tedy 
například neužívat jírovce). U 
místních komunikací a polních 
cest lze použít velký sortiment 
okrasných i ovocných druhů. 
Ovšem velké hrušky nechejme 
dopadávat pouze na ty polní 
cesty.  
 

Závěr 
Je velkou zásluhou Minister-
stva dopravy, že upozornilo 
veřejnost na problematiku sil-
ničních alejí, kterým se po-
pravdě nikdo příliš nevěnoval. 
Všichni je považovali za něco 
samozřejmého, co tu je odjak-
živa. Nyní tedy nastal čas, 
umožnit českým alejím být s 
námi i ve století jedenadvacá-
tém.  

Kácení stromů podél silnic ?! 

 

Pokračování ze strany 6 

Kraj se soustředí na grantová 
schémata v rámci operačních 
programů Lidské zdroje a 
zaměstnanost a Vzdělávání 
pro konkurenceschopnost. „V 
praxi to znamená, že kraj 
bude přijímat žádosti o dota-
ce, hodnotit je a následně 
kontrolovat správné využití 
finančních prostředků,“ uvedl 
po jednání krajské rady první 
náměstek hejtmana Pavel 
Horák. Podle jeho slov se 

Olomoucký kraj na přípravě 
těchto dvou grantových sché-
mat dohodl s ministerstvem 
práce a sociálních věcí a mi-
nisterstvem školství, mládeže 
a tělovýchovy.   V prvně jme-
novaném grantovém schéma-
tu kraj v období let 2007 až 
2013 rozdělí částku 380 milió-
nů korun, ve druhém pak více 
než miliardu korun.  

(web KÚ OK) 

Olomoucký kraj bude  
rozdělovat evropské peníze 
Olomoucký kraj připraví dva systémy rozdělování peněz 
z evropských zdrojů, jimž odborníci říkají grantová sché-
mata. Na zasedání ve čtvrtek 3. května o tom rozhodla 
Rada Olomouckého kraje.  
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Cykloturistika je v národním 
parku za určitého omezení  

přijatelná. 
...uvedl své vystoupení Radek Drahný, 
mluvčí Správy KRNAP. Podle něj bylo za 
posledních 10 let v Krkonoších vyznačeno 
zhruba 400 kilometrů cyklotras. Dále uve-
dl: „Krkonošský národní park je rozdělen 
do jednotlivých zón. Síť cyklotras je na 
jeho území hustá, některé vedou částeč-
ně i v 1. zóně KRNAP.“ Upozornil však, 
že území 1. zóny je cyklistům víceméně  
zapovězené. Na počítačovém modelu 
ukázal trasy cyklotras. Jejich přehled i s 
uvedeným počátečním a cílovým místem, 
včetně  kilometráže je uveden na interne-
tových stránkách Správy KRNAP 
www.krnap.cz. 
V souvislosti se značením cyklotras pou-
žívá Správa Krkonošského národního 
parku speciální dřevěné tabulky s pikto-
gramem jezdce na kole jedoucího do kop-
ce, číslem trasy a logem parku. R. Drahný 
přiblížil: „Tabulky jsou záměrně odlišné od 
ostatního značení. Má to svůj význam. 
Cykloturista vnímá, že vjíždí do jiného 
prostředí a krajiny, do terénu převážně 
pro horská nebo trekingová kola. Tyto 
trasy nejsou vždy hodné pro rodiny s dět-
mi, ale pro poměrně zdatné jezdce. Cyk-
lotrasy v národním parku jsou vyhrazeny 

a nabízí jediné možné řešení k jízdě.“ 
Dále pokračoval: „Strategií Parku je zkva-
litnit stávající značení, pravidelně je udr-
žovat, obnovovat a renovovat, nerozšiřo-
vat kilometráž. Na druhou stranu ale roz-
šířit cykloturistiku do Podkrkonoší a nabí-
zet zde dosud neobjevené krásy regionu. 
Ve spolupráci se Svazkem Krkonoše rea-
lizovat projekt „Krkonoše a Podkrkonoší 
ze sedla kola“ včetně projektů „Dlouhé 
jízdy“. První zónu KRNAP uchovat vý-
hradně pěším turistům.“ Dr. Pavel Klapuš, 
manažer Svazku Krkonoše k tomu doplnil: 
„Ano, poslední 2–3 roky jsme věnovali 
značné úsilí tomu, abychom podmínky 
pro cykloturistku v Podkrkonoší vytvářeli a 
soustavně zlepšovali.“ 
Mgr. Jan Petera se významnou měrou 
spolupodílí na tvorbě a realizaci projektů 
cykloturistiky v regionu. Seznámil přítom-
né s vyznačením a vybavením podkrko-
nošských cyklotras. Uvedl, kde byly insta-
lovány stojany, na nich panely s jednot-
ným grafickým designem a texty s vypoví-
dací hodnotou. „Je třeba objevit cyklistům 
Podkrkonoší. Řada míst a cílů se dá roz-
krýt kvalitním cykloznačením.“ Při projekci 
předvedl rozmanitou plejádu značení na 
české i polské straně Krkonoš a v Podkr-
konoší. Zařadil značení dle metodiky Klu-
bu českých turistů, cedulky na silnicích a 
komunikacích, které jsou silnicím podob-

né, pásové značení pro cesty, které mají 
terénní charakter, značení cykloturistiky 
na Žacléřsku, směrovky KRNAP, směsici 
značení silničního, pásového.  

 

Je v dohlednu  
sjednocení značení? 

Na dotaz z fóra přítomných Mgr. Jan Pe-
tera komentoval: „Některé cyklotrasy v 
Krkonoších vedou pěknými asfaltovými 
cestami. Všechny nejsou náročné s mno-
hametrovým převýšením. Nalezneme 
sjízdné cyklotrasy bez prudkých „krpálů“ a 
kamenů. To všechno by se měl cyklista 
dovědět. Měl by získat informaci o tom, 
jaký má cesta povrch a převýšení, jak je 
náročná, zda ji zvládne i méně zkušený 
jezdec či dítě. V mapě vyčte pouze vrs-
tevnice, nikoliv dobrý či špatný povrch. 
Navíc bychom se měli snažit oddělit cyk-
listy od pěšáků a tam, kde jsou spolu, jim 
dávat neustále na vědomí, že mají být k 
sobě navzájem ohleduplní.“ Podle názoru 
Jana Petery je cesta ke společnému a 
jasnému značení v lepší koordinaci.  

 

Nové cyklotrasy a aktuální  
mapy k dispozici 

V podhůří Krkonoš bylo během 2,5 roku 
vyznačeno a vybaveno jedenáct nových 
cyklotras v celkové délce 160 kilometrů. 
Nyní jde o to, aby se systém udržel v pat-
řičné kvalitě a v provozu, uvedl PaedDr. 
Pavel Klapuš. Při té příležitosti vyzvedl 
úlohu Královéhradeckého  a Libereckého 

Informace z Krkonoš  připravila:  D. Palátková 

Rada Krkonoš – svazku měst a 
obcí se písemně obrací na 
premiéra Mirka Topolánka  a 
Vládu ČR v souvislosti s pře-
hodnocením priorit politiky 
územního rozvoje republiky s 
žádostí o zahrnutí Krkonoš do 
jejího rámce.  
Členové rady Krkonoš – svaz-
ku měst a obcí se na jednání 
13. dubna 2007 seznámili s 
materiálem „Politika územní-
ho rozvoje České republiky“, 

který byl přijat Usnesením Vlá-
dy ČR dne 17. května 2006 č. 
561 o Politice územního rozvo-
je ČR. Své stanovisko formulo-
vali v dopise předsedy Svazku 
Krkonoše a vrchlabského sta-
rosty Jana Sobotky. Adresován 
je kromě premiéra Topolánka i 
ministrovi místního rozvoje a 
hejtmanům Královéhradeckého 
i Libereckého kraje. Z textů 
vyjímáme:  „Svazek Krkonoše 
sdružuje 38 členů s více jak 60 

tisíci obyvateli na území Králo-
véhradeckého a Libereckého 
kraje. Obsah a závěry uvede-
ného materiálu nás znepokojují 
do té míry, že jsme se rozhodli 
obrátit se na Vás s žádostí o 
nápravu. Popsané rozvojové 
oblasti a osy, specifické oblas-
ti, koridory a plochy dopravy i 
technické infrastruktury praktic-
ky ve všech případech míjejí 
region Krkonoš.Nepřejeme si 
zůstat na okraji pozornosti 

Krkonoše zatím na okraji zájmu ?! 

České republiky. V posledních 
letech jsme se v souvislosti se 
zájmem ústředních orgánů 
státu o strategické investice v 
okolí Krkonoš setkali pouze v 
případě Plánu hlavních povo-
dí, ve kterém se počítá se 
stavbou několika velkých vod-
ních nádrží na našem území. 
Žádáme o přehodnocení prio-
rit politiky územního rozvoje 
naší země a zahrnutí Krkonoš 
do jejího rámce. Podobně jako 
je to například v případě spe-
cifických oblastí Šumava, Je-
seníky a Beskydy, kterým je v 
uvedeném dokumentu věno-
vána zvláštní pozornost. Roz-
hodně se nedomníváme, že 
problémy Krkonoš jsou méně 
důležité.“  

Fórum cestovního ruchu – CYKLOTURISTIKA 
Programově organizované setkání s partnery, podnikateli a odbornou veřejností 
na téma „Krkonoše ze sedla kola“ se pod taktovkou Krkonoš – svazku měst a 
obcí uskutečnilo ve Vrchlabí. Přítomných téměř pět desítek hostů se seznámilo 
s aktivitami určenými turistům i místním obyvatelům.  

Dokončení na straně 9 
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kraje. Dále konkretizoval: „Pracujeme na 
páteřní cyklotrase číslo 22 a číslo 24. To 
vše ve spolupráci s dotčenými obcemi. 
Naší snahou je odvést cyklodopravu z 
provozem zatížených komunikací na cyk-
lostezky, což je zvláštní, resp. nový pás 
komunikace vedle silnice. Oceňuji, že se 
přes všechny složitosti povedlo vybudovat 
první kus cyklostezky mezi Vrchlabím a 
Lánovem. Pokračujeme v Černém Dole, 
Janských Lázních, a dále podle vývoje 
situace.“ Jak dále Dr. Klapuš uvedl, je k 
dispozici nejaktuálnější letní mapový po-
klad zasahující až do regionu Podzvičin-
sko a do Polska. Vyjednána je možnost 
jeho použití, resp. výřezů mapových pod-
kladů, za účelem tvorby propagačních 
materiálů, letáků, mapek, apod. Svazek 
Krkonoše vlastní licenční práva a s kaž-
dým zvlášť projedná možnost konkrétního 
použití. Jak zdůraznil P. Klapuš, i tímto 
způsobem je třeba koordinovat boom 
výstavby nových cyklotras, cyklostezek, 
aby se lidé v Krkonoších vyznali a neblou-
dili. 

