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ÚVOD 

 
Milí Prostřednobečvané, 

velmi si vážím, že jste si otevřeli tento dokument. Strategický plán 

rozvoje většinou pro občany zní jako nějaká teorie a papír, který 

neřeší skutečné problémy obce. Věřím, že Prostřednobečvanský plán 

rozvoje 2030 (PPR2030) Vás přesvědčí, že tomu tak u nás není.  

Dokument nepsali lidé z druhé strany republiky, dokument jsem si nevymyslel já, ani nevznikl 

od stolu. Hlavním úkolem bylo zapojit do plánu co nejvíce občanů obce. Provedli jsme 

dotazníkové šetření. Získali jsme odpovědi od 215 respondentů, což je zhruba 12 % obyvatel. 

Občané nám vyjádřili, co se jim v obci nelíbí a do čeho by chtěli v budoucnu investovat. Zapojili 

jsme také 15 zástupců různých částí obce, předsedů spolků i občanů různých věkových kategorií. 

S těmito zástupci byly provedeny řízené rozhovory o problémech obce. Vše bylo doplněno o tzv. 

veřejné fórum. Setkání s Vámi občany, kde jsme vybírali největší problémy v obci. U stolů jsme 

navrhovali problémy a také hlasovali, které z nich jsou podle přítomných aktivních občanů 

největší. Díky Vám za zapojení, lépe známe, co obec a její občané potřebují.  

Co jsme tedy zjistili? Potvrdili jste, že nás nejvíc trápí doprava. A to zátěž ze silnice I/35 

i z turismu. Máme v plánu ochránit obyvatele před dopravou dobudováním chodníků na Novou, 

v Kněhyních či v Bacově – celkově téměř pět a půl kilometru nového chodníku. Máme v plánu 

ochránit obyvatele zavedením měření rychlosti jak na I/35, tak v Kněhyních, kde jezdí tisíce 

turistů na Pustevny – vzniknou celkem 3 měřící místa. Problémů, které chceme vyřešit, je 

mnohem více – bydlení, zázemí pro sport a volnočasové aktivity, je potřeba doplnit či 

modernizovat kanalizace a vodovody nebo vybavení pro hasiče. Však se začtěte níže. Shrnutí 

„stavu“ obce a jejich problémů je v tzv. SWOT analýze na straně 29 – tam si přečtete to 

nejdůležitější z úvodních 30 stran. Po SWOT analýze přichází vize – tedy obraz obce, jakou ji 

chceme mít v roce 2030 a strategie – to, jak tam dojdeme, co vše musíme udělat. A to, co občany 

zajímá nejvíc – co se přesně udělá je v tzv. akčním plánu, ten je přílohou 1 tohoto dokumentu. 

V něm plánujeme uskutečnit 48 projektů za více než půl miliardy. Zhruba 300 milionů korun 

chceme získat z dotací a menší druhá půlka má být obecní.  

Přečíst si můžete také zkrácenou verzi nebo se podívat na video spot: (zde bude odkaz) 

Váš 

 

 

Ing. Radim Gálik 

starosta  
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1. ANALYTICKÁ ČÁST  
 

1.1. Charakteristika obce 

Obec Prostřední Bečva leží v údolí řeky Rožnovské Bečvy, v krajinné oblasti Západní Beskydy, 10 

km východně od Rožnova pod Radhoštěm, s kterým je spojena silnici I. třídy I/35 vedoucí dále na 

hranici se Slovenskem. 

Obec je dle Zákona 128/2000 Sb., o obcích územně samosprávným celkem s vlastním majetkem. 

Zastupitelstvo obce má 11 členů. Obec pečuje o všestranný rozvoj svého území a o potřeby svých 

občanů. 

Katastrální území obce je součástí správního obvodu obce s rozšířenou působností a obce s 

pověřeným obecním úřadem Rožnov pod Radhoštěm. Obec je součástí dobrovolného svazku 

obcí Sdružení Mikroregion Rožnovsko.  

Obec usiluje o udržitelný rozvoj území vytvořením a dodržováním podmínek pro příznivé životní 

prostředí, hospodářský rozvoj a soudržnost obyvatel území. Rozvoj obce má podpořit nabídka 

nových ploch pro novou obytnou výstavbu v souladu s potřebami obce a s ohledem na životní 

prostředí a ekologickou únosnost území, dále ploch pro rozvoj veřejné infrastruktury (tzn. 

občanské vybavenosti, dopravní a technické infrastruktury), rozvoj služeb za účelem podpory 

hospodářství, vytváření pracovních míst a zabezpečení služeb v území, a ploch pro územní 

systém ekologické stability a krajinnou zeleň. Způsoby/podmínky rozvoje by měly respektovat 

požadavky na ochranu architektonických, urbanistických a přírodních hodnot území při navázání 

na dosavadní urbanistický a stavební vývoj celého katastrálního území obce.1 

 

1.1.1. Vybrané významné údaje  

Název obce a k.ú.: Prostřední Bečva  

Sídelní lokality: Adámky, Bacov, Dolní konec, Kněhyně, Střed 

ORP: Rožnov pod Radhoštěm Okres: Vsetín Kraj: Zlínský 

Celková výměra: 2 347,37ha2  Počet obyvatel: 17793 Rozsah poloh: 435–1206m n. 

Patřičnost k ochraně přírody: CHKO Beskydy, NATURA 2000 (Evropsky významná lokalita) 

Turistický cíl: NKP4 Pustevny (návštěvnost cca 0,5 mil. osob/ročně)5 

Dopravní napojení: Silnice I/35 

 
1 https://www.prostrednibecva.cz/assets/media/uzemni-plan.pdf, str. 2 
 
2 Zdroj: https://vdb.czso.cz, stav k 31.12.2020 

3 Zdroj: https://vdb.czso.cz, stav k 31.12.2020 

4 NKP = národní kulturní památka: https://pamatkovykatalog.cz/areal-pustevny-12655199  
5 https://zlin.rozhlas.cz/valassky-vaclavak-s-pul-milionem-lidi-za-rok-jak-zabranit-prelidneni-
pusteven-7783513  

https://www.prostrednibecva.cz/assets/media/uzemni-plan.pdf
https://vdb.czso.cz/
https://vdb.czso.cz/
https://pamatkovykatalog.cz/areal-pustevny-12655199
https://zlin.rozhlas.cz/valassky-vaclavak-s-pul-milionem-lidi-za-rok-jak-zabranit-prelidneni-pusteven-7783513
https://zlin.rozhlas.cz/valassky-vaclavak-s-pul-milionem-lidi-za-rok-jak-zabranit-prelidneni-pusteven-7783513
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1.1.2. Historie 

Obec vznikla na přelomu 16. a 17. století pasekářskou kolonizací postupující od Rožnova pod 

Radhoštěm a postupným vznikem jednotlivých pasekářských usedlostí. Dle K. J. Maliny se vznik 

obce na základě nalezených záznamů v matričních knihách datuje do roku 1703. Jako samostatná 

obec se ale Prostřední Bečva ustavila až počátkem 18. století. Název Prostřední Bečva „Mitter 

Becžwa" se poprvé objevuje v r. 1717, poté dále jako „Mittel Betschwa", „Prostřednj Beczwa". Ves 

byla pojmenována po toku řeky Bečvy a rozlišena je pouze přívlastkem od ostatních dvou Bečev 

(Horní a Dolní). 

Obec měla vždy převážně zemědělský charakter. Hlavním zaměstnáním obyvatel bylo 

pasekaření, pastva dobytka a práce v panských lesích. Možnosti obživy se rozšířily v první 

polovině 18. století, kdy byla do Prostřední Bečvy přemístěna sklářská huť. Příležitost k výdělku 

poskytovala také práce v lesích a těžba dřeva, které se splavovalo po Bečvě. V roce 1924 byla 

založena Národní jednota, která v obci organizovala všechen kulturní život.6 

Vzdělávací infrastruktura (školní výuka) se začala budovat až během 19. století. Roku 1879 byla 

otevřena nově postavená škola, ta byla přebudována v roce 1952 do podoby školy současné. 

Výuka probíhala také v Bacově a Kněhyni.  

V letech 1897 až 1899 byly na Pustevnách, které jsou součástí katastru obce podle projektu 

slovenského architekta Dušana Jurkoviče (1868 – 1947), vybudovány tzv. turistické útulny s 

názvy Libušín a Maměnka. Areál Pusteven byl v roce 1995 prohlášen za národní kulturní památku.  

 

1.1.3. Geografie 

Obec Prostřední Bečva je součástí krajinného celku Rožnovsko a krajinného prostoru Bečvy. 

Kulturní krajina s reliéfem vrchovin a hornatin s výrazným podílem lesa a trvalých travních 

porostů je vhodná pro lesní hospodářství a dále pro rekreaci a pasekářský způsob využívání 

 
6 https://www.mistopisy.cz/pruvodce/obec/7122/prostredni-becva/historie/ 
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lesního území. Krajina je tak atraktivní především pro dlouhodobou rekreaci a cestovní ruch se 

sportovním zaměřením.  

Na uchování této krajiny a vhodného způsobu jejího využití je pamatováno také v ÚP obce, který 

omezuje rozvoj zástavby mimo zastavěné území, stabilizuje plochy lesní, přírodní a zemědělské, 

stabilizuje plochy stávající rekreace7.  

Graf níže zachycuje převahu lesních pozemků a trvalých travních porostu. 

 

8 

 

Hlavní část obce leží v údolí Rožnovské Bečvy (Dolní konec, Nová, Střed), další v bočních údolích 

Kněhyně a Bacov a na stráních po levém břehu řeky Bečvy (Adámky). Mimo uvedené části s více 

soustředěným osídlením se nachází množství rozptýlených osad a samot v horských údolích a 

na stráních.9 

Celé katastrální území obce leží v Chráněné krajinné oblasti Beskydy. Obec se rozkládá ve všech 

4 zónách CHKO. Na katastrální území obce zasahuje jihozápadní částí Národní přírodní 

rezervace Kněhyně – Čertův mlýn, která byla vyhlášená roku 1982 kvůli ochraně přirozených 

vrcholových smrčin a je nejrozsáhlejší rezervací v Moravskoslezských Beskydech. 

Čertův mlýn je nejvyšší bod Zlínského kraje, nacházející se 2,5km východně od Pusteven. Vrchol 

hory je zalesněný smrkovým lesem bez výhledů. 

 

 
7 https://www.prostrednibecva.cz/uzemni-plan-2  
8 https://vdb.czso.cz/ 
9 http://www.roznovsko.cz/obce/obec-prostredni-becva  

Druhy pozemků (ha)

Zahrady

Ovocné sady

Trvalé travní porosty

Lesní pozemky

Vodní plochy

Zastavěné plochy

Ostatní plochy

https://cs.wikipedia.org/wiki/Chr%C3%A1n%C4%9Bn%C3%A1_krajinn%C3%A1_oblast_Beskydy
https://www.prostrednibecva.cz/uzemni-plan-2
http://www.roznovsko.cz/obce/obec-prostredni-becva
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1.2. Obyvatelstvo a územní rozvoj 
  

1.2.1. Demografie 

Z demografických tabulek, viz níže, vyplývá, že v obci roste nejen věková skupina nad 65 let, což 

je celorepublikový trend, ale v posledních pěti letech roste také počet dětí ve věku 0-14 let. To 

lze označit za pozitivní vývoj. Průměrný věk obyvatel obce, stejně jako v celé ČR, však stále 

pozvolna roste. Obec tak není v trendu nikterak odchýlená od situaci v ČR. 

Tab. Demografický vývoj - Stav obyvatel k 31.12. 

  2016 2017 2018 2019 2020 

Počet obyvatel celkem 1 742 1 738 1 742 1 764 1 779 

v tom  
podle pohlaví 

muži 851 862 865 872 879 

ženy 891 876 877 892 900 

v tom  
ve věku (let) 

0-14 258 277 277 285 293 

15-64 1 163 1 147 1 146 1 144 1 144 

65 a více 321 314 319 335 342 

Tab. Průměrný věk - srovnání trendu stárnutí populace 

  2016 2017 2018 2019 2020 

Česká republika 42,0 42,2 42,3 42,5 42,6 

Prostřední Bečva 42,4 42,1 42,4 42,4 42,6 
 10 

Tab. Územní změny, počty obyvatel, narození, zemřelí, stěhování (1971-2020) - výběr 

Rok Stav 1.1. Narození Zemřelí Přistě- 
hovalí 

Vystě- 
hovalí 

Přírůstek 
přirozený 

Přírůstek 
migrační 

Přírůstek 
celkový 

Stav 
31.12. 

1971 1 816 29 19 26 58 10 -32 -22 1 794 

1980 1 589 22 22 21 68 - -47 -47 1 542 

1990 1 566 14 22 51 40 -8 11 3 1 569 

2000 1 689 12 24 29 31 -12 -2 -14 1 675 

2010 1 687 19 20 21 20 -1 1 - 1 687 

2011 1 679 21 17 25 28 4 -3 1 1 680 

2012 1 680 24 15 47 26 9 21 30 1 710 

2013 1 710 13 17 32 22 -4 10 6 1 716 

2014 1 716 22 19 39 29 3 10 13 1 729 

2015 1 729 18 13 25 34 5 -9 -4 1 725 

2016 1 725 25 23 49 34 2 15 17 1 742 

2017 1 742 20 29 39 34 -9 5 -4 1 738 

2018 1 738 16 21 36 27 -5 9 4 1 742 

2019 1 742 16 14 51 31 2 20 22 1 764 

2020 1 764 14 16 30 13 -2 17 15 1 779 
11 

 
10 https://vdb.czso.cz/  
11 https://www.czso.cz/csu/czso/databaze-demografickych-udaju-za-obce-cr  

https://vdb.czso.cz/
https://www.czso.cz/csu/czso/databaze-demografickych-udaju-za-obce-cr
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Také tabulka zobrazující změny počtu osob ukazuje zejména v posledních 8 letech na stabilní 

nárůst obyvatel obce. Nejméně obyvatel (ze sledovaného období 1971-2020) měla obec v roce 

1980 a to 1542, kdy byl ukončen negativní migrační trend ze 70. let, kdy obec mezi léty 1971-1980 

opustilo 388 osob. Naopak kladný přírůstek lze sledovat v porevolučních letech (1990-1995) a 

poté od roku 2012, kdy byl také schválen a vydán Územní plán Prostřední Bečva, a to i dle 

statistiky mělo pozitivní dopad na nastartování růstu počtu obyvatel. Územní plán vyčleňuje nové 

plochy bydlení a občanské vybavenosti, které jsou však prioritně situovány ve vazbě na 

zastavěné území obce v návaznosti na stávající zástavbu rodinných domů a rekreačních objektů 

a v prolukách stávající zástavby, a to především po obou stranách komunikace I/35 a dále 

v částech obce „Bacov“, „Kněhyně“ a „Adámky“. Takto definované nové plochy sice splňují 

požadavek na udržitelný rozvoj obce s důrazem na zachování jejího rázu a krajiny, ale nabídka 

je tak stále nedostatečná vůči poptávce. Navíc, chybějící nové plochy bydlení mají za efekt 

neustálé navyšování cen ploch stávajících/dostupných. 

 

Tab. Dokončené byty v obcích (SO ORP Rožnov pod Radhoštěm) 

  2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

ORP Rožnov pod 
Radhoštěm 

123 113 97 114 70 86 84 82 72 87 137 176 

Dolní Bečva 7 5 8 19 5 5 6 7 11 4 6 7 

Horní Bečva 6 16 9 7 5 9 6 5 7 12 5 9 

Hutisko-Solanec 12 11 8 7 7 9 - 10 6 9 21 7 

Prostřední Bečva 8 6 7 22 6 4 2 12 5 7 9 7 
12 

Tab. Dokončené byty 
 byty celkem v rodinných domech v bytových domech 

2016 12 12 - 

2017 5 5 - 

2018 7 5 - 

2019 9 5 - 

2020 7 7 - 

 

Statistika dokončených bytů (všechny v rámci rodinných domů) ukazuje, že stavební ruch 

v oblasti bydlení v obci stagnuje či klesá. Průzkum provedený u realitních kanceláří k datu 8. 10. 

2021 ukazuje nabídku prodeje dvou větších rodinných domů a jednoho pozemku s omezeními. Je 

tady zřejmé, že poptávka silně převyšuje nabídku parcel a nemovitostí k bydlení.   

Ekonomická základna obce je průměrná, většina ekonomicky aktivních obyvatel vyjíždí z obce 

za zaměstnáním. Protože obec plní převážně funkci obytnou, navrhuje v ÚP rozvojové plochy 

 
12 https://vdb.czso.cz/vdbvo2/faces/cs/index.jsf?page=vystup-
objekt&z=T&f=TABULKA&skupId=686&katalog=30836&pvo=BYT04-B&pvo=BYT04-
B&pvokc=65&pvoch=7206&c=v3~8__RP2020#w=  

https://vdb.czso.cz/vdbvo2/faces/cs/index.jsf?page=vystup-objekt&z=T&f=TABULKA&skupId=686&katalog=30836&pvo=BYT04-B&pvo=BYT04-B&pvokc=65&pvoch=7206&c=v3~8__RP2020#w
https://vdb.czso.cz/vdbvo2/faces/cs/index.jsf?page=vystup-objekt&z=T&f=TABULKA&skupId=686&katalog=30836&pvo=BYT04-B&pvo=BYT04-B&pvokc=65&pvoch=7206&c=v3~8__RP2020#w
https://vdb.czso.cz/vdbvo2/faces/cs/index.jsf?page=vystup-objekt&z=T&f=TABULKA&skupId=686&katalog=30836&pvo=BYT04-B&pvo=BYT04-B&pvokc=65&pvoch=7206&c=v3~8__RP2020#w
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hlavně pro bydlení, které mohou druhotně zajistit i posílení ekonomické základny obce novými 

službami spojenými s výstavbou rodinných domů.13 

Tab. Vyjíždějící do zaměstnání a škol v obci 

Vyjíždějící, doba cesty 
Zaměstnaní 

Žáci a studenti 
celkem muži ženy 

Vyjíždějící do zaměstnání a škol 285 143 142 123 

v tom:         

v rámci obce 18 8 10 6 

do jiné obce okresu 210 101 109 79 

do jiného okresu kraje 2 2 - 8 

do jiného kraje 49 27 22 29 

do zahraničí 6 5 1 1 

Vyjíždějící denně mimo obec 232 115 117 84 

z toho doba cesty:         

do 14 minut 46 23 23 26 

15 - 29 minut 97 44 53 33 

30 - 44 minut 58 27 31 9 

45 - 59 minut 23 15 8 9 

60 - 89 minut 6 4 2 4 

90 a více minut 2 2 - 2 

Zaměstnaní bez stálého pracoviště 32 31 1 x 

Zaměstnaní a žáci s nezjištěným  
místem pracoviště, školy v ČR 

17 13 4 5 

14 

Tab. Nezaměstnanost v obci Prostřední Bečva 

Stav k 

Uchazeči o zaměstnání v evidenci 
úřadu práce - dosažitelní 

Podíl nezaměstnaných 
osob (v %) Pracovní místa v 

evidenci úřadu práce 
celkem ženy celkem ženy 

31.12.2016 76 34 6,54 5,91 27 

31.12.2017 61 21 5,25 3,68 8 

31.12.2018 58 19 5,06 3,40 10 

31.12.2019 33 16 2,88 2,87 19 

31.12.2020 51 28 4,46 5,02 18 
15 

Postupně snižující se podíl nezaměstnanosti v posledních letech, kdy podíl nezaměstnaných 

klesal z 6,54 % v roce 2016 až na 2,88 %  roce 2019,  narušuje rok 2020. Lze předpokládat, že 

