
1. Údaje o MAS 
Název organizace: Královská stezka o.p.s. 

Vznik obecně prospěšné společnosti: Obecně prospěšná společnost Královská stezka o.p.s. vznikla 

zápisem do rejstříku obecně prospěšných společností 5.9.2007 vedeného Krajským soudem v Hradci 

Králové, do oddílu O, vložka 159. 

Obecně prospěšné služby: Společnost byla založena za účelem poskytování obecně prospěšných 

služeb, jejichž cílem je rozvoj regionu Královská stezka, a to zejména: 

- Rozvoj regionu Královská stezka 

- Koordinace rozvoje regionu Královská stezka ve všech oblastech 

- Rozvoj a propagace regionu Královská stezka a jeho turistického potenciálu 

- Vytváření nových forem a možností ekonomického a turistického využití krajiny 

- Ochrana obrazu krajiny, sídel a jejich hodnot jako jediného základního prostředku pro rozvoj 

- Podpora multifunkčního zemědělství a ochrana životního prostředí 

- Služby při financování projektů k rozvoji regionu Královská stezka 

- Posouzení projektů k rozvoji regionu Královská stezka 

- Koordinace projektů a produktů zaměřených k rozvoji regionu Královská stezka 

- Tvorba informační databanky ke shromáždění informací prospěšných k rozvoji regionu 

Královská stezka 

- Součinnost se zahraničními subjekty majícími vztah k regionu Královská stezka 

- Příprava informačních a metodických materiálů a školních pomůcek 

- Výchova, vzdělávání a informování dětí a mládeže 

- Spolupráce na rozvoji lidských zdrojů 

- Zajišťování osvěty a vzdělanosti lidského potenciálu kraje 

- Provoz IC – koordinace a rozvoj 

- Komunikace s orgány státní správy a samosprávy při spolupráci na rozvoji region Královská 

stezka 

- Poradenská činnost 

- Činnosti spojené se spoluprací s orgány Evropské unie v rámci rozvoje regionu Královská 

stezka 

Sídlo organizace, adresa: Žižkovo náměstí 66, 582 81 Habry 

Webové stránky: www.kralovska-stezka.cz 

Bankovní spojení, číslo účtu: 1479513389/0800 

IČ: 27521702 

http://www.kralovska-stezka.cz/


Předseda MAS Královská stezka o.p.s.: Jaroslava Dvořáková             

Telefon: (+420) 724 997 947 

Email: dv.jaroslava@seznam.cz                                                                 

 

Statutární zástupce: Mgr. Gustav Charouzek                                                                  

Ředitel MAS: Mgr. Gustav Charouzek 

Telefon: (+420) 774 489 322 

Email: kralovska-stezka@centrum.cz 

Administrativní pracovník: Karolína Ortová                                          

Telefon: (+420) 774 709 322 

Email: kralovska-stezka@centrum.cz 

2. Informace o organizaci 
Území MAS Královská stezka se rozkládá na ploše 591,4 km2 a na území MAS žije 33 196 stálých 

obyvatel. Region se nachází v NUTS II Jihovýchod, kraj Vysočina. MAS je součástí území okresu 

Havlíčkův Brod, a leží ve správních obvodech 4 obcí s rozšířenou působností – Havlíčkův Brod, 

Chotěboř, Ledeč nad Sázavou a Světlá nad Sázavou. MAS působí na území pěti svazků obcí (Habersko, 

Podoubraví, Krupsko, Světelsko a Ledečsko) a zahrnuje převážně menší venkovské obce. MAS 

Královská stezka má sídlo ve městě Habry.  
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MAS působí na území následujících 63 obcí: Bačkov, Bělá, Bojiště, Borek, Břevnice, Čachotín, Číhošť, 

Dolní Krupá, Dolní Město, Golčův Jeníkov, Habry, Heřmanice, Hněvkovice, Horní Krupá, Horní Paseka, 

Hradec, Chrtníč, Chřenovice, Jedlá, Jilem, Kámen, Kamenná Lhota, Kojetín, Kraborovice, Krásná Hora, 

Knyk, Kouty, Kozlov, Kožlí, Kunemil, Kyjov, Ledeč nad Sázavou, Leškovice, Leština u Světlé, Lučice, 

Nejepín, Nová Ves u Leštiny, Okrouhlice, Olešná, Ostrov, Pavlov, Podmoky, Pohleď, Prosíčka, Příseka, 

Radostín, Rozsochatec, Rybníček, Sázavka, Sedletín, Skryje, Skuhrov, Služátky, Světlá nad Sázavou, Tis, 

Uhelná Příbram, Veselý Žďár, Vepříkov, Vilémov, Vilémovice, Zvěstovice a Ždírec. 

Území působnosti MAS Královská stezka k 31.12.2011 

 

Hlavním předmětem činnosti MAS Královská stezka je zejména zavádění metody LEADER v regionu 

MAS a dále plnění strategií SPL, ISÚ, administrace projektů od žadatelů, vytváření spolupráce a 

partnerství, zajišťování poradenské činnosti a vzdělávání, komunikace s orgány státní správy a 

samosprávy při spolupráci na rozvoji regionu, ale i vyhledávání dalších finančních zdrojů pro rozvoj 

regionu. Vzhledem k charakteru území je převážná část činnosti hlavně zaměřena na co 

nejefektivnější rozvoj obcí po stránce ekonomické, sociální a environmentální.  

