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ABSTRAKT 

Jako téma své bakalářské práce jsem si zvolil program rozvoje města Moravské Beroun. 

Cílem tohoto projektu je zjistit současný stav města, dále navržení strategických cílů a 

opatření, které by měly vést k dalšímu rozvoji města Moravské Beroun. Zpracovaná práce 

se skládá ze dvou částí. Jedná se o část první teoretickou a druhou část praktickou. V první 

části je obsaženo vysvětlení základních pojmů a podrobná socioekonomická charakteristika 

města. V části druhé pak navržení jednotlivých cílů a opatření vyplývajících ze zhotovené 

SWOT analýzy. Tato část je zakončena katalogem projektů města Moravský Beroun. Jedná 

se o přehled jednotlivých projektů, které se mohou stát impulsem pro nový rozvoj města. 

Klíčová slova: strategie rozvoje města, strategický cíl, socioekonomická charakteristika, 

SWOT analýza, katalog projektů.   

 

 

 

ABSTRACT 

As his thesis topic, I chose the development of the town of Moravský Beroun. The goal of 

this project is to determine the current state of the city, and propose strategic goals and 

measures-measures which should lead to the further development of the town of Moravský 

Beroun. Processed work consists of two parts. This is the theoretical part of the first and 

second part of the practical. The first part is given an explanation of basic concepts and 

detailed socio-economic characteristics of cities. In Part Two, then the design of individual 

goals and revenues resulting from the SWOT analysis made. This part ends with a catalog 

of projects Moravian town of Beroun. This is a list of individual projects that may become 

a new impetus to the development of the city.  

 

Keywords: city development strategies, strategic objective, socio-economic characteristics, 

SWOT analysis, catalog projects. 
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ÚVOD 

TTTééémmmaaa   bbbaaakkkaaalllááářřřssskkkééé   ppprrráááccceee   zzznnnííí   ppprrrooogggrrraaammm   rrrooozzzvvvooojjjeee   mmměěěssstttaaa   MMMooorrraaavvvssskkkýýý   BBBeeerrrooouuunnn...    CCCíííllleeemmm   ppprrrooogggrrraaammmuuu   

rrrooozzzvvvooojjjeee   mmměěěssstttaaa   MMMooorrraaavvvssskkkýýý   BBBeeerrrooouuunnn   jjjeee   zzzppprrraaacccooovvvaaattt   dddoookkkuuummmeeennnttt,,,    jjjeeežžž   bbbyyy   pppooopppsssaaalll   aaakkktttuuuááálllnnnííí   ssstttaaavvv   mmměěěssstttaaa   

aaa   kkkttteeerrrýýý   bbbyyy   uuurrrčččiiilll    jjjeeehhhooo   hhhlllaaavvvnnnííí   ppprrrooobbblllééémmmyyy,,,   sssmmměěěrrryyy   ssstttrrraaattteeegggiiieee   rrrooozzzvvvooojjjeee,,,    hhhlllaaavvvnnnííí   ppprrriiiooorrriiitttyyy   aaa   zzzpppůůůsssooobbbyyy   

řřřeeešššeeennnííí   dddaaannnýýýccchhh   ppprrrooobbblllééémmmuuu...   PPPrrrooogggrrraaammmyyy   tttooohhhoootttooo   dddrrruuuhhhuuu   bbbýýývvvaaajjjííí    zzzppprrraaacccooovvvááávvvááánnnyyy   zzzaaa   úúúčččeeellleeemmm   zzzllleeepppšššeeennnííí   

kkkvvvaaallliiitttyyy   žžžiiivvvoootttnnníííccchhh   pppooodddmmmííínnneeekkk   aaa   kkkvvvaaallliiitttyyy   žžžiiivvvoootttnnníííhhhooo   ppprrrooossstttřřřeeedddííí   vvv   dddaaannnééémmm   mmměěěssstttěěě ...    

VVVyyybbbrrraaalll    jjjssseeemmm   sssiii    mmměěěssstttooo   MMMooorrraaavvvssskkkýýý   BBBeeerrrooouuunnn,,,    ppprrroootttooožžžeee   ssseee   jjjeeedddnnnááá   ooo   jjjeeedddiiinnnééé   vvvěěětttšššííí    mmměěěssstttooo   vvv   oookkkooolllííí    mmmééé---

hhhooo   bbbyyydddllliiiššštttěěě ...    TTTaaakkkééé   ssseee   mmmiii   vvveeelllmmmiii   lllíííbbbííí   aaa   zzzaaajjjííímmmááá   mmměěě ,,,    jjjaaakkkooouuu   mmmááá   mmměěěssstttooo   sssoooccciiioooeeekkkooonnnooommmiiiccckkkooouuu   ccchhhaaarrraaakkk---

ttteeerrriiissstttiiikkkuuu...    DDDááállleee   mmměěě    zzzaaajjjííímmmaaajjjííí    sssiiilllnnnééé   aaa   ssslllaaabbbééé   ssstttrrrááánnnkkkyyy   nnneeebbbooo   nnnaaaooopppaaakkk   hhhrrrooozzzbbbyyy   aaa   pppřřříííllleeežžžiiitttooossstttiii    mmměěěssstttaaa   

MMMooorrraaavvvssskkkýýý   BBBeeerrrooouuunnn...    JJJeeedddnnnááá   ssseee   ooo   mmměěěssstttooo   sss   dddooossstttaaatttkkkeeemmm   hhhiiissstttooorrriiiccckkkýýýccchhh   pppaaammmáááttteeekkk,,,    pppřřřííírrrooodddnnníííccchhh   zzzaaajjjííímmmaaa---

vvvooossstttííí ,,,    ssspppooorrrtttooovvvnnníííccchhh   aaa   rrreeessstttaaauuurrraaačččnnníííccchhh   zzzaaařřřííízzzeeennnííí...    DDDllleee   mmméééhhhooo   nnnááázzzooorrruuu   MMMěěěssstttooo   MMMooorrraaavvvssskkkýýý   BBBeeerrrooouuunnn   nnnaaa   

sssvvvůůůjjj    vvveeelllkkkýýý   rrrooozzzvvvooojjj   aaa   rrrooozzzkkkvvvěěěttt    ttteeeppprrrvvveee   čččeeekkkááá...    

SSSvvvooouuu   ppprrráááccciii   jjjssseeemmm   rrrooozzzddděěěllliiilll    nnnaaa   dddvvvěěě    čččááássstttiii ,,,    jjjeeedddnnnááá   ssseee   ooo   čččááásssttt    ttteeeooorrreeetttiiiccckkkooouuu   aaa   čččááásssttt    ppprrraaakkktttiiiccckkkooouuu...    VVV   čččááássstttiii    

ttteeeooorrreeetttiiiccckkkééé   ssseee   zzzaaammměěěřřřííímmm   pppřřřeeevvvááážžžnnněěě    nnnaaa   dddeeefffiiinnnooovvvááánnnííí   zzzááákkklllaaadddnnníííccchhh   sssoooccciiioooeeekkkooonnnooommmiiiccckkkýýýccchhh   pppooojjjmmmůůů ,,,    tttýýýkkkaaa---

jjjííícccíííccchhh   ssseee   bbbaaakkkaaalllááářřřssskkkééé   ppprrráááccceee...    VVV   čččááássstttiii    ppprrraaakkktttiiiccckkkééé   vvvyyyppprrraaacccuuujjjiii    SSSWWWOOOTTT   aaannnaaalllýýýzzzuuu...    NNNaaa   zzzááákkklllaaaddděěě    tttééétttooo   

SSSWWWOOOTTT   aaannnaaalllýýýzzzyyy   ssstttaaannnooovvvííímmm   ssstttrrraaattteeegggiiiccckkkééé   cccíííllleee   mmměěěssstttaaa   MMMooorrraaavvvssskkkýýý   BBBeeerrrooouuunnn...    DDDááállleee   pppaaakkk   nnnaaavvvrrrhhhnnnuuu   kkkaaatttaaa---

llloooggg   ppprrrooojjjeeekkktttůůů    rrrooozzzvvvooojjjeee   mmměěěssstttaaa   MMMooorrraaavvvssskkkýýý   BBBeeerrrooouuunnn,,,    kkkttteeerrrýýý   bbbyyy   vvv   bbbuuudddooouuucccnnnuuu   mmmooohhhlll   vvvééésssttt    kkk   dddaaalllšššííímmmuuu   

rrrooozzzvvvooojjjiii    mmměěěssstttaaa...       

CCCíííllleeemmm   ppprrrooogggrrraaammmuuu   rrrooozzzvvvooojjjeee   mmměěěssstttaaa   MMMooorrraaavvvssskkkýýý   BBBeeerrrooouuunnn   jjjeee   zzzjjjiiiššštttěěěnnnííí   ssskkkuuuttteeečččnnnéééhhhooo   ssstttaaavvvuuu   sssoooccciiioooeeekkkooo---

nnnooommmiiiccckkkééé   sssiiitttuuuaaaccceee,,,    sssiiilllnnnýýýccchhh   aaa   ssslllaaabbbýýýccchhh   ssstttrrrááánnneeekkk   mmměěěssstttaaa,,,    iiidddeeennntttiiifffiiikkkaaaccceee   ooobbblllaaassstttííí    ppprrrooobbblllééémmmuuu   aaa   nnnaaavvvrrržžžeeennnííí   

uuurrrčččiiitttéééhhhooo   řřřeeešššeeennnííí...    NNNaaavvvrrržžžeeennnííí   ssstttrrraaattteeegggiiiccckkkééé   vvviiizzzeee,,,    ooobbblllaaassstttííí    rrrooozzzvvvooojjjeee,,,    uuurrrčččeeennnííí   ppprrriiiooorrriiittt    ppprrrooo   řřřeeešššeeennnííí   zzzjjjiiiššštttěěě---

nnnýýýccchhh   ppprrrooobbblllééémmmůůů       aaa   pppřřřeeedddpppoookkklllaaadddůůů    ppprrrooo   dddaaalllšššííí    rrrooozzzvvvooojjj   mmměěěssstttaaa...    PPPrrrooogggrrraaammm   rrrooozzzvvvooojjjeee   mmměěěssstttaaa   bbbyyy   mmměěělll    bbbýýýttt   

sssccchhhooopppeeennn   rrreeeaaagggooovvvaaattt   nnnaaa   rrryyyccchhhllleee   ssseee   mmměěěnnnííícccííí    pppooodddmmmííínnnkkkyyy   pppooodddnnniiikkkááánnnííí   aaa   uuusssiiilllooovvvaaattt   ooo   rrreeeaaallliiizzzaaaccciii   vvvyyymmmeeezzzeee---

nnnýýýccchhh   zzzááámmměěěrrrůůů    nnneeebbbooollliii    dddlllooouuuhhhooodddooobbbýýýccchhh   cccííílllůůů ...    
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I.  TEORETICKÁ ČÁST 
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1 ZÁKLADNÍ TEORETICKÉ POJMY 

1.1 Regionální politika 

V zákoně č. 248/2000 Sb., o podpoře regionálního rozvoje je regionální politika definová-

na jako koncepční činnost státu, místních a regionálních orgánů, jejímž úkolem je přispívat 

k vyváženému a harmonickému rozvoji jednotlivých regionů v ČR, ke snižování neodů-

vodněných rozdílů mezi úrovněmi rozvoje jednotlivých regionů a ke zlepšení regionální 

hospodářské struktury. 

Legislativní zakotvení regionální politiky je v zákonu č. 129/ 2000 Sb., o krajích, v zákonu 

č. 128/2000 Sb., o obcích, v zákonu č. 132/2000 Sb., o změně a zrušení některých zákonů 

související ze zákonem o krajích, zákonem o obcích, zákonem o hlavním městě Praze. 

Nejdůležitější zákon č. 248/2000 Sb., o podpoře regionálního rozvoje. [3] 

1.2 Správa 

Správu můžeme chápat, jako cílevědomou činnost směřující k dosažení určitého cíle. 

Správu lze dělit na: 

 

Správa 

Soukromá správa Veřejná správa 

Samospráva  Státní správa 

Přímá 

Nepřímá 

Územní 

Věcná 

Zájmová 
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1.2.1 Soukromá správa 

Soukromá správa se vztahuje k oblasti soukromoprávních vztahů (např.: správa podniková 

nebo správa určitého sdružení). Pro soukromou správu je charakteristické, že může zava-

zovat pouze osoby, které jsou ve specifickém dobrovolném vztahu k dané správě (např.: 

členové spolu, sdružení, zaměstnanci podniku). Poměry v soukromé správě se řídí jak 

právním řádem (zákon je závazný i pro instituce vykonávající správu), tak i vlastními 

právními akty k jejichž vydání není třeba předchozí zákonné úpravy. Pak jde o vnitřní řády 

příslušných institucí - organizační řády, stanovy. Nositeli soukromé správy jsou organizace 

zřízené podle občanského nebo obchodního zákona nebo podle jiných předpisů regulují-

cích dobrovolné sdružování občanů. [11] 

1.2.2 Veřejná správa 

Veřejná správa se vztahuje k oblasti veřejnoprávních vztahů. Je zřizována státem ke správě 

věcí veřejných ve veřejném zájmu. Její orgány jsou zpravidla voleny občany v souladu s 

pravidly stanovených právním řádem. 

Veřejná správa se zabývá: 

• obstaráváním veřejných úkolů nebo činností sledujících veřejný zájem (spravování) 

• souborem institucí, zajišťujících toto spravování. 

Úkoly veřejné správy: 

• ochrana veřejného pořádku 

• bezpečnost a obrana státu 

• zahraniční politika 

• hospodářská politika 

• sociální, zdravotní a školská sféra. 

Nositeli veřejné správy jsou: státní a jiné samosprávné veřejnoprávní instituce, jako jsou 

kraje, obce, veřejnoprávní fondy, veřejnoprávní rozhlas a televize, sociální pojišťovna. [11] 
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1.2.3 Státní správa 

Státní správa je veřejná správa uskutečňovaná vládou - nezastupitelná část veřejné správy. 

Je tedy podstatou a způsobem realizace státní moci. Výkon státní správy je svěřen orgánům 

státní správy. Jiné subjekty mohou vykonávat státní správu na základě zmocnění - např.: 

orgány místní samosprávy. V tomto případě hovoříme o tzv. přenesené působnosti. 

Státní správa plní dvě základní funkce: 

• aplikace zákonů, rozhodování o právech a povinnostech fyzických i právnických 

osob při výkonu správy 

• provádění státní politiky a sledování státních zájmů. 

Pro organizaci státní správy je důležitým pojmem vertikální hierarchie - princip nadříze-

nosti a podřízenosti, odpovědnost a pravomoc nebo působnost státní správy. Pravomocí 

jsou vybaveny zejména mocenské orgány státní správy. Projevem pravomocí jsou zejména: 

  
• vydávání obecných právních aktů 

• vydávání konkrétních právních aktů 

• uzavírání veřejnoprávních dohod 

• výkon rozhodnutí (exekuce) 

  
Orgány státní správy mají svou hierarchii. Rozlišujeme ústřední a místní, případně vyšší a 

nižší orgány státní správy. Ústřední orgány státní správy vykonávají svou působnost a pra-

vomoc na celém území státu. Nejvyšším orgánem státní správy v našem státu je vláda a 

ministerstva. [11] 

1.2.4 Samospráva 

Samospráva je způsob řízení určitého celku, kdy daný subjekt o alespoň některých svých 

záležitostech rozhoduje sám autonomním způsobem, tedy „spravuje se sám“. 
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1.2.4.1 Územní samospráva 

Územní samospráva je prostorově vymezený funkční celek, který je nadán právem sám 

rozhodovat o svých záležitostech. Příkladem územní samosprávy v České republi-

ce jsou obce jako základní územní samosprávné celky a kraje jako vyšší územní samo-

správné celky. Jejich právo na samosprávu je zakotveno v Ústavě [1] (hlava první: čl. 8, 

hlava sedmá: čl. 99 - 105) a dále je podrobněji vymezeno zejména v zákoně č. 128/2000 

Sb., o obcích , a v zákoně č. 129/2000 Sb., o krajích . Samosprávné celky vytvářejí vlastní 

orgány, jejichž prostřednictvím je výkon samosprávy uskutečňován. Územní samospráva 

může vydávat podzákonné právní předpisy. [11] 

1.2.4.2 Zájmová samospráva 

Právo na samostatné rozhodování o vlastních záležitostech může být svěřeno i subjektům, 

které spojuje určitý společný zájem. V takovém případě se jedná o zájmovou či profesní 

samosprávu.Příkladem v České republice mohou být Česká advokátní komo-

ra, Exekutorská komora, Notářská komora České republiky, Česká lékařská komora, Česká 

lékárnická komora či Česká stomatologická komora. Za zájmovou samosprávou je třeba 

považovat i školní samosprávu, jejímž prostřednictví se na řízení školy podílejí žáci a jejich 

rodiče. 

1.2.5 Působnost a pravomoc 

Veřejnou správu vykonávají orgány veřejné správy, které mají své působnosti a pravomoci. 

Působností se rozumí nejčastěji věcný okruh činností orgánu ve veřejné správě (školství, 

zdravotnictví), ale může se také vymezit místem (regionem), kde je správa vykonávána. 