 
13 https://www.prostrednibecva.cz/uzemni-plan-2  
14 Tab. 115 Vyjíždějící do zaměstnání a škol v obci, Český statistický úřad, Veřejná databáze, SLDB2011, 
https://vdb.czso.cz/vdbvo2/faces/cs/index.jsf?page=vystup-
objekt&z=T&f=TABULKA&katalog=30782&pvo=OTOB115&u=v97__VUZEMI__43__544698#w=  
15 https://vdb.czso.cz/vdbvo2/faces/cs/index.jsf?page=vystup-
objekt&pvoch=7206&pvokc=65&pvo=ZAMD004&z=T&f=TABULKA&katalog=30853&c=v3~2__RP2016MP12DP
PDM&&str=v135#w=  

https://www.prostrednibecva.cz/uzemni-plan-2
https://vdb.czso.cz/vdbvo2/faces/cs/index.jsf?page=vystup-objekt&z=T&f=TABULKA&katalog=30782&pvo=OTOB115&u=v97__VUZEMI__43__544698#w
https://vdb.czso.cz/vdbvo2/faces/cs/index.jsf?page=vystup-objekt&z=T&f=TABULKA&katalog=30782&pvo=OTOB115&u=v97__VUZEMI__43__544698#w
https://vdb.czso.cz/vdbvo2/faces/cs/index.jsf?page=vystup-objekt&pvoch=7206&pvokc=65&pvo=ZAMD004&z=T&f=TABULKA&katalog=30853&c=v3~2__RP2016MP12DPPDM&&str=v135#w
https://vdb.czso.cz/vdbvo2/faces/cs/index.jsf?page=vystup-objekt&pvoch=7206&pvokc=65&pvo=ZAMD004&z=T&f=TABULKA&katalog=30853&c=v3~2__RP2016MP12DPPDM&&str=v135#w
https://vdb.czso.cz/vdbvo2/faces/cs/index.jsf?page=vystup-objekt&pvoch=7206&pvokc=65&pvo=ZAMD004&z=T&f=TABULKA&katalog=30853&c=v3~2__RP2016MP12DPPDM&&str=v135#w
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stejně jako na celém území ČR proticovidová opatření opět nezaměstnanost navýšila. V případě 

Prostřední Bečvy se jedná o nárůst na 4,46 % v roce 2020. 

 

 

1.3. Infrastruktura  

 

1.3.1. Veřejná infrastruktura 

Obec spravuje a udržuje veřejná prostranství a zeleň, které mají společenský, historicko-

kulturní a shromažďovací význam. Veřejné prostranství Centrum obce je vybaveno tak, aby 

splňovalo funkci informační, obslužnou, společenskou a rekreační. Sídelní zeleň (plochy veřejné 

zeleně, zeleň kolem vodních toků, stromořadí, jednotlivé vzrostlé stromy), včetně zeleně  

v centru obce, je udržována ve smyslu zajištění stability, bezpečnosti a účelnosti pro obyvatele 

i návštěvníky obce. 

 

1.3.2. Technická infrastruktura 

V obci je od roku 1994 vybudován veřejný vodovod. Hlavním zdrojem vody jsou toky Cípková a 

Hutě. Z nich je voda odebírána pro účely úpravy na pitnou vodu. V roce 2018 proběhla 

modernizace úpravny vody. Kvalita vody je pravidelně monitorována a splňuje normy. 

V některých obdobích se objevuje problém s kalem, ten však nemá dopad na nezávadnost vody.  

V obci je vybudován systém splaškové kanalizace napojený do mechanické biologické čističky 

odpadních vod ve vlastnictví obce Horní Bečva. Kanalizaci i ČOV provozuje společnost Kanalizace 

Bečva s.ro. (spoluvlastníky jsou obec Prostřední Bečva 49 %, obec Horní Bečva – 49 % a 

 0  10  20  30  40  50  60  70  80  90

A Zemědělství, lesnictví, rybářství
B-E Průmysl celkem

F Stavebnictví
G Velkoobchod a maloobchod ...

H Doprava a skladování
I Ubytování, stravování…

J Informační a komunikační činnosti
K Peněžnictví a pojišťovnictví

L Činnosti v oblasti nemovitostí
M Profesní, vědecké a ...

N Administrativní a…
O Veřejná správa a obrana...

P Vzdělávání
Q  Zdravotní a sociální péče

R Kulturní, zábavní…
S Ostatní činnosti

Graf Počet podnikatelských subjektů podle převažující činnosti k 31.12.2020

Registrované
podniky

Podniky se
zjištěnou aktivitou
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Dobrovolný svazek obcí Prostřední Bečva a Horní Bečva – 2 %). Kanalizace není kompletní ve 

všech lokalitách, v obci jsou stále nemovitosti nenapojené na obecní kanalizaci a využívající 

bezodtokových jímek s trativody. Novostavby v okrajových částech využívají domovních čističek 

nebo septiků.  

Obec je zásobována zemním plynem ze středně tlakového plynovodu přivedeného od obce Dolní 

Bečva. Doplňkovým topným médiem zůstává elektrická energie, biomasa (dřevní hmota) či 

fosilní paliva. 

Obec přikládá důležitost nakládání s odpady. Zajišťuje svoz komunálního odpadu včetně 

tříděného odpadu, zajišťuje odvoz bioodpadu pomocí velkoobjemových kontejnerů, spravuje 

kontejnerová hnízda a provozuje sběrný dvůr. V roce 2017 obec zavedla motivační evidenční 

systém odpadů Econit, který monitoruje produkci směsného odpadu a tříděného odpadu. 

Podstatná část obec je vybavena LED veřejným osvětlením, které je umístěno v části obce tak, 

aby byla zajištěna bezpečnost chodců. V obci se nacházejí stále části dosud nepokryté veřejným 

osvětlení. Aby nedocházelo ke zbytečnému světelnému znečištění území, dochází k vypínání 

osvětlením. Vzhledem k poloze obce ležící na řece Bečvě, a tedy v záplavovém území, má obec 

vypracovaný Povodňový plán. 

Obec je pokryta telefonním/mobilním i internetovým signálem. Jsou ale části, kde signál 

dostupný není, viz obr. níže. Pevné internetové připojení je zajišťováno soukromými subjekty, 

povětšinou se jedná o pokrytí wifi. Stabilní varianta kabelového rozvodu internetu zde není.  

Obr. Mapa pokrytí mobilním signálem pro volání T-mobile  

 

16 

 

 
16 https://www.t-mobile.cz/podpora/mapa-pokryti 
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1.3.3. Dopravní infrastruktura 
 

Komunikace 

Obec je dobře napojena na 

ostatní obce kraje a na sousední 

Slovenskou republiku silnicí I. 

třídy, která prochází obcí 

v místech největší koncentrace 

jejího osídlení. Silnice II. a III. třídy 

mají místní obslužný význam, 

napojují území na nadřazenou 

silniční síť. Síť místních 

komunikací III. a IV. třídy a 

účelových komunikací, které jsou 

ve správě obce a zahrnují 

vozovky, chodníky, cyklostezky, 

parkoviště a prostranství, pěšiny 

i hřbitovní cesty, doplňuje 

zbývající přístupové trasy 

k objektům a plochám v obci a 

má obslužný význam. 

 

Tab. Komunikace v obci 

Označení Třída Označení Prvky Popis trasy Počet 
Délka 
(km) Vlastník 

Silnice I 35 vozovka 
Hustopeče n. B - 

HB 1 4,1 stát 

Silnice II 481 vozovka 
PB - Velké 
Karlovice 1 0,4 kraj 

Silnice III 
1880 
4837 vozovka 

PB - Bacov 
PB - Pustevny 2 

1,9 
9,0 kraj 

Místní kom. III  

vozovka, 
parkoviště, 
prostranství Prostřední Bečva 37 11,5 obec 

Místní kom. IV  

chodník, 
cyklostezka Prostřední Bečva 17 2,8 obec 

Účelová  
komunikace   

vozovka, 
parkoviště, 

prostranství,  
chodník, cesta 

hřbitovní, pěšina Prostřední Bečva 192 48,9 

obec, 
podíl 
obce,  

soukromý 
vlastník 
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Hustota dopravy 

Dle Sčítání dopravy z roku 2016 je intenzita dopravy především na úseku silnice I/35 protínající 

obec středně vysoká (6709 vozidel/24 hod.). V porovnání s rokem 2010 však zaznamenala 

mírný pokles (7321 vozidel/24hod), viz Obr. níže.  

 

 

17 

 

Přítomnost silnice I. třídy a zvýšená intenzita dopravy je zdrojem hluku a znečištění ovzduší 

v zastavěném území obce či v jeho blízkosti. Je také rizikovým prvkem z hlediska bezpečnosti 

pohybu obyvatel i dopravy jako takové. 
 

Tab. Hustota dopravy [počet vozidel/24hod]  

Silnice úsek 

hustota  
motor. 
vozidel  
celkem 

osobní i  
dodávková  

motor. 
vozidla 

jednostopá  
motor. 
vozidla 

těžká 
motor.  
Vozidla 

cyklistická 
doprava 

I/35 

PB, vyús. 481 na Soláň 
- 
zaús. 4837 od Pusteven 6709  5605  118  986  769 

4837 

Pustevny - 
zaúst. 4837 od 
Pusteven do I/35 1089  942  19  128  98  

 
17 2016, http://scitani2016.rsd.cz/pages/map/default.aspx  

http://scitani2016.rsd.cz/pages/map/default.aspx
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Dle Sčítání dopravy (2016) se intenzita dopravy příliš neliší vzhledem k části týdne. O víkendech 

je intenzita dopravy jen o čtvrtinu nižší než v pracovní dny. Rozdíl tvoří omezení jízd těžkých 

nákladních vozidel právě o víkendech. Hustota osobní dopravy je tak přibližně stejná po celý 

týden. V pracovní dny je intenzita dopravy tvořena zejména dojíždějícími za prací či do škol. Ve 

volných dnech pak převažují na cestách turisté, směřující do rekreačních nebo turistických cílů 

či oblastí (např. Pustevny, Beskydy, Slovensko). V posledních letech roste dopravní zátěž obce, 

hlavně v části Kněhyně. Je to z důvodu vyšší návštěvnosti Pusteven a stezky Valaška. Růst počtu 

návštěvníků dokladuje také následující tabulka19.  

