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O projektu
Tato studie vznikla jako souhrn praktických poznatků získaných realizací projektu „Mapování
kulturních a přírodních hodnot Mikroregionu Hvozdnice a návrh aktivit na ochranu
kulturního dědictví, zlepšení turistického potenciálu a atraktivity území“. Projekt svazku obcí
Mikroregionu Hvozdnice byl realizován v letech 2010/2011 občanským sdružením
VITAREGIO o.s. a byl finančně podpořen z výzvy MAS Opavsko, fiche č. 2: Obnovení
kulturních a historických hodnot venkova - Programu rozvoje venkova.
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Úvodem
Studie, pojatá jako stručný technický manuál, si klade za cíl poskytnout základní přehled
praktických problémů, které byly vysledovány při ochraně a využívání objektů kulturního
dědictví a cenných přírodních lokalit na území 11 obcí Mikroregionu Hvozdnice: Dolní
Životice, Jakartovice, Jezdkovice, Lhotka u Litultovic, Litultovice, Mikolajice, Mladecko, Otice,
Slavkov, Štáblovice, Uhlířov. Současně v ní lze nalézt návrhy na řešení vytipovaných
problémů včetně nápadů a doporučení pro zvýšení turistické atraktivity regionu.
Je určena pro zástupce místní samosprávy, obecní zastupitelstva, neziskové organizace a
další zájemce z řad veřejnosti, kteří se zajímají o záchranu a využití kulturního a přírodního
dědictví ve své obci i v širším území mikroregionu.
V rámci projektu byly za spolupráce odborné i široké veřejnosti vytvořeny soupisy a mapy
kulturního dědictví obcí Mikroregionu Hvozdnice obsahující památkově chráněné objekty a
lokality, drobné sakrální stavby, hraniční kameny, prameny, studánky, památné stromy,
aleje, parky, technické památky (mostky, stopy dolování, průmyslové objekty), krajové a
staré odrůdy ovoce, dále místní folklor a tradice a další. Byly zaznamenány výpovědi a
vzpomínky pamětníků, související pověsti, staré fotografie, pohlednice, legendy a pověsti,
tradice, vývoj krajiny a osídlení, pomístní jména a další prameny.
Digitalizované, obrazově, zvukově i textově zpracované záznamy budou dále sloužit jako
náplň pro webové stránky a pro vydání publikace propagující kulturní a přírodní hodnoty
obcí mikroregionu, jejímž cílem je přispět ke zvýšení povědomí obyvatel i návštěvníků
regionu o vývoji krajiny, o kulturních a přírodních hodnotách regionu a v neposlední řadě
také podpořit zvýšení návštěvnosti vytipovaných lokalit.
V průběhu řešení byly analyzovány záměry obcí a některých dalších subjektů týkající se
ochrany a obnovy kulturního a přírodního dědictví. Tyto informace mohou dále posloužit
jako podklady pro projektovou dokumentaci vybraných rozvojových projektů s doporučením
vhodných způsobů jejich financování.
V závěru textu pak naleznete stručný přehled literatury a vybraných internetových odkazů
pro získání dalších konkrétních rad a doporučení.
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Analýza problémů a potenciálu území
Zvolený přístup k problematice ochrany a obnovy přírodních a kulturních památek a jejich
prezentace s ohledem na rozvoj turistického ruchu se snažíme opřít o několik základních
východisek. Pokusme se je přiblížit v odpovědích na následující základní otázky:
Proč se věnovat péči a propagaci tradic, přírodních a kulturních památek?

Krajina a v ní se nacházející přírodní a kulturní památky vytvářejí historicko-kulturní základ
identity národa. Krajina uchovává stopy předchozího i současného dění. V území po staletí
hospodařily generace obyvatel a vytvořily tak jeho historickou strukturu nezaměnitelnou s
jinými oblastmi. Tento zápis, psaný našimi předky, čteme mimoděk, kdykoli opustíme zdi
svého domova.
Nepřehlédnutelné jsou otisky naší kulturní identity v podobě nemovitých památek, ať už
sakrálních (kostelů, kapliček, křížků), honosných světských staveb (hrady, zámky, tvrze) nebo
skromných lidových stavení i dnes často chátrajících technických památek (náhony a mlýny,
pivovary, továrničky, mostky či stará opuštěná nádraží). Méně postřehnutelné, ale neméně
důležité jsou stopy symbiózy lidí a přírody v podobě mezí a remízků, rybníků, bohatých a
zdravých lesů, živých meandrů vodních toků či osvěžujících studánek a pramenů.
Kulturní a přírodní památky tvoří jednu z nejvýznamnějších součástí bohatství každého
regionu, pro venkov to platí zvláště. Představují bohatství rovněž v základním slova smyslu.
Bohatství vnitřní, duchovní součást každého člověka, který umí být hrdý sám na sebe i na
svůj domov a na druhou stranu bohatství přicházející ruku v ruce se zájmem návštěvníků a
turistů. Zájem o život v zajímavých, kulturně a přírodně přitažlivých lokalitách obecně
neustále vzrůstá. Rovněž návštěvníci logicky vyhledávají ta místa, kde mohou něco vidět,
tedy opravené a udržované turistické atraktivity oplývající životem a aktivitou, slibující
zajímavé zkušenosti a zážitky. Naopak minimální přízeň a tudíž i příjmy na své zmrtvýchvstání
mohou očekávat chátrající a zanedbané lokality. Kruh se uzavírá a je z něj nezřídka kruh
začarovaný, končící pro dané místo i jeho obyvatele méně šťastně, atraktivita lokality se
snižuje, odcházejí schopní lidé a mladí nepřicházejí.
Samozřejmě, že situace je poněkud složitější, procesy budování a ztráty prosperity lokalit
jsou ovlivňovány celou řadou faktorů. V této analýze se pokoušíme hledat souvislosti
s jedním z těchto faktorů a to je péče o kulturní a přírodní bohatství a využívání tohoto
potenciálu.
Paralelně s nemovitým kulturním dědictvím se vyvíjely i další typické rysy venkova – řada
tradičních typicky venkovských dovedností a činností, nářečí, lidová slovesnost, zvyky,
tradice, pověsti, legendy a pohádky jsou v lepším případě udržovány a zaznamenávány, živoří
na úplném okraji zájmu obyvatel, v nemálo případech však dokonce upadly v zapomnění.
Tím spíše má význam usilovat o renesanci těchto hodnot, vztahů a hledání svých životních
kořenů. V historii každého národa se vždy našly okamžiky, kdy se tyto hodnoty ukázaly jako
velice cenné a pro další život rozhodující, i když se to v některých etapách života materiálně
saturované civilizace jeví jako přežitek a zbytečnost.
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Má cenu obnovovat památky v místech, kde k nim už nikdo nechodí?
Samozřejmě záleží na hodnotách každého z nás. V současnosti jsou ve většině případů tyto
drobné stavby spravovány především proto, že se jedná o typický prvek české krajiny,
symbol křesťanství a o svědectví dávných událostí (historie). Lidem, kteří památky udržují a
obnovují, jde i o vyjádření vlastenectví a úcty k tradicím a svému okolí.
Zvláště při vnímání a ochraně drobných památek nejde vždy jen o objekt samotný, ale právě
o zmíněný vztah objektu s prostředím. Mnoho objektů dnes stojí v zastavěných místech, i
když původně stály v otevřené krajině a vztahovaly se k okolnímu uspořádání krajiny
(rozcestí, pole, kraj sídla, solitérní strom, orientační bod atd.). Bohužel byla v minulosti,
především v období kolektivizace zemědělství a socializace vesnice, řada sakrálních památek
odstraněna, nebyla spravována nebo se znatelně změnilo jejich okolí. Setkáváme se s jejich
ruinami, nacházíme kříže, Boží muka a kapličky v místech, ke kterým nevede žádná cesta.
Negativní prožitky zkázy a zmaru, které zažívá náhodný návštěvník ruiny či opuštěné
zanedbané lokality jsou určitě lidsky (turisticky) méně atraktivní než prožitky harmonické,
uklidňující a rozjímavé, které dokáží poskytnout místa opravená a udržovaná. O jejich oblibě
a o tom, že mají současným lidem stále co nabídnout, hovoří nejen mnohé snahy o péči a
obnovu památek a lokalit, ale také stavby nových objektů. Takovéto lokality si lidé rádi
najdou, ať již stojí v centru obce či uprostřed polí, luk nebo lesů.
Bylo by krátkozraké všímat si jen památek dobře dosažitelných (byť se snadněji udržují) a
památky, nacházející se na odlehlejších místech ponechat zániku. Vždyť právě drobné
památky, stojící ve volné krajině, mimo sídla, mají často emotivní kouzlo, vypovídací
schopnost, genia loci, atd., mnohdy silnější než památky, stojící v intravilánech obcí.
Má smysl usilovat o záchranu těch drobných památek, o které se nikdo dosud nestaral a
není zřejmé, že se o ně někdo bude starat v budoucnosti?
Domníváme se, že to význam má. Drobnou údržbou nebo opravou můžeme životnost
památky posunout o několik desítek let a nikdo neví, zda se příští rok nebo v dalším
volebním období nenajde někdo, kdo má jakýkoli zájem o záchranu těchto zapomenutých
památek a pro koho mají svou hodnotu, ať jde o jednotlivce, spolek či obec. Opravená
památka může bez větší péče vydržet desítky let, a i když je třeba opuštěná, stále je tu
naděje, že se později dočká své rehabilitace (funkční, historické i estetické hodnoty) a svého
vděčného uživatele a správce.
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Otice, kaple sv. Tadeáše

Od lidí rozhodujících o způsobu nakládání s finančními prostředky obcí často zaznívají
pochybnosti o ekonomické efektivitě investic do údržby a obnovy památek, o které není
masový zájem, voliče často nezajímají a žádné okamžité zisky nepřinášejí. Je však hluboký
omyl posuzovat kulturní dědictví prizmatem okamžité tržní návratnosti investic. To, že
většina lidí nemá povědomí o hodnotě památky či lokality a jdou raději na fotbal než na
procházku ke křížku, neznamená, že tato hodnota reálně neexistuje.
Návratnost této investice si velice rychle uvědomí ten, kdo více cestuje a má srovnání
z oblastí, kde jsou nejen památky udržované a lidé více spjati se svým okolím, spokojenější,
podnikavější, aktivnější a hrdí – tudíž méně závislí a zranitelní, oproti obcím zanedbaným,
depresivním, s pasivními občany, kteří se nestarají o nic a nedokážou se postarat ani sami o
sebe. O financích, které přicházejí s turistickým ruchem do oblastí, které mají co nabídnout,
není ani třeba hovořit, je všeobecně známo, že kde není nabídka, není poptávka.

Popis území
Území mikroregionu Hvozdnice spadá do oblasti, která byla osídlována již od pravěku, což
dokládají archeologické nálezy. Většina současných sídel vznikla v období středověké
kolonizace – první zmínky o většině obcí se datují do 13. a 14. století. Výjimkou je raabizační
ves Lipina, která vyrostla koncem 18. století na místě zpustlé vsi. Většina sídel vznikala jako
léno olomoucké diecéze a udržela si tento status až dlouho do 18. století. Také proto
můžeme ještě v současnosti téměř v každé obci nalézt panské sídlo nebo jeho pozůstatek.
Na charakter a vývoj jednotlivých venkovských sídel měla nezanedbatelný vliv jejich poloha,
přírodní podmínky a zejména pak sociální i ekonomický a politický vývoj v druhé polovině 20.
století. Z hlediska ochrany a obnovy kulturních hodnot území můžeme mezi jednotlivými
obcemi na východě a západě mikroregionu sledovat rozdíly ve stavu kulturních památek i
kontinuity vývoje, religiozitou a udržováním tradic.
Rozdíly v území je možno vysledovat také z hlediska přírodních podmínek. Jih a západ území
je obecně lesnatější než východ. Jednotícím přírodním prvkem jsou meandry řeky Hvozdnice
plynoucí z hornatějších poloh na západě do nížiny na východě mikroregionu.
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Nejméně udržované památky, značné množství zaniklých a ohrožených objektů, společně
s obecně nižším zájmem obyvatel o své okolí a tradice bylo dlouhodobě možno vypozorovat
v oblastech tzv. bývalých Sudet. V obcích na západě mikroregionu (Jakartovice, Bohdanovice,
Hořejší Kunčice, Deštné, Mladecko) vedl vývoj po polovině 20. století ke ztrátě společného
příběhu lidí, krajiny, smazání paměti řady míst a následně ke ztrátě řady kulturních a
přírodních hodnot. Historická struktura krajiny je dochována často pouze v reliktech.
Nemovité kulturní i přírodní památky jsou často v zanedbaném stavu, postaveny mimo
zájem veřejnosti. Tento trend navíc posilují některé současné způsoby hospodaření v krajině
a necitlivé přetváření sídel.
Nicméně v posledních letech se situace začíná vylepšovat, je možno pozorovat vzrůstající
aktivitu místních občanských iniciativ podílejících se na péči a obnově přírodního a kulturního
dědictví a zvyšující se celkový zájem obyvatel o tradice a společenský život v obci.
Východní část mikroregionu se vyznačuje vyšší stabilitou tradic, aktivnějším spolkovým
životem a značným množstvím dochovaných a udržovaných drobných památek (Dolní
Životice, Slavkov, Litultovice). Blízkost Opavy se projevuje i silnější ekonomikou příměstských
obcí (Otice, Slavkov, Uhlířov). Na druhé straně obce Slavkov a Otice, ale částečně i Uhlířov či
Štáblovice, čelí vlivu některých tzv. suburbanizačních procesů. Obyvatelé zázemí měst
využívají levnějšího a příjemnějšího bydlení na venkově, ale za prací a službami dojíždí do
města, kde stráví většinu dne a kde často setrvávají i ve volném čase. Mnohdy nemají na
území obce přihlášeno ani trvalé bydliště a mohou znamenat pro obec finanční i sociální
ztrátu. Intenzita suburbanizačních jevů závisí na dopravní dostupnosti obce a projevuje se
často značně selektivně. Importem životního stylu města do venkovského prostředí jsou
ohroženy samotné hodnoty venkova, tradice i vztahy obyvatel.
Na následujících mapách je zobrazeno území obcí Mikroregionu Hvozdnice z hlediska
zjednodušeného rozdělení podle historického vývoje (mapa 1), podle typů zmapovaných
přírodních a kulturních zajímavostí a památek (mapa 2) a podle subjektivně hodnoceného
stavu památek v kategorizaci zachovalé, ohrožené, zaniklé a nehodnocené (mapa 3).
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Mapa 1: Obce Mikroregionu Hvozdnice s orientačním vyznačením tzv. bývalých
Sudet (červeně).
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Mapa 2: Přírodní a kulturní zajímavosti a památky na území obcí Mikroregionu
Hvozdnice podle základních typů (kategorií).
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Mapa 3: Přírodní a kulturní zajímavosti a památky na území obcí Mikroregionu
Hvozdnice podle hodnoceného stavu.
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Celková úroveň kulturních památek není všeobecně uspokojivá. Přes množství dobrých
příkladů je řada památek stále ve špatném technickém stavu, na údržbu a opravy není
dostatek prostředků a sil, což je mnohdy způsobeno upřednostněním jiných priorit v rozvoji
obcí. Památky však péči potřebují, což si uvědomují i lidé místní, jen mnohdy neví jak začít a
jak opravené památky vhodně začlenit do aktivit místních obyvatel a jak je nabídnout ve
službách cestovního ruchu.

Cestovní ruch
Návštěvnost památkových lokalit vzrůstá obecně celosvětově i v České republice. Zájem
návštěvníků je však v současné době soustředěn na ustálenou skupinu měst, vesnic, hradů a
zámků, které již přílišný nápor negativně poznamenává. Je proto nezbytné hledat cesty k
rovnoměrnějšímu nasměrování návštěvníků na další vhodné atraktivní destinace a tyto
lokality postupně vybavovat vyhovující infrastrukturou.
Jak příliš velký zájem, tak i nezájem návštěvníků zpravidla shodně vyúsťují v devastující
dopad na památky. Zatímco památkové lokality, které jsou dosud z hlediska cestovního
ruchu opomíjené, čelí nedostatku financí na údržbu památek a rozvoj území, vzrůstající
návštěvnost oblíbených památkových lokalit často znamená neúnosnou zátěž pro historicky
cenná území a objekty. Paradoxně u často navštěvovaných památek jsou ekonomické výnosy
z cestovního ruchu motivem pro mnohdy nežádoucí zásahy do urbanistické, funkční a
sociální struktury celého historického jádra lokality. Tento proces vede k nenahraditelné
ztrátě identity památkově cenného místa.
Území mikroregionu jako celku není turisticky vyhledávanou atraktivitou první kategorie.
Podobně jako celé Opavsko neláká návštěvníky na delší pobyty, většina návštěv se odehraje
během jednoho dne většinou ve spojitosti s návštěvou města Opavy nebo při cestě do jiné
lokality. Většinu návštěvnické pozornosti navíc v širším regionu strhuje Ostrava, Opava,
Hradec nad Moravicí s Raduní a údolí Moravice k Vítkovu. To ovšem není vhodný cílový stav,
se kterým by se region měl smířit.
Z hlediska cestovního ruchu je oblast vhodná pro krátkodobou rekreaci, pěší turistiku,
cykloturistiku, ale i příležitostnou turistiku spojenou s dopravou autem či vlakem. Cílů, jež by
turistu v tomto regionu udržely po více dní, je velmi málo, a proto je třeba je dále vytvářet a
budovat. Výhodou, obzvláště pro pěší turistiku, je vysoká lesnatost velké části území,
především západní části mikroregionu, která je četně využívána pro víkendovou rekreaci
obyvatel Opavy (Mladecko, Jakartovice, Lhotka u Litultovic). Atraktivitu cykloturistiky určitě
zlepší plánovaná cyklostezka v ose řeky Hvozdnice (Opava – Jakartovice – Svobodné
Heřmanice).
Studie rozvoje integrovaného venkovského Mikroregionu Hvozdnice (RPIC, 2004) popisuje
mikroregion jako typickou venkovskou oblast, jejíž malebný charakter však „neskýtá dostatek
přírodních, kulturních a architektonických památek k tomu, aby se mikroregion mohl stát
vyhledávanou destinací pobytové turistiky“ a doporučuje orientaci na příměstskou a
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krátkodobou turistiku. Důležitost příměstské turistiky lze dokumentovat na porovnání dvou
statistických údajů. Pro celou turistickou oblast Opavska (včetně města Opavy) je dle statistik
odhadována roční turistická návštěva z jiných regionů kolem 75 tisíc návštěvníků (ÚAP ORP
Opava, 2010). Ale např. celková návštěvnost zámeckého areálu v Hradci nad Moravicí může
být v dobré sezoně i přes 100 tisíc návštěvníků za rok. Znamená to, že přitáhne-li lokalita
pozornost místních a sousedních obcí, především obyvatel Opavy, může být velice
navštěvovaná.
Dle našeho názoru území Mikroregionu Hvozdnice skýtá solidní množství turistických
zajímavostí, přírodních i kulturních. Nejrozšířenějšími typy kulturních památek jsou objekty
sakrální architektury – kostely, kaple, drobná sakrální architektura (kapličky, Boží muka, kříže
a sochy svatých) a dále zámky, jež se nacházejí v řadě obcí. Na mnoha místech můžeme najít
zajímavé technické památky nebo jejich pozůstatky, které však, kromě choltického větřáku,
nejsou turisticky využity. Některé lokality mají potenciál stát se výraznými atraktivitami
regionálního významu: větrný mlýn Choltice, muzeum a Litultovice, pozůstatky po těžbě
břidlice v Jakartovicích, přírodní rezervace Hvozdnice s naučnou stezkou, vesnická
památková rezervace Lipina, některé zámky (Štáblovice, Mladecko, Litultovice) a za
vhodných okolností i jiné lokality. Potenciál těchto míst však není dostatečně rozvinut a
propagován.
Na vyhovující úrovni není ani turistická infrastruktura. Chybějí specializované stezky pro pěší,
naučné stezky, odpočívadla s lavičkami a tábořišti, stezky pro bruslaře, na území nejsou
oficiální tábořiště s vybudovaným základním zázemím pro turisty. Malý zájem návštěvníků
netlačí poptávku po ubytovacích, stravovacích a doplňkových službách a volnočasových
aktivitách, stagnuje zájem podnikatelů, na němž stojí nabídka a kruh se uzavírá nižší
návštěvností. Hlavní překážky rozvoje cestovního ruchu již dříve vyhodnotila Studie rozvoje
integrovaného venkovského Mikroregionu Hvozdnice (2004) a Integrovaná rozvojová
strategie Mikroregionu Hvozdnice (2007). Na druhou stranu lze zaznamenat i příkladné
infrastrukturní aktivity, které přispívají k budování turistického potenciálu, např. pohostinství
s turistickou ubytovnou v Mikolajicích, stylová restaurace ve Štáblovicích, jízdárna
v Jakartovicích a Oticích, motorest U Kišky a penzion Hubert (u Mladecka) nebo připravovaná
cyklostezka Opava – Jakartovice – Svobodné Heřmanice.

Potenciál, problémy a záměry obcí
V průběhu řešení projektu byly analyzovány výchozí podmínky obcí, jejich kulturní a přírodní
potenciál, hlavní problémy při péči o kulturní a přírodní bohatství, tradice, zvyky a také
aktuální záměry obcí a některých dalších subjektů týkající se ochrany a obnovy kulturního a
přírodního dědictví. Tato analýza může přispět ke vzájemnému porovnání území jednotlivých
obcí mikroregionu a nalezení průniků a společných témat v rámci činnosti mikroregionu.

- 14 -

Studie byla podpořena z Programu rozvoje venkova, osa IV. Leader, SPL MAS Opavsko

DOLNÍ ŽIVOTICE
Hlavní turistické
atraktivity

Další zajímavosti

Zaniklé památky
Havarijní stavy a
jiné problémy při
údržbě, obnově či
využití pam.
objektů
Záměry obce
(kulturní a přírodní
památky)
Zvyky, obecní
slavnosti a další
zajímavé aktivity

Společenské
organizace, spolky
Zaniklé zvyky a
aktivity

Poutní kaple Božského Salvátora s výrazným krajinným prvkem – alejí
kaštanů a lip
Farní kostel Nejsvětějšího Spasitele, dominanta obce a významná kulturní
památka, vysvěcen 1908, hodnotné interiéry i řešení okolí
Barokní zámek (1721-1770) na místě pův. kamenné tvrze – dnes ústav sociální
péče, turisticky nepřístupný, v areálu objekt býv. oranžerie a okrasný park
francouzského typu
Pozůstatky vodní tvrze (13. stol.)
Značné množství udržovaných drobných sakrálních památek (5 kaplí , křížky,
Boží muka, smírčí kříž na mostě, lidová plastika sv. Jana Nepomuckého)
Kaple Božského Vykupitele v Herticích
Secesní stavba základní školy (1910)
Lihovar (1901) – zajímavá technická památka znehodnocená nevhodnou
přestavbou střech v roce 1986 (jedna z prvních elektrifikovaných staveb
v regionu), Objekt bývalé pekárny naproti lihovaru
Dochované pozůstatky lidové architektury (statky, výměnky, domy)
Osada Hertice s cenným typem zástavby (kruhová zástavba s návsí uprostřed)
2 mlýny, pila na vodní pohon, staré mlýnské náhony,
zavlažovací systém s přívodním kanálem vybudovaný za Razumovských (1898
– 1939)
Pozůstatky vodní tvrze jsou přístupny omezeně – soukromý majetek
Socha sv. Jana Nepomuckého - lidová plastika potřebuje restaurátorský zásah

Regenerace zeleně v obci, především kaštanová alej u kaple Božského
Salvátora
název a popis

termín

Poutě ke kapli sv. Salvátora (zvané také slezské
poutě) mají dlouholetou tradici, scházívala se na
nich procesí z blízkého i dalekého okolí
Masopust s voděním medvěda po obci a
pochováváním basy

14. září na svátek
Povýšení svatého kříže

Pálení čarodějnic

konec dubna

Vánoční koncert v kostele (hostující a dětský
pěvecký sbor)

adventní čas

Setkávání občanů u obecního adventního věnce
na návsi, Den dětí, Den matek, sportovní akce
Sbor dobrovolných hasičů, s dechovou hudbou,
Sokol, myslivci, zahrádkáři, včelaři.
Pouť Božího těla

poslední 2006

Poznámky
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JAKARTOVICE
(Jakartovice, Bohdanovice, Deštné, Hořejší Kunčice)

Hlavní turistické
atraktivity

Další zajímavosti

Zaniklé památky

Havarijní stavy a
jiné problémy při
údržbě, obnově či
využití pam.
objektů

Záměry obce
týkající se
kulturních a
přírodních
památek

Jakartovice - barokní farní kostel Narození P. Marie (1755) s barokní sochou
sv. Jana Nepomuckého
Bohdanovice – kostel sv. Michala z roku 1770, přestavěn po požáru 1845
Bohdanovice – statek čp. 2 z roku 1853; usedlost čp. 31 a 32 z 1.pol.19.st.
Deštné - barokní zámek z 18. st. přestavěný z bývalé tvrze, komplex
historických budov s parkem, destrukce v celém rozsahu.
Deštné – gotický kostelík Navštívení Panny Marie v těsném sousedství zámku
Štoly po těžbě břidlic (zimoviště netopýrů, chráněno v systému NATURA 2000)
a zatopené břidlicové lomy s možností koupání
Členitá a bohatá krajina s množstvím lesů a zajímavých krajinotvorných prvků
Dochované pozůstatky po těžbě břidlice - zdi obytných domů, pozůstatky zdí
rozsáhlých hospodářských budov (stodoly), břidlicové stavební prvky a střešní
krytiny
Štola Hermína na západním okraji obce - průzkumná štola z roku 1991 o délce
412m, areál vhodný k alternativnímu rekreačnímu využití
Deštné – Boží muka, potřebují rekonstrukci
Kerhartice - lihovar (1901) – zajímavá průmyslová budova, nevyužita
Železnice (Jakartovice – Svobodné Heřmanice) – jen občasná nákladní
doprava
Zaniklé obce Kerhartice a Medlice
Medlice – hrad (nepatrné zbytky zdiva)
Medlice - kostel Navštívení Panny Marie (sotva patrný pozůstatek se zbytky
hřbitovní zdi)
Hořejší Kunčice - kostel Nanebevzetí P. Marie z roku 1769 se samostatnou
zvonicí (odstřel 1965)
Hořejší Kunčice - kaple západně od kostela, zbořena
Hořejší Kunčice - kaple jižně od kostela, zbořena
Kerhartice – farní kostel sv. Martina, zbořen v roce 1985 jako poslední
pozůstatek obce
Kerhartice - hřbitovní kaple sv. Jana Křtitele severně od osady, zbořena
Deštné – zámek, značně poškozený, ohrožený
Hořejší Kunčice – kaple, Hořejší Kunčice – zděná studánka, Hořejší Kunčice –
křížek v dolní části obce,
Deštné –zámek, havarijní stav hraničící se zánikem části areálu,
Deštné – gotický kostelík, Deštné - výklenková kaplička u veliké lípy na severu
obce,
Jakartovice – kostel (fasáda),
Jakartovice – lesní kaple - zbytky obvodového zdiva,
Bohdanovice – dřevěný kříž, kamenný kříž naproti kostela,
Jakartovice - nedokončený sportovní areál – navršená sjezdovka, pokus o
vytvoření nové turistické atraktivity,
Rychle ubývá břidlicových střech – typického znaku historie lokality.
Oprava kostela Narození Panny Marie v Jakartovicích společně s
Římskokatolickou farností Velké Heraltice (již proběhla konzultace s Krajským
úřadem MSK a Ostravsko-opavským biskupstvím), fáze získávání prostředků.
Obnova kaple v Hořejších Kunčicích, fáze přípravy
Bohdanovice – rekonstrukce dřevěného kříže, fáze přípravy
Deštné – obnova kostela, probíhá
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Zvyky, obecní
slavnosti a další
zajímavé aktivity

Sspolečenské
organizace, spolky
Zaniklé zvyky a
aktivity
Poznámky

název a popis

termín

Jakartovický karmaš zahájený mší svatou
Bohdanovický karmaš
Beseda s důchodci

první sobotu v září (4.10)
na sv. Michala
každý 2 rok

Vodění medvěda a pochování basy v Deštném

březen

Pálení čarodějnic

30.4 nebo konec dubna

Obecní společenský ples
Plesová sezona
Vítání dětí do života, rozloučení s dětmi při
různé
odchodu z mateřské školy, oslavy Zlaté svatby,
Dne dětí, Dne matek, sportovní akce
Sbor dobrovolných hasičů v Bohdanovicích, TJ Sokol Jakartovice a Deštné,
myslivci, Klub přátel – Čtyřlístek při MŠ Jakartovice, Římskokatolická farnost,
Klub důchodců
poutě, další jsou dohledatelné z německých kronik
české dožínky
tradiční Jarmark byl slaven i před válkami 22.7., resp. neděli před tímto
datem, svátek svaté Maří Magdalény

LHOTKA U LITULTOVIC
Hlavní turistické
atraktivity
Další zajímavosti
Zaniklé památky
Havarijní stavy a
jiné problémy
Záměry obce (kult.
a přír. památky)
Zvyky, obecní
slavnosti a další
zajímavé aktivity

Společenské
organizace, spolky

kaple Nejsvětější Trojice se zvonicí z roku 1751, která byla přestavěna po
požáru r. 1852.
kaple Panny Marie Hostýnské v Životských Horách
pramen uhličité kyselky ze starého vrtu s ruční pumpou.
Výklenková kaplička u hřbitova
Čtyři kříže, Svatý obrázek
Dva větrné mlýny
Kaple Nejsvětější Trojice – nutná generální oprava, zejména střecha
Chátrající rekreační objekt Zahrádka (soukr. vlastnictví)
Generální oprava kaple Nejsvětější Trojice
název a popis

termín

plesy

plesová sezóna

Velikonoční pochod

velikonoční svátky

Karmaš

začátek června

Dětský den – loučení s prázdninami

konec srpna

Smažení vajec

kolem svátku sv. Ducha

Sraz Lhotek a Lhot
Král pivního moku (pivní soutěže, divadelní
představení)

příležitostně

Sbor dobrovolných hasičů

Zaniklé zvyky
Poznámky
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JEZDKOVICE
Hlavní turistické
atraktivity
Další zajímavosti
Zaniklé památky
Havarijní stavy a
jiné problémy
Záměry obce
(kulturní a přírodní
památky)

Zvyky, obecní
slavnosti a další
zajímavé aktivity

Společenské
organizace, spolky
Zaniklé zvyky a
aktivity

Renesanční zámek z roku 1618 s parkem a hospodářskými budovami
přestavěn barokně v letech 1723 -1752
Kaple Krista Krále z roku 1927
Boží muka nad obcí po rekonstrukci, místo rozhledu
Drobné sakrální památky, kaplička, kříže, sv. obrázek u cesty
Pomník na památku padlých z 1. a 2. světové války
Třešňové aleje
Dřevěný větrný mlýn, kaple se zvonicí , stará škola, původní hasičská zbrojnice
Dlouhodobá a náročná obnova zámku a areálu.
Využití zámku a zámeckého parku.
Statické zajištění severozápadní stěny levého křídla zámku,
Pokračování v obnově a nalezení dalšího využití zámku a zámeckého parku,
hlavně levé křídlo, bývalá sýpka – náhradní využití se obtížně hledá - přísná
památkářská hlediska.
Zlepšení vzhledu obce: stavební úpravy v zámeckém parku, obnova zeleně v
zámeckém parku, nákup techniky pro údržbu zeleně v parku.
Realizace sv. obrázků na Boží muka (sv. Jiří, sv. Václav, sv. Cyril a Metoděj, sv.
Hedvika) – hledají se grafické návrhy na původních motivech
název a popis
termín
Karmaš

3. neděle v listopadu (na
Krista Krále)

karneval / ples

únor / 12.3.

Pálení čarodějnic

konec dubna (30.4.)

Sraz rodáků
1x za 10 let (další 2014)
Setkávání Klubu seniorů, Den dětí, Den matek,
sportovní akce
Sbor dobrovolných hasičů (tradice od roku 1895), Klub seniorů, dětský oddíl
Brďo
Poutě

Poznámky
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LITULTOVICE
Hlavní turistické
atraktivity

Další zajímavosti

Zaniklé památky
Havarijní stavy a
jiné problémy
Záměry obce
(kulturní a přírodní
památky)
Zvyky, obecní
slavnosti a další
zajímavé aktivity

Zámek - tvrz a zámek, který dokládá vývoj zdejšího šlechtického sídla od
malého opevněného objektu až po vyspělé renesanční obydlí s bohatou
vnitřní výzdobou, která je zčásti dochována do současnosti
Muzeum historie Litultovic – expozice k historii městyse umístěná v přízemí
starého zámku
Kostel sv. Bartoloměje – barokní farní kostel, postaven v letech 1844–1847 a
posvěcen roku 1849, přestavby do současné podoby se dočkal v roce 1925
Větrný mlýn v Cholticích – větrný mlýn německého typu stojí na jihozápadním
okraji obce, původně stál v nedalekém Sádku, roku 1878 byl převezen na
nynější místo a znovu postaven
Zámecký park, hřbitovní kaple s kryptou, sochy svatých, kamenné kříže,
památník výstavby cesty, pomník padlých hrdinů,
kaplička se samostatným prostorem u č.p.184,
vodní mlýn v osadě Luhy při č.p. 67,
historické budovy nábytkářské továrny (dnes Uniron),
dva rybníky v centru obce, stará štola v lese za obcí
Větrný mlýn
Pila na vodní pohon v Pilném mlýně, č.p. 70
Obci chybí důstojné společenské centrum (kulturní dům),
Nabízí se využití zámku pro tyto účely, záměr naráží na zásady památkové
ochrany, potřeba zhodnotit možnosti umístění společenských prostor a
sociálního zařízení do prostor starého zámku
Zlepšení statutu a návštěvnosti muzea, vybudování depozitáře a inovace
výstavního nábytku, konzervace mobiliáře. Muzeum se může stát
reprezentantem širšího regionu.
Propagace a využití zámku a muzea.
Obnova altánu v parku.
název a popis
termín
Plesy a dětský ples

plesová sezóna

Masopust a vodění medvěda, pochování basy

polovina února

Smažení vajec

1.5.2011

Vítání občánků

Květen, srpen

Dětský den

1.6.
Na sv. Bartoloměje
(24.8.)

Karmaš
Buzení čertů
Adventní neděle – setkání u věnce s kulturním
programem

5.12.
prosinec

Obecní divadlo s tradicí
Společenské
organizace, spolky

Kulturní komise OÚ Litultovice, TJ Sokol Litultovice, Občanské sdružení Rybáři
z Litultovic, Sbor dobrovolných hasičů, Myslivecké sdružení Hradisko –
Hlavnice, Kubisté z Litultovic, Klub důchodců, Občanské sdružení FARNIK,
Litultovický ochotnický spolek

Zaniklé zvyky

Výroční a dobytčí trhy

Poznámky
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MIKOLAJICE
Hlavní turistické
atraktivity

Další zajímavosti
Zaniklé památky
Havarijní stavy a
jiné problémy
Záměry obce
(kulturní a přírodní
památky)
Zvyky, obecní
slavnosti a další
zajímavé aktivity

Kaple sv. Floriána (pol. 19. století), kříž před kaplí
Boží muka při staré cestě na Melč (památkově chráněna)
Kaple Panny Marie (směr Dolní Životice), u kaple vzrostlé lípy
Kaplička (naproti č.p. 63) a další drobné sakrální památky (křížky)
bývalé fojtství (nejstarší objekt v obci)
Smírčí kříž na hranici s Melčí
Studánky v okolních lesích, Crlička, Bella Donna a další
opravená budova restaurace s přístavbou turistické ubytovny
Větrný mlýn
Řešení závady na silnici III. Třídy č. 443, kdy je uvažováno o demolici domu
č.p.41
Unikátní projekt na vytápění obce biomasou

název a popis

termín

Setkání klubu důchodců

1.středu v měsíci

Slavnostní společenský ples
Country bál
Dětský maškarní ples
Pálení čarodějnic
Den matek
Den obce

Plesová sezóna
Plesová sezóna
Únor – březen
Začátek května
Květen
Červen

Den dětí

Červen

Letní pobyt dětí

Srpen

Drakiáda

Podzim

Hubertova jízda

Říjen

Společenské
organizace, spolky

Sdružení dobrovolných hasičů (od r. 1879), Český červený kříž Mikolajice,
Honební společnost Mikolajice – Lipina, Myslivecké sdružení Mikolajice –
Lipina, Klub důchodců

Zaniklé zvyky a
aktivity

Arcibiskupský archiv obsahuje inventář štáblovského statku a k němu
příslušné vesnice Mikolajice ze 60. let 17. století
Titul Vesnice roku 2006

Poznámky
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MLADECKO
Hlavní turistické
atraktivity

Další zajímavosti

Zaniklé památky
Havarijní stavy a
jiné problémy
Záměry obce
(kulturní a přírodní
památky)
Zvyky, obecní
slavnosti a další
zajímavé aktivity

Společenské
organizace, spolky
Zaniklé zvyky a
aktivity

Zámek Mladecký dvůr – empírový na místě původního barokního, patrová
téměř čtvercová budova s valbovou střechou. Na vstupním průčelí střední
rizalit s 2 drobnými polygonálními věžemi, rozsáhlý krajinářský park.
Stavení čp.44 (1830) – roubená lidová stavba východosudetského typu
kaple sv. Josefa (1882) – s novogotickým oltářem a sochou sv. Jana
Nepomuckého z poč. 19. st.,
kříž na hřbitově z roku 1890,
přírodní památka Jakartovice – aluviální louky a luční společenstva, významná
lokalita modráska bahenního
pomník Osvobození Mladecka od V. Havla z roku 1995
hasičská zbrojnice se soškou sv. Floriana,
výsadba ovocné aleje – staré ovocné odrůdy při silnici Hlavnice – Litultovice,
50 starých odrůd jabloní
mlýny na hvozdnickém náhonu
Špalkův mlýn, nevyužit, chátrá
Rozpadlý náhon na Luhách (kú Deštné a Litultovice)
Svěcení hřbitovního kříže po renovaci

název a popis

termín

Ples hasičů, ples občanského sdružení

plesová sezona

Pochovávání basy

únor - březen

Dětský maškarní

polovina března

Stavění máje a rozloučení

zač. a konec května

Smažení vajec

kolem 20.5.

Dětský den
červen
Zpívání u vánočního stromu, Vánoční besídka a
prosinec
rozsvěcení vánočního stromu
Klub důchodců, Sbor dobrovolných hasičů, občanské sdružení při ZŠ
Mladecko, ZŠ Mladecko

Poznámky
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OTICE
Hlavní turistické
atraktivity

Další zajímavosti
Zaniklé památky

Havarijní stavy a
jiné problémy
Záměry obce
(kulturní a přírodní
památky)
Zvyky, obecní
slavnosti a další
zajímavé aktivity

Společenské
organizace, spolky
Zaniklé zvyky a
aktivity

Kaple Zvěstování Panny Marie – První kaplička byla uprostřed otické návsi
postavena v roce 1756. V roce 1838 byla kaple zvětšena, byl probourán vchod
z jižní strany a postavena nová věž. Díky darům a sbírce došlo v roce 1893
k opravě, doplnění vybavení a postavení nového oltáře.
Kaple sv. Tadeáše – byla postavenu u hlavní silnice z Opavy do Otic, nikdy
nebyla vysvěcena
Kaple Nejsvětější trojice v Rybníčkách
Kamenná hora (Sopka) – Přírodní památka, výlev třetihorního čediče,
pozůstatky těžby, vhodné místo pro příměstskou turistiku, naučná stezka
Památný strom – lípa
Čtyři kamenné kříže
Kaplička – stála severozápadně od obce u polní cesty (místo dnes připomínají
tři stromy), interiér byl zasypán sutí.
Větrný mlýn – stál na Kamenné hoře
Dřevěný kříž – stál v místech obecní písečnice, kde býval kdysi hřbitůvek, na
němž byli údajně pochováni švédští vojáci
Využití kaplí
Odpočívadlo pro turisty na Kamenné hoře
Rekonstrukce návsi
název a popis

termín

8 plesů a maškarní ples pro děti

leden - březen

Vítání občánků

příležitostně

Stavění máje
Memorial Josefa Smoleně (soutěž hasičských
sborů)

1. května
konec června

Lampiónový průvod

říjen – listopad

Karmaš

polovina srpna

Zahrádkářská výstava

konec září – začátek října

Vánoční výstava perníků

doba adventu

Adventní koncert na návsi s Vánočním stromem

24.12.

Sbor dobrovolných hasičů, TJ Otice, CYKLO Otice, HC Otice, ZO Českého svazu
chovatelů Otice, Základní kynologická organizace Otice, Myslivecké sdružení
Hvozdnice, ZO Českého zahrádkářského svazu Otice, Jezdecký oddíl Prohorses
Masopustní průvod

Poznámky
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SLAVKOV
Hlavní turistické
atraktivity

Další zajímavosti

Zaniklé památky
Havarijní stavy a
jiné problémy
Záměry obce
(kulturní a přírodní
památky)
Zvyky, obecní
slavnosti a další
zajímavé aktivity

Společenské
organizace, spolky
Zaniklé zvyky a
aktivity

Farní kostel sv. Anny
Kaple sv. Anny – poutní místo, na místě původní kaple z konce 19. stol. byla
v roce 2002 vztyčena kovová kaple tvarem a velikostí připomínající původní .
Přírodní rezervace Hvozdnice s rybníky Jankovým, Slavkovským a Pilným –
vhodný cíl pro příměstskou turistiku, naučná stezka Hvozdnice nabízí
15 zastavení a dva piknikové areály
Zámek se zámeckou kaplí (s renesanční klenbou) a se znakem z 16. století
Kaplička sv. Barbory z počátku 19. století
Výklenková kaplička u č.p. 10
Drobné sakrální stavby – socha sv. Jana Nepomuckého, Navarův kříž, další 3
kříže, 2 sloupy s obrazem Panny Marie, svatý obrázek
Studánka u rybářské chaty
Studny, stará pískovna, malé kamenolomy v okolí
Větrný mlýn v lokalitě „Na větřáku“
Vodní mlýn, čp. 102
Pila, čp. 194
Sokl a omítky kostela sv. Anny
Údržba a dokončení rekonstrukce kostela: sokl, omítky vnější,
Socha sv. Jana Nepomuckého - restaurátorský zásah
Nové dětské hřiště – ve výstavbě
název a popis

termín

řada plesů v plesové sezoně

leden - březen

Boží tělo

květen

Karmaš a pouť ke svaté Anně

na sv. Annu (26.7. )

Slet čarodějnic

30. dubna

Stavění máje

1. května

Zahrádkářská výstava

konec září – začátek října

Velikonoční výstava (Svaz žen a základní škola)

Každé 2 roky

Vánoční koncert

prosinec

Sbor dobrovolných hasičů, TJ Sokol Slavkov, ZO Českého svazu chovatelů,
Orel jednota Slavkov, Myslivecké sdružení Srdečník, ZO Českého
zahrádkářského svazu, Rybářský spolek, Český svaz žen, Farnost Slavkov
Masopustní průvod – vodění medvěda
2000

Poznámky
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ŠTÁBLOVICE
Hlavní turistické
atraktivity

Další zajímavosti

Zaniklé památky
Havarijní stavy a
jiné problémy
Záměry obce
(kulturní a přírodní
památky)
Zvyky, obecní
slavnosti a další
zajímavé aktivity

Štáblovice - Farní kostel sv. Vavřince z r. 1603, přestavěn v barokním slohu,
Barokně přestavěný zámek se zámeckým parkem
Tři kříže (Mezi třemi velkými dřevěnými kříži jsou dva kůly s plechovými
postavami světců. Na prostředním vyšším kříži je ukřižovaný Kristus, na levém
sloupu je postava Panny Marie Bolestné a na pravém postava sv. Jana. )
Lipina - vesnická památková rezervace chráněná od roku 1995
Vendelín – kaple postavena zřejmě v roce 1910
Štáblovice - Památkově chráněný venkovský dům č.p.41
Památný strom dub za skalkou (uváděné stáří 250 let)
Vendelín - Naleziště bludných balvanů v okolí obce – pozůstatek
čtvrtohorního zalednění
Drobné sakrální památky v okolí obce (kříže, sv. obrázek)
Studánka Gisela
4 zaniklé kaple v obci Štáblovice
Údržba a obnova kaple na Lipině
Plánovaná obnova kaple na Lipině (obec)
Práce na zámku a zámeckém parku (soukromý vlastník)
Projekt dětského hřiště a odpočinkové zóny pro děti (obec)
název a popis

termín

Průvod masek, vodění medvěda a pochovávání
basy
Setkání klubu důchodců

únor-březen (dle
masopustu)
1.středu v měsíci

Slavnostní společenský ples
Dětský maškarní bál
Floriánská mše svatá (SDH)
Stavění máje a pálení čarodějnic
Smažení vajec (SDH)
Turnaj v nohejbale
Karmašová slavnost

Společenské
organizace, spolky

plesová sezóna
březen
květen, sv. Florián
začátek května
květen
srpen
na svátek sv. Vavřince
10.srpna
Drakiáda
podzim
Putování se světýlky
podzim
Podzimní výstava (Český zahrádkářský svaz)
říjen-listopad
Výlov obecního rybníka
říjen
Mikulášská nadílka
prosinec
Vánoční jarmark
prosinec
Vánoční turnaj ve stolním tenise (TJ Sokol)
prosinec
Vítání občánků
příležitostně
Český zahrádkářský svaz, Klub důchodců, Základní a mateřská škola, Sdružení
dobrovolných hasičů, TJ Sokol

Zaniklé zvyky
Poznámky
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UHLÍŘOV
Hlavní turistické
atraktivity
Další zajímavosti
Zaniklé památky
Havarijní stavy a
jiné problémy
Záměry obce
(kulturní a
přírodní památky)
Zvyky, obecní
slavnosti a další
zajímavé aktivity

Společenské
organizace,
spolky

Obnovená hřbitovní kaple sv. Antonína Paduánského
Dřevěná zvonička s křížkem
Větrné čerpadlo – tzv. Halladayovo kolo v polích za obcí
Budova secesní školy (1885) – dnes školka
Sýpka (postavena cca 1845 - 1849)
pomník padlých na návsi, drobné sakrální památky
v blízkosti NS Hvozdnice, rybníky s prvky ÚSES
Kaple sv. Antonína
Havarijní stav Halladayova kola, nutná záchrana, statické zajištění
Přestavba sýpky na obecní dům a dům služeb (knihovna, muzeum, klubovny,
lékař, …)
Záchrana větrného čerpadla
název a popis

termín

Masopust, vodění medvěda a velikonoční tradice,
vítání jara, vynášení Mařeny

únor – duben

kácení máje spojené s vystoupením ochotníků

květen

Karmaš na sv. Antonína

13.6.

Tradiční malířská soutěž pro děti, Den matek,
Velikonoční výstavka, výstavka ovoce, perníků,
Lampionový průvod, Mikulášská nadílka
Mikulášská nadílka pro děti
prosinec
Vánoční koncerty v adventním čase
V roce 2003 byl založen klub důchodců, mateřská školka, myslivecké
sdružení.

Zaniklé zvyky a
aktivity

poutě

Poznámky

Obec Uhlířov je držitelem dvou stuh v soutěži Vesnice roku. Zlatou stuhu jsme
obdrželi v regionálním kole v roce 1996 a bílou stuhu v roce 2003 za práci
s mládeží.
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SWOT analýza pro určení priorit strategie
SWOT analýzu lze chápat jako identifikaci interních silných a slabých stránek ve vztahu
k příležitostem a hrozbám, jejichž nositelem jsou vnější okolnosti. SWOT analýza poskytuje
bližší pohled na vzájemnou interakci potenciálu a faktorů ovlivňujících rozvoj území
z hlediska péče, obnovy a využití kulturního a přírodního bohatství. SWOT analýza nabízí
jednoduchý prostředek pro rozhodovací procesy a strategické plánování.
Vnitřní prostředí (z něhož vycházejí silné a slabé stránky) lze nahlédnout z několika
základních úhlů:
•

Environmentální přístup
je zpravidla nahlížen jako striktně ochranářský. Principy ochrany přírody a ochrany
památek by však neměly být nadřazeny ostatním aspektům. Přílišná snaha o konzervaci
kulturního a přírodního prostředí může vést k destrukci samotné podstaty ochrany
v důsledku odvrácení pozornosti obyvatel a nemožnosti smysluplného využití. Na druhou
stranu ochrana a citlivá obnova kulturního a přírodního dědictví poskytuje venkovském
prostředí nenahraditelnou a nevyčíslitelnou hodnotu a tržní cenu a současně tedy
rozvojový potenciál.
•

Ekonomický přístup
Zdůrazňující ekonomický rozvoj dané oblasti a využití ekonomického potenciálu
území. Na kulturní a přírodní prostředí je možno nahlížet jako na výrobní prostředky.
Současně je možno tyto prostředky hodnotit z hlediska přínosů pro rozvoj turistického
ruchu a generování příjmů do místní ekonomiky. Potenciál pro získávání příjmů
z turistického ruchu je obrovský, na druhou stranu jde o dlouhodobou a kolektivní snahu
podpořit genius loci. Toho nelze dosáhnout bez investic, nadšení a spolupráce velké části
obyvatel.
•

Organizační přístup
Může být reprezentován aktivitami obcí, mikroregionu, MAS Opavsko a většími
sídelními aglomeracemi (Opava), národními sítěmi atd. Jde o působení sil, které se
institucionálně snaží turistický ruch usměrňovat, ovlivňovat a řídit. Pokud je rozvoj
turistického ruchu řízen na úrovni obce jako místní aktivita, pak je také tak chápán a
slouží víceméně pro uspokojení potřeb místních obyvatel (kulturní a sportovní akce
místního významu). Většinou lidé ani při svých obecních kulturních a sportovních
aktivitách žádné neznámé návštěvníky nechtějí. Je-li řízení uchopeno na úrovni regionu
(mikroregion, účelové svazky obcí, místní akční skupiny), stává se turistický ruch
záležitostí regionální s možností přitáhnout návštěvníky z širšího okolí. Pokud se rozvoji
věnují nadregionální a národní turistické infrastrukturní organizace, stává se oblast
turistickou destinací první kategorie. Samozřejmě za předpokladu, že je návštěvníkům co
nabídnout.
O záchranu a obnovu kostelů, kapliček, božích muk, křížů, ale též památných stromů,
studánek a pramenů jako i o zachování místních tradic se zajímají obce, jednotlivci, sdružení
a spolky, církevní společenství. Často jsou tyto aktivity koordinovány na úrovni svazků obcí či
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dalších právnických osob zakládaných za účelem ochrany kulturního a přírodního dědictví a
zvýšení turistické atraktivity území (mikroregiony, místní akční skupiny, pozemkové spolky).
Na rozvoj cestovního ruchu vyrůstajícího na základě přírodních hodnot a obnovy
památkových objektů mají různí lidé často velmi odlišné názory pramenící z výše uvedených
přístupů. Jejich názory jsou dány jednak vlastními zkušenostmi a hodnotovým nastavením
jejich osobnosti a v neposlední řadě i osobními zájmy, které tito aktéři sledují.
Rozvojové síly cestovního ruchu lze hledat zásadně v průniku všech tří předchozích
pohledů. Při pohledu na současné turisticky atraktivní lokality je zjevné, že jejich stále
rostoucí atraktivita je dána a) vlastní hodnotou a potenciálem území a tradic b) investicemi a
aktivní tvorbou turistické nabídky c) profesionálním řízením, strategií a marketingem.
Vnější prostředí (z něhož pocházejí příležitosti a hrozby):
Turistický ruch znamená návštěvníka. Mnohým aktérům rozvoje turistického ruchu často
splývá definice návštěvníka zvnějšku či zevnitř regionu. Obzvláště volení představitelé
územní samosprávy často silně preferují své voliče, tedy místní obyvatele a jejich zájmy,
přičemž je opomíjen sekundární vliv návštěvníků zvnějšku na prosperitu obce či regionu.
Pohled zvnějšku je tvořen potřebami samotného návštěvníka. Rozvoj turistického ruchu je
pak chápán jako zlepšování podmínek pro uspokojování potřeb buď skutečného nebo
vítaného návštěvníka.
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SWOT analýza a její využití při hodnocení potenciálu a rozvoje kulturních a přírodních
hodnot Mikroregionu Hvozdnice
Vnitřní silné stránky
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Vnitřní slabé stránky

Přírodní bohatství - Hvozdnice (Otice, Slavkov,
Litultovice) a lesně-agrární oblasti (Lhotka u
Litultovic, Mladecko a především Jakartovice)
Zájem obyvatel o bydlení na venkově a o
zlepšování vzhledu obce, návrat ke kulturním
tradicím
Nabídka zajímavých stavebních památek
kostely, zámky, zříceniny, větrný mlýn
v Cholticích
Značné množství většinou udržovaných
drobných sakrálních památek a krajinných
prvků
Turisticky atraktivní pozůstatky po těžbě břidlic
Funkční mikroregion, který je schopen plnit
řadu úloh
Obce většinou umí efektivně čerpat prostředky
ze strukturálních fondů
Dopravní dostupnost, páteřní silniční i
železniční komunikace
Kulturní tradice a bohatý společenský život
(Karmaše, kácení máje, masopustní slavnosti,
pálení čarodějnic, smažení vajec … )
Realizované projekty obnovy a péče o kulturní
a přírodní dědictví
Regionální muzeum v Litultovicích
Unikátní soubor lidové architektury v obci
Lipina

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Vnější příležitosti
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•

Nedostatečná infrastruktura cestovního ruchu
Nedocenění významu cestovního ruchu
obyvateli, podnikateli i některými zástupci
místních samospráv
Chybí soukromý investiční kapitál, obce na vše
samy nestačí
Nedokončená cyklotrasa Opava- Jakartovice
Špatný stav památek na území obce Jakartovice
(především Deštné, Hořejší Kunčice)
Nevyužitý potenciál zaniklých obcí (Kerhartice,
Medlice)
Nevyužitý potenciál Slezské Harty
Vzhled a obnova obcí je často závislá na
nestabilním režimu zaměstnávání lidí v rámci
VPP – veřejně prospěšné práce
Absence aktivit s nadregionálním významem a
s potenciálem přilákat návštěvníky z širšího okolí

Vnější hrozby

Blízkost Opavy jako zdroje turistů
Společná praktická strategie obcí mikroregionu
na propagaci a rozvoji cestovního ruchu
Síťování
a
spolupráce
jednotlivých
ekonomických i neziskových subjektů činných
v cestovním ruchu
Agroturistika, gastroturistika a hipoturistika
Finance z dotačních titulů
Přelidněnost turistických atraktivit první
kategorie a hledání nových lokalit pro
alternativní a nízkorozpočtové trávení volného
času
Výstavba cyklotras a naučných stezek
Zpřístupnění památkových objektů nebo jejich
částí
Multifunkční využití kulturních památek
Spolková činnost
Tvorba místních produktů a značek, návrat
k tradicím

•
•
•
•
•
•
•
•
•
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Podcenění údržby památek a péče o přírodní
bohatství a krajinu
Opakující se úvahy na zrušení lokální železniční
trati Opava – Jakartovice
Ekonomický globální vývoj a rozpočtové
restrikce na úrovni domácností, místní
samosprávy i státního rozpočtu
Nezájem silných investorů
Nízká technická úroveň kulturních zařízení
Zánik některých památek a přírodních lokalit
Zhoršený zdravotní stav lesních porostů
Zhoršování kvality podzemních a povrchových
vod
Suburbanizační efekty, realizace velkých
stavebních projektů oslabujících turistickou
atraktivitu území (především Otice, ale i
Štáblovice, Uhlířov či Slavkov)

Studie byla podpořena z Programu rozvoje venkova, osa IV. Leader, SPL MAS Opavsko

Někdy mohou být hrozby vnímány jako příležitosti, v závislosti na konkrétních lidech nebo
skupinách a jejich úhlu pohledu na problematiku. Jak se říká: „ Pesimista je ten, kdo vidí
kalamitu v příležitosti, optimista je ten, kdo vidí příležitosti v kalamitě“.

Strategie pro zvýšení turistické atraktivity
Podobně jako mnozí z Vás si myslíme, že udržovat a oživit kulturní tradice a postupně
budovat skromnou, leč pevnou, prosperitu založenou na moderní venkovské ekonomice
úzce propojené na využitelný potenciál místního přírodního a kulturního bohatství je
důležité a reálné.
Realita obnovy a rozvoje kulturních a přírodních hodnot venkova je věcí přístupu samotných
obyvatel, kteří, pokud mají schopnosti, zájem a motivaci, svou aktivitou, podnikavostí a
úsilím vytvářejí hlavní proud pro změny k lepšímu. Tento proud je možno stimulovat a
směrovat vhodnými prostředky, nadšením a podporou ze strany představitelů obcí ke
společnému úsilí všech subjektů a zájmových skupin venkova.
Vybudovat prosperitu regionu založenou z určitého procenta na turistické atraktivitě není
nijak jednoduché. Jedná se o složitou, dlouhodobou práci, jež vyžaduje značné úsilí,
schopnost týmové práce, kooperace a koordinace. Cestovní ruch je odvětvím, které může
tvořit nezanedbatelný objem prostředků lokální ekonomiky. Nemusí jít nutně o masovou
nadregionální turistiku první kategorie. Získané prostředky je dále vhodné částečně vracet do
obnovy a revitalizace památek a přírodního prostředí.
K tomu, aby se region stal přitažlivou a vyhledávanou rekreační
destinací, ale třeba i příjemným a stabilním místem pro bydlení,
nestačí jen vytisknout barevné propagační materiály na křídovém
papíru, vyhotovit www stránky nebo vydláždit parkoviště a
vybudovat dětské hřiště s lavičkama pro seniory. Cesta vede
dlouhodobě přes posilování hrdosti a zvyšování povědomí místních
obyvatel o hodnotách a potenciálu kulturního a přírodního dědictví
obce a regionu. Lidé mající vztah ke krajině, v níž žijí, přistupují
k přírodnímu a kulturnímu dědictví aktivněji a odpovědněji, chrání
je, rozvíjejí, cítí se součástí společnosti a komunity, uvědomují si
místní tradice, jejich poselství a důležitost a aktivně řeší problémy
svého okolí i věci veřejné. V konečném důsledku pak dokáží využít
potenciál bohatství svého domova také ekonomicky.
Co může dále přispět ke zvyšování turistické atraktivity území ?
Prezentaci mikroregionu by patrně prospělo zařazení několika společných nadregionálních
kulturních, případně sportovních aktivit do pravidelného ročního kalendáře, které by přitáhly
pozornost návštěvníků z širšího okolí (viz kapitola „tipy a náměty pro zvýšení turistického
potenciálu a atraktivity území“).

- 29 -

Studie byla podpořena z Programu rozvoje venkova, osa IV. Leader, SPL MAS Opavsko

Organizace či financování aktivit, přesahujících možnosti jednotlivých malých obcí může být
usnadněna spoluprací více sousedících obcí či obcí s obdobnými problémy. Toto by mohla
být jedna z reálně uchopitelných úloh mikroregionu, který by pak svým příkladem efektivně
pomáhal překonat přetrvávající nezájem části místních občanů a živnostníků o rozvoj
produktů cestovního ruchu, ukázal na možnou, nižší než očekávanou investiční náročnost
povzbuzení cestovního ruchu a zvýšil nabídku jednoznačných atrakcí. V tomto směru
spatřujeme primární význam mikroregionu rovněž v okamžiku, kdy místní podnikatelé nevidí
okamžitý smysl ve vytváření a provozování infrastruktury a produktů cestovního ruchu a
komunální sféra je nucena se soustředit na řešení svých zásadnějších, zejména investičních
záměrů obce (komunikace, doprava, odpady, čištění odpadních vod, rekonstrukce obecních
budov a vůbec základní péče o chod obce).
Propagací je lépe směřovat spíše dovnitř k místním obyvatelům a nejbližším sousedům a
rozvoj cestovního ruchu stavět na principech příměstské turistiky, jak se již přirozeně děje
například realizací cyklostezky z Opavy do Jakartovic (Svobodných Heřmanic).
Území mikroregionu skýtá velice vhodné podmínky pro příměstskou turistiku a agroturistiku.
Právě příměstská turistika a zejména cykloturistika se těší velké oblibě a její charakter lze
vhodně skloubit s charakterem a potenciálem místního přírodního a kulturního bohatství
mikroregionu. Jednotlivé lokality (památky) však neobstojí izolovaně, nedokáží přitáhnout
návštěvníky sami o sobě. Domníváme se, že chybějící atraktivitu jednotlivých lokalit mohou
ve zdejších podmínkách výhodně suplovat tematické turistické balíčky, které zde mají z čeho
čerpat – nejlepším příkladem mohou být: řeka Hvozdnice a s ní související biotopy,
pozůstatky těžby břidlice, zaniklé i dochované vodní a větrné mlýny, zámecká nebo sakrální
architektura. Konkrétní náměty a tipy na zvýšení turistické atraktivity jsou podrobně
diskutovány dále v textu studie.
Pro vytvoření turisticky atraktivní oblasti je potřeba aktivně budovat a rozšiřovat také
turistickou infrastrukturu a vytvářet další nabídky pro rekreaci a volný čas. Při zlepšování
podmínek cestovního ruchu jsou stěžejní podnikatelé. Místní podnikatelé často ani nevědí,
že provozují aktivitu cestovního ruchu. Zejména v pohostinství a nepřímých službách hraje
turistický ruch značnou roli. Přesto na straně ekonomických subjektů nedochází k dojmu, že
je potřeba se marketingově prezentovat. Chybí spolupráce, síťování služeb a diskuse vedoucí
k užší spolupráci. Turistický ruch a jeho rozvoj se až na výjimky realizuje jako izolovaná
nabídka subjektů, které bez vzájemné spolupráce soutěží v kvalitě a nabídce omezeného
spektra služeb, než v jejich společné propagaci, hledání vhodných cílových skupin a jejich
soustavnému oslovování.
V následující tabulce jsou v pěti bodech shrnuty základní priority rozvoje atraktivity území
Mikroregionu Hvozdnice:
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Vize této strategie by se dala vyjádřit následovně:
„Udržujme tradice, památky a své okolí pro sebe,
sousedé se postupně přidají
a ostatní se na to přijdou podívat
Jejich zájem pak naši snahu zúročí“
Na základě analytické části, SWOT analýzy, zhodnocení potenciálu, problémů a záměrů
jednotlivých obcí jsme vymezili základní priority rozvoje atraktivity území mikroregionu:
1.

Účinná obnova a údržba kulturních památek

2.

Kvalitní péče o přírodní bohatství a veřejnou zeleň

3.

Prezentace přírodních a kulturních hodnot území zaměřená na unikátní prvky
venkova

4.

Udržování, rozvoj a popularizace tradic

5.

Zlepšení infrastruktury turistického ruchu

Následuje stručný návod dosažení výše uvedených priorit rozvoje mikroregionu postavený na
konkrétních podmínkách, problémech a příležitostech sledovaného území.
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Zásady péče o přírodní bohatství
Jakub Kubačka, Milan Kubačka
Lidská činnost jako zemědělství, doprava, průmysl, lesní hospodářství apod. má vliv na
životní prostředí a stav krajiny. Lidé si začali uvědomovat svůj vztah k okolí až tehdy, když pro
ně samotné znečištění z těchto činností začalo představovat zdravotní rizika. Do nedávné
doby se přírodě vyhlašoval boj a jakýkoliv „kout přírody“ se nemilosrdně, násilně přeměňoval
na tzv. “kulturní krajinu“, vysušovaly se mokřady, zatrubňovaly se potoky, betonovala se
koryta řek, likvidovala se zeleň v krajině, rozorávaly se meze, kompletně se změnila druhová
skladba původních lesů, aplikovala se nevhodná chemická opatření na potlačení
„nežádoucích“ organizmů apod. Příroda jako celek se začala chránit až tehdy, kdy si člověk
připustil, že je její součástí, a že ochranou i jiných organizmů a jejich ekosystémů chrání
především sám sebe.
Ve většině vyspělých států dnes existuje propracovaný systém ochrany životního prostředí,
který je zakotvený v legislativě a v jejích právních rámcích. Tvoří ho většinou zákony a
nařízení z mnoha okruhů jako například: ovzduší, voda, lesy, energetika, odpadové
hospodářství, ... Z tohoto právního rámce se v ČR přímou ochranou přírody a krajiny zabývá
zákon 114/1992 Sb. o ochraně přírody a krajiny. Tento zákon rozlišuje a definuje obecnou
ochranu přírody a zvláštní ochranu přírody. Má přispět k ochraně krajiny, rozmanitosti
druhů, přírodních hodnot a estetických kvalit přírody, ale také k šetrnému využívání
přírodních zdrojů. Za účelem obecné ochrany přírody a krajiny se dle zákona vyhlašuje
několik kategorií ochrany. Je to:

Obecná ochrana přírody a krajiny
Územní systém ekologické stability krajiny (ÚSES). Cílem ÚSES je přispět k ekologicky
vyvážené krajině. Jedná se o vzájemně propojený soubor přirozených i pozměněných
ekosystémů, který udržuje přírodní rovnováhu a ekologickou stabilitu krajiny. Je tvořen
biocentry, biokoridory, významnými krajinnými prvky apod. Je důležitý pro reprodukci a
migraci organizmů. Jeho faktická realizace je však zdlouhavá. Biocentra a především
biokoridory jsou registrovány, popřípadě naplánovány a musí se s nimi počítat v územně
plánovací dokumentaci. Podle významu jsou dělena na nadregionální, regionální a lokální. Na
území mikroregionu Hvozdnice tvoří řeka Hvozdnice páteř regionálního biokoridoru
s několika biocentry. Dále se zde nachází síť lokálních biokoridorů a biocenter. Jejich
vymezení a hodnocení zásahů do nich má v kompetenci u lokálních biocenter a biokoridorů
Obecní úřad obce s rozšířenou působností (OÚ ORP) a u regionálních biocenter a biokoridorů
pak Krajský úřad.
Významný krajinný prvek (VKP). Je ekologicky a esteticky hodnotná část krajiny,
vyhlašovaná na menším územním rozsahu. Ze zákona zde patří všechny řeky, potoky, vodní
plochy, lesy, údolní nivy, významné remízky a stromořadí, mokřady, ale také historické
zahrady a naleziště nerostů a zkamenělin. Významné krajinné prvky se registrují na
příslušném obecním úřadu. Stanovisko k zásahu do VKP vydává OÚ ORP. Pokud se VKP
nachází na území přírodní rezervace (PR) nebo evropsky významné lokalitě (EVL) vydává toto
stanovisko Krajský úřad. Majitel pozemku, na kterém se VKP nachází, musí dbát na to, aby
svým hospodařením a činností nezpůsobil poškození nebo zničení VKP a jeho funkce.
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Památný strom je strom přírodně nebo historicky významná dřevina, alej nebo stromořadí.
Na území mikroregionu Hvozdnice se nacházejí v současné době dva památné stromy. Je to
Dub za skalkou – Štáblovice a Dub letní v Deštné – Jakartovice. V celém okrese Opava je za
tímto účelem vyhlášeno 33 stromů. Památné stromy vyhlašuje příslušný obecní úřad. Ten se
také stará je jeho řádné označení a údržbu. Podrobné informace o památných stromech na
Opavsku jsou uvedeny v publikaci “Památné stromy Opavska”, kterou vydalo Statutární
město Opava v r. 2005.
Za účelem zvláštní ochrany přírody a krajiny se dle zákona vyhlašují území s jistým stupněm
ochrany.

Zvláštní ochrana přírody
Je rozlišena na druhovou a územní. V druhové je vytvořen seznam a stupnice ohroženosti
určitých druhů. Rozlišuje se kriticky ohrožený, silně ohrožený a ohrožený druh. V rámci
územní ochrany se vyhlašují velkoplošná zvláště chráněná území (národní parky a chráněné
krajinné oblasti) a maloplošná zvláště chráněná území (národní přírodní rezervace NPR,
přírodní rezervace PR, národní přírodní památka NPP, přírodní památka PP). V celé ČR náleží
do této ochrany asi 15% celkové rozlohy státu. V celém okrese Opava je v současné době
vyhlášeno 19 maloplošných zvláště chráněných území. V mikroregionu Hvozdnice se
nacházejí pouze dvě. Je to PP Otická sopka na katastrech obcí Otice a Slavkov u Opavy a dále
PR Hvozdnice, rozprostírající se na katastrech Slavkova u Opavy, Štáblovic a Uhlířova.
Podrobné informace o CHÚ najdete v publikaci “Chráněná´území Opavska”, kterou vydalo
Statutární město Opava v roce 2005.
Natura 2000
S přistoupením naší země k EU vznikla povinnost chránit také evropsky významné druhy a
lokality podle jednotných principů. Toto tvoří soustavu Natura 2000. Cílem této soustavy je
zabezpečit ochranu těch druhů živočichů, rostlin a typů přírodních stanovišť, která jsou
z evropského pohledu nejcennější, nejvíce ohrožená, vzácná, či omezená svým výskytem jen
na určitou oblast. Soustava Natura 2000 sestává ze dvou typů chráněných území – ptačích
oblastí a evropsky významných lokalit. Ptačích oblastí (PO) je na území ČR 41. Do našeho
okresu zasahuje na východě ptačí oblast Heřmanský stav - Odra - Poolší. Evropsky významné
lokality (EVL) byly shrnuty do tzv. národního seznamu. Bylo jich zatím v ČR vyhlášeno 1087.
Na území okresu je to 13 lokalit a na území mikroregionu Hvozdnice jsou to dvě lokality: EVL
Jakartovice na katastru obcí Deštné, Jakartovice a Mladecko a dále je to EVL Štola Jakartovice
na katastru obce Jakartovice.
EVL Jakartovice tvoří část nivy řeky Hvozdnice mezi Hlavnickým mlýnem a Mladeckem. Jedná
se o cenné, aluviální luční společenstva s výskytem rostliny krvavce totenu, který je živnou
rostlinou modráska bahenního. Důležitý je zde management území. Pro zachování výskytu
modráska bahenního je nejdůležitější ochrana totenových luk a posun druhé seče na konec
srpna až září.
EVL Štola Jakartovice se nachází asi 1,2 km SZ od obce Jakartovice. Jedná se o regionálně
významné zimoviště netopýra velkého. Štola původně sloužila jako odvodňovací překop
bývalého jámového lomu na těžbu břidlice. Ochrana netopýrů by zde měla probíhat formou
regulace vstupu do štoly nebo instalací mříží s vhodnou velikostí otvoru.
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Péče o chráněná území a EVL
Péče o maloplošná zvláště chráněná území (MZCHÚ) a území evropsky významných lokalit
(EVL) musí usměrňovat a ovlivňovat činnost člověka na tomto území s ohledem na zachování
nebo zlepšení stavu předmětů ochrany, pro které bylo toto území vyhlášeno. V případě EVL
Jakartovice a Štola Jakartovice a chráněných území PP Otická sopka a PR Hvozdnice navrhuje
a schvaluje plán péče Krajský úřad. Dotčené obce a majitelé pozemku se mohou
k dokumentu vyjádřit. Management a využívání MZCHÚ a EVL jsou prováděny podle tohoto
plánu péče. Souhlas se zásahy a činností v PP, PR, EVL a jejich ochranných pásmech schvaluje
a povoluje opět Krajský úřad.

Přínos „přírodního bohatství“ pro mikroregion
Evropsky významné lokality společně s chráněnými územími, památnými stromy,
udržovanými a zkompletovanými alejemi, s krajinnými prvky všeho druhu, funkčními
biokoridory, celkově přitažlivým krajinným rázem a všeobecně řečeno ekologicky i esteticky
vyváženou „zdravou krajinou“ má význam nejen pro rozmanitost živočišných a rostlinných
druhů v daném území, ale všechna tyto stabilizační a ochranářská opatření a území s jistou
formou ochrany mohou obcím přispět k propagaci a rozvoji regionu. Taková místa a krajina
je vyhledávána za účelem relaxace a rekreace, stejně tak jako za účelem studia. Chráněné
lokality se často stávají vhodnými lákadly pro turisty, fotografy a nadšence. Přínos pro obce
spočívá ve výraznější propagaci sebe sama a rozvoji turismu. K přírodě šetrný turistický ruch
přináší důležité investice do regionu a stává se přímým zdrojem financí. Stejně tak přispívá
k osvětě a vzdělání návštěvníků. Obce, které dokážou zhodnotit své přírodní a kulturní
bohatství a vhodně ho rozšiřovat, mají v budoucnu šanci se stát vyhledávanou lokalitou
nejen pro víkendovou turistiku, ale také pro stálé bydlení. Typickým příkladem je rozvoj
venkovského bydlení v blízkosti PR Hvozdnice ve Slavkově.
V místech chráněných území a nově vyhlášených EVL tedy v mnoha případech dochází ke
zhodnocení dané lokality. A to i například formou možnosti čerpání dotací z fondů EU na
jejich podporu a rozvoj apod. Zemědělci, ale i drobní majitelé dotčených území, (MZCHÚ,
EVL, VKP, USES...) mohou žádat finanční podporu na realizaci doporučeného managementu.
Regiony s hustou sítí chráněných území, s lokalitami přírodě blízkými, s realizovanými
krajinotvornými programy a tím přitažlivým krajinným rázem, se stávají atraktivní právě díky
svým přírodním hodnotám.

Zásady péče o zeleň
Obecní správa má povinnost na svých pozemcích udržovat zeleň, její zdraví a vzhled a
sledovat bezpečnostní rizika, která představuje. Tuto povinnost mají i jiní majitelé pozemků,
na kterém dřeviny rostou. Ke kácení dřevin je nezbytné povolení orgánu ochrany přírody.
Kácet strom bez povolení může fyzická osoba na vlastním pozemku pouze v případě, že se
jedná o pěstební zásah nebo kmen stromu má ve výšce 130 cm nad zemí obvod do 80 cm
nebo strom představuje bezprostřední ohrožení života nebo zdraví. Povolení k jinému kácení
vydává příslušný Obecní úřad.
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Stromy ve správě obcí pravidelně procházejí inventarizací, údržbou a hodnocením jejich
zdravotního stavu, na jejichž základě se rozhoduje o dalším postupu. Údržba zeleně ale často
probíhá až příliš úzkostlivě. Mnoho stromů je káceno nebo nevhodně ořezáváno, aniž by bylo
opravdu třeba. V poslední době se často zapomíná na aplikaci konzervačního ošetřování
stromů například: bezpečnostní vazby, instalace podpěr, vhodné stabilizační řezy v koruně,
zakrývání a napouštění stěn dutin chemickými prostředky s účelem inhibice aktivního
pronikání dřevokazných hub. Tato opatření mohou prodloužit život, funkci a estetickou
hodnotu stromů o další léta. V případě obecních parků, starých zahrad nebo parků
zámeckých, se obce snaží o rozsáhlou rekonstrukci a revitalizaci. Tyto rozsáhlé projekty musí
projít posouzením vlivu na životní prostředí a biologickým hodnocením z hlediska výskytu
chráněných živočichů a rostlin a vlivu tohoto zásahu na ně. Díky některým, až drastickým
zásahům a neuváženému zbytečnému kácení vzrostlých stromů, můžeme zničit cenný
přírodní biotop. Tyto revitalizace by měly být prováděny velmi citlivě a uváženě.
Proč chránit každý kout přírody?
Jakýkoliv kousek „zeleně“, i když na první pohled neudržované, starý strom, alej, stromořadí,
keře, mokřad, tůňka... zvyšuje biodiverzitu rostlin a živočichů v okolí, protože se stává jejich
domovem. Místem, kde se mohou rozmnožovat, kde nalézají potravu nebo úkryt. Velmi
jednoduše si můžeme představit, jaká je biodiverzita v obrovském lánu pole, kde jediným
druhem organizmu schopným přežít intenzivní hnojení a dávky pesticidů je ona pěstovaná
plodina. A jaká je naopak biodiverzita například v malé tůňce na okraji tohoto lánu, plné
vodních bezobratlých, obojživelníků a spousty druhů rostlin. Až tehdy si uvědomíme, jak byla
a je v krajině důležitá roztroušená zeleň, meze, mokřady, travnaté pásy, kde rostly,
rozmnožovaly se a migrovaly jak rostliny, tak živočichové.
Zamysleme se. Je v zájmu ochrany přírody a přínosem pro ni vykácení starých ovocných
stromů na zahradě nebo vykácení, i když přestárlé, aleje v poli se spoustou dutin a hustých
větví, kde mohou hnízdit nespočetné druhy ptáků a poskytují tak domov mnoha jiným
organizmům? Nebo je z ochranářského hlediska lepší tuto alej nebo strom vykácet a vysadit
zde mladé, souměrné nové „proutky“, které se stanou stromy až za několik desítek let? Toto
se bohužel často děje. V zájmu přírody a její ochrany tedy určitě není realizace oněch
nákladných a rozsáhlých „revitalizací“, při kterých dochází tzv.“ k odstranění všeho starého“
a „vybudování téhož znovu“.
Na přírodu a životní prostředí se tedy musíme naučit nahlížet jako na propojený celek a jako,
obrazně řečeno, na ohromnou soustavu spojených nádob, jako na systém, kterému se zatím
pouze snažíme porozumět. Rozhodně tedy neznamená, že bychom se měli soustředit pouze
na ochranu míst „k tomu určených“ (MZCHÚ, EVL, VKP, USES...), kde nám to ukládá zákon,
ale měli bychom se snažit pod pojem „ochrana přírody a životního prostředí“ vidět
každodenní přístup ke svému okolí v nejširších souvislostech. Tedy dělat vše pro zachování
biodiverzity a života v krajině i nad rámec legislativy. Věnujme pozornost také zahrádkám u
domu. Objevujme krásu lučních kvítek a radujme se z kvetoucích jabloní místo pokračujícího
příklonu k pravidelně zastřiženým tujím. Měli bychom se zamyslet, zda-li není hezčí a
zajímavější sledovat na zahradě poletující motýly a hnízdící ptáky a udělat jim zde vhodné
zázemí, než jednou za měsíc očistit barevnou sádrovou srnku, čápa a šneka umístěného na
perfektně zastřiženém anglickém trávníku. I to by byl příspěvek k biodiverzitě a zlepšení
biologické a estetické funkce naší krajiny.
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Zásady péče o nemovité kulturní památky
Nemovitými kulturními památkami jsou například hrady a jejich zříceniny, zámky, tvrze,
kostely, kláštery, kapličky, stavby lidové architektury a zemědělské usedlosti, městské obytné
domy a paláce, radnice, městská opevnění a jejich jednotlivé dochované části, jako jsou
hradby a brány, dále staré továrny a jiná technická díla, historické zahrady a parky nebo
pozemky s významnými archeologickými nálezy.
Památky, zapsané ve Státním seznamu nemovitých kulturních památek, jsou chráněny
zákonem č. 20/1987 Sb. (památkový zákon). Stavební činnosti upravuje zákon č. 183/2006
Sb. (stavební zákon) spolu s vyhláškami č. 163 o dokumentaci staveb a č. 268 o technických
požadavcích na stavby. Ale ani pro památky nezapsané v ústředním seznamu památek,
neexistuje rozumný důvod, proč je zanedbávat a ponechat napospas zubu času a zapomnění.
Naše povinnost o poskytnutí péče potřebným může být chápána nejen z hlediska legislativy,
ale i jako morální povinnost nebo součást životního stylu.
Při údržbě a obnově kulturních a přírodních památek je však žádoucí, aby se tato péče
neodehrávala jen na oko, kosmeticky zvenčí. Místům je vhodné zachovat jejich obsah,
připomínat a udržovat jejich poselství, dbát na jejich využití a neztrácet o ně zájem.
Z hlediska fyzické péče a obnovy je důležité respektovat zásady památkové péče a zásady
rozvoje území mikroregionu se zahrnutím co nejvíce vhodných památek, které by se mohly
stát vyhledávanými cíli cestovního ruchu a byly zdrojem hrdosti místních obyvatel.

Co je třeba vědět při obnově památek
vlastnické poměry
Základním předpokladem každé péče o památky jsou vyjasněné vlastnické vztahy.
Uspořádání vlastnických vztahů je také podmínka všech institucí poskytujících finanční
prostředky na obnovu památek. Péči, ochranu, údržbu a obnovu kulturních památek nelze z
právních důvodů zajišťovat jinak než prostřednictvím jejich vlastníků. Pokud památku
nehodlá opravovat sám vlastník, musí k tomuto dát alespoň písemný souhlas.
Někdy jsou vlastnické poměry značně složité. Především drobné sakrální památky nemusí být
v katastru nemovitostí uvedeny. Za vlastníka objektu je v praxi považován vlastník pozemku,
ale z právního hlediska tomu tak být nemusí. Zvláštní kapitolou jsou pozemky a objekty
nezapsané na listu vlastnictví. Nelze-li vlastníka dohledat na běžném výpisu z katastru
nemovitostí, dostupném např. na http://nahlizenidokn.cuzk.cz/, je nutné si na katastru
nemovitostí nechat zjistit vlastnické vztahy před polovinou 20. století, kdy byly stavby ještě
součástí pozemku a pokud objekt nebyl předmětem následných majetkových převodů spolu
s pozemkem, je možné předpokládat, že objekt zůstal ve vlastnictví původního majitele nebo
jeho dědiců. Nepodaří-li se vlastníka dopátrat, existuje ještě možnost prohlásit stavbu za
„věc opuštěnou“. To činí obecní úřad veřejnou vyhláškou, kterou vyzve případného vlastníka,
aby se přihlásil a pokud tak neučiní, nabývá vlastnictví sama obec. V krajních případech lze
také použít institut nabytí práva vlastnického vydržením. Tento právní nástroj je používán
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v případě vlastnictví delším než 10 let při užívání nemovitosti v dobré víře, to je ovšem
potřeba velice pečlivě doložit v soudním řízení.
Pokud se jedná o stavby či pozemky ve vlastnictví státu, je nutné vyžádat si souhlas od
příslušného správce majetku, nejčastěji Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových
nebo Pozemkový fond ČR. Od státu je možné za specifických podmínek potřebné
nemovitosti získat do vlastnictví převodem, ale větší šanci na úspěch má jednání jménem
obce, na jejímž katastru se objekt nebo pozemek nachází.
Často se stává, že vlastník o památku nejeví zájem, neudržuje ji a jeho (ne)konání vede
k poškození objektu. Zde je třeba poznamenat, že vlastnické právo nenabývá neomezeného
právního rozsahu. Podle jednoho ze základních principů zakotvených v Listině základních
práv a svobod, zejména z jejího článku 11 a 35, je možno dovodit, že vlastnictví zavazuje a
nesmí být zneužito na újmu práv jiných osob nebo v rozporu se zákonem chráněnými
obecnými zájmy a nikdo při výkonu svých práv nesmí ohrožovat ani poškozovat kulturní
památky nad míru stanovenou zákonem.
Pokud nemá vlastník o památku zájem, je vhodné na něj apelovat, aby využil svého dalšího
občanského práva a památku převedl do užívání, pronajal, prodal, podobně jako jiné věci,
dalším osobám. Musí však toho, na koho věc převádí nebo komu věc přenechává či předává,
vždy uvědomit o tom, že se jedná o kulturní památku. Pokud je objekt památkově chráněn,
vztahuje se na něj ve vybraných případech povinnost nabídky přednostní koupi státu (v
novele památkového zákona se jedná o movité kulturní památky a národní kulturní
památky). Kulturní památky nesmějí být bez souhlasu vyváženy z území České republiky.
Souhlas Ministerstva kultury si musí vlastník vyžádat rovněž při záměru přemístění nemovité
kulturní památky.
práva vlastníků kulturních památek
- Bezplatná odborná pomoc příslušného Národního památkového ústavu (NPÚ).
-

Bezplatné zpracování žádosti o restaurování kulturní památky.
V případě obnovy kulturních památek nebo jejich částí, které jsou díly výtvarných umění
nebo uměleckořemeslnými pracemi („restaurování“), může vlastník kulturní památky
požádat NPÚ, aby za něj vypracovala tuto žádost.

-

Příspěvek na zvýšené náklady spojené se zachováním a obnovou kulturní památky –
vlastník musí o příspěvek požádat (více v kapitole financování obnovy).

-

Úlevy na daních.
V oblasti nepřímé finanční pomoci státu vlastníkům kulturních památek jsou některými
daňovými předpisy stanovena osvobození od daní a další daňová zvýhodnění (upravuje
zákon č. 586/1992 Sb.,o dani z příjmu).
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povinnosti vlastníků kulturních památek
- Na vlastní náklad pečovat o její zachování, udržovat ji v dobrém stavu a chránit ji před
ohrožením, poškozením, znehodnocením nebo odcizením. Kulturní památku je povinen
užívat pouze způsobem, který odpovídá jejímu významu, památkové hodnotě a
technickému stavu.
Jestliže vlastník kulturní památky neplní své povinnosti vyjmenované v § 9 zákona o státní
památkové péči (například když nepečuje o svou kulturní památku, neudržuje ji v dobrém
stavu nebo ji nechrání před ohrožením, poškozením, znehodnocením nebo odcizením), může
mu být uložena pokuta a může mu být také uloženo tzv. nápravné opatření podle § 10
zákona o státní památkové péči, v rámci kterého obecní úřad obce s rozšířenou působností
(jde-li o národní kulturní památku, pak krajský úřad) uloží vlastníkovi správním rozhodnutím
povinnost provést určité práce směřující k tomu, aby byl odstraněn závadný stav památky. K
provedení těchto prací stanoví správní orgán lhůtu a vlastník kulturní památky je povinen
provést uložené práce na svůj náklad. Jestliže vlastník kulturní památky neprovede ve
stanovené lhůtě práce, které mu byly opatřením podle § 10 zákona o státní památkové péči
uloženy, mohou být práce nezbytné pro zabezpečení kulturní památky (nikoli tedy všechny
uložené práce, ale jen ty z nich, které jsou nezbytné pro vlastní zabezpečení kulturní
památky, například provizorní zastřešení či statické zajištění) provedeny na náklad vlastníka
kulturní památky odbornou firmou. O tom rozhoduje podle § 15 odst. 1 zákona o státní
památkové péči obecní úřad obce s rozšířenou působností a jde-li o národní kulturní
památku, Ministerstvo kultury; správní orgán, který rozhodl, následně vymáhá náklady
vynaložené na zabezpečovací práce po vlastníkovi kulturní památky.
-

Bez zbytečného odkladu oznámit každé ohrožení nebo poškození kulturní památky
obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností, u národní kulturní památky pak
krajskému úřadu. Jde-li o nemovitou kulturní památku, která je stavbou, vyrozumět též
stavební úřad.

