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Stárnutí obyvatelstva ve všech obcích.
Celkově stabilní přírůstek obyvatel, kladné 

saldo migrace.
Zvýšení rezidenční atraktivity území.

Rozšiřování vyloučených oblastí v důsledku 

nárůstu sociálních problémů a migrace 

sociálně ohrožených osob do regionu.

Stárnutí obyvatelstva. Zvyšování atraktivity a kvality života v území.

Existence sociálně vyloučených lokalit na 

území.

Většina obyvatel obcí nad 15 let má 

středoškolské vzdělání (výuční list, maturita).

Nárůst sociopatogenních jevů (konflikty, 

závislosti, kriminalita).

Vysoký počet osob s nedokončeným a nebo 

se základním vzděláním

Pokračování v programech prevence a řešení 

problémů v sociálně vyloučených lokalitách. 

Zapojení sociálně vyloučených obyvatel do 

společenského, ekonomického života.

Vysoký počet osob s nedokončeným a nebo 

se základním vzděláním.

Pozvolně rostoucí úroveň nejvyššího 

dosaženého vzdělání.

Změna sociálního klimatu (venkovského 

charakteru) obcí spojená se stěhováním 

městského obyvatelstva do obcí mimo území 

MAS. 

Migrace mladých, kvalifikovaných a jinak 

perspektivních obyvatel do větších měst a 

mimo region.

Existence sociálně vyloučených lokalit, 

energetická chudoba, bezdomovectví, 

kriminalita, závislosti.

Programy na podporu osobám ze sociálně 

znevýhodněného prostředí při průběhu a 

ukončení vzdělávání

Růst rozdílů v životní úrovni a sociální 

vyloučení osob se sociálním či zdravotním 

znevýhodněním.

Snížení migrace obyvatel z území.

Podpora mladých lidí začleněním na trhu 

práce a dostatečná nabídka volnočasových 

aktivit pro ně.

SWOT APP

Obyvatelstvo
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SWOT APP

Obyvatelstvo

Nevyhovující či neexistující napojení ploch 

bydlení na veřejnou technickou infrastrukturu 

v některých lokalitách území.

Hustá síť pozemních komunikací.
Výstavba obchvatu silnice I/67 (Bohumín-

Karviná).

Nedostatek prostředků na obnovu dopravní a 

technické infrastruktury – zastarávání.

Nedostatečně zajištěná bezpečnost chodců a 

cyklistů.

Realizace obchvatů silnic (I/67), snížení 

dopravní zátěže, znečištění hlukem a 

emisemi.

Zlepšení stavu silnic a místních komunikací v 

území. 

Existující rozptýlená slezská zástavba klade 

stále větší nároky na investice a provoz 

veřejné infrastruktury.

U většiny obcí je alespoň v centrálních 

částech zajištěno čištění na čistírnách 

odpadních vod

Zlepšení návaznosti mezi vlakovou a 

autobusovou dopravou na krajské úrovni 

(ODIS).

Zhoršení dopravní obslužnosti  a s tím 

související zvýšení automobilové dopravy v 

území - negativní dopad na životní prostředí.

Růst intenzity individuální automobilové a 

nákladní dopravy.

Řešení problémových míst na dopravních 

komunikacích - přechody, značení, ostrůvky, 

úpravy křižovatek, atd.

Vysoká intenzita dopravy způsobující hlukové 

a emisní znečištění a ohrožuje bezpečnost v 

obcích.

Dálnice D1 zajišťuje kvalitní napojení na 

silniční síť ČR.

Realizace opatření vedoucích ke zvýšení 

bezpečnosti na pozemních komunikacích.

Růst intenzity nákladní a automobilové 

dopravy na stávajících komunikacích.
Nedokončená kanalizace v území.

Výstavba, modernizace a rekonstrukce 

komunikací pro pěší, zvyšování bezpečnosti 

pěší a automobilové dopravy , rekonstrukce 

mostů, mostků a lávek.

Špatný stav pozemních komunikací.
Umístění důležitého železniční uzlu na území 

(Bohumín).

Zvýšení atraktivity využívání nemotorové a 

veřejné dopravy.
Špatný stav pozemních komunikací.

Zvýšení atraktivity využívání nemotorové a 

veřejné dopravy (rozvoj potřebné 

infrastruktury).

Zlepšení dopravní obslužnosti.

Chybějící úseky chodníků, nedostatečná 

bezpečnostní řešení a místní dopravní závady 

snižují dopravní bezpečnost v obcích.

Dobrá dostupnost a spojení veřejnou 

dopravou, síť cyklotras a využívání cyklistické 

dopravy.

Další rozvoj cyklodopravy pro cesty do 

zaměstnání i rekreaci. 

Zajistit dodržování rychlosti (měření, 

zpomalovací zařízení).

Automobilová a cyklistická doprava je často 

vedena souběžně po jedné komunikaci.

Vysoký stupeň plynofikace a částečné 

napojení na centrální zásobování teplem 

(Bohumín).

Zkvalitnění veřejné dopravy zejména 

zastávky. 

Zkvalitnění a budování, rekonstrukce a 

modernizace vyhrazených komunikací pro 

cyklisty vč. doprovodné infrastruktury.

Špatný stav veřejné dopravy zejména 

zastávky. 

Prevence rizik, zvýšení odolnosti a ochrana 

obyvatelstva (JPO, IZS, obecní policie, 

varovné systémy, apod.)

Dobudování chybějící a obnova technické 

infrastruktury.

Modernizace a dobudování kanalizací se 

zakončením na čistírnách odpadních vod. 

Přetrvávající poškození technické a dopravní 

infrastruktury (preferování lokálních oprav 

namísto kompletního řešení). 

Dobudování chybějící a obnova technické 

infrastruktury.

Předcházení rizik, zvýšení odolnosti a ochrana 

obyvatelstva (JPO, IZS, obecní policie, 

varovné systémy, apod.)

Nedostatek parkovacích míst a ploch k 

odstavení vozidel.
Rozšíření kapacity statické dopravy.

Rozšířit kapacitu statické dopravy.

SMART řešení v oblasti dopravy, podpora 

udržitelné dopravy, čisté mobility vč. 

elektromobility.

Slabší pokrytí vysokorychlostní sítí internetu a 

telekomunikačních sítí v některých lokalitách 

území.

Zkvalitnění sítí vysokorychlostního internetu a 

telekomunikace.

Investice do rozvoje vysokorychlostních sítí 

internetu a telekomunikačních sítí.

Technická a dopravní 

infrastruktura
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SWOT APP

Obyvatelstvo

V obcích chybí kvalitní volnočasové aktivity 

pro mládež a děti, příměstské tábory.

Základní  pokrytí občanské infrastruktury v 

obcích (školy, sociální služby, zdravotnické 

zařízení, pošta, sportoviště).

Rozvoj kapacity a forem sociálních služeb, 

komunitních aktivit.

Omezení aktivit školských, zdravotnických a 

sociálních zařízení v důsledku nedostatku 

financí, nepředvídatelných událostí.

Chybějící kvalitní volnočasové aktivity pro 

mládež a děti, příměstské tábory.

Podpora kulturních, sportovních, 

volnočasových a spolkových zařízení v obcích 

vč. investic do vybavení, budov a zázemí.

Rozšíření aktivit pro kvalitní a aktivní trávení 

volného času (kroužky na školách, turnaje, 

závody, tábory, kurzy, atd.)

Chybějící komunitní plánování ve všech 

obcích (mimo Bohumín).

Dobrá dostupnost středních a vysokých škol 

různých specializací v blízkém okolí (Ostrava, 

Karviná, Havířov, Orlová).

Spolupráce poskytovatelů sociálních služeb a 

obcí na společném zajištění potřebných 

služeb.

Rozšiřování vyloučených lokalit v důsledku 

nárůstu sociálních problémů.

Nedostatečné pokrytí sociálních služeb v 

území.

Pokračování v programech prevence a řešení 

problémů v sociálně vyloučených lokalitách.  

Realizace dalších preventivních programů na 

území MAS.

Rozšíření sociální a komunitní práce.

Rozvoj terénních aktivit a mobilních 

programů směřujících k podpoře osob v jejich 

přirozeném prostředí.

Nedostatečná nabídka některých sociálních 

služeb

(terénní a ambulantní a pobytové služby pro 

seniory ale i osoby se zdravotním postižením 

či se zvláštním režimem, domovy pro seniory, 

neformální péče, odlehčovací služba)

Ve všech obcích s výjimkou Doubravy se 

nachází domovy s pečovatelskou službou, 

dostupná ošetřovatelská domácí péče.

Rozvoj celoživotního, zájmového a 

neformálního vzdělávání.

Nedostatečné vybavení škol a školských 

zařízení pro kvalitní výuku zejména ve vazbě 

na přírodní vědy, polytechnické vzdělávání, 

cizí jazyky, práce s digitálními technologiemi, 

vnitřní konektivita škol, vč. kmenových 

učeben .

Nedostatečné zázemí pro komunitní aktivity 

při ZŠ a SŠ, pro školní družiny/školní kluby.

Zajistit dostatečnou a kvalitní infrastrukturu k 

realizaci terénních, ambulantních a 

pobytových sociálních  služeb a služeb na 

sociálně zdravotním pomezí. Podpořit 

spolupráci v území v sociální oblasti (např. 

sdílení pracovníci atd.). Podpora aktivit, 

vzdělávání a poradenství u neformální péče.

Nedostatky v kvalitě vybavení a výuce škol 

např. speciální učebny, výuka cizích jazyků, 

přírodní vědy, polytechnické vzdělávání, 

digitální technologie, kmenové učebny.

Zasíťování území sociálními službami v 

Bohumíně. Nedostatečná podpora 

neformální péče.

Rozvoj terénních aktivit a mobilních 

programů směřujících k podpoře osob v jejich 

přirozeném prostředí.

Chybějící specializovaní lékaři, zubaři, 

praktičtí lékaři. Malá dosažitelnost 

pohotovostních služeb.

Zajištění dostatečné nabídky a kvalitní 

infrastruktury zdravotních služeb v území 

např. specializovaní lékaři, zubaři, praktičtí 

lékaři, pohotovostní služby.

Chybějící specializovaní lékaři, zubaři, 

praktičtí lékaři. Malá dosažitelnost 

pohotovostních služeb.

Podpora znovuzískání bydlení pro 

znevýhodněné skupiny obyvatel.

Pokrytí služeb v oblasti prevence kriminality a 

dalších preventivních programů na území 

MAS.

Zajištění aktivit pro děti s povinnou školní 

docházkou (např. příměstské tábory, 

komunitní aktivity, programy pro rodiny).

Pokrytí služeb v oblasti prevence kriminality a 

dalších preventivních programů na území 

MAS.

Zvýšit kvalitu a kapacitu pobytových zařízení 

pro seniory a osoby se zdravotním 

znevýhodněním.

Rozšiřování vyloučených lokalit v důsledku 

nárůstu sociálních problémů.

Nedostatečná kapacita MŠ a ZŠ, a zařízení 

pro děti do 3 let.

Modernizace kmenových a odborných 

učeben ZŠ a SŠ za účelem zajištění 

adekvátních prostor pro výuku a rozvoj žáků 

např. ve vazbě na přírodní vědy, 

polytechnické vzdělávání, cizí jazyky, práce s 

digitálními technologiemi, vnitřní konektivita 

škol. 

Modernizace učeben neúplných škol vč. 

vybavení.

Vybavení a modernizace školních 

poradenských pracovišť.

Vytvoření podmínek a zázemí pro vzdělávání 

žáků se speciálními vzdělávacími potřebami s 

cílem posílit integraci žáků.

Nedostatečné zázemí pro komunitní aktivity 

při ZŠ a SŠ, venkovní i vnitřní sportoviště, pro 

školní družiny/školní kluby.

Nedostatek nabídky aktivit pro zájmové, 

neformální a celoživotní vzdělávání 

Realizace měkkých aktivit a školního 

vzdělávání vedoucí ke zvýšení kvality 

poskytovaného  předškolního a školního 

vzdělávání, vzdělávání pedagogů a veřejnosti 

a rozvoj spolupráce ve školství.