 

Tab. Počet parkujících na parkovišti Pustevny 

Rok Počet parkujících 

2018 56307 

2019 76659 

2020 87873 

 

Nehody 

Frekventovaná silnice I. třídy napřímo protínající obec a silnice III. třídy vedoucí přes část 

Kněhyně na Pustevny představují zvýšené bezpečnostní riziko pro obyvatele obce i turisty.  
 

Tab. Nehody v obci 31. 7. 2006 - 31. 7. 2021 

Druh nehody počet 

srážka s lesní zvěří  45 

srážka s jedoucím nekolejovým vozidlem 44 

srážka s pevnou překážkou 41 

havárie 20 

srážka s vozidlem zaparkovaným, odstaveným 16 

srážka s chodcem 13 

srážka s domácím zvířetem 5 

jiný druh nehody 2 

celkem 186 
 

Dle aplikace Dopravní nehody v ČR20 Centra dopravního výzkumu21 bylo Policií ČR evidováno 

v časovém rozmezí 31. 07. 2006 – 31. 07. 2021 celkem 186 nehod, z toho 4 smrtelné (ke smrtelným 

 
18 Vlastní zpracování na základě dat z: 
http://scitani2016.rsd.cz/pages/results/section/default.aspx?l=Zl%C3%ADnsk%C3%BD%20kraj  
19 Zdroj: obec Prostřední Bečva 
20 https://nehody.cdv.cz/  
21 https://www.cdv.cz/  

http://scitani2016.rsd.cz/pages/results/section/default.aspx?l=Zl%C3%ADnsk%C3%BD%20kraj
https://nehody.cdv.cz/
https://www.cdv.cz/
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nehodám došlo vždy na silnici I/35). Ze statistik však vyplývá, že nejčastěji (45x ze 186) dochází 

k dopravním nehodám způsobených srážkou s lesní zvěří (z 84 % došlo ke srážce na I/35). Na 

Pustevnách se jedná především o nehody klasifikované jako srážka s vozidlem zaparkovaným, 

odstaveným. 

K nehodě klasifikované jako srážka s chodcem došlo 13x (z toho 2x usmrcení, 4x těžké zranění).  

Tab. Druh nehody Srážka s chodcem 

poř. datum čas příčina nehody místo nehody následek 

1 
18.11.2015 
(středa) 

17:30 nezaviněná řidičem 
4837, před 
Kněhyní 

lehce 
zraněno 

2 

19.4.2009 
(neděle) 

 
nepřizpůsobení rychlosti viditelnosti 
(mlha, soumrak, jízda v noci na 
tlumená světla apod.) 

I/35, křížení tras 
mezi HZ a OÚ 

usmrceno 

3 
22.10.2016 
(sobota) 

17:20 chodci na vyznačeném přechodu 
I/35, u hasičské 
zbrojnice 

těžce 
zraněno 

4 
5.10.2008 
(neděle) 

18:35 jiný druh nepřiměřené rychlosti 
I/35, křížení tras 
mezi HZ a OÚ 

těžce 
zraněno 

5 

12.12.2013 
(čtvrtek) 

16:57 
nepřizpůsobení rychlosti viditelnosti 
(mlha, soumrak, jízda v noci na 
tlumená světla apod.) 

I/35, křížení tras 
pod kostelem 

těžce 
zraněno 

6 
11.6.2016 
(sobota) 

11:00 nesprávné otáčení nebo couvání 
Pustevny, 
parkoviště 

lehce 
zraněno 

7 
18.8.2012 
(sobota) 

22:19 
řidič se plně nevěnoval řízení 
vozidla 

4837, před 
Kněhyní 

lehce 
zraněno 

8 
27.2.2017 
(pondělí) 

7:30 chodci na vyznačeném přechodu 
I/35, u hasičské 
zbrojnice 

lehce 
zraněno 

9 
22.2.2020 
(sobota) 

19:10 
řidič se plně nevěnoval řízení 
vozidla 

4837, Pod Skalou 
těžce 
zraněno 

10 
20.11.2011 
(neděle) 

5:05 nezaviněná řidičem 
I/35, křížení tras 
mezi HZ a OÚ bez zranění 

11 

4.12.2020 
(pátek) 

23:25 
vyhýbání bez dostatečného bočního 
odstupu  
(vůle) 

4837, Pod Skalou lehce 
zraněno 

12 
16.2.2017 
(čtvrtek) 

18:05 jiný druh nepřiměřené rychlosti 
I/35, křížení Na 
Nové usmrceno 

13 
11.2.2019 
(pondělí) 

12:00 nezaviněná řidičem 4837, Kněhyně 
lehce 
zraněno 

22 

Dopravně-bezpečnostní prvky (chodníky, přechody, zpomalovače rychlosti) 
Pěší doprava je vedena převážně mimo chodníky podél komunikací. V obci je 18 chodníků v délce 

2571,7 m, dále 1288 m cyklochodníku a 2 cyklostezky v délce 210,1 m. Ošetřené křížení pěších tras 

se silnicemi je v katastru obce pouze v jednom případě, a to po značeném přechodu pro chodce 

(u hasičské zbrojnice přes I/35).  

 
22 Tab. Nehody srážka s chodcem na silnici I35 
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Dopravně bezpečnostní opatření jako jsou chodníky či přechody pro chodce, je potřeba doplnit 

především v úsecích hlavních silničních tahů a v místech se zvýšeným pohybem osob, tedy 

souběžně se silnicí I/35 a silnicí 4837 od zaústění do I/35 (areál Zavadilky) po část Kněhyně, 

minimálně v úseku vedení modré turistické trasy.  

Hromadná doprava a zastávky 

V obci se nenachází železniční, vodní ani letecká zařízení, není ani přímo napojena na železniční 

či dálniční síť. Hromadná doprava v obci je však 

dostatečně obsluhována autobusy dopravních 

společností. Autobusové linky spojují sousední obce a 

propojují Prostřední Bečvu se spádovými městy 

Zlínského kraje, jako je Rožnov pod Radhoštěm, 

Valašské Meziříčí a Vsetín i s cíli v kraji 

Moravskoslezském ve směru na Ostravu či Pustevny. 

Celkem 4 pravidelné autobusové linky jsou součástí 

Integrované dopravy Zlínského kraje23  a autobusová 

doprava tak má zajištěnou návaznost na železniční 

spoje v Rožnově pod Radhoštěm. Vozidla, která 

obsluhují oblast obce, jsou ve velké míře bezbariérová. 

Na katastru obce je 12 zastávek veřejné autobusové 

dopravy (Bacov, škola; Bártek; hotel Zavadilka; 

Kněhyně, Skokan; Na Nové; Pod Tanečnicí huť; Pod 

Tanečnicí lom; požární dům; Pustevny konečná; 

Pustevny rozc. Skal.; rozc. Nová; U Šírů) viz obr. Níže.  

1.4. Služby v obci 

1.4.1. Občanská vybavenost 

V obci jsou dostupné všechny základní služby. V domě služeb je zdravotní středisko s ordinací 

praktického lékaře, pediatra a zubaře a dále výdejna léčiv. Odliv lékařů z menších obcí do 

velkých měst a zvyšující se průměrný věk pediatrů, zubařů se projevuje i v obci. Je složité nalézt 

pro obec pediatra, stávající praktikující zubní lékař nepokrývá kapacitně potřeby občanů obce.  

Je zde pobočka České pošty, veřejná knihovna a kadeřnictví. V celé obci je několik prodejen 

potravin a smíšeného zboží, dále několik restauračních a ubytovacích zařízení. V obci jsou dva 

sbory dobrovolných hasičů - SDH Prostřední Bečva a SDH Kněhyně a jedna jednotka se dvěma 

výjezdovými družstvy. Každý sbor má svou požární zbrojnici a techniku.  

V obci je vysvěcen kostel sv. Zdislavy. Obec spadá pod Římskokatolickou farnost Dolní Bečva. 

V obci je provozován hřbitov. 

Obec nabízí Free WIFI dostupnou na veřejných místech (Náves, Knihovna, Biotop, Obecní úřad, 

Požární dům a Sokolovna, včetně autobusových zastávek).24 

 
23 https://www.idzk.cz/  
24 https://www.prostrednibecva.cz/lekari-sluzby-ostatni-1  

https://www.idzk.cz/
https://www.prostrednibecva.cz/lekari-sluzby-ostatni-1
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1.4.2. Komunikace s veřejností 

Obec PB komunikuje se svými občany a veřejností několika kanály, tak aby byly kvalitně 

informovány všechny věkové skupiny obyvatel bez ohledu na vzdělání či sociální postavení.  

Obec hojně využívá internetové nástroje pro sdělování informací veřejnosti. Komunikuje skrze 

webové stránky obce dostupné na www.prostrednibecva.cz či facebookovou stránku obce 

dostupnou na www.facebook.com/obec.prostredni.becva. Pro hlášení závad nebo podnětů či 

zjištění informací o obci lze využít také mapový portál GObec, který je dostupný na 

www.gobec.cz/prostredni-becva/. Aktuální obrázek obce je možné si zobrazit prostřednictvím 

Web kamer (Prostřední Bečva Nová, Prostřední Bečva – Kostel, Pustevny). 

Obec disponuje obecním rozhlasem. Hlášení rozhlasu je nástroj jak varovný, tak také informační 

pro upozornění občanů na události, služby, akce či změny v obci. Přepis jednotlivých hlášení je 

dostupný také elektronicky na webových stránkách obce. 

Zpravodaj obce vydává Obecní úřad Prostřední Bečva s povolením MK ČR ev. č. MK ČR E 11192, v 

nákladu 670 ks, celobarevně. Zpravodaj je zdarma, vychází 1x měsíčně, zpravidla na konci měsíce, 

a následně je roznášen do všech domácností na Prostřední Bečvě. Zpravodaj je dostupný také 

elektronicky na webových stránkách obce. 

 

1.4.3. Vzdělávací infrastruktura 

V obci je Základní škola a Mateřská škola rozdělena do dvou budov (střed a Kněhyně). Základní 

škola a Mateřská škola Prostřední Bečva tvoří jednu příspěvkovou organizaci obce.  

