
SWOT ANALÝZA 

ANALÝZA PROBLÉMŮ A POTŘEB 

Cílem kapitoly je vymezení problémů a potřeb, které je nutné naplnit, aby mohlo dojít k 

dalšímu kvalitativnímu rozvoji území. Kapitola přináší shrnutí základních poznatků 

socioekonomické analýzy, výsledků zapojení komunity, vývojových trendů a potenciálních 

oblastí dalšího rozvoje území. Analýzy byla vypracována na základě rozsáhlého rozboru 

provedeného v analytické části a SWOT výroků území MAS Bohumínsko.  

Problémy vycházejí ze slabých stránek a hrozeb uvedených ve SWOT, odrážejí proto rovněž 

konkrétní problémy a nedostatky území uvedené v analytické části. Potenciály se vztahují 

k silným stránkám a příležitostem území (viz. SWOT), které lze využít pro další rozvoj 

oblasti, zároveň mohou být využity při řešení problémů. Uvedené potenciály a problémy se 

pak staly východisky pro vymezení potřeb území.  

Na základě rozboru provedeného v analytické části, SWOT výroků a uvedených problémů a 

potenciálů, komunitního plánování (dotazníková šetření, rozhovory se zástupci obcí a jednání 

pracovních skupin) byly vypracovány potřeby území MAS. Uvedené potřeby využívají 

potenciály a reflektují problémy území, zároveň je jim aktéry v území dána důležitost a jsou 

východisky pro vymezení strategických a specifických cílů.  

Jednotlivé problémy a potřeby jsou pro přehlednost uvedeny ve struktuře kapitol analytické 

části. 

 

OBYVATELSTVO  

SILNÉ STRÁNKY SLABÉ STRÁNKY 

Celkově stabilní přírůstek obyvatel, kladné 

saldo migrace.  

 

Ubývání počtu obyvatel v Bohumíně a 

Doubravě. 

Většina obyvatel obcí nad 15 let má alespoň 

středoškolské vzdělání. 
Stárnutí obyvatelstva ve všech obcích. 

Pozvolně rostoucí úroveň nejvyššího 

dosaženého vzdělání. 

Existence sociálně vyloučených lokalit na 

území. 

PŘÍLEŽITOSTI HROZBY 

Zvýšení rezidenční atraktivita území jako zázemí 

města Ostravy. 

Rozšiřování vyloučených oblastí v důsledku 

nárůstu sociálních problémů a migrace sociálně 

ohrožených osob do regionu.  

Rozšíření nových typů sociální a komunitní 

práce. 

Nárůst sociopatogenních jevů (konflikty, 

závislosti, kriminalita). 

Upevňování regionální identity obyvatel. 

Změna sociálního klimatu (venkovského 

charakteru) obcí spojená se stěhováním 

městského obyvatelstva. 

 

Růst rozdílů v životní úrovni a sociální 

vyloučení osob se sociálním či zdravotním 

znevýhodněním. 

 

Migrace mladých, kvalifikovaných a jinak 

perspektivních obyvatel do větších měst a mimo 

region. 

 



K hlavním problémům patří stárnutí obyvatel v obcích, udržení počtu obyvatel v regionu, boj 

s rostoucí chudobou a řešení sociálně vyloučených lokalit a „špatných adres“ na území MAS 

Bohumínska. Příčinou je vysoká nezaměstnanost, s tím související nedostatečné vzdělání 

dotčených osob. Důležitým aspektem je i zacyklení obyvatel sociálně vyloučených lokalit v 

problémech. Následně dochází k přenosu těchto “špatných návyků” z generace na generaci. 

Důsledkem neřešení těchto příčin je zvyšující se parazitování na sociálních dávkách, zvyšující 

se míra nezaměstnanosti, nárůst xenofobie a rasistických náklad, následná izolace obyvatel ze 

sociálně vyloučených lokalit, nárůst kriminality a špatná image celého regionu. 

Problémy 

 Stárnutí obyvatelstva. 

 Nižší úroveň vzdělanosti. 

 Mírný úbytek obyvatelstva v některých sídlech způsobený negativním migračním 

saldem. 

 Existence sociálně vyloučených lokalit. 