 

V létě se opět rozjedou  
úspěšné cyklobusy 

Krkonošské cyklobusy - autobusy přepra-
vující pěší i cykloturisty – jsou velmi 
úspěšným projektem. V letošním roce 
budou  pokračovat čtvrtým rokem, infor-
movala Dr. Mirka Chaloupská. Rozjedou 
se 2. června a provoz ukončí 30. září 
2007. Podle ní již nebude 118ti kilometro-
vá páteřní linka dále prodlužována.  
„Cesta autobusem, který jede z východu 
na západ a druhý opačně ze západu na 
východ, trvá téměř čtyři hodiny a nejsou 
plánovány přestávky na toaletu,“ přiblížila 
M. Chaloupská. „Na páteřní linku však 
navazují další přípoje. Měli jsme zájem 
uvést do života integrovaný dopravní sys-
tém, tedy včetně železnice, to se zatím 
nepodařilo. Naše veškeré snahy směruje-
me k udržení projektu cyklobusů, které 

vloni přepravily 37 000 pasažérů.“ 
Přestože je tato služba veřejnosti velmi 
úspěšná, žádá si permanentní propagaci. 
Budou vytištěné letáčky, jízdní řády, aktu-
alizované internetové stránky, informace 
publikované v turistických novinách Krko-
nošská sezona, letáčky umístěny na 
obecních a městských úřadech, v infocen-
trech, na pultech recepcí podnikatelů a 
ubytovatelů, plakáty a plechové tabule 
umístěny na autobusových zastávkách.  
Na příští zimní sezonu Svazek Krkonoše 
připravuje projekt „zimobusů“, který navá-
že na Krkonošský lyžařský běžecký ráj. 
„Jestliže chtěl běžkař absolvovat celoden-
ní výlet na lyžích a v podvečer se vrátit 
zpět do místa svého ubytování, nemohl 
tak doposud učinit. Zimobusy, nikoliv ski-
busy, mu to umožní,“ představila projekt 
M. Chaloupská s tím, že počítají prozatím  
s omezeným dvoudenním provozem.  

 

Nový svátek cyklistů  
a nová Bikearéna  

V červnu 2007 bude ve Vrchlabí slavnost-
ně zahájena nová turistická „BikeAréna 
Krkonoše”. Nabízí tématické cyklotrasy ve 
střední části Krkonoš: Zámecká cesta, 
Cesty našich babiček, Cesta Krakonošo-
vých permoníků, Cesta kapliček, Cesta 
pohraničního opevnění, apod. 
Dr. Petr Srp seznámil s novým projektem. 
K trasám přidali dimenzi navíc. Tedy 
nejen tipy pro lidi, kteří chtějí lámat počty 
najetých kilometrů. V našich okruzích se i 
něco dovědí. Ke každé trase je zpracován 
motivační text, příběh, povídání o historii, 
přírodě, architektuře. Nedublujeme prů-
vodce, ale chceme motivovat cykloturisty 
k poznání neznámého, zajímavého.  Aby 
tu získali vztah ke kraji, přírodě a rádi se 
vraceli. Dále uvedl: „Přijeďte 23. a 24. 
června oslavit do Vrchlabí cyklistický svá-
tek „BikeFestival“. Čekají vás túry s prů-
vodcem pro horské, trekové a silniční 
kolo, cyklo maraton, cyklozávody do 
vrchu, cyklohrátky a exhibice, těstovinová 

párty, živá muzika, trhy s cyklistickým 
vybavením, atd. A to vše nejen pro do-
spěláky. Speciální program je věnován 
dětem. Více informací na internetu: 
www.bikearena.ergis.cz.“                 

 

Kde je o cyklistu a jeho kolo  
dobře postaráno  

V Krkonoších a Podkrkonoší výrazně po-
siluje trend zdravého a k přírodě šetrného 
způsobu odpočinku na dvou kolech. Proto 
je zde třeba trvale zvyšovat kvalitu služeb. 
Restaurace, kempy, hotely a penziony, 
které se cyklistům snaží ve specifických 
potřebách vyjít vstříc, se sdružují pod 
značkou „Cyklisté vítáni“, která je budová-
na po celé České republice. Organizáto-
rem certifikace služeb pro cyklisty a ga-
rantem kvality je Nadace Partnerství. V 
současné době zahrnuje v rámci republiky 
více než tisíc objektů.  
V Krkonoších je to 34 certifikovaných zaří-
zení. Podle Ing. Tomáše Nováka jsou to 
buď sami cyklonadšenci, nebo jednoduše 
pragmatici, kteří nabízí služby tzv. „na 
míru“. Zablácený cyklista ocení místo pro 
umytí kola, využije výbavu nejzákladnější-
ho cyklonářadí, uvítá službu v podobě 
vyprání propocených dresů, uložení kola 
či rozšíření jídelních a nápojových lístků o 
produkty vhodné pro sportovce. Pamato-
váno je na informace, rady a tipy na výle-
ty.  
Doposud je certifikace bezplatná, členský 
roční příspěvek je ve výši 2.000 Kč. Sta-
tistiky návštěvnosti prý zatím nejsou do-
stupné. Bližší informace o projektu nalez-
nete na internetu: www.cyklistevitani.cz 

 

„Krkonošemi na kole“ 
je nová základní informační tiskovina o 
cykloturistice v Krkonoších připravená 
jako další z produktů knihovničky Krkonoš 
– svazku měst a obcí. V závěru prezenta-
ce ji slovně představila Klára Kroupová z 
marketingového oddělení Svazku Krkono-
še.  

Fórum cestovního ruchu – CYKLOTURISTIKA 
Pokračování ze strany 8 
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(MŽP) Na přelomu března a dubna 
2006 bylo povodí Labe zasaženo 
povodní, která byla způsobena táním 
mimořádně velkých sněhových zá-
sob podpořeným dešťovými srážka-
mi. Škody způsobené v povodí Labe 
byly odhadnuty na 240 milionů eur.  
Analýza historických povodní a 
dlouhodobá hydrologická pozoro-
vání ukazují, že se jednalo o vý-
znamnou povodeň. Na toku Labe a 
na všech větších přítocích (s výjim-
kou Černého Halštrovu) se vyskyto-
valy dlouhotrvající povodně, přičemž 
zčásti docházelo ke střetu kulminací 
povodňových vln. 
Kulminační průtoky na Labi dosaho-
valy doby opakování 5 až 50 let a na 
některých přítocích dokonce překro-
čila doba opakování průtoků 100 let. 
Povodeň lze na horním toku Labe 
charakterizovat jako extrémní přede-
vším z hlediska proteklého objemu 

vody. V posuzovaných stanicích by-
ly, s výjimkou Neu Darchau, hodnoty 
dob opakování objemu větší než 
doby opakování kulminačních průto-
ků. V několika stanicích (na Lužni-
ci a Sázavě) byla dosažena či pře-
kročena doba opakování objemu 
100 let.  
V hydrologickém vyhodnocení po-
vodně na jaře 2006 zpracovaném 
Mezinárodní komisí pro ochranu 
Labe (MKOL) jsou analyzovány a 
zdokumentovány příčiny a průběh 
této povodně, které se výrazně lišily 
od katastrofální letní povodně v roce 
2002. Dokumentace je k dispozici 
v digitální podobě na interneto-
vých stránkách MKOL (www.ikse-
mkol.org) a v tištěné podobě v sekre-
tariátu MKOL. Vyhodnocení ukáza-
lo, že se jednalo o významnou, 
nikoliv však mimořádnou povo-
deň.  

Škody z povodní na Labi na jaře 2006 
vyčísleny na čtvrt miliardy eur 

Deset let od posledního za-
znamenaného případu se do 
Česka vrátil hnízdit kriticky 
ohrožený ptačí druh – drop 
velký (Otis tarda). Hnízdní 
skupina byla v loňském roce 
pozorována na Znojemsku a 
zdá se, že by se tento pták, 
považovaný pro českou příro-
du za prakticky vyhynulý druh, 
mohl zase do naší ornitofauny 
vrátit. 
Drop velký je světově ohrože-
ný stepní druh ptáka, který v 
České republice v minulosti 

pravidelně hnízdíval. Na přelo-
mu 70. a 80. let 20. století se 
na jižní Moravě na Znojemsku 
vyskytovala malá, ale poměrně 
stabilní populace tohoto druhu 
v počtu 40 – 50 jedinců. Tato 
populace tvořila významnou 
součást areálu středoevropské 
populace dropa velkého. V 
dalších letech byl ale zazna-
menán rychlý pokles velikosti 
hnízdní populace, přičemž 
poslední hnízdění bylo pro-
kázáno v roce 1996. Od té 
doby jsou na tradičních mís-
tech výskytu v ČR nepravidel-

ně pozorováni jednotliví dropi 
nebo jejich malé skupiny, a to 
převážně brzy na jaře. Ptáci 
sem zalétají z blízké rakouské 
lokality v západním Weinvier-
telu, kde se díky soustředěné-
mu úsilí dropí populace zacho-
vala a její početnost pomalu, 
ale jistě vzrůstá. 
V roce 2006 byla ale už od 
poloviny dubna na jedné z 
tradičních hnízdních lokalit na 
Znojemsku pozorována skupi-
na 6 dropů velkých, tvořená 3 
samci a 3 samicemi. Podle 
informací jednoho z členů 
místního mysliveckého sdruže-
ní samice zahnízdily. Pouze 
jedna samice odchovala mládě 
až do vzletnosti, což je dolože-
no fotogra-
fií. Po de-
seti letech 
drop velký 
tedy na 
Znojemsku 
z n o v u 
ú s p ě š n ě 
vyhnízdil. 
Tento fakt 
lze považo-

vat za velký úspěch a zároveň 
za první metu na cestě za ob-
novou populace dropa velkého 
v ČR.  
Ministerstvo životního prostře-
dí ve spolupráci s Agenturou 
ochrany přírody a krajiny, Kraj-
ským úřadem Jihomoravského 
kraje a Českou společností 
ornitologickou hledají způsob, 
jak za využití některého z do-
tačních titulů EU k financování 
aktivit k obnově vhodného 
prostředí pro dropa velkého u 
nás. Prvním krokem k tomu 
bude přistoupení ČR k Memo-
randu o porozumění ochraně a 
řízené péči středoevropské 
populace dropa velkého bě-
hem letošního podzimu. (MŽP)  

Po deseti letech na Znojemsku zase hnízdí dropi 
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Co se děje na Hranicku? 

Ve dnech 21. - 22. června proběhne v Hrani-
cích konference na téma „Využití evropských 
zdrojů v rozvoji venkovského regionu“.  
První den bude věnován představení mezinárod-
ního projektu INNOREF, který Mikroregion Hra-
nicko realizuje již od konce roku 2004, a možnos-
tem čerpání prostředků v programovacím období 
EU 2007-2013. Druhý den se účastníci konferen-
ce seznámí s Mikroregionem Hranicko v rámci 
exkurze po úspěšných projektech. Detailní pro-
gram obou dní a pozvánku s přihláškou nalezne-
te na www.mikroregion-hranicko.cz 

Připravují národní konferenci projektu INNOREF 

„Debata o podobě šumavské-
ho národního parku se vede už 
dlouho a to, co vidíme po orká-
nu Kyrill, potvrzuje, že je potře-
ba unikátní lesy na hřebenech 
hor nechat přirozenému vývoji. 
Správa parku však důsledně 
asanuje polomy v nižších polo-
hách a na okrajích národního 
parku, aby kůrovec neohrozil 
okolní hospodářské lesy. Tako-
vý přístup k nejcennějším úze-
mím je v evropských národních 
parcích samozřejmostí. Jedině 
tak můžeme pozorovat přírodu, 
která jde svoji vlastní cestou a 
poradí si bez lidské pomoci. 
Nevidím opravdu žádný ro-
zumný důvod, proč bychom v 
českých parcích měli hledat 
nějaký jiný, originální, český 
přístup. Proto také na Šumavě 
není na místě slovo kalamita, 
ale vichřice,“ shrnul na dneš-
ním veřejném slyšení v Senátu 
přístup resortu životního pro-
středí ministr Martin Bursík.  
Na více než 80 % plochy parku 
se důsledně asanují polomy a 
vývraty po orkánu Kyrill.  Zby-
lých necelých 20 % se pone-
chává přirozenému vývoji, jaký 
zde probíhal po tisíciletí. Tento 
diferencovaný přístup doporu-
čuje i expertní posudek, který 

se zabýval hodnocením vlivů 
návrhu asanace na soustavu 
evropsky významných lokalit 
Natura 2000. Podle něj je na-
víc třeba zcela vyloučit zásahy 
proti kůrovci v horských a raše-
linných smrčinách a v buči-
nách.  
Jednoznačně se ukazuje, že 
tam, kde se v horských oblas-
tech  v minulosti kácely stromy 
napadené kůrovcem a les se 
otevřel, popadalo výrazně více 
stromů než tam, kde se napa-
dené stromy nechaly stát. Kdy-
by zde v minulosti nebyly káce-
ním kůrovcem napadených 
stromů vytvořeny holiny, které 
vpustily do porostů vítr, dnešní 
polomy by byly mnohem men-
ší. Jedinou možností, jak tento 
nastartovaný koloběh otevřená 
porostní stěna –> polom –> 
asanace –> nová porostní 
stěna –> nový polom zastavit, 
je přestat s asanací. Smrky 
sice napadne kůrovec, ale 
suché stromy a pahýly budou 
fungovat jako větrolam. Pod 
jejich ochranou může růst no-
vý, přirozený les. To potvrzují i 
zkušenosti z národního parku 
na bavorské straně Šumavy.  
Obnovující se zdravý les pod 
uschlými stromy je pro další 

Šumava nestojí o zákopové války, ale o spolupráci 
vývoj krajiny rozhodně lepší 
než pusté holiny, vzniklé při 
kácení stromů kvůli kůrovci. 
Správa národního parku a 
CHKO Šumava ve spolupráci s 
odborníky z vysokých škol a 
lesnických výzkumných ústavů 
také provedly předběžnou ana-
lýzu rizik možného šíření 
kůrovce po vichřici. Stanovily 
další postup ochrany lesa před 
kůrovcem přesně podle dife-
rencovaného přístupu a podle 
předpokládaných dvou variant 
– standardní a kritické – další-
ho šíření kůrovce do roku 
2009. Postup respektuje poža-
davky na ochranu lesů, které 

sousedí s národním parkem.  
 „Diskuse mezi správou národ-
ního parku Šumava a obcemi 
by se měla v budoucnosti sou-
středit více než na lýkožrouta 
smrkového na takové možnosti 
rozvoje šumavských obcí, kte-
ré budou šetrné k národnímu 
parku. Ochrana unikátní příro-
dy si vyžaduje spolupráci s 
lidmi, kteří  v této oblasti žijí. 
Národní park bude obcím ak-
tivnějším partnerem při rozvoji 
šetrné turistiky, která bude v 
souladu s posláním národního 
parku. Šumava nestojí o záko-
pové války, ale o spolupráci,“ 
zdůrazňuje ministr Bursík.   

Seminář pro pracovníky 
mikroregionů a veřejné správy: 

KOMUNIKACE S VEŘEJNOSTÍ 
Jak zapojit veřejnost do plánování, rozvoje  

a rozhodování v obcích, městech a regionech. 
    Kdy:  11. a 12. června 2007 
    Kde:  seminární prostor hotelu Globus, 
               Praha 4, poblíž metra Roztyly 

Seminář realizuje CpKP střední Čechy. 
Podrobné informace a přihlášku 

 najdete na www.cpkp.cz. 
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VÝBOR REGIONŮ, 
s ohledem na rozhodnutí před-
sednictva Výboru regionů ze 
dne 25. dubna 2006, v souladu 
s článkem 265 odst. 5 Smlou-
vy o založení Evropského spo-
lečenství, pověřit Komisi pro 
udržitelný rozvoj (DEVE) vy-
pracováním stanoviska k té-
matu Úloha malých obcí při 
zhodnocování evropských 
území, 
s ohledem na pracovní pro-
gram Komise pro udržitelný 
rozvoj pro rok 2006, ve kterém 
je zdůrazněna úloha venkov-
ských obcí, které zachovávají 
územní rovnováhu tím, že roz-
víjejí různé oblasti ekonomické 
činnosti a zajišťují služby pro 
občany, a který vyzývá, aby 
byla zaměřena zvláštní pozor-
nost na vztahy mezi městem a 
venkovem, 
s ohledem na Evropskou kon-
venci Rady Evropy o krajině, 
s ohledem na zprávu Evrop-
ského parlamentu o zeměděl-
ské multifunkční úloze a refor-
mě SZP z 22. května 2003, 
s ohledem na závěry konferen-
ce v Salcburku v listopadu 
2003, 
s ohledem na vlastní stanovis-
ko z 23. února 2005 k návrhu 
nařízení Rady k podpoře roz-
voje venkova z Evropského 
zemědělského fondu pro roz-
voj venkova (EZFRV), 
s ohledem na nařízení Rady 
(ES) č. 1698/2005 z 20. září 
2005 o podpoře pro rozvoj 
venkova z Evropského země-
dělského fondu pro rozvoj ven-
kova (EZFRV), 
s ohledem na rozhodnutí Rady 
z 20. února 2006 týkající se 
strategických směrů Společen-
ství pro rozvoj venkova 
(programové období 2007-
2013) (2006/144/ES), 
s ohledem na sdělení Komise 
Radě, Evropskému parlamen-
tu, Evropskému hospodářské-
mu a sociálnímu výboru a Vý-
boru regionů Překlenutí pro-

pasti v širokopásmovém připo-
jení, 
s ohledem na stanovisko Ev-
ropského hospodářského a 
sociálního výboru z vlastní 
iniciativy ze dne 15. března 
2006 k tématu Cestovní ruch a 
kultura: dvě síly pro růst, CE-
SE 400/2006; 
s ohledem na závěrečné pro-
hlášení přijaté na konci semi-
náře komise DEVE, která se 
konala v Alexandroupolis dne 
26. června 2006 na téma Roz-
voj venkova a Lisabonská stra-
tegie, 
s ohledem na návrh rozhodnutí 
Rady o strategických obec-
ných zásadách Společenství 
pro soudržnost, 
s ohledem na návrh stanoviska 
z vlastní iniciativy (CdR 
259/2006 rev.1) přijatý Komisí 
pro udržitelný rozvoj dne 6. 
října 2006 (zpravodaj: pan 
SANTARELLA, starosta obce 
Candela (IT/UEN-EA)),   
vzhledem k těmto důvodům: 
1) Skutečností je, že v rozsáh-
lých oblastech členských států 
Evropské unie převládají ven-
kovské obce. V důsledku po-
sledního rozšíření se počet 
venkovských obcí zvýšil a zvý-
ší se v budoucnu, až se Evrop-
ská unie rozšíří o Rumunsko a 
Bulharsko. Proto zasluhují 
politiky zaměřené na venkov-
ský rozvoj čím dál větší pozor-
nost nejen na úrovni národní, 
ale i na úrovni Společenství. 
2) Evropské instituce přistupují 
s vážností k tématu přiblížení 
politik Společenství skutečným 
zájmům občanů. V tomto rámci 
je důležité, aby EU výrazněji 
zohlednila zájmy tak počet-
ných místních obcí, které jsou 
její součástí, včetně obcí ma-
lých demografických a hospo-
dářských rozměrů. 
3) V současné ekonomické 
fázi charakterizované silnou 
hospodářskou konkurencí me-
zi výrobními i územními systé-
my patří venkovské obce a 

jejich obyvatelstvo mezi nej-
zranitelnější subjekty a hrozí 
jim, že zůstanou v konkurenč-
ním boji pozadu. 
4) Venkovské obce plní důleži-
tou úlohu při ochraně území, a 
čelí tak tendenci opouštění 
venkovských oblastí a geogra-
ficky znevýhodněných území a 
snižují rizika hydrogeologic-
kých problémů. 
5) Venkovské obce mohou při 
valorizaci území vykonávat 
zásadní úlohu tím, že budou 
propagovat kulturní hodnoty, 
tradice a místní zvláštnosti, 
uskutečňovat výrobní a hospo-
dářské iniciativy schopné vy-
zdvihnout místní charakteristi-
ky a přispět v budoucnu k hos-
podářskému růstu a zaměstna-
nosti. 
6) Venkovské obce ve snaze 
čelit problémům spojeným s 
nízkým příspěvkem adminis-
trativních struktur na základě 
nízkého demografického roz-
měru podpořily organizační 
formy, formy řízení, partnerství 
a spolupráce mezi obcemi, 
které si zaslouží, aby byly pod-
porovány a rozšiřovány také 
prostřednictvím vhodných le-
gislativních a finančních ná-
strojů. 
7) Potvrzení koncepce udržitel-
né společnosti8 je dnes před-
mětem nových úvah o strate-
gických cílech hospodářského 
a sociálního územního růstu, 
který by byl ve venkovském 
prostředí vyvážený a trvalý. 
Tato koncepce může být plně 
realizována především ve ven-
kovském prostředí. 
Přijal jednomyslně toto sta-
novisko na 67. plenárním 
zasedání, které se konalo ve 
dnech 6. a 7. prosince 2006  
1.  Postoj Výboru regionů 
1.1 Obecné připomínky 
1.1.1 zaznamenává potíže v 
souvislosti s definicí venkov-
ské oblasti a venkovské obce 
a zdůrazňuje, že v každém 
členském státě se používají 

jiné definice, které mají společ-
né pouze to, že ozřejmují roz-
díl vůči oblasti městské nebo 
považují za objektivní kritérium 
určitou hustotu osídlení nebo 
specifický podíl hospodářské 
činnosti v určité oblasti věno-
vané zemědělství; 
1.1.2  se odvolává na definici 
venkovské oblasti jak je obsa-
žená v jednom dřívějším sta-
novisku, které cituje Evropskou 
chartu venkovského prostoru: 
“pojmem venkovská oblast 
se označuje část vnitrozemí 
nebo pobřežního území ob-
sahující vesnice a městečka 
jejíž převážná část je použí-
vána pro zemědělství, les-
nictví, akvakulturu a rybo-
lov; zemědělské a nezemě-
dělské části venkovského 
prostoru mají povahu odliš-
nou od prostoru městského, 
který je charakterizován vel-
kou demografickou hustotou 
a vertikálními a horizontální-
mi strukturami“; 
1.1.3  zaznamenává, že Ev-
ropská unie používá kritérium, 
které stanovila Organizace pro 
hospodářskou spolupráci a 
rozvoj (OECD) pro definici 
venkovských obcí, klasifikova-
né jako obce čítající méně než 
150 obyvatel na km2. Tato 
definice by ale neplatila pro 
příměstské oblasti, kde je hus-
tota obyvatel vyšší; 
1.1.4 připomíná, že tímto sta-
noviskem chce zohlednit ven-
kovské obce v plném slova 
smyslu, včetně příměstských 
oblastí, které mají převážně 
venkovskou ekonomiku; 
1.1.5 zdůrazňuje, že podle 
Komise představují venkovské 
oblasti kolem 90 % území EU 
a 25 % evropské populace. V 
nových členských státech je 
podíl zaměstnanosti v země-
dělském sektoru třikrát vyšší 
než v původních patnácti člen-
ských státech a ještě vyšší je v 
zemích kandidátských; 
1.1.6 konstatuje však, že v 
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těchto oblastech je příjem na 
obyvatele přibližně o třetinu 
nižší než evropský průměr a 
služby méně vyvinuté, a zdů-
razňuje v této souvislosti, že 
mnohé venkovské obce jsou 
charakterizovány vysokou 
úrovní strukturální nezaměst-
nanosti, nízkým příjmem na 
obyvatele, silným vylidňováním 
a nízkou úrovní rozvoje v hos-
podářském a průmyslovém 
sektoru a v odvětví cestovního 
ruchu; 
1.1.7 se domnívá, že pokud se 
týče HDP jsou venkovské obce 
sice slabé, nicméně silná 
stránka venkovských ekono-
mik se spatřuje v zachování 
kvality života, ve schopnosti 
přitahovat investice a cestovní 
ruch a v iniciativách pro zacho-
vání a ochranu území; 
1.1.8 zdůrazňuje, že jsou ven-
kovská území EU podrobena 
velkému tlaku: globalizace a s 
tím související vývoj dohod v 
rámci WTO povede ve skuteč-
nosti ke konzistentnímu a po-
stupnému snížení subvencí 
pro zemědělství a SZP již ne-
bude ve své stávající formě 
adekvátní; 
1.1.9 se obává dále, že v rám-
ci mezinárodní konkurence se 
budou investoři snažit umístit 
své zdroje do oblastí, z nichž 
očekávají vyšší návratnost, 
pokud se týče hospodářského 
výnosu; znamená to, že budou 
upřednostňovat oblasti s vyso-
kou hustotou obyvatelstva a 
městské oblasti před oblastmi 
venkovskými. 
2.  Výzvy venkovských obcí 
2.1   Veřejné blaho 
2.1.1 Výbor regionů se do-
mnívá, že investovat do rozvo-
je venkova neznamená pouze 
získat okamžitý výnos v eko-
nomickém smyslu, ale také 
získání veřejného blaha, eko-
nomicky nevyčíslitelného, spo-
čívajícího ve zhodnocení histo-
rického a kulturního bohatství, 
zachování krajinného rázu, 
biodiversity a ochraně rostlin a 
zvířat; 

2.1.2 se domnívá, s ohledem 
na tuto skutečnost, že zacho-
vání sociální struktury venkov-
ských středisek je nezbytné, 
aby se neztratilo kulturní bo-
hatství a bylo zhodnoceno a 
aby se mohlo předat novým 
generacím; 
2.2  Zaměstnanost 
2.2.1 Výbor regionů prosazu-
je názor, že k zamezení vylid-
ňování venkova a k podpoření 
jeho rozkvětu je nezbytně dů-
ležité podporovat podnikatel-
ství, které bude vyhovovat 
potřebám venkovských oblastí 
a z dlouhodobého hlediska 
nepovede k urbanizaci pří-
městských oblastí; 
2.2.2 zdůrazňuje, že aby se 
čelilo stárnutí venkovské pra-
covní síly, je nutné přímo na 
místě podporovat vzdělávání, 
aktualizovaná školení a profes-
ní specializaci a diverzifikaci 
činností založených na míst-
ním potenciálu a vytvářet pro 
mládež přímo v místě nové 
příležitosti a pracovní místa, 
což zabrání vylidňování a 
opouštění; 
2.3  Konkurenceschopnost 
2.3.1 Výbor regionů se do-
mnívá, že zlepšení konkuren-
ceschopnosti venkovských 
oblastí znamená investovat do 
modernizace a podporování 
kvality a zároveň chránit život-
ní prostředí a kulturní a archi-
tektonické bohatství, aby se 
udržel krok s rozvojem ve 
městech; 
2.3.2 zdůrazňuje, že k hospo-
dářskému rozvoji venkovského 
prostoru je zapotřebí investo-
vat do výzkumu a vývoje pro 
používání nových technologií a 
nových procesů a využívat 
také propojení sítí s pozitivními 
zkušenostmi; 
2.3.3 aby i venkovské oblasti 
přispěly k dosažení lisabon-
ských cílů, považuje za ne-
zbytné podporovat inovace v 
malých a středních podnicích a 
investovat do zařízení, strojů a 
vzdělávání a modernizovat tak 
celý výrobní řetězec a získat 

tak násobný efekt; 
2.3.4 považuje dále za nutné 
pokračovat v otevřeném přístu-
pu programu LEADER, který 
umožnil spolupráci mezi veřej-
ným a soukromým sektorem 
pro místní rozvoj ve venkov-
ských oblastech; 
2.3.5 považuje za nezbytné, 
aby venkovské obce podporo-
valy místní podnikatelství, kte-
ré napomáhá rozvoji venkova 
a v dlouhodobé perspektivě 
nevede k urbanizaci; 
2.4 Různorodost zemědělství 
2.4.1 Výbor regionů zdůraz-
ňuje, že je nutné rozvíjet míst-
ní velmi rozmanité hospodář-
ství; 
2.4.2 považuje z tohoto důvo-
du za nezbytné podporovat 
zemědělce, aby přijímali systé-
my řízení umožňující lépe rea-
govat na zaměření trhu; pod-
porovat podnikavost; zlepšit 
dynamičnost zemědělských a 
ostatních příbuzných podniků 
tím, že se vypracují nové ob-
chodní strategie, podporová-
ním sítě osvědčených postupů 
a podporováním akcí odborné 
pomoci a posuzování; 
2.4.3. považuje za nezbytné 
podporovat přístup zeměděl-
ských podniků k úvěrům také 
prostřednictvím vhodných 
oběžných fondů; 
2.5  Kvalita potravin 
2.5.1 Výbor regionů hodnotí 
kvalitu potravin jako důležitý 
faktor pro vytváření zaměstna-
nosti vzhledem k velkému po-
tenciálu růstu pro zemědělské 
výrobky a zušlechtěné země-
dělské výrobky vysoké kvality; 
2.5.2 považuje za nezbytné 
zlepšit informace o kvalitě vý-
robků, investovat do kvalitních 
značkových výrobků, biologic-
kého zemědělství a do výrob-
ních metod šetrných k životní-
mu prostředí a k životním pod-
mínkám zvířat, aby zeměděl-
sko-potravinářský sektor využil 
příležitosti rozvoje, které nabí-
zejí nové technologie;  
2.5.3 uznává, že je biologické 

zemědělství jedním z nejdyna-
mičtějších zemědělských sek-
torů Společenství a že neustá-
le stoupá počet zemědělských 
podniků, které se přiklání k 
plánům, které podporují pře-
měnu zemědělských půd pro 
biologickou výrobu, a že z to-
hoto důvodu je tento typ země-
dělství třeba stimulovat; 
2.5.4 se domnívá, že je nutné 
chránit a podporovat tradiční 
plodiny a umocnit prameny 
výnosu tím, že se plně využijí 
místní specifika pro výrobu 
kvalitních výrobků a jejich uve-
dení na trh;  
2.5.5 upozorňuje, že venkov-
ské obce mohou plnit důležitou 
roli ve využívání typických 
výrobků, s podporou iniciativ a 
akcí zaměřených na sledování 
kvality výrobků a jejich rozšiřo-
vání na trzích, počínaje na 
místních a regionálních trzích; 
2.6 Informace a komunikační 
technologie 
2.6.1 Výbor regionů se do-
mnívá, že nové technologie 
musí být rozvojovým nástrojem 
pro venkovské oblasti; 
2.6.2 zdůrazňuje, že tyto ná-
stroje jsou zatím ve skutečnos-
ti ve venkovských obcích málo 
využívány, jak veřejnými orgá-
ny tak hospodářskými subjek-
ty; 
2.6.3 zaznamenává, že sou-
kromé subjekty, které odrazuje 
nízká hustota obyvatelstva, jež 
by mohla způsobit krátkodobě 
a střednědobě nízkou výnos-
nost investic, nemají velkou 
ochotu investovat ve venkov-
ských oblastech do moderních 
technologií;  
2.6.4 považuje z uvedených 
důvodů za nutné vypracovat 
politická opatření k zaměření a 
podpoře národních a regionál-
ních politik pro šíření moder-
ních technologií přenosu a 
technologií, které mohou přiblí-
žit velmi vzdálená území k 
hospodářskému systému; 
2.6.5 považuje v důsledku toho 

Úloha venkovských obcí při zhodnocování evropských území  
Pokračování ze strany 12 

Pokračování na straně 14 



Strá nk a  14 Venkovské noviny, ČERVEN  2007, číslo 6 / 2007 

za nezbytné investovat do 
rozšíření širokopásmového 
připojení, zpřístupnit venkov-
skému obyvatelstvu zařízení a 
systémy IT a potřebné vzdělá-
ní, aby je mohlo co nejlépe 
využívat a domnívá se, že 
informační technologie přispějí 
k usnadnění územního marke-
tingu a&nbs p;k úspěchu no-
vých podnikatelských aktivit v 
souvislosti se zemědělskými 
výrobky a jejich zavedením na 
vzdálené trhy; 
2.7 Obnovitelné energie 
2.7.1 Výbor regionů si je vě-
dom toho, že zachování pří-
rodních zdrojů a jejich vhodné 
využívání a nové využití může 
znamenat významný potenciál 
pro rozvoj venkovských oblas-
tí; 
2.7.2 se domnívá, že v tomto 
kontextu tvoří voda, větrná 
energie a biomasa strategické 
zdroje a že zavádění systémů 
zásobování energií alternativ-
ních k fosilním palivům může 
být možností pro mnohé veřej-
né orgány zodpovědné za říze-
ní a zásobování energiemi, ať 
již jako provozovatelů zařízení 
nebo formou partnerství; 
2.7.3 zdůrazňuje, že využívání 
místních energetických zdrojů 
by zvýšilo soběstačnost a za-
bezpečení místních společen-
ství v oblasti zásobování ener-
gií; 
2.7.4 zdůrazňuje, že je nezbyt-
ně nutné se ve venkovském 
prostředí zaměřit na tyto otáz-
ky, které mohou vést k inovač-
ním formám růstu pokud se 
týče ochrany životního prostře-
dí, využívání a opětného uží-
vání zemědělského odpadu a 
vytváření nových pracovních 
příležitostí; 
2.7.5 upozorňuje na skuteč-
nost, že nedávno vypracované 
studie ukazují, že kromě již 
tradičních alternativních paliv 
pocházejících z přímého pěs-
tování plodin jako jsou kukuři-
ce či řepka, může být výnosná 
i výroba paliv ze zemědělské-
ho a lesního odpadu a jiných 

energetických plodin a zdůraz-
ňuje, že největšího zhodnocení 
tohoto odvětví v sociálním a 
hospodářském dopadu se do-
cílí, když se sklizeň, přeměna 
a uplatnění odehraje v daném 
místě; 
2.8  Ochrana krajiny a území 
2.8.1 Výbor regionů se odvo-
lává na Evropskou konvenci o 
krajině a souhlasí, že venkov-
ská krajina tvoří základní ele-
ment bohatství Evropské unie; 
2.8.2 připomíná, že konvence 
si dala za „cíl podporovat 
ochranu, řízení a plánování 
krajin a organizovat evropskou 
spolupráci v této oblasti“ a 
chce dosáhnout „udržitelného 
rozvoje založeného na vyváže-
ném vztahu mezi sociálními 
potřebami, hospodářskou čin-
ností a životním prostředím“; 
2.8.3 zdůrazňuje, že krajina 
není pouze součástí místních 
kultur, ale představuje též dů-
ležitý ekonomický zdroj tím, že 
přispívá k vytváření pracovních 
příležitostí díky tomu, že pří-
rodní a kulturní přitažlivost 
mohou být propagovány pro-
střednictvím aktivit rozvíjejících 
udržitelný cestovní ruch; 
2.8.4 znovu zdůrazňuje funkci 
ochrany území a prevence 
rizik hydrogeologických problé-
mů v místních obcích a zdů-
razňuje nutnost šířit proaktivní 
kulturu řízení území a s vědo-
mím rizik; 
2.8.5 se domnívá, že vzhle-
dem k vzrůstajícímu významu 
iniciativ v souvislosti s využívá-
ním krajiny a území, které mají 
podpořit celý sektor venkov-
ského cestovního ruchu a ag-
roturistiky, jak je zdůrazněno 
ve stanovisku Evropského 
hospodářského a sociálního 
výboru k tématu Cestovní ruch 
a kultura: dvě síly pro růst, 
mohou obce rozvinout akce 
územního marketingu a podní-
tit udržitelný cestovní ruch jako 
zdroj, schopný umocnit územní 
ekonomiku s ohledem na život-
ní prostředí; 
2.8.6 považuje za žádoucí 

podporovat prostřednictvím 
podnětů restrukturalizace 
opuštěných budov. Jev opouš-
tění charakterizoval v posled-
ních desetiletích vylidnění ce-
lých menších středisek, která, 
aby mohla být opět obývána a 
ožila, potřebují formy masivní 
rekvalifikace obytného bohat-
ství a historických staveb; 
2.9 Služby obecného zájmu 
na místní úrovni 
2.9.1 Výbor regionů konstatu-
je, že je v některých oblastech 
Evropy na úrovni venkovských 
obcí vzhledem k úbytku obyva-
telstva těžké udržet dostateč-
nou nabídku služeb. Zejména 
sítě infrastruktury pro zásobo-
vání vodou, ale i pro likvidaci a 
recyklaci odpadů a veřejnou 
dopravu jsou určeny pro pří-
slušně odpovídající počet uži-
vatelů. V případě vylidňování 
je pravděpodobné, že se sníží 
poptávka a vzrostou náklady 
pro uživatele. V zájmu zacho-
vání venkovských oblastí jako 
prostoru pro život a práci je 
nutné usilovat o vhodná řešení 
ve smyslu zásady subsidiarity; 
2.9.2 zdůrazňuje, že vytváření 
partnerství veřejného a sou-
kromého sektoru mezi územní-
mi organizacemi a hospodář-
skými subjekty může být ná-
strojem na rozvinutí infrastruk-
tury a napojení na energetické 
sítě a sítě IT a zvýšit tak kvali-
tu života venkovských obcí; 
2.9.3 se domnívá, že existence 
vhodných veřejných a sociál-
ních služeb na blízku by mohla 
přimět nové rodiny, aby se 
usadily a žily na venkově, 
přestože by pracovaly ve měs-
tě, a odvrátila tak jev opouště-
ní území, který doprovázel 
postupné snižování základních 
služeb jako jsou školy, poštov-
ní úřady a zdravotnická stře-
diska; 
2.9.4 upozorňuje na zásadní 
úlohu, kterou má vzdělání a 
zdůrazňuje, že kvalitní lidský 
kapitál, podceňovaný potenciál 
venkovských oblastí, je ne-
zbytnou podmínkou pro rozvoj; 
proto považuje za nutné za-

chovat v těchto oblastech škol-
ní struktury pro středoškolské 
vzdělání a usnadnit přístup ke 
školám vzdáleným; 
2.9.5 považuje za zásadní 
přispět k rozvoji služeb pro 
děti: nedostatečné struktury 
pro péči o děti ve venkovských 
oblastech mohou brzdit vstup 
žen do pracovního světa a 
ovlivnit tak slabý vývoj trhu 
práce ve venkovských oblas-
tech; 
2.9.6 se domnívá, že místní 
veřejná doprava má strategic-
ký význam: venkovská osídle-
ní, která mají k dispozici účin-
nou veřejnou dopravu s napo-
jením na městské oblasti mo-
hou čelit problému opouštění 
venkova a možná docílit i pra-
vý opak; 
2.9.7 považuje služby pro star-
ší občany za rozhodující v 
souvislosti s motivací důchod-
ců odstěhovat se na venkov, 
kde mohou mít lepší a zdravěj-
ší podmínky k životu zvyšujíc 
tak výnos venkovských oblastí 
a domnívá se, že usazení oby-
vatelstva vysokého věku ve 
venkovských obcích musí být 
podporováno rozvojem infra-
struktur jako jsou zdravotnická 
střediska, místa pro rekreaci a 
rozptýlení a asistenční služby; 
2.9.8 považuje za nezbytné 
nasadit všechny prostředky 
nezbytné pro podporu rozvoje 
a přístupu ke kultuře ve ven-
kovských obcích; 
2.10 Nová řádná správa ve 
venkovských oblastech  
2.10.1 Výbor regionů považu-
je úvahy o rozvoji místních 
správ ve venkovském prostře-
dí za účelné; 
2.10.2 zdůrazňuje, jak se v 
posledních desetiletích v člen-
ských státech vyvinuly organi-
zační formy místních subjektů, 
zaměřené na posílení a kapa-
citu správy místních obcí, jež 
mají skromnou strukturu a 
málo obyvatel, zejména pro-
střednictvím různých forem 
sdružení mezi obcemi; rovněž 
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se domnívá, že tento jev, který 
na institucionální úrovni vychá-
zí z administrativní decentrali-
zace, si zaslouží podrobné a 
trvalé monitorování ve spolu-
práci s národními sdruženími 
místních orgánů;  
2.10.3 připomíná, že kvůli to-
muto jevu se neustále více 
vyvíjejí jednak administrativní 
řešení a jednak řešení souvi-
sející se správou organizace a 
založené na spolupráci mezi 
obcemi. Mimo jiné jde o sdru-
žení obcí, svazy, konsorcia a 
další formy aktivit tematických 
sítí; 
2.10.4 zdůrazňuje, že přijetí 
tohoto druhu řešení může v 
některých případech zaručit 
kvalitní základní služby: nové 
asociační subjekty totiž vytvá-
řejí předpoklady pro optimali-
zaci zdrojů a služeb, které byly 
v minulosti řízeny individuálně 
a přímo; 
2.10.5 poukazuje na to, že 
téměř ve všech členských stá-
tech již existují nová sdružení, 
veřejná nebo ve spolupráci se 
soukromými strukturami, vy-
tvořená za účelem společného 
řízení služeb obecného zájmu 
v oblasti zásobování energiemi 
a vodou, dopravy, odpadů, 
vzdělání, řízení sociálních a 
zdravotnických struktur, ochra-
ny životního prostředí nebo 
řízení sportovních struktur a 
kontroly a územního plánová-
ní; konstatuje také, že tyto 
formy spolupráce mezi obcemi 
by měly být více podporovány 
také prostřednictvím programů 
Společenství a iniciativami 
srovnávací analýzy; 
2.10.6 zdůrazňuje také vytvo-
ření organizací založených na 
sdílení zdrojů, na solidaritě a 
spolupráci mezi obcemi v rám-
ci územního vývoje a podporu-
je tyto formy spolupráce (mezi 
obcemi) i prostřednictvím pro-
gramů Společenství a iniciativ 
srovnávací analýzy; 
3. Doporučení 
    Výboru regionů  
3.1 se domnívá, že zřízení 

Evropského zemědělského 
fondu pro rozvoj venkova 
(EZFRV) je velmi pozitivním 
faktorem pro budoucí rozvoj 
venkovských oblastí a obzvláš-
tě venkovských obcí, přestože 
jeho financování zůstalo dale-
ko pod očekáváním, a nevěří, 
že je definitivním koncem vý-
voje politiky rozvoje venkova 
Evropské unie. Pro dosažení 
konkrétních a trvalých výsled-
ků žádá Evropskou komisi, aby 
integrovala strategii rozvoje 
venkova a EZFRV s investice-
mi do rozvoje, kultury, životní-
ho prostředí, venkovských 
oblastí, které jsou již podporo-
vány z jiných strukturálních 
fondů a dalšími politikami Spo-
lečenství; vyzývá ke zvýšení 
důrazu kladeného na ESF, 
vzdělávání a zaměstnanost; 
3.2 doporučuje, aby opatření 
politiky soudržnosti doplnily 
akce podporované EZFRV, 
obzvláště pokud se týče třetí 
osy týkající se životní kvality a 
hospodářské diverzifikace a 
osy LEADER. Evropská komi-
se ostatně počítá s tím, že 
členské státy a regiony zajistí 
soudržnost mezi opatřeními ze 
strukturálních fondů a opatře-
ními ze tří os EZFRV. Všechny 
národní a regionální finanční 
prostředky Společenství musí 
venkovským obcím, které mají 
malé zdroje a nízký počet 
úředníků, zajistit ekonomické 
nástroje a opatření, která mo-
hou přispět k jejich podpoře a 
jejich budoucímu rozvoji; 
3.3 žádá větší spolupráci mezi 
oběma generálními ředitelství-
mi Evropské komise, která 
jsou zodpovědná za regionální 
a zemědělskou politiku, aby se 
maximalizoval dopad finanč-
ních opatření Unie na rozvoj 
středisek a venkovských ob-
lastí. Jak je již výše uvedeno, 
pouze EZFRV nemůže nabíd-
nout řešení pro všechny pro-
blémy venkovských oblastí; 
proto je nezbytné zajistit další 
finanční zdroje; 
3.4 žádá další celkové zjed-
nodušení financování venko-
va; 

3.5 žádá Komisi, aby svazy 
zastupující obce byly uznány 
jako partneři v dialogu a mohly 
tak působit při určování nových 
priorit, propagovat vědomosti o 
programech EZFRV a o struk-
turálních fondech a podporovat 
jejich operační implementaci i 
ve venkovských a okrajových 
oblastech s nízkou hustotou 
obyvatelstva; 
3.6 přeje si, aby stanovisko 
přispělo k určení strategie, jak 
z malých evropských obcí vy-
tvořit moderní „trvale udržitelná 
společenství“. Malé obce by 
tak byly v rámci Evropy dobře 
viditelné, byla by uznána jejich 
úloha a dostalo by se jim pod-
pory při jejich růstu. Takovýto 
přístup vedle posílení hlavní 
ochrany územního environ-
mentálního systému a vytváře-
ní blahobytu zvyšováním za-
městnanosti a podnikatelských 
příležitostí ve venkovských 
oblastech umožní posílit jejich 
celkové kulturní hodnoty, tradi-
ce a místní specifika, jakož i 
zachovat zdravější úroveň 
kvality života; 
3.7 připomíná, že Evropská 
unie vyvíjí činnost v souladu se 
zásadou územní a sociální 
soudržnosti, a proto nemůže 
opomíjet výzvy malých obcí k 
zajištění odpovídajících služeb 
a příznivých platových podmí-
nek pro své občany s cílem 
udržet je i budoucí generace 
na svém území; 
3.8 upozorňuje, že mezi ven-
kovskými obcemi existuje 
značný rozdíl v hospodářském 
blahobytu a považuje za ne-
zbytné, aby fondy vytvářely 
maximální přidanou hodnotu 
pro zlepšení životních podmí-
nek obyvatel venkovských 
oblastí; 
3.9 žádá, aby se s ohledem na 
decentralizovanější implemen-
taci Lisabonské strategie věno-
vala větší pozornost potřebám 
venkovských oblastí za účelem 
vyváženější politiky mezi měst-
skými a místními oblastmi při 
vypracovávání budoucích pro-
gramů10; 

3.10 poznamenává, že pří-
městské oblasti v Evropě vyví-
její nepřiměřený tlak na ven-
kovské oblasti; přeje si, aby 
byla vytvořena rovnováha mezi 
udržitelným zemědělstvím a 
hospodářskou dynamikou 
měst; 
3.11 požaduje nástroje a srov-
návací metodu a spolupráci 
mezi malými obcemi a hlavní-
mi městy, aby tak byla naleze-
na společná řešení, která by 
upravila vztahy mezi oblastmi 
především současným posilo-
váním sítě malých městských 
zón, které utvářejí venkovské 
oblasti, tam, kde jsou velká 
města; 
3.12 považuje dále za účelné 
zlepšit veškerá spojení mezi 
městskými středisky a jejich 
okolím tak, aby se odlehčilo 
velkým střediskům a bylo tak 
možné zvolit život mimo měst-
ská střediska. To by dále 
umožnilo uvádět na trh produk-
ty z venkovských oblastí; 
3.13 zdůrazňuje, že je nezbyt-
ný otevřený dialog mezi sub-
jekty zastupujícími venkov, 
pokud jde o vypracování, 
uskutečnění, kontrolu a zhod-
nocení programů, a považuje 
za nutné, aby místní orgány 
věděly, že je jejich úloha posil-
něna, aby mohly ovlivnit struk-
turální politiku tím, že budou 
mít přednostní pozici v určová-
ní a hodnocení problémů a 
očekávaných výsledků na je-
jich území; 
3.14 se domnívá, že venkov-
ské obce by se měly aktivně 
zúčastnit partnerství organizo-
vaném na místní úrovni buď 
členskými státy nebo regiony a 
mohly tak stanovit Národní 
strategické plány a národní 
programy pro rozvoj venkova; 
považuje tudíž za nezbytný 
přístup „zezdola“, který umožní 
všem příslušným aktérům, aby 
uplatnili výrazný vliv na jejich 
vypracování; 
3.15 žádá, aby se přistoupilo k 
častějšímu uskutečňování vý-
měn a partnerských vztahů 
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mezi venkovskými oblastmi 
evropských zemí; tyto iniciativy 
budou důležité příležitosti k 
získávání nových znalostí, k 
výměně nejlepších postupů a 
zkušeností a k dosažení větší 
kulturní integrace; cestovní 
ruch spojený s kulturou je ve 
venkovských oblastech nutné 
podporovat tím, že budou po-
síleny kapacity místního oby-
vatelstva v oblasti rozvoje ces-
tovního ruchu a že budou šíře-
ny informace o atraktivních 
destinacích cestovního ruchu 
spojeného s kulturou v celé 
EU; 
3.16 zdůrazňuje, že mnoho 
programů Společenství o spo-
lupráci bylo doposud určeno 
především pro městské oblasti 
a žádá, aby regiony a místní 

subjekty podporovaly vytváření 
partnerství v oblasti venkova, 
aby větší počet inovačních 
zkušeností se spoluprací zají-
mal i venkovské oblasti; 
3.17 doporučuje, aby se ven-
kovské obce využily jako vhod-
né místo pro ověření inovač-
ních politik v souvislosti s ener-
getikou zaměřenou na obnovi-
telné zdroje energie a žádá, 
aby venkovské obce získaly 
takové finanční prostředky a 
opatření, které by jim umožnily 
investovat do obnovitelných 
energií, především do solární 
energie, biomasy a větrné 
energie, s cílem dosáhnout 
energetické soběstačnosti a 
jako prostředek na zvýšení 
příjmu venkovských obcí; 
3.18 doufá, že Komise zahájí 
program pro výměnu osvědče-
ných inovačních postupů v 

nejrůznějších hospodářských 
oblastech mezi venkovskými 
oblastmi EU; 
3.19 žádá, aby politiky Spole-
čenství nevyžadovaly neúnos-
né standardy pro řemeslníky a 
malé podnikatele v souvislosti 
s typickou místní výrobou; 
3.20 vyzývá Evropskou unii, 
aby podporovala vytváření a 
rozvoj mikropodniků, které 
zhodnocují tradiční výrobu, a 
aby podporovaly rovnost mužů 
a žen v rámci podniků a zapo-
jování mládeže; 
3.21 považuje rok 2008 za 
kritický ohledně rozhodnutí, 
která budou učiněna v souvis-
losti s budoucí SZP, obzvláště 
pokud se týče přechodu zdrojů 
od prvního ke druhému pilíři; 
proto vyzývá Komisi, Radu a 
Evropský parlament, aby při 

formulování vlastních budou-
cích návrhů zohlednily potřeby 
venkovských oblastí; 
3.22 žádá Komisi, aby podpo-
rovala venkovské oblasti pro-
střednictvím formulování pří-
slušných politik v jejich sna-
hách o růst a udržitelný rozvoj 
a aby rozvinula možnosti, které 
by jim umožnily vytvořit vlastní 
autonomní systém rozvoje tak, 
aby nezaostávaly za městský-
mi oblastmi; 
3.23 doufá, že budoucnost 
venkovských oblastí bude v 
probíhajících diskusích o vy-
pracování územního plánu 
Unie co nejvíce zohledněna, 
zejména na základě aktivních 
úvah o partnerství mezi ven-
kovským a městským světem, 
které bude brát zřetel na vyva-
žující úlohu malých středisek. 

Pokračování ze strany 15 

Společnost Posázaví o.p.s. podepsala 
dne 29. května 2007 dohodu o spolupráci 
na mezinárodním projektu „Řeky Evropy“ 
s partnerským francouzským regionem v 
Gaskoňsku. Projekt spadá do evropského 
programu LEADER pro mezinárodní spo-
lupráci venkovských regionů. 
Již od loňského roku připravuje Posázaví 
o.p.s. společný projekt s Gaskoňci, který 
je zaměřen na údržbu, péči, ochranu, 
vzdělávání, popularizaci i turistické využití 
regionálních řek. Česká řeka Sázava se 
tak stává vzorem pro Francouze, zatímco 

Češi se budou zajímat o správu tří men-
ších řek v regionu Pays d´Albret. Tato 
dohoda navazuje na dva ročníky akce 
Čistá řeka Sázava, kdy dobrovolníci z 
regionu Posázaví – převážně mladí lidé, 
studenti a děti – čistili Sázavu od naplave-
ných odpadků. V roce 2006 bylo z řeky 
odstraněno přes 12 tun odpadu, v roce 
2007 dokonce přes 18 tun odpadu. 
Gaskoňci se u nás též zajímají o způsoby 
provozování vodáctví a organizování vo-
dáckého turistického ruchu. Společný 
projekt se chystá na rok 2008, protože v 

současnosti brání jeho realizaci zpoždění 
v přípravě pravidel pro evropské projekty 
spolupráce na české straně. 

Posázaví připravuje společný projekt s Francouzi 
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 Lucie Krubnerová, vedoucí 
neformální skupiny Mladí pro 
Votice, dodává: „Na stezku 
jsme žádali finanční podporu 
ve výši 7 500 EUR, bohužel se 
nám nepodařilo získat celou 
částku, ale věřím, že i s 5 000 
EUR se nám podaří vycházko-
vý okruh úspěšně zrealizovat. 
Jsme rádi, že jsme tuto podpo-
ru, která velmi zavazuje získa-
li, neboť z celkem 35 projektů 
podaných v rámci grantové 
uzávěrky k 1. dubnu 2007, jich 
bylo podpořeno pouze osm.“  

Cílem naší aktivity je vytvoření 
zábavné a naučné stezky v 
pojetí mladých lidí regionu s 
netradičními prvky tak, aby se 
stala vyhledávanou atraktivitou 
nejen místních mladých lidí, 
ale i dalších zájemců o místo, 
kde se nachází. Nechceme 
vytvořit tuctovou stezku, kte-
rých existují tisíce, ale chceme 
vytvořit stezku zajímavou, in-
teraktivní a pro mladé (když ne 
věkem, tak určitě duchem).  V 
rámci přípravné schůzky před 
podáním žádosti o grant z ev-

ropského programu Iniciativy 
mládeže jsme předběžně na-
plánovali trasu stezky, kterou 
jsme představili vedení města 
Votice. Město stezku podporu-
je a bude se finančně na jejím 
vzniku spolupodílet.  
Trasa by měla zajímavě před-
stavit místním, ale hlavně ná-
vštěvníkům Votic a okolí kraji-
nu, historii a pověsti České 
Sibiře, osobnost malíře Antoní-
na Slavíčka a jeho výhledy do 
našeho kraje, osobnost 
Buchovce z Buchova, dílo ar-
chitekta Kotěry a návštěvu 
Tomáše Garrigua Masaryka na 
Hostišově, pověst o šibenici na 
Polském vrchu a druhé místo 
votického javoru v soutěži 
Strom roku 2005, ale i raritu 

Votic, kterou je přesná kopie 
Božího hrobu z Jeruzaléma, o 
níž málokdo z návštěvníků 
Votic ví. Jednotlivé panely 
nebudou pouze o historii a 
poznání, ale chceme je po-
jmout originálním způsobem a 
vytvořit v rámci každého zasta-
vení určitý úkol pro návštěvní-
ky stezky – doplňovačku, zna-
lostní kvíz, hádanky apod. tak, 
aby byla pro návštěvníky zají-
mavá a jednotlivé panely je 
zaujaly. Při našem nápadu 
jsme se nechali inspirovat na-
učnou stezkou, která vede z 
Divišova do Českého Štern-
berka a vznikla jako navazující 
projekt semináře Studenti pro 
venkov, které realizuje sdruže-
ní PODBLANICKEM. 
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Mladí vytvoří originální naučnou stezku kolem Votic 

Ve dnech 17. - 20. května se do Vlašimi 
sjela parta zapálených středoškoláků a 
vysokoškoláků se zájmem o venkov, 
aby společně diskutovali a svými kon-
krétními náměty přispěli k rozvoji ven-
kova na Podblanicku. Jako již tradičně 
se hlavní část semináře odehrávala 
přímo v partnerských obcích regionu.  
V rámci semináře studenti navštívili obec 
Teplýšovice na Benešovsku, kde měli 
mladí lidé mimo jiné možnost prohlédnout 
si místní základní školu, což byl pro mno-
hé velký zážitek v porovnání se školami 
městskými. Ale aby nezůstalo jen u pro-
hlížení, studenti v Teplýšovicích také pra-
covali. Na základě zadání pana starosty 
J. Škvora v rámci práce ve skupinách se 
mladí lidé zamýšleli nad tím, jak zvýšit 
turistický potenciál obce a více využít 
napojení na cyklostezku, která obcí pro-
chází. Nápady mladých lidí byly velmi 
zajímavé a podnětné. Myšlenka více pro-
pojených stezek jako varice na knížky, ve 
kterých si čtenář sám volí další linii příbě-
hu se spojením místní historie lapků a 
loupežníků, byla hodnocena velmi pozitiv-
ně stejně tak jako rozmístění a tématické 
zaměření jednotlivých informačních pane-
lů v Teplýšovivích a okolních obcích.  
V Ratměřicích v mikroregionu Džbány 
řešili studenti asi nejsložitější úkol celého 
semináře, a to využití rozlehlé budovy 
stávajícího obecního úřadu. S panem 
starostou Viktorem Liškou se mladí lidé 
shodli na tom, že je v obci nutné podporo-

vat spolkový život, a 
proto byla i jejich vize 
přizpůsobena této myš-
lence. Do plánování 
využití budovy se v hoj-
ném počtu zapojili i 
místní lidé, kteří se 
účastnili diskusí ve sku-
pinkách a strávili tak 
netradiční páteční odpo-
ledne. Mnozí z nich hod-
notili velmi kladně možnost pohledu na 
svoji obec očima mladých návštěvníků a z 
vnějšku obce. Zda-li v Ratměřicích vznik-
ne pódium pro veřejná vystoupení, tee-
nagerovské centrum s internetem nebo se 
jen změní dispoziční řešení budovy, si 
vyžádá ještě mnoho energie, ale rozpou-
tání diskuse na toto téma je beze sporu 
pro všechny zúčastněné přínosem. 
Třetí partnerskou obcí, kterou Studenti 
pro venkov navštívili bylo město Vlašim. 
Zde se studenti společně zamýšleli nad 
co nejefektivnějším využití zahrady nově 
zrekonstruovaného Spolkového domu 
sourozenců Roškotových pro děti i senio-
ry. Nápady byly velmi zajímavé a téměř 
všechny bez náročnějších finančních in-
vestic v průběhu letošního léta a podzimu 
skutečně realizovatelné. A na co se mo-
hou jednotlivé spolky sídlící v domě i širo-
ká veřejnost těšit? Na nové chodníky z 
dřevěných kol, zastřešení před budovou u 
vchodu do zahrady, altán se zázemím pro 
večerní ohně,  vyzdobené zdi sousedního 

pozemku, lanové centrum a mnohé další. 
V rámci semináře, tentokrát na téma Vol-
ný čas na venkově aneb je vůbec něja-
ký?, se uskutečnily i přednášky pro širo-
kou veřejnost a večerní diskuse na toto 
téma, které se zúčastnili i velmi významní 
hosté. Pan František Vácha, který se se 
studenty podělil o zkušenosti z politiky i 
hospodaření na venkově, Karel Šebek – 
senátor Středočeského kraje pro oblast 
Benešovska a Jan Florian – osobnost 
českého Programu obnovy venkova z 
Ministerstva pro místní rozvoj ČR. 
Seminář již tradičně uspořádalo občanské 
sdružení PODBLANICKEM za podpory a 
finanční spoluúčasti mikroregionu Podbla-
nicko, Města Vlašimi, mikroregionů Cho-
pos, Džbány a Katedry sociální a kulturní 
ekologie Fakulty humanitních studií uni-
verzity Karlovy. Na financování letošního 
semináře se podílel Středočeský kraj v 
rámci projektu Rok na Podblanicku z Pro-
gramu obnovy venkova Středočeského 
kraje.                           Lucie Krubnerová 

Originální naučná stezka „Kolem Votic za poznáním“ vznik-
ne v průběhu letošního roku. Na základě žádosti o finanční 
podporu programu Mládež v akci (www.youth.cz) jsme ob-
drželi dotaci na realizaci pěšího okruhu zajímavým způso-
bem mapující okolí města Votice. 

Studenti pro venkov pomáhali rozvoji venkova na Podblanicku 



CpKP západní Čechy zahájilo realizaci 
projektu „Klíčové faktory úspěchu 
místních akčních skupin jako nástroje 
pro obnovu a rozvoj venkova v ČR“.  
Výzkum je zaměřen na venkovské oblasti, 
které se snaží o obnovu svého území 
pomocí metody LEADER. LEADER tvoří 
místní akční skupiny (MAS), které mají 
obvykle formu občanského sdružení nebo 
obecně prospěšné společnosti a ve kte-
rých jsou sdruženy nestátní neziskové 
organizace, samospráva a podnikatelé. 
Tyto subjekty pak společně vytvářejí stra-
tegii rozvoje území a jsou podporovány 
dotacemi, aby mohli svoji strategii uplat-
nit. Vlastní realizace strategie spočívá v 

samostatném výběru projektů orgány 
MAS. Rozhodování o tom, jaké činnosti 
budou finančně podpořeny, se tak pře-
souvá z centrálních orgánů státní správy 
na místní úroveň zástupců regionu. 
Hlavním cílem projektu je pilotní srovnání 
dopadů činnosti vybraných místních akč-
ních skupin na území, ve kterých působí. 
Bylo vybráno 6 MAS z Čech a Moravy, 
které se budou na realizaci projektu podí-
let. Na příkladu těchto MAS bude zkou-
máno, jakým způsobem identifikují hlavní 
problémy ve svém území,  jak na ně rea-
gují a jak se chovají k subjektům, které 
předkládají žádosti o podporu svých zá-
měrů. Dále bude zkoumáno, jak místní 

akční skupiny přispívají k rozvoji území 
nad rámec programu LEADER. 
Výsledkem projektu bude vytvoření meto-
diky k hodnocení efektivity činnosti MAS, 
která odpoví na otázky, zda MAS přistu-
puje správně k problémům, které na svém 
území zjistila, zda dobře komunikuje s 
partnery na svém území a pomáhá dalším 
podnikatelům, nestátním neziskovým or-
ganizacím a obcím v jejich rozvoji. 
Realizace projektu bude probíhat do kon-
ce roku 2008 a je umožněna díky podpo-
ře Ministerstva pro místní rozvoj v rámci 
programu Výzkum pro řešení regionálních 
disparit.        Tomáš Havránek, 
                               CpKP západní Čechy 
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Klíčové faktory úspěchu místních akčních skupin  

Specifická situace venkov-
ských oblastí v okolí velkých 
měst vytváří tlak na masovou 
výstavbu  individuálního bydle-
ní. Poptávce po relativně lev-
ném bydlení v klidných zónách 
příměstských obcí vychází 
ochotně vstříc řada investorů. 
Jejich přístup k problematice 
rozvoje těchto obcí však větši-
nou neurčují urbanisté, ale 
snaha o snižování nákladů a 
zvyšování zisku.  
Touto problematikou se 17. 
května zabýval odborný semi-
nář centra ekologické výchovy 
Zvoneček: „Problematika sate-
litních městeček a čtvrtí“, který 
se konal v Mníšku pod Brdy. V 
odpovědi na základní otázku, 
kde je klíč k řešení problemati-
ky rozvoje satelitních čtvrtí, se 
přednášející i účastníci semi-
náře shodli. Zdůraznil  to Ing. 
arch. Ivan Vorel z Ústavu 
urbanismu Fakulty architek-
tury ČVUT - odpovědí je 
kvalitní územní plánování. 
Musí plnit funkci usměrňo-
vání rozvoje obcí. Jinak se 
neubráníme živelnému roz-
voji, který obce zatěžuje, 
deformuje jejich vzhled a 
nedovoluje jim vykonávat 
základní funkce sídel. Na 
druhou stranu bylo konsta-
továno, že řada obcí tuto 
možnost již promarnila a 
následky se budou jen těž-
ko napravovat.  

Nedostatečné povědo-
mí o zásadách urba-
nismu i tlak investic 
jsou hlavními problé-
my, se kterými se musí 
zastupitelstva obcí 
formující své územní 
plány potýkat.  
RNDr. Alena Votápková 
z Ministerstva životního 
prostředí ČR poukázala 
na to, že česká legislati-
va v této oblasti svojí 
úrovní odpovídá evrop-
skému standardu, 
nicméně soulad jednotli-
vých  předpisů a jejich 
aplikace je problematická.  
V odpoledních hodinách měli 
účastníci možnost seznámit se 
s příklady satelitní výstavby v 
okolních obcích . 
Výzvu pro budoucnost 
příměstských sídel před-

stavuje nový stavební zákon a 
související předpisy. Jeho apli-
kaci by však měly provázet 
osvětové a vzdělávací aktivity 
v oblasti urbanismu jak pro 

zastupitele a představitele 
veřejné správy, tak i pro širo-
kou veřejnost.     

Ondřej Marek,  
CpKP střední Čechy 

 Urbanistické principy dobrého územního plánu: 
• menší rozměr obytného celku, nebo více skupin 

(např. tzv. obytná hnízda), 
• parcely odpovídající typu a velikosti domů (dostatečné zahrady), 
• neopomíjet veřejné prostory a zahrnout je do kalkulace ceny 

obytného prostoru,   
• dle prostředí vytvářet specifické urbanistické  struktury, 

(zástavba kopíruje ochané pásmo lesa, terén apod.), 
• přizpůsobit se historické urbanistické struktuře obce, 
• harmonické spolupůsobení siluety s existujícím obrazem sídla 

(nepotlačovat přirozené siluety jako kostel, zámeček apod.), 
• harmonický přechod zástavby do krajiny.  

Ú Z E M N Í  P L Á N  -  obrana proti satelitům 
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Letos se Den mikroregionu 
konal už počtvrté. Hostitelem 
se stala obec Hoštejn - malá 
vesnička  na samém okraji 
Olomouckého kraje, která těži-
la ze své výhody - snadné 
dopravní dostupnosti. Obec 
totiž leží v těsném sousedství 
nově opraveného koridoru (je 
druhou železniční zastávkou 
na trase Zábřeh – Česká Tře-
bová) a je ze všech stran 
snadno dostupná i pro kolaře 
(v obci se křižují všechny do-
savadní cyklistické trasy regio-
nu).  
„K organizaci jsme se přihlásili 
proto, abychom ukázali, že i 
malá obec může hostit takové 
velké setkání,“ uvedl při zahá-
jení starosta obce Jan Kunčar. 
„Připravili jsme pro vás bohatý 
kulturní i sportovní program. K 
dispozici je vám celá vesnice a 
kdo bude mít zájem, může 
absolvovat také prohlídku ško-
ly.“  
Tentokrát bylo setkání spojeno 
s cyklistickou akcí, nazvanou 
Kolmo za poznáním Olo-
mouckého kraje. Již šestý 
ročník zavedl kolaře přímo do 
centra tohoto mikroregionální-
ho setkání. „Olomouckým kra-
jem se jede kolmo již podru-
hé,“ uvedl před startem Zde-
něk David, hlavní organizátor 
cyklistické akce.  
V obci Hoštejn, zhruba po 10 
kilometrech nádhernou kraji-
nou (a po zbrusu nové asfalto-

vé cestě),  si udělalo přestávku 
zhruba padesát těchto kolařů  
– mezi nimi  také starostové 
okolních obcí, které se na Dni 
mikroregionu prezentovaly 
svými stánky. Šlo o zhruba 
patnáct  obcí mikroregionu. 
Ostatní obce se návštěvníkům 
připomněly formou  nástěnek v 
budově obecního úřadu, kde 
se také po zahájení všichni 
starostové zúčastněných obcí 
setkali.  
Obecní prezentaci bylo věno-
váno prostranství před býva-
lým obchodním domem, tzv. 
náves. Nabízené koláčky, uze-
né, klobásy nebo tlačenka, 
kterými místní cukráři, kuchaři 
a pekaři své obce na cestu do 
Hoštěna „vyzbrojili“, mizely z 
táců astronomickou rychlostí. 
A také „tekuté obecní zásoby“ 
(poskytované stejně jako 
všechny další nabízené dobro-
ty zdarma)  bylo potřeba často 
doplňovat. Obce se na stán-
cích prezentovaly pracemi 
svých zájmových kroužků, 
výtvory místních školáků a 
nechyběly ani obecní kroniky. 
Dobrou náladu umocňovalo 
nádherné slunečné počasí, 
které dopoledne setkání prová-
zelo. Odpoledne setkání po-
znamenaly přívalové deště, 
které z návsi všechny stánky 
doslova spláchly.   
Kulturní program probíhal na 
tribuně v blízkosti tratě. K vidě-
ní i slyšení bylo opět to nejlep-

ší z kultury, co mohly obce 
nabídnout. Na jevišti se vystří-
daly stovky účinkujících, včet-
ně regionálního  folklorního 
Markovica z Postřelmova a 
hostujícího souboru z polských 
Lambidowic. Ty s sebou do 
Hoštejna přivezla jejich dru-
žební obec Kamenná.  
Sportovní program probíhal na 
fotbalovém hřišti a také tam 
bylo celý den dostatek fanouš-
ků. O to, aby nijak nestrádali, 
se postarali obchodníci s ob-
čerstvením. Hrála se malá 
kopaná, pro kterou sestavily 
družstva všechny zúčastněné 
obce. Podle pravidel musel být 
v každém družstvu zastoupen 
alespoň jeden zastupitel obce. 
Z toho bylo dobře vidět, jak 
mladé vedení nyní obce Zá-
břežska mají.   
„Určitě je dobře, že se takové 
akce dělají,“ zhodnotil průběh 
Dne mikroregionu  zábřežský 
starosta Zdeněk Kolář, který je 
zároveň předsedou Svazku 
obcí Mikroregion Zábřežsko, 
který celou akci inicioval. 
„Jsem akorát trošičku smutný z 
toho, že z krajského úřadu 
nebo Olomouckého kraje se 
nikdo nepřišel podívat, a že 
tuto (ne zrovna klasickou) akti-
vitu Svazku obcí nepřišel pod-
pořit. Aby občané viděli, že to 
má smysl a že to nějakým způ-
sobem jde dopředu.“  
Den mikroregionu byl také 
dnem soutěží. Kromě malé 
kopané – kde byli jako nejú-
spěšnější fotbalisté vyhlášeni 
sportovci z Postřelmova - se 
soutěžilo také v nejlepší pre-
zentaci obce. Návštěvníci na-

konec hlasováním určili jako 
nejpěknější stánek Zábřeha. V 
tom se prezentovaly nejen 
místní pekařské a uzenářské 
firmy, ale také Informační cent-
rum města s nejrůznějšími 
informačními „skládačkami“ ze 
Zábřežska a jeho okolí. Oceni-
la to zvláště padesátka cyklis-
tů, kteří měli  v Hoštejně pláno-
vanou  zastávku v rámci akce 
Kolmo za poznáním Olo-
mouckého kraje. Nejvíce na 
„odbyt“ šly materiály, které 
obsahovaly nejrůznější typy na  
cyklistické výlety po regionu.  
Zábřežská radnice je pořídila 
díky nedávno získané dotaci z 
Olomouckého kraje, určené 
pro turistický rozvoj v tomto 
regionu.  
Sdružení obcí Mikroregion 
Zábřežsko zahrnuje tři desítky 
obcí a jeho význam spočívá 
hlavně v tom, že obce mají 
společně větší šanci dosáh-
nout na státní dotace ke svým  
projektům. „Sdružení má před 
sebou slibnou budoucnost,“ 
říká jeho dřívější tajemnice 
Anna Bartošová. „Loni se na-
příklad v regionu podařilo vy-
budovat nemalou část regio-
nálních cyklostezek. Letos se 
podařilo ustavit místní akční 
skupinu, která se na organizaci 
Dne dni také úspěšně podílí. “ 
Na adresu vydařené akce v 
Hoštejně Anna Bartošová do-
dává: „Den Mikroregionu je 
akcí odpočinkovou a myslím, 
že se z něj stala pěkná tradice. 
Pro obce je to příležitost pre-
zentovat produkty svých místní 
firem a také představit sebe, 
svou historii a současnost.“   
Vladimíra Bartoňová, Zábřeh  

Obce Zábřežska se potkaly v Hoštejně  

Na Zábřežsku snad neexistuje obec, která by neměla něja-
kou svou zajímavost – Postřelmov má historickou hrobku s 
mumiemi rodu Bukůvků z Bukůvky, Leština – proslulou 
ornitologickou kroužkovací stanici a město Štíty nově ote-
vřený Akrobat Park mistra světa v akrobatickém lyžování, 
Aleše Valenty. Jak to tam vypadá, se na vlastní oči mohli 
přesvědčit všichni, kdo obce navštívili, když se v nich mik-
roregionální dny konaly.  



Strá nk a  20 Venkovské noviny, ČERVEN  2007, číslo 6 / 2007 

V červnu 2007 vydalo Centrum pro komunitní práci. Příprava, zlom, redakční a grafická úprava:  
Jiří Pavlát. Redakční úprava Ing. Stanislav Sojka. Foto: archiv CpKP a autoři příspěvků. Poštovní 
adresa redakce: Na Václavce 46, 150 00 Praha 5 Smíchov. Sídlo: CpKP, Palackého 30, 750 02 Přerov.  
Tel.: +420 608 700 130,  email: cpkp@cpkp.cz. Uzávěrka tohoto vydání byla ve středu 30. května 
2007, distribuce od neděle 3. června 2007. Příští uzávěrka je ve středu 27. června 2007. 

Centrum pro 
komunitní práci 

CpKP je nezisková orga-
nizace, která poskytuje 
služby všem zájemcům  
z veřejné správy, občan-
ských organizací a sou-
kromého sektoru přede-
vším v těchto oblastech:  
 

Účast veřejnosti a ob-
čanských organizací            
v rozvoji  obcí, měst a 
krajů. Navrhujeme a reali-
zujeme programy účasti 
veřejnosti v investičním 
plánování a rozhodování.   
 

Místní udržitelný rozvoj. 
Poskytujeme konzultační 
služby při přípravě projek-
tů zaměřených na místní 
sociálně ekonomický roz-
voj při respektování princi-
pů ochrany životního pro-
středí. Zpracováváme            
a aktualizujeme rozvojové 
strategie mikroregionů, 
měst a krajů. Asistujeme 
při přípravě místních roz-
vojových projektů 
 

Regionální politika Ev-
ropské unie a regionální 
rozvoj ČR.  Prosazujeme 
p r incipy partne rst ví                 
a transparentního rozho-
dování v regionální politice 
Evropské unie. V Česku 
prosazujeme konzultace          
a zapojení veřejnosti a 
NNO při přípravě a využí-
vání Strukturálních fondů.  
 

Vzdělávání, podpora               
a posilování nestátních 
neziskových organizací. 
Pracujeme s dobrovolníky, 
organizujeme semináře a 
vzdělávací kurzy s cílem 
posílit neziskový sektor.   
Další informace najdete 
na www.cpkp.cz 

 

 úterý 12. června od 16. hod. 
 v prostorách CEV Zvoneček – Březovská 382 
 Vrané nad Vltavou (areál MŠ) 