Poradenská činnost je zaměřena na rozvoj nestátních neziskových organizací, malého a středního 

podnikání, vzdělávání, ochranu životního prostředí. 

Mimo tyto hlavní činnosti MAS Královská stezka dále nabízí následující služby: 



- Poradenství v oblasti dotačních titulů EU (OPŽP, PRV), státní a dalších grantů 

- Provádění školení, organizace seminářů, konferencí 

- Tvorbu propagačních materiálů a inzerce 

- Pořádání kulturních a společenských akcí 

Projekt spolupráce: 

MAS Královská stezka o.p.s. spolu s MAS Podhůřím Železných hor a Společností pro rozvoj 

Humpolecka, o.s. podala v roce 2011 projekt na realizaci projektu naučné stezky s názvem ,,Cesta 

poznání“. Projekt byl schválen k podpoře z Programu rozvoje venkova a na začátku roku 2012 bude 

podepsána Dohoda o realizaci projektu.  

Projekt vytvoří naučnou stezku napříč 3 regiony v celkové 

délce cca 70 km. Na naučné stezce budou umístěny naučné 

tabule, směrové tabule, odpočívadla pro děti (hřiště), 

odpočívadla pro dospělé, lavičky, kešky, odpadkové koše 

apod. K naučné stezce bude vytvořena také multimediální 

prezentace a webové stránky s možností interaktivního 

prohlížení všech bodů na stezce a s možností nahrát si celou 

trasu do mobilního telefonu. Celá trasa bude vyměřena pro používání GPS souřadnic pro průchod či 

průjezd na kole naučnou stezkou.  

Plánované otevření naučné stezky je 14.9.2012, které bude zároveň i velkou kulturní akcí (vystoupení 

zájmových spolků). 

MAS Královská stezka se také snaží hledat způsoby spolupráce se zahraničními MAS a společně 

připravit projekt. Zatím bohužel není žádný konkrétní projekt, který by byl vhodný k realizaci. MAS již 

navázala kontakty s Anglií, Francií a Rakouskem a v další spolupráci se počítá i se Slovinskem, 

případně Slovenskem. 

1. Propagace a rozvoj regionu Královská stezka a jeho turistického 

potenciálu 
 

Cestovní ruch 

MAS Královská stezka se snaží podporovat rozvoj cestovního ruchu v regionu. Díky realizaci projektu 

občanského sdružení PUKEKO, byla vydána brožura:  Kulturní památky venkova – Navštivte 

zapomenutý kraj. Brožura byla rozdána členským obcí v regionu, podnikatelům a NNO s možností 

jejího dalšího poskytování návštěvníkům regionu. Brožura byla realizována i v elektronické podobě na 

webových stránkách MAS Královské stezka: www.kralovska-stezka.cz v sekci Kulturní památky MAS. 

Zde je možné se dočíst o všech kulturních, historických a jiných památkách včetně popisu jejich 

umístění na mapě a textu ke každé z nich.  

Královská stezka na svých webových stránkách zveřejňuje informace o konání kulturních a 

společenských akcí v regionu. Databáze kulturních akcí je aktualizována nejméně 1x za 14 dní. 

http://www.kralovska-stezka.cz/


MAS Královská stezka spolu s ostatními MAS kraje Vysočina propagovala svůj region na mezinárodní 

výstavě Země živitelka v Českých Budějovicích. K této příležitosti byly předvedeny nové propagační 

bannery MAS kraje Vysočina a propagační letáky, které vznikly díky Krajské agentuře pro zemědělství 

a venkova Kraje Vysočina. 

Prezentace MAS Královská stezka o.p.s. 

Společnost MAS Královská stezka se prezentuje nejenom na webových stránkách a prostřednictvím 

propagačních materiálů, ale i prostřednictvím veřejných prezentací pro veřejnost při příležitostech 

pořádání kulturních akcí. MAS Královská stezka také pravidelně publikuje v místních periodicích a 

snaží i o navázání kontaktů s regionálními deníky.  

Hodnocení MAS Královská stezka o.p.s. 

V průběhu měsíce června a měsíce září se uskutečnilo hodnocení všech vybraných MAS z celé České 

republiky. V roce 2010 probíhalo hodnocení na místě – návštěvami hodnotitelů v kancelářích 

místních akčních skupin. V roce 2011 byly MAS vyzvány k prezentaci na Ministerstvu zemědělství 

v Praze. Každá MAS si připravila podklady, které následně prezentovala komisi. Komise se skládala ze 

zástupců Ministerstva zemědělství, Státního zemědělského intervenčního fondu a Národní sítě MAS. 

Celkově byla hodnocena činnost 112 MAS. Hodnocení se týkalo strategických dokumentů MAS, 

monitoringu a evaluace, propagace, personálního zajištění MAS a i nadstavby aktivit MAS. Podle 

počtu získaných bodů byly MAS zařazeny do 4 skupin: 

A – nejlépe fungující MAS 

B – dobře fungující MAS 

C – průměrné MAS 

D – MAS, které by svůj přístup měly přehodnotit 

MAS Královská stezka získala ohodnocení skupiny B – tedy dobře fungující MAS. V celkovém bodovém 

porovnání s ostatními krajskými MAS byla Královská stezka 1. Nejúspěšnější MAS v Kraji Vysočina.  

 