 Snížení migrace vzdělaných obyvatel z území. 

 

Potřeby 

 Zvyšování atraktivity a kvality života v území, zkvalitňování bytového fondu a 

veřejných prosranství. 

 Pokračování v programech prevence a řešení problémů v sociálně vyloučených 

lokalitách. Rozšíření nových typů sociální a komunitní práce. 

 Upevňování regionální identity obyvatel. 

 Zapojení sociálně vyloučených obyvatel do společenského života. 

 



TECHNICKÁ A DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURA 

SILNÉ STRÁNKY SLABÉ STRÁNKY 

Vysoký stupeň plynofikace území. 

Centrum města Bohumína je napojeno na 

centrální zásobování teplem (CZT). 

Dobrá úroveň zásobování obcí pitnou vodou. 

Lokálně chybějící nebo zastaralý systém odvádění 

a čištění odpadních vod – okrajové části Bohumína, 

Rychvaldu, Dolní Lutyně, Dětmarovice, Petrovice 

a rozptýlená zástavba. 

Hustá síť silnic, prosazování bezpečnostních 

prvků na komunikacích. 

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.   

Vysoká intenzita dopravy způsobuje hlukové a 

emisní znečištění a ohrožuje bezpečnost v obcích. 

Dálnice D1 zajišťuje kvalitní napojení na 

silniční síť ČR. 

Špatný stav silnic nižších tříd a místních 

komunikací. 

Umístění důležitého železniční uzlu na území 

(Bohumín) 

Chybějící úseky chodníků a místní dopravní 

závady snižují dopravní bezpečnost v obcích.  

Dobrá dostupnost a spojení veřejnou dopravou, 

síť cyklotras a využívání cyklistické dopravy. 

Automobilová a cyklistická doprava je často 

vedena souběžně po jedné komunikaci. 

Projekční připravenost na odkanalizování 

okrajových částí obcí. 
 

PŘÍLEŽITOSTI HROZBY 

Výstavba obchvatu silnice I/67 (Bohumín-

Karviná). 

Nedostatek prostředků na obnovu dopravní a 

technické infrastruktury – zastarávání. 

Zlepšení návaznosti mezi vlakovou a 

autobusovou dopravou na krajské úrovni 

(ODIS). 

Poškození infrastruktury vlivem důlní činnosti.  

Využití vlečkové sítě pro osobní kolejovou 

dopravu formou vlak/tram. 

Zhoršení dopravní obslužnosti s negativním vlivem 

na dostupnost zaměstnání, škol, úřadů atd. a na růst 

individuální automobilové dopravy s negativními 

dopady na životní prostředí. 

Realizace opatření na zvýšení bezpečnosti na 

komunikacích. 

Růst intenzity dopravy na stávajících (kapacitně 

nevyhovujících) místních komunikacích a nákladní 

dopravy na silnicích vyšších tříd. 

Zvýšení atraktivity ve využívání nemotorové a 

veřejné dopravy.  
 

Další rozvoj cyklodopravy pro cesty do 

zaměstnání i rekreaci. 
 

 

Problémy 

 Nedokončená protipovodňová ochrana vzhledem k vysoké urbanizaci území. 

 Lokality s nedostatečně zajištěnou bezpečností chodců a cyklistů  

 Zajištění dlouhodobě efektivního odpadové hospodářství v obcích.  

 Růst intenzity individuální automobilové dopravy. 

 

Potřeby 

 Realizace obchvatů silnic (I/67), snížení dopravní zátěže a znečištění hlukem a 

emisemi. 

 Řešení problémových míst (závad) na dopravních komunikacích - přechody, značení, 

ostrůvky, úpravy křižovatek, atp. 



 Výstavba chodníků u nebezpečných úseků komunikací, rekonstrukce a modernizace 

chodníků nesplňujících parametry bezpečnosti a bezbariérovosti. 

 Zvýšit atraktivitu využíváním nemotorové a veřejné dopravy (výstavby potřebné 

infrastruktury) 

 Zajistit dodržování rychlosti (měření, zpomalovací zařízení). 

 Dokončit návaznost cyklistických stezek a odvedení cyklistické dopravy mimo hlavní 

silniční komunikace, zkvalitňování povrchu cyklotras. 

