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1. Úvod 
 

Strategický plán rozvoje Mikroregionu Rožnovsko na roky 2020 – 2025 je 

strategickým dokumentem mikroregionu, který tvoří základní koncept  

pro určení hlavních směrů rozvoje území mikroregionu do roku 2025. Strategie 

vychází ze vzájemné provázanosti a vyváženosti ekonomického, sociálního  

a environmentálního rozvoje území. Ve strategickém plánu rozvoje jsou 

zakotveny principy trvale udržitelného rozvoje s důrazem na zachování zdrojů 

nacházejících se na tomto území a s maximálním ohledem k životnímu 

prostředí. Mikroregion bude vyhledáván návštěvníky a bude příjemným  

a bezpečným místem pro život obyvatel. 

Proces zpracování strategického plánu byl rozdělen na dvě hlavní fáze.  

V první analytické fázi projektu byla provedena Situační analýza 

mikroregionu, která souhrnně charakterizuje dosavadní vývoj a současný stav 

území. Následně byla zahájena tvorba návrhové části strategického plánu 

rozvoje mikroregionu. 

Strategický plán rozvoje Mikroregionu Rožnovsko na roky 2020 – 2025 byl 

schválen Valnou hromadou Sdružení Mikroregion Rožnovsko dne 12. června 

2020. 

 

2. Analytická část 
 

Dobrovolný svazek obcí Sdružení Mikroregion Rožnovsko byl založen v roce 

2000 a sdružuje celkem devět obcí, kterými jsou Dolní Bečva, Horní Bečva, 

Hutisko-Solanec, Prostřední Bečva, Rožnov pod Radhoštěm, Valašská Bystřice, 

Vidče, Vigantice a Zubří. Leží v severovýchodní části Zlínského kraje 

v Chráněné krajinné oblasti Beskydy. Jeho území je totožné s územním 

vymezením správního obvodu Rožnov pod Radhoštěm. Byl založen za účelem 

ochrany a prosazování společných zájmů členských obcí, kterými jsou 

především péče o všestranný rozvoj zájmového území, péče o potřeby 

občanů členských obcí a ochrana veřejného zájmu.  
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K 1.1.2020 měl mikroregion 35 175 obyvatel. Převážná většina obyvatel 

mikroregionu žije ve dvou městech Rožnov pod Radhoštěm a Zubří. 

Tabulka 1 – Počet obyvatel a jejich průměrný věk v členských obcí Sdružení Mikroregion 

Rožnovsko k 1.1.2020  

 Počet obyvatel Průměrný věk 

 celkem muži ženy celkem muži ženy 

ORP Rožnov pod Radhoštěm 35 175  17 263  17 912  43,5  41,9  45,1  

Dolní Bečva 1 881  947  934  43,4  41,8  45,0  

Horní Bečva 2 455  1 231  1 224  44,2  42,7  45,7  

Hutisko-Solanec 2 030  995  1 035  42,9  41,1  44,6  

Prostřední Bečva 1 764  872  892  42,4  41,6  43,3  

Rožnov pod Radhoštěm 16 398  7 927  8 471  44,5  42,4  46,4  

Valašská Bystřice 2 245  1 114  1 131  42,8  42,4  43,2  

Vidče 1 762  873  889  41,9  40,7  43,1  

Vigantice 1 093  531  562  41,4  39,9  42,8  

Zubří 5 547  2 773  2 774  42,2  41,1  43,4  
Zdroj: www.czso.cz 

 
Tabulka 2 – Porovnání věkové struktury Sdružení Mikroregion Rožnovsko v letech 2015 - 2019 
 

2015 2016 2017 2018 2019 

Počet obyvatel celkem 35 227 35 172 35 206 35 183 35 175 

v tom 

podle pohlaví 

muži 17 288 17 289 17 299 17 281 17 263 

ženy 17 939 17 883 17 907 17 902 17 912 

v tom 

ve věku (let) 

0-14 5 176 5 237 5 304 5 357 5 408 

15-64 23 294 22 979 22 737 22 453 22 208 

65 a více 6 757 6 956 7 165 7 373 7 559 

Průměrný věk 42,6 42,8 43,1 43,3 43,5 
Zdroj: www.czso.cz 
 

Populace mikroregionu v posledních pěti letech neustále stárne, což dokládá 

změna věkové struktury (Tabulka 2). Podíl obyvatel v produktivním věku se  

v letech 20015-2019 snížil a naopak se výrazněji zvýšil podíl obyvatel ve věku 

nad 65 let. Jako pozitivní se dá vnímat zvyšující se tendence u věkové 

kategorie do 14 let. 