Zájmové, neformální a celoživotní vzdělávání 

– modernizace odborných prostor ve vazbě 

na odborné předměty např. ve vazbě na 

přírodní vědy, polytechnické vzdělávání, cizí 

jazyky, práce s digitálními technologiemi, 

školní družiny a školní kluby vč. měkkých 

aktivit.

Nedostatek dostupného a udržitelného 

bydlení.

Podpora znovuzískání bydlení pro 

znevýhodněné skupiny obyvatel.

Nedostatečná kapacita a kvalita pobytových 

zařízení pro seniory a osoby se zdravotním 

znevýhodněním.

Podpora dostupného a udržitelného bydlení 

pro všechny skupiny obyvatel.

Nedostatečná kapacita MŠ a ZŠ, a zařízení 

pro děti do 3 let.

Investice do zvýšení kvality a kapacity 

pobytových zařízení pro seniory a osoby se 

zdravotním znevýhodněním.

Zvýšení kvality vzdělávání realizací měkkých 

aktivit v předškolním a školním vzdělávání, 

vzdělávání pedagogů a veřejnosti, rozvoj 

spolupráce.

Vybavenost a služby v 

obcích
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SWOT APP

Obyvatelstvo

Velmi nízká intenzita bytové výstavby.
Atraktivní poloha v blízkosti měst Ostrava, 

Karviná a Orlová.
Zefektivnění rozptýlené zástavby.

Pokračující stárnutí či chátrání domovního a 

bytového fondu.

Nedostatek finančních prostředků pro 

spolkovou činnosti, aktivity v oblasti kultury, 

sportu a dalších společenských akcí.

Budování, regenerace, revitalizace, 

modernizace a rozšíření kapacity veřejných 

prostranství, zelené a modré infrastruktury.

Rozšiřování kapacity bytového fondu a 

příprava ploch pro novou výstavbu.

Dobudování chybějící infrastruktury.

Umístění ploch pro bydlení v místech 

negativních vlivů průmyslové výroby (emise, 

hluk, prašnost) a v území s rizikem záplav.

Dostatečný rozsah disponibilních 

zastavitelných ploch pro bydlení na území.

Příprava ploch pro novou bytovou výstavbu. 

Dobudování chybějící technické 

infrastruktury.

Klesající poptávka po novém bydlení v 

důsledku zhoršení ekonomických podmínek 

obyvatel.

Omezené možnosti trávení volného času dětí, 

mládeže, mladých rodin a seniorů.

Zvýšení nabídky volnočasových aktivit, 

příměstské rekreace a atraktivity území.

Budování sportovišť, zvyšování kapacity a 

kvality veřejných odpočinkových zón.

Malá atraktivita většiny nemovitých 

kulturních památek s lokálním významem.

Pokračující proces zkvalitňování hromadného 

bydlení ve formě regenerace sídlišť v území.

Potenciál návštěvníků a turistů ze sousedního 

Polska.
Snižující se podpora státu na rozvoj bydlení.

Rostoucí výskyt sociálně patologických jevů a 

z toho plynoucí nízký pocit bezpečí u obyvatel 

území.

Intenzivnější česko - polská spolupráce, 

spolupráce komunální sféry s neziskovými 

organizacemi a místními podnikateli. Rozvoj 

meziregionální, mezinárodní spolupráce. 

Sdílení dobré praxe a rozvoj spolupráce 

smístními akčními skupinami.

Malá turistická atraktivita regionu. Nízký 

přírodní potenciál území pro rekreační 

využití.

Relativně nízká cena pozemků určených pro 

bydlení v území.

Využití vodních ploch po ukončené těžbě pro 

příměstskou rekreaci, budování sportovišť, 

zvyšování kapacity a kvality veřejných 

odpočinkových zón.

Sílící pozice konkurenčních regionů ve vztahu 

k trhu cestovního ruchu (vč. Polska).

Velmi nízká intenzita bytové výstavby. 

Umístění ploch pro bydlení v místech 

negativních vlivů průmyslové výroby (emise, 

hluk, prašnost) a v území s rizikem záplav.

Vylepšení komunitní infrastruktury a 

budování komunitních center. 

Zapojení sociálně vyloučených osob do 

komunitní práce a společenského života.

Nízký pocit bezpečí - problémové struktury a 

sociálně vyloučené lokality v území.

Existence stávajících sportovních, kulturních, 

společenských a spolkových zařízení a aktivit 

pro trávení volného času.

Zatraktivnění  místních kulturních památek. 

Revitalizace a vybavení městských a obecních 

muzeí, rekonstrukce vč. vybavení knihoven.
Pokračující neatraktivní image regionu, 

ovlivněná polohou v ostravské aglomeraci.

Malá turistická atraktivita regionu. Nízký 

přírodní potenciál území pro rekreační 

využití.  

Malá atraktivita většiny nemovitých 

kulturních památek s lokálním významem.

Pokračování v programech prevence 

kriminality v území. Rozšíření vzdělávacích 

aktivit zejména v oblasti environmentální 

výchovy a prevence kriminality, aj.

Stav a kapacita stávajících sportovišť zejména 

absence sportovního vyžití dospívající 

mládeže. Kvalita sportovního zázemí.

Pořádání tradičních kulturních a 

společenských akcí v území.

Vylepšení komunitní infrastruktury a 

budování komunitních center.

Snižování pocitu bezpečí obyvatel v 

souvislosti s rozšiřováním a vznikem nových 

soc. vyloučených oblastí v území.

Rozšíření a zkvalitnění veřejných služeb 

v území např. práce s ohroženými skupinami 

obyvatel, digitalizace a elektronizace veřejné 

správy, kybernetická bezpečnost, rozvoj 

turistických informačních center apod.

Nedostatečná kapacita veřejných 

odpočinkových zón.
Fungující SDH a JPO v území.

Podpora volnočasových a kulturních aktivit. 

Podpora spolkové činnosti a zkvalitnění 

prostor pro spolkovou, volnočasovou a 

sportovní činnost. Aktivizace komunit a 

iniciativy občanů.

Rekonstrukce a vybavení místního kulturního 

a historického dědictví (technické památky, 

sakrální stavby, historicky zajímavé objekty, 

aj.), zatraktivnění  místních kulturních 

památek.

Nedostačující kapacita sociálního bydlení 

v území, startovacích bytů.

Rozšíření a zkvalitnění veřejných služeb 

v území např. práce s ohroženými skupinami 

obyvatel, digitalizace veřejné správy, apod.

Zvýšení turistické atraktivity regionu - 

přírodní/kulturní potenciál území pro 

rekreační využití.

Nedostatečná doprovodná infrastruktura 

cestovního ruchu.

Vznik dostupného a udržitelného bydlení. 

Sociální bydlení. Startovací byty. 
Revitalizace a vybavení městských a obecních 

muzeí, rekonstrukce vč. vybavení knihoven.

Malokapacitní síť turistických stezek, 

naučných stezek, tras vč. navazujících služeb 

a veřejné infrastruktury.

Dobudování doprovodné infrastruktury 

cestovního ruchu a rozšíření sítě turistických 

stezek, naučných stezek, tras atd.

Podpora volnočasových a kulturních aktivit. 

Podpora spolkové činnosti a zkvalitnění 

prostor pro spolkovou, volnočasovou a 

sportovní činnost. Aktivizace komunit a 

iniciativy občanů. Podpora propagace 

regionu např. formou sociálních sítí.

Revitalizace, úprava a zvelebení veřejných 

prostranství a budování zelené a modré 

infrastruktury měst a obcí.

Zajištění finančních prostředků pro spolkovou 

činnosti, aktivity v oblasti kultury, sportu a 

dalších společenských akcí.

Česko - polská spolupráce, spolupráce 

komunální sféry s neziskovými organizacemi 

a místními podnikateli. Rozvoj meziregionální, 

mezinárodní spolupráce. Sdílení dobré praxe 

a rozvoj spolupráce smístními akčními 

skupinami.