 Modernizace a dobudování kanalizací se zakončením na čistírnách odpadních vod. 

 Dokončení plynofikace v okrajových částech obcí. 

 Zajistit vyšší míru separace a využití odpadů na širším území, např. v rámci 

meziobecní spolupráce, síťováním, sdílením infrastruktury.  

 

Příležitost pro spolufinancování projektů zaměřených na zlepšení problémového okruhu (s 

ohledem na financování v rámci integrovaného nástroje): 

Vedle individuálních projektů řešených mimo CLLD je saturace problémů této oblasti řešena 

prostřednictvím operačních programů IROP (bezpečná a udržitelná doprava) a PRV 

(zemědělská infrastruktura).  

Příležitost pro projekty zaměřené na odpadové hospodářství přestavuje Prioritní osa 3 Odpady 

a materiálové toky, ekologické zátěže a rizika Operačního programu Životní prostředí. Téma 

likvidace odpadních vod je řešeno v Prioritní ose 1 tohoto programu. Využití obnovitelných 

zdrojů podporuje Operační program podnikání a inovace pro konkurenceschopnost (Prioritní 

osa 3 - Efektivnější nakládání energií, Program Obnovitelné zdroje energie). Investice na 

podporu energie z obnovitelných zdrojů umožňuje zemědělským subjektům spolufinancovat 

Program rozvoje venkova. Hned tři operační programy počítají s projekty zaměřenými na 

dosahování energetických úspor. Operační program podnikání a inovace pro 

konkurenceschopnost se soustředí na podniky (Prioritní osa 3 – Efektivnější nakládání 

energií, Program Úspory energie). Integrovaný regionální operační program podporuje v 

rámci své Prioritní osy 2: Zkvalitnění veřejných služeb a podmínek života pro obyvatele 

regionů snížením energetické náročnosti v sektoru bydlení. O snížení energetické náročnosti 

veřejných budov usiluje také Operační program životní prostředí (Prioritní osa 5 Energetické 

úspory). V této oblasti není možné využití integrovaného nástroje komunitně vedeného 

místního rozvoje.  

Příležitost pro spolufinancování projektů zaměřených na zlepšení (s ohledem na financování 

v rámci integrovaného nástroje): 



VYBAVENOST A SLUŽBY V OBCÍCH 

 

SILNÉ STRÁNKY SLABÉ STRÁNKY 

Dobrá vybavenost obcí základní občanskou 

infrastrukturou (školy, sociální služby, 

zdravotnické zařízení, pošta, sportoviště). 

V menších obcích chybí kvalitní volnočasové 

aktivity pro mládež a děti.  

Dobrá dostupnost středních a vysokých škol 

různých směrů v blízkém okolí (Ostrava, 

Karviná). 

Chybějící komunitní plánování ve všech obcích 

(mimo Bohumín). 

Ve všech obcích s výjimkou Doubravy se 

nachází domovy s pečovatelskou službou, 

dostupná ošetřovatelská domácí péče. 

Chybějící zařízení pro děti do 3 let (zařízení 

jeslového typu). 

Zasíťování území sociálními službami 

v Bohumíně. 

Nedostatečná nabídka některých sociálních 

služeb (odlehčovací služba, pobytové služby 

pro seniory). 

 Nedostatky v kvalitě vybavení a výuky škol – 

speciální učebny, výuka cizích jazyků. 

 Chybějící specializovaní lékaři. 

PŘÍLEŽITOSTI HROZBY 

Prostředky (národní, krajské) na rozvoj nových 

sociálních služeb.  

Omezení aktivit školských, zdravotnických a 

sociálních zařízení v důsledku nedostatku 

financí. 

Spolupráce poskytovatelů sociálních služeb 

a obcí na společném zajištění potřebných 

služeb. 

Rozšiřování vyloučených lokalit v důsledku 

nárůstu sociálních problémů. 

Rozvoj celoživotního vzdělávání.  

Zájem o sociální podnikání.  