V následujících letech lze očekávat změnu u všech věkových kategorií. 

Nejvyšší nárůst lze očekávat u věkové kategorie 65+. Naopak pokles bude 

pokračovat u ekonomicky aktivního obyvatelstva. Rostoucí počet obyvatel  

v seniorském věku bude znamenat silné ekonomické zatížení obyvatelstva  

http://www.czso.cz/
http://www.czso.cz/
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v produktivním věku. Jako důsledek tohoto procesu lze očekávat zvýšenou 

poptávku po veřejných službách, a především zvyšující se tlak na sociální  

a zdravotnické služby.  

Mapa č.1 Administrativní členění mikroregionu 

 

 

Mapa č.2 Území Mikroregionu Rožnovsko 

 
Zdroj: www.mapy.cz 

http://www.mapy.cz/
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Celková rozloha mikroregionu činí 239 km2. 

Území mikroregionu se člení do 9 obcí, sídelních jednotek je však mnohem 

více. V oblasti politické správy podléhal Rožnov do r. 1850 správě velkostatku 

sídlícímu v Krásně n. B. a od r. 1850 náležel k obvodu okresního hejtmanství 

Valašské Meziříčí. V l. 1855-1868 sídlil v Rožnově samostatný tzv. smíšený okresní 

úřad, od r. 1869 až do r. 1960 spadal znovu Rožnov pod orgány politické 

správy ve Valašském Meziříčí, od r. 1960 je součástí okresu Vsetín. Od roku 

1960 spadal mikroregion do Severomoravského kraje, od roku 2000  

do Zlínského kraje, v tomto roce se Rožnov pod Radhoštěm stal obcí  

s rozšířenou působností. 

     

3. Návrhová část 
 

Strategie je založena na vyváženém rozvoji celého území, a to  

při respektování principů dlouhodobého udržitelného rozvoje. Jen takový 

přístup může zajistit stabilní ekonomický růst, šetrné využívání přírodních zdrojů, 

respektování sociálních potřeb obyvatelstva a ochranu životního prostředí. 

Strategie usiluje především o zvyšování kvality života obyvatel s ohledem  

na lokální kontext a možnost, chce zajistit lepší ochranu životního prostředí, 

podpořit podnikatele, kteří mohou poskytnout dodatečné rozvojové impulzy 

a posílit svůj potenciál v oblasti cestovního ruchu. 

Strategický plán rozvoje mikroregionu je členěn na tři základní prioritní oblasti. 

Pro každou prioritní oblast je definován prioritní cíl a následně jsou oblasti 

členěny do specifických cílů a opatření.  
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Prioritní oblasti 
 

Prioritní oblast č. 1: Prostředí pro život 
 

Cíl prioritní oblasti: Vysoká kvalita života obyvatel zabezpečená fungující 

dopravní i technickou infrastrukturou, dobrým životním prostředím a vysokým 

standardem bydlení. 

Specifický cíl 1.1 Rozvoj dopravní infrastruktury 

 
Zkvalitňovat a rozvíjet dopravní infrastrukturu v mikroregionu včetně zvyšování 

bezpečnosti a komfortu pohybu pěších a cyklistů.  

• Opatření 1.1.1 Silniční doprava v mikroregionu 

Realizovat investice zaměřené na opravy a rekonstrukce silnic, místních  

a účelových komunikací v mikroregionu s ohledem na jejich zatížení  

a stavebně technický stav. Při plánování aktivit brát zřetel na bezpečnost, 

udržitelnost a efektivnost. Součástí realizací bude také dopravní značení  

a další doplňky pro zvýšení bezpečnosti a plynulosti provozu – zpomalovací 

pruhy, vizuální signalizace, zařízení pro měření rychlosti, kamery, osvětlení  

a podobně. 

• Opatření 1.1.2 Komunikace pro pěší 

Modernizace a budování nových komunikací pro chodce včetně 

případného propojení jednotlivých částí mikroregionu za účelem zvýšení 

bezpečnosti. 

• Opatření 1.1.3 Cyklodoprava v mikroregionu 

Rozvoj cyklodopravy v jednotlivých obcích a celém mikroregionu 

prostřednictvím rozvoje infrastruktury pro cyklisty, budování doplňkového 

mobiliáře v blízkosti cyklostezek a cyklotras, koordinovaná údržba stávajících 

cyklotras. 
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Specifický cíl 1.2 Reprezentativní veřejné prostranství 

 
Rozvíjet a zlepšovat fyzické prostředí v obcích mikroregionu tak, aby se 

zvyšovala atraktivnost sídel a obce byly vnímány jako zajímavé a příjemné 

místo pro život. Cíl je zaměřen na investiční a neinvestiční aktivity, které přispějí 

ke zlepšení vzhledu měst a obcí. 

• Opatření 1.2.1 Fyzické prostředí v obcích 

Zatraktivňovat fyzické prostředí v jednotlivých obcích včetně obnovy  

a rozvoje zelených ploch a podpory krajinné funkce zeleně. 

• Opatření 1.2.2 Údržba veřejného prostranství 

Zajistit průběžnou údržbu veřejných prostranství v jednotlivých obcích 

mikroregionu. 

Specifický cíl 1.3 Životní prostředí 

 
Eliminovat enviromentální rizika a aktivně chránit životní prostředí 

v mikroregionu. 

• Opatření 1.3.1 Ochrana v období sucha 

Připravit a realizovat projekty, které posílí vodní zdroje a umožní v případě 

výskytu sucha zachovat a udržet zásobování vodou. 

• Opatření 1.3.2 Odpadové hospodářství 

Zefektivnění systému nakládání s komunálním odpadem na území 

mikroregionu a zvyšování podílu tříděného odpadu.  

• Opatření 1.3.3 Řešení následků kůrovcové kalamity 

Připravit a realizovat projekty na obnovu lesů v obcích mikroregionu  

po kůrovcové kalamitě. 

• Opatření 1.3.4 Iniciativa pro ochranu přírody a krajiny 

Ve spolupráci se vzdělávacími institucemi připravit a realizovat aktivity 

zaměřené na osvětu a výchovu v environmentální oblasti. 

 



 

Strategický plán rozvoje Mikroregionu Rožnovsko 2020 - 2025 

 
8 

Specifický cíl 1.4 Technická infrastruktura 

 
Využívat při rozvoji území kvalitní dokumenty strategického a územního 

rozvoje, zajistit vyhovující úroveň technické infrastruktury a vytvářet podmínky 

pro rozvoj bytové výstavby v mikroregionu. 

• Opatření 1.4.1 Podmínky pro rozvoj území 

Zpracovat dokumenty územního rozvoje či jiné strategické dokumenty, které 

jsou nezbytné pro výstavbu a rozvoj území.  

• Opatření 1.4.2 Zkvalitnění technické infrastruktury 

Ve spolupráci se správci sítí připravit projekty na doplnění a modernizaci 

technické infrastruktury včetně telekomunikačních sítí. 

 

Prioritní oblast č. 2: Sociální prostředí 
 

Cíl prioritní oblasti: Sociálně stabilní obyvatelstvo, lidé spokojení se životem  

ve své obci. 

Specifický cíl 2.1 Služby v mikroregionu 

 
Vytvářet podmínky pro zajištění komplexní a dostupné nabídky sociálních  

a zdravotních služeb pro všechny obyvatele mikroregionu. 

• Opatření 2.1.1 Sociální a zdravotní služby 

Cílem obcí je zajistit dostupné zdravotní a sociální služby ve vazbě na potřeby 

obyvatel a vytvářet podmínky pro rozvoj sociálních a zdravotních služeb 

poptávaných obyvateli mikroregionu. 

• Opatření 2.1.2 Zázemí pro samosprávu a veřejně prospěšné aktivity 

Připravit a zrealizovat projekty, které zvýší kvalitu, dostupnost a komfort služeb 

poskytovaných veřejnými institucemi. 

• Opatření 2.1.3 Zabezpečení sociálních služeb v mikroregionu 

Zachování společného financování sociálních služeb v mikroregionu  

a realizace aktivit pro zajištění potřebných služeb.  
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Specifický cíl 2.2 Vzdělání 

 
Zajistit dostatečnou kapacitu předškolního a základního vzdělání 

v mikroregionu a zvýšit kvalitu vzdělání. 

• Opatření 2.2.1 Infrastruktura pro vzdělání 

Udržovat a modernizovat vzdělávací zařízení včetně pořízení vybavení, tak 

aby byl v mikroregionu zajištěn rovný přístup ke vzdělání pro všechny zájmové 

skupiny. 

• Opatření 2.2.2 Zkvalitňování výuky 

Realizace projektů zaměřených na rozvoj a zkvalitňování vzdělání, rozvoj 

klíčových kompetencí dětí a žáků, další vzdělávání a zvyšování kvalifikace 

pedagogických pracovníků.  

• Opatření 2.2.3 Společné plánování a implementace 

Formou místních akční plánů komunitně plánovat rozvoj v oblasti školství. 

Zajištění implementace navržených opatření.  

Specifický cíl 2.3 Podmínky pro volnočasové aktivity 

 
Zajistit širokou škálu sportovních, kulturních a dalších volnočasových aktivit 

včetně zajištění zázemí pro jejich provoz. 

• Opatření 2.3.1 Modernizace a rozvoj infrastruktury pro trávení 

volného času 

Příprava a realizace projektů zaměřených na zkvalitnění kulturní, sportovní  

a volnočasové infrastruktury. 

• Opatření 2.3.2 Dětská hřiště 

Příprava projektů zaměřených na modernizaci, obnovu a případnou výstavbu 

dětských hřišť. 
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• Opatření 2.3.3 Volný čas, zájmová a spolková činnost  

v mikroregionu 

Podporovat stávající úspěšné kulturní a sportovní akce, které již mají svoji 

tradici v mikroregionu a zároveň rozvíjet a podporovat nové typy a možnosti 

aktivit trávení volného času. Podporovat stávající zájmovou a spolkovou 

činnost v obcích a motivovat k jejímu rozvoji. 

 

Prioritní oblast č. 3: Ekonomické prostředí 
 

Cíl prioritní oblasti: Dynamicky se rozvíjející hospodářství v regionu, zvýšení 

atraktivity území pro investice a cestovní ruch. 

Specifický cíl 3.1 Podmínky pro rozvoj podnikání 

 
Efektivně využívat potenciálu regionu, podporovat podnikání a investice 

v území. 

• Opatření 3.1.1 Podpora podnikání 

Podpora drobných, malých a středních podniků. 

• Opatření 3.1.2 Partnerství veřejného, neziskového a soukromého 

sektoru 

Rozvíjet spolupráci mezi veřejnou sférou a podnikatelskými subjekty  

v mikroregionu. 

Specifický cíl 3.2 Podpora zemědělství a lesnictví 

 
Zajištění trvale udržitelného hospodářství na zemědělské a lesní půdě. 

• Opatření 3.2.1 Rozvoj alternativních způsobu zemědělského 

podnikání 

Zajistit udržitelné fungování zemědělských podniků a podnikatelů rozvojem 

ekologicky šetrných metod hospodaření, podpory vhodného využití 

původních zemědělských objektů a diverzifikace činnosti například směrem  

k agroturistice. 
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• Opatření 3.2.2 Trvale udržitelné hospodářství v lesích 

Zajistit na území kvalitní lesy a podpořit šetrné hospodaření v lesních porostech 

za účelem udržení hodnoty krajiny a životního prostředí mikroregionu, a to 

včetně jejich funkce pro odpočinek a turistiku. 