-

Zamýšlí-li vlastník kulturní památky provést údržbu, opravu, rekonstrukci, restaurování
nebo jinou úpravu kulturní památky nebo jejího prostředí, je povinen si předem vyžádat
závazné stanovisko obecního úřadu obce s rozšířenou působností a jde-li o národní
kulturní památku, závazné stanovisko krajského úřadu.
Pozn.:
Pro vlastníka (správce, uživatele) nemovitosti, která není kulturní památkou, ale je v
památkové rezervaci, v památkové zóně nebo v ochranném pásmu nemovité kulturní
památky nebo nemovité národní kulturní památky, památkové rezervace, nebo
památkové zóny, platí povinnost žádat o závazné stanovisko v případě zamýšlené stavby,
stavební změny nebo udržovacích prací na této nemovitosti.

-

Nahlásit stavebnímu úřadu a NPÚ provádění výkopových prací, pokud existuje podezření
na přítomnost archeologických stop a případné nálezy neprodleně hlásit.

-

V případě zamýšleného prodeje (úplatného převodu vlastnictví) movité kulturní památky
nebo národní kulturní památky je povinen ji přednostně nabídnout Ministerstvu kultury
ke koupi, s výjimkou prodeje mezi osobami blízkými nebo spoluvlastníky.

-

Vlastník, který kulturní památku převádí na jiného, někomu přenechává k dočasnému
užívání nebo předá k provedení její obnovy, nebo k jinému účelu, je povinen toho, na
- 38 -

Studie byla podpořena z Programu rozvoje venkova, osa IV. Leader, SPL MAS Opavsko

koho věc převádí nebo komu ji přenechává nebo předá, uvědomit, že věc je kulturní
památkou.
-

Oznámit odborné organizaci památkové péče (Národní památkový ústav) každou změnu
vlastnictví (správy, užívání) kulturní památky nebo její přemístění. Oznámení musí učinit
vlastník kulturní památky nejpozději do třiceti dnů ode dne, kdy k takové změně došlo.

-

Umožnit osobám pověřeným orgány státní památkové péče vědecký výzkum kulturní
památky, popřípadě pořízení její dokumentace.

-

Odevzdat Národnímu památkovému ústavu na jeho žádost 1 vyhotovení přípravné nebo
projektové dokumentace obnovy.

průzkumy
Před započetím jakýchkoli činností při obnově památek je nezbytné a také přirozené pořídit
kvalitní dokumentaci stavu objektu sestávající především z fotodokumentace, jež zahrne i
detaily stavby či její části, a dále zaměření a zakreslení stávajícího stavu (min. půdorys a
pohledy). Na místě je možné také provádět další průzkumná šetření jako je např. stratigrafie
omítek (průzkum dochovaných omítkových vrstev) – tyto odborné průzkumné práce je
vhodné zajistit např. s pracovníkem Národního památkového ústavu. Ve zprávě popisující
stávající stav památky by se měly objevit informace o jejím současném stavebně technickém
stavu s výčtem všech závad, problémů a charakteru poškození. Na základě této dokumentace
je pak možné navrhnout takové úpravy a opatření, které povedou ke zlepšení stavu památky,
její celkové obnově nebo údržbě. Vhodné je také shromáždit dostupné dokumenty o historii
objektu (dobové fotografie, starší mapy, výpisy z kronik nebo svědectví pamětníků). Z této
přípravné fáze bude následně vycházet samotná projektové dokumentace obnovy stavby,
která se také předkládá k odsouhlasení dotčeným orgánům památkové péče a stavebnímu
úřadu.
Při této činnosti je možno využít výsledky mapovacích aktivit v území a případně
shromážděné informace o objektech podobného typu na jednom místě (v tištěné zprávě,
webových stránkách apod.), více viz kapitola literatura a další zdroje informací. Drobné
sakrální památky a další prvky kulturního a přírodního dědictví jsou často mapovány v rámci
školní a mimoškolní výuky, nadšenci v jednotlivých obcích a neziskovými organizacemi, které
se touto tematikou zabývají a mohou poskytnout metodickou pomoc, odborné rady a
podklady pro obnovu památek a záchranu cenných lokalit. Na Opavsku je možno doporučit
o.s. Za Opavu (www.zaopavu.cz), jehož členové mají praktické zkušenosti s obnovou
drobných nemovitých i restaurováním movitých kulturních památek. Mapovací aktivity
památek zapsaných v ústředním seznamu nemovitých kulturních památek vykonává při
výkonu své praxe NPÚ. Při obnově větších nemovitých památek (kostely, zámky …) je vždy
nutné spolupracovat s architekty, projektanty, odbornými stavebními firmami a samozřejmě
s památkáři z územně příslušného pracoviště NPÚ. Vždy je třeba mít na paměti, že zásah do
jakéhokoliv historického objektu představuje specifický soubor problémů, které je potřebné
řešit citlivě a komplexně, proto není rozhodující, zda-li se jedná o prohlášenou památku či
nikoliv – každá z nich vyžaduje obdobný přístup.
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úřední stanovisko
Zamýšlí-li vlastník kulturní památky provést její obnovu, je povinen si předem vyžádat
závazné stanovisko příslušného městského úřadu (obecního úřadu obce s rozšířenou
působností), nebo krajského úřadu, jde-li o národní kulturní památku.
Doporučuje se seznámit se s odborně metodickými publikacemi vydávanými odbornou
organizací státní památkové péče - na území obcí Mikroregionu Hvozdnice jde o územní
pracoviště Národního památkového ústavu, územní odborné pracoviště v Ostravě,
pracoviště v Opavě, Bezručovo náměstí 1. Zde Vám poradí nejvhodnější postupy obnovy
kulturních památek, v případě potřeby vystaví odborné vyjádření. Bližší informace naleznete
na www.npu.cz
Obecní úřad s rozšířenou působností (Magistrát města Opavy) vydá závazné stanovisko po
písemném vyjádření (odborném posudku) odborné organizace státní památkové péče (NPÚ
v Ostravě). V tomto závazném stanovisku se vyjádří, zda vlastníkem navrhované práce jsou z
hlediska zájmů státní památkové péče na ochraně a zachování kulturní památky a jejích
hodnot přípustné anebo nepřípustné, a stanoví základní podmínky, za nichž lze tyto práce
dále připravovat a provést.
Jedná-li se o rozsáhlejší stavební obnovu nemovité kulturní památky, je pro vlastníka
výhodné, když požádá úřad o vydání závazného stanoviska nejprve k záměru obnovy. V
případě rozhodnutí o přípustnosti tohoto záměru vlastník zpracuje projektovou dokumentaci
obnovy již podle předem stanovených podmínek, a tak má jistotu, že své finanční prostředky
vkládá do přípravy obnovy kulturní památky hospodárným způsobem.
Přípravnou a projektovou dokumentaci obnovy projedná v průběhu jejich zpracování vlastník
nebo projektant se specialisty v odborné organizaci státní památkové péče z hlediska plnění
podmínek stanovených v závazném stanovisku. Přitom je vlastníku poskytována bezplatná
odborná pomoc, potřebné podklady a informace z průzkumů, výzkumů a archivované
dokumentace. (Zákon nevylučuje ani případ, kdy je nutné zpracovat k základní projektové
dokumentaci ještě podrobnou dokumentaci pro určité druhy zásahů nebo postupů při
obnově kulturní památky.) Odborná organizace státní památkové péče zpracovává své
písemné vyjádření ke každému stupni dokončené dokumentace obnovy.
restaurátorská činnost
Jedná-li se o obnovu kulturní památky nebo jejích částí, jež jsou díly výtvarných umění nebo
uměleckořemeslnými pracemi (např. sochy, obrazy, výmalba, mříže, movité zařízení kostela
apod.), smí ji provádět pouze restaurátor, vykonávající svoji restaurátorskou činnost na
základě zvláštního povolení vydaného Ministerstvem kultury. V takovém případě je vhodné
oslovit restaurátora, který na základě osobní prohlídky památky vypracuje restaurátorský
záměr, jež je povinnou přílohou k žádosti o vydání závazného stanoviska orgánu státní
památkové péče.
dokumentace a zahájení prací
Potřeba vyhotovení projektové dokumentace vyplývá z požadavků stavebního zákona (zákon
č. 183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu) a dalších předpisů. O potřebě a
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rozsahu potřebné projektové dokumentace je možno se informovat na místně příslušném
stavebním úřadě.
V případě památek zapsaných v ústředním seznamu je vlastník kulturní památky povinen
předat jedno vyhotovení dokumentace obnovy kulturní památky Národnímu památkovému
ústavu na základě jeho vyžádání pro archivní účely (povinnost ze zákona). Doporučit lze i
předání dokumentace (nebo její kopie) vzniklé při obnově památky vlastníkovi památky a
obecnímu úřadu.
V případě drobných objektů není inženýrský projekt většinou nutný, potřebná je však vždy
dokumentace stávajícího stavu. S odborníky je vhodné dobře promyslet, konzultovat a
následně zvolit optimální postupy a materiály. Dle potřeby je možno využít služeb statika,
odborníka na sanace staveb, památkáře, stavebního technologa, restaurátora a dalších.
Práce na obnově památek lze zahájit až po vydání výše uvedeného úředního stanoviska a
ohlášení prací na příslušném stavebním úřadě. Je třeba mít na paměti, že vyřídit potřebné
dokumenty může v některých případech trvat déle než konkrétní drobný objekt fyzicky
opravit. Nepodcenit dobu potřebnou pro přípravu stanovisek, dokumentací a povolení je
zvláště důležité při obnovách památek plánovaných s využitím finanční podpory státu nebo
fondů EU (dotace).
prohlášení objektů za kulturní památky
Při prohlašování věcí za kulturní památky, o kterém rozhoduje Ministerstvo kultury, se v
České republice uplatňuje zásada, podle níž jsou za kulturní památky prohlašovány skutečně
jenom velmi hodnotné věci, jejichž zachování je v celospolečenském zájmu. Při prohlašování
věcí za kulturní památky rozlišujeme dvě kategorie:
- Národní kulturní památky
- Kulturní památky
Kulturní památky a národní kulturní památky jsou evidovány v Ústředním seznamu
kulturních památek ČR, který je veden odbornou organizací státní památkové péče (se
sídlem v Praze). Evidence kulturních památek je informativně zpřístupněna na adrese:
http://monumnet.npu.cz/pamfond/hledani.php
Je však potřeba tolerovat, že zpřístupněná evidence vzhledem k historii vzniku obsahuje řadu
nedostatků a nepřesností, jejichž napravení vyžaduje čas. Evidence je průběžně
aktualizována a upřesňována.

Obnova památek
Co je to obnova památek? Podle zákona o státní památkové péči se obnovou rozumí každá
údržba, oprava, rekonstrukce, restaurování nebo jiná úprava kulturní památky nebo jejího
prostředí.
Pod pojmem „údržba“ si můžeme představit odstranění nežádoucích změn kulturní
památky, které nastaly v důsledku jejího užívání (například výměna děravého dešťového
svodu nebo nový nátěr dveří).
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Pojem „oprava“ lze definovat jako odstranění následků poškození kulturní památky nebo
účinku jejího opotřebení (například doplnění části střešní krytiny stržené větrem).
Pod pojmem „rekonstrukce“ lze spatřovat takové konstrukční a technologické zásahy do
kulturní památky, které přinášejí změnu jejích technických parametrů nebo změnu její
funkce či jejího účelu (například adaptace zámecké budovy na hotel nebo restauraci). Pod
pojmem rekonstrukce je též možné si představit výměnu již nevyhovující části objektu za část
novou, provedenou jako kopie původního prvku.
„Restaurováním“ se rozumí souhrn specifických výtvarných, uměleckořemeslných a
technických prací respektujících technickou a výtvarnou strukturu originálu – díla výtvarných
umění nebo uměleckořemeslné práce (například obnova obrazu nebo sochy).
„Jinou úpravou“ není jakákoli úprava kulturní památky, nýbrž modernizace budovy při
nezměněné funkci, dále nástavba a přístavba (jak stanoví § 9 odst. 1 vyhlášky č. 66/1988 Sb.).
„Modernizace budovy při nezměněné funkci“ je taková úprava kulturní památky, při které se
její části nahrazují modernějšími částmi, zvyšuje se její vybavenost nebo se rozšiřuje její
využitelnost, a to aniž se mění její funkce (například zavedení ústředního topení namísto
lokálního vytápění kamny, adaptace nebytových prostor objektu pro bydlení pro obytné
účely apod.). „Nástavbou“ je zásah, kterým se stavba - kulturní památka - zvyšuje;
„přístavbou“ se stavba – kulturní památka - půdorysně rozšiřuje, přičemž přistavovaná část
je provozně propojena se stavbou stávající.
obecné zásady obnovy drobných sakrálních památek
Základem pro volbu vhodné metody, postupů a materiálů použitých při obnově drobných
památek je spolupráce s odborníky a zdravý selský rozum respektující původ a podmínky
vzniku objektu.
Volba metody a optimálních materiálů obnovy a údržby památek vychází z charakteru a
historie objektů. Při obnově není důležité, zda se jedná o boží muka či zámek, o
hospodářskou usedlost nebo mlýn – každá památka je jedinečná a má stejnou historickou
hodnotu. Při obnově tedy přistupujeme ke každé z památek stejně. Zajistíme důkladnou
dokumentaci před obnovou, spolupracujeme s památkáři, používáme šetrné stavební,
konzervační a restaurátorské techniky. Obecně můžeme říci, že zásadním je při obnově
památek uplatnění dobrého řemesla – zručného zedníka, který umí pracovat s tradičními
materiály, šikovného štukatéra, který dokáže vymodelovat chybějící fasádní prvky, dobrého
truhláře, který se nebojí repasovat dochované dveře či znovu použít historické okenní kování
a mnoho dalších.
Ač se vám uvedené postupy mohou zdát složité, opak je pravdou. Ani úřední mašinérie není
nesnesitelná, pokud si dokážete poradit a požádat o pomoc někoho, kdo má více zkušeností.
Dokonce ani obnova památky nemusí být noční můrou, pokud bude dodržena zásada
jednoduchosti a střídmosti – stávající historické prvky a materiály budou zachovány
v největší míře (a stanou se tak součástí dědictví pro příští generace), chybějící budou
doplněny a to vše za použití tradičních materiálů (vápno, písek, cihla, jíl apod.) a technologií.
Zásahy mohou být občas pracnější, ale vždy levnější, časem ověřené a především trvanlivější.

- 42 -

Studie byla podpořena z Programu rozvoje venkova, osa IV. Leader, SPL MAS Opavsko

Je pravdou, že o drobné památky i v minulosti pečovali obyčejní lidé a mnohé zásahy nebyly
mnohdy úplně nejšťastnější. Pramenily však z dobré vůle majitelů a místních lidí a
v konečném důsledku mohly vést k prodloužení životnosti památky. Existují však i takové
případy, kdy neznalosti zásad obnovy vedly k trvalému poškození památky, jež se jí pak stala
osudným (např. používání tvrdých břízolitových omítek nebo cementových nátěrů
kamenných křížů). Na místě je proto vždy jednoduchá konzultace s odborníkem, který poradí
vhodný materiál k natření křížku nebo údržbě kapličky.
Jednoduchá zásada shrnující obecný památkářský přístup zní: Tradiční řemeslo - tradiční
postupy. Používání moderních materiálů jako polystyren, pórobetonové tvárnice,
průmyslové akrylátové či silikonové nátěry a omítky, oplechování původně neoplechovaných
částí, moderní střešní krytiny, plasty v jakékoli podobě, PU pěny atd. je každopádně
nepřijatelné. Použitím takovýchto materiálů se narušuje autenticita památky. Vyvarovat se je
třeba také zbytečnému nahrazování historických prvků novými či dokonce odstraňování
výtvarných detailů (štukové prvky, ozdobné mříže) z důvodů zjednodušení „rekonstrukce“.
Zcela krajní řešení je rovněž stěhování drobných památek, protože každá památka je úzce
spjata s místem, kde vznikla, a jakýmkoliv přemístěním je tato vazba navždy narušena.
základní terminologie používaná při obnově drobných sakrálních památek
Do obnovy drobné, většinou sakrální, památky se můžeme pustit svépomocně, ovšem za
předpokladu dodržování určitých zásad a nejlépe po konzultaci s odborným pracovníkem
NPÚ nebo s využitím služeb odborných partnerů. Vždy však bude užitečné dostat do
povědomí základní terminologii a typologii drobných sakrálních staveb. Rozlišujeme kostely,
kaple, kapličky, kříže, Boží muka, sochy svatých, svaté obrázky.
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typy křížů:
smírčí kříže (baby)
křížový kámen

kamenný kříž

kruhová stéla

nákres a popis: Kamenné kříže Čech a Moravy

kamenný kříž

1-2 – ramena
3 – korpus Krista
4 – sokl

litinový kříž

kamenná zvonička

1-2 – ramena
3 – korpus Krista
4 – štítek
5 – pata kříže s reliéfní dekorací
6 – sokl

1 – vrcholový kříž
2 – lucerna se zvonkem
3 – sloupek
4 – nika

nákres a popis: Nusek, Svoboda 2001
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další typy křížů

- 45 -

Studie byla podpořena z Programu rozvoje venkova, osa IV. Leader, SPL MAS Opavsko

schéma Božích muk

1 – kaplicový nástavec (lucerna)
2 – nika
3 – dřík
4 – sokl

typy Božích muk

a) kamenná sloupková Boží muka
b) kamenná pilířová Boží muka
c) zděná pilířová Boží muka
nákres a popis: Nusek, Svoboda 2001

výklenková kaplička

prostorová kaplička se zvoničkou

1 – vrcholový křížek
2 – frontový štít
3 – (prejzová) krytina
4 – profilovaná korunní římsa
5 – výklenek (nika)
6 – pilastr
7 – podezdívka

1 – věžička se zvonem
2 – jehlancová stříška
3 – korunní římsa
4 – pilastr
5 – podezdívka
6 – vstup do krytého prostoru
nákres a popis: Nusek, Svoboda 2001
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Údržba
Správná a pravidelná údržba je vždy levnější a účinnější než následné celkové opravy
památek nastupující při jejím dlouhodobém zanedbání. Většině památek po většinu času
jejich životnosti postačí běžná údržba, se kterou objekty vydrží desítky až stovky let. Základní
součástí údržby jsou pravidelné kontroly objektu, alespoň dvakrát ročně (jaro – podzim) a
správné větrání objektu.
Při udržovacích pracích je třeba se zaměřit přednostně na ochranu památky před spodní a
vrchní vlhkostí. Předcházet, znamená pravidelně kontrolovat stav a funkčnost střešní krytiny,
krovů, dešťových žlabů a svodů, vyspádování okapových chodníčků a terénu a čištění
případné dešťové kanalizace. Vhodné je udržovat vegetaci v dostatečném odstupu od
objektu.

Zamezení průniku dešťových srážek do nosných konstrukcí (krovy, zdivo, základy) prodlouží
životnost objektu o desítky let a to i v případě, že je památka zchátralá, neudržovaná a
nevyužívaná. V případě střešní krytiny je její funkčnost zřejmá, naopak problémy mohou
nastávat s dešťovými svody či kanalizací. Plně funkční žlaby, svody a dešťová kanalizace jsou
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nejlepším řešením pro odvod vody od objektu, nicméně mnohdy je lepší nemít žlaby a svody
žádné než špatně provedené. Tyto prvky ve špatném stavu a provedení mohou naopak
zavádět vodu do omítek, zdiva i základů.

Opravy a rekonstrukce
Jak postupovat v případě nutnosti opravy stavební památky? Obecně je vždy třeba zjistit
příčiny poruch a neřešit jen důsledky a pohledové újmy. V případě neodstranění příčiny
poruchy stavební konstrukce se budou zákonitě po čase škody opakovat. Více než 90 %
poruch památkových objektů má svou příčinu ve zvýšené vlhkosti konstrukcí (krovy, zdivo).
Problémy s destruktivním vlivem vlhkosti většinou nenastávají při zajištěné pravidelné a
správné údržbě. V některých případech mohou být škody na památce způsobeny také
vnějšími faktory (hydrogeologické změny podloží, úmyslné poškození, požár apod.).

Ochrana před svrchní i spodní vlhkostí je základním principem obnovy – tedy údržby, opravy
i rekonstrukce památky.
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V dalším textu jsou uvedeny nejdůležitější poznámky k opravám jednotlivých stavebních
prvků památek. Podrobnější výčet metod, materiálů a postupů v členění dle jednotlivých
druhů poruch a příčin těchto poruch je možno nalézt ve specializované literatuře (viz.
přehled literatury v závěru studie).
terén a základy
Umístění sakrálních objektů v terénu je většinou pečlivě volené, mnohdy dokonalé vzhledem
k podloží i spodní vodě. Pokud je zjištěna zvýšená přítomnost spodní vody v základech či
zdivu, nejspíše došlo ke změně podmínek zásahem člověka v pozdější době. Např. odstranění
jílových mazanic od základů, břidlicových desek, zvýšením terénu nebo špatným
vyspádováním okapních chodníčků. Další příčiny mohou být například ve špatné instalaci
nebo stavu okapů či svodů, neodvedení vody od základů nebo bujná vegetace v blízkosti
objektu. Vždy je potřeba rozeznat příčiny poruch a postupovat s rozmyslem po jednotlivých
nápravných krocích a s odstupem sledovat účinek jednotlivých (zpočátku třeba
jednoduchých) zásahů. Používání drenáží a moderních metod (nopové fólie, podřezávání
zdiva, injektáže, odvětrávací systémy, sanační omítky atd.) jsou nejen drahé, ale často i
zbytečné. Bohužel dnes stavební firmy pracují moderními metodami a ty staré mnohdy ani
neznají, tudíž je nemohou aplikovat. Je potřeba mít na vědomí, že většina metod a opatření
není univerzální a proto je nutné postupovat individuálně, nejlépe ve spolupráci několika
odborníků. V každém případě je třeba mít na paměti, že historický objekt má svůj režim a
v drtivé většině případů, při kterých došlo k jeho narušení nebo nežádoucímu ovlivnění,
vznikly mnohem rozsáhlejší a závažnější poruchy než před zásahem. Méně je v tomto
případě více.
V případě jakýchkoliv zásahů do terénu či podloží stavby v interiéru je nutné mít na paměti,
že je potřebné nahlásit archeologickému pracovišti náš záměr před tím, než práce započnou.
Hlavně v blízkosti historických objektů je nutné předpokládat možnost významných nálezů
ukrytých staletí pod zemí.
zdivo a omítky
Pro zdivo i omítky platí podobné principy jako pro základy. Opět budeme narážet na nabídku
opravy zdiva pojeného starým způsobem (jíl a vápenná malta) moderními pojivy na bázi
cementu nebo dnes již dokonce akrylátů, silikonů a polyuretanu. Tomu je třeba se vždy rázně
vyhnout. Na trhu se dají najít vhodné náhrady starých pojiv a omítek podobné těm
původním, je to jen otázka ochoty a snahy. Rovněž se obecně nedoporučují ani sanační
omítky, podřezávání zdiva či jeho injektáž. Takovéto razantní postupy a materiály je třeba
vždy dobře zvážit a poradit se, aby nedošlo k zásadnímu poškození památky. Nátěry na bázi
organokřemičitanů (např. POROSIL) se dají použít jako ochrana proti srážkové vodě
především u vodorovných povrchů, které nejsou oplechovány nebo jinak zakryty (římsy,
patky, štíty, maltové stříšky).
Trhliny ve zdivu či klenbách mohou signalizovat nepříznivé působení konkrétních vlivů, ale
nemusí být vždy staticky závadné, mohou být pozůstatkem dřívějších rekonstrukcí, přestaveb
a navazování jiných konstrukčních prvků. V případě velkého rozsahu statických poruch je
třeba obrátit se na odborníka – statika, který dokáže provést analýzu těchto poruch. Statika
bude v první řadě zajímat, zda-li se jedná o trhliny aktivní (tedy je-li stavba či její část stále

- 49 -

Studie byla podpořena z Programu rozvoje venkova, osa IV. Leader, SPL MAS Opavsko

v pohybu). Proto můžeme s předstihem provést přímo na trhliny sádrové terčíky o tloušťce
cca 0,5 cm s vyznačením data a dále sledovat, zda, kolik a za jakou dobu terčík praskne.
střechy, krovy a krytiny
Veškeré nové dřevěné konstrukční prvky (krovy, latě, pozednice …) je třeba instalovat do
objektu řádně vysušené a ošetřené proti dřevokazným škůdcům. Přípravky je lépe používat v
bezbarvém nebo hnědém odstínu, a to při ošetření nových i starých dřevěných prvků.
Zachován by měl být i způsob opracování (tesání) a spojování dřevěných částí. Opět se
nedoporučuje používání vrutů, hřebíků a tesařských svorníků, pokud v konstrukci dříve
nebyly. Před demontáží je důležité dokumentovat (např. fotograficky či náčrtem) provedení
konstrukce, způsob spojování a tesařské značky.
Při pokrývání střechy finální krytinou dbáme vždy na to, aby její typ vycházel z tradičních
místních materiálů, nejlépe aby se shodoval s původní krytinou, která byla na objektu dříve
instalována. V regionu jsou obvyklé krytiny břidlicové, jež nahradily šindelovou, užít se může
i krytina z tzv. těžké lepenky pokládaná v pásech, keramická krytina či krytina plechová.
Naprosto nevhodné jsou tzv. bonnské šindele či betonové tašky.
výplně otvorů
Velmi důležitou součástí každé stavby jsou dveře a okna, kterými nás památka vítá a dívá se
do krajiny. V drtivé většině případů není nutné prvky vyměňovat za nové, méně kvalitní a
tudíž se sníženou životností. Stávající okna i dveře jsou stabilizované, nehrozí jejich sesychání
a jsou vyrobeny z mnohem kvalitnějšího dřeva než se prvky vyrábí dnes. Pokud je to možné
(a nejsou-li silně napadeny hnilobou, či plísní), ponecháme je na místě a znovu repasujeme
s pomocí šikovného truhláře. I staré okno je možné snadno opravit, odstranit nátěr, lokálně
vyplombovat a znovu natřít. Kování očistíme, natřeme a znovu použijeme. V případě
nutnosti je možná výměna pouze venkovních křídel, které jsou mnohem více namáhány a
zatíženy klimatickými změnami. Ale i v případě jejich výměny dbáme na provedení nových
prvků v kopiích (tedy za dodržení rozměrů, profilací, usazení skel, povrchového nátěru apod.)
a užití stávajícího kování. Kromě toho, že bude zachována informace o původním prvku pro
ty, co přijdou po nás, jedná se o přístupy šetrnější a v konečném důsledku levnější. Stejný
postup aplikujeme u dveří, jež bývají jedny z nejhodnotnějších prvků stavby. K jejich opravám
a odborným repasím přistupujeme s pokorou a vzpomínkou na ty, kteří je před námi vkládali
do pantů.
detaily
Kamenné prvky, okna, dveře, kování, nátěry – všechny tyto prvky se snažíme zachovat. Jen
v nejnutnějších případech po pečlivém zvážení je nahrazujeme novými. Je třeba varovat před
neuváženými mechanickými zásahy do hmoty a povrchu kamenných artefaktů (kříže,
podstavce, schodové stupně, krycí desky atd.). Takovéto změny jsou nevratné, svěřme proto
tyto, mnohdy jedinečné prvky, do rukou restaurátora.
Naopak bezproblémové bývá citlivé omytí nečistot z kamenných prvků použitím slabého
roztoku (3 l pitné vody + 0,5 l čpavkové vody + 0,2 l peroxidu vodíku), namočíme čistou
vodou a myjeme měkkým rýžovým kartáčem, nakonec opět opláchneme čistou vodou.
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Podrobnější informace naleznete ve specializované literatuře, např. Jan Bárta a kol: Malý
technický manuál pro péči o drobné historické stavby (2010) nebo v metodických příručkách
Národního památkového ústavu, které vám poskytnou na regionálních pracovištích NPÚ.
Např.:
- Zásady péče o stavební památky, NPÚ, 2007
- Historické omítky, Grada, 2007
- Péče o kamenné sochařské a stavební památky, SÚPP Praha, 1998
- Příručka vlastníka památky, Ministerstvo kultury, 2003
- Péče o střechy historických budov, 2003
- Barevnost fasád, 2009
- Památková ochrana historických vesnic, Ministerstvo kultury, 1996
- Příručky Společnosti technologů pro ochranu památek STOP, www.stop.cz
atd.

restaurování movitých památek
Mezi movité kulturní památky patří především díla starého malířství, sochařství a
uměleckých řemesel, tvořící soubory vybavení zejména na hradech a zámcích a v církevních
stavbách, předměty venkovské hmotné kultury a historické knihovny, nebo například strojní
zařízení ve starých továrnách, elektrárnách a tak podobně. Restaurování kulturních památek
nebo jejich částí, které jsou díly výtvarných umění nebo uměleckořemeslnými pracemi, může
provádět fyzická osoba, která je plně způsobilá k právním úkonům a bezúhonná na základě
povolení Ministerstva kultury. Restaurátoři mají různé specializace určené na základě
památkového zákona.
Seznam restaurátorů naleznete v evidenci Ministerstva kultury, www.mkcr.cz v sekci rejstříky
a evidence.
Další informace naleznete na:
www.npu.cz Národní památkový ústav
www.kamenici.cz Svaz kameníků a kamenosochařů
www.cka.cz Česká komora architektů
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Využití kulturních památek
Již při samotných úvahách o obnově konkrétní památky je vhodné mít dobrou představu o
budoucí funkci a využití památky. Péče, která se odehrává jen kosmeticky, aby daná památka
nehyzdila okolí, je sice také důležitá z hlediska zachování památky dalším generacím, ale
nevyužitý objekt se za pár let může potýkat se stejnými problémy, které vedly k potřebě jeho
opravy. Věnovat úsilí k nalezení vhodného využití je stejně důležité jako obnova samotná.
Kulturní památky mají své kouzlo, historii a jsou často spojeny s osudy různých lidí. Tyto
osudy tvoří další hodnotu konkrétní stavby. Pro investory, které nepřesvědčí snaha o
zachování genia loci ani ekologické hledisko, existuje ještě jeden argument: náklady, které je
třeba vynaložit na přestavbu jsou mnohdy menší, než náklady na demolici a následné
vybudování nové stavby. Na obnovu památek se také lépe získávají dotace.
Místům je vhodné zachovat jejich obsah, připomínat a udržovat jejich poselství, dbát na
jejich využití a neztrácet o ně zájem. Můj osobní názor je, že v krajním případě i za cenu
kompromisů vůči zásadám památkové péče. Pokud máte o využití památky jasnou
představu, pokuste se o ní přesvědčit i pracovníky památkové péče, možná společně
naleznete přijatelný kompromis. Mimochodem: Kompromis byl nalezen tehdy, pokud obě
strany odcházejí z jednání nespokojené.
Možnosti využití památkových objektů jsou odvozeny od zájmů různých skupin, podílejících
se na obnově památky. Pokud obnovu realizuje pouze jedna skupina se svými zájmy
izolovaně, nemusí být využití památky dlouhodobě stabilní. Přínosné a společensky
akceptovatelné využití památky je možno hledat v průsečíku – v bodu vyváženosti mezi
potřebami obyvatel, záměry podnikatelů a požadavky návštěvníků při respektování
původního účelu – jak je naznačeno na následujícím obrázku.

Obrázek: Využití památkového objektu z hlediska vyváženosti mezi potřebami obyvatel,
záměry podnikatelů a požadavky návštěvníků při respektování původního účelu.
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Obecně lze odvodit, že nejvhodnější a dlouhodobě nejméně zranitelný způsob využití
památek na venkově je využití multifunkční.
Typy památek podle způsobu využití:
- Sakrální památky
- Hrady, zámky, tvrze, zříceniny
- Technické památky
- Lidová architektura
Sakrální památky
Nejvíce problematická skupina objektů pro další využití. Jejich původní funkce je primárně
duchovní. V historii staveb se dají nalézt i jiné funkce sakrálních památek (obrana, sociální či
hospodářské aspekty), jsou ale až sekundární. Celkový trend sekularizace života společnosti
se negativně podepisuje i na sakrálních památkách, nejdříve na drobných, památkově
nechráněných stavbách, ale v důsledku i na památkově chráněných kostelech či katedrálách.
Uvědomuje si to i církev, která v současné době volí cestu ochotného převodu nevyužitých
sakrálních objektů do vlastnictví obcí či neziskových organizací. Duchovního aspektu se
sakrální památka nikdy nezbaví. Proces odsvěcení je prakticky nemožný, jde pouze o
formální věc. Kostel nebo kaple zůstane naplněna atmosférou kostela i po odsvěcení.

Sakrální památky - využití
Využití

vhodné

nevhodné

Bydlení

Možné, ale nepraktické

Při výrazných přestavbách

Knihovna,
Kulturní akce se zachováním
liturgického účelu

Klubovny – nepraktické
v zimě

Sport

Jen určité druhy sportu

jako krajní řešení
nekorespondující s původním
účelem

Obec

Obřadní síň - velice vhodné

podnikání

Zajímavý či bohatý původní interiér
Výstavy, muzeum umění

Hotel a restaurace, lépe
využít např. faru

Kultura, spolková
činnost

Cestovní ruch

Výhodou sakrálních staveb při jejich dalším využití je inspirativní, duchovní prostředí, jehož
autentičnost je nepopiratelná. Místo má značnou energii. Na druhou stranu to znamená
velice omezené možnosti využití. Bez kompletní přestavby, která však může zničit původní
genius loci, není myslitelné bydlení (problematické vytápění, absence přípojek, drahá údržba
atd.) ani přestavby na hotel či restauraci. Přesto se občas takovéto snahy s různým stupněm
úspěchu realizují. Musím přiznat, že existují i citlivé a úspěšné realizace.
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Hrady, zámky, tvrze, zříceniny
Nabízejí široké možnosti využití. Vždy je potřeba individuálně zvážit přínosy a rizika každého
způsobu využití v kontextu požadavků památkové péče. Více než jinde je zde možno uplatnit
multifunkční využití objektu, jeho okolí i mobiliáře. I když je to obtížné, zvažujme v první fázi
vždy alespoň částečné zachování původních funkcí nebo jim podobných činností. I v případě
soukromých nebo komerčních způsobů využití, doporučujeme alespoň část objektu či areálu
vyčlenit pro veřejnost, turisty a pro prezentaci místního kulturního či přírodního bohatství.

Hrady, zámky, tvrze - využití
Využití

vhodné

nevhodné

Bydlení

Možné, ale nepraktické

Zříceniny,
Výrazné přestavby

Velice vhodné, spolková činnost a
kulturní akce navazující na historii
mají opravdový punc a atraktivitu

Klubovny – nepraktické v zimě

Kultura, spolková
činnost
Sport

Drobné podnikání

Obec

Cestovní ruch

Jen určité druhy sportu,
Případně zámecký park
Tradice, řemesla, služby,
Zemědělství – jen v hospodářských
budovách
Obřadní síň - velice vhodné
Vzdělávání – školy,
Kanceláře při citlivé modernizaci
Při poutavém způsobu prezentace
Výstavy, muzea, expozice Hotel a
restaurace
Konferenční centra

jako krajní řešení
nekorespondující s původním
účelem
Výroba a průmysl- nejlépe
v hospodářském zázemí
památky
Sběrný dvůr apod.
infrastruktura – pouze
v hospodářských objektech
Při výrazných přestavbách
nerespektujících zásady
památkové péče

Technické památky
Technickou památkou obecně rozumíme konkrétní hmotný (i když třeba již v krajině méně
zřetelný) pozůstatek lidské činnosti, tzn. lokalita, objekt nebo zařízení, které svou existencí a
příběhem vypovídá o vývoji vědy, výroby a techniky v jakýchkoli historických, kulturních,
ekonomických a společenských souvislostech. V tomto okamžiku tedy není rozhodující zda je
na seznamu kulturních památek dle zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči nebo
nikoli.
Technické památky jako vodní a větrné mlýny, náhony, mosty, tunely, nádraží, náspy,
vodárny, trafostanice, tovární budovy a technologie, pily, cihelny, dílny, kovárny a hamry,
cukrovary, lihovary, pivovary, lomy, výsypky, hliníky, pískovny a štoly, vojenská opevnění,
hasičárny, hasičská technika a další objekty jsou nejvděčnější objekty pro popularizaci a
propagaci dané lokality. Pro zvýšení turistické atraktivity jsou také nejlépe využitelné. Je
s podivem, že jsou na území mikroregionu tak málo pro tyto účely využívány.
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Technické památky - využití
Využití
Bydlení

Kultura, spolková
činnost

Sport

Drobné podnikání

Obec

Cestovní ruch

vhodné

nevhodné

Možné, závisí na konkrétním
Pokud přestavba poruší
objektu
památkovou hodnotu
Velice vhodné - nádraží, továrny,
lihovary, hasičárny, sýpky mohou
spolkové činnosti a kulturním
Některé druhy TP
akcím poskytovat značnou
přidanou hodnotu a atraktivitu,
zajímavé zvláště pro mladé,
Praktické i pro klubovny
Ideální - pískovny pro střelbu,
Některé druhy TP
pešunky pro výstavbu cyklostezek,
lezecké stěny, lomy pro koupání
Velice vhodné pro
Při výrazných modernizacích
tradiční řemesla, služby,
nerespektujících původní určení
Výroba a průmysl- nejlépe pokud
objektu a zásady památkové
navazuje na původní účel
péče
Vzdělávání – školy,
Obřadní síň – méně vhodné,
Kanceláře při citlivé modernizaci,
podle typu památky, možná
Sběrný dvůr apod. infrastruktura –
recese
v případě citlivé a edukativní
adaptaci
Jedinečné s velkým potenciálem
při poutavém způsobu
prezentace,
Výstavy, muzea, expozice
Některé druhy TP
Hotel, ubytovny a restaurace
Konferenční centra
Oživené dopravní památky –
drezíny, důlní vozíky, vláčky
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Lidová architektura
V případě lidové architektury se přímo nabízí využití v kontextu původních funkcí, tedy
romantické bydlení, penziony, agroturistika, hostinské služby či drobné podnikání v
tradičních řemeslných a zemědělských oborech. Při citlivých úpravách skýtá velký potenciál
pro rozvoj cestovního ruchu i v objektech, které nejsou přímo památkově chráněny, ale
uchovaly si svůj původní výraz.

Lidová architektura - využití
Využití

vhodné

nevhodné

Bydlení

Velice vhodné

Pokud modernizace poruší
památkovou hodnotu

Kultura, spolková
činnost
Sport

Drobné podnikání

Obec

Cestovní ruch

Velice vhodné v případě větších
objektů. Podpoří lidové tradice.
Praktické i pro klubovny.
Jízdárny,
některé druhy sportů a her
např. kuželny
Velice vhodné pro
agroturistiku, tradiční řemesla,
služby
Obřadní síň – podle typu památky,
Kanceláře při citlivé modernizaci,
Sběrný dvůr a infrastruktura obce
pokud jde o stodolu a je adaptace
provedena citlivě
Jedinečné s velkým potenciálem
při poutavém způsobu
prezentace,
Výstavy, muzea, expozice
Ubytovny, penziony a restaurační
zařízení
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Pokud modernizace poruší
památkovou hodnotu

Při výrazných přestavbách

Vzdělávání – školy pro malou
podlahovou plochu

Příliš malé pro hotelový typ
ubytování a větší konferenční
centra
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Vybrané objekty z pohledu památkové péče
V této kapitole jsou uvedeny základní postupy pro péči a obnovu vybraných památek na
území obcí Mikroregionu Hvozdnice. Postupy a metody byly konzultovány na územním
pracovišti NPÚ v Opavě.

Sakrální památky
Hořejší Kunčice, kaple
Jedná se o historicky poslední církevní dochovanou stavbu v Hořejších Kunčicích. Z hlediska
záchrany objektu značné památkové hodnoty je nezbytná důkladná příprava obnovy, včetně
dohledání historické fotodokumentace či jiných dobových záznamů. K obnově samotné je
potřeba přistupovat pietně a veškeré úkony provádět na základě zásad památkové péče.
Nezbytná je rovněž spolupráce s památkáři a také řemeslníky, kteří mají zkušenosti se
záchrannými zásahy na historických objektech.

Obnova kaple - seznam prací dle pořadí naléhavosti:
1) Stávající lípa – provést odborné posouzení stromu (pro obce zdarma provádí
Agentura ochrany přírody a krajiny v Ostravě) a přijmout případná navrhovaná
opatření.
2) Střecha – šablony břidlicové krytiny se jeví v poměrně dobrém stavu. Připadá v úvahu
posouzení její kvality odborníkem a následně buď přeložení krytiny nebo její náhrada
opět krytinou břidlicovou. Po sejmutí krytiny je nezbytná kontrola dřevěného
bednění a také krovu. Podle zjištěného stavu konstrukcí je nutné navrhnout a provést
adekvátní opravu.
3) Atika – dozdění cihlami a pokrytí břidlicovou krytinou.
4) Fasáda – soudržné omítky ponechat na zdivu a nové provést nejlépe ve stejném
složení a struktuře jako stávající (tedy vápenné). Nově vymodelovat dochované
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štukové prvky (římsa). Barevnost fasády provést patrně pouze v jednom světlém
přírodním odstínu.
5) Římsa v průčelí – doplnění cihlami a pokrytí břidlicovou krytinou.
6) Dveře – výroba nových dřevěných dvoukřídlových dveří v kopii dle stávající výplně.
Některé části dveří je možné repasovat a znovu použít (např. vpadlé výplně
s klasicistními motivy a kování dveří). Vrchní třetinu dveří doporučuji ponechat
prosklenou, popř. s otvíravými okénky.
7) Stupně – výměna nebo oprava jednoho až dvou stupňů umístěných před vchodem.
V případě výměny použít stupeň kamenný.
8) Interiér – odstranění sutin, oprava či nové vyzdění menzy, oprava omítek (s
dochováním dosud soudržných), doplnění omítek nových ve stejném materiálu i
struktuře dle původních, nátěr dřevěného stropního podhledu, výmalba, vyčištění
stávající podlahy.
9) Kříž – podle uměleckého zpracování a stupně dochování provést repasi stávajícího
kříže či vyrobit kříž nový.
10) Okolí stavby – s ohledem na svažitost terénu je potřeba vhodným způsobem zajistit
odvodnění nejbližšího okolí stavby (např. jednoduchou drenáží či trativody). Okolí
kaple by mělo být přetvořeno na důstojné místo – min. odstranit řadu smrků, vytvořit
chodník či osadit lavičku.

Jakartovice – lesní kaple
V lese severozápadně nad obcí se kdysi nacházela pěkná kaplička. Byla vždy překvapením pro
náhodné kolemjdoucí a pěkným místem pro zastavení a odpočinek. Dnes je bez střechy, bez
krovu a stropu, odhalená a odsouzená k pomalému zániku. Částečně zachováno zůstalo
pouze obvodové zdivo vzadu s mírným obloukem (cca 3 x 2,5 m), zadní polovina do původní
výše (cca 2 m), přední polovina zbořena až k zemi. Fasáda zničena. Kaple není zapsána v
katastru nemovitostí, pozemek pod ní (pozemková parcela č. 1558/1) patří Lesům ČR, s.p.
Není známo, že by v současné době
kdokoli uvažoval o stavební obnově této
takřka zaniklé památky. Proto ani
neuvádíme postup obnovy. Ale kapli
jsme do seznamu přesto zařadili, co
kdyby…

Obrázek a popis z www.kostely.tnet.cz (Michal Valenčík)
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Kostel Navštívení Panny Marie v Deštném
Návrh obnovy z hlediska památkové péče:
exteriér:
1) oprava a výměna degradované břidlicové
střešní krytiny za novou krytinu břidlicovou
stejného formátu, německého krytí, nezbytné
použít hlubině těženou břidlici se štípanými
okraji
2) oprava nesoudržných fasádních omítek čistě
vápennými maltami z dlouhodobě odleželého
vápna , odstranění difúzní lišty, omítnutí soklu
tzv. hubenou maltou za účelem vytažení solí ze
jeho povrchu, omítnutí soklové partie kostela
vápennými omítkami s minimálním přídavkem
cementu, omítky budou hlazeny dřevěným
hladítkem, fasádní nátěr bude nejspíše světlých
odstínů, nátěry na bázi vápenných produktů
3) osazení nových dřevěných oken doplněných
olověnými tabulkami a nejlépe litým sklem –
v lodi kostela
4) osazení nových dřevěných oken doplněných dřevěnými okenními rámy imitující
zjednodušené stylizované gotické okenní kružby
5) repase vstupních dveří do lodi i sakristie kostela, provedení nových vstupních dveří
do lodi kostela ze západní strany
6) výstavba nových dřevěných přístavků v kopii dle původních z roku 1826 – na nízké
kamenné zídce bude vystavěna dřevěná samonosná konstrukce s valbovou střechou,
která bude opláštěna dřevěnými fošnami a doplněna zavětrovacími lištami, nátěr
těchto přístavků bude bílý, vápenný, krytina břidlicová
7) před západním průčelím je nezbytné vyřešit odtok dešťové vody mimo objekt kostela
8) případná vertikální izolace základového zdiva – základy omazat jílovými vrstvami,
nevytvářet drenážní chodník, výkop opět zasypat zeminou
interiér:
9) sanace krovové konstrukce
10) repase a sanace dřevěného záklopového stropu nad lodí kostela
11) odstranění stávající keramické dlažby i betonových vrstev do nichž je uložena a to
jak v lodi, presbytáři tak v sakristii
12) provedení nových prodyšných podlahových vrstev, uložení ručně vyrobených
cihelných dlaždic do propustného lože z písku a hydratovaného vápna
13) odsolení soklového zdiva hubenou maltou, omítnutí sokolového zdiva vápennými
maltami za přidání minimálního podílu cementu
14) provedení restaurátorského průzkumu interiérových omítek, na jehož základě by
byl určen způsob případného odkryvu historických maleb nebo nová výmalba,
restaurování + odkryv psaníčkové výmalby na Vítězném oblouku
15) sanace sakristie (statické zajištění, sanace stropu proti dřevomorce, oprava omítek,
výmalba)
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16) oprava harmonia
17) doplnění mobiliáře – lavice

Kaple Nejsvětější Trojice na Lipině
Návrh obnovy z hlediska památkové péče:
exteriér
1) stávající krytinu vyměnit za krytinu novou
břidlicovou menšího formátu kladenou
německým způsobem s olemováním okapů,
přechodů střešních rovin a atikového štítu
2) lucernu nechat oplechovat měděným
plechem nebo vykrýt jehlancovou báň
malou šupinou břidlicové krytiny
3) okapový systém – měděné nebo dřevěné
žlaby, svody v případě provedení žlabů
z mědi – provést v materiálu Lindab v barvě
tmavě hnědé – zašlá měď
4) odstranění
nesoudržných,
případně
cementových omítek
5) nové omítky budou vápenné z hašeného
dlouhodobě
odleželého
vápna
připravované klasickou technologií, soklová
část by měla být opatřena nejdříve
hubenou maltou za účelem odsolení zdiva a
následně opatřena vápennou maltou
s minimálním podílem cementu, fasádní
nátěr by měl být na bázi vápenných přípravků a barevný odstín by měl vzejít
z původní barevnosti, která by měla být prověřena stratigrafickým průzkumem
6) repase interiérových i vstupních dveří
7) provedení nových dřevěných okenních rámů s členěním na jednotlivé dřevěné
tabulky, které by bylo možné doplnit i barevným sklem
8) odtěžení a vyspádování zvýšeného terénu, případě provedení svislé hydroizolace
formou opatření základového zdiva jílovými bloky a bez použití a aplikace drenážního
chodníku
interiér:
9) průzkum a sanace krovu, případná výměna napadených prvků krovu, ošetření
zbývajících částí krovu, vyčištění půdního prostoru
10) odstranění nesoudržných omítek, provedení odsolení omítkových vrstev, provedení
nových vápenných omítek na soklové partie s minimálním podílem cementu
11) provedení nové výmalby – zopakování výmalby historické
12) repase nebo ošetření dřevěných prvků – lavic, zábradlí, kúru
Pozn. pokud je to možné, zvážit esteticky vhodnější umístění kontejneru na odpad dále od
kaple
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Kaple Nejsvětější Trojice se zvonicí ve Lhotce u Litultovic
Návrh obnovy z hlediska památkové péče
Exteriér:
1. střecha – odstranění stávající eternitové krytiny, položení případně nového bednění,
nová krytina by měla být nejlépe břidlicová, šablona by měla být hlubinná se
štípanými okraji
2. sanktusníková věž by měla být opatřena buď měděným plechem nebo malou
drobnou břidlicovou šupinou, vykryty by měly být jak úžlabí, tak okapové či
hřebenové partie a nebo zlomy střešních rovin formou olemování
3. oplechování by mělo být minimální, nejlépe žlaby z mědi, svody z materiálu Lindab
v barvě zašlé mědi
4. mělo by být provedeno řádné odvedení dešťových vod od základů stavby např.
formou dešťové kanalizace
5. provedení svislé hydroizolace základového zdiva jílovými bloky a provedení
drenážního chodníku
6. odstranění cementových omítek, provedení nových omítek vápenných dle tradičních
technologií – hašené a dlouhodobě odleželé vápno, soklové partie lze opatřit
vápennými omítkami s minimálním přídavkem cementu, fasádní nátěr by měl být na
bázi vápna s možností přidání potřebných pigmentů; finální barevnost by měla být
zvolena na základě stratigrafie omítkových vrstev
7. nové okenní výplně by měly být dřevěné dělené příčlemi na jednotlivé okenní
tabulky; bylo by možné doplnit i barevnými skly
8. nové vstupní dveře – dvoukřídlé plné, dělené profilovanými vpadlinami a
vystupujícími kazetami
9. nové schodiště s podestou – žulové stupně, podesta betonová doplněná žulovými
čtvercovými dlaždicemi, nové kované zábradlí
z interiéru:
1. sanace krovu a případné výměny napadených prvků
2. provedení konstrukce sanktusníkové věže nově v kopii
3. vyklizení a vysátí krovu, impregnace prvků
4. odstranění nesoudržných soklových omítek, jejich odsolení, aplikace nových
vápenných omítek s minimálním přídavkem cementu, výmalba- kopie původní dle
fotodokumentace nebo dle dochovaných reliktů
5. případné odstranění jedné řady keramických dlaždic u paty obvodového zdiva,
začištění a uložení litinových mřížek za účelem dlouhodobého provětrávání základů
z interiéru kaple
6. repase vstupních dveří
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Hrady, zámky, tvrze, zříceniny
Jezdkovice – zámek

Foto: archiv obce Jezdkovice
Zámek obsahuje dosud původní
dřevěné prvky z 19. století (dřevěná
schodiště, fošnové podlahy, zbytky
novorenesančního portálu, dveřní
křídla, zárubně a deštění, okenice) či
neporušené
prostory
obydlí
Sedlnických z Choltic v patře pravé
části zámku (boční křídlo a část
hlavního křídla). V případě využití a
opravy by se měl brát ohled na tyto
památkové hodnoty, které nesmí být
poškozeny. Vstupní brána s dřevěným
portálem by také mohla být uvedena
do původního stavu zhotovením kopií původních postranních sloupků a vrat podle
dochované obrazové dokumentace. Stavební obnovu potřebuje levé boční křídlo, využívané
dříve k hospodářským účelům. Problémem však je financování oprav a rekonstrukcí
z rozpočtu malé obce, která je vlastníkem objektu. Důležitou otázkou je další využití zámku
při zachování jeho památkové hodnoty a snížení ekonomických dopadů na rozpočet obce.
Návrh obnovy z hlediska památkové péče:
• výměna krytiny za pálenou nebo břidlicovou dle toho, která krytina se na objektu
historicky nacházela
• sanace krovu, impregnace, vyčištění a vysátí půdního prostoru
• oprava vnějších fasádních omítek, provedení stratigrafického průzkumu, odstranění
cementových omítek, provedení nových omítek vápenných dle tradičních technologií –
hašené a dlouhodobě odleželé vápno, soklové partie lze opatřit vápennými omítkami
s minimálním přídavkem cementu, fasádní nátěr by měl být na bázi vápna s možností
přidání potřebných pigmentů; finální barevnost by měla být zvolena na základě
stratigrafie omítkových vrstev
• výměna stávajících oken za okna nejlépe rámová, otvíravá ven, usazená na fasádu,
dělená dle historické fotodokumentace
• provedení nového dřevěného portálu při hlavním vstupu dle doložené historické
plánové dokumentace
Interiér:
• obnova původních pochozích vrstev
• narovnání původních dispozic s možností jejich přizpůsobení aktuálním požadavků na
využití
• repase a doplnění dochovaných truhlářských prvků
• provedení stratigrafie barevnosti omítkových vrstev s cílem případně rehabilitovat
nebo rekonstruovat původní výmalbu
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Využití:
• část navazujících hospodářsky pojatých prostor (západní křídlo) je možno využít
stejným způsobem jako v současné době (sklad, šrotovník, pálenice, atd.)
• stávající navazující hospodářskou budovu zámku (navazuje na východní křídlo) – možno
rekonstruovat více radikálně za účelem přemístění výrobny kol nebo ponechat jako
skladovací prostory pro obec
• zbývající části zámku (jižní trakt, východní křídlo)– knihovna, obecní úřad – kanceláře,
klubovny (1-2) pro obecní spolky – hasiči, ženské spolky, dětské spolky, důchodci, atd;
společenská místnost, ordinace lékaře, obchod, mateřská školka, restaurace, obřadní
síň, malé místní muzeum
• sýpku zakomponovanou do objektu zámku využit v podobném duchu, tedy pro
skladování, dále hledat vhodné využití
Park:
východní zahrada: parková úprava, posezení, menší společenské akce
severní zahrada: výsadba ovocných stromů – genofond původních ovocných druhů a odrůd

Dolní Životice – vodní tvrz
Pozůstatky vodní tvrze v Dolních Životicích ukazují na existenci menšího hrádku či spíše tvrze
využívající jako hlavní obranný prvek mohutný násep a vodní příkop - dodnes patrný kolem
celého obvodu centrálního pahorku. Takřka podél celého obvodu je možno nalézt zbytky
obvodového zdiva.
Pozemek s tvrzištěm není oplocen,
patří soukromému majiteli, který
před areál umístil tabuli informující
o zákazu vstupu. Pozemek tvrziště
není využíván, je zarostlý náletem a
dřevinami. Zpřístupnění alespoň
části tvrziště (např. poloviny valu
s výhledem na příkop a centrální
pahorek se zbytkem zdiva) a
osazení informační tabulky s údaji o
tvrzi, historii obce, případně
ilustrací podoby sídla v jeho
původní podobě, je věcí diskuse
s majitelem pozemku.
Současný vlastník údajně čas od času svolí k prohlídce lokality. Je vhodné podpořit péči o
lokalitu a její zpřístupnění veřejnosti formou příspěvku - podle možností z obecních zdrojů či
z řady dotačních programů (viz kap. financování), pokud bude ovšem na straně vlastníka
zájem. V případě zanedbávání zákonných povinností majitele o lokalitu, která je součástí
kulturního dědictví obce a je zapsána do státního seznamu kulturních památek, může obec
uplatňovat svá práva z titulu obecních vyhlášek či platné legislativy týkající se práv a
povinností vlastníků při péči o pozemky v intravilánu obce. V případě stavebních aktivit na
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uvedeném pozemku je vlastník povinen respektovat zákon č. 20/1987 Sb. (o státní
památkové péči), zvláště pak §22 o provádění archeologických průzkumů.

Litultovice - zámek

Je velká škoda, že objekt tvrze (starého zámku) je z větší části nevyužit. Pouze v přízemí
funguje místní muzeum. Bylo by vhodné využít celou tuto budovu k muzejním účelům
(výstavní prostory, depozitáře, zázemí pro návštěvníky). O záměru se uvažovalo již po opravě
objektu na začátku 90. let 20. století, ale plány dosud nebyly uskutečněny. Zdejší velice
osobité muzeum, vytvořené obětavými patrioty, by se mohlo stát základem pro muzejní
činnost zahrnující širší okolí, např. i celé území Mikroregionu Hvozdnice, jak tomu napovídá
malá výstavka představující jednotlivé obce mikroregionu.. Turisté by jistě ocenili také
prohlídku hodnotných interiérů se zachovanými renesančními stropy a nástěnnými malbami.
Případný prohlídkový okruh by neměl minout ani svatební síň v objektu nového zámku.
Muzeum by mohla dále rozvinout např. stálá expozice věnovaná šlechtickým sídlům na
území obcí mikroregionu a expozice s dokumentací života obcí Kerhartice a Medlice
zaniklých při výstavbě přehrady.
Muzeum potřebuje širší podporu, nejlépe i od okolních obcí či mikroregionu, výraznější
propagaci ve spojení s pořádáním kulturních a doprovodných akcí a také finanční podporu na
výstavní fundus, akviziční činnost a konzervaci sbírkových předmětů, vhodné by bylo
vybudování sociálního zařízení. Určitě by pomohla užší spolupráce a vzájemná propagace
s dalšími turistickými atraktivitami (větrný mlýn Choltice, Arboretum Nový Dvůr, Informační
centrum v Opavě, okolní restaurace atd.). Návštěvníky je potřeba nasměrovat
k Litultovickému zámku pomocí tzv. informačního vějíře, tabulek a směrovek na turistických
trasách, rozcestích a všude tam, kde lze očekávat větší pohyb lidí jako silnice I třídy, nádraží,
benzínka atd.).

Mladecko - zámek

Zámek je v držení soukromého majitele. Není přístupný a přebudovává se jako soukromé
sídlo. Vzhledem k oplocení zahrady jej není možné spatřit ani přes plot. Pokud by existoval
zájem vlastníka, bylo by vhodné umožnit pohled na zámek kolemjdoucím alespoň od
lesoparku severovýchodně od zámku. Případně umístit informační tabulku o historii sídla
s vyobrazení původního stavu, případně zpřístupnit část areálu. V uplynulých letech byl za
přispění LČR s.p. obnoven altánek na konci lesoparku s výhledem na Hlavnici.

Deštné - zámek

Zámek patří soukromým vlastníkům, kteří na něm podnikli částečné opravy, ale fakticky
renovační práce stojí na místě a objekt dále chátrá. Pokud není možná oprava celého zámku,
bylo by vhodné usilovat alespoň o zachování současného stavu a obnově jeho
nejzachovalejších částí. Také malý zámecký park by mohl podstoupit očistnou kůru, aby
alespoň se sousedním kostelem vytvořil kulturní a oddychové centrum obce.

Medlice – zřícenina hradu a zaniklá obec

Areál hradu i zaniklé obce Medlice je zarostlý náletovými dřevinami a vysokou travou, takže
v letních měsících je prakticky nepřístupný. Pročištění lesa, náletů a udržování pěšin by
umožnilo vytvoření a zpřístupnění naučné stezky s informačními tabulemi provádějící
návštěvníky kolem zaniklé obce, kostela a hradního jádra.
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Technické památky
Halladayovo kolo v Uhlířově

Železná konstrukce stožáru původního
větrného čerpadla, patrně z první
poloviny 20. století, se nachází
v blízkosti bývalé (dnes zasypané) strže
v polích na pravém břehu řeky
Hvozdnice na katastru obce Uhlířov.
Dodnes je pod konstrukcí viditelná
kamenná studna, ve které podle
pamětníků bývala voda i v dobách, kdy
mělké studny v Uhlířově nestačily obec
vodou zásobovat, Ke studni jezdili
sedláci pro vodu v obdobích sucha.

Ilustrace podle knihy Jiřího Jaroše „Větrné motory na Moravě“ 1993
http://cs.wikipedia.org/wiki/Halladayova_turbina
Pro ulehčení dodávek vody na velkostatek bylo
nejspíše počátkem 20. století zkonstruováno pístové
čerpadlo, které bylo poháněno silou větru. Ze studny
při Hvozdnici byla voda tlačena dřevěným potrubím do
rezervoáru nad Uhlířovem (dosud zachován) a z něj
pak potrubím rozvedena na velkostatek pro napájení
koní, krav, ovcí a prasat. Na místo klasických lopatek
používaných větrnými mlýny byla použita v našich
zemích poměrně málo rozšířená technologie tzv.
Halladayova turbína - oběžné kolo se stavitelnými
žaluziemi pomocí středově ovládaných táhel. Zřejmě v
letech 1938-39 vyrobil uhlířovský kovář (pan Vavrečka
starší) nové lopatkové kolo o průměru přibližně 4,2m.
Dochován in-situ je stožár (ve vlastnictví obce), a
rezervoár (v soukromém vlastnictví), nedochovalo se
čerpadlo ani lopatkové kolo. Za přispění pamětníků by
bylo průzkumem možno nalézt zbytky potrubí. Stožár
je již mnoho let v havarijním stavu, byl podtržen při
orbě a na zbylých třech vzpěrách je značně nakloněn, hrozí jeho zřícení, současně zasažen
korozi. Rozsah poškození je v současné době hodnocen statikem (3_2011).
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Postup obnovy technické památky:
•

•

•
•
•
•

Uspořádání majetkových vztahů. Zařízení je v majetku obce, nicméně pro
zpřístupnění je nutno vyřešit souhlas vlastníků okolních pozemků a hospodařících
zemědělců přes jejichž pozemky by byl veden přístup. V úvahu připadají tři
přístupové cesty a) pro turisty přes most po proudu po pravém břehu, okrajem pole
od NS Hvozdnice, b) proti proudu řeky po pravém břehu od Otic, c) přístup přes pole
směrem z místní nezpevněné komunikace vedoucí od obce.
Provést základní terénní, technický a historický průzkum k získání podrobnějších
informací. Vyhledání dokumentace v zemském archivu v Opavě (archivní fond MNV
Uhlířov z let 1945 – 1975, zpracované fondy Státního okresního archivu Opava,
kroniky obce, Archiv obce Uhlířov, JZD Uhlířov, ONV Opava-venkov, JNV Opava a ONV
Opava).
Zajistit odborné posudky (technik – strojař, statik) na zjištění stavu konstrukce a
způsobu její opravy (narovnání) a konzervace. Zjistit možnosti, způsob a náklady
rekonstrukce (jeřáb, substituce poškozených železných profilů, vyčištění studny atd.).
Je možno zvážit provedení rekonstrukce lopatkového kola a případné zprovoznění
čerpadla na zálivku.
Zahájit administrativní přípravu pro obnovu památky (vyjádření stavebního úřadu a
účastníků stavebního, případně územního řízení, bude-li třeba).
Příprava projektové dokumentace pro podání žádosti o dotaci na záchranu
konstrukce, případně rekonstrukci větrného čerpadla dle požadavků dotačního
programu (např. Podpora obnovy a rozvoje venkova Moravskoslezského kraje,
Program rozvoje venkova).

Použití břidlice v místní architektuře
Použití břidlice při obnově sakrálních památek.
Přínos: Z pohledu památkové péče je prioritou zachování původních kamenných prvků
každého historického objektu. Když se podíváme na problematiku obecně, je zcela lhostejné,
zda se v daném případě jedná o zapsanou kulturní památku či nikoliv, neboť je třeba mít na
paměti, že každá stavba, každý detail, pomáhá spoluvytvářet celkový ráz obce a uchovávat
jeho hodnoty.
Použití břidlice při rekonstrukcích starých rodinných domů i při výstavbě nových.
Přínos: Užití břidlice bylo ve své době opodstatněné z hlediska kvality materiálu a důkazem je
její setrvání v neporušeném stavu dodnes. Břidlicové prvky (střechy, dlažby, parapety,
obklady, zídky a pod omítkou nezřídka i nosné zdivo obytných a hospodářských objektů)
tvoří nenahraditelnou individualitu výše uvedených obcí. Největší rozkvět Jakartovic a
Bohdanovic byl datován do doby těžby břidlice. Břidlice je tak součástí historie obcí a bez
připomínky a pěstování této historické skutečnosti, obec a její obyvatelé ztrácí něco ze své
minulosti, svého osobitého ducha.
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Náměty a tipy pro zvýšení turistického potenciálu
a atraktivity území
Rozvoj atraktivity území pro jeho obyvatele a turisty nespočívá jen ve stavební obnově a
údržbě kulturních památek či péči o přírodní památky. Nedílnou součástí musí být tzv. měkké
aktivity zajišťující prezentaci atraktivit území. Byly vybrány prvky vycházející z podmínek a
potenciálu venkovského prostředí, které jsou typické pro danou oblast nebo se vztahují
k památce nebo události s nadregionálním významem. Navržené způsoby řešení se snaží
pokrýt celou škálu možností rozvoje s ohledem na turistický potenciál tématu, cílové skupiny
a v některých případech reagují na konkrétní záměry obce či občanských iniciativ.
Při prezentaci přírodních a kulturních hodnot území je potřeba využít unikátní prvky venkova
(mikroregionu), přičemž lze zvolit jeden navržený způsob prezentace nebo kombinaci více
aktivit v sadě a vytvořit tak turistický balíček zaměřující se na vytváření image regionu a
tvorbu ucelených turistických produktů. Obdobně jsou nastíněny možnosti financování dané
aktivity.
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Po stopách těžby bři dlice
(Břidlicová stezka)

námět

Naučná stezka s břidlicovou tematikou a doprovodnými atraktivitami

kontext

Břidlice byla v první polovině 20. století těžena a hojně používána
především v západní části mikroregionu, kde dodnes můžeme v krajině
pozorovat pozůstatky těžby tohoto materiálu. Na území mikroregionu
není vybudována dostatečná nabídka pěších tras a naučných stezek.
Zvýšení turistické atraktivity západní části území mikroregionu,
připomínka tradice těžby a využití břidlice v regionu

cíl
cílová skupina /
segment
lokalita

způsob řešení

termín
realizátor
cena
financování
pozn.

široce zaměřená turistika, cykloturistika, vzdělávání, sport
Jakartovice, Bohdanovice, Hořejší Kunčice, Deštné
Naučná stezka přesahující území mikroregionu, napojení v rámci
geomorfologického celku Nízkého Jeseníku - prodloužení a navázání na
Břidlicovou stezku a Muzeum břidlice Budišov nad Budišovkou přes
Staré Těchanovice, Kružberk, Zálužné, Svobodné Heřmanice.
Zastavení na zajímavých lokalitách, informační tabule, odpočívky,
značená trasa
Tematika: stopy těžby v krajině, historie, příběhy horníků, geologie,
využití břidlice, řemeslné zpracování, pokrývačské techniky, štoly
(Studánka a Studna, Hermína), ochrana přírody, biodiverzita, netopýři,
fauna a flora na haldách a další
Doprovodné atraktivity:
Rozhledna z břidlice, Pokrývačská škola, Cyklodrezína,
návrat břidlice do dalších oblastí všedního života
celoroční provoz
Obec, neziskové organizace, mikroregion
Základní stezka: > 500 000,- Kč dle délky a způsobu realizace
Dotační tituly, spolufinancování obce, mikroregion, neziskový sektor
Námět a rozpracovaná projektová dokumentace © Lumír Moučka a Petr
Chroust
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Po stopách těžby bři dlice
doprovodná atraktivita

„Břidlicová rozhledna“
námět

Rozhledna jako součást Břidlicové stezky

kontext

Doplnění Břidlicové stezky o turisticky atraktivní prvek na místě
dalekého rozhledu
Zvýšení turistické atraktivity západní části území mikroregionu,
připomínka tradice těžby a využití břidlice v regionu

cíl
cílová skupina /
segment
lokalita

široce zaměřená turistika, cykloturistika, vzdělávání, sport, volný čas

způsob řešení

Architektonické řešení dle podmínek lokality, např. dřevěná konstrukce
s výrazným krytím z tradičních břidlicových šablon

termín
realizátor
cena
financování
pozn.

celoroční provoz
Obec, neziskové organizace, mikroregion
Dle provedení: > 750 000,- Kč
Dotační tituly, spolufinancování obce, mikroregion, neziskový sektor
Námět a rozpracovaná projektová dokumentace © Lumír Moučka

Vhodné lokality (podle vedení stezky a možností umístění):
Jakartovice – lomy Doubrava
Bohdanovice - Strážný 499 m n.m.
Deštné – nad vodárnou
Medlice – výhled do údolí vodní nádrže Kružberk

Studie architektonického řešení rozhledny (© Ing. Lumír Moučka)
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Po stopách těžby bři dlice
doprovodná atraktivita

„Pokrývačská škola“

námět
kontext
cíl

cílová skupina /
segment
lokalita
způsob řešení
termín
realizátor
cena
financování
pozn.

Ukázka řemeslné dovednosti – tradice pokrývání břidlicovou střešní
krytinou pod širým nebem jako součást Břidlicové stezky
Doplnění Břidlicové stezky o turisticky atraktivní prvek v lokalitě
s řemeslnou tradicí zpracování břidlice jako střešní krytiny
Zvýšení turistické atraktivity západní části území mikroregionu,
připomínka tradice těžby a využití břidlice v regionu,
podpora tradičního podnikání – možnost konání workshopů a
vybudování při specializované řemeslné dílně
široce zaměřená turistika, cykloturistika, vzdělávání, sport, volný čas
Vhodné lokality (podle vedení stezky a možností umístění):
Jakartovice, Bohdanovice, Deštné, Hořejší Kunčice, Mladecko, …
dřevěná konstrukce s ukázkovým krytím střech různými technikami
z tradičních břidlicových šablon, popis pokrývačské školy
celoroční
Obec, podnikatel – pokrývač, neziskové organizace
Dle provedení: > 250 000,- Kč
Dotační tituly, podnikatelský sektor, neziskový sektor
Námět a rozpracovaná projektová dokumentace © Lumír Moučka

Studie architektonického řešení „Pokrývačské školy“ (© Ing. Lumír Moučka)
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Po stopách těžby bři dlice
doprovodná atraktivita

„Cyklodrezína“

Námět
kontext
cíl

cílová skupina /
segment
lokalita
způsob řešení

termín
realizátor
cena
financování
pozn.

Cyklodrezína pohybující se na trati Jakartovice – Svobodné Heřmanice
jako zážitková součást Břidlicové stezky
Doplnění Břidlicové stezky o turisticky atraktivní prvek pohybové a
zážitkové turistiky na nevyužité lokální trati v Jakartovicích
Zvýšení turistické atraktivity západní části území mikroregionu, nabídka
netradiční zážitkové turistiky spojené se sportovním výkonem,
Rozvoj místní ekonomiky založené na aktivitách cestovního ruchu
turisté, cykloturisté, vzdělávání, sport, volný čas
Nevyužitá železniční trať Jakartovice (nádraží) – Svobodné Heřmanice
Malá šlapací drezína pro 2 až 6 turistů provozovaná na stávající
železničním svršku. Dojezd krásnou lesní železnicí na lom „Šíbr“
s možností koupání. Cestu možno doplnit o odborný výklad. Pořádání
netradičních sportovních soutěží a recesistických akcí.
Víkendový, spíše letní provoz
Obec, podnikatelský sektor, neziskové organizace
Dle provedení: > 200 000,- Kč
Dotační tituly, podnikatelský sektor, neziskový sektor
Potřeba vyjednat pronájem úseku trati od Správy železniční dopravní
cesty

Foto: http://www.ratiskovka.com
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Po stopách těžby bři dlice
doprovodná atraktivita

„Využití břidlice v dalších oblastech
života regionu“
námět

kontext

cíl

segment
lokalita

způsob řešení

termín
realizátor
cena
financování

pozn.

Rehabilitace břidlicové tradice a návrat materiálu do života regionu
jakožto tradičního prvku tvořícího genius loci s potenciálem využití
v turistickém ruchu i podnikání
Těžba, zpracování a využití břidlice je jednou z historicky úspěšných
tradic regionu. Největší hospodářský a společenský rozkvět obcí
Jakartovice, Bohdanovice, Hořejší Kunčice spadá do období vrcholící
těžby břidlice v této lokalitě od 30. let 19. století do II. světové války.
Břidlicové střechy a další architektonické prvky lze najít především
v Bohdanovicích a v menší míře ještě také v Jakartovicích, Deštném,
Hořejších Kunčicích i Mladecku. V ostatních obcích jde již spíše o
výjimečné výskyty.
Zvýšení turistické atraktivity západní části území mikroregionu, stavební
obnova památkových objektů i objektů pro bydlení a výrobu či
skladování, stimulace rozvoje místní ekonomiky založené na tradičním
řemesle.
turistika, podnikání, bydlení
Oblasti s tradičním používáním břidlice (Jakartovice, Bohdanovice,
Hořejší Kunčice, Deštné, Mladecko, ale i Lhotka u Litultovic, Litultovice,
Jezdkovice, Dolní Životice, Štáblovice, Mikolajice, obtížně realizovatelné
ve Slavkově a Oticích
Dobrovolné a důsledné užívání břidlice při rekonstrukcích památek,
objektů pro bydlení, skladování i výrobu, realizace břidlicových
dlážděných chodníků, drobných stavebních prvků, zídky, obklady atd.
Pro podporu je možno zavést obecní příspěvek na realizaci těchto
záměrů.
celoročně
Obec, podnikatelský sektor, obyvatelé, mikroregion
Individuálně, nelze stanovit
Obec formou podpory při rekonstrukcích, podnikatelský sektor,
obyvatelé v rámci údržby a rekonstrukcí nemovitostí, mikroregion a
obce z dotačních titulů na obnovu a rozvoj venkova
Nutná je masivní propagace a osvěta
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Den otev řených kostelů a kaplí

námět

Akce zpřístupňující nejvýznamnější i méně známé
sakrální památky

kontext

V každé, i menší obci nebo místní části obcí mikroregionu Hvozdnice se
nachází kostel nebo alespoň kaple. Většina kostelů a poutních kaplí je
příležitostně přístupná, především ve dnech konání bohoslužeb. Některé
kaple jsou otevřeny omezeně nebo vůbec.
Také povědomí o sakrálních stavbách (kostely nevyjímaje), včetně jejich
historické a stavební hodnoty, je v současnosti nízké i u místních
obyvatel a pro turisty jsou tyto unikátní památky mnohdy neatraktivní.
Zvýšení turistické atraktivity sakrálních památek
Propagace mikroregionu a jeho kulturního dědictví
Zpřístupnění sakrálních památek (známějších kostelů i méně známých
kaplí) napříč celým mikroregionem,
Upozornit na historické a stavební hodnoty sakrálních staveb, upozornit
na zajímavosti exteriéru i interiéru staveb, představit historii a okolnosti
vzniku kaple či kostela, představit světce, jemuž je stavba zasvěcena.
Místní obyvatelé, rodáci, spolky, turisté, cykloturisté, všechny věkové
kategorie, školní výlety, zájmové skupiny, školy
Nejvýznamnější sakrální památky v každé obci mikroregionu

cíl

cílová skupina
lokalita
způsob řešení

Zajištění přístupnosti památek, dozoru a Výkladu kostelníků, historiků
(profesionálních i amatérských), příp. památkářů, distribuce
propagačních materiálů.
Možnosti realizace:
1. otevření sakrálních památek ve stejném dni na celém území
mikroregionu (vhodné ve spojení s cykloturistikou)
2. exkurze po několika objektech – postupně na několika místech v
sousedních obcích. Možnost spojení s poutěmi, variantou je
také přístupnost během adventu, ve spojení s koncertem atd.

termín

Ve vhodných termínech
a) letní termín, případně období poutě k některému z kostelů
b) adventní čas

realizátor
cena
financování

obce, spolky, kluby důchodců, školy aj.
Minimální, aktivita neklade zvláštní nároky na financování

pozn.

Je nezbytná dobrá organizace a propagace v obcích mikroregionu a
v okolí (IC Opava).

sponzoři a rozpočet mikroregionu na propagaci akce a odměnu
průvodci, příspěvek obcí, případně vstupné, dobrovolné příspěvky
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Zámec ká stezka

námět
kontext

cíl

cílová skupina
lokalita
způsob řešení

termín
realizátor
cena
financování
pozn.

Akce zpřístupňující přístupné i méně přístupné prostory zámků v
mikroregionu
V sedmi obcích mikroregionu se nachází zámek nebo zámecký areál a
parkem. Většina těchto objektů je však přístupná jen omezeně nebo
vůbec – jsou využívány jako obecní úřady, jako domov důchodců, ústav
sociální péče nebo jsou v soukromém vlastnictví.
Povědomí o těchto stavbách, včetně jejich historické a stavební
hodnoty, je v současnosti nízké i u místních obyvatel.
Propagace mikroregionu a jeho kulturního dědictví
Zpřístupnění zámků v celém mikroregionu alespoň ve vybraných
termínech.
Upozornit na historické a stavební hodnoty, upozornit na zajímavosti
exteriéru i interiéru staveb, představit historii.
Místní obyvatelé, školy, rodáci, turisté, cykloturisté, všechny věkové
kategorie.
Zámky a zámecké areály v obcích: Slavkov, Dolní Životice, Štáblovice,
Litultovice, Jezdkovice, Mladecko, Deštné
Zajištění přístupnosti památek, dozoru a výkladu historiků
(profesionálních i amatérských), příp. památkářů, majitelů, distribuce
propagačních materiálů.
Možnosti realizace:
3. otevření zámků ve stejném dni na celém území mikroregionu
(vhodné ve spojení s cykloturistikou)
4. exkurze po všech nebo několika objektech.
Není omezeno termínem, vhodnější letní a podzimní měsíce
Mikroregion, obce, majitelé objektů.
Minimální, aktivita neklade zvláštní nároky na financování
Sponzoři a rozpočet mikroregionu na propagaci akce a odměnu
průvodci, příspěvek obcí, případně vstupné, dobrovolné příspěvky
Je nezbytná dobrá organizace a propagace v obcích mikroregionu a
v okolí (IC Opava), spolupráce s historiky a majiteli objektů.

Foto: Jakub Ivánek
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K pramenům Hvozdnice

námět

Uspořádání turistického výšlapu
k pramenům řeky Hvozdnice

kontext

Řeka Hvozdnice, zejména část jejího toku v přírodní rezervaci Hvozdnice,
patří k nejhodnotnějším přírodním lokalitám Opavska. Lokalita na dolním
toku s naučnou stezkou je hojně navštěvována. Méně známá je naopak
horní část toku a rovněž pramen řeky v lesích nad Slezskou Hartou.
Zvýšení turistické atraktivity horního toku Hvozdnice
Propagace mikroregionu a jeho přírodního a kulturního bohatství

cíl

cílová skupina Turisté, zvláště vhodné pro Nordic walking, všechny věkové kategorie,
školní výlety
lokalita
Tok řeky Hvozdnice, délka podle sil a schopností,
výchozí bod Otice, Slavkov nebo Mladecko, chůze po břehu řeky a
nejbližších komunikacích (chodníky, cesty, louky…)
způsob řešení Pochod proti proudu řeky, např. z Otic až nad Bohdanovice k prameni.
Umístění informační tabule upozorňující na pramen Hvozdnice. Vytvoření
průvodce popisujícího putování proti proudu řeky, zaměřeného na přírodní
i kulturní zajímavosti, na které putující cestou narazí.
1. virtuální průvodce s fotografiemi
2. tištěný průvodce s fotografiemi
3. panely v rámci expozice muzea v Litultovicích
4. turistická akce může probíhat formou komentované exkurze
s průvodcem (možnost zajištění zpáteční dopravy), event.
spojení s otvíráním pramene
termín
Ve vhodných termínech, od května do září, ale vyloučen není ani zimní
pochod
realizátor
Sportovní oddíly, spolky (hasiči, kluby důchodců, zahrádkáři), školy aj.
cena
Minimální, aktivita neklade zvláštní nároky na financování
financování
sponzoři a rozpočet mikroregionu na propagaci akce, případně průvodce,
vlastní prostředky sdružení, příspěvek obcí, startovné
pozn.
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Minerální pramen
ve Lhotc e u Litultovic
námět

Zpřístupnění minerálního pramene a
vytvoření jednoduchého zázemí pro
posezení a odpočinek u pramene

lokalita
Lhotka u Litultovic, minerální pramen
v údolí Jordánu
kontext

cíl

cílová skupina
způsob řešení

termín
realizátor
cena
financování
pozn.

Minerální pramen je vhodným cílem výletu či procházky, ideální pro
odpočinek na delší pěší stezce nebo cyklotrase, v jeho blízkosti by nemělo
chybět základní zázemí, zastřešené odpočívadlo s lavičkami.
Zvýšení turistické atraktivity nádherného údolí Jordánu
Propagace mikroregionu, obce a jeho přírodního dědictví
Zpřístupnění minerálního pramene veřejnosti
Vybudovat chybějící jednoduchou infrastrukturu pro pěší a cykloturisty
Místní obyvatelé, turisté, cykloturisté, všechny věkové kategorie, školní
výlety, zájmové skupiny
Rozborem vody zjistit její složení a zdravotní nezávadnost, zlepšení
přístupu ke studni, zpevnění plochy u studny, údržba studny i pumpy,
instalace informační tabule, alternativně lze vybudovat stříšku s lavičkou.
Pro vybudování zázemí, odpočívadla či tábořiště je k dispozici 50m
vzdálený bývalý lom.
Možnost vyznačení cca 1 km dlouhé vycházkové stezky k pramenu
potůčku Jordán.
Celoročně, vhodnější jsou letní měsíce
obec, spolky, klub důchodců, aj.
Minimální, aktivita neklade zvláštní nároky na financování
sponzoři a rozpočet mikroregionu na propagaci akce a odměnu
průvodci, příspěvek obcí, případně vstupné, dobrovolné příspěvky
Je nezbytná dobrá organizace a propagace v obcích mikroregionu a
v okolí (IC Opava).
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Rozvoj a pro pagac e
muzea
v Litultovicích
námět

Rozvoj a propagace muzea v Litultovicích

kontext

Muzeum zřízené v přízemí jinak obtížně využitelné budovy starého zámku
má značný rozvojový potenciál. Další patra budovy jsou využita jen
příležitostně a byla by vhodná k muzejním účelům. Zdejší velice osobité
muzeum, vytvořené obětavými patrioty, by se mohlo stát základem pro
muzejní činnost zahrnující širší okolí, např. i celé území Mikroregionu
Hvozdnice, jak tomu napovídá malá výstavka představující jednotlivé obce
mikroregionu.
Propagace, rozvoj muzea s širší podporou okolních obcí.
Zvýšení turistické atraktivity regionu nabídkou prezentace historických a
společenských souvislostí vývoje regionu.
Turisté všech skupin, školy, místní občané

cíl

cílová skupina
lokalita

způsob řešení

termín
realizátor
cena
financování
pozn.

Zámek Litultovice
Přirozeně se nabízí úzká spolupráce obcí Litultovice, Dolní Životice, Lhotka
u Litultovic, Jezdkovice, případně Slavkova
Vybudování expozice, výstavních prostor, depozitářů, rekonstrukce
zázemí pro návštěvníky – sociální zařízení, udržovací práce na budově.
Zařadit lze i prohlídku hodnotných interiérů se zachovanými renesančními
stropy a nástěnnými malbami, prohlídkový okruh by neměl minout ani
svatební síň v objektu nového zámku.
Muzeum by mohla dále rozvinout např. stálá expozice věnovaná
šlechtickým sídlům na území obcí mikroregionu a další tematické celky.
Celoroční provoz, možná je i varianta soustředit otevírací hodiny do
víkendových a svátečních časů s možností prohlídky na objednávku.
Obec, svazek obcí, neziskový sektor,
100 000,- až 1.5 mil. Kč dle rozsahu stavebních úprav a náročnosti
expozice
Dotační tituly, PRV – osa IV Leader – SPL MAS Opavsko, další dotační
tituly. Spolufinancování - sponzoři, obce, mikroregion
Muzeum potřebuje širší podporu, nejlépe i od okolních obcí či mikroregionu,
výraznější propagaci ve spojení s pořádáním kulturních a doprovodných akcí a
také finanční podporu na výstavní fundus, akviziční činnost a konzervaci
sbírkových předmětů. Určitě by pomohla užší spolupráce a vzájemná propagace
s dalšími turistickými atraktivitami (větrný mlýn Choltice, Arboretum Nový Dvůr,
Informační centrum v Opavě, okolní restaurace atd). Návštěvníky je potřeba
nasměrovat k Litultovickému zámku pomocí tzv. informačního vějíře, tabulek a
směrovek na turistických trasách, rozcestích a všude tam, kde lze očekávat větší
pohyb turistů jako silnice I třídy, nádraží, benzínka atd.).
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Výstavní činnost a organizace aktivit
propagujících kultu rní a příro dní dědictví
námět

Výstavní činnost s tematickým obsahem propagujícím kulturní a přírodní
hodnoty mikroregionu

kontext

Projekt „Mapování kulturních a přírodních hodnot Mikroregionu
Hvozdnice“ probíhající v letech 2010/2011 ověřil, že mezi veřejností
je zájem o historii a kulturní dědictví regionu a že se mnozí lidé
aktivně zajímají o své kořeny a své okolí.
Zvyšování povědomí obyvatel a návštěvníků o kulturním dědictví
mikroregionu.
Využití vhodných památek jako prostor pro výstavní činnost,
propagace.
Zvýšení turistické atraktivity vybraných lokalit.

cíl

cílová skupina
lokalita
způsob řešení
termín
realizátor
cena
financování

Všechny věkové skupiny,
místní, turisté, cykloturisté, školy, zájmové skupiny, jednotlivci
Vybrané nemovitosti vhodné pro výstavní činnost
Výstavy, soutěže, turistické akce, kulturní akce, publikace
Konkrétní aktivity dále v textu jako příklady a náměty
celoroční
Obce, mikroregion, spolky, jednotlivci, neziskové organizace
Tzv. Měkké aktivity většinou nepotřebují extrémní investiční nároky
(jednotky až desítky tisíc Kč)
Investiční akce dle provedení a náročnosti

Sponzoři a rozpočet mikroregionu na propagaci akce a odměnu
realizátorům, údržba schránek po celou dobu provozu aktivity, příspěvek
obcí, dotační programy PRV (osa IV nebo III)

Pozn.:
V rámci projektu Mapování kulturních a přírodních hodnot mikroregionu Hvozdnice … (více o
projektu v úvodu studie) byly mimojiné realizovány dvě doprovodné aktivity:
Značnou popularitu, zvláště mezi seniory, vzbudilo natáčení a prezentace komponovaného
pořadu vydaného na CD s názvem „Vzpomínky a ozvěny kulturní krajiny“ (VITAREGIO o.s.).
Komponovaný audio pořad zachycuje vzpomínky a vyprávění desítek seniorů, kteří prožili
svůj pohnutý život v obcích jihozápadní části Opavska, zejména v obcích kolem říčky
Hvozdnice. Oslovení občané se s posluchači laskavě rozdělili o své životní zkušenosti a
vzpomínky na dobu, krajinu, věci, lidi a události, které my, později narození, již nikdy
neuvidíme v tomtéž světle. Ti nejstarší z oslovených seniorů dokázali přiblížit obrazy a zážitky
až z dvacátých let 20. století. Většina vzpomínek se váže ke krajině, k životním stylu, způsobu
hospodaření, lidovým i křesťanským zvyklostem. Zazněly také zkušenosti z období druhé
světové války a doby poválečné. O všedních i velice dramatických událostech nám vyprávělo
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33 lidí. V pořadu nešlo o etnografickou přesnost či precizní historické zařazení obrazů a
událostí, šlo o to, zaznamenat a přiblížit atmosféru každodenního života našich předků,
zachovat a zpřístupnit jedinečné otisky a proměny krajiny v autentickém hlasovém podání
lidí po desetiletí zde žijících.
Výstava s názvem „Necháme to tak?“ se prostřednictvím velkoformátových komentovaných
fotografií ohrožených památek ptá po důvodu, proč je tak velké množství sakrálních památek
v České republice v havarijním stavu a řeší též otázku možné pomoci těmto objektům, stejně
tak podává pomocnou ruku všem, kteří mají zájem své prostředí, ve kterém žijí, změnit
k lepšímu. Výstava byla předána občanským sdružením Zachraňme dominanty z Višňové do
užívání opavskému sdružení Za Opavu. V průběhu projektu bylo možno výstavu vidět
v Jezdkovicích, Slavkově, Oticích, Litultovicích, Deštném a Mladecku. Jejím hlavním tématem
je obnovení vztahu lidí k sakrálním stavbám. Obrací se ke všem, v jejichž okolí se nalézá
zchátralá památka, zdevastovaný sakrální objekt, jež by zasluhoval ochranu, péči, obnovu,
využití, pozornost. Výstava je apelem pro všechny, kteří váhají, a podporou pro všechny,
kteří již začali.
Uvedené aktivity realizované na území Mikroregionu Hvozdnice mohou posloužit jako
příklad, že ochrana kulturního a přírodního bohatství je zajímavým tématem i na venkově a
akce tohoto druhu jsou žádány a patří do života obyvatel mikroregionu.
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Zachovalé a ztracené

námět

Kontaktní fotografie z obcí mikroregionu
zobrazující proměněnou a zachovalou tvář
obcí a krajiny

kontext

Vědomí o minulosti a vývoji prostoru, v němž se venkovan pohybuje,
se v současné době poměrně rychle vytrácí, zejména v místech, kde
v minulosti došlo k zásadním změnám a došlo k přerušení kontinuity
vývoje. Znalost vlastního prostředí, jeho minulosti patří k základním
předpokladům identity člověka s místem, v němž žije, a je jedním z
předpokladů vztahu k domovu.
Prezentace vývoje venkovského prostředí na porovnání snímků z dvou
období (kontaktní fotografie), s důrazem na proměnu významných
míst, pozitivní i negativní proměny, několik příkladů z každé obce.
Místní obyvatelé, turisté, rodáci, školy, školní kroužky.

cíl
cílová skupina
lokalita

Muzeum v Litultovicích (v případě stálé expozice), všechny obce
mikroregionu (v případě putovní výstavy, návaznost na společenskou
akci v obci).

způsob řešení

Možnosti realizace:

termín
realizátor
cena
financování
pozn.