Je zapotřebí vzít na vědomí dlouhodobý růst počtu obyvatel v důchodovém věku, tím dochází 

ke zvýšení podílu ekonomicky neaktivních osob v populaci a celkově ke zvýšení veřejných 

výdajů na zdravotní a sociální péči.  

Mezi další problémové oblasti patří v oblasti školství příprava žáků na další vzdělávání, práci 

a život ve společnosti ve vazbě na zaměstnanost v regionu. Důsledkem neřešení tohoto 

problému bude snížení kvality výuky a tím snížení atraktivity školy či celého území a v 

dlouhodobém horizontu nesoulad poptávky a nabídky na místním trhu práce.  

Problémy 

 Zachování občanské vybavenosti především v oblasti školství, zdravotních a 

sociálních služeb a volnočasových aktivit. 

 Nedostatečná nabídka a kapacita některých sociální služeb (terénní a odlehčovací 

služby, komunitní sociální práce). 

 Neuspokojená poptávka po službách pro rodiny s dětmi (zařízení pro péči o děti, 

příměstské tábory). 

 Vybavení základních škol v kvalitě výuky. 

 

 

Potřeby 



 Rozšíření kulturních a sportovních zařízení v obcích, zvýšení atraktivity území pro 

kvalitní a aktivní trávení volného času. 

 Využít možnosti rekreace např. využitím vodních ploch a řeky Olše, intenzivnější 

spolupráce s Polskem. 

 Zkvalitňování stavu bytového fondu, především panelových domů. 

 Investice do energetických úspor veřejných budov. 

 Pokračování v programech prevence a řešení problémů v sociálně vyloučených 

lokalitách. Rozšíření nových typů sociální a komunitní práce. 

 Dlouhodobé vzdělávání obyvatel v různých oblastech, především s ohledem na 

uplatnění na trhu práce. 

 Modernizace sítě sociálních a zdravotnických služeb s ohledem na očekávané stárnutí 

populace (zřízení a rozšíření kapacit domovů s pečovatelskou službou, terénní 

pečovatelské služby a odlehčovací zařízení) 

 Doplnění nabídky předškolního vzdělávání o zařízení pro péči o děti do 3 let. 

 Modernizace odborných učeben škol a za účelem zajištění adekvátních prostor pro 

výuku a rozvoj žáků v konkrétních klíčových kompetencích a také vytvořit podmínky 

pro vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami s cílem posílit integraci 

žáků. 

 

Příležitost pro spolufinancování projektů zaměřených na zlepšení (s ohledem na financování 

v rámci integrovaného nástroje): 

Aktivity směřující k zachování a obnově kulturních a přírodních atraktivit lze spolufinancovat 

prostřednictvím programu Interreg V-A Česká republika – Polsko. Projekty zaměřené na 

zkvalitnění venkovské infrastruktury budou moci žádat o podporu prostřednictvím 

Integrovaného regionálního programu (Prioritní osa 2 Zkvalitnění veřejných služeb a 

podmínek života pro obyvatele regionu, Specifický cíl 2.4 Zvýšení kvality a dostupnosti 

infrastruktury pro vzdělávání a celoživotní učení). Projekty zaměřené na rovný přístup ke 

kvalitnímu předškolnímu, primárnímu a sekundárnímu vzdělávání jsou podporovatelné z 

Operačního programu Věda, výzkum a vzdělávání (prioritní osa 3). V této oblasti lze využít 

integrovaný nástroj komunitně vedeného místního rozvoje v Integrovaném regionálním 

operačním programu. 

V oblasti školství projekty zaměřené na zkvalitnění venkovské infrastruktury budou moci 

žádat o podporu prostřednictvím Integrovaného regionálního programu (Prioritní osa 2 

Zkvalitnění veřejných služeb a podmínek života pro obyvatele regionu, Specifický cíl 2.4 

Zvýšení kvality a dostupnosti infrastruktury pro vzdělávání a celoživotní učení). Projekty 

zaměřené na rovný přístup ke kvalitnímu předškolnímu, primárnímu a sekundárnímu 

vzdělávání jsou podporovatelné z Operačního programu Věda, výzkum a vzdělávání (prioritní 

osa 3). V této oblasti lze využít integrovaný nástroj komunitně vedeného místního rozvoje v 

Integrovaném regionálním operačním programu. 