Specifický cíl 3.3 Cestovní ruch 

 
Využití a údržba přírodních, kulturních a historických atraktivit za účelem 

rozvoje cestovního ruchu i rekreace obyvatel. 

Specifický cíl 3.3 je zaměřen na problematiku péče o kulturní a přírodní 

dědictví regionu. Kulturní, historické a přírodní památky zvyšují atraktivitu 

území pro návštěvníky a mohou tak mít pozitivní dopad na ekonomickou 

prosperitu oblasti. Zároveň zvyšuje estetickou úroveň sídel a kulturní úroveň 

obyvatelstva. 

• Opatření 3.3.1 Přírodní, kulturní a historické atraktivity 

Údržba a rozvoj přírodních, kulturních a historických atraktivit území 

mikroregionu. 

Specifický cíl 3.4 Infrastruktura, služby a propagace 

 
Rozvíjet základní a doprovodnou infrastrukturu cestovního ruchu  

a propagovat mikroregion jako turisticky zajímavý region. 

• Opatření 3.4.1 Přírodní, kulturní a historické atraktivity 

Budování a údržba všech typů turistických tras a další infrastruktury cestovního 

ruchu. Zároveň podpořit vznik a rozvoj nových forem turistiky, např. 

cykloturistika, agroturistika, hipoturistika, skitouring a jiné. 

• Opatření 3.4.2 Marketing a propagace mikroregionu 

Vytvořit kvalitní jednotný systém marketingu a propagace mikroregionu. 
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Prioritní oblast č. 4: Komunikace s veřejností 
 

Cíl prioritní oblasti: Zajistit horizontální i vertikální komunikaci v rámci 

mikroregionu s cílem maximalizovat oboustranný tok informací všech 

klíčových aktérů.  

Specifický cíl 4.1 Strategické zajištění komunikace 

 
Efektivně uchopit komunikaci strategickým dokumentem a tento 

implementovat na úrovni mikroregionu i členských obcí, které nedisponují 

samostatnými komunikačními strategiemi. 

• Opatření 4.1.1 Zpracování komunikační strategie pro mikroregion 

Rožnovsko 

Vytvoření ucelené komunikační strategie mikroregionu využitelné také  

pro jeho členské obce, analýza komunikace mikroregionu a členských obcí, 

vytvoření návrhu komunikační strategie pro mikroregion a členské obce. 

• Opatření 4.1.2 Implementace komunikační strategie v mikroregionu 

a členských obcích 

Vytvoření akčního plánu komunikační strategie pro mikroregion a členské 

obce, implementace strategie. Posílení personálního zajištění komunikace  

a zajištění komunikačních projektů na úrovni mikroregionu vyčleněným 

pracovníkem s možností využití jeho aktivit v členských obcích. 

Specifický cíl 4.2 Pořízení nástrojů komunikace 

 
Vybavení mikroregionu i členských obcí komunikačními nástroji. 

• Opatření 4.2.1 Pořízení manuálu vizuální identity mikroregionu 

Manuál vizuální identity mikroregionu zajistí jednoznačnou identifikaci 

vydávaných dokumentů, jejich sjednocený vzhled a umožní občanům snazší 

identifikaci informací a napomůže ztotožnění se s mikroregionem. Prvky 

dokumentů budou využitelné pro běžné i slavnostní tiskoviny, elektronickou 

komunikaci, tvorbu drobných propagačních předmětů, polep služebních 

automobilů apod. Dokument každého manuálu bude obsahovat základní 
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prvky, kterými jsou logotyp, barevnost, písmo, motivy, návrhy tiskovin  

a příklady použití jednotlivých prvků. 

• Opatření 4.2.2 Vybavení členských obcí elektronickými úředními 

deskami 

Elektronická úřední deska přispívá k lepší komunikaci obecního úřadu  

s veřejností a zároveň představuje moderní a efektivní způsob zveřejňování 

dokumentů přehlednou formou s nepřetržitým přístupem veřejnosti. 

 

 

 