1. panely s fotografiemi a doprovodným textem – stálá expozice
v muzeu v Litultovicích
2. panely s fotografiemi a doprovodným textem – putovní výstava
po obcích mikroregionu
3. publikace (model Zmizelé Sudety)
4. aplikace v rámci webové stránky
Celoroční, vhodné spojení vernisáže s významnou akcí v obci.

Mikroregion, muzeum v Litultovicích, obce, spolky.
Záleží na zvolené variantě realizace, Minimální náklady verze 4, až
80 000,- Kč (verze 1-3)
SPL MAS Opavsko (1-4), rozpočet mikroregionu, sponzoři, vstupné,
dobrovolné příspěvky (1-4)
Je nezbytná dobrá organizace a propagace v obcích mikroregionu a
v okolí (IC Opava).

Na dobové fotografii je zachycena zaniklá kaple v Jezdkovicích
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Strom Mi kro regionu Hvo zdnice

námět

Mapování a prezentace památných a letitých
stromů, soutěž o strom mikroregionu

kontext

Stromy jsou nedílnou součástí venkovského prostředí, bohužel
v posledních desetiletích se jejich zastoupení v intravilánech našich
obcí znatelně snižuje. Přesto najdeme i v obcích mikroregionu stromy
zajímavých druhů, významných velikostí, tvarů, mimořádného stáří
nebo se zajímavou historií, legendou atd. Tyto dřeviny, ať již stojí jako
solitéry v parcích, na návsích, v zahradách, jsou součástmi alejí nebo
stromořadí kolem řeky, si zasluhují pozornost, ochranu a péči.
Zmapování, významných, památných a letitých stromů, jejich
inventarizace – pořízení fotografie a zápisu; Vyhlášení soutěže Strom
mikroregionu Hvozdnice pro daný rok, jeho navržení na památný
strom. Zvýšení zájmu o přírodu a krajinu mikroregionu.
Místní obyvatelé, školy, důchodci, turisté

cíl

cílová skupina
lokalita
způsob řešení

termín
realizátor
cena
financování
pozn.

Všechny obce mikroregionu, školy v Mladecku a Slavkově, vyhlášení
soutěže v kostele v Deštné nebo na jiném místě.
Soutěž Strom mikroregionu Hvozdnice – zmapování letitých,
významných a památných stromů, jejich inventarizace – pořízení
fotografie a zápisu; zapojení školních tříd, klubů důchodců. Hlasování
o nejlepší strom mikroregionu na obecních úřadech, na webu,
případně vybrání desíti finalistů, slavnostní vyhlášení, cena pro
navrhovatele
Mapování po celý rok, vyhlášení výsledků soutěže na podzim

Mikroregion, školy v mikroregionu, kluby důchodců
Aktivita neklade zvláštní nároky na financování – tisky fotografií, ceny
soutěžícím, drobné náklady akce v režii organizátorů.
Sponzoři a rozpočet mikroregionu.
Je nezbytná dobrá organizace a propagace, aktivní zapojení klubů
důchodců, škol.
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Otvírání stu dánek

námět
kontext

cíl

Oživení tradice čištění a otevírání studánek
Studánky a prameny byly odpradávna symbolem života, jarní čištění
studánek pak významnou událostí symbolizující kromě vyčištění zdroje
vody i příchod nového jara a nového života, porážku zimy a smrti. Byly
opředeny pověstmi, jejich voda byla považována za léčivou. Studánky
jako zdroje vody však často upadly v zapomnění.
Oživení zájmu o studánky a prameny, oživení tradice čištění a otevírání
studánek, zvýšení zájmu o přírodu a krajinu mikroregionu.

cílová skupina

Místní obyvatelé, školy, turisté

lokalita

Studánky a prameny na území konkrétní obce

způsob řešení

Pochod s průvodcem, čištěním a otevíráním studánek a doprovodný
program (čtení pověstí…)

termín
realizátor
cena

Březen, duben
Obce, mikroregion
Minimální, aktivita neklade zvláštní nároky na financování, náklady na
propagaci, nutné organizační náklady, doprovodný program.
aktivita neklade zvláštní nároky na financování, dobrovolné vstupné,
sponzoři a rozpočet mikroregionu na propagaci akce
Úspěch aktivity je závislý na nadšení a podpoře zapojených občanů,
institucí, škol a neziskových organizací

financování
pozn.
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Do Lipiny po stopách raabizace
námět

Představení unikátního souboru lidové architektury na Opavsku široké

cílová skupina

veřejnosti.
Obec Lipina, patřící pod Štáblovice, je sice jednou z nejmladších obcí
mikroregionu (první písemná zmínka pochází již z roku 1377, ale po
zpustnutí byla znovu osídlena až roku 1783), je však v několika
ohledech jedinečná – podnět k jejímu založení dala tzv. raabizace
(rozdělení vrchnostenských pozemků poddaným), byla zbudována na
jednotném půdorysu a nachází se zde unikátní soubor lidové
architektury – štítově orientované zděné stavby východosudetského
typu, částečně s dochovaným interiérem, a kaple – postavená v roce
1867.
Představit unikátní lokalitu, historický kontext jejího vzniku,
architektonické a památkářské hodnoty památkové rezervace, příp.
zachovalé interiéry staveb.
Místní obyvatelé, školy, učitelé a studenti Slezské univerzity, turisté

lokalita

Lipina

způsob řešení

Možnosti realizace:

kontext

cíl

termín
realizátor
cena
financování
pozn.

1. publikace – historicky a památkářsky orientovaná, průvodce
2. exkurze pro zájemce, školy (možnost propojení s Dnem
otevřených kaplí a kostelů)
Aktivita není omezena termínem, vhodnější letní nebo podzimní
měsíce.

Obec Štáblovice, mikroregion, Slezská univerzita
Minimální, aktivita neklade zvláštní nároky na financování.
aktivita neklade zvláštní nároky na financování (2), dobrovolné
vstupné (2), sponzoři a rozpočet mikroregionu na propagaci akce, na
průvodce (1-2), SPL MAS Opavsko (1-2).
Je nezbytná dobrá organizace, spolupráce s historiky, Slezskou
univerzitou.
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Pověsti , poh ádky, legendy a zvy ky
v obcích Mi kro regionu Hvo zdnic e
námět

Představení legend, pověstí, pohádek a zvyků, které se
váží k obcím mikroregionu Hvozdnice místním
obyvatelům i turistům.

kontext

Ke kulturnímu dědictví patří kromě stavebních, literárních a dalších
památek také orální historie (vzpomínky pamětníků na každodenní život
vesnice před mnoha desetiletími, krajinu, hospodaření, zvyky, poutě,
válku atd.), legendy, pověsti a pohádky, které se častěji předávají ústní
formou nebo zaznamenány sběrateli konce 19. století leží často
zapomenuty v knihovnách. A přece jejich úzké spojení s místy, která jsou
člověku známá, dokreslující jejich charakter nebo dokonce původ
(zejména v případě některých drobných sakrálních staveb) mohou
znatelně přispívat k formování vztahu ke krajině domova.
Přiblížit obyvatelům mikroregionu, zejména mladším generacím,
každodenní život vesnice před mnoha desetiletími, krajinu, hospodaření,
zvyky, poutě, válku atd.), legendy, pověsti a pohádky, které se váží
k místům jim známým. Pokračovat ve vydávání zvukových nahrávek a
pořádání besed, zahrnutí dalších témat.
Místní obyvatelé, školy, turisté

cíl

cílová skupina
lokalita
způsob řešení

termín
realizátor
cena
financování
pozn.

Není vázáno na jednu lokalitu, rekonstrukce zapomenutých činností
může probíhat v areálu zámku a muzea v Litultovicích
Možnosti realizace:
1. publikace
2. web
3. CD – navazující na Vzpomínky a ozvěny kulturní krajiny
4. veřejné čtení, poslechovky – pro pamětníky, školy
5. rekonstrukce některých zapomenutých činností – draní peří,
mlácení obilí, zpracování lnu, vlny, předení…
Není vázáno na pevně stanovený termín
Mikroregion, obce, amatérští a profesionálními historikové, spolky
Závisí na vybraném způsobu realizace – náročné aktivity (1, 3) – cca 30 50 000,- Kč, nenáročné aktivity (2, 4, 5)
dobrovolné vstupné (4-5), sponzoři a rozpočet mikroregionu (1-3), SPL
MAS Opavsko (1-5)
Je nezbytná dobrá organizace, spolupráce s amatérskými i
profesionálními historiky, spolky a nadšenci
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Vodní kol a a větřáky
na Hvozdnici
námět

cílová skupina

Upozornění na vodní a větrné
mlýny, kterých stávaly u řeky
Hvozdnice a na kopcích nad
vesnicemi tři desítky.
Příznivé přírodní podmínky – řeka Hvozdnice i proudění vzduchu po
hřbetech pahorkatiny směrem od Hrubého Jeseníku – umožňovaly
v obcích mikroregionu Hvozdnice v minulosti využití vodní i větrné energie.
Mlýny stávaly u každé vsi, na území mikroregionu bychom dle
dochovaných staveb, vzpomínek, starých map a historických pramenů
napočítali dohromady 30 mlýnů (z toho polovina vodních a polovina
větrných), řada z nich je dochovaná jen na fotografiích, v paměti obyvatel,
u některých lze existenci a polohu doložit pouze podle pomístního jména
nebo podle mapy. Dochované stavby vodních mlýnů u Hvozdnice nebo
jejich torza a náhony a jediný dochovaný větrný mlýn v Cholticích jsou
svědky mletí obilí v předindustriální době, z hlediska turistického
potenciálu území hrají významnou roli.
Upozornit na zaniklé i stávající objekty mlýnů, jejich historii, vlastníky a
mlynáře, přiblížit jejich technologii, mlynářské řemeslo i život ve mlýně,
zachovat pověsti a legendy spojené s mlýny.
Místní obyvatelé, školy, turisté, cykloturisté

lokalita

Choltice, Litultovice, Mladecko, Dolní Životice, Uhlířov

způsob řešení

Možnosti realizace:
1. virtuální naučná stezka
2. informační brožura
3. exkurze do větrného mlýna v Cholticích a kolem Hvozdnice
k bývalým vodním mlýnům
4. informační panely jako součást expozice muzea v Litultovicích
(fotografie mlýnů, texty, vzpomínky, legendy a pověsti, drobné
mlýnky…)
Není omezeno termínem, vhodnější letní a podzimní měsíce
Mikroregion, neziskové organizace, obce, majitelé mlýnů
Závisí na vybraném způsobu realizace – náročnější aktivity (2, 4) – cca 10
až 40 000,- Kč, nenáročné aktivity (1, 3) financovatelné ze vstupného či
vlastních prostředků
Dobrovolné vstupné (4), sponzoři a rozpočet mikroregionu (1-4), SPL MAS
Opavsko, jiný program (1-4)
Je nezbytná dobrá organizace, spolupráce s obcemi, amatérskými i
profesionálními historiky, spolky a nadšenci

kontext

cíl

termín
realizátor
cena

financování
pozn.
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Utopené vesnice
námět

Oživení vzpomínek na Medlice a Kerhartice vesnice
zaniklé
v důsledku
výstavby
přehradní nádrže Kružberk.

kontext

Medlice, Kerhartice, kdysi fungující vesnice s dlouhou historií, ustoupily
výstavbě přehradní nádrže Kružberk. Dnes je kromě pomístních jmen
připomínají pouze zbytky zdí a základy domů, mohutné stromy stojící
kdysi u kostela nebo křížek zanikající v hustém lesním porostu. Ještě
však žije několik pamětníků, kteří si tato místa pamatují z období, kdy
byly plné života a existují fotografie ilustrující jejich podobu. Na základě
těchto podkladů lze připomenout místa a společně se zříceninou hradu
Medlice pootevřít zájemcům okénko historie.
Připomenutí zaniklých obcí, života v místě, kde je dnes voda přehradní
nádrže a hustý les, připomenutí osudů lidí, kteří zde žili.
Vytvoření nové nabídky, nového cíle zvídavým turistům.
Místní obyvatelé, rodáci, školy, turisté

cíl

cílová skupina
lokalita

způsob řešení

termín
realizátor
cena

financování
pozn.

katastry zaniklých obcí, muzeum v Litultovicích (v případě stálé
expozice), všechny obce mikroregionu (v případě putovní výstavy,
návaznost na společenskou akci v obci)
Možnosti realizace:
1. naučná stezka v katastrech zaniklých obcí – Medlice, Kerhartice
2. panely v rámci výstavy Zachovalé a ztracené
3. publikace a webová prezentace – texty, vzpomínky, fotografie
4. pořádání exkurzí
5. muzejní expozice s dokumentací života obcí Kerhartice a Medlice
zaniklých při výstavbě přehrady umístěná v některém
z nevyužitých objektů v Jakartovicích, Hořejších Kunčicích či
Deštném (zámek?), případně jako součást muzea v Litultovicích.
Celoroční
Mikroregion, obec Jakartovice, muzeum v Litultovicích, neziskový sektor,
Zapojení amatérských a profesionálních historiků a studentů historie
Závisí na vybraném způsobu realizace – pro náročnější aktivity (1, 3, 5) s
náklady až 200 000,- Kč – dotační tituly, méně náročné aktivity (2, 4)
v řádu tisíců až desítek tisíc jsou financovatelné ze vstupného, příspěvku
obcí, mikroregionu, sponzorů.
SPL MAS Opavsko nebo jiný dotační program , rozpočet mikroregionu,
sponzoři, vstupné, dobrovolné příspěvky
Možné je i spojení záměru s připomínkou obcí zaniklých na pravém břehu
Kružberské přehrady (Herzogwald) a zatopených při výstavbě Slezské Harty –
pak je vhodnější úvaha o využití a propojení cyklostezek např. č. 503 a 6142.
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Geocaching
Objevování pokladů a méně známých lokalit
námět

Podpora aktivit na založení a udržování schránek
s tematickým obsahem propagujícím kulturní a přírodní
hodnoty mikroregionu

kontext

Moderní technologie je populární zvláště mezi mladými lidmi. Zábavnou
formou uživatelé (turisté) hledají pomocí GPS navigace poklady
v podobě schránek s různým obsahem. Navštíví přitom jiná místa než
obvykle a zažijí dobrodružství na čerstvém vzduchu.
Zvýšení turistické atraktivity klíčových i méně známých lokalit.
Propagace kulturního a přírodního bohatství mikroregionu. Podnícení
zájmu mladých lidí. Příchod nových návštěvníků do regionu.
Mladí lidé i střední generace, místní, turisté z okolních měst, sportovní
oddíly, cykloturisté, školy, zájmové skupiny, individuální hledači zážitků,
jednotlivci, skupiny
Zajímavé, známé i méně známé lokality v obcích i ve volné přírodě
v každé části mikroregionu
Jsou vytipovány lokality pro umístění profesionálně vyrobených
schránek s naučným a propagačním obsahem (pokladem).
Dalším krokem je výroba a uložení tematického obsahu do schránek a
jejich umístění v terénu. Možno vydat speciální edici pamětních mincí
(geocoin) s logem Mikroregionu, jejichž putování světem je sledováno na
internetu.
Může být navrženo několik tras tematicky zaměřených, kterými budou
návštěvníci procházet nebo vytvářet poklady podle tematického
zaměření či umístění (architektura, přírodní památky, církevní památky,
studánky a prameny atd.)
Slabinou aktivity je udržitelnost a potřeba pravidelné kontroly a obnovy
ztracených schránek. Zárukou fungování produktu je úzká spolupráce s
externími subjekty i s tzv. „kačery“ a tvůrci schránek.
celoroční
obce, mikroregion, spolky, jednotlivci, neziskové organizace,
geocashingové skupiny, školy, podnikatelé v cestovním ruchu aj.
Podle úrovně obsahu schránek a rozsahu marketingu a doprovodných
akcí (soutěže, odměny realizátorům, vydání geocoin, propagačních
materiálů, webové stránky, výběr lokalit, umístění pokladů, údržba)
Od 20 000,- Kč do stovek tisíc Kč
sponzoři a rozpočet mikroregionu na propagaci akce a odměnu
realizátorům, údržba schránek po celou dobu provozu aktivity, příspěvek
obcí, dotační programy. Možností je i prodej balíčků (klíčů) k hledání
pokladů v informačních centrech, restauracích atd.
Podrobnosti o principech a fungování aktivity na www.geocaching.cz

cíl

cílová skupina

lokalita
způsob řešení

termín
realizátor
cena

financování

pozn.
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Financování obnovy a péče
Aktivity a projekty na péči, ochranu a obnovu kulturního a přírodního dědictví jsou
v celospolečenském zájmu předmětem účelové veřejné podpory. V následujícím textu jsme
se pokusili sestavit přehled vybraných dotačních titulů (státní rozpočet, fondy EU 20072013, nadace a další) setříděných podle typu podporované aktivity.

Obecný postup pro získání finanční podpory
Nezávisle na typu projektu, ať jde o výsadbu zeleně, obnovu střechy kapičky nebo naučné
stezky, platí v různých obměnách základní principy pro podávání žádostí, získávání a
nakládání s prostředky veřejné podpory. Od toho se odvíjí obecný postup od nápadu
k realizaci:
1. Nápad a jeho formulace
Nejprve je nutno si ujasnit představu, co, jak a kde chci realizovat, jaké jsou cíle a
předpokládané náklady na dosažení cílů záměru (realizaci). Jaký a kdo bude mít z realizace
záměru užitek? Vše je nejlépe formulovat písemně.
2. Vlastnické poměry
Vždy je nutné mít předjednán záměr s vlastníky (nájemníky) dotčených pozemků a podle
okolností také s vlastníky (nájemníky) okolních pozemků. Tyto jednání pak podle potřeby
vyjádřit písemně, právně závaznými metodami (smlouva nájemní, plná moc, majetkový
převod …)
3. Plánování (vývoj projektu)
Vytvoření podrobného popisu projektu. Hlavní cíle, přínosy, účel, výstupy, aktivity,
harmonogram, rozpočet, lidské zdroje, finanční zdroje, rizika, udržitelnost po realizaci.
Součástí vývoje projektu je vytvoření projektové a technické dokumentace. Projektová
dokumentace obsahuje popis záměru samotného, technická dokumentace je, především u
stavebních projektů, nezbytnou součástí pro vyřízení různých povolení, územního souhlasu či
stavebního povolení podle zákona o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon).
4. Realizace
Fázování projektu, sestavení týmu, popis a rozdělení úkolů, řízení a pravidla komunikace,
zpětná vazba. Čím je projekt rozsáhlejší, tím klade větší nároky na řízení a plánování.
5. Žádost o finanční podporu
Tento bod je uváděn záměrně až na posledním místě. Žádost o finanční podporu by měla být
součástí realizace a projekt již od svého počátku musí zohledňovat specifika a požadavky
konkrétního dotačního titulu.
Pozn.: Zvláště u drobnějších záměrů, typu obnovy drobné sakrální památky, výsadby aleje či
společenské kulturní akce, praxe ukazuje, že časové a finanční nároky na administraci žádosti
o dotaci v některém z dotačních titulů mohou být leckdy naprosto neadekvátní a zkrátka je
jednodušší a levnější realizovat záměr z jiných než dotačních prostředků.
- 88 -

Studie byla podpořena z Programu rozvoje venkova, osa IV. Leader, SPL MAS Opavsko

Typy žádostí rozlišujeme podle konceptu dotačního programu na individuální projekty a
grantová schémata. Dále rozlišujeme investiční a neinvestiční projekty (výdaje). V rámci
grantových schémat často nelze kombinovat investiční a neinvestiční projekty.
Z praktického hlediska je potřeba vědět, že finanční podpora je většinou nabízena na základě
výzvy k předkládání projektů. V delším časovém horizontu je třeba sledovat vyhlášení výzvy
konkrétního dotačního titulu. Výzvu vyhlašuje administrátor dotačního titulu (ministerstvo,
kraj, agentura, nadace, atd.). Nejčastěji a nejrychleji lze nalézt informace o výzvách na
internetových stránkách administrátora a dále také na specializovaných webech sledujících
dotační dění.
Některé informační zdroje, na kterých lze nalézt informace o dotačních titulech:
www.edotace.cz
www.srop.cz
www.efinance.cz
www.npu.cz
www.mmr.cz
www.szif.cz
www.strukturalni-fondy.cz
www.masopavsko.cz
www.kr-moravskoslezsky.cz
www.mkcr.cz
http://www.risy.cz/cs
K výzvě bývá podávána příručka pro žadatele, ve které je uvedena většina podstatných
informací o administraci projektu (žádosti o dotaci), podobně jako na stránkách
administrátora dotačního titulu. V rámci výzvy jsou zveřejněny podrobné informace o
dotačním titulu, podmínky a náležitosti pro podání žádosti o dotaci. Než podáte žádost o
dotaci, prostudujte si pečlivě podmínky programu. Důležité jsou především informace o
oprávněném žadateli, způsobilých výdajích, požadované územní příslušnosti místa realizace,
termínech, potřebných dokladech k doložení, způsobu financování atd.
Následuje vyplnění žádosti o dotaci dle podmínek programu, včetně potřebných příloh a její
podání na příslušné pracoviště, které příjem žádostí administruje. V případě, že podaný
projektový záměr bude vybrán pro přidělení finanční podpory, většinou obdržíte rozhodnutí
a budete vyzváni k podpisu smlouvy s poskytovatelem dotace. Další postup již dále nelze
přiblížit v obecné rovině, jelikož se podmínky jednotlivých dotačních titulů od sebe výrazně
odlišují.
Z hlediska financování projektů na obnovu a péči o přírodní a kulturní bohatství je důležité si
uvědomit, že existují dva základní přístupy k poskytnutí prostředků:
a) musíte projekt realizovat a náklady na jeho realizaci uhradit z vlastních zdrojů
(vlastními prostředky nebo z úvěru) a teprve na základě doložených výdajových dokladů
jsou Vám poskytovatelem proplaceny (v plné výši nebo zčásti)
b) prostředky jsou Vám přiděleny po podpisu smlouvy, jsou Vám tedy k dispozici
v okamžiku zahájení prací a po skončení projektu prokazujete jejich účelné využití.
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Přehled vybraných dotačních titulů
Obce nebo kraje
mohou ze svých rozpočtů poskytnout vlastníku kulturní památky příspěvek na zvýšené
náklady spojené se zachováním nebo obnovou kulturní památky. Příspěvek se poskytuje na
základě odůvodněné, písemné žádosti vlastníka, a to rozhodnutím po provedeném správním
řízení.
Ministerstvo kultury
Přímo ze státního rozpočtu jsou zpravidla financovány opravy větších staveb s rozpočtem od
statisíců Kč do desítek miliónů Kč. O zařazení do rozpočtu rozhoduje Ministerstvo financí ČR
a Poslanecká sněmovna Parlamentu ČR, nejvíce používanou cestou pro zařazení do rozpočtu
je přes jednotlivé poslance, kteří při schvalování státního rozpočtu přicházejí s
pozměňovacími návrhy. Je vhodné obracet se v této věci na poslance z toho regionu, kde se
stavby nacházejí.
Obdobně může o poskytnutí příspěvku na obnovu kulturní památky, a to ze státního
rozpočtu, rozhodnout Ministerstvo kultury, v případě, je-li na zachování kulturní památky
mimořádný společenský zájem. Pro tyto účely má Ministerstvo kultury k dispozici několik
specializovaných programů:
a) Havarijní program – z tohoto programu jsou poskytovány finanční příspěvky pro
zabezpečení nejnaléhavějších oprav nemovitých kulturních památek, zejména na odstranění
havarijního stavu střech a nosných konstrukcí staveb;
b) Program regenerace městských památkových rezervací a městských památkových zón –
je nástrojem k obnově kulturních památek nacházejících se v nejcennějších částech našich
historických měst, prohlášených za památkové rezervace nebo památkové zóny. Finanční
příspěvky však mohou být z něho poskytovány pouze tehdy, pokud má příslušné město
zpracovaný vlastní program regenerace a pokud se zároveň finančně podílí společně s
vlastníkem na obnově kulturní památky;
není případ obcí mikroregionu
c) Program záchrany architektonického dědictví – tímto programem je podporována
obnova kulturních památek tvořících nejcennější součást našeho architektonického dědictví,
jako jsou hrady, zámky, kláštery, historické zahrady, kostely a podobně. Zamýšlené práce
přitom musejí směřovat k záchraně kulturní památky nebo záchraně těch jejích částí, které
tvoří podstatu kulturní památky. K žádosti o zařazení do tohoto programu se přikládá zvláštní
druh dokumentace, tzv. projekt záchrany kulturní památky;
d) Program péče o vesnické památkové rezervace, vesnické památkové zóny a krajinné
památkové zóny – zaměřuje se na podporu obnovy a zachování kulturních památek,
zejména památek lidové architektury, jako jsou například zemědělské usedlosti, chalupy,
kapličky a boží muka, které se nacházejí v uvedených památkově chráněných územích;
e) Program restaurování movitých kulturních památek – z tohoto programu jsou
poskytovány finanční příspěvky na náklady spojené s obnovou (restaurováním) movitých
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kulturních památek, zejména takových, které jsou významnými díly výtvarných umění nebo
uměleckořemeslnými pracemi a jsou umístěny v budovách zpřístupněných veřejnosti pro
kulturní, výchovně-vzdělávací nebo náboženské účely. Bližší informace o tom, jak požádat o
finanční příspěvek na zvýšené náklady spojené se zachováním nebo obnovou kulturní
památky, a o pravidlech nakládání s příspěvky tohoto druhu poskytují vlastníkům kulturních
památek krajské úřady, Magistrát hlavního města Prahy, a dále pak jednotlivá pracoviště
odborné organizace státní památkové péče, která mohou vlastníku kulturní památky pomoci
při zpracování příslušné žádosti a potřebné doprovodné dokumentace, popřípadě též
Ministerstvo kultury.
Bližší informace o tom, jak požádat o finanční příspěvek na zvýšené náklady spojené se
zachováním nebo obnovou kulturní památky, a o pravidlech nakládání s příspěvky tohoto
druhu poskytují vlastníkům kulturních památek krajské úřady, Magistrát statutárního města
Opavy a dále pak jednotlivá pracoviště odborné organizace státní památkové péče, která
mohou vlastníku kulturní památky pomoci při zpracování příslušné žádosti a potřebné
doprovodné dokumentace, popřípadě též Ministerstvo kultury.
Ministerstvo kultury ČR
Milady Horákové 139
160 41 Praha 6
tel.: 257 085 111
e-mail: posta@mkcr.cz
web: http://www.mkcr.cz/cz/granty-a-dotace/granty-a-dotace--pamatkova-pece-77605/