V sociální oblasti je příležitostí pro spolufinancování projektů zaměřených na zlepšení (s 

ohledem na financování v rámci integrovaného nástroje) příležitosti pro začlenění sociálně 

vyloučených nebo sociálním vyloučením ohrožených osob představuje Prioritní osa 2 Sociální 

začleňování a boj s chudobou Operačního programu Zaměstnanost.  



ŽIVOT V OBCÍCH 

 

SILNÉ STRÁNKY SLABÉ STRÁNKY 

Velký počet různých kulturních, sportovních a 

jiných zájmových spolků v jednotlivých obcích 

vytváří předpoklady pro společenské vyžití.  

Umístění ploch pro bydlení v místech negativních 

vlivů průmyslové výroby (emise, hluk, prašnost) 

a místy s rizikem záplav. 

Existence sportovních, kulturních a 

společenských zařízení a akcí pro trávení volného 

času. 

Negativní dopady těžby na bydlení v Doubravě 

Fungující jednotky dobrovolných hasičů Nízký pocit bezpečí u obyvatel území. 

Dostatečné množství disponibilních 

zastavitelných ploch pro bydlení. 

Špatná image regionu. 

Pokračující proces zkvalitňování hromadného bydlení 

ve formě regenerace sídlišť. 
Chybějící sociální bydlení ve většině obcí. 

Relativní nízká cena pozemků určených pro bydlení  

Zapojení škol do dění v obcích, aktivní kluby seniorů 

v obcích. 

 

PŘÍLEŽITOSTI HROZBY 

Potenciál návštěvníků a turistů ze sousedního 

Polska. Oblast v zázemí města Ostravy je vhodná 

pro příměstskou rekreaci. Propojení cyklostezek a 

cyklotras na Ostravu a Polsko. 

Nedostatek financí na provoz kulturních zařízení 

a podporu kulturních akcí. 

Rekultivace vodních ploch po ukončené těžbě 

může vytvořit podmínky pro příměstskou 

rekreaci. 

Pokračující stárnutí či chátrání domovního 

a bytového fondu. 

Atraktivita území pro bydlení v zázemí velkých 

měst. 

Klesající poptávka po novém bydlení v důsledku 

zhoršení ekonomických podmínek obyvatel. 

Osvěta a vzdělávání v environmentální výchově a 

prevenci proti sociopatogenním jevům. 

Zvyšování chudoby v důsledku zvyšující se 

nezaměstnanosti a zadluženosti obyvatel. 

Zájem návštěvníků a turistů o domácí destinace.  

 

 

Problémy 

 Zachování podpory kulturním, sportovním a dalším společenským akcím ze strany 

obcí. 

 Omezené možnosti trávení volného času dětí, mládeže a seniorů. 

 Rostoucí výskyt sociálně patologických jevů a z toho plynoucí nízký pocit bezpečí u 

obyvatel území. 

 Nedokončená protipovodňová ochrana obcí. 

 

Potřeby 

 Regenerace veřejných prostranství.  

 Zvýšení nabídky volnočasových aktivit, příměstské rekreace a atraktivity území.  . 

 Intenzivnější česko - polská spolupráce, spolupráce komunální sféry s neziskovými 

organizacemi a místními podnikateli. 

 Zapojení sociálně vyloučených osob do komunitní práce a společenského života. 



 Rozšířit vzdělávací aktivity zejména v oblasti environmentální výchovy a prevence 

kriminality. 

 Pokračování v programech prevence kriminality v Bohumíně, rozšíření do dalších 

obcí. 

 Obnova místního kulturního a historického dědictví (technické památky, sakrální 

stavby, historicky zajímavé objekty). 

 

Příležitost pro spolufinancování projektů zaměřených na zlepšení (s ohledem na financování 

v rámci integrovaného nástroje): 

Téma zvýšení kvality a dostupnosti služeb vedoucí k sociální inkluzi je řešeno v Prioritní ose 

2 Integrovaného operačního programu. Z této prioritní osy Integrovaného operačního 

programu lze rovněž podpořit projekty zaměřené na dostupné bydlení pro potřebné. V této 

oblasti bude využít integrovaný nástroj komunitně vedeného místního rozvoje v Operačním 

programu Zaměstnanost a Integrovaném regionálním operačním programu. 