Investice do dobudování doprovodné 

infrastruktury cestovního ruchu a rozšíření 

sítě turistických stezek, naučných stezek, tras 

atd.

Život v obcích
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SWOT APP

Obyvatelstvo

Výskyt plošných sesuvů (Bohumín-Záblatí, 

Dolní Lutyně). Výskyt bodových sesuvů 

(Bohumín, Rychvald).

Výskyt ložisek štěrkopísků v nivě řeky Odry. 

Výskyt ložisek zemního plynu (Rychvald). 

Ochrana ložisek nerostných surovin je 

zajištěna vymezením chráněných ložiskových 

území.

Revitalizace devastovaných územních ploch 

po nadměrném průmyslovém zatížení a 

těžbě.

Změna přirozených odtokových poměrů v 

důsledku výstavby protipovodňových 

opatření.

Kvalita ovzduší.
Zlepšení kvality ovzduší.

Snížená přirozená retenční schopnost krajiny 

způsobená urbanizací.

Relativně malý rozsah poddolovaných území. 

Na většině poddolovaných území doznívající 

nebo ukončené vlivy způsobené těžbou 

černého uhlí (Bohumín a Rychvald).

Provádění opatření na zvyšování retenční 

schopnosti krajiny.

Vznik nových brownfields s ekologickou zátěží 

v důsledku ekonomické krize. Vznik dalších 

významných zdrojů znečištění v území.

Nízká ekologická stabilita krajiny.
Zajistit ochranu obyvatel před hlukovým a 

prachovým znečištěním z dopravy.

Malý spád místních vodních toků způsobený 

nevhodnou geomorfologií území Bohumína a 

Dolní Lutyně.

Vymezení záplavových území a území pro 

akumulaci vnitřních vod. Existence 

zpracovaných povodňových plánů.

Realizace opatření pro snižování znečištění 

povrchových vod nebezpečnými chemickými 

látkami zejména z průmyslové a zemědělské 

výroby. Dodržování zásad správné 

zemědělské praxe pro snížení obsahu 

znečišťujících látek (hlavně dusičnanů) v 

podzemních a povrchových vodách.

Další rozdělování krajiny v souvislosti s 

realizací dopravních záměrů a staveb 

technické infrastruktury.

Přetrvávající ochrana území před povodněmi.

Zvýšení množství tříděného odpadu v obcích. 

Modernizace zařízení na třídění a úpravu 

odpadů. Zlepšení využitelnosti odpadu.

Provádět osvětu a vzdělávání veřejnosti v 

environmentální oblasti (ochrana ovzduší, 

odpady).

Záplavová území zasahují do zastavěného 

území. 
Dostatek zdrojů povrchové a podzemní vody.

Řešení emisní zátěže z významných 

průmyslových a lokálních zdrojů na území vč. 

emisní zátěže z Polska.

Pokračující snižování lesnatosti, 

zemědělského půdního fondu v důsledku 

uskutečnění nové výstavby a záměrů.

Vypouštění odpadních vod do místních 

vodotečí (přirozené nebo umělé, povrchové i 

podpovrchové).

Výsadba účelové zeleně podél průmyslových 

areálů, komunikací a na návětrných stranách 

obcí pro snížení prašnosti v ovzduší i snížení 

hluku.

Rekultivace narušených ploch, zvýšení 

biodiverzity, obnovení nefunkčních prvků 

ÚSES. 

Realizace prvků zeleně. Zelené střechy. 

Budování biokoridorů a biocenter.

Omezení výskytu invazivních druhů (rostliny, 

živočichové).

Ovlivnění přirozeného vodního režimu v 

krajině v důsledku nevhodného hospodaření 

na sklonitých pozemcích.

Vymezená území přírodní rezervace, Natura 

2000 a prvky ÚSES.

Využívání nejpokročilejších technologií a 

Smart řešení z hlediska pozitivního vlivu na 

životní prostředí v průmyslové výrobě, 

zemědělství, při vytápění i veškerých 

činnostech podnikatelských subjektů, veřejné 

správy i jednotlivých obyvatel.

Výskyt invazivních druhů (rostliny, 

živočichové).

Nedostatek třídících kontejnerů, bio 

kontejnerů.
Dokončení pozemkových úprav a 

protipovodňových opatření.

Vypouštění splaškových vod z domácností do 

povrchových recipientů a z trativodů do vod 

podzemních.

Vysoký podíl meliorovaných ploch 

zemědělské půdy na území Bohumína a Dolní 

Lutyně.

Výsadba účelové zeleně podél průmyslových 

areálů, komunikací a na návětrných stranách 

obcí pro snížení prašnosti v ovzduší i snížení 

hluku.

Sucho v krajině. Infiltrační schopnosti krajiny. 

Nehospodárné, neefektivní a neodpovědné 

nakládání s vodou.

Přetrvávající sucho, prevence a zadržování 

vody v krajině.

Zpřístupnění možnosti využívání Smart řešení 

(veřejná správa, doprava, energetika, 

bydlení), elektro mobilita, dobíjecí stanice.

Zhoršená kvalita ovzduší, existence lokalit se 

starou ekologickou zátěží.

Realizace systému třídění odpadu, včetně 

sběrných dvorů v území.

Rekultivace narušených ploch, zvýšení 

biodiverzity, obnovení nefunkčních prvků 

ÚSES. 

Realizace prvků zeleně. Budování biokoridorů 

a biocenter.

Nedostatečné investice do energetických 

úspor veřejných budov.

Využít obnovitelné a nízkoemisní zdroje 

energie, komunitní energetika. Investice do 

energetických úspor veřejných i soukromých 

budov.

Část ÚSES není funkční.

Využití komplexních pozemkových úprav k 

podpoře zalesňování pozemků, které přispějí 

ke zvýšení lesnatosti.

Nízká efektivita odpadového hospodářství v 

některých obcích (nedostatečná kapacita 

skládek odpadů v území).

Provádění opatření na zvyšování retenční 

schopnosti krajiny a hospodárné, efektivní a 

odpovědné nakládání s vodou.

Velmi nízké či chybějící zastoupení lesa v 

území.

Využívání obnovitelných a nízko emisních 

zdrojů energie, komunitní energetika. 

Energetické úspory ve veřejných budovách.

Zamezení vypouštění odpadních vod do 

místních vodotečí (přirozené nebo umělé, 

povrchové i podpovrchové).

Důlní vlivy – nechtěné vodní plochy, 

poškozování budov důlními otřesy.

Zvýšení množství tříděného odpadu v obcích. 

Provádět osvětu a vzdělávání veřejnosti.

Snaha o odstranění nebo rekultivaci lokalit se 

starou ekologickou zátěží.

Energetická náročnost veřejných budov.

Rekultivace  a revitalizace zdevastovaných 

územních ploch po nadměrném 

průmyslovém zatížení a těžbě.

Nízká efektivita odpadového hospodářství v 

některých obcích (nedostatečná kapacita 

skládek odpadů v území).

Provádění opatření na zvyšování lesnatosti 

území a ochrana zemědělského půdního 

fondu.

Životní prostředí
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SWOT APP

Obyvatelstvo

Vyšší míra nezaměstnanosti. Nízké procento 

pracovních příležitostí.

Umístění velkých zaměstnavatelů. Území 

nacházející se v blízkosti větších měst.

Nové využití starých průmyslových ploch 

(brownfields).

Podpora využití prázdných prostor pro 

podnikatelské aktivity.

Ekologická a jiná omezení hospodářského 

rozvoje území.
Nízká podnikatelská aktivita.

Posílení spolupráce zaměstnavatelů, škol, 

obcí a neziskového sektoru zabývajícího se 

zaměstnaností.

Nízká míra podnikatelské aktivity  a zakládání 

nových podniků v území. Nedostatek 

poradenských míst pro začínající podnikatele.

Potenciálně výhodná dopravní poloha území, 

kterým prochází hlavní železniční a silniční 

spojení na Polsko a Slovensko a dálniční 

propojení s Polskem.

Rekultivace ploch vzniklých v důsledku těžby 

nerostných surovin k zemědělskému či 

lesnickému využití.