ZŠ Prostřední Bečva je školou malotřídní (1. – 5. třída). Ve školním roce 2021/22 školu navštěvuje 

92 žáků. ZŠ je neustále modernizována a kvalitně vybavena (interaktivní tabule ve třídách, 

jazyková a počítačová učebna, školní knihovna, venkovní učebna, keramická pec). Sportovní 

zázemí tvoří vybavená tělocvična, zahrada školy a nové multifunkční hřiště. V ZŠ funguje školní 

družina, která pořádá také zájmové kroužky pro děti (Dramaťák, Let´s play a Hýbejme se). 

MŠ – střed (č.p. 440) je umístěna ve středu obce Prostřední Bečva. Kapacita MŠ je 60 dětí. Škola 

je panelová, dvoutřídní (třídy dle věku dětí). K budově MŠ náleží prostorná zahrada. MŠ v 

Kněhyních (č.p. 216) je odloučeným pracovištěm MŠ - střed, je umístěna v centru části Prostřední 

Bečvy – Kněhyně 216. Jde o jednotřídní MŠ zbudovanou z původní základní školy. Kapacita MŠ je 

20 dětí. K budově mateřské školy náleží zahrada. V druhé části budovy je soukromý byt, který 

má samostatný vchod. Všechny budovy škol prošly v posledních letech rekonstrukcí.  

Školní jídelna, která sídlí v budově MŠ - střed, zabezpečuje stravování také pro děti a 

zaměstnance základní školy a Mateřské školy v Kněhyních, kam jim jídlo dováží zaměstnanci 

obecního úřadu. 

http://www.prostrednibecva.cz/
http://www.facebook.com/obec.prostredni.becva
https://www.gobec.cz/prostredni-becva/
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25 

 

1.4.4. Sportovní infrastruktura 

V obci lze nalézt základní až nadstandartní prvky sportovní infrastruktury, což je dáno také 

lokalizací obce a jejím turistickým potenciálem. Obcí vedou turistické a cyklistické trasy (viz 

1.6.3), v zimě jsou upravovány běžkařské tratě, které ve velké míře kopírují cyklotrasy (směr 

Pustevny, Soláň, Třeštík či Rožnov pod Radhoštěm). Katastrem obce prochází Beskydská 

Magistrála (Skalíkova Louka - Martiňák) a leží v něm část lyžařského areálu Pustevny. 

Dále je v obci fotbalové hřiště se zázemím, sokolovna, tělocvična, venkovní sportoviště při ZŠ, 

tři dětská hřiště  a  sportovně rekreační areál v blízkosti Obecního úřadu, kde se nachází koupací 

biotop – koupaliště, víceúčelové a tenisové hřiště s cvičnou stěnou, hřiště na streetball, 

workoutové hřiště, dětské herní prvky.26   

 

1.4.5. Kulturní a společenská infrastruktura 

V obci jsou k dispozici 4 větší vnitřní prostory vhodné a využívané pro pořádání kulturních a 

společenských akcí, Sokolovna (kapacita 80 osob) a kulturní dům v Kněhyních (kapacita 120 

osob), které jsou v majetku obce a dále příležitostně Kostel Sv. Zdislavy či sál v Areálu Zavadilky 

a Valašského Šenku.  

 
25 https://www.google.com/maps  
26 http://www.biotopbecva.cz/ 

https://www.google.com/maps
http://www.biotopbecva.cz/


19 
 

Tab. Vnitřní společenská infrastruktura 

Prostor Vlastník Kapacita 
Sociální 
zázemí Bezbariérovost 

Sokolovna obec PB 80 
Ano, 

v přízemí ne 

Sál hasičské zbrojnice v Kněhyních obec PB 120 ano ano 
Kostel Sv. Zdislavy – koncerty klasické 
hudby farnost 320 ano ano 

Sál v Areálu Zavadilky a Valašského šenku soukromý 200 ano ano 
 

K venkovním akcím jsou využívány návez, výletiště Kněhyně, prostor před Sokolovnou, výletiště 

nad točnou v Bacově nebo venkovní areál Zavadilka.  

V obci jsou každoročně pořádané akce typické pro venkovský ráz, jako je Slet čarodějnic, Pouť, 

Kácení máje v Bacově, Myslivecký výlet, Rozsvěcování vánočního stromku, Mezinárodní festival 

dechových hudeb, Valašský letňák – letní kino.27 Již tradičně je pořádán Den obce, dále koncerty 

v Kostele Sv. Zdislavy a pro děti jsou připravovány dětské pořady (např. divadlo). 

1.4.6. Sociální služby 

Tab. Sociální služby k 31. 12. 2019 

 Sociální služba  
Prostřední Bečva 

Rožnov pod 
Radhoštěm 

Počet 
zařízení 

Počet míst 
 v zařízeních 

Počet 
zařízení 

Počet míst 
 v zařízeních 

Domovy pro seniory - - 1 200 

Domovy pro osoby se zdravotním postižením - - - - 

Azylové domy - - - - 

Chráněná bydlení - - 2 14 

Denní stacionáře - - 1 - 

Nízkoprahová zařízení pro děti a mládež - - 1 - 

Sociální poradny - - 1 - 
28 

Dle dat ČSÚ nejsou v obci sociální služby fyzicky dostupné. Obec je však součástí projektu 

„Společné financování sociálních služeb v rámci ORP Rožnov pod Radhoštěm“, který efektivně 

rozděluje finanční prostředky na zajištění potřebných sociálních služeb pro své občany. 29 

V rámci Komunitního plánu rozvoje sociálních a souvisejících služeb ORP Rožnov pod 

Radhoštěm jsou obci poskytovány potřebné sociální služby se zaměřením na rodiny s dětmi, 

osoby se zdravotním postižením, seniory i osoby ohrožené sociálním vyloučením.30 V majetku 

obce jsou 3 byty, z nichž dva jsou určeny jako sociální bydlení. 

 
27 https://www.mistopisy.cz/pruvodce/obec/7122/prostredni-becva/soucasnost/ 
28  https://vdb.czso.cz/ 
29 https://www.roznov.cz/html/soubory/kpss/?p1=4669 
30 https://www.roznov.cz/html/soubory/kpss/sluzby.htm  

https://vdb.czso.cz/
https://www.roznov.cz/html/soubory/kpss/sluzby.htm
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1.5. Komunitní život 

V obci má dlouholetou tradici zájmová činnost. Působí zde několik spolků a zájmových sdružení 

v různých odvětvích (životní prostředí, kultura, sport). 

Aktivní činnost v obci vyvíjí: ČČK Prostřední Bečva, Myslivecký spolek Radegast, Jezdecký klub 

Valašsko, Sbor dobrovolných hasičů střed, Sbor dobrovolných hasičů Kněhyně, FK Prostřední 

Bečva, TJ Kněhyně (oddíl běžeckého lyžování), Dechová hudba Záhořané, Sakumpikum z.s., Klub 

důchodců, Svaz zahrádkářů, dále pak Bečvanské maměnky, Kordulky a Český svaz včelařů.  

 

1.6. Cestovní ruch 

Obec je jedním ze středisek cestovního ruchu v rekreační oblasti pohoří Beskyd. Má ideální 

polohu jako východisko cest na turistické cíle Pustevny či Radhošť. Různorodou nabídkou služeb 

a rekreačních a sportovních možností postupně získává celoroční potenciál pro cestovní ruch a 

rekreaci. 

1.6.1. Turistické cíle a atraktivity 

Pustevny 

Nejznámější a nejnavštěvovanější památkou, která spadá do katastru obce Prostřední Bečva, je 

areál Pusteven, jedinečný architektonicko-urbanistický celek vystavěný v místě starší zástavby 

zahrnující roubené stavby v lidovém stylu (Libušín, Maměnka, Pustevenka a roubená zvonička) 

vytvořené významným slovenským architektem Dušanem Jurkovičem v letech 1897-1899 31 . 

Budova Libušína byla v roce 2014 zničena požárem a roku 2020 znovuotevřena po vědecké 

rekonstrukci do podoby, v jaké se Libušín stavebně nacházel v roce 1925.32 

Atraktivitu a návštěvnost Pusteven zvýšilo v lednu 2019 otevření Stezky Valaška, vyhlídkové 

stavby turistického a rekreačního charakteru, která je dlouhá celkem 660m a vysoká 22m. V roce 

po jejím otevření navštívilo stavbu 280 000 lidí. Infrastruktura a sociální zázemí Areálu Pusteven 

jako vyhledávaného turistického cíle doplněna či navýšena nebyla. 

Čertův mlýn  

Čertův mlýn je nejvyšší bod Zlínského kraje, nacházející se 2,5 km východně od Pusteven. Vrchol 

hory Čertův mlýn je zalesněný smrkovým lesem, bez výhledů. Celá vrcholová část je součástí 

NPR Kněhyně – Čertův Mlýn, nejrozsáhlejší rezervace v Moravskoslezských Beskydech. 

Vrchol hory je přístupný pouze po značených trasách. 

V sedle mezi Kněhyní a Čertovým mlýnem se nachází pomník Partyzánské brigády Jana Žižky, 

která zde působila na podzim roku 1944. Činnost brigády dokládají zbytky bunkru nedaleko 

pomníku a také pomníček partyzánky Růženy Valentové u studánky, vzdálené 500m východně 

od sedla.33 

 
31 https://pamatkovykatalog.cz/areal-pustevny-12655199 
32 https://www.mistopisy.cz/pruvodce/obec/7122/prostredni-becva/pamatky-turistika/ 
33 https://www.mistopisy.cz/pruvodce/body-zajmu/1534/certuv-mlyn-1206-m/ 
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Kostel sv. Zdislavy 

Dominantou obce  je kostel sv. Zdislavy, který stojí ve svahu mimo centrum. Kostel byl dostavěn 

a vysvěcen v roce 2001. Základní kámen kostela posvětil papež Jan Pavel II. v roce 1995. V kostele 

je 240 míst k sezení a 80 míst k stání. Kostel je určen k duchovním účelům, hostí však i světské 

akce, např. koncerty klasické hudby. 

Z drobných pamětihodností se v obci nachází památníky a kapličky. 
 

1.6.2. Infrastruktura pro návštěvníky 

Parkoviště pustevny 

Areál Pusteven je dostupný pro motorovou dopravu pouze po silnici III. třídy z Prostřední Bečvy. 

Provozovatelem parkoviště je Obec Prostřední Bečva. Parkoviště je v provozu denně, je placené. 

V místní části Kněhyně je umístěna informační tabule s údaji o obsazenosti parkoviště. Tento 

údaj je dostupný také na webových stránkách obce. Při naplnění parkoviště je osobní 

automobilová doprava zastavena a dále obsluhována jen autobusovou dopravou a zásobováním. 

V obci chybí kapacitně vyhovující odstavné parkoviště, které by zabezpečilo zaparkování vozidel 

návštěvníků Pusteven při naplnění kapacity parkoviště na Pustevnách, tak aby mohli využít 

autobusovou dopravu. 

Informační centrum Prostřední Bečva 

Informační centrum sídlí v budově Obecního úřadu Prostřední Bečva. Je zde možné zakoupit 

mapy, turistické a drobné upomínkové předměty, poskytuje informace a dále tipy na výlety, 

aktivity, cykloturistiku a zajímavé akce na Valašsku. 

Ubytovací kapacity 

V obci je dostatečná nabídka ubytovacích zařízení – hotely, chaty a penziony (9 dle oficiálních 

zdrojů, 13 dle booking.com). Dále široká nabídka ubytování v soukromí či pronájmu rekreačních 

objektů. Vliv na kapacity má také fakt vysokého počtu chat a chalup v katastru, čímž roste 

kapacita ubytování pro nerezidenty. V počtu hostů je zaznamenatelné, že rok 2020 byl výrazně 

ovlivněn uzavřením segmentu cestovního ruchu z důvodu šíření nemoci Covid-19.  

Tab. Kapacita a návštěvnost hromadných ubytovacích zařízení 
 2018 2019 2020 

Počet zařízení 7 9 9 

pokoje 139 203 188 

lůžka  438 672 590 

Hosté 14 711 18 825 9 814 

z toho nerezidenti 2 322 2 017 720 

Přenocování 33 210 36 875 27 614 

z toho nerezidenti 4 125 3 613 1 446 

Průměrný počet přenocování (noci) 2,3 2,0 2,8 

34 

 
34 https://vdb.czso.cz/  

https://vdb.czso.cz/
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Obec je provozovatelem ubytovacího zařízení Kemp pod Pustevnami. Kapacita areálu je 117 lůžek 

v 16 chatkách a ubytovně, dále s možností ubytování ve stanu či v karavanu nebo obytném autě.  
 

1.6.3. Cyklotrasy a turistické trasy 

 35 
 

Katastrem obce vedou 4 značené turistické trasy36 a 1 dálková trasa: 

Tab. Turistické trasy na k.ú PB 

Trasa 
  

úsek na k.ú. PB 
  

délka 
na k.ú. 

PB [km] 
Poznámka 

  
 

 Trasa 2256  
Suchá – Polana  

 
Prostřední Bečva, 
Zavadilka - Suchá 

3,1 435m vede trasa po 
frekventované silnici III. 

třídy 4837 směr Pustevny 
bez chodníku (úsek má řešit 

projekt Cyklochodník do 
Kněhyň) 

 Trasa 4843    
Pod Kotlovou – Opálená 

Pod Kyvňačkou 
- Tanečnice (sedlo) 

10,8 
 

 Trasa 7860   
 Skalíkova Louka (tur. 
chata) – Radegast 
(socha) 

Skalíkova Louka (tur. 
chata) – Radegast 

(socha) 

1,2 
 

 Trasa 0618    
Pustevny – Hlavatá 

Pustevny – Bukovina 5,4 
 

Cyrilometodějská 
stezka trasa Wisla – 
Radhošť – Velehrad 

Radegast (socha) – 
Bukovina 

6,6 dálková trasa 

 
35 www.mapy.cz, turistická mapa 
36 http://trasy.kct.cz  

http://www.mapy.cz/
http://trasy.kct.cz/
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Do katastru obce zasahují 4 naučné stezky: Radegast, Pustevenská ZOO, Čertův mlýn, Lesnická 

NS Radhošť 

Pro cyklistický provoz jsou využívány všechny komunikace. Katastr obce ale protínají  

3 cyklotrasy a 1 cyklostezka37: 

Tab. Cyklistické cesty na k.ú. PB 

Trasa 
  

délka na 
k.ú. PB 

[km] 
Poznámka 

  
Cyklostezka Bečva 4,5 kopíruje tok řeky Bečvy 
Cyklotrasa Radhošťská 
stezka 1,4 

Ostrava-Příbor-Frenštát pod Radhoštěm-
Radhošť 

Cyklotrasa č. 46 Vizovice - 
Český Těšín (CZ/PL) 8,7  
Cyklotrasa Radegastův 
okruh 5 7,9  

 

1.7. Názor občanů  

Druhým důležitým pilířem analytické části bylo zjištění názoru občanů. To je rozkročeno na dvou 

pomyslných nohách – setkání s občany formou veřejného fóra s účastí čtyř desítek občanů 

 a dotazníkovém šetření na vzorku 215 respondentů (tedy více než 12 % obyvatel obce).  

1.7.1. Dotazníkové šetření 

V dotazníkovém šetření se občané  

se vyjadřovali k problémům obce a svým 

preferencím, kam by měla obec investovat.  

U dotazníkového šetření občané vždy 

přiřazovali 1-5 bodů k hodnocenému tématu. 

Čím více bodů, tím důležitější problém  

či investice. V následující tabulce jsou uvedeny 

informace o počtu respondentů z jednotlivých 

částí obce, věková struktura a gender.  

Následující graf ukazuje největší problémy (slabé stránky), které z reprezentativního vzorku 

vyšly. Ze slabých stránek je vhodné zdůraznit špatný stav místních komunikací, chybějící 

chodníky a cyklostezky či nedostatečná bytová výstavba. Mezi hrozby (negativní dopady, které 

obec neovlivní, ale mají dopad na její chod) zmiňme: nedostatek pracovních příležitostí či nízký 

zájem občanů o obec. 

 

 

 
37 http://cyklotrasy.cz    

Skupina Počet Část obce  Počet 

Muži  102 Adámky 19 

Ženy 113 Bacov 43 

15-29 30 Dolní Konec 32 

30-49 101 Kněhyně  47 

50-64 35 Střed 74 

65 a více 49   

http://cyklotrasy.cz/
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Slabé stránky jsme pro potřeby další analýzy rozdělili na tři úrovně. Ty, které jsou v kompetenci 

obce a veřejné správy. Poté střední úroveň, kde obec může ve věci aktivně konat a snažit se 

situaci zlepšit a poté poslední skupina, kde může být obec aktivní, ale dopad je velmi omezený. 

Čím tmavší odstín oranžové barvy, tím se jedná o kategorii, která je více v kompetenci obce.  

 

Slabá stránka/problém Hodnocení 

Špatný stav místních komunikací 3,36 

Nedostatek pracovních příležitostí 3,15 

Nedostačená bytová výstavba 3,09 

Budovat/opravit chodníky a cyklostezky 3,07 

Nezájem lidí o obec 2,63 

Špatné podmínky pro podnikání 2,43 

Nedostatečný kulturní a společenský život 2,32 

Nevyhovující veřejná doprava 2,24 

Nedostatek nebo stav sportovišť 2,23 

Špatná dostupnost lékaře 2,14 

Nedostatek a špatná dostupnost služeb (pošta, holič a podobně) 2,08 

Nedostatek či špatná dostupnost obchodů 2,06 

Nepořádek v obci 2 

Nedostatečná péče o zeleň 1,99 

Špatná informovanost občanů o dění v obcí 1,99 

Málo kvalitní životní prostředí 1,94 

Špatný stav MŠ a ZŠ 1,53 
 

 

Poté byli občané dotazování, do jakých oblastí by nejvíce investovali. Mezi nejvíce doporučené 

patří primárně problémy dopravy – chodníky, radary nebo parkoviště. Dále se v horní polovině 

podnětů umístila výstavba vysokorychlostního internetu, řešení kontejnerových hnízd a řešení 

bydlení – výstavba bytů a příprava parcel pro výstavbu rodinných domů. 

Je možno interpretovat, že většina priorit investic obyvatel směřovaná k dopravě – zmírnění 

negativních dopadů (chodníky, oprava komunikací, měření rychlosti) a parkování. První čtyři 

priority se týkají bezpečnosti dopravy. Jedná se o cyklostezku/chodník Kněhyně, opravu místních 

komunikací, zvýšení bezpečnosti křižovatky u hasičárny a chodník do Bacova. V první desítce 

priorit podle občanů se ještě umístili radar na měření rychlosti, chodník od kostela na Novou a 

parkoviště u MŠ Kněhyně. V následující tabulce zdůrazněno oranžovou barvou. V první desítce 

sedm projektů z oblasti dopravy.  
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Do čeho investovat Významnost 

Cyklo/chodník Kněhyně 4,02 

Oprava místních komunikací 3,90 

Zvýšení bezpečnosti křižovatky u hasičárny střed 3,71 

Chodník Bacov 3,63 

Výstavba vysokorychlostního internetu - kabel 3,51 

Radar na měření rychlosti 3,43 

Kontejnerová hnízda 3,31 

Chodník od kostela na Novou 3,26 

Parkoviště u MŠ Kněhyně 3,23 

Výstavba bytů 3,19 

Rozšíření vodovodu a kanalizace 3,17 

Příprava  parcel pro výstavbu RD 3,14 

Záchytné parkoviště  pro Pustevny 3,13 

Rozvoj kempu 2,94 

Zkvalitnění nakládání s odpady  2,92 

Víceúčelová sportovní hala 2,91 

Dopravní auto pro SDH 2,85 

Nová budova OÚ s knihovnou  2,82 

Investice do MŠ a ZŠ 2,76 

Oprava pomníků a kapliček 2,72 

Oprava autobusových zastávek 2,70 

Pustevny – úprava veř. Prostranství 2,67 

Autobusová zastávka u park. na Pustevnách 2,54 

Rozšíření veřejného osvětlení 2,31 

Zahrada ZŠ 2,20 

Fotbalové hřiště 1,88 

 

U investičních akcí týkajících se konkrétních lokalit je zřejmé, že kromě potřebnosti potvrzené 

celým vzorkem respondentů (bodový zisk 3,2-4,0), místní vždy tuto akci považují za důležitější 

(vždy o 0,2-0,6 vyšší bodový zisk).  