Příležitost pro projekty zaměřené na připravenost a řízení rizik spojených s katastrofami 

nabízí Integrovaný regionální operační program (SC 1.3 Zvýšení připravenosti k řešení a 

řízení rizik a katastrof) a to pouze ve vybraných správních obvodech obcí s rozšířenou 

působnosti. Z toho důvodu nemůže být nástroj komunitně vedeného místního rozvoje pro tuto 

oblast využit. 

 

 



ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ 

 

SILNÉ STRÁNKY SLABÉ STRÁNKY 

Výskyt ložisek nerostných surovin – 

štěrkopísky (podél Odry), zemní plyn 

(Rychvald), černé uhlí (Karvinsko...). 

Nízká ekologická stabilita území. 

Velké množství vodních ploch stojatých 

i tekoucích.  

Zátěž území těžbou a úpravou černého uhlí - důlní 

vlivy, odvaly, odkaliště, haldy, poddolovaná 

území. 

Dostatečná kapacita a lokalizace městské 

skládky tuhých komunálních odpadů vč. 

kompostárny v Bohumíně. 

Riziko povodní a úniku nebezpečných látek do 

životního prostředí v některých lokalitách.  

Funkční systém separovaného sběru pro 

základní druhy odpadů. 

Vypouštění splaškových vod z domácností do 

povrchových vod způsobuje zhoršenou kvalitu 

povrchových tekoucích vod.  

Vysoký podíl chráněných území a lokalit 

soustavy Natura 2000 a velmi zajímavé území 

z hlediska biodiverzity.  

V celém území je zhoršená kvalita ovzduší pro 

polétavý prach a benzo(a)pyren, zdrojem 

znečištění jsou doprava, lokální topeniště a velké 

zdroje z okolí. 

Vysoký podíl kvalitních úrodných půd v I. a II. 

třídě ochrany téměř a vysoký podíl orné půdy 

v celém území. 

Zvýšená hluková z dopravy v okolí významných 

komunikací a železnice. 

 Výskyt sesuvných území, která představují riziko 

pro stávající zástavbu i budoucí rozvoj obcí. 

PŘÍLEŽITOSTI HROZBY 

Rozšíření těžby štěrkopísku na Kališově jezeře 

v Bohumíně a rozšíření těžby písku v lokalitě 

Nerad a štěrkopísku v lokalitě Velké Lány 

v Dolní Lutyni. 

Zvýšení aktivity sesuvů způsobená 

zintenzivněním dopravy, nevhodnou lokalizací 

zástavby nebo za přívalových dešťů a povodní). 

Kvalitní revitalizace ploch po ukončení těžby, 

podpora biodiverzity a rekreace.  

Rozšíření invazivních rostlin (křídlatka, 

bolševník) s negativními důsledky na biodiverzitu 

a zdraví obyvatel. 

Dokončení protipovodňových opatření na 

tocích i v krajině.  

Návrat k používání nešetrných technologií při 

vytápění domácností. 

Realizace obchvatu Bohumín-Dětmarovice-

Karviná s cílem snížit hlukovou a emisní zátěž 

obyvatel kolem silnice I/67. 

Nárůst dopravní zátěže jako potenciální zdroj 

znečištění ovzduší a hluku. 

Podpora modernizace kotlů a zateplení 

objektů.  

Necitlivý a ekonomicky nevýhodný technický 

způsob rekultivací ploch po těžbě bez ohledu na 

zájmy ochrany přírody. 

Rostoucí zájem společnosti o ochranu 

životního prostředí a krajiny. 

 

 

Hlavní problémovou oblastí  je špatná kvalita ovzduší. Celé území MAS Bohumínska patří 

mezi nejvíce znečištěné oblasti v ČR. Tato situace je dána zejména přítomností velkých 

zdrojů znečištění ze sousední Ostravy, ale také přístupem domácností, které jsou právě častým 

zdrojem znečišťování ovzduší. Také blízký polský průmysl má zásluhu na špatné kvalitě 

ovzduší v českém pohraničí. Zdrojem znečištění je v neposlední řadě i hustá dopravní síť 

v území.  