Pokud jde o pravomoci orgánů veřejné správy, je možno konstatovat, že nejsou vždy stejné 

a jsou jednotlivým orgánům přiznávány právním řádem podle potřeby. Pravomoc i působ-

nost orgánu veřejné správy jsou dány zákonem. [11] 

1.3 Obec 

Obec je veřejnoprávní korporace, která má vlastní majetek a rozpočet, se kterými hospoda-

ří. V právních vztazích vystupuje svým jménem a nese odpovědnost z těchto právních 

vztahů. Jedná se o samosprávní celek, který má právo na samosprávu. 
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1.3.1 Základní druhy obcí 

1.3.1.1 Městys 

Historický titul městys (městec, městečko) souvisel původně s právem pořádat týdenní a 

dobytčí trhy. Kolem roku 1950 se přestal používat, od roku 2006 byl obnoven. 

1.3.1.2 Město 

Město je titul udělovaný za stanovených podmínek (například počet obyvatel alespoň 3000) 

předsedou Poslanecké sněmovny. Historicky udělený titul města může být uznán i u obcí s 

nižším počtem obyvatel (například Výsluní má pouhých 200 obyvatel). V Česku je k listo-

padu 2007 celkem 594 měst. Město může sestávat z více původních měst nebo může zahr-

novat i okolní vesnice, které nejsou samostatnými obcemi. 

1.3.1.3 Statutární město 

Statutární město je město, jemuž tento status přiznává zákon. Takové město může vlast-

ní vyhláškou zvanou statut města zřídit městské části nebo městské obvody a přenést na ně 

části svých kompetencí. Občas se i jejich městské části a obvody označují chybně jako ob-

ce, přestože jimi nejsou. V České republice je 23 statutárních měst. 

1.3.1.4 Hlavní město 

Hlavní město je status přiznaný zvláštním zákonem pouze Praze. De facto je Praha svého 

druhu statutárním městem. Praha je obcí, ale nevztahuje se na ni obecný zákon o obcích a 

zároveň má i postavení kraje. V minulosti v určitém období neměla Praha status ani obce 

ani kraje, ale byla zvláštní územní a správní jednotkou, přičemž některé okrajové části Pra-

hy, připojené v letech 1968–1974, byly i po připojení k Praze označovány jako obce. Nyní 

jsou městskými částmi. 

1.3.1.5 Krajské město 

Krajské město je město, které je podle zákona sídlem kraje. Vzhledem k tomu, že v České 

republice souběžně existují dva druhy krajského členění (územní a samosprávné), existují i 

dva typy krajských měst, přičemž část těchto měst je krajským městem v obou významech. 
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Obdobně okresní město je podle zákona sídlem okresu, třebaže okres již není korporací, ale 

pouze územím. [8] 

1.3.2 Území obce 

Území každé obce je vymezeno jedním nebo více katastrálními územími. 

1.3.2.1 Vznik obce 

Podle současné právní úpravy může nová obec vzniknout dvěma způsoby: 

• sloučením dvou nebo více obcí, které spolu sousedí 

• oddělením jedné či více místních částí od obce. 

Nově vytvořené obce (v případě odtržení) musí mít vlastní katastrální území a alespoň 

1000 obyvatel. Odtržení je možné pouze na základě výsledků místního referenda. 

1.3.2.2 Změna hranic obce 

Způsob a podmínky změn hranic obce stanoví příslušné zákony. Ke změně hranic obce 

může teoreticky, nakolik to umožňují zákony, dojít některým z těchto způsobů: 

• připojením jiné obce nebo obcí (sloučením obcí) 

• připojením místní části z jiné obce - taková místní část by měla být tvořena jedním 

nebo více celými katastrálními územími 

• odtržením místní části z obce a jejím osamostatněním nebo připojením k jiné obci 

• změnou hranic sousedících katastrálních území dotčené a sousední obce. 

1.3.2.3 Zánik obce 

Způsob a podmínky zániku obce stanoví příslušné zákony. Obvyklým způsobem zániku 

obce je její sloučení s jinou obcí. [8, 9] 

1.4 Orgány obce 

Orgánem obce je zastupitelstvo obce a rada obce. Navenek obec reprezentuje starosta, který 

stojí v čele obecního úřadu. U měst se orgány nazývají zastupitelstvo města, rada města, 

starosta a městský úřad, v čele statutárních měst včetně hlavního města však stojí místo 
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starosty primátor a úřad města se nazývá magistrát, v názvech dalších orgánů je před slo-

vem „města“ příslušný přívlastek („hlavního“, „statutárního“). Orgány městysů jsou zastu-

pitelstvo městyse, rada městyse, starosta a úřad městyse. Obec v rámci své samostatné pů-

sobnosti spravuje sama záležitosti, které jsou v jejím zájmu a v zájmu jejích občanů, pokud 

je nespravuje kraj. Obecní úřad zároveň v rámci přenesené působnosti vykonává státní 

správu v rozsahu vyplývajícím ze zákonů, přičemž některé obce mají některé působnosti 

přenesené působnosti nejen pro vlastní území, ale i pro území širšího správního obvodu. 

[9] 

1.4.1.1 Zastupitelstvo obce 

V oblasti samosprávy je zastupitelstvo hlavním samosprávným orgánem, rozhoduje usne-

sením a může přijímat obecně závazné vyhlášky. Schvaluje např. územní plán obce a její 

rozpočet, zřizuje a ruší obecní policii, rozhoduje o vyhlášení místního referenda či volí 

nebo odvolává starostu. Rozhodnutí zastupitelstva vykonává rada obce. Obecní samospráva 

rozhoduje mj. např. o opravě chodníků, otevření mateřské školky, má možnost poskytnout 

nízký pronájem obecních prostor a tím umožní např. zavedení soukromé lékařské ordinace 

v obci, zajišťuje osvětlení, dopravu do dalších obcí, zřizuje hřiště, autobusové zastávky, 

podporuje kulturní život v obci tím, že spolupracuje se spolky, pořádá výstavy, plesy. 

1.4.1.2 Rada obce 

Rada obce je výkonným orgánem obce v oblasti samostatné působnosti obce. Při výkonu 

samostatné působnosti se odpovídá obecnímu zastupitelstvu. Obecní radě nepřísluší rozho-

dovat v oblasti přenesené působnosti obce tj. není orgánem státní správy, s výjimkou vydá-

vání obecně závazných vyhlášek. Při tomto výkonu přenesené působnosti je odpovědna 

krajskému úřadu. Obecní rada je složena ze starosty, jeho zástupce či zástupců dalších rad-

ních, kteří jsou voleni obecním zastupitelstvem z řad jeho členů. Počet členů obecní rady 

musí být vždy lichý, při čemž nejméně má 5 a nejvýše 11 členů. Tento počet nesmí být 

vyšší než činí jedna třetina členů obecního zastupitelstva. V obcích, kde obecní zastupitel-

stvo má méně než 15 členů se obecní rada nevolí a úkoly, které by jinak plnila, zabezpečuje 

starosta. Zasedání obecní rady jsou na rozdíl od zasedání obecního zastupitelstva neveřej-

ná. Obecní rada se schází podle potřeby a usnáší se většinou hlasů svých členů. 
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1.4.1.3 Starosta 

Starosta je v Česku nejvyšší představitel místní samosprá-

vy, městské nebo obecní (případně zastupitelstva městské části či městského obvodu, po-

kud existuje). Vykonává obecní správu a zastupuje obec navenek. Starostu volí zastupitel-

stvo obce. Ve statutárních městech se tato funkce nazývá primátor. Práva a povinnosti sta-

rosty jsou upraveny zákonem číslo 128/2000 Sb. o obcích. 

1.4.1.4 Obecní úřad 

Obecní úřad plní úkoly, které mu uloží obecní rada nebo zastupitelstvo a pomáhá jednotli-

vým komisím a výborům obecního zastupitelstva v jejich činnosti. [8] 

1.5 Program rozvoje měst, obcí a regionů 

Jedná se o středně dobý dokument, který stanoví zaměření podpory regionálního rozvoje 

pro jeden nebo společně pro více podporovaných regionů. Cílem programu rozvoje je dia-

gnostikovat vymezené území, identifikovat předpoklady a problémy rozvoje. Dále vypra-

covat strategii municipálního a regionálního rozvoje a poskytnout náměty na projekty k 

podpoře hospodářského a sociálního rozvoje regionu a jeho částí včetně přiměřeného sta-

novení priorit prostorového rozvoje socioekonomických aktivit nadregionálního významu 

v časových horizontech. 

Výsledný dokument by měl umožnit, aby pro akceleraci podnikání a usměrnění vývoje 

osídlení směrem příznivým byly vytvořeny vhodnou aktivizací předpoklady a možnosti 

regionálního a lokálního rozvoje.  A především by měl respektovat principy trvale udržitel-

ného rozvoje. [3] 

1.6 Části strategického plánování 

Celkem rozlišujeme čtyři části strategického plánování: jedná se o analytickou část, strate-

gickou část, realizační část, hodnotící a monitorovací část. 
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Schéma č. 1: části strategického plánování [4] 

1.6.1 Analytická část 

Jedním ze základních ukazatelů analytické částí je profil území. Jedná se o socioekono-

mickou analýzu územních jednotek, která je zaměřena pouze na významné informace pro 

strategickou část. Profil území se především soustředí na popis současného stavu území ve 

srovnání s dalšími regiony. Dále zde můžeme nalézt identifikaci hlavních problému, které 

jsou vymezeny místními aktéry.  

Velikost obsahu profilu území záleží na rozsahu zkoumaného území a také na zhotoviteli 

programu. Analytická část by tedy měla obsahovat socioekonomickou analýzu, analýzu 

předchozích zkušeností a realizovaných programů, SWOT analýzu ( slabé a silné stránky, 

příležitosti a hrozby), hodnocení mikroregionu a rozvojích center. Hlavní témata profilu 

území tedy mohou být: 

• Základní charakteristika území 

• Osídlení resp. územní vývoj 

• Obyvatelstvo 
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• Bydlení a občanská vybavenost 

• Ekonomika 

• Zemědělství 

• Průmysl a stavebnictví 

•  Služby 

• Vzdělání, zdravotnictví, sociální služby, volnočasové aktivity 

• Cestovní ruch 

• Trh práce 

• Technická a dopravní infrastruktura 

• Životní prostředí 

• Vnější vztahy 

• Identifikace územních disparit významných socioekonomických ukazatelů 

Součástí analytické části je také SWOT analýza (S – Stengths, W – Weaknesses, O – Op-

portunities, T – Threats), díky niž můžeme poznatky získané z profilu území rozdělit na 

vnitřní a vnější resp. pozitivní a negativní podmínky. 

Pomocí SWOT analýzy můžeme identifikovat silné stránky (Stengths) a slabé stránky 

(Weaknesses) nebo příležitosti (Opportunities) a hrozby (Threats) zvoleného území. Ana-

lýzu dále můžeme rozdělit na externí a interní. SWOT analýza je nezbytnou součástí pro-

gramových dokumentů. Ve většině případů stačí zpracovat pouze silné a slabé stránky. Na 

slabé a silné stránky pak navazuje formulování cílů a priorit.  

Tyto silné a slabé stránky vyplývají individuálně z vlastního prostředí každého regionu, 

mikroregionu, města nebo obce. U většiny slabých stránek je potřeba analyzovat jejich pří-

činy a pak pochopit příslušné disparity a hlavně zda jsou trvalého či strukturálního charak-

teru nebo jen dočasného. Hlavním cílem SWOT analýzy je zhodnotit silné a slabé stránky 

tak, aby se na jejich základě daly jasně formulovat cíle a priority rozvojového programu. 

[3] 
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Schéma č. 2: složení SWOT analýzy [11] 

1.6.2 Strategická část 

Ve strategické částí je hlavním cílem určit rozsah a zaměření plánovaných změn při použití 

poznatku z analytické částí. Jedním ze základních charakteristických znaků strategické 

části je její hierarchické uspořádání. Počet stupňů hierarchického uspořádání ovlivňuje 

stejně jako u části analytické velikost zkoumaného území a zpracovatel. Každá strategická 

část obsahuje vizi. Jedna se o popis stavu území, kterého by mělo být dosaženo v delším 

časovém horizontu. Vize je vrcholem hierarchické části a každý níže uvedený stupeň by 

měl přispět k naplnění vize. 

I. Stupeň strategické část - cíle (hlavní cíle, souhrnné cíle, prioritní oblast) 

V této části hierarchického uspořádání by mělo dojít k rozvedení vize na základně po-

znatků získaných v části analytické. Jedná se o detailní popis budoucího stavu zkoumaného 

území. 

II. Stupeň strategické části - priority (dílčí cíle, specifické cíle, strategické cíle) 

Priority znázorňují cestu k naplnění cílů. Dochází zde k prolínání konkurenčního (variant-

ního) horizontálního vztahu mezi prioritami se vztahem nekonkurenčním (doplňkovým) 

mezi prioritami.  

III. stupeň strategické části – opatření 

 

SWOT analýza 

 

Interní analýza 

 

Externí analýza 

 

Příležitosti  

 

Hrozby 

 

Silné stránky 

 

Slabé stránky 
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Opatření vedou k naplnění priorit. Jedná se o nejvíce detailní část z celého hierarchického 

uspořádání. Důležitým krokem je stanovení priorit v rámci opatření.  

 

 

Schéma č. 3: jednotlivé stupně strategické části [11] 

Jestliže shrneme všechny tři úrovně strategické části, zjistíme, že tedy obsahuje globální 

cíl, strategické nebo specifické cíle, priority, opatření a aktivity, náměty na projekty. [3] 

1.6.3 Realizační část 

Cílem realizační části je realizace programů a projektů. Jedná se o nejdůležitější část celé-

ho procesu strategického plánování. Realizační část se dělí na specifikaci opatření a reali-

zace projektu. 

Specifikace opatření 

Jedná se o přechod mezi strategickou a realizační části. Cílem jsou specifikace podmínek 

pro předkládání projektů v rámci daných opatření. Standardizovaná podoba specifikace 

opatření zahrnuje konkrétní příklady programu rozvoje.  

Studie proveditelnosti 

Cílem této části je na základě specifikovaných opatření zpracovat seznam konkrétních čin-

ností plánovaných v krátkodobém časovém horizontu (1 rok) obsah činností, konkrétní 

výstupy včetně kvantifikace, rozpočtové zajištění, zodpovědné osoby a termín naplnění. [2, 

8] 
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1.6.4 Monitorovací a hodnotící část 

Podstatou hodnocení a monitoringu je kontrolovat realizaci projektů tak, jak byly napláno-

vány a naplnit cíle strategické části programu na všech stupních. Rozlišujeme tři úrovně 

naplnění programů a to: 

• účinek  

• výsledek 

• výstup 

[2, 8] 

Hodnocení programu rozvoje může probíhat v třech fázích: 

• Předběžné hodnocení (ex ante) -  v této fázi dochází k definování očekávaných hod-

not ukazatelů. Toto hodnocení musí probíhat nejpozději v realizační části. 

• Průběžné hodnocení (in terim) – jedná se o každoroční hodnocení naplňování pro-

gramu a v případě nedostatku i s doporučením případných změn.  

• Konečné hodnocení (ex post) –  v tomto případě dochází ke shodě konečného stavu 

s předběžným hodnocením. [3] 

Na zpracování programu se podílí zejména tito aktéři: 

• Místní aktéři – jde především o samosprávné orgány obcí a krajů, kteří se podílejí na 

přípravě zadání a schválení programu. Mají rozhodovací roli a podílejí se na jmenování 

řídící skupiny. 

• Řídící skupina – zde dochází ke koordinaci prací na programu, praktická příprava a 

schválení jednotlivých částí (zástupci hospodářské komory, podnikatelských svazů, 

neziskových organizací). 

• Pracovní skupina – tato skupina podává návrhy dílčích částí programů pro schvále-

ní řídící skupinou. [1] 

• Zpracovatel programu (konzultant) – jedná se o odborného garanta, který ručí za 

tvorbu programů, metodologické zaštítění tvorby programů, odpovědnost za odbornou  

a technickou kvalitu programů (regionální rozvojové agentury, specializované poraden-

ské firmy). 
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1.7 Rozvojové problémy  

Rozvojové problémy ( slabé stránky, bariéry ) vyplývají z nedostatečného objektivního či 

subjektivního rozvinutí vnějších a vnitřních podmínek během dosavadního rozvoje regio-

nu. Dále mohou vyplývat z přecenění jejich možností, které neodpovídají komplexnímu 

optimu jejich rozvoje. Rozvojové problémy ovlivňují, až determinují směry a dynamiku 

dalšího rozvoje daného území. Rozhodujícím kritériem zpravidla bývá určení relativní 

úrovně rozvoje dané složky, vzhledem k celostátní či krajské situaci, většinou 

v následujícím členění: 

• Poloha a vnější vztahy  

• Přírodní zdroje 

• Obyvatelstvo 

• Životní prostředí  

• Osídlení 

• Bydlení 

• Kultura a památky 

• Infrastruktura, občanské vybavení, technické vybavení a doprava 

• Sociální sféra 

• Financování a majetek 

• Trh práce 

• Zemědělství 

• Průmysl a stavebnictví 

• Cestovní ruch a rekreace 

[3] 

1.8 Rozvojové předpoklady 

Na základě analýzy se vyhodnotí stávající kvantitativní a kvalitativní úroveň vnějších a 

vnitřních podmínek, předpokladů, problémů a bariér rozvoje regionu. Na jejím základě lze 
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stanovit, jaké faktory jakožto rozvojové předpoklady a možnosti mohou vedle slabých strá-

nek zásadním způsobem ovlivňovat směry a dynamiku dalšího vývoje regionu.  

Základním hodnotícím kritériem pro posouzení jednotlivých jevů a faktorů jako rozvojo-

vých předpokladů a možností je komparace regionu se situací v sousedních regionech. 

Rozvojové předpoklady a možnosti jsou zpravidla formulovány podle základních funkč-

ních složek, okruhů a specifických sfér tak, jak jsou sledovány v analytické části. Uvádějí 

se pouze ty předpoklady, které svou povahou zásadně determinují budoucí vývoj celého 

regionu nebo alespoň jeho podstatné části. [3] 

1.9 Rozvojové cíle 

Strategie regionálního rozvoje vychází z následujících cílů. 

• Cíl rozvoje: restrukturalizace a stabilizace strukturálně slabých mikroregio-

nů a sídel. 

• Cíl konvergence: vyrovnávání životních a pracovních podmínek mezi mik-

roregiony a sídly s různou úrovní rozvoje.  

• Cíl ochrany: zachování, obnova a propojení přírodní krajiny včetně jejich 

příslušných funkcí ve vyváženou a propojenou síť napojenou na regionální, 

národní a nadnárodní systémy. Totéž se týká zachování regionální kulturní 

identity, historického dědictví měst a venkovských sídel a celkové pestrosti 

krajiny. 

• Cíl akcelerace: podporovat rozvojová centra regionu. Do těchto center 

směřovat rozhodující investice do infrastruktury a výstavby bytů, dlouho-

době podporovat rozvoj drobného a zejména středního podnikáním, cíleně 

vytvářet podmínky pro příchod zahraničního i domácího kapitálu. [3] 

1.10 Cíle a priority 

Zdůvodnění celkové strategie musí být provedeno na úrovni globálního cíle. Strategické, 

specifické i operační cíle musí být zdůvodněny na základě vznikajících potřeb, identifiko-

vaných na základě hlavních nerovností a problémů zjištěných v regionech, mikroregionech, 

městech a obcích. Poté je třeba na stanovené cíle navázat priority a opatření. 
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• strategický ( specifický ) cíl – priorita 

• operační cíl – opatření 

• opatření se může rozpracovat na úroveň aktivit či akcí. 

Důležitá je vnitřní propojenost mezi socioekonomickou analýzou, SWOT analýzou, jednot-

livými úrovněmi cílů programu, prioritami a opatřeními. Při definování cílů je mnohdy 

potřebné určení jejich kvantifikace. Kvantifikované cíle tvoří základnu pro případné moni-

torování a hodnocení programu. [3] 
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2 ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKA MĚSTA MORAVSKÝ BEROUN 

2.1 Geografické vymezení  

Moravský Beroun leží v severovýchodní části Olomouckého kraje. Je vzdálen 33 km od 

krajského města Olomouc a severovýchodním směrem 17 km od města Šternberk. Morav-

ský Beroun má 3332 obyvatel. [4] 

 

Obrázek č. 1: Poloha města Moravský Beroun [5] 

Město má předpoklady k tomu, aby se stalo jedním z důležitých turistických středisek Níz-

kého Jeseníku. Dříve Moravský Beroun spadal pod okres Bruntál v Moravskoslezském 

kraji, avšak k 1. lednu 2005 přešel pod Olomoucký kraj. Celková katastrální výměra je 

5122 ha. Nadmořská výška sídla je 533 m n. m. a je tvořena převážně kopcovitým reliéfem. 

Mírné klima s průměrnou roční teplotou 7, 4 °C. Průměrné srážky zde dosahují ročně od 

726 do 732 mm. Moravský Beroun je především hlavním střediskem mikroregionu Morav-

skoberounsko, který je tvořen z šesti obcí. Jedná se především o: 

• Moravský Beroun 

• Norberčany 

• Horní Loděnice 
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• Hraničné Petrovice 

•  Domašov nad Bystřicí 

• Jívová 

Celkový počet obyvatel mikroregionu činí cca 7000 obyvatel. Území, na niž se mikroregi-

on rozkládá, tvoří plochu o výměře 13 509 ha. Mikroregion Moravskoberounsko sousedí 

na severu s Mikroregionem Slezská Harta, jedná se o obce Lomnice a Roudno.  Na výcho-

du potom sousedí s Mikroregiony Slunečná ( Krišťanovice a Dvorce ) a Moravice ( Budi-

šov nad Budišovkou).  Jižní část sousedí s Vojenským prostorem Libavá a Mikroregionem 

Šternbersko. Na západní straně pak sousedí s Mikroregionem Rýmařovsko ( Dědřichov nad 

Bystřicí). Výrazný podíl na vzhledu současné krajiny měla hornická a především zeměděl-

ská činnost, která se však nerozvinula do intenzivní formy vlivem méně příznivých půd-

ních a klimatických podmínek. Celková výměra zemědělské půdy činí 2851 ha, což tvoří 

asi 55,65 %  půdního fondu Moravský Beroun. Tato hodnota koresponduje ve srovnání 

s hodnotami, jak krajskými 34, 5 %, tak s národními 33,5 %. [4] 

Typ půdy Výměra v ha Celková výměra v ha 

Orná půda 1 412 
Zemědělská půda 

2 851 
Zahrady, ovocné sady 27 

Trvalé travní porosty 1 412 

Lesní pozemky 1 866 

Nezemědělská půda 

2 272 

Vodní plochy 28 

Zastavěné plochy 51 

Ostatní 327 

Tabulka č. 1 Bilance půdy města Moravský Beroun k 31.12.2008 [4] 
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2.2 Historie  

Dějiny města souvisí s historickým vývojem šternberského panství. Základy města položil 

v polovině 13. století  Zdislav ze Šternberka, který vlastnil podhoří Nízkého Jeseníku jako 

výsluhu od krále Přemysla Otakara II. Jedna z prvních zmínek o městě Moravský Beroun 

naznačuje, že město vzniklo kolem roku 1339. Důsledkem jeho vzniku byla hornická čin-

nost. Toto tvrzení dokazuje městský znak, který obsahuje kleště a hornické kladivo. Díky 

německé okupaci se město stalo střediskem dolování a zpracování železné rudy. Tyto práce 

řídil horní úřad, v jehož čele byl hormistr. Cech kovářský se tak stal nejstarším cechem ve 

městě. Počátkem roku 1955 město získalo od císaře Rudolfa II. právo vykonávat výroční 

trhy a po čase i právo volného obchodu a trhu, ale především právo výčepní. Díky nábo-

ženské svobodě v druhé polovině 16. století dochází k nové vlně německého přistěhovalec-

tví a dohází k postupnému vytrácení českého obyvatelstva. Hospodářský úpadek a bída, 

vyvolané třicetiletou válkou, přináší do města fanatismus čarodějnických procesů. Až kon-

cem 18. a začátkem 19. století město začíná pomalu rozkvétat. Tento rozkvět je spojen 

s tkalcovskou výrobou a textilním průmyslem. Současným nástupcem tohoto průmyslu je 

podnik Granitol a. s. , jež je nejvýznamnějším zaměstnavatelem v regionu. Především se 

tento podnik zabývá výrobou plastových, obalových a svařovaných výrobku z fólií. 

V dnešní době je největším výrobcem fólii v České republice. Další rozkvět probíhá ve 

městě roku 1872, kdy je dokončeno železniční spojení s Olomoucí a v roce 1928 kdy je 

zahájena autobusová doprava. [4] 

2.2.1 Historické památky 

Okres Moravský Beroun byl na začátku 20. století osídlen téměř výhradně Němci. Příliv 

českého obyvatelstva nastal teprve po vzniku Československé republiky. K historickým 

památkám patří rodný dům prof. C. Hanela (1751-1820), učitele Jakuba Jana Ryby, rektora 

a faráře ve Staré Vodě, který stojí na náměstí. Dominantou města je farní kostel Nanebe-

vzetí Panny Marie v renesančním slohu, který byl postaven v letech 1606 -1610, s nejstar-

šími varhanami na Moravě. K pamětihodnostem taktéž patří velmi kvalitní barokní plastika 

Panny Marie Immaculaty z roku 1760, která bude po rekonstrukci náměstí umístěna zpět na 

náměstí, dále litinová plastika Vítězného Krista s praporem z roku 1868, secesní náhrobek 

s bronzovou postavou truchlící ženy z počátku 20. století, obnovená kaple na Křížovém 

vrchu, kostel Povýšení Svatého Kříže s fragmentem gotického původu, budova radnice ze 
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17. století, budova fary z 16. století, která byla prohlášena roku 2006 kulturní památkou a 

budova školy z počátku 20. století. V Nových Valteřicích se nachází unikátní lovecký zá-

meček - technická památka zakoupená na průmyslové výstavě v Paříži roku 1848. Na sever 

od Moravského Berouna v místní části Čabová stojí za obdiv  kamenný kříž  z roku 1731, 

dílo sochaře Sebalda Kapplera, který byl restaurován v roce 2006. [4] 

 

Obrázek č. 2: Historická fotografie města Moravský Beroun [6] 



UTB ve Zlíně, Fakulta managementu a ekonomiky 34 

 

3 OBYVATESTVO A VZDĚLANOST 

3.1 Obyvatelstvo 

Počet obyvatel je základním kvantitativním ukazatelem, který vymezuje rozsah populace 

určitého území. V Moravském Berouně žije k 31.12. 2007, 3332 obyvatel. Produktivní 

složka obyvatelstva je zastoupena 69,87%, což je porovnatelná hodnota Olomouckého kra-

je. Počet obyvatel klesá, ať už v důsledku přirozeného úbytku nebo migrace. V roce 2006 

byl celkový přírůstek 23 obyvatel, přitom převažuje přirozený přírůstek, který činí 43 dětí.  

Vývoj, v jehož rámci došlo k několika zásadním společenským zvratům – dvěma světovým 

válkám, okupaci a následné národnostní výměně obyvatelstva, v období socialistické re-

publiky socialistické změny a konečně návrat do demokratické vývojové etapy. [9] 

Rok 1930 1950 1961 1970 1980 1991 2001 2007 

Počet obyvatel 4 326 2 635 2 834 2 956 2 827 3 523 3 431 3 332 

Tabulka č. 2: Počet obyvatel města Moravský Beroun ( 1930 – 2007) [4] 
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Graf č. 1: vývoj počtu obyvatel v letech 1930 – 2007 [11] 

Z celkového počtu obyvatel města mají ženy nepatrnou převahu, tvoří 50,45%. Tento stav 

je způsoben především větší úmrtnosti mužů ve vyšších ročnících. Předností Moravskobe-

rounska je především nízký průměrný věk obyvatelstva. Tento průměrný věk je pod okres-

ním, krajským i celorepublikovým průměrem. Zastoupení mladšího obyvatelstva u obou 

pohlaví je téměř vyrovnané. V průběhu prvé poloviny devadesátých let minulého století 
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došlo k zhoršení migrace. Hlavní příčiny těchto změn mají obecnější povahu a lze je proto 

označovat za všeobecně platné nejen pro Českou republiku, ale do značné míry i pro ev-

ropské posttotalitní země. 

 2003 2004 2005 2006 

Počet obyvatel 3 369 3 325 3 309 3 332 

 Z toho ženy 1 695 1671 1 668 1681 

Ve věku 0-14 let 618 582 557 - 

Z toho ženy 322 309 294 - 

Ve věku 15-59 let 2 321 2 303 2 312 - 

Z toho ženy 1 131 1 116 1 125 - 

Ve  věku 60–64 let 118 120 121 - 

Z toho ženy 57 59 60 - 

Ve věku 65 let a více 312 320 319 - 

Z toho ženy  185 187 189 - 

Tabulka č. 3: struktura obyvatelstva dle věku za rok 2008 [9] 

Z výše uvedené tabulky můžeme vidět, že v roce 2006 došlo po dvou letech opět 

k mírnému zvýšení obyvatel. Ovšem z dlouhodobého hlediska dochází k poklesu počtu 

obyvatel, což je způsobeno především velkou migrací mladých lidí do větších měst, větši-

nou za prací. Mladí lidé po ukončení studia zůstávají ve městech. Chybí zde motivace vra-

cet se zpět, ať už z důvodů nedostatku pracovních příležitostí, nízké platové třídě nebo 

obtížného zajištění bydlení. Obyvatel v Moravském Berouně stále ubývá, populace stárne a 

rodí se stále méně a méně dětí. Hlavním důvodem mírného poklesu obyvatelstva je eko-

nomická a společenská transformace po roce 1989, která umožňuje větší a širší možnost 

pracovní realizace, oddalování vstupu do manželství a založení rodiny, větší příležitosti 

zahraničního studia. [4] 
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 2003 2004 2005 2006 

Celková změna počtu obyvatel -38 -44 -16 23 

Přirozený přírůstek obyvatel -11 8 -7 18 

Počet živě narozených 26 32 29 43 

Počet zemřelých 37 24 36 25 

Přírůstek stěhováním -27 -52 -9 5 

Počet přistěhovalých 59 39 86 60 

Počet vystěhovalých 86 91 95 55 

Tabulka č.4 : Pohyb obyvatel v letech 2003 – 2006 [4] 

Moravský Beroun dosahuje nadprůměrných hodnot ve věkové struktuře obyvatelstva v 

porovnání s ostatními regiony. Jedná se o jedem z mála regionů, kde převažuje obyvatel-

stvo v předproduktivním věku nad obyvatelstvem ve věku poproduktivním, což se projevu-

je i v indexu stáří. Tento index stáří udává poměr dětí do 14 let k obyvatelstvu v poproduk-

tivním věku – starší 60-ti let. Hodnota tohoto indexu posledních deset let roste. V Olo-

mouckém kraji tato hodnota vzrostla z 88 (1993) na 123 (2003), to znamená, že na 100 dětí 

ve věku od 0 do 14 let připadá 123 osob ve věku 60 a více. Tuto výjimku tvoří pouze 

správní obvody Hanušovice, Moravský Beroun a vojenský újezd Libavá. Populace tohoto 

typu se nazývá populací progresivního typu. Jak můžeme vidět v následující tabulace z let 

1991 a 2001, je patrné, že v tomto regionu se věková struktura obyvatelstva zhoršila. Za-

tímco v roce 1991 měl index stáří hodnotu 40,6 a rozdíl mezi obyvatelstvem v předproduk-

tivním a poproduktivním věku činil 581, do roku 2001 narostl na hodnotu 63,2 a rozdíl byl 

už jen 251 osob. [9] 

Obyvatelstvo v letech 1991 

0-14 let 979 

15-59 let 2 146 

60 a více 398 

Index stáří 1991 40,6 

Tabulka č. 5: Index stáří v roce 1991 [4] 
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Obyvatelstvo v letech 2001 

0-14 let 682 

15-59 let 2 318 

60 a více 431 

Index stáří 2001 63,2 

Tabulka č. 6: Index stáří v roce 2001 [4] 

V budoucnu lze očekávat další nárůst seniorů, kteří se řadí do ekonomicky neaktivní složky 

obyvatelstva. Příčinou tohoto nárůstu je přechod početně silných poválečných ročníků do 

důchodového věku. Stáří populace způsobuje nejen klesající podíl dětské složky 

v populaci, ale také zvyšující se průměrný věk obyvatelstva. 

3.2 Vzdělanost 

Jedním z mnoha důležitých ukazatelů kvality lidských zdrojů je vzdělanost. Čím je lepší 

vzdělaností struktura obyvatel, tím je větší předpoklad úspěšného sociálního a ekonomic-

kého rozvoje. Porovnání vzdělanostních parametrů obyvatel města Moravský Beroun za 

Olomoucký okres, svědčí o vyšším zastoupení osob se středním odborným vzděláním a 

vyučením na úkor osob se vzděláním středoškolským a vysokoškolským. [8, 9] 

Vzdělání Počet vzdělaných  Podíl v % 

Bez vzdělání 43 1,6 

Základní vzdělání  841 30,6 

Vyučení a střední odborné  1146 41,7 

Úplné střední vzdělání s maturitou 517 18,8 

Vyšší odborné a nástavbové  47 1,7 

Vysokoškolské  105 3,8 

Nezjištěno 50 1,8 

Tabulka č. 7: Vzdělanostní struktura obyvatelstva města Moravský Beroun ( starší 15 let) za rok 2007 

[10] 
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Vzdělanostní struktura staršich 15-ti let

2%
30%

41%

19%

2%

4%

2%

Bez vzdělání Základní vzdělání

Vyučení a střední odborné Úplné střední vzdělání s maturitou

Vyšší odborné a nástavbové Vysokoškolské

Nezjištěno

Graf č. 2: vzdělanostní struktura starších 15-ti let [11] 

V městě se nachází jen mateřská školka a základní škola, což je velmi nevyhovující struk-

tura z hlediska toho, že žáci, kteří absolvují základní školu odejdou studovat na střední a 

vysoké školy do větších měst, kde následně zůstávají z důvodu lepšího pracovního uplat-

nění a vyšší mzdové úrovně. Díky tomuto odlivu mladých lidí chybí v obci potřebná kvali-

fikovaná pracovní síla, a v důsledku nepřítomnosti učiliště chybí i odborná pracovní síla. 

[9] 
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4 HOSPODÁŘSKÁ CHARAKTERISTIKA  

4.1 Trh práce 

Jedním z velice důležitých kritérií rozhodujících o významu podnikatelských aktivit a prů-

myslu je zaměstnanost. Ekonomicky aktivní je téměř polovina obyvatel města Moravský 

Beroun. Pověřený úřad Moravského Berouna patří mezi  nejvíce postižené regiony Olo-

mouckého kraje. Dokazuje to analýza z programu rozvoje Olomouckého kraje. Dle ostat-

ních ukazatelů patří město do regionu s nevětším strukturálním postižením. Pokles kupní 

síly obyvatelstva, nízká úroveň průměrných výdělku a růst nezaměstnanosti má za násle-

dek, že se většina malých a středních podnikatelů se v dnešní době ocitá ve špatné ekono-

mické situaci. Především nedostatek finančních prostředků, dostupných informací pro pod-

nikatele a omezené možnosti podpory začínajícím malým a středním podnikatelům působí 

velice negativně na rozvoj malého a středního podnikání. Další rozvoj podnikatelských 

aktivit na krajském území je především podmíněn investicí do technické infrastruktury. 