 

Investinčí akce Průměr Místní 

Cyklo/chodník Kněhyně 4,0 4,6 

Chodník Bacov 3,6 3,8 

Parkoviště u MŠ Kněhyně 3,2 3,7 
 

Zajímavý je také pohled obyvatel části Kněhyně na rozvoj Pusteven. Turismus na Pustevnách má 

na tuto lokalitu významný dopad, hlavně v oblasti dopravy. Dalo se očekávat, že rozvoj Pusteven 
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bude pro respondenty z této části obce spíše negativní. Ukázalo se však, že potřebnost investic 

do Pusteven považují za potřebnější než ostatní obyvatele. Dosti přirozeně považují za klíčové 

záchytné parkoviště na Pustevny (4,3 bodů).  
 

Investice na Pustevnách Průměr  Kněhyně 

Záchytné parkoviště  pro Pustevny 3,1 4,3 

Pustevny – úprava veř. Prostranství 2,7 3,0 

Autobusová zastávka u parkoviště na 
Pustevnách 2,5 2,7 

 

1.7.2. VEŘEJNÉ FÓRUM 

Dne 16.9.2021 proběhlo v Sokolovně veřejné fórum. Zúčastnilo se ho na čtyři desítky občanů. 

Průběh veřejného fóra byl inspirován metodikou Národní sítě Zdravých měst ČR. Občané 

diskutovali u třech tematických stolů a) ŠKOLSTVÍ, SPORT, SPOLKY, KULTURA, b) TECHNICKÁ 

INFRASTRUKTURA, c) ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ, BYDLENÍ, TURISMUS, ÚZEMNÍ PLÁN. U každého ze 

stolů mohli libovolně  

nahlásit problémy v obci v dané oblasti. Poté každý přítomný u každého stolu k problémům mohl 

přiradit 3 kladné a 1 negativní hlas. Hodnocení výsledku bylo provedeno sečtením pozitivních a 

odečtením negativních hlasů u každého nahlášeného problému. 

Od každého stolu pak byly vybrány 4 problémy s nejvyšším bodovým ziskem. U stolu a) získaly 

tři náměty shodný počet bodů na čtvrtém místě. Protože je cílem nefiltrovat obcí či 

organizátorem názory obyvatel (vybírat, který z problémů se stejným bodovým ziskem by měl 

být vybrán), bylo do TOP problémů v této oblasti vybráno 6 námětů (1. místo, 2. místo, 3. místo a 

tři problémy na 4. místě). Výběr top 14 problémů byl přepsán na flipchart a přítomní obyvatelé 

mohli opět hlasovat - přidělit 3 pozitivní hlasy a jeden negativní. Výsledkem je pořadí TOP 14 

problémů z VEŘEJNÉHO FÓRA. 

1.8. Klíčoví stakeholdeři (řízené rozhovory) 

Dalším vstupem pro kvalitní analýzu obce byly rozhovory s klíčovými stakeholdery obce. Bylo 

vytipováno 15 osob z různých oblastí fungování a života obce. Osoby byly také vybírány 

s důrazem na rozložení zástupců všech částí obce. Cílem bylo získat názory, které reprezentují 

různé pohledy podnikatelů, zastupitelů i spolků, ale také pohledy na obec z různých lokalit. 

Struktura otázek rozhovorů se zaměřovala na silné a slabé stránky obce, příležitosti a hrozby. 

Dále pak na kvalitu komunikace obce a dotaz byl směřován také na to, co si obyvatelé spojí 

s Prostřední Bečvou. Na tuto otázku většina odpověděla, že stěžejní jsou pro obec Pustevny, 

často byly také zmíněny tradice, biotop, Radhošť, kostel či krásné místo k životu a dobří lidé.  
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Obr. Co si klíčový stakeholdeři nejčastěji spojí s Prostřední Bečvou 

Důležitými výstupy řízených rozhovorů byly otázky směřované na pozitiva a negativa obce (silné 

a slabé stránky). Dále pak na vlivy, které mohou obec v budoucnu ovlivňovat, ale obec je nemůže 

téměř nebo vůbec změnit. Jedná se o příležitosti a hrozby, na které může obec reagovat. Další 

otázky směřovaly na náměty či dobrou praxi z jiných obcí a měst a na kvalitu komunikace obce 

s veřejností. Více zachycují následující tabulky.  

 

Tab. Hlavní priority dle veřejného fóra 

Návrh HLASY 

Cvičiště SDH střed 20 

Podíl z radaru pro obec 16 

Pracovat s územním plánem s cílem zvýšit nabídku pozemků pro bydlení 15 

Startovací byty pro mladé rodiny 13 

Dopravní auto (Avia) SDH střed  11 

Přístavba zbrojnice SDH střed 7 

Špatná kvalita jednoty  6 

Pořádání koncertů 5 

Nebezpečná dopravní situace na Nové + VO 5 

Příspěvek stezky Valaška na vybudování parkoviště nebo zvýšit % 
příspěvku z tržeb 

4 

Zorganizovat akci ‘‘ukliďme Prostřední Bečvu‘‘ 2 - 3x ročně (zapojit děti a 
mládež) 

4 

Překračování povolené rychlosti 3 

Mít bankomat v obci -3 

Běžecké trasy -3 
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Silné stránky obce Významnost 

Krásná příroda, krajina 9 

Dobrá poloha 6 

Pestrá nabídka kultury a společenských akcí 3 

Dobré vztahy mezi lidmi 2 

Dobré zázemí služeb 2 

Pustevny 2 

Klid 1 

Rozvoj obce za 10 let 1 

Podpora spolkům 1 

Spolupráce složek 1 

Umístění MŠ a ZŠ 1 
 

Mezi silné stránky stakeholdeři vybrali kvalitní životní prostředí, dobrou polohu obce v blízkosti 

spádového města Rožnov pod Radhoštěm i v blízkosti přírodních atraktivit. Dále pak pozitivně 

hodnotili nabídku kulturních a společenských aktivit.  

Důležité pro plán dalšího rozvoje jsou stránky slabé, tedy problémy obce. V následující tabulce 

jsou vybrány ty problémy, které byly zmíněny alespoň ve dvou případech řízených rozhovorů, 

tedy od více než 10 % dotazovaných. Kompletní náměty jsou v příloze tohoto dokumentu. Hned 

čtyři z deseti nejčastěji zmíněných problémů se týkají dopravy. Ochrana obyvatel před 

negativními dopady dopravy se ukazuje jako jedno z hlavních témat k řešení v obci.  
 

Problémy/slabé stránky obce Významnost 

Dopravní situace Kněhyně 6 

Bydlení pro mladé 5 

Sportovně-kulturní bezbariérový sál 5 

Špatný stav místních komunikací 5 

ÚP - malá nabídka parcel, majitelé drží 4 

Bezpečnost dopravy, rychlost v obci 3 

Pitná voda - výpadky dodávek, kalná 3 

Chybí bydlení pro seniory 2 

Parkoviště záchyt. pro turisty u zbrojnice 2 

WC nahoře na sokolovně 2 
 

 

Kompletní seznam příležitostí a hrozeb pro obec je přílohou tohoto dokumentu. Opět vybíráme 

ty, které zazněly alespoň ve dvou řízených rozhovorech. Objevují se zde obavy z růstu hlavně 

majetkové kriminality po zrušení služebny PČR na Horní Bečvě, trend stárnutí populace nebo 

zátěž turistů pro obec.  
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Hrozby Významnost 

Zrušení služebny PČR v Horní Bečvě 3 

Biotop - normy na kvalitu vody 2 

Stárnutí populace 2 

Stezka Valaška, zátěž turisty 2 
 

Kompletní seznam námětů stakeholderů na zlepšení či rozvoj obce je v příloze E. Výběr častěji 

zmíněných je v této tabulce. Zaznívaly podněty na více aktivit, do kterých by se zapojily místní 

spolky a občané, dále podnět na vybudování trailů pro horská kola a opět podnět k bezpečnosti.  

Náměty na zlepšení/dobrá praxe odjinud Četnost 

Setkání občanů, obcí, spolků, tradice, mikroregionální olympijské hry 3 

Vybudovat traily pro horská kola 3 

Kamerový systém v obci 2 

1.9. Shrnutí Analytické části a SWOT 

Na předchozích téměř třech desítkách stran je popsána aktuální situace a klíčové ukazatele 

stavu obce. Pro další práci na tvorbě strategie i pro přehlednější prezentaci analytické části 

veřejnosti a zastupitelům je vytvořena SWOT analýza. Zde jsou shrnuty pozitivní a negativní 

stránky obce (silné a slabé stránky) a popsány vlivy, které obec ovlivňují zvnějšku. Ty zpravidla 

obec nemůže ovlivnit, ovšem musí na ně reagovat.   
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Tab. SWOT analýza 

Silné stránky Slabé stránky 

✓ Kvalitní prostředí pro život (a, s, d, p)    Vysoká míra dopravního zatížení obce 
ovlivňující kvalitu života (a, s, d, v, p) 

✓ Aktivní spolky a občané (s, p)  Nedostatek volných parcel k výstavbě, 
domů i bytů na prodej (a, s, d, v, p) 

✓ Úspěšné čerpání dotací obce a 
dynamický rozvoj obce v posledních 10 
letech (a, s, p) 

 Chybí vnitřní sportoviště – sportovní 
hala (d, s, p) 

✓ Kvalitní školy (s, d, p)  Nedostatek obecních pozemků (s, v, p) 

✓ Dobrá poloha obce (a, s, p)  Stav místních komunikací a zastávek 
(d, p, s, v) 