Důsledkem tohoto problémů je postupné snižování rezidenční atraktivity obcí. Stav životního 

prostředí má vliv na menší atraktivitu území, negativně se projevuje na migraci obyvatel z 

území a atraktivitu v oblasti příměstské rekreace a krátkodobého turistického ruchu. V oblasti 

ochrany krajiny je problémem šíření invazivních druhů rostlin podél vodních toků a v nivách 

řek Odry a Olše (plošný problém na celém území). 

Problémy 

 Kvalita ovzduší. 

 Nízká ekologická stabilita krajiny. 

 Nedostatečná ochrana území před povodněmi 

Potřeby 

 Dokončení výstavby kanalizací se zakončením na čistírně odpadních vod. 

 Zajistit ochranu obyvatel před hlukovým a prachovým znečištěním z dopravy. 

 Provádět opatření ke zlepšení kvality ovzduší (modernizovat spalovací zařízení 

v domácnostech, výsadba izolační zeleně, čištění komunikací). 

 Provádět osvětu a vzdělávání veřejnosti v environmentální oblasti (ochrana ovzduší, 

odpady). 

 Realizace výsadeb zeleně, realizace územních systémů ekologické stability. 

 Dokončení pozemkových úprav a protipovodňových opatření. 

 

Příležitost pro spolufinancování projektů zaměřených na zlepšení (s ohledem na financování 

v rámci integrovaného nástroje): 

Individuální projekty zaměřené na péči o přírodu a krajinu lze směřovat do Prioritní osy 4 

Operačního programu Životní prostředí a Programu rozvoje venkova. V této oblasti lze 

částečně využít integrovaný nástroj komunitně vedeného místního rozvoje PRV (Zemědělská 

infrastruktura).  

 
 



HOSPODÁŘSTVÍ, PODNIKÁNÍ A TRH PRÁCE 

 

SILNÉ STRÁNKY SLABÉ STRÁNKY 

Relativně dobrá dopravní dostupnost území po 

dálnici D1 a železnici a blízkost Polska a 

Slovenska vytváří dobrý předpoklad  pro 

investice a podnikání.   

Dlouhodobě vyšší nezaměstnanost v rámci ČR. 

Velký počet uchazečů na jedno volné pracovní 

místo. 

Cenově konkurenceschopná pracovní síla 

zlepšuje pozici na trhu práce a atraktivitu pro 

zahraniční investice. 

Větší množství dlouhodobě nezaměstnaných lidí má 

problém najít trvalou práci.  

Nedostatek pracovních příležitostí pro osoby se 

znevýhodněním trhu práce. 

Tradiční velké firmy v regionu vytváří pracovní 

příležitosti. 

Nízká podnikatelská aktivita, útlum tradičních 

řemesel. 

 

Nedostatek kvalifikovaných a motivovaných 

pracovních sil (zaměstnaných i podnikajících) pro 

rozvoj hospodářství v odvětvích s vyšší přidanou 

hodnotou 

 
Velmi nízká míra zpracování zemědělské výroby 

zemědělskými subjekty. 

PŘÍLEŽITOSTI HROZBY 

Zlepšení ekonomické situace ve světě. Příchod 

nových investorů do regionu. 

Prohloubení ekonomické recese a závislost místní 

ekonomiky na vnějších zdrojích.  

Zájem o rozvoj sociálního podnikání. Odchod velkého zaměstnavatele z regionu. 

Investice do inovativních technologií a nových 

odvětví podnikání. 

Zhoršení zaměstnatelnosti osob s nízkou kvalifikací 

nebo s nízkou motivací pracovat.  

Spolupráce mezi firmami a školami při přípravě 

studentů na budoucí povolání. 
Odliv firem a kvalifikované pracovní síly z regionu. 

Rekvalifikace dle požadavků trhu práce. Zánik malých a středních firem. 

Propagace místních výrobků a služeb. Nedostatek finančních zdrojů na rozvoj podnikání. 

 

Problémy 

 Nízká podnikatelská aktivita.  

 Závislost na ekonomické situaci velkých zaměstnavatelů.  