Nejdůležitějším krokem zlepšení této situace je vstřícný přístup ke všem investorům. Na 

Moravskoberounsku bylo v roce 1991celkem evidováno 2 502 ekonomicky aktivních oby-

vatel, což je 51,7 % z celkového počtu obyvatel. Důsledkem dlouhodobého ekonomického 

poklesu je jeden z demografických trendů a to stárnutí populace. [4, 9] 

Pracující obyvatelstvo Počet obyvatel Počet celkem 

Celkem 1417 

Ekonomicky aktivní obyva-

telstvo 1760 

Pracující důchodci 29 

Ženy na mateřské dovolené 20 

Nezaměstnaní 344 

Nepracující důchodci 611 Ekonomicky neaktivní oby-

vatelstvo 1635 Žáci, studenti a učni 691 

Tabulka č. 8: Ekonomicky aktivní obyvatelstvo k 31. 12. 2008 [10] 

V roce 2008 bylo v Moravském Berouně celkem 1761 ekonomicky aktivních obyvatel, což 

je asi 51,32 % z celkového počtu obyvatel. Ekonomicky neaktivní představovali celkem 

47,65 %, to je 1635 obyvatel, tato skupina je tvořena převážně nepracujícími důchodci, 
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žáky, studenty a učni. V roce 2006 bylo celkem zaznamenáno 361 uchazečů o práci a 

v roce 2007 se tento počet snížil o 86 uchazečů. Míra nezaměstnanosti tak byla 15,6 %. 

Pokles ekonomické aktivity převážně souvisí s odchodem do invalidního nebo předčasného 

starobního důchodu. Převážně starší lidé s nižší kvalifikací a sníženou schopností se rekva-

lifikovat začali být vytlačování ze zaměstnání mladšími a kreativnějšími. 

V rámci obce 890 

Vyjíždějící do zaměstnání 

celkem 1328 

V rámci okresu 147 

V rámci kraje  15 

Do jiného kraje 223 

Vyjíždějící do zam. denně 

mimo obec 
244 

Žáci vyjíždějící denně mi-

mo obec  
126 

Tabulka č. 9: počet vyjíždějících do zaměstnání a škol (2007). [10] 

Jak můžeme vidět v tabulce č. 3 v roce 2007 do zaměstnání mino obec dojíždělo 11% oby-

vatel v rámci okresu, 1 % v rámci kraje a do jiného kraje pak dojíždělo 17 % občanů. 

V okrese Olomouc se mzdy pohybují pod, jak krajským, tak i celostátním průměrem a jsou 

tak srovnatelné s okresem Šumperk. Tyto nižší mzdové náklady jsou konkurenční výhodou 

pro potenciální investory, ale také motivací odchodu mladých lidí do regionů či krajů s 

vyššími mzdovými náklady. [4] 
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Průměrná měsíční mzda zaměstnance 

Průměrná měsíční mzda za-

městnance 

fyzické osoby přepočtené po-

čty 

Kč 
2004/2005 

Index 
Kč 

2004/2005 

Index 

Olomoucký kraj 16 191 104,8 16 675 104,9 

Z toho okres     

Jeseník 14 609 105,4 15 018 105,8 

Olomouc 16 752 105,8 17 389 105,7 

Prostějov 15 845 103,4 16 277 103,5 

Přerov 16 279 103,9 16 621 104,0 

Šumperk 15 691 104,6 16 096 104,9 

     

ČR celkem 19 030 105,5 19 631 105,6 

Tabulka č. 10: Mzda v olomouckém kraji ( 2005 ) [10] 

Hlavním problémem občanů města z pohledu zaměstnanosti zůstává malý počet pracov-

ních příležitostí na celém území města. Proto občané musí hledat pracovní příležitosti mi-

mo tento region. Občané, kteří vyjíždějí za zaměstnáním mimo město a kteří naopak do 

města za zaměstnáním dojíždějí, jsou početně srovnatelné. Toto svědčí o nevhodné struktu-

ře kvalifikace obyvatel města. Schází zde především místní kvalifikovaná pracovní síla. Ve 

městě není žádná střední škola. Absolventi základní školy odcházejí na střední školy do 

větších měst, kde po ukončení studia zůstávají, protože tam snáze nacházejí pracovní 

uplatnění, dosahují tam vyšší platové úrovně a mají i celkově lepší podmínky k bydlení a 

společenskému vyžití. [9] 

4.2 Hospodářská sféra  

Celá oblast Nízkého Jeseníku je prakticky po celou dobu osídlení známa těžbou barevných 

rud a drahých kovů. Nejinak je tomu i na Moravskoberounsku, kde se těžba stala hlavním 
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motivem kolonizační aktivity, která vedla k založení zdejších osad. V průběhu staletí těžbu 

zlata a stříbra postupně vystřídala těžba železné rudy, pokrývačských břidlic a stavebního 

lomového kamene. Dodnes v okolí Čabové, kde bylo soustředěno nejvíce dolů na železnou 

rudu, upomínají na tamní těžbu zaniklé šachty, jenž by se daly v budoucnu mj. využít pro 

rozvoj cestovního ruchu. Dále se lidé v regionu, vyjma na těžbu navazujícího hutnictví, 

začali postupně živit zemědělstvím a řemeslnou výrobou zaměřenou zejména na tkalcov-

ství a zpracování tkanin. Moravský Beroun nemá příliš dobrou strukturu podnikatelských 

subjektů, protože většina regionu je závislá na jediném zaměstnavateli, tím je Granitol a. s. 

Jestliže by došlo k většímu neúspěchu tohoto podniku na trhu nebo dokonce k jeho zrušení 

došlo by k značnému nárůstu nezaměstnanosti v regionu. Mezi významné podniky ve měs-

tě patří: 

• Ondrášovka (Marila balírny) 

• Odborný léčebný ústav neurologicko-geriatrický, zřízený Olomouckým krajem (OLÚ) 

Ze správních úřadů a institucí ve městě působí: 

• Policie ČR 

• Městský úřad  

• Česká spořitelna, a.s.  

• Česká pošta, a.s.. 

Moravskoberounsko je velmi přitažlivé i pro zahraniční investory. Především nižší cenou 

pozemků. Limitujícím faktorem případných investic jsou nedostatečné inženýrské sítě měs-

ta. 

Fyzické osoby 466 

Z toho:  

Živnostníci 416 

Právnické osoby 64 

Z toho:  

Obchodní společnosti 21 

Tabulka č. 11: ekonomické subjekty na území Moravského Berouna za rok 2006 [10] 
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Sektor 2001 2006 Rozdíl 

Primér 15,0 %  4,4 % - 10,6 % 

Sekundér 51,0 %  53,2 %  +2,2 % 

Terciér 29,4 %  33,8 %  +4,4 % 

Nezjištěno 4,6%  8,6%  

Tabulka č. 12: Podíl sektorů národního hospodářství na zaměstnanosti (%) 2001-2006 [10] 

Sektor Počet subjektů % 

Zemědělství, myslivost, lesnictví 77 4,4 

Průmysl 808 45,9 

Stavebnictví 128 7,3 

Obchod, opravy motorových vo-

zidel a výrobků pro osobní potře-

bu a převážně pro domácnost 

115 6,5 

Ubytování a stravování  44 2,5 

Doprava, skladování a spoje  100 5,7 

Finanční zprostředkování  8 0,5 

Činnosti v oblasti nemovitostí a 

pronájmu; podnikatelské činnosti 
37 2,1 

Veřejná správa a obrana; povinné 

sociální zabezpečení  
74 4,2 

Školství a zdravotnictví  171 13 

Ostatní veřejné, sociální a osobní 

služby  
47 2,7 

Nezjištěné  152 8,6 

Celkem  1761 100 

Tabulka č. 13: Sektorová struktura zaměstnanosti města Moravský Beroun za rok 2006 [10] 
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4.2.1 GRANITOL, a.s.  

(se sídlem Partyzánská 464, Moravský Beroun 793 05) je hlavním regionálním tahounem 

ekonomiky. Jeho počátky lze zařadit do roku 1895 kdy Moritz Hansel spojením původní 

tkalcovny a barvírny zakládá tovární subjekt na výrobu nepromokavých tkanin a vodotěs-

ného papíru. Časem tato továrna začala vyrábět i tzv. „umělou kůži“, šlo o roztok celuloidu 

a buničiny v lihu a acetonu, dodávající plátnu neobvyklé vlastnosti, která dostala název 

Granitol (z latinského slova granit - síla, žula). Během následujících více než sto let prošla 

firma několika vývojovými stádii, kdy docházelo nejen ke změnám v jejím názvu, ale mě-

nila se i právní forma, sídlo společnosti, majitelé či celý výrobní program. V současné době 

je moderním prosperujícím podnikem, který se stal největším výrobcem PE fólií a obalo-

vých materiálů z polyethylenu v České republice. Výrobní program zahrnuje výrobu fólií 

pro balení potravin v domácnosti a průmyslu, fólií pro skupinové balení výrobků, smršťo-

vací i nesmršťovací fólie, hydroizolační a stavebné fólie, plachty pro použití v zemědělství, 

odnosné tašky, polypropylénové vázací pásky, potlačované fólie a další. Tyto výrobky na-

cházejí rozsáhlé uplatnění nejen na trhu České republiky, ale i v zahraničí, kam v současné 

době putuje asi třetina veškeré produkce, a to hlavně do zemí Střední a Západní Evropy. 

Mezi předmět podnikání společnosti patří i další doplňkové aktivity, jako obchodní čin-

nost, kovoobrábění, zámečnictví, silniční motorová nákladní doprava. Firma, Granitol a.s., 

jejímž majoritním akcionářem je společnost SLOVINTEGRA a.s., zaměstnává v součas-

nosti 385 zaměstnanců. [4] 

4.2.2 ONDRÁŠOVKA 

Přírodní minerální voda Ondrášovka je jímána ze zdrojů v Sedmi Dvorech v podzemním 

rezervoáru, jež jsou chráněny před znečištěním ochrannými pásmy. Vydatnost zdrojů je 

nadstandardně vysoká a konstantní; pokrývá okolo 20 % kapacity známých zdrojů v České 

republice. Stáčírna se nachází v obci Ondrášov, která také dala této přírodní minerální vodě 

název – Ondrášovka. Prameny mají teplotu 8 – 9 °C. Závod na plnění minerální vody do 

lahví byl postaven na počátku 20. století. Již od roku 1954 se Ondrášovka vyráběla i ve 

formě ochucené minerální vody. V roce 1993 byla stáčírna privatizována společností Heli-

os Praha, spol. s r.o., která provedla stavební a technologickou modernizaci. V roce 1994 

byla dokončena výstavba 3,5 km dlouhého minerálkovodu, který umožnil využívat mine-

rální vodu z nového zdroje Sedmi Dvorů. V roce 1995 byla uvedena do provozu linka na 
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stáčení Ondrášovky do PET lahví o objemu 1,5 l. Od července 2002 je minerální voda On-

drášovka a léčivá minerální voda Šaratica stáčena firmou Ondrášovka s.r.o. Z malé obce 

Ondrášov, v podhůří Nízkého Jeseníku, je minerální voda Ondrášovka každý den dodávána 

do řady meziskladů po celé zemi a předpokladem je i další rozšiřování. Celoroční počet 

zaměstnanců ve firmě Marila balírny a.s., provozovna Ondrášov je 80 kmenových zaměst-

nanců, od dubna do konce září 2006 se stav zvýší na 100 až 105 zaměstnanců díky zvýše-

ným požadavkům odbytu. [4] 

4.3 Hospodaření s financemi 

V oblasti Moravského Berouna ekonomika zaostává daleko za republikovým průměrem, je 

to hlavně kvůli nevyhovující kvalifikační struktuře pracovníků a špatnému podnikatelské-

mu klimatu. Příliš velké rozmístění ekonomických aktivit do jednotek minimální velikosti 

dává malou naději na zlepšující se obrat. Tento obrat se zatím dostatečně neprojevil ani v 

cestovním ruchu, který má největší šanci na další rozkvět a kde je zatím největší iniciativa 

soukromých podnikatelů, dokonce větší než v průmyslu. Ekonomická základna města spo-

lu s finanční situací jsou rozhodujícími faktory pro další rozvojové možnosti a celkové 

zhodnocení stavu města. Příjmem rozpočtů obcí jsou vedle daní od státu také poplatky 

místní, správní a poplatky spojené s životním prostředím, nedaňové příjmy, kapitálové pří-

jmy a dotace. Skutečné příjmy města dosáhly v roce 2006 přes 66 mil. Kč, výdaje města 

činily téměř 62 mil.Kč. V tom samém roce byla dokončena rekonstrukce Základní školy, 

jejíž konečná suma byla Kč 15 764 636,-. Z této částky bylo Kč 15 000 000,- dotováno 

Ministerstvem financí ČR. [9] 

Příjmy v tis. 

Kč 
2005 2006 2007 2008 

Daňové 24 767,46 23 279,51 27 716,32 25 315,242 

Nedaňové 2 685,81 2 090,79 2 674,62 2 472,939 

Kapitálové 435,71 3 113,87 3 397,84 1 650,000 

Dotace 16 521,66 37 804,47 23 008,88 11 723,000 

Celkem 44 410,64 66 288,64 56 797,66 56 487,181 

Tabulka č. 14: Vývoj příjmů města Moravský Beroun ( 2005 – 2008 ) [10] 
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Výdaje v tis. Kč 2005 2006 2007 2008 

Zemědělství a lesní hospodářství 798 849 659 365 

Průmysl,stavebnictví, obchod, služby 40 659 722 1000 

Doprava 1763 2099 1077 1540 

Vodní hospodářství 147 254 138 195 

Vzdělávání ZŠ 4392 20282 6191 7000 

Vzdělávání MŠ 80 80 80 7200 

Kultura, církve a sdělovací prostředky 1104 1455 1688 1137 

Tělovýchova a zájmová činnost 538 495 540 596 

Zdravotnictví 0 0 0 0 

Bydlení, kom. služby a územní rozvoj 2487 1688 1508 1487 

Ochrana ŽP 3554 3681 4002 2490 

Dávky a podpory v sociálním 

Zabezpečení 

10808 8436 2834 7000 

Sociální péče a pom. spol. činnost v SZ 858 7102 24932 19886 

Bezpečnost a veřejný pořádek 0 0 0 0 

PO a integrovaný záchranný systém 748 730 996 5800 

Státní správa a samospráva 9617 10632 10566 11936 

Finanční operace 1447 915 1445 1906 

Ostatní činnosti 1676 2307 4143 560 

Celkem 40057 61664 61521 56 487 

Tabulka č. 15: vývoj výdajů města Moravský Beroun ( 2005 – 2008 ) [10] 

 



UTB ve Zlíně, Fakulta managementu a ekonomiky 47 

 

44411
40057

66289
61664

56798
61521

56487
56487

0
10000
20000
30000
40000
50000
60000
70000

v tis. Kč

2005 2006 2007 2008

Rok

Porovnání příjmů a výdajů ( 2005-2008 )

Příjmy

Výdaje

 

Graf č. 3: Porovnání příjmů a výdajů  ( 2005 – 2008 ) v tis. Kč [11] 

V roce 2006 město Moravský Beroun zřídilo dvě příspěvkové organizace. Jedná se o zá-

kladní a mateřskou školu. Majetek předaný do správy příspěvkové organizace tvořil k 31. 

12. 2006 částku Kč 36 328 707,-. V roce 1998 město založilo obchodní společnost Městské 

služby Moravský Beroun s. r. o. Jedná se o společnost se 100% majetkovou účastí města. 

Tato společnost zabezpečuje služby podle živnostenských oprávnění a koncesních listin. 

Město vykonává podle zákona o obcích a zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravi-

dlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, zřizovatelskou funkci vůči organi-

začním složkám města. S účinností od 1.7.2001 zřídilo město k plnění svých úkolů v sa-

mostatné působnosti tyto organizační složky:  

• Městská knihovna a informační centrum 

•  Kino 

• Jednotka sboru dobrovolných hasičů  

V majetku města jsou budovy s bytovými i nebytovými prostory. K nejvýznamnějším bu-

dovám nebytového charakteru patří:  

• národní dům s restaurací R-klub 

• budova radnice 

• budovy základní školy  

• budovy mateřské školy  
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• budova základní umělecké školy  

• budova kina  

• budova hasičské zbrojnice  

• budovy v parku na Křížovém vrchu 

Rozpočet Města Moravský Beroun pro rok 2007 včetně financování byl sestaven jako vy-

rovnaný a činil Kč 75,453.726,-. V průběhu roku bylo provedeno 14 rozpočtových opatření 

se 261 úpravami. Rozpočet k 31.12.2007 činil Kč 70,223.089,-. K poklesu došlo především 

u financování a to nečerpáním přijatého úvěru na výstavu 27 bytových jednotek chráněného 

bydlení, v důsledku posunutí termínu dokončení stavby. Z původní plánované výše Kč 

15,593.000,- bylo ke konci roku čerpáno pouze Kč 9,479.246,-. Na tuto akci obdrželo Měs-

to Moravský Beroun v roce 2007 dotaci ve výši Kč 15,100.000,-, celkem obdrželo od 

MMR dotaci na akci „Dům s chráněnými byty“ ve výši Kč 21,600.000,-. Další faktorem, 

který snižuje původní výši rozpočtu, je rozpočet na dávky v hmotné nouzi. Původní rozpo-

čet pro rok 2007 činil Kč 13,830.000,-, upravený rozpočet činil Kč 3,595.800,- a čerpáno 

bylo pouze Kč 2,834.306,-.  