Program rozvoje venkova 2007 - 2013
Jedná se o program, který rozděluje finanční prostředky z Evropského zemědělského fondu
pro rozvoj venkova (EAFRD). Program je rozdělen do 4 prioritních os, které jsou dále členěny
na dílčí opatření či jejich skupiny. Obnovu kulturního dědictví venkova řeší zejména opatření
III.2.2. Ochrana a rozvoj kulturního dědictví venkova, ale i v ostatních osách a opatřeních je
možno podporu na údržbu krajiny či budování turistické infrastruktury (viz. níže).
Administraci Programu rozvoje venkova zajišťuje Státní zemědělský intervenční fond.
Ministerstvo zemědělství ČR
Těšnov 17
117 05 Praha 1
tel.: 221 811 111
e-mail: info@mze.cz
web: www.mze.cz, www.szif.cz
Pro záměry při obnově přírodního a kulturního dědictví jsou vhodná např. tato vybraná
opatření:
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OSA I. – Zlepšování konkurenceschopnosti zemědělství a lesnictví
I.1.2. Investice do lesů
Konkrétně se může jednat o pořízení strojů a zařízení pro budování a údržbu lesních cest,
stezek a chodníků, meliorací, hrazení bystřin, retenčních nádrží, zařízení pro turistiku a strojů
a zařízení sloužících pro obnovu a výchovu lesních porostů a prvotní zpracování dříví
ekologickými technologiemi.
I.1.4 Pozemkové úpravy
Prostřednictvím tohoto opatření je řešena problematika vlastnických vztahů pozemkové
držby, nedostatečná zemědělská infrastruktura či absence prvků ekologické stability krajiny.
OSA II – Zlepšování životního prostředí a krajiny
V rámci priorit osy II jsou podporovány např. biologická rozmanitost, zachování a rozvoj
zemědělských a lesnických systémů s vysokou přírodní hodnotou a tradičních zemědělských
krajin, ochrana vody a půdy, zmírňování klimatických změn, agroenvironmentální opatření
v oblastech NATURA 2000, podpora společenských funkcí lesů, zlepšování druhové skladby
lesních porostů atd.
Např. opatření II.2.4.2. Neproduktivní investice v lesích
Jednorázový příspěvek na neproduktivní investice na podporu činností vedoucích k
usměrňování návštěvnosti lesa a bezpečnosti jeho návštěvníků, v jehož rámci budou
podporovány zejména výstavba, rekonstrukce a modernizace cest sloužících jako stezky pro
turisty do šířky 2 metrů, cyklostezky a objekty na nich pro zajištění bezpečnosti návštěvníků,
např. mostky, zábradlí, parkovací místa, odpočinková stanoviště, přístřešky, informační
tabule, lesní studánky apod.
OSA III – Kvalita života ve venkovských oblastech a diverzifikace hospodářství venkova
V rámci opatření III.1.3 a) a b) Podpora cestovního ruchu jsou podporovány aktivity
zaměřené na diverzifikaci venkovské ekonomiky rozvojem cestovního ruchu, zejména ve
spojení s využitím přírodního a kulturního dědictví oblasti.
Za způsobilé výdaje jsou považovány, u záměrů typu a):
- výstavba zařízení služeb pěší turistiky, vodáctví a lyžování (vyjma vleků a lanovek),
apod., budování a značení pěších tras, vinařských stezek, odpočinkových míst,
hipostezek, mimo území lesů,
- výstavba sportovních zařízení,
- nákup a výsadba doprovodné zeleně.
U záměrů typu b) je podpora určena:
- na stavební obnovu (rekonstrukce, modernizace, statické zabezpečení), případně
novou výstavbu malokapacitních ubytovacích zařízení, včetně stravování a dalších
budov a ploch v rámci turistické infrastruktury,
- budování koupališť a plováren pro veřejné využití vč. odpovídajícího zázemí (nejedná
se o aquaparky a lázně),
- výstavba zařízení služeb pěší turistiky, vodáctví a lyžování (včetně vleků a lanovek),
- nákup budov, strojů, technologie, zařízení, vybavení, hardware
Cílem priority III.2. Podmínky růstu a kvalita života na venkově je zlepšit vybavení a vzhled
vesnic a veřejných prostranství a posílit sounáležitost obyvatel s místním prostředím a
dědictvím venkova. Zabezpečit rozvoj venkovské infrastruktury s cílem rozvoje malého a
středního podnikání a zlepšení životního prostředí venkovských sídel.
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III.2.1. Obnova a rozvoj vesnic, občanské vybavení a služby
Na nákup a výsadbu veřejné zeleně, parkové úpravy v obci, nákup nezbytné techniky pro
údržbu zeleně pro obce je možno žádat v rámci opatření III-2.1.1. zlepšení vzhledu obcí –
úprava veřejných prostranství.
Opatření III.2.1.2. Občanské vybavení a služby je určeno mimo jiné na vybudování
chybějícího občanského vybavení a služeb, např. objektů a ploch pro sportovní a kulturní
aktivity, objekty pro spolkovou činnost.
Na opravu kulturních památek – ať už jsou prohlášeny památkami či nikoli – je určeno
opatření III.2.2. - Ochrana a rozvoj kulturního dědictví venkova.
Podpora je určena na vypracování studií obnovy a využití kulturního dědictví (kulturních
památek, památkových rezervací, památkových zón, kulturních prvků vesnic a krajiny,
památek místního významu, historických parků, zahrad, alejí a skupin stromů), dále
zpracování programů regenerace památkově chráněných území a plánů péče o krajinné
památkové zóny. Podporovány budou rovněž investice spojené s udržováním, obnovou a
zhodnocováním nebo využitím kulturního dědictví, jako například kulturních památek,
památkově významných území, kulturních prvků vesnic a venkovské krajiny, včetně
historických parků, historických zahrad a alejí. Dále bude podporováno budování nových
stálých výstavních expozic a muzeí s vazbou na místní historii, zajímavosti, kulturní a
umělecké aktivity a tradiční lidovou kulturu.
OSA IV – LEADER
Účelem osy IV Leader je především zlepšení kvality života ve venkovských oblastech, posílení
ekonomického potenciálu a zhodnocení přírodního a kulturního dědictví venkova, spolu s
posílením řídících a administrativních schopností na venkově.
Mikroregion Hvozdnice je členem Místní akční skupiny Opavsko, jejíž strategický plán
vychází zaměřením i strukturou z Programu rozvoje venkova.
SPL MAS Opavsko
Program není omezen počtem obyvatel obce. Hodnotící komise MAS Opavsko preferuje
projekty řešené komunitně, úspornými, udržitelnými a inovativními přístupy, přičemž
preferenční body získávají projekty zaměřené na mládež a ženy, vytvářející nová pracovní
místa, jsou navrhovány víceodvětvově. Pro výzvy vyhlašované v letech 2011 až 2013 jsou
otevřeny následující fiche (témata):
Fiche 1 – Cestovní ruch – rozvoj turistiky
Fiche 2 - Obnovení kulturních a historických hodnot venkova
Fiche 3 - Obnova a rozvoj vesnic
Fiche 4 - Zlepšení občanské vybavenosti
Fiche 5 - Nové podnikatelské aktivity
Fiche 6 - Diverzifikace činností nezemědělské povahy
Fiche 7 - Přidávání hodnoty zemědělských a potravinářských produktů
Fiche 8 - Rozvoj turistického ruchu – ubytování a sport
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MAS Opavsko
Podolská 156
747 41 Hradec nad Moravicí
tel.: 733 763 010
e-mail: masopavsko@masopavsko.cz
web: www.masopavsko.cz

Regionální operační program
Regionální operační programy nabízejí financování obnovy, rekonstrukcí kulturněhistorických a technických památek (zapsaných v Ústředním seznamu kulturních památek
ČR) v rámci rozvoje cestovního ruchu. Tyto programy jsou určeny pro obce nad 500 obyvatel.
V rámci oblasti 2.1 Výstavba, revitalizace a modernizace turistické infrastruktury,
doprovodných služeb a atraktivit cestovního ruchu bude podporována ta rekonstrukce či
obnova památky, která bude mít jasnou vazbu na cestovní ruch. Podporované aktivity:
Revitalizace a zpřístupnění památek pro jejich využití jako atraktivit cestovního ruchu.
- Rozvoj přírodních, kulturních a industriálních památek, technických zajímavostí a
kulturního dědictví, vhodných pro využití v cestovním ruchu.
- Zkvalitňování doprovodné infrastruktury v rámci těchto památek (přístupové
komunikace, doprovodné parkoviště, doprovodné stravovací zařízení apod.).
Výstavba či obnova vybavenosti v oblasti sportu, rekreace a lázeňství.
- Podpora výstavby či obnovy vybavenosti v oblasti sportu, rekreace a lázeňství sloužící
pro turisty a cestovní ruch, včetně zpřístupnění pro osoby s omezenou schopností
pohybu a orientace.
- Podpora projektů se zásadním vlivem na rozvoj cestovního ruchu.
- Modernizace a rozvoj areálů zimních sportů (především v Beskydech a Jeseníkách)
s prioritou komplexnosti těchto areálů (např. jednotné odbavovací a informační
systémy) a s předpokladem možností celoročního využití.
- Modernizace a rozvoj atrakcí (zařízení a produktů) zvyšujících atraktivitu regionu a
prodlužující sezónnost v regionu (např. návštěvnická centra, rekreačně zábavní areály
a další atrakce).
Výstavba a rekonstrukce další infrastruktury pro cestovní ruch.
- Rozvoj a rekonstrukce orientačně–informačního systému cestovního ruchu.
- Zřizování nových naučných stezek pro cestovní ruch (včetně značení a doprovodné
infrastruktury).
- Výstavba a propojování hipostezek (včetně značení doprovodné infrastruktury).
- Výstavba doprovodné infrastruktury pro vodní aktivity a vodní turistiku na vodních
tocích.
- Rozvoj a rekonstrukce značených turistických tras pro pěší a běžky (včetně značení a
doprovodné infrastruktury)
- Vyznačení a rekonstrukce cykloturistických tras a výstavba a rekonstrukce
cykloturistických stezek včetně značení a doprovodné infrastruktury –
značení/výstavba/rekonstrukce cyklostezek a cyklotras je vázána pouze na komplexní
projekty cestovního ruchu, tj. na napojení turistických atraktivit (realizovaných v
rámci sportovní,rekreační a lázeňské vybavenosti či kulturních a přírodních památek a
kulturního dědictví) na již existující sítě značených cyklotras/cyklostezek.

94

Studie byla podpořena z Programu rozvoje venkova, osa IV. Leader, SPL MAS Opavsko

Úřad Regionální rady
Hrabákova 1/1861
702 00 Ostrava - Moravská Ostrava
tel.: +420 552 303 501
fax: +420 552 303 503
e-mail: sekretariat@rr-moravskoslezsko.cz,
web: http://www.rr-moravskoslezsko.cz
Využijte možnosti osobní, telefonické nebo elektronické konzultace vašeho projektového
záměru s projektovými manažery odboru marketingu a posílení absorpce Úřadu Regionální
rady Moravskoslezsko prostřednictvím infolinky +420 552 303 546 nebo e-mailu
info@dobra-rada.cz.
Integrovaný operační program
Jasnou a přímou vazbu na rozvoj cestovního ruchu vyžaduje rovněž Integrovaný operační
program. Jelikož jde o program národní úrovně, je podpora zaměřena pouze na významné
památky zapsané do seznamu světového kulturního dědictví UNESCO (celkem 12 památek) a
památky se statutem Národní kulturní památky. Výše dotace by neměla přesáhnout 85 %
všech uznatelných nákladů, přičemž velikost projektu se bude počítat na desítky milionů
korun.
Úřad regionální rady
Hrabákova 1/1861, 702 00 Ostrava – Moravská Ostrava,
tel.: +420 552 303 546
e-mail: info@rr-moravskoslezsko.cz, info@dobra-rada.cz
web: www.dobra-rada.cz, www.rr-moravskoslezsko.cz, www.strukturalni-fondy.cz/iop
Podpora obnovy a rozvoje venkova MMR
Ministerstvo pro místní rozvoj ČR poskytuje dotace na opravu sakrálních staveb v rámci
Podpory obnovy a rozvoje venkova dotačního titulu č. 4 (Podpora obnovy drobných
sakrálních staveb.
Ministerstvo pro místní rozvoj ČR
Staroměstské náměstí 6
110 15 Praha 1
tel.: 224 861 111
e-mail: posta@mmr.cz
www.mmr.cz
Podpora obnovy a rozvoje venkova Moravskoslezského kraje
Krajský úřad MSK poskytuje formou tohoto programu také dotace na sakrální stavby,
hřbitovy, památky, místní pozoruhodnosti, veřejná prostranství, cyklistické, koňské a pěší
stezky.
Moravskoslezský kraj - Krajský úřad,
28. října 117, 702 18 Ostrava
tel.: 595 622 222
fax: 595 622 126
elektronická podatelna: posta@kr-moravskoslezsky.cz
web: www.kr-moravskoslezsky.cz
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Další podpora pro obnovu a péči o drobné (sakrální) památky
Nadace VIA
Nadace má několik dotačních programů, např. Fond kulturního dědictví, jež lze využít na
poměrně širokou škálu projektů na venkově - podporuje spontánní aktivity lidí, jež obohacují
dění, např. obnovu zanedbané návsi, zapomenutých tradic či vyčištění potoka. Jedno mají
totiž tyto projekty společné. Podporují projekty s důrazem na zapojení místní komunity,
zapojení neziskových organizací, obyvatel i místních samospráv.
Nadace VIA
Jelení 200/3
118 00 Praha 1
tel.: 233 113 370
e-mail: via@nadacevia.cz
web: www.nadacevia.cz
Nadace Veronica
Nadace Veronica rozděluje malé finanční prostředky na místní i regionální projekty na
zachování přírodních a kulturních hodnot krajiny na Moravě a Slezsku – konkrétně podporuje
místní projekty trvale udržitelného rozvoje, které mají potenciál stát se inspirací pro jiné
komunity, rozvoj myšlenky péče o krajinu založené na účasti místních obyvatel, podpora
konceptu pozemkových spolků a dalších inovativních metod ochrany přírody a krajiny.
Nadace Veronica
Panská 9, 602 00 Brno
tel.: 542 422 775
e-mail: nadace@veronica.cz
web: http://nadace.veronica.cz
Nadace OKD
Nadace se snaží přispět k rozvoji regionu a soustředí se na soustavné zvyšování atraktivity
oblasti pro domácí i zahraniční návštěvníky. Samostatnou kategorii tvoří podpora projektů
zaměřených na zlepšení podmínek pro život v obcích kraje, chce se podílet i na aktivní
záchraně a rekonstrukci významných kulturních a přírodních památek jako bohatého
kulturně-historického dědictví regionu. Pro potřeby obnovy a rozvoje přírodních a kulturních
památek připadají v úvahu programy Pro budoucnost a Pro Evropu.
Nadace OKD (budova OKD, kancelář č. 4)
Prokešovo nám. 6/2020
728 30 Ostrava
tel.: +420 596 262 118
e-mail: info@nadaceokd.cz
web: www.nadaceokd.cz
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Nadace ČEZ
Nadace podporuje z námi vybraných činností volnočasové aktivity (hřiště, dětská hřiště,
klubovny), naučné stezky, pěší stezky a environmentální vzdělávání.
Nadace ČEZ
Seifertova 570/55, 130 00 Praha 3
telefon: 211 046 720
fax: 211 046 725
e-mail: nadacecez@cez.cz
web: www.nadacecez.cz
Česko-německý fond budoucnosti
Přispívá každé čtvrtletí na obnovu a opravy sakrálních staveb v rámci programu Stavební
projekty a obnova památek; zaměřuje se především na oblasti osídlené dříve německým
obyvatelstvem.
Na Kazance 634/7
171 00 Praha 7 – Trója
tel.: 283 850 512-4
e-mail: info@fb.cz
web: www.fondbudoucnosti.cz
Československá obchodní banka
Na opravu sakrálních památek je možno využít Program podpory regionů ČSOB a Poštovní
spořitelny.
Radlická 333/150
150 57 Praha 5
tel.: 800 300 300
e-mail: info@csob.cz
web: www.csob.cz
Nadace Občanského fóra
Každoročně přispívá na obnovu památek v rámci programu Opomíjené památky a Památky a
zdraví.
Hálkova 2, 120 00 Praha 2
tel.: 224 941 305-7
e-mail: info@nadaceof.cz
web: http://www.nadaceof.cz
Purkyňova nadace
Dotační program na obnovu památek se zaměřuje především na oblast severozápadních
Čech.
Slatina 11, 411 17 Libochovice
tel.: 416 591 552
e-mail: purknadace@seznam.cz
web: http://www.purknadace.cz
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Postupně si představíme také několik dotačních titulů vhodných pro financování výsadby
dřevin v intravilánu obce i ve volné krajině. Uvedeny jsou odkazy na webové stránky, kde lze
najít podrobnější informace a kontakty na administrátora.

Vybrané tituly pro péči o krajinu a zeleň
Program péče o krajinu
je administrován AOPK (Agentura ochrany přírody a krajiny) prostřednictvím svých krajských
středisek. Jde o dotační program vyhlášený Ministerstvem životního prostředí, který
poskytuje neinvestiční prostředky až do výše 100 % vynaložených nákladů na vlastní realizaci
opatření.
Opatření programu jsou specifikována v rámci těchto celků:
- Obnova nebo vytváření vegetačního krytu
- Odstraňování nepovolených skládek odpadu a jiných zařízení
- Péče o dřeviny
- Podpora zeleně v urbanizované krajině
- Protierozní opatření
- Regulace šíření invazních druhů rostlin a živočichů
- Šetrné hospodaření na zemědělské půdě
- Úprava stanovištních poměrů
- Zachování a vytváření krajinných prvků
Pro populární výsadby dřevin připadá jako nejvhodnější podprogram PPK B (volná krajina),
který slouží pro zajištění drobného managementu a dalších drobných neinvestičních
jednoletých opatření v krajině:
o mimolesní opatření (ochrana krajiny proti erozi, udržení kulturního stavu krajiny),
o realizace a péče o prvky ÚSES,
o vytváření drobných přírodních prvků v krajině (obnova mezí a remízků).
Žádat mohou občanská sdružení i jednotlivci. Dolní hranice dotace není stanovena, horní je
250 tis. Kč. Výše dotace je až 100 % realizačních nákladů. Financovat lze nákup sazenic,
výsadbu a ochranu sazenic, nikoliv např. zaměření pozemku apod. Práce je možno provádět
svépomocí. Výsadby musí být realizovány cca do jednoho roku. Povinností žadatele je se o
výsadbu min. 3 roky starat (zálivka dle potřeby, opravy podpory a ochran proti okusu zvěří
atd.).
Pozn.: Pro výsadbu ovocných alejí jsou doporučovány rozestupy cca 7–8m, v případě plošné
výsadby (sady) rozestupy kolem 10-12m poskytující dostatek slunce pro dobré tvarování
koruny a vyzrálost plodů. Nutné je zabezpečení proti okusu – u alejí individuální ochrana
(pletivo, juta, možná ještě v kombinaci s nátěrem). U sadu je doporučováno řešit ochranu
sazenic oplocením (cca 100 Kč/1m délky plotu). Co se týče rozpočtu, lze pěkný stromek
(jabloň, hrušeň, švestky, třešně) koupit do cca 200 Kč (méně obvyklé druhy budou asi dražší),
výsadba cca 400-500 Kč/ks vč. individuální ochrany, u sadu navíc cena za oplocenku. Není
možno financovat výsadbu alejí kolem silnic I., II. a III. třídy – tedy jen kolem polních a
obecních cest a ve volné krajině.
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S dotazy se můžete obracet na pracoviště AOPK Ostrava: Ing. Radim Jarošek
Agentura ochrany přírody a krajiny ČR, středisko Ostrava
Trocnovská 2, 702 00 Ostrava
tel.: 596 133 673, 608 910 562 fax: 596 133 020
http://www.ochranaprirody.cz/
http://www.aopk.cz/
http://www.dotace.nature.cz/

Nadace Partnerství
Posláním programu Strom života Nadace Partnerství je pomáhat nevládním organizacím,
obcím a dalším partnerům vytvářet zdravé a pěkné prostředí pro každodenní život. Zejména
prostřednictvím výsadeb stromů motivujeme širokou veřejnost aktivně se zapojit do péče o
krajinu, veřejná prostranství a do komunitního života vůbec.
Prostředky v programu Strom života Nadace Partnerství jsou rozdělovány prostřednictvím tří
grantových podprogramů. Účast v grantovém řízení se řídí obecnými podmínkami
společnými pro všechny grantové podprogramy a specifickými podmínkami dílčích
grantových podprogramů. Členění je následující:
Malé granty Strom života
Podpora výsadby stromů s aktivním zapojením veřejnosti do realizace malých projektů, které
přispějí ke zkvalitnění životního prostředí.
Maximální výše grantu: 20.000 Kč
Strom života – Pro přírodu
Podpora projektů realizovaných ve volné krajině, jež přispívají k obnově a ochraně
krajinného rázu, přírodních a kulturních hodnot krajiny, zvyšování a ochraně biodiverzity.
Maximální výše grantu: 100.000 Kč.
Strom života - Místo pod stromy
Grantový a asistenční podprogram zaměřený na podporu vzniku nových a obnovu stávajících
zelených veřejných prostranství, parků, dětských hřišť, vytváření veřejnosti otevřených
školních zahrad, sídlištních prostor, oddychových míst apod. za účasti místních občanů,
budoucích uživatelů.
Oprávnění žadatelé jsou specifikováni u jednotlivých grantových podprogramů. Žádost o
grant se zadává přímo do formuláře na webových stránkách, kde si vyberete příslušnou
grantovou výzvu nebo písemně na předepsaném formuláři. Termíny grantových uzávěrek
jsou specifikovány u jednotlivých grantových podprogramů.
Nadace Partnerství si vyhrazuje právo zrušit grantové kolo Strom života – Pro přírodu a Místo
pod stromy v případě, že nedojde k uzavření smluv s poskytovatelem prostředků.
Přesné podmínky jsou k dispozici na www.nadacepartnerstvi.cz a
http://www.nadacepartnerstvi.cz/stromzivota
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Operační program Životní prostředí (OP ŽP)
Pro náročnější projekty je vhodnější Operační program Životní prostředí. Program nabízí
podporu celkem v 8 osách, z toho osy 6 a 7 reflektují potřeby obnovy a péče o přírodní a
kulturní památky. Oblasti podpory osy 6 jsou mimo jiné zaměřeny na implementaci a péči o
území soustavy Natura 2 000 (6.1), podporu biodiverzity (6.2), obnovu krajinných struktur
(6.3), podporu regenerace urbanizované krajiny (6.5) a další. Osa 7 je zaměřena na rozvoj
infrastruktury pro realizaci environmentálních vzdělávacích programů, poskytování
environmentálního poradenství a environmentálních informací.
O dotaci mohou požádat zejména obce a města, kraje, svazky obcí a krajů, neziskové
organizace, příspěvkové organizace, správy národních parků, státní podniky a organizace,
vysoké školy, veřejné výzkumné instituce, fyzické osoby.
Prioritní osa 6 - Zlepšování stavu přírody a krajiny
Cílem podpory je zastavení poklesu biodiverzity a zvýšení ekologické stability krajiny.
Podpora je realizována na celém území České republiky kromě hl. m. Prahy. Na účely této
podpory je připraveno více než 600 milionů eur z Evropského fondu pro regionální rozvoj.
MŽP spustilo nový dotační program "Podpora obnovy přirozených funkcí krajiny"
podporující realizaci krajinotvorných opatření.
Program Podpora obnovy přirozených funkcí krajiny (POPFK) je krajinotvorným programem
Ministerstva životního prostředí České republiky (MŽP ČR). Cílem programu je podpora
opatření vyplývajících z plánů péče o zvláště chráněná území, ze souhrnu doporučených
opatření pro ptačí oblasti, záchranných programů a programů péče pro zvláště chráněné
druhy rostlin a živočichů, a to i na pozemcích, které nejsou ve vlastnictví státu. Dále je jeho
cílem podpora adaptačních opatření v krajině v souvislosti s klimatickými změnami ve
vodních, nelesních a lesních ekosystémech.
Program se dělí na šest podprogramů, které se liší předmětem podpory a možnými žadateli,
přičemž podprogramy zaměřené na adaptační opatření v krajině jsou žadatelsky otevřené a
realizace je možná na celém území ČR. U ostatních podprogramů může být žadatelem AOPK
ČR nebo správa NP a realizace je omezena na konkrétní území.
Státní fond životního prostředí ČR
Kontaktní a korespondenční adresa Státního fondu životního prostředí ČR
Olbrachtova 2006/9
140 00 Praha 4
Kanceláře SFŽP jsou ve 2.-5. patře budovy
tel.: 267 994 300
fax: 272 936 597
e-mail: dotazy@sfzp.cz
web: https://www.sfzp.cz/
Regionální pracoviště – Moravskoslezský kraj
Českobratrská 7 702 00 Ostrava 2
fax: 596 110 713
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tel: Irena Pocedičová, tel: 595 198 431
http://www.opzp.cz/
Dalším zajímavým programem je Ochrana biodiverzity (www.csop.cz), v rámci něhož jsou
podporovány i některé měkké (neinvestiční) aktivity.

Tabulkový přehled podle typu podporovaných záměrů
V následujících tabulkách jsou uvedeny přehledy vybraných dotačních titulů podle typu
podporované aktivity. Z důvodu značné různorodosti a složitosti dotačních titulů a
podporovaných aktivit, jsou uvedené tabulky pouze orientační. Vždy je nutno v případě
konkrétního záměru vyhledat podrobné informace daného dotačního titulu, seznámit se
s požadavky administrátora, zněním konkrétní výzvy, zjistit si způsobilé výdaje projektu (tedy
na co a jak lze prostředky čerpat) a nejlépe připravovaný záměr konzultovat na příslušném
pracovišti administrátora dotačního titulu. Seznam, stručný popis dotačních titulů a kontakty
jsou uvedeny výše.
Dotační programy pro obnovu kulturních památek
Památky
zapsané na
seznamu

Památky
nezapsané na
seznamu

Drobné
sakrální stavby

Muzea a
výstavní
expozice

Ministerstvo kultury

+

-

-

(+)

Program rozvoje venkova

+

+

+

+

Leader MAS Opavsko

+

+

+

+

Program obnovy venkova
MSK

+

+

+

+

Regionální operační
program

+

+

+

+

Podpora obnovy kraje
MMR

+

+

+

-

OPŽP

-

-

-

-

IOP

+

-

-

-

Nadace VIA

-

+

+

-

Nadace Veronica

-

-

-

+

Nadace Partnerství

+

+

+

+

Nadace OKD

+

+

+

+

Dotační program
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Dotační programy pro péči o přírodní bohatství a veřejnou zeleň

Veřejná
prostranství

Veřejná zeleň
(parky,
zahrady, aleje,
solitéry)

Přírodní
biotopy

Krajinný ráz

Program rozvoje venkova

+

+

-

-

Leader MAS Opavsko

+

+

-

-

Program obnovy venkova
MSK

+

+

-

-

Regionální operační program

+

+

-

-

Podpora obnovy kraje MMR

+

+

-

-

-

+

+

+

Nadace VIA

+

+

+

-

Nadace Veronica

+

+

+

+

Nadace Partnerství
Strom života

-

+

+

+

Dotační program MSK životní
prostředí

+

+

+

-

Nadace ČEZ

+

-

-

-

Nadace OKD

+

+

+

-

Dotační program

OPŽP
Program péče o krajinu
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Dotační programy pro podporu turistického ruchu a infrastruktury
Volnočasové
aktivity
(hřiště, dětská
hřiště,
klubovny)

Naučné
stezky, pěší
stezky,
cyklostezky

Infrastruktura
cestovního
ruchu

Environmentál
ní vzdělávání

Program rozvoje venkova
(hlavně opatření III.1.3. a osa
IV Leader)

+

+

+

+

Leader MAS Opavsko

+

+

+

+

Program obnovy venkova
MSK

+

+

+

-

+

+

+

-

Podpora obnovy kraje MMR

+

+

+

-

OPŽP

-

-

-

+

IOP

-

-

-

-

Nadace VIA

+

+

-

+

Nadace Veronica

-

+

-

+

Dotační program MSK životní
prostředí

-

+

-

+

Nadace ČEZ

+

+

-

+

Nadace OKD

+

+

-

+

Dotační program

Regionální operační program
ROP 3.2 a ROP 3.3
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Přílohy
Kompetence dle zákona č. 114/1992 Sb.

(Zákon o ochraně přírody a krajiny)
ve znění zákona č. 349/2009 Sb. a zákona č. 381/2009 Sb.
s účinností od 2.1.2010
je vyhotovena v elektronické podobě,
ke stažení na www.mikroregionhvozdnice.cz
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