Ukončení podstatné zaměstnanecké činnosti 

podniku OKD.

Omezení činnosti velkých zaměstnavatelů v 

území.

Závislost na ekonomické situaci velkých 

zaměstnavatelů  a zaměstnavatelů ze 

zahraničí.

Rozvoj polytechnického vzdělávání, cizí 

jazyky, práce s digitálními technologiemi, 

přírodní vědy na školách i v dalším 

vzdělávání.

Úbytek zemědělské půdy a nevyhovující 

zemědělská infrastruktura.
Možnosti vybudování průmyslových zón.

Zhoršení ekonomické situace obyvatel a 

podnikatelské sféry v důsledků 

nepředvídatelných okolností.

Dostupnost vhodných flexibilních forem 

zaměstnávání (např. práce na částečný 

úvazek, sdílená pracovní místa).

Posílení aktivit směřujících k získávání 

pracovních návyků.

Zajištění vhodných rekvalifikací pro lidi bez 

zaměstnání a zajištění vhodného průběžného 

vzdělávání.

Nízká aktivita v oblasti sociálního podnikání.

Modernizace a inovace technické 

infrastruktury, pořízení nebo modernizace 

technologií pro MSP, vozidel na alternativní 

pohon, digitalizace, elektronizace, robotizace. 

Rozvoj nových a rozšiřování výrobních 

kapacit k vytváření nových pracovních míst.

Odliv podnikatelů do větších měst.
Chybějící kvalifikovaná a motivovaná 

pracovní síla.

Využívání brownfields pro podnikání a 

příprava nových vhodných ploch pro výrobu 

a služby.

Uplatnitelnost na trhu práce a získávání 

odborných kompetencí.

Zvýšení pomoci začínajícím podnikatelským 

subjektům při zahájení a rozvoji podnikání.

Útlum tradičním průmyslových odvětví 

vlivem transformace průmyslu.

Nedostatek připravených nemovitostí pro 

realizaci nových podnikatelských aktivit.

Zvýšení propagace a informovanosti o 

místních podnikatelích a jejich aktivitách. 

Zvýšení dostupnosti místních produktů.

Zastaralé technologické vybavení podniků 

v území.
Vytváření nových pracovních míst.

Nerozvinutá propagace výrobků a služeb v 

regionu a mimo něj.

Dostupnost místních produktů.

Nedostatečně rozvinutá venkovská turistika, 

agroturistika a ekologické zemědělství.

Rozšíření nabídky (počet, obory) pracovních 

příležitostí pro místní obyvatele.

Zastavení odlivu "mozků" a mladých 

vzdělaných lidí do velkých měst a mimo 

region.

Prázdné prostory po ukončení 

podnikatelských aktivit v území.

Podpořit nové a začínající podnikatele v 

území.

Nedostatečná kapacita pracovních 

příležitostí.

Odliv "mozků" a mladých vzdělaných lidí do 

velkých měst a mimo region.

Investice do nových technologií a inovací v 

podnikání a zemědělské výrobě a lesnictví.   

Modernizace a inovace technické 

infrastruktury, pořízení nebo modernizace 

technologií pro MSP, vozidel na alternativní 

pohon, digitalizace, elektronizace, robotizace. 

Rozvoj nových a rozšiřování výrobních 

kapacit k vytváření nových pracovních míst.

Nedostatečná spolupráce zaměstnavatelů, 

škol, obcí a neziskového sektoru zabývajícího 

se zaměstnaností.

Kvalifikovaná a motivovaná pracovní síla.

Zaměstnávání osob ze sociálně 

znevýhodněného prostředí, zvyšování 

sociálního začleňování a uplatnitelnost osob 

sociálně vyloučených nebo ohrožených 

sociálním vyloučením a chudobou.

Rozvoj venkovské turistiky, agroturistiky a 

ekologického zemědělství, podpora a 

prezentace tradičních řemesel a místních 

výrobků.

Vytváření nových pracovní míst.

Podpora nových a začínajících firem.

Hospodářství, 

podnikání, trh práce