Naopak u daňových, nedaňových a kapitálových příjmů došlo oproti původnímu rozpočtu k 

navýšení celkem o cca 6 milionů Kč. Město v roce 2007 splácelo půjčku SFŽP – rekultiva-

ce skládky TKO ve výši 208 000,-Kč a úvěr na výstavbu 16 bytových jednotek ulice Sme-

tanova ve výši 598.668,-Kč. V současné době má město dluh z úvěrů a půjček v celkové 

výši 19,113.105,70 Kč, a to u Volksbank CZ na byty ulice Smetanova 635 ve výši Kč 

9,225.260,-, u SFŽP na rekultivaci skládky ve výši Kč 408.600,- na výstavbu Domu s chrá-

něnými byty ve výši Kč 9,479.245,70,- u Č.spořitelny. Město Moravský Beroun v roce 

2007 pokračovalo ve výstavbě Domu s chráněnými byty. Na tuto akci bylo uhrazeno z 

vlastních prostředků Kč 141.610,-, Kč 15,100.000,- z dotace a Kč 9,479.245,70,- z úvěru. 

[4] 
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5 OBČANSKÁ VYBAVENOST, KULTURNÍ A SOCIÁLNÍ 

STRUKTURA MĚSTA  

5.1 Zdravotnictví  

Pro obyvatele města Moravský Beroun a jeho okolí je zdravotní péče poskytována na stan-

dartní úrovni. Ve zdravotním středisku, které mají občané k dispozici se nalézá: 

• ordinace praktického lékaře pro děti a dorost 

• ordinace praktického lékaře pro dospělé  

• stomatologická ordinace pro dospělé 

Dále ve městě působí i stomatolog pro děti a velkou výhodou je lékárna, která se nachází 

na náměstí. Zdravotní péče je v Moravském Berouně zastoupena především ordinací speci-

alistu a to Odborným léčebným ústavem neurologicko – geriatrickým.  Olomoucký kraj 

zřídil tento ústav s kapacitou 128 lůžek, která jsou ve dvou budovách k léčbě dlouhodobě 

nemocných pacientů. Hlavním účelem zřízení je léčba dlouhodobě nemocných pacientů po 

odeznění akutního stádia onemocnění. Toto pracoviště nemůžeme považovat za pracoviště 

akutní léčby, avšak je zde poskytnuta následná péče po této léčbě. Nejedná se tedy pouze o 

léčbu na lůžku, ale ústav poskytuje i ambulantní, neurologické, interní, diabetologické, 

gynekologické, dermatologické a rehabilitační vyšetření. Můžeme zde také nalézt logope-

dickou poradnu, pracoviště rentgenové diagnostiky a biochemickou laboratoř.  Hlavním 

nedostatkem zdravotnictví města je v tom, že zde nejsou odborní lékaři natrvalo, avšak 

dojíždí jen jednou týdně. Problém tohoto rázu je však ovlivnitelný samosprávou, z důvodů 

takového, že síť poskytovatelů těchto služeb a především rozsah služeb určují zdravotní 

pojišťovny. Samospráva by v budoucnu mohla zlepšit oblast finanční podpory pro terénní 

ošetřovatelskou péči. S ohledem na rostoucí finanční náklady spojené s vyhledáním lékař-

ské péče a s rostoucím počtem seniorů je velmi pravděpodobné, že v příštích letech poroste 

poptávka po terénních ošetřovatelích jak ze strany pacientů, tak i zdravotních pojišťoven. 

[4] 
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Detašované pracoviště ostatního samostatného zařízení 1 

Detašované pracoviště samostatné ordinace lékaře specialisty 6 

Ostatní samostatná zařízení 0 

Samostatná ordinace lékaře specialisty 0 

Samostatná ordinace praktického lékaře – gynekologa  1 

Samostatná ordinace praktického lékaře – stomatologa 2 

Samostatná ordinace praktického lékaře pro dospělé 2 

Samostatná ordinace praktického lékaře pro děti a dorost 1 

Veterinární ošetřovny ( i soukromé) 1 

Odborné léčebné ústavy 1 

Zařízení lékařské péče 1 

Tabulka č. 16: Počet lékařských pracovišť v Moravském Berouně za rok 2007 [10] 

V roce 2003 byla lékařská služba první pomoci zrušena, stalo se tak rozhodnutím Morav-

skoslezského kraje v dubnu téhož roku. Toto rozhodnutí představuje vážný problém vzhle-

dem k tomu, že obyvatelstvo stárne a lékařská pomoc není v odpoledních ani nočních ho-

dinách v okolí k dispozici. Jedná se především o faktor, který ovlivňuje starší občany, kteří 

se chtějí přestěhovat zpět do rodného města. Pečovatelskou službu ve městě zastupovaly do 

poloviny roku 1998 dobrovolné pečovatelky. Pro nezájem a zvýšení poplatků byla pečova-

telská služba zrušena, avšak nahrazena „ Domem soustředěné péče“ , který se nachází na 

Partyzánské ulici. Název DSP není v podstatě správný, tento název byl zachován z doby, 

kdy byl tento dům zařízením města pro účely bydlení a péče o staré občany města, ale i 

okolních obcí. V té době tuto službu zajišťoval Okresní ústav národního zdraví. Dnes pro-

bíhá v Moravském Berouně výstavba 27 bezbariérově upravených bytů, které jsou určeny 

k zajištění bydlení a poskytování služeb dle individuálních potřeb osob, které ze zdravot-

ních nebo jiných důvodů nemohou bydlet samy. Cílem tohoto projektu je prodloužit nezá-

vislost seniorů a hendikepovaných občanů. Výstavba zařízení by měla město přijít na 37 

mil. Kč, avšak obec čerpá podporu z programu „Podpora výstavby podporovaných bytů“, 

kde Ministerstvo pro místní rozvoj přiznala městu dotaci na výstavbu v celkové výši 21 

mil. Kč. V budově se bude také nalézat ordinace praktického lékaře, ale především zázemí 
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pro pečovatelky sociálních služeb tohoto centra. Další prostory by mohly být využity pro 

případný zájem dalších terénních ošetřujících lékařů. [4] 

5.2 Školství 

V důsledku postupného snižování porodnosti a snižování počtu dětí dochází v Moravském 

Berouně k snižování počtu žáků jak v mateřských, tak v základních školách. Z těchto dů-

vodů je většina těchto institucí kapacitně nezaplněna. V současné době dochází k růstu 

porodnosti, což povede ke zpomalení nebo možná zastavení dalšího poklesu počtu žáku 

v mateřských a základních školách. Poukazují na to i příznivější demografičtí ukazatele.  

5.2.1 Mateřská škola 

Areál mateřské školy je složen ze tří budov, dvě budovy slouží dětem a jedna je využívána 

pro hospodářské zázemí. Škola má sídlištní, čtyřtřídní charakter. Kapacita celého zařízení 

je 105 dětí. V roce 2006 byla dokončena rekonstrukce celkového areálu, opravy ústředního 

topení a vodovodního potrubí. V tom samém roce bylo celkem proinvestováno 780 tis. Kč. 

Součástí areálu mateřské školy je i kuchyně, na jejíž rekonstrukci bylo v roce 2007 inves-

továno Kč 2 007 480,-. V roce 2008 bylo do tříd zapsáno 103 dětí ve věku od 2,5 do 6 let.  

5.2.2 Základní škola 

Základní škola v Moravském Berouně je škola, která nemá žádné speciální zaměření. Ve 

školním roce 2004/2005 tuto základní školu navštěvovalo celkem 337 dětí. Část žáku 

z pátého ročníku opouští školu a přechází na gymnázium. Jedná se o 20-30% žáků. Ve 

školním roce 2006/2007 bylo zapsáno celkem 268 žáků, avšak kapacita školy je i tak vyu-

žívána pouze z 50-ti %. Třídy se nacházejí ve třech budovách, čtvrtá budova slouží k po-

třebám školní družiny. Škola disponuje 1 tělocvičnou, venkovním sportovním areálem a 

zahradou . V roce 2006 prošla škola větší opravou : výměna oken a střešní krytiny, výměna 

vstupních dveří, nové sociální zařízení, byla vybudována nová školní jídelna včetně kuchy-

ně . To vše v částce převyšující 15 mil. Kč. V roce 2007 bylo nákladem přes 700 tis. vybu-

dováno sociální zařízení na ulici Karla IV. Učebny a chodby byly vybaveny novými radiá-

tory. Všechny školní budovy však potřebují opravu fasády, nejhůře je na tom hlavní budo-

va školy Opavská 128. Žáci školy se každoročně zúčastňují desítek soutěží a olympiád. Ve 

školním roce 2005/2006 obnovilo vedení školy partnerské styky s polskou školou v Bie-
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runi. V roce 2005 se uskutečnilo sportovní setkání žáků v Polsku a v červnu 2006 

v Moravském Berouně. Prostory základní školy poskytují žákům zázemí i pro mimoškolní 

aktivity. Bohatou historii má pěvecký sbor Jitřenka, oblíbené jsou i další kroužky – gym-

nastický, modelářský, všestranný, stolního tenisu, florbalu, roztleskávaček, mažoretek a 

angličtiny pro začátečníky. [4] 

5.2.3 Základní umělecká škola 

Původně se jednalo o lidovou školu umění. Jedná o jednu z mnoha možností pro děti a 

dospívající mládež, jak trávit volný čas. Z původních hudebních kurzů vznikla základní 

umělecká škola. Většina vyučujících učitelů pocházela z Olomouce. Samostatná hudební 

škola vznikla vlivem těchto kurzů v roce 1960. Brzy po založení základní umělecké školy 

vznikl soubor „Berounka“. Členové tohoto souboru hrají v moravskoberounské dechovce 

dodnes. V průběhu let škola získala novou budovu a má již za sebou dlouhodobou činnost 

v oblasti hudebního, výtvarného a dramatického vzdělání. Díky velkému zájmu veřejnosti 

byla otevřena pobočka základní umělecké školy ve Dvorcích a ve Městě libavá. Největší 

podporu nacházela škola v místní firmě Granitol, která škole poskytovala potřebné školní 

vybavení a především hudební nástroje. Pro nedostatek školních místností se vyučovalo v 

místnostech TJ a to až do roku 1966, kdy pobočka ZDŠ byla definitivně přidělena obcí , 

kde se učí dodnes. V roce 1984 bylo rozhodnuto o rekonstrukcí celé školy. Rekonstrukční 

práce probíhaly tak, že v roce 1987 proběhla kolaudace stavby, která se stala moderním 

hudebním stánkem pro široké okolí. Současně proběhlo i vybavení školy, které slouží k 

plné spokojenosti žáků i učitelů dodnes. Ve školním roce 2006/2007 ji navštěvovalo 79 

žáků, a to v hudebních a výtvarných oborech. Hudební obory navštěvuje celkem 54 dětí z 

čehož například největší počet dětí je v oboru klavír (18), zobcová flétna (12) a klávesové 

nástroje (3), kytara (3), příčná flétna (2). V rámci výtvarné výchovy je prováděna výuka 

kreslení a malování, práce s hlínou-modelování, práce s fotografií. Uvedené obory vyučuje 

celkem 5 učitelů. 

5.2.4 Škola pro žáky se zdravotním postižením a zdravotním znevýhodněním 

Zřizovatelem této instituce je Olomoucký kraj. Tato škola sídlí ve dvou budovách, jež jsou 

majetkem města. Školu navštěvuje ve školním roce 2007/2008 42 žáků. Celkem do školy 
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přibylo deset nových žáků a z toho šest nastoupila do 1. ročníku. Žáci této školy jsou roz-

dělení do pěti tříd.  

Škola nabízí svým žákům tyto zájmové kroužky: 

• pěvecký 

• střelecký a sportovní 

• anglického jazyku 

• výtvarný  

• počítačový 

• kroužek všeobecných dovedností 

[4] 

5.3 Kulturní zařízení 

Kultura představuje určitou formu tvorby a předávání kulturního dědictví našich předků. Je 

základem duchovního bohatství. Jedním ze základních ukazatelů uspokojování kulturních 

aktivit je především počet kulturních zařízení v obci. Tento počet určuje postavení obce 

v rámci kulturního života regionu nebo dokonce kraje. Organizační složkou města Morav-

ský Beroun je Městská knihovna a infocentrum. Tyto složky zajišťují  vzdělávací, kulturní, 

společenské akce ve městě, dále organizují zájezdy a vydávají měsíčník Radnice informuje. 

K organizačním složkám města patří i „Moravskoberounská dechovka“ spolu s městským 

kinem. Ke dni 1.9.2006 otevřel Městský úřad ve své budově Městské kulturní a informační 

centrum. Náplní tohoto centra je poskytovat informace veřejnosti a podpora cestovního 

ruchu. Dále pak propagace města, okolí regionu a zajišťovat služby pro veřejnost. Jedná ze 

zejména o: 

• veřejný internet 

• faxování 

• kopírování 

• tisk  

• kroužkovou a kroužkovou vazbu  
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• předprodej vstupenek  

• plánování a organizování akcí 

• zjišťování dopravních spojů 

• prodej map, atlasů, publikací, pohlednic, známek a upomínkových předmětů. 

Město využívá k pořádání koncertů a kulturních akcí velký sál, který se nachází 

v prostorách Národního domu. Menší sál je potom k dispozici v základní umělecké škole, 

kde se pořádají výstavy a menší akce. Zasedací místnost městského úřadu se využívá, jak 

pro zasedání zastupitelstva města, tak pro spolkovou činnost občanů a besedy. V současné 

době je spolková činnost města poněkud oslabena, především proto, že socioekonomické 

trendy změnily zájem lidí věnovat svůj volný čas spolkovým aktivitám. Dnes můžeme 

v městě nalézt tyto aktivity: 

• TJ Granitol Moravský Beroun  

• fotbal 

• běžecké lyžování 

• šachy 

•  Zahrádkáři 

•  Moravský rybářský svaz 

•  Český svaz chovatelů Moravský Beroun 

• Jednotka svazu dobrovolných hasičů 

Město pořádá kulturní a společenské akce. Nejznámější jsou tyto: 

• Berounský Jarmark 

• Vánoční trhy 

• Koncerty vážné hudby, pořádané ve spolupráci s Hudební spol. P.Cassiána Hanela 

• Komorní koncerty jiných žánrů – folk a jazz 

• Hudebně – dramatické pořady a vystoupení známých hereckých osobností 

• Dětský den 
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Nevýhodou města je nedostatek kulturních zařízení a společenských akcí pro mládež a 

obyvatele středního věku. Příliš malý zájem o kulturu je především ovlivněn strukturou 

obyvatelstva a malou nabídkou spolkových činností.  

Kulturní zařízení Počet 

Veřejná knihovna 1 

Kino 1 

Galerie 1 

Sakrální stavba  3 

Hřbitov 1 

Tabulka č. 17 : Počet kulturních zařízení v Moravském Berouně za rok 2008 [10] 

K významným historickým památkám ve městě patří domy prof. C. Hanela a Jakuba Jana 

Ryby, který se nachází na náměstí 9. května. Celému městu dominuje farní kostel Nanebe-

vzetí Panny Marie, který byl postaven v letech 1606 – 1610 v renesančním slohu. Tento 

kostel se pyšní nejstaršími varhany na Moravě.  

K dalším významným památkám patří:  

• budova fary z 16. století 

• kostel Povýšení svatého kříže, který obsahuje prvky gotického původu 

• budova radnice ze 17. století 

• barokní plastika Panny Marie Immaculaty z roku 1760, zrekonstruovaná 

v roce 2002 

• litinová plastika Vítězného Krista s praporem z roku 1868  

•  náhrobek s bronzovou postavou truchlící ženy z počátku 20. století 

• budova základní školy z konce 19. století 

• zrekonstruovaná kaple na Křížovém vrchu 

• lovecký zámeček ve Valteřicích zakoupený na výstavě v Paříži roku 1848 

• kamenný kříž v obci Čabová z roku 1731- dílo sochaře Sebalda Kapplera, 

který byl restaurován v roce 2006 [4] 
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5.4 Sportovní zařízení 

Pro sportovní využití mohou občané využívat sportovní areál SLOVAN, který se nachází 

ve východní částí města. O chod areálů se stará  TJ Granitol. Současný stav areálu je nevy-

hovující jak po stránce technické tak i sportovní. Venkovní bazény jsou v naprosto dezo-

látním stavu. Snaha města je zaměřena na vybudování nového sportovního areálu 

s víceúčelovým zařízením, pro celoroční využívání. Městský úřad již nechal zpracovat do-

kumenty pro výstavbu nového sportovního areálu, který by měl vyplnit mezeru v nabídce 

zařízení volnočasových aktivit občanů. Tělovýchovná jednota Granitol se dále stará o chod: 

• fotbalového hřiště  

• tenisového a volejbalového hřiště 

Všichni občané města mají možnost se stát členy sportovních klubů jedná se především o: 

• fotbalový 

• lyžařský 

• tenisový 

• stolního tenisu 

• sbor dobrovolných hasičů 

nebo navštěvovat zájmové kroužky: 

• aerobiku  

• volejbalu 

• rehabilitačního cvičení 

V blízkosti města se nachází lyžařský areál „Na Opičkách“, kde byl vybudovaný nový ly-

žařský vlek, který je každodenně upravovaný rolbou a měří 450 m. Ve městě jde znát ne-

přítomnost bazénu, jež by mohly využit především děti školou povinné a široká veřejnost. 

Na koupání v letním období slouží rybník vzdálení cca 2 km od města.  

V okolí celého regionu je díky nádherné přírodě a dobrému životnímu prostředí mnoho 

turistických a cykloturistických stezek.  

Mezi hlavní sportovní akce pořádané městem patří: 
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• Silvestrovský běh 

• Berounská peruť 

• Berounský trojúhelník 

• Stovkování pod Slunečnou – hasičská soutěž 

• Všestranný víceboj 

• Běh do vrchu 

• Hec kolo 

[4] 

5.5 Bydlení, domovní a bytový fond 

5.5.1 Domovní fond 

Velikost domovního fondu byla v roce 2001 celkem 560 trvale obydlených domů a 113 

trvale neobydlených domů. Je zde jednoznačně vidět převaha rodinných domů, jejichž 

průměrné stáří je 52 let. Vybavení domů v Moravském Berouně je po technické stránce na 

dobré úrovni, až na některé lokality, kde zatím není vybudována kanalizace. Na vodovody 

je napojeno celkem 98,8% domů, plynofikaci má celkem 54,15% domu a 68,8% má 

ústřední topení.  

Rok Počet domů 

1930 739 

1950 656 

1961 506 

1970 505 

1980 464 

1991 494 

2001 560 

Tabulka č. 18: Počet domů od roku 1930 do roku 2001 [10] 



UTB ve Zlíně, Fakulta managementu a ekonomiky 58 

 

739 656

506

505

464

494

560

0

200

400

600

800

1930 1950 1961 1970 1980 1991 2001

Počet domů v letech 1930- 2001

Počet domů
 

Graf č. 4: Počet domů ve městě v letech 1930-2001 [11] 

Z grafu vyplývá, že největší počet domů ve městě byl v roce 1930 a jak můžeme vidět 

s přibývajícími léty se počet domů postupně snižoval, až do roku 2001, kdy došlo opět 

k mírnému nárůstu. [9] 

Celkový počet domů          560 

Obydlené  447 

z toho dle podlaží 

1-2 403 

3-4 31 

5 a více 11 

Domy vybavené 

připojením na kanalizační 

síť 
191 

vodovodem  441 

plynem 93 

ústředním topením 330 

Tabulka č. 19: Domy dle technického vybavení a počtu podlaží za rok 2007 [10] 
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5.6 Bytový fond 

Ve městě Moravský Beroun mírně převažuje bydlení v nájemních bytech nad byty v indi-

viduální výstavbě. Je to především z důvodu, že většina bytů má napojení na vodovod a 

ústřední topení. Plynofikace je ve městě od roku 2001 a mělo jí 1,26% bytů.  

V následujících letech byla realizována plynofikace další části města, čímž vznikla mož-

nost napojení na plynovod dalším bytům. Nejvíce vysokopodlažních bytů se nachází na 

ulici Generála Svobody, Komenského, Partyzánská a na ul. Náměstí 9. května.  

V roce 2004 byla dokončena výstavba 16 – ti bytových jednotek 19, 385 mil. Kč, dotace od 

Ministerstva pro místní rozvoj v tomto případě činila 6,5mil. Kč. Vlastníkem obecních 

nájemních bytů je Město Moravský Beroun, stejně tak vlastní pozemky pro výstavbu no-

vých domů.  

V roce 2004 město vlastnilo 237 bytů v 30 bytových domech. Kvůli vysokým nákladům, 

které jsou spojeny s údržbou a opravou těchto bytových domů město odprodalo v letech 

2005-2007 celkem 13 jednotlivých bytů.  

V současné době je ve vlastnictví  města 149 bytů. Jedná se především o byty, které jsou ve 

špatném technickém stavu a jsou obývány sociálně slabšími občany. Začátkem roku 2008 

město začalo s výstavbou nového domu s 27 chráněnými byty pro seniory a hendikepované 

občany, v celkové ceně 37 mil. Kč. Část této sumy byla dotována Ministerstvem pro místní 

rozvoj ve výši 21 mil. Kč. Město v současné době připravuje nabídku nových parcel urče-

ných k výstavbě domů. [9] 
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Obydlené byty celkem              1159 

Dle důvodu užívání 

ve vlastním domě 343 

v osobním vlastnictví  192 

nájemní 354 

člen bytového družstva 228 

Dle počtu obytných míst-

ností 

1 155 

2 263 

3 564 

4 111 

5 a více 58 

Dle vybavení 

Plyn 147 

vodovod 1151 

splachovací záchod 1113 

koupelna 1120 

ústřední topení 863 

etážové topení 110 

Průměrný počet 

Osob na bytovou místnost 

8+m² 

1,1 

obytné plochy na byt 47,67 

obytné plochy na osobu 16,01 

obytných míst na byt 2,71 

Tabulka č. 20: celkový počet bytů, dle druhu užívání, technické způsobilosti a ukazatele úrovně bydlení 

za rok 2007 [10] 
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6 DOPRAVNÍ A TECHNICKÁ INFRASTRUKTURA MĚSTA  

6.1 Dopravní infrastruktura 

6.1.1 Silniční doprava 

Město Beroun je velice dobře dostupný díky své silniční dopravě, která se nejvíce podílí na 

rozvoji dopravní infrastruktury. Již od středověku územím procházely důležité dopravní 

tepny, obchodní stezky, které spojovaly Olomouc s Vratislaví. Z hlediska silničních do-

pravních vztahů je region připojen na základní silniční síť prostřednictvím silnice první 

třídy č. I/46 Vyškov – Olomouc – Šternberk – Opava – Sudice – státní hranice, která se ve 

Vyškově napojuje na dálnici D1. Mezi Horní Loděnicí a Moravským Berounem se od této 

silnice odděluje silnice první třídy č. I/45, která dále pokračuje směrem na Bruntál – Krnov 

– státní hranice. Na silnice první třídy, které jsou ve správě Ředitelství silnic a dálnic ČR, 

v území navazují silnice druhé třídy: č. II/440 Rýmařov – Moravský Beroun – Norberčany 

– Město Libavá – Potštát – Hranice (ve VVP Libavá, v úseku Město Libavá – Potštát, není 

tato silnice přístupná veřejnosti) č. II/444 Mohelnice – Uničov – Šternberk – Hraničné Pet-

rovice – Domašov nad Bystřicí – Město Libavá Silnice II. třídy spolu se silnicemi III. třídy 

doplňují základní kostru státní silniční sítě. Jsou ve správě krajských orgánů (Správy silnic 

Olomouckého kraje) a díky dlouhodobě zanedbané údržbě, způsobené jednak délkou zim-

ního období a jednak nedostatkem finančních prostředků, jsou ve velmi špatném stavu. Na 

území Mikroregionu Moravskoberounsko mezi silnice III. třídy patří: 

• č. III/4402 Moravský Beroun – Nová Véska – Norberčany 

• č. III/4403 Moravský Beroun – Sedm Dvorů 

• č. III/4405 Stará Libavá – Budišov nad Budišovkou 

• č. III/4406 Dvorce – Stará Libavá 

• č. III/0464 Moravský Beroun – Ondrášov 

• č. III/44430 Horní Loděnice – Dalov 

• č. III/44434 Šternberk – Domašov u Šternberka – Hraničné Petrovice 

• č. III/44441 Moravský Beroun – Sedm Dvorů – Petrovický Mlýn 
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• č. III/44442 Ondrášov – Sedm Dvorů 

• č. III/44443 Domašov nad Bystřicí – Jívová 

• č. III/44444 Jívová – železniční zastávka 

• č. III/44445 Domašov nad Bystřicí – Nová Véska 

• č. III/45215 Moravský Beroun – Roudno – Rázová – Jelení 

Na průjezdné úseky silnic III. třídy navazuje v zastavěném území síť místních komunikací 

ve správě obcí, mimo zastavěné území pak síť komunikací účelových (polních a lesních 

cest). [4] 

6.1.2 Železniční doprava 

Moravským Berounem prochází historická jednokolejná celostátní železniční trať č. 310 

Olomouc – Moravský Beroun – Valšov – Bruntál – Krnov – Opava, vybudována v letech 

1870 - 1872. Vedle Moravského Berouna, jehož stanice se řadí mezi stanice IV. třídy, je v 

regionu železniční stanice i v obci Domašov nad Bystřicí, kde vedle osobních vlaků zasta-

vují i spěšné vlaky. V Olomouci se tato trať napojuje na II. tranzitní železniční koridor č. 

270 (konkrétně na jeho vedlejší trať Česká Třebová – Přerov). Úsek železniční tratě mezi 

Olomoucí a Bruntálem je díky romantickému a divokému prostředí s neporušenými přírod-

ními scenériemi považován za jeden z nejpůsobivějších a nejpodmanivějších úseků 

v celém Olomouckém kraji. I přesto, že na území mikroregionu není zajišťována žádná 

pravidelná letecká civilní doprava, způsobuje hluk vojenských letadel manévrujících v sou-

sedním VVP Libavá zdejším obyvatelům nemalé problémy. V budoucnosti může dojít ještě 

k celkovému zvýšení hluku (z leteckého provozu a exploze munice), a to pokud vojáci zre-

alizují svůj záměr vybudovat ve vojenském újezdu leteckou střelnici Milovany – VVP – 

Libavá. Nákladní železniční doprava je v mikroregionu využívána v malé míře. [9] 

6.1.3 Cyklistická doprava 

Doprava, která společně s veřejnou hromadnou dopravou vytváří potřebnou společensky 

prospěšnou alternativu individuální automobilové dopravě, je cyklistická doprava. V po-

sledních letech je jedním z nejdynamičtěji se rozvíjejících odvětví dopravy, jenž pro své 

nesporné přednosti, především z hlediska minimálních dopadů na životní prostředí a pod-

pory rozvoje turistického ruchu, plní významnou úlohu i z hlediska dalšího rozvoje města 
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Moravský Beroun . Město má příznivé terénní podmínky pro cyklistickou dopravu. Ve 

městě jsou vybudovány dílčí úseky cyklistických tras pro každodenní i rekreační dopravu. 

V současné době připravuje vedení města výstavbu cyklostezky Moravský Beroun – Do-

mašov, která bude realizována v závislosti na dotačních stimulech a připravenosti i dalších 

obcí Mikroregionu Moravskoberounsko. [9] 

6.1.4 Veřejná doprava 

Veřejná hromadná osobní doprava je na území mikroregionu vedle vlakových spojů zajiš-

ťována taktéž autobusovými linkami. Zabezpečují ji dvě dopravní společnosti: Veolia 

Transport Česká republika a.s. a TQM – holding s.r.o.. Nejvíce je využíváno autobusové 

spojení se Šternberkem a Olomoucí. Na autobusovou dopravu jsou v současnosti napojeny 

všechny obce mikroregionu. Jejím hlavním problémem však jsou, stejně jako i v ostatních 

regionech, zejména disproporce mezi rostoucími náklady na její provoz a klesající poptáv-

kou po tomto druhu dopravy (při stále se zvyšujícím podílu individuální automobilové do-

pravy), což se odráží zejména na území s malou hustotou obyvatel. Tato situace je povětši-

nou řešena omezováním spojů veřejné dopravy, a to zejména ve večerních hodinách a ve 

dnech pracovního klidu, což je spolu s další problematikou (jako je např. nedostatek pra-

covních příležitostí a služeb v některých sídlech) jednou z příčin postupného vysidlování a 

následné změny sociální demografické struktury malých obcí. [9] 
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7 ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ 

Moravský Beroun se nachází na území Nízkého Jeseníku,v jeho jižním cípu. Jde o území 

provincie Česká vysočina, nedaleko se však nachází hranice mezi geografickými provinci-

emi Západní Karpaty a Česká vysočina.  

Podle geomorfologického členění Vyšších geomorfologických jednotek náleží území k: 

• Systém: Hercynský 

• Provincie: Česká vysočina 

• Subprovincie: Krkonošsko-jesenická soustava 

• Oblast: Jesenická oblast 

• Celek: Nízký Jeseník 

• Podcelek: Domašovská vrchovina 

• Okrsek: Libavská vrchovina 

Území obcí mikroregionu zasahuje na území tří geografických okrsků: 

• Okrsek: Libavská vrchovina 

• Okrsek: Červenohorská vrchovina 

• Okrsek: Jívovská vrchovina 

[4] 

7.1  Půdní poměry 

Půdní poměry území jsou určovány nadmořskou výškou, geologickým substrátem a klima-

tickými poměry. V zájmovém území proto převládají poměrně hluboké hnědé půdy, větši-

nou hlinité, jen místy illimerizované. Hlubší půdy jsou především na mírnějších dlouhých 

svazích, kde jsou mocná kvartérní deluvia. Antropogenní vlivy historicky přítomné v úze-

mí způsobují změnu kvality půdního fondu v pozitivním i negativním směru. Přímé antro-

pogenní vlivy (způsob a intenzita obhospodařování, organizace honů, aplikace hnojiv a 

pesticidů) vyvolávají bezprostřední změny fyzikálních a chemických vlastností půdy a ná-

slednou změnu jejich funkčních schopností. [4] 
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7.2 Hydrologické poměry 

Povrchové vody odtékají v potocích převážně k jihu, území je však součástí dvou povodí: 

Moravy a Odry. Územím tedy prochází významné evropské rozvodí – Dunaj/Odra. Odvod-

ňování výše položených oblastí Nízkého Jeseníku, v oblasti území mikroregionu zajišťuje 

na západě Trusovický potok a především regionálně významná říčka Bystřice, které patří 

povodí Moravy. Území západně od osy Moravský Beroun – Domašov nad Bystřicí je od-

vodňováno toky Bělidlo a Libavská Potok, náležející povodí Odry. Do tohoto území spadá 

území obce Norberčany. [4] 

7.3 Ochrana přírody 

Na území Moravskoberounska nebylo vymezeno žádné velkoplošné chráněné území z ka-

tegorie Národní park a Chráněná krajinná oblast ve smyslu zákona 114/1992 Sb., ve znění 

pozdějších předpisů. Nejbližší chráněnou krajinnou oblastí je CHKO Jeseníky severozá-

padně a CHKO Litovelsko-Pomoraví jihozápadně. Z maloplošných chráněných území se 

na území obcí mikroregionu a v jeho nejbližším okolí nacházejí z kategorie Přírodní rezer-

vace: Mokřiny u Krahulčí, Panské louky; z kategorie Přírodních památek: Kamenné proudy 

u Domašova a Hrubovodské sutě. Značná část území obcí mikroregionu spadá pod území 

přírodního parku Údolí Bystřice. Přírodní park byl zřízen za účelem zachování rázu kraji-

ny, který je typický soustředěnými estetickými a krajinnými hodnotami. Přírodní park Údo-

lí Bystřice se rozkládá v jihozápadním okraji Domašovské vrchoviny v okolí údolí řeky 

Bystřice. Řeka zde vytvořila hluboké skalnaté údolí s kaňony, skalními ostrohy, sutěmi a 

kamennými moři. V místech, kde pramení přítoky, se zachovaly zbytky rašelinných luk, v 

údolích pak návštěvníka okouzlují vlhké louky. Na příkrých zalesněných svazích se prosa-

dily kvalitní lesní porosty místy velmi připomínající prales. [4]  

7.4 Geologická stavba území 

Geologickou stavbu území tvoří horniny spodního karbonu (kulmu) s kvartérním pokry-

vem. V zájmovém území převažují droby hornobenešovského souvrství, nebo horniny an-

dělskohorských vrstev, které jsou složeny z jemnozrnných břidlic střídajících se s prachov-

ci a jemnozrnnými drobami. Kvartérní pokryv tvoří převážně jednak zvětralá hlinito-

kamenitá eluvia podložních hornin a jednak hlinité deluviální sedimenty, které vyplňují 
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mělké terénní deprese a pokrývají mírné svahy. V úzkém pruhu okolo vodních toků se je-

jich činností vytvořily aluviální náplavové sedimenty. Tektonické postižení starší vrásno-

zlomové stavby území se vyznačuje řadou mladších zlomů, směru SZ – JV, které doprová-

zejí hlavní zlomovou linii, podél níž je omezen Hornomoravský úval. V údolí Trusovické-

ho potoka tak díky těmto zlomům vznikla příhodná struktura pro vývěr uhličité vody (ky-

selky) v oblasti Těš kovského mlýna. Ke dvěma významnějším vývěrům uhličité vody do-

chází v údolí Bystřice v obci Domašov nad Bystřicí. Veškerá chráněná ložisková území 

(především stavební kámen) a další prognózní zdroje nerostných surovin se nacházejí mi-

mo území mikroregionu Moravskoberounsko. V historii však ve zdejším území probíhala 

poměrně rozsáhlá těžba, především rud a stavebního kamene. Tato těžební činnost je dobře 

patrná z následující přehledné mapky, která zachycuje Poddolovaná území. [4] 
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8 CESTOVNÍ RUCH 