✓ Obecní vodovod (a, p)  Neadekvátní sportoviště pro SDH (s, v, 
p) 

✓ Silná ekonomická situace obce (a, p)  Zastaralá technika SDH (s, v, p) 

✓ Kvalitní zázemí služeb včetně (a, s, p)  Technický stav ČOV (s, p) 

✓ Zasíťování většiny obce vodovodem a 
kanalizací (a, s, p) 

 Nedostatečná kapacita zubaře (p) 

✓ Velmi dobrá úroveň vybavení 
venkovními sportovišti a dětskými 
hřišti (a, p) 

 Riziko ukončení praxe pediatra z 
důvodu věku (p) 

✓ Nadprůměrná nabídka pracovních 
příležitostí vůči podobných obcích (p) 

 Špatné pokrytí mobilními operátory 
částí obce, pokrytí internetu pouze  
„vzduchem“ (a, s, v, d, p) 

 Chybí vodovod a kanalizace v 
okrajových částech obce (a, s, d, p) 

 Nedostatek běžeckých tras mimo 
Pustevny (p) 

 Špatný stav fotbalového hřiště (s, p) 

Příležitosti Hrozby 

 Dotace na rozvoj obce (s, p)  Vysoká míra zatížení obce turisty (a, s, 
d, p, v) 

 Atraktivita obce a okolí pro rekreaci 
a sport (a, s, p) 

 Limity dané CHKO Beskydy (s, d, p) 

 Pustevny a cestovní ruch jako zdroj 
příjmů obce a místní ekonomiky (a, p) 

 Změny klimatu, sucho (s, p) 

 Růst cen energií (a) 

 Existence větších podnikatelských 
subjektů (p) 

 Legislativní nároky na obec - odpady, 
voda a podobně (s, p) 

 Stabilní politická situace (s)  Vysoká dopravní zátěž obce na I/35 (a, 
s, d) 

 SMART řešení, internet of things (s)  Stárnutí populace (a, s, p) 

 Rozvoj cykloinfrastruktury (a, s)  Rozptýlená hustota osídlení (p) 

 Zrušení služebny PČR na Horní Bečvě, 
zvýšená majetková trestná činnost (s, 
d, p) 
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 Využití rodinných domů pro ubytování 
(p) 

 Energetická závislost obce (p) 

 Nízká nabídka pozemků k individuální 
výstavbě  (d, s, v) 

a – analýza dat, s – stakeholdeři, d – dotazníkový průzkum, v – veřejné fórum, p – pracovní 

skupiny 

SWOT analýza byla vytvořena na základě doporučení zpracovatele a pracovní skupiny obce. 

Pořadí jednotlivých faktorů uvedených ve SWOT analýze ukazuje také jeho významnost. 

V závorce je pak zachyceno, z jakého zdroje daný faktor vzešel. Velmi často vzešel z více než 

jednoho zdroje. Dále je zde uvedeno, zda vzešel z analytické/datové části (a), řízených rozhovorů 

se stakeholdery (s), dotazníkového průzkumu mezi obyvateli (d), veřejného projednání s občany 

(v) či podnětu pracovní skupiny (p). 
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2. NÁVRHOVÁ ČÁST 
 

2.1. Vize 

 

 

 

 

 

Výše zmíněná vize obce pro rok 2030 byla definována pracovní skupinou pro tvorbu 

tohoto dokumentu.  Je v ní stručně popsán kýžený cílový stav v roce 2030. Stručně je 

charakterizováno, jak by se v obci mělo žít a na které oblasti života a služeb bude 

kladen důraz. Více vizi můžeme popsat takto: 

✓ zdravé prostředí - zahrnující ochranu přírody, krásu přírodního dědictví, 

prostředí v obci příjemné k životu a kvalitní veřejný prostor, 

✓ klid a bezpečí – jsou minimalizovány negativní dopady dopravy a turismu na 

život v obci, 

✓ nadprůměrná nabídka služeb – je udržen standard nabízených služeb občanům 

včetně lékařské péče, 

✓ pestrý společenský život – existuje široká nabídka kulturních a společenských 

aktivit, jsou podporovány. 

2.2. Strategie 

 

Prostřední Bečva je klidné a bezpečné místo pro život ve 

zdravém prostředí s nadprůměrnou nabídkou služeb  

a pestrým společenským životem. 
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Stav obce v roce 2021 je popsán v analytické části a shrnut ve SWOT analýze. To je 

současný stav obce ukazující její pozitiva (silné stránky) a negativa (slabé stránky). Dále 

jsou zde zachyceny pozitivní trendy (příležitosti), které obec budou ovlivňovat v příštích 

letech, a které mohou přispět v její zdárný rozvoj. Negativní vlivy na obec jsou pak hrozby. 

Výše uvedená vize je obraz budoucnosti obce, jak by ideálně měla fungovat a obsloužit 

své obyvatele. Strategie ukazuje, jak by obec měla dojít do cílového stavu.  

 

Vize bude naplněna ve 3 oblastech. První se zaměřuje na kvalitní životní prostředí  

a ochranu kvality života obyvatel. Ochrana je zaměřena na snižování negativních dopadů 

na život obyvatel z dopravy a nadměrného cestovního ruchu. Druhá část má udržet  

a rozvinout nadstandardní nabídku služeb a vybavenosti obce. Jedná se jak  

o služby lékařské, obecní, tak i školství či doplnění infrastruktury jako kanalizace  

a osvětlení. 

 

Prostřední Bečva je místem s kvalitním 
životním prostředím i prostředím k životu 
nabízejícím klid a bezpečí, nadprůměrnou 
nabídku služeb i pestrý společenský život. 

A Ochrana kvality 
života a životního 

prostředí

B Zajištění 
nadstandardního 

vybavení službami 
a infrastrukturou 

C Pestrý společenský 
život a dostupnost 

bydlení

A Ochrana kvality 
života a životního 

prostředí

A.1 Snížení 
negativních 

dopadů dopravy 

A.2 Ochrana 
krajiny a reakce 

na změny 
klimatu

A.3 Udržitelnost  
cestovního 

ruchu 

B Zajištění 
nadstandardního 

vybavení službami    
a infrastrukturou 

B.1 Obecní 
služby,  školství 

a lékaři

B.2 Údržba 
majetku, čistota 

a bezpečnost 

B.3 Rozvoj 
infrastruktury 

C Pestrý 
společenský život  

a dostupnost 
bydlení

C.1 Sport a 
aktivní vyžití

C.2 Kulturní a 
společenský 

život

C.3 Dostupnost 
bydlení
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Třetí část C je zaměřena na kvalitní sportovní, volnočasové i kulturní vyžití v obci, 

podporu aktivních spolků a komunit. V neposlední řadě je zde oblast C.3 zaměřená na 

dostupnost bydlení v obci – tedy zvýšení nabídky bydlení. 
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3. AKČNÍ PLÁN A IMPLEMENTACE 
 

Pro naplnění strategie je klíčová implementace – uvedení do praxe. Tedy konkrétní 

chodník, který se postaví, potřebná rekonstrukce či nová společenské akce. Seznam 

těchto projektů je v Akčním plánu v příloze 1 tohoto dokumentu.  

 

3.1. Akční plán 

Prostřední Bečva do Akčního plánu zařadila 48 projektů v celkové hodnotě 576 milionů 

korun. Zhruba 300 milionů korun plánuje obec získat na uskutečnění projektů v dotacích 

z EU, státu, Zlínského kraje a dalších. Počítá se s vkladem zhruba 271 milionů ze strany 

obce. S přihlédnutím k ekonomické stabilitě obce a poměrně silné části nedaňových 

příjmů obce je tento akční plán reálný. Samozřejmě to platí při aktuálním nastavení 

rozpočtového určení daní, vývoje ekonomiky bez dramatických šoků a získání 

naplánovaných dotací. 
 

 

Předchozí graf zachycuje rozdělení 48 projektů akčního plánu do strategických oblastí. 

Je tak zřejmé, že projekty rozvíjí všechny oblasti. Největší důraz je kladen na údržbu, 

opravy a bezpečnost v obci, dále pak dopravu a obecní služby, školství a zdravotnické 

služby. Konkrétní projekty jsou v příloze 1 tohoto dokumentu. Na další straně je vyjádření 
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Počty projektů v jednotlivých strategických oblastech
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rozdělení akčního plánu podle alokace prostředků na jednotlivé strategické oblasti (tedy 

kolik peněz bude do oblastí během deseti let investováno).  

 

 

3.2. Implementace 
 

Vedení obce a zastupitelstvo má k dispozici přehled projektů, které jsou pro naplnění 

strategie potřeba realizovat – Akční plán. Ten uvádí také aktuální stav připravenosti  

a možné dotační tituly. Při přípravě rozpočtu na každý rok bude akční plán aktualizován. 

Dojde k upřesnění aktuálního stavu připravenosti, nákladů a dotačních titulů. Zároveň 

připravené projekty budou zařazeny do návrhu rozpočtu, který bude projednávat 

zastupitelstvo obce. Po dokončení projektů a uvedení do provozu bude ve sloupci 

připravenost uvedeno „splněno“. Projekty zařazené do rozpočtu obce na aktuální rok 

budou označeny jako v „realizaci“. Akční plán tak poslouží pro přehled hotových projektů, 

projektů v realizaci i těch, které jsou připravovány. Zároveň bude vhodným pokladem 

pro tvorbu rozpočtu obce a plánování získávání dotací.  

 

3.3. Schválení dokumentu 

 

Strategický plán rozvoj obce byl projednán a schválen na jednání zastupitelstva 

16.12.2021. 
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B.2 Čistota, údržba majektu a bezpečnost

B.3 Rozvoj infrastruktury

C.1 Sport a aktivní vyžití

C.2 Kulturní a společenský život

C.3 Dostupnost bydlení

Náklady na strategické oblasti v tis. Kč
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4. PŘÍLOHY 
 

A) Akční plán Prostřední Bečvy 

B) Matice koincidence 

C) Výstupy z veřejného fóra 

D) Dotazník použitý pro šetření 

E) Výstupy z řízených rozhovorů 