 Dostupnost vhodných flexibilních forem zaměstnávání (např. práce na částečný 

úvazek). 

 Chybějící kvalifikovaná a motivovaná pracovní síla zejména v technických oborech. 

 Nedostatek připravených nemovitosti pro realizaci nových podnikatelských aktivit. 

 Nerozvinutá propagace výrobků a služeb v regionu a mimo něj. 

 

Potřeby 

 Posílení spolupráce zaměstnavatelů, škol, obcí a neziskového sektoru zabývajícího se 

zaměstnaností.  

 Rozvoj klíčových kompetencí na školách i v dalším vzdělávání. 

 Posílení aktivit směřující k získávání pracovních návyků (rozšíření programů veřejně 

prospěšných prací). 

 Využívání brownfields pro podnikání a příprava nových vhodných ploch pro výrobu a 

služby. 



 Zvýšení informovanosti o místním podnikání (zvýšení propagace a informovanosti o 

místních podnikatelích a jejich aktivitách). 

 Zajištění vhodných rekvalifikací pro lidi bez zaměstnání a zajištění vhodného 

průběžného vzdělávání. 

 Investice do nových technologií a inovací v podnikání a zemědělské výrobě. 

 Zaměstnávání osob ze sociálně znevýhodněného prostředí, zvyšování sociálního 

začleňování a uplatnitelnost osob sociálně vyloučených nebo ohrožených sociálním 

vyloučením a chudobou. 

 Posílit možnosti rozvoje cestovního ruchu a místní rekreace využitím atraktivit, např. 

využitím vodních ploch a řeky Olše, potenciálu Dinoparku v Doubravě, podpořit 

budování speciálních naučných stezek. 

 Rozvoj venkovské turistiky, agroturistiky a ekologického zemědělství, podpora a 

prezentace tradičních řemesel a místních výrobků. 

 

Příležitost pro spolufinancování projektů zaměřených na zlepšení (s ohledem na financování 

v rámci integrovaného nástroje): 

Projekty zaměřené na zvýšení zaměstnanosti osob se znevýhodněním (osoby se zdravotním 

postižením, osoby předdůchodového věku, dlouhodobě nezaměstnaní, osoby pečující o 

závislé osoby, matky po rodičovské dovolené apod.) lze připravovat s využitím Operačního 

programu Zaměstnanost v rámci Prioritní osy 1: Podpora zaměstnanosti a adaptability 

pracovní síly. Ze stejného operačního programu a prioritní osy lze získat prostředky na 

spolufinancování projektů zaměřených na slaďování pracovního a soukromého života a 

snižování rozdílů mezi muži a ženami na trhu práce. Osoby se znevýhodněním mohou nalézt 

zaměstnání v sociálních podnicích (IROP, Prioritní osa 2: Zkvalitnění veřejných služeb a 

podmínek života pro obyvatele regionů, Specifický cíl 2.2 Vznik nových a rozvoj existujících 

podnikatelských aktivit v oblasti sociálního podnikání). V této oblasti bude využít 

integrovaný nástroj komunitně vedeného místního rozvoje v Operačním programu 

Zaměstnanost. 

Šanci jak zvýšit produktivitu, rentabilitu a přidanou hodnotu práce v místním hospodářství 

nabízí Operační program podnikání a inovace pro konkurenceschopnost především v Prioritní 

ose 1 - Rozvoj výzkumu a vývoje a Prioritní ose 2 – Podpora podnikání malých a středních 

firem. Prostřednictvím Programu rozvoje venkova lze podporovat projekty zaměřené na 

posílení konkurenceschopnosti zemědělských podniků a na podporu inovativních 

zemědělských technologií. Diverzifikací činnosti zemědělských subjektů podporují opatření 

Programu rozvoje venkova – Investice do nezemědělských činností, Podpora agroturistiky a 

Investice na podporu energie z obnovitelných zdrojů. 

V této oblasti bude využít s ohledem na omezenou alokaci zejména integrovaný nástroj 

komunitně vedeného místního rozvoje v Programu rozvoje venkova na podporu zemědělství a 

nezemědělské činnosti a Operační program Zaměstnanost. 

 
 

 

 