Turistickou atraktivitu Moravskoberounska danou památkami a minulostí zvyšují přírodní 

podmínky. Zdejší krajina nabízí dobré předpoklady pro letní i zimní turistiku a umožňuje 

návštěvníkům mnoho možností pro sport a oddechovou činnost. Lze zde provozovat prak-

ticky nejen všechny vodní sporty, rybaření a jezdectví, ale zejména cykloturistiku, pěší tu-

ristiku a agroturistiku. Přírodní potenciál, vysoká krajinná hodnota území, jeho rozmanitost 

a v neposlední řadě výhodná geografická poloha řadí Moravskoberounsko spolu se širším 

zájmovým územím k rekreačním oblastem s vysokým potenciálem možného rozvoje ces-

tovního ruchu. Území regionu je výchozím bodem nejen do turisticky velmi atraktivní ob-

lasti Nízkého Jeseníku. Pro tuto oblast je příznačný plochý reliéf rozvodních částí terénu 

tvořený plošinami a široce zaoblenými hřbety, nad něž vyčnívají vesměs strukturně podmí-

něné vyvýšeniny. V území jsou velmi významné výrony oxidu uhličitého, které sytí spodní 

vodu a umožňují tak vznik kyselek. Nejznámější regionální kyselkou je Ondrášovka. Tato 

alkalicko-zemitá kyselka byla v Ondrášově objevena již v roce 1260 a stala se tak jednou z 

nejstarších přírodních minerálních vod v České republice. Její výjimečnost spočívá ve vel-

mi nízkém obsahu sodíku a současně vysokém obsahu vápníku. Svým složením tak napo-

máhá k prevenci vzniku i v léčbě kardiovaskulárních nemocí (především vysokého tla-

ku),správného vývoje skeletu (buduje silné kosti a zdravé zuby), zlepšuje činnost nervové-

ho systému a pomáhá při poruchách spánku. Ondrášovka je nejen osvěžující pitnou vodou, 

ale vzhledem ke střední mineralizaci a přírodní kyselině uhličité může být také užívána při 

nemocech ledvinových, při diabetu, při katarech dýchacích cest, při dně, spále, zánětech 

močového měchýře či revmatismu. Toho si všimli již naši předkové a v r. 1780 byly v On-

drášově knížetem Von zu Liechtensteinem založeny lázně, ve kterých se léčila tzv. chudo-

krevnost, žaludeční potíže, nervové potíže a další nemoci. Jejich věhlas se velmi brzy roz-

šířil až do vzdálené Prahy, Vídně, Krakova a přivedl do lázní spoustu hostů. Lázně, které 

svého času měly 23 pokojů a téměř 50 lůžek, však během 19. století zanikly. [4, 9] 

Na území Moravskoberounska zasahují dva přírodní parky, které jsou ochranou krajinného 

rázu (zejména přírodních, kulturních a historických charakteristik regionu) slouží k obnově 

duševních i fyzických sil člověka přiměřenou rekreační činností v nenarušeném nebo málo 

narušeném přírodním prostředí. 
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Přírodní park Údolí Bystřice  

Posláním tohoto parku je zachovat krajinný ráz daný soustředěnými estetickými, krajinný-

mi a přírodními hodnotami, které jsou zastoupeny především údolní nivou řeky Bystřice a 

přilehlými svahy, lesními porosty s dochovanou strukturou blízkou původním porostům a 

společenstvy mokřadních luk a pramenišť, na něž je vázán výskyt řady chráněných a ohro-

žených druhů rostlin a živočichů. Údolí Bystřice je oblíbeným cílem pěších turistů, cyklo-

turistů, trampů a horolezců. 

Přírodní park Sovinecko  

Posláním tohoto parku je uchovat ráz krajiny Nízkého Jeseníku s jeho estetickými a krajin-

nými hodnotami s předpokladem koexistence všech potřebných funkcí pro stabilizaci živo-

ta a dalšího rozvoje této oblasti. Přírodní hodnotu mají zejména lesní porosty s dochovanou 

strukturou a dřevinnou skladbou blízkou původním porostům s řadou zvláště chráněných 

druhů živočichů a rostlin a rovněž geomorfologické fenomény jako hluboce zaříznutá údo-

lí, vodopády, skalní útvary a další. [4] 

8.1 Ubytovací a stravovací kapacity 

8.1.1 Hotel Národní dům 

Hotel Národní dům se nachází na náměstí v Moravském Berouně. Jeho kapacita je 33 lů-

žek ve dvou 2 lůžkových pokojích, šesti 3lůžkových pokojích a jednom 4 lůžkovém pokoji. 

Sociální zařízení je na pokojích. [4] 

8.1.2 Penzion Gizita 

Nachází se v klidném, lesem obklopeném romantickém místě, cca 200 m od silnice spoju-

jící Moravský Beroun a Nové Valteřice. V penzionu je 9 pokojů pro 2-5 osob se společným 

sociálním zařízením a 5 apartmánů pro 3-6 osob s vlastním sociálním zařízením. Pokoje i 

apartmány mají televizi se satelitem. Hostům je k dispozici restaurace, jídelna a společen-

ská místnost se stolním tenisem a šipkami. Přímo u penzionu se nachází hřiště na tenis, 

nohejbal, malý fotbálek, ruské kuželky a venkovní posezení s možností grilování. Penzion 

je vhodný pro rodiny s dětmi. [4] 
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8.1.3 Penzion U Zajíců 

Nově zrekonstruovaný rodinný penzion v místní části Nové Valteřice nabízí ubytování ve 3 

dvoulůžkových pokojích s možností přistýlky. V penzionu se nachází restaurace s výče-

pem, salónek o kapacitě 14 míst, společenský sál s pódiem, dětský koutek, venkovní pose-

zení s grilem a dětské hřiště. Okolím prochází několik turistických, cykloturistických a 

běžeckých tras. [4] 

8.2 Rekreace a turistika  

Krajina Moravskoberounska a jeho okolí, která většinu návštěvníků upoutá svou malebnos-

tí a nezaměnitelnou atmosférou vesniček, lesů a neporušených přírodních scenérií, nabízí 

dobré předpoklady pro letní i zimní rekreaci. V létě jsou zde vhodné podmínky pro pěší 

turistiku, cykloturistiku a houbaření a v zimním období pro provozování běžeckého a sjez-

dového lyžování. Významným fenoménem poslední doby je cykloturistika, která se silně 

podílí na návštěvnosti oblastí vhodných pro tento typ cestovního ruchu, tzn. i samotného 

Moravskoberounska. Cyklistická doprava je rozvíjena jako součást zdravého životního 

stylu šetrného k životnímu prostředí, a proto se budované cyklistické trasy a stezky staly v 

území nedílnou součástí celého dopravního systému. Územím Mikroregionu Moravskobe-

rounsko procházejí cyklotrasy IV. třídy, které propojují místní cíle. V Moravském Berouně 

byla 15. července 2005 otevřena naučná stezka s názvem Křížový a Kočičí vrch. Je vedena 

malebnou krajinou okolí města a je určena všem věkovým kategoriím. Po cestě dlouhé 6,3 

km čeká návštěvníky 12 informačních panelů, které je seznámí s historickým vývojem i 

současností, s přírodními zajímavostmi, faunou i florou zdejšího kraje. Pro odpočinek a 

krásný výhled na krajinu slouží odpočívadla s lavičkami. [4, 9] 
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9 SWOT ANYLÝZA 

9.1 Zaměstnanost a trh práce [11] 

Silné stránky Slabé stránky 

• Levná pracovní síla pro zahraniční in-

vestory 

• Nízká míra nezaměstnanosti oproti 

kraji a ČR 

• Vysoká ekonomická aktivita obyvatel 

oproti kraji a ČR 

• Dostatek volných pracovních míst 

• Nízký podíl sektoru služeb na celkové 

zaměstnanosti 

• Nízká hodnota průměrných mezd 

• Velký počet pracovních míst v průmys-

lu je vázán na jednoho průmyslového 

zaměstnavatele – Granitol  

Příležitosti Hrozby 

• Přilákání investora, zvýší se tím počet 

volných pracovních míst 

• Veřejně prospěšné práce 

• Rekvalifikační kurzy pro dospělé 

• Rozvoj dalšího vzdělávání obyvatel 

 

• Pokračující změny v odvětvové struk-

tuře zaměstnanosti se mohou projevit 

výrazným růstem nezaměstnanosti 

• Případný růst nezaměstnanosti může 

působit proti snaze o zvyšování níz-

kých průměrných výdělků v území 

• Stále se zvyšující podíl dlouhodobě 

nezaměstnaných přináší velké problé-

my v umísťování uchazečů - hrozí ne-

bezpečí ztráty pracovních návyků a pre-

ference sociálních příjmů 
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9.2 Podnikatelská sféra [11] 

Silné stránky Slabé stránky 

• Výhodná poloha města v regionu, dob-

rá  dopravní dostupnost 

• Dobré přírodní podmínky pro pěstování 

obilí, řepky, lnu (tradice při pěstování 

těchto plodin) 

• Vysoká produkční schopnost lesních 

porostů 

• Nedostatek kapitálu na zainvestování 

pozemků vhodných pro podnikání 

• Špatná ekonomická situace malých a 

středních podniků 

• Chybějící institucionální podpora začí-

najícím podnikatelům  

• Malé plochy navrhnuté pro průmyslové 

zóny 

• Nevyjasněná vlastnická práva týkající 

se některých navržených průmyslových 

ploch  

• Podnikatelé mají omezené možnosti 

připojit se na vysokorychlostní internet 

Příležitosti Hrozby 

• Zlepšování podmínek pro začínající 

podnikatele 

• Zlepšení kvality podnikatelského pro-

středí prostřednictvím zefektivnění 

spolupráce podnikatelské sféry a VS 

• Zasíťování navrhovaných průmyslo-

vých ploch a přilákání investorů 

• Vyšší využití a rozvoj informačních a 

komunikačních systémů v podnikatel-

ské sféře 

• Značná byrokracie zpomalující rozvoj 

hospodářských subjektů 

• Nedostatek kvalifikovaných pracovníků 

může bránit dalšímu rozvoji 

• Obecný problém nedostatku kapitálu na 

investice do dalšího rozvoje firem 

• Zhoršující se stav silnic snižuje do-

stupnost a prosperitu podniků 
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9.3 Sociální infrastruktura [11] 

Silné stránky Slabé stránky 

• Dostatečná síť a úroveň předškolních 

zařízení, základních škol 

• Dostupnost základní sociální a zdravot-

ní péče ve městě 

• Kvalitní nabídka sociálních služeb ve 

městě pro starší občany 

• Kvalitní organizace kulturního života ve 

městě 

• Místa s veřejným internetem 

• Pestrá nabídka kulturních a společen-

ských akcí ve městě a okolí 

 

• Prostorové a materiální vybavení mateř-

ských a základních škol 

• Neexistence vybraných volnočasových 

zařízení 

• Technický stav kulturního domu a vy-

braných sportovišť 

• Nedostatečná síť praktických lékařů a 

lékařů specialistů, dlouhé čekací lhůty 

• Nižší využití internetu v oblasti propa-

gace kulturního a sportovního života ve 

městě a celkové nabídky pro místní 

obyvatele 

 

Příležitosti Hrozby 

 

• Vytvoření koordinovaného systému 

vzdělávání dospělých 

• Rozšíření aktivit ZUŠ 

• Zkvalitnění a zrychlení internetové ko-

munikace mezi obyvateli, institucemi a 

podnikateli ve městě 

• Rozvoj kulturních a sportovních aktivit 

umožňující aktivní volnočasové vyžití 

obyvatel města, především dětí a mlá-

deže 

 

• Depopulační tendence ve vývoji popu-

lace 

• Úbytek dobrovolnických organizátorů 

kulturních a sportovních akcí 

• Snižující se zájem o sport a kulturu ze 

strany dětí a mládeže 

•  Zvýšená kriminalita 
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9.4 Obyvatelstvo a bydlení [11] 

Silné stránky Slabé stránky 

• Nízká míra úmrtnosti, nižší než v kraji 

a ČR 

• Vysoká střední délka života, nadprůměr 

ČR 

• Dostatek ploch pro bytovou zástavbu 

• Probíhající aktivity v oblasti revitaliza-

ce 

       panelových sídlišť  

• Existence městského fondu rozvoje 

bydlení 

• Nízká míra úmrtnosti, nižší než v kraji 

a ČR 

• Stárnutí populace 

• Nízká porodnost 

• Vysoký přirozený úbytek obyvatel 

• Vysoký úbytek obyvatel v důsledku 

       migrace 

• Zvyšování průměrného věku 

 

Příležitosti Hrozby 

• Příprava stavebních pozemků, oživení 

bytové výstavby 

• Postupná revitalizace panelových síd-

lišť 

• Přeměna nebytových prostor ve vlast-

nictví obce na byty 

• Vybudovaní metropolitní sítě 

• vysokorychlostního internetu a kabelo-

vé televize 

 

• Depopulační vývoj 

• Migrace mladých a perspektivních ob-

čanů 
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II. PRAKTICKÁ ČÁST 
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10 STRATEGICKÝ ROZVOJ MĚSTA MORAVSKÝ BEROUN 

10.1 Vize města 

Podrobná socioekonomická situace týkající se současného stavu města Moravský Beroun je 

vypracovaná v teoretické části. Na základně zpracované SWOT analýzy můžeme rozpoznat 

klady a zápory očekávaných tendencí vývoje. Stanovení žádoucího stavu pomocí vize a 

cílů je především politickou otázkou, protože může dojít k protichůdným zúčastněných 

aktérů. Strategická vize města Moravský Beroun určuji především základní směr rozvoje 

celého území a charakterizuje stav, kterého by mělo být dosaženo. Základním cílem vize je 

určit zásadní orientaci města. Vize města je vytvořena na základě hlavních cílů a opatření, 

které přispívají k dosažení a naplnění jednotlivých návrhů. Moravský Beroun, rozvíjející se 

město zajišťující pro obyvatele příjemné bydlení, pracovní příležitosti a vzdělání. Pro oby-

vatele i návštěvníky města nabízející možnosti společenského, kulturního a sportovního 

vyžití. 

10.2 Souhrn problémových oblastí  

• Bydlení 

• Technická a dopravní infrastruktura 

• Podpora podnikatelských aktivit 

• Životní prostředí 

• Sport, vzdělání, kultura a volnočasové aktivity 

• Cestovní ruch 

10.3 Priorita č. I: Bydlení  

10.3.1 Opatření č. 1.1 vytvořit podmínky pro individuální bydlení 

Cílem priority je další vymezení a příprava vhodných ploch a zón pro novou výstavbu, jako 

předpokladu pro další rozvoj bydlení a života ve městě. 
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Aktivity: 

• Investice do připravovaných ploch, zejména pokud jde o zajištění nezbytné infrastruk-

tury, vhodný prodej pozemků investorům. Nebo zapojení investorů přímo do přípravy 

pozemků a investic do inženýrských sítí. 

• Vypracování nové územně plánovací dokumentace, vytvoření rezerv v územním plánu 

pro další výstavbu. 

• Hledání variant a možností výstavby v těchto lokalitách  

10.3.2 Opatření č. 1.2 modernizace bydlení na území města  

Cílem této priority je podpora a rozvoj moderního a kvalitního bydlení na území města 

Moravského Berouna. 

Aktivity: 

• Využívat stávajících dotačních titulů, zejména Ministerstva pro místní rozvoj ČR a 

podpor ze Státního fondu rozvoje bydlení. 

• Poskytování informací o možnostech získání finanční podpory  

• Individuálně příprava projektových dokumentací, konzultace se zájemci o investování 

do bydlení. 

10.4 Priorita č. II: Technická a dopravní infrastruktura 

10.4.1 Opatření č. 2.1 rekonstrukce a dostavba regionálních a místních komunikací 

Cílem priority je vytvoření dostatečně kapacitní a kvalitní sítě komunikací spojujících 

Moravský Beroun s okolními městy, síť v samotném městě i v místních částech. 

Aktivity: 

• Administrativní zapojení Města Moravského Berouna do procesu přípravy a realizace 

projektů. 
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• Opravy a vybudování chodníků s navázáním na občanskou vybavenost. Rozšiřování 

bezpečnostních prvků pro chodce (přechody). 

• Rekonstrukce a úpravy povrchů, zvýšení kapacity a průchodnosti na regionálních a 

místních komunikacích, prvky pro zvýšení bezpečnosti. 

• Obnova dopravního značení. 

10.4.2 Opatření č. 2.2 odstranění havarijního stavu  prvků infrastruktury 

Cílem této priority je zahájení kroků k odstranění havarijního stavu infrastruktury (voda, 

kanalizace, plynofikace, elektrifikace, silniční komunikace). 

Aktivity: 

• Hledání možností oprav těchto sítí – rozpočet správců sítí, rozpočet města, dotace 

• Sjednocení projektů oprav sítí na stejných úsecích 

• Jednání se správci sítí a hledání havarijních míst nebo míst, kde havarijní stav akutně 

hrozí 

• Realizace oprav 

10.4.3 Opatření č. 2.3 Dobudování kanalizací a likvidace odpadních vod 

Cílem priority je zajištění odpovídající úrovně kvality čištění odpadních vod. Dále pak do-

řešení problematiky odkanalizovaní odpadních vod v souladu s požadavky na dodržení 

technických a kvalitativních standardů. 

Aktivity: 

• Realizace, výstavba, či modernizace kanalizačních sítí. 

• Zajištění územní, projektové a majetkoprávní přípravy akcí. 

• Dopracování projektových dokumentací výstavby a obnovy kanalizací ve městě Mo-

ravský Beroun a jeho místních částech. 
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10.5 Priorita č. III: Podpora podnikatelských aktivit 

10.5.1 Opatření č. 3.1 příprava nových a stávajících nemovitostí pro rozvoj podniká-

ní 

Cílem opatření je vyhledávat, připravovat a udržovat pozemky a objekty pro případné in-

vestice nejen pod kontrolou města. 

Aktivity: 

• S investory dobudování dopravní a technické infrastruktury, kompletní příprava po-

zemků a objektů. 

• Vytvořit přehled lokalit a areálů vhodných pro revitalizaci, identifikace vlastníků a zá-

kladních problémů. Určení priorit v přípravě lokalit a objektů. 

• Ve spolupráci s potencionálními investory příprava projektů pro revitalizace ploch, 

scelování pozemků, řešení problémů. 

10.6 Priorita č. IV: Životní prostředí 

10.6.1 Opatření č. 4.1 péče o vzhled města 

Cílem opatření jsou zejména aktivity směřující ke zlepšení vzhledu a komfortu životního 
prostoru města. 

Aktivity: 

• Stanovení postupu obnovy území, zpracování konkrétních projektů obnovy území, ar-

chitektonických prvků – spolupráce a partnerství s partnery ve městě. 

• Odborná údržba, osvěta a zapojení veřejnosti. 

• Veřejná prezentace a diskuse nad zpracovanými studiemi. 

• Pro dotčené lokality zpracovat studie a dlouhodobé koncepce, pasportizace zeleně a její 

promítnutí do územního plánu. 
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10.6.2 Opatření č. 4.2 využívání obnovitelných zdrojů energie a odpadového hospo-

dářství 

Cílem opatření je i řešení problematiky nakládání s odpady a využívání obnovitelných 

zdrojů energie. Dalším cílem priority je zvyšování podílu obnovitelných zdrojů energie a 

možnosti jejich využívání při provozu zařízení města.  

Aktivity: 

• Zpracování studie nakládání s odpady ve městě. 

• Studie možností využití obnovitelných zdrojů energie na území města 

• Návrh a realizace systému zvýšení informovanosti a motivace občanů města při třídění 

odpadů. 

• Realizace projektů na využití obnovitelných zdrojů energie. 

• Organizace společného sběru plastů, papíru, skla, nebezpečného odpadu, propagace 

sběru odpadů, jeho třídění a recyklace, podpora zřízení a provozování sběrného dvoru a 

kompostárny. 

10.6.3 Opatření č. 4.3 ochrana a tvorba krajiny 

Cílem jsou opravy a výstavby komunikací, rozvojové lokality pro bydlení a podnikání, re-

generace bytového a domovního fondu, rozvoj infrastruktury cestovního.  

Aktivity: 

• Zpracovat studii obnovy krajinného rázu pro řešené území. 

• Zlepšení prostupnosti krajiny, potírání a asanace černých skládek, uvědomění stavu 

krajiny jako vizitky obyvatel města. 

• Realizace projektů při zachování a obnovy krajinného rázu. 

10.7 Priorita  č. V: Sport, vzdělání, kultura a volnočasové aktivity 

10.7.1 Opatření č. 5.1 výstavba a modernizace sportovních, kulturních a společen-

ských zařízení 

Cílem opatření je rozšíření a zkvalitnění možností sportovního, kulturního a společenského 
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vyžití občanů a návštěvníků města. 

Aktivity: 

• Individuální investice do výstavby, či rozvoje sportovních, kulturních a multifunkčních 

areálů, realizovat projekty modernizace a rozšiřování sportovišť a kulturního zázemí. 

• Postupně zapojovat školy i zájmové organizace do programu rozvoje a provozu spor-

tovní a společenské infrastruktury, zajistit zodpovědné osoby za provoz zařízení. 

• Přehled potřeb kulturní a společenské infrastruktury města. Připravit konkrétní projekty 

zaměřené na jejich další výstavbu, podání integrovaného projektu – žádosti o financo-

vání. 

10.7.2 Opatření č. 5.2 Sportovní, společenské a kulturní akce 

Cílem rozvojové osy je proto podpora činnosti místních zájmových organizací, vzájemná 

koordinace aktivit, ale i příprava vhodných společných projektů. 

Aktivity: 

• Systém grantů a podpor zájmovým organizacím. 

• Zmapovat, připravit přehled všech zájmových organizací, přehled pořádaných akcí. 

• Projednat možnost vlastní podpory stávajících i nových akcí s pořadateli, a dále jejich 

propagace. 

10.7.3 Opatření č. 5.3 zvyšování kvality vzdělávání 

Cílem priority je vytvoření kvalitní, moderní a dostatečně široké sítě předškolního, základ-

ního školství v Moravském Berouně. Dalším krokem je rozvoj doprovodných programů 

škol a školských zařízení jako jsou projekty nových školských vzdělávacích programů a 

dále zejména rozvoj mimoškolních aktivit. 

Aktivity: 

• Analýza možností strukturálních fondů – směrem k technickému zázemí škol, ale i ke 

kvalitě výuky a dalších mimoškolních zájmových aktivit. 

• Využívání kapacit škol – technického vybavení ZŠ i veřejné knihovny, granty na zapla-

cení profesionálních externistů. 
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• Setkávání starosty města a ředitelů škol, seznámení se situací. 

• Výzva ke spolupráci a zapojení vzdělávacích institucí a dalších subjektů do projektu. 

10.8 Priorita č. VI: Cestovní ruch 

10.8.1 Opatření č.6.1 opravy a rozšiřování sítě turistických tras, cyklotras 

Zde je cílem pokračování modernizace a výstavby nových značených regionálních a míst-

ních tras, pro pěší i cyklistických komunikací (cyklotras i cyklostezek) a to v návaznosti na 

oblast města Olomouc i celou oblast regionu Střední Moravy. 

Aktivity: 

• Zpracování tras mapující současné cyklotrasy a cyklostezky, trasy pro pěší s logickým 

návrhem na jejich rozšíření, dále obsahující návrh a způsoby podpory doplňujících a 

navazujících aktivit, způsob značení, propočet nákladů na realizaci značení, specifikace 

nutného rozsahu oprav komunikací. 

• Spolupráce se zainteresovanými subjekty, městy a obcemi při přípravě projektů moder-

nizace stávající a budování nové infrastruktury cestovního ruchu. 

10.8.2 Opatření č. 6.2 zázemí turistického ruchu 

Cílem je kromě kulturního a přírodního potenciálu také existence sítě služeb, která ná-

vštěvníkům umožní i delší pobyt v lokalitě. Jedná se zejména o stravovací a ubytovací za-

řízení.  

Aktivity: 

• Příprava individuálních projektů a zajišťování možností jejich financování ze strany 

jednotlivých subjektů. 

• Setkávání s podnikateli v oblasti turistického ruchu, metodická pomoc podnikatelům 

při tvorbě a realizaci rozvojových projektů, možnost vytvoření jednotného společného 

projektu pro dotaci z EU, 



UTB ve Zlíně, Fakulta managementu a ekonomiky 82 

 

10.8.3 Opatření č. 6.3 rozvoj cestovního ruchu 

Cílem tohoto opatření je podpora rozvoje turistického ruchu v Moravském Berouně s vyu-

žitím tradičních kulturních hodnot města. 

Aktivity: 

• Spolupráce s klíčovými subjekty TR při tvorbě a propagaci turistických atraktivit. 

• Příprava koncepce marketingu cestovního ruchu, návrh a vznik jednotného grafického 

designu města, nové propagační materiály města. 

• Identifikace klíčových subjektů turistického ruchu, pravidelná společná setkání. 

• Spolupráce a podpora Města při obnově a dalším rozvoji kulturních tradic, iniciace a 

podpora při vzniku nových. 
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11 KATALOG PROJEKTŮ 

11.1 Projekt č. 1 [11] 

Název projektu:  

Výchovně vzdělávací centrum 

Projekt je umístěn:  

• NUTS I:    Česká republika 

• NUTS II:   Střední Morava 

• NUTS III:  Olomoucký kraj 

• NUTS IV:  Okres Olomouc 

• Mikroregion Moravskoberounsko  

• Město Moravský Beroun 

Navrhovatel projektu: 

Město Moravský Beroun 

Náměstí 9. Května  4 

793 05  Moravský Beroun 

 IČO  0029 62 44 

Cíl projektu: 

Cílem projektu je vytvořit centrum, které bude vhodné pro přednášky, školení, besedy, vý-

uku a klubovou činnost. Hlavním provozem zde bude knihovna. Vše s bezbariérovým pří-

stupem a moderním vybavením. 

Cílová skupina: 

 Obyvatelé města Moravský Beroun 

Popis projektu: 

Výchovně vzdělávací centrum Moravský Beroun řeší stavební úpravy stávajícího kina Li-

buše, ulice Nádražní, Moravský Beroun. Výsledkem těchto úprav bude zcela nová vnitřní 



UTB ve Zlíně, Fakulta managementu a ekonomiky 84 

 

dispozice objektu, stavebně bude vyměněna střešní krytina, opraven krov, zesílení stropní 

konstrukce a nová vnější fasáda objektu. Budou provedeny nové vnitřní rozvody vzducho-

techniky, elektroinstalace, vody, kanalizace, topení (vytápění pevnými palivy bude nahra-

zeno plynovým vytápěním). Vnitřní dispozici bude tvořit víceúčelový sál s kinem pro 149 

osob. 

Oblast cílové podpory: 

• Cestovní ruch 

• Obyvatelstvo  

Zdroje financování: 

• Program: Regionální operační program Střední Morava 

• Prioritní osa: Integrovaný rozvoj a obnova regionu 

• Oblast podpory: Rozvoj venkova 

• Podoblast podpory: Sociální infrastruktura 

11.2 Projekt č. 2 [11] 

Název projektu:  

Revitalizace veřejné zeleně 

Projekt je umístěn:  

• NUTS I:    Česká republika 

• NUTS II:   Střední Morava 

• NUTS III:  Olomoucký kraj 

• NUTS IV:  Okres Olomouc 

• Mikroregion Moravskoberounsko  

• Město Moravský Beroun 

Navrhovatel projektu: 

Město Moravský Beroun 
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Náměstí 9. Května  4 

793 05  Moravský Beroun 

 IČO  0029 62 44 

Cíl projektu: 

Revitalizace zelně na hřbitově a v okolí kostela.  

Cílová skupina: 

 Obyvatelé města Moravský Beroun 

Popis projektu: 

Cílem tohoto projektu je revitalizace zeleně hřbitova a okolí kostela Nanebevzetí Panny 

Marie v Moravském Berouně. Dojde tak k odstranění stávající zeleně, která bude nahraze-

na novou 

Oblast cílové podpory: 

• Obyvatelstvo  

Zdroje financování: 

• Program: Regionální operační program Střední Morava 

• Prioritní osa: Zlepšování stavu přírody a krajiny 

• Oblast podpory: Podpora regenerace urbanizované krajiny 

• Podoblast podpory: Fyzická revitalizace území 

11.3 Projekt č. 3 [11] 

Název projektu:  

Typový projekt na Czech POINT 

Projekt je umístěn:  

• NUTS I:    Česká republika 

• NUTS II:   Střední Morava 

• NUTS III:  Olomoucký kraj 
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• NUTS IV:  Okres Olomouc 

• Mikroregion Moravskoberounsko  

• Město Moravský Beroun 

Navrhovatel projektu: 

Město Moravský Beroun 

Náměstí 9. Května  4 

793 05  Moravský Beroun 

 IČO  0029 62 44 

Cíl projektu: 

Zajištění technického a technologického vybavení 

Cílová skupina: 

 Obyvatelé města Moravský Beroun 

Popis projektu: 

Podporované aktivity jsou především vybudování přístupových míst pro komunikaci s in-

formačními systémy veřejné správy, zřizování a rozvoj tzv. kontaktních míst veřejné sprá-

vy dále pak zapojování regionálních a místních pracovišť k tzv. Czech POINT. V rámci 

tohoto projektu je možno zažádat buď o podporu plné verze pracoviště Czech POINT, ne-

bo o upgrade již stávajícího pracoviště, a to v souladu s technickou specifikací uvedenou v 

příručce pro žadatele a příjemce. 

Oblast cílové podpory: 

• Obyvatelstvo  

• Město Moravský Beroun 

Zdroje financování: 

• Program: Integrovaný operační program 

• Prioritní osa: Zavádění ICT v územní veřejné správě 

• Oblast podpory: Zavádění ICT v územní veřejné správě 
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• Podoblast podpory: E-Government v obcích 

11.4 Projekt č. 4 [11] 

Název projektu:  

Veřejný internet Mikroregionu Moravskoberounsko 

Projekt je umístěn:  

• NUTS I:    Česká republika 

• NUTS II:   Střední Morava 

• NUTS III:  Olomoucký kraj 

• NUTS IV:  Okres Olomouc 

• Mikroregion Moravskoberounsko  

• Město Moravský Beroun 

Navrhovatel projektu: 

Město Moravský Beroun 

Náměstí 9. Května  4 

793 05  Moravský Beroun 

 IČO  0029 62 44 

Cíl projektu: 

Cílem je rozvoje informačních a komunikačních technologií především zpřístupnění inter-

netu široké veřejnosti prostřednictvím sítě kvalitních a dostatečně kapacitních veřejných 

internetů za účelem podpořit využívání internetu jako moderního a efektivního prostředku 

komunikace, vzdělávání a podnikání. 

Cílová skupina: 

Široká veřejnost města Moravský Beroun 

Popis projektu: 

Rekonstrukce stávajících a vybudování nových veřejně přístupných míst internetu 

(PIAP/IC) 
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Rekonstrukce 5 stávajících míst veřejně přístupného internetu: 

• Moravský Beroun - knihovna 

• Dětřichov nad Bystřicí - knihovna 

• Město Libavá - knihovna 

• Dvorce - knihovna 

• Norberčany – obecní úřad 

Zřízení 6 nových míst veřejně přístupných míst internetu: 

• Moravský Beroun - obecní úřad, základní škola 

• Město Libavá: kulturní dům 

• Dvorce:  obecní úřad 

• Norberčany: hasičská zbrojnice 

• Stará Libavá: obecní úřad 

 

Oblast cílové podpory: 

• Obyvatelstvo  

• Město Moravský Beroun 

Zdroje financování: 

• Program: Integrovaný operační program 

• Prioritní osa: Zavádění ICT v územní veřejné správě 

• Oblast podpory: Zavádění ICT v územní veřejné správě 

• Podoblast podpory: E-Government v obcích 
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ZÁVĚR 

Město Moravský Beroun patří k menším českým městům, ale i přesto má co nabídnout. 

K tradicím města patří různé kulturní i sportovní aktivity, které jsou každoročně dodržová-

ny. Dle mého názoru bude pro město největším přínosem rozsáhlá rekonstrukce náměstí a 

přilehlých komunikací, která bude probíhat během tohoto a příštího roku. Touto rekon-

strukcí se zlepší oblast cestovního ruchu, životního prostředí a dojde k výraznému zlepšení 

dopravní infrastruktury, což bude mít za následek větší příliv turistů a větší navštěvovanost 

města.  Moravský Beroun je stále chráněno před nepříznivými vlivy, které by mohli ovliv-

nit životní prostředí města. V okolí se nachází pouze jeden větší podnik (Granitol Morav-

ský Beroun), který neprodukuje takové množství škodlivin, aby mohlo být ohroženo lidské 

zdraví. Dalším důležitým faktorem, který je specifický pro Město moravský Beroun, je 

rozrůstající se bytová zástavba a především rekonstrukce již obydlených bytů a domů. V 

současnosti se sice většina lidí stěhuje za prací a vzděláním do větších měst nabízejících 

lepší pracovní a studijní podmínky, ale vzhledem k zlepšujícím se podmínkám pro bydlení 

se předpokládá vzrůstající tendence počtu obyvatel. Důsledkem bude obydlování nových a 

zrekonstruovaných bytů. Důvodem přílivu obyvatelstva by mohlo být i zlepšující se škol-

ství ve městě a rekonstrukce budov spadajících do oblasti školství. Nejvíce by mladé lidi 

do města přilákala existence střední školy či středního odborného učiliště, které prozatím 

ve městě chybí. Stejně tak by lidi středního věku přilákala možnost větších pracovních pří-

ležitostí. V souvislosti s novým programovacím obdobím EU se otevřely možnosti a příle-

žitosti získávat finanční prostředky na rozvojové projekty a záměry z tzv. strukturálních 

fondů. Ti, kdo by mohli tyto zdroje využívat, stále nemají jasnou představu, jaké podmínky 

je nutné splnit. V Moravském Berouně je prostor pro přípravu kvalitních a zajímavých pro-

jektů a je třeba řádně informovat a podporovat všechny subjekty. Harmonický vývoj (hos-

podářský, sociální, kulturní, ale i krajinotvorný) správního území města je výrazně ovliv-

ňován také politikou na krajské, národní i nadnárodní úrovni, kterou aktéři rozvoje na lo-

kální úrovni nemohou přímo ovlivnit. Myslím se, že v následujících letech bude vývoj ve 

městě rovněž významně ovlivněn politikou krajské samosprávy, do jejíž působnosti spadá 

řada pro region významných kompetencí, především v oblastech územního plánování, do-

pravních sítí a ochrany přírody a krajiny. Je proto nezbytné koordinovat aktivity podporují-

cí rozvoj města s představami a záměry na úrovni kraje. 
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 Čistírna odpadních vod 
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MŽP 

NH 
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NUTS 3 

OK 

OLÚ 

OP 

PL 
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PS 
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PRÚOOK 

RR 
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SF 

SO ORP 

SM 

SROP 
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SLBD 

Malé a střední podniky 

Ministerstvo zemědělství 

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy 

Monitorovací výbor 

Ministerstvo životního prostředí 

Národní hospodářství 

Národní rozvojový plán 

Územní statistická jednotka – v ČR regiony soudržnosti 

Územní statistická jednotka – v ČR kraje 

Olomoucký kraj 

Odborný léčebný ústav 

Operační program 

Polsko 

Public Private Partnership 

Pracovní skupina 

Program rozvoje venkova 

Program rozvoje územního obvodu Olomouckého kraje  

Regionální  rada 

Posouzení vlivu koncepce na životní prostředí 

Strukturální fondy 

Správní obvody obcí s rozšířenou působností 

Střední Morava 
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Sčítání lidu bytu a domů v roce 2001 
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