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 STRATEGICKÁ ČÁST 

1.1 PODKLADY STRATEGICKÉ ČÁSTI ISÚ 

Vlastnímu zpracování podkladů pro strategickou část předcházela příprava podkladů pro jednání 

odborných pracovních skupin, které vznikaly se zapojením veřejnosti, tedy zdola nahoru. Důležitým 

nástrojem pro jednání pracovních skupin byly výsledky dotazníkového šetření mezi obyvateli, podnikateli 

i neziskovými organizacemi a také dotazníkové šetření mezi zástupci obcí. Komunitním způsobem rovněž 

proběhlo rozpracování podkladů v odborných pracovních skupinách a seznámení členů a veřejnosti 

s výsledky projednávání na veřejném a propagačním setkání. Východiskem pro zpracování strategické 

části byla také analytická část ISÚ v její textové i tabulkové části. Po celou dobu procesu byla veřejnost 

seznamována na webových stránkách MAS s dílčími výstupy s možností aktivně se zapojit do samotného 

procesu rozpracování podkladů formou připomínek a návrhů.  
 

KOMUNITNÍ PROCES ROZPRACOVÁNÍ PODKLADŮ  

Za účelem přípravy ISÚ MAS Bohumínsko zřídil programový výbor tři pracovní skupiny. Úkolem 

pracovních skupin při tvorbě strategie bylo zejména prodiskutování a připomínkování předložených 

výsledků analýz, návrhů cílů a strategických záměrů v jednotlivých problémových okruzích ve třech 

základních pilířích. 

 

PRIORITA „SPOLEČNOST“ 

 Rámcový obsah: Sociální infrastruktura, vzdělávání, občanská vybavenost, sport, kultura, volný čas, 

bezpečnost, bydlení. 

 

PRIORITA „HOSPODÁŘSTVÍ“ 

 Rámcový obsah: Malé a střední podnikání, zaměstnanost, zemědělství a lesnictví, cestovní ruch, 

služby, podnikatelské zóny, řemesla. 

 

PRIORITA„ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ“ 

 Rámcový obsah: Ovzduší, odpadové hospodářství, zdroje a úspory energie, ochrana a tvorba krajiny. 

 
 

Obrázek 1: Základní pilíře SCLLD MAS Bohumínsko 

 
 
Zdroj: vlastní zpracování 
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Podklady pro Strategickou (návrhovou) část ISÚ MAS Bohumínsko 2014-2020 vznikaly během 

jednání ustanovených odborných pracovních skupin. Pracovní skupiny reagovaly na výsledky veřejných 

projednávání, z nichž vyplynuly prioritní oblasti (témata) k rozpracování.  

Jako první zasedala 30. 7. 2013 v Bohumíně pracovní skupina "Životní prostředí a infrastruktura". 

Výsledkem jednání je návrh formulace problémových okruhů a strategických cílů a také návrh opatření 

a podporovaných aktivit. Další jednání proběhlo 20. srpna 2013 opět v Bohumíně, kde byly upřesněny 

priority a zapracovány připomínky členů pracovní skupiny. Pracovní skupina "Společnost" zasedala 

6. srpna 2013 v sídle o.s. AVE v Petrovicích u Karviné. Pracovní skupina "Hospodářství" jednala 

29. srpna 2013 v Bohumíně. 

S podklady byli seznámeni členové MAS a veřejnost na informačním a propagačním setkání 

v Bohumíně 13. listopadu 2013. 

Podklady rovněž tvoří výstupy pracovní skupiny "odpadové hospodářství", která se poprvé sešla 

20. června 2013 v Bohumíně k analýze optimalizace odpadového hospodářství v území MAS. Účastníci 

pracovního jednání  7. listopadu 2013 v Bohumíně projednali návrhovou částí studie Optimalizace 

hospodaření s komunálními odpady včetně jejich obalové složky v MAS Bohumínsko. Představitelům 

vedení obcí a odborným referentům v oblasti odpadového hospodářství byly prezentovány závěry 

a doporučení odborného zpracovatele, společnosti EKO-KOM, a.s. 

Podklady pro strategickou část ISÚ včetně poslání a vize MAS Bohumínsko 2020 byly projednány 

a schváleny valnou hromadou MAS 17. prosince 2013. Programový výbor byl zmocněn, aby reagoval na 

případné připomínky a po jejich vyhodnocení je zapracoval do podkladů.  

 

1.2 POSLÁNÍ A VIZE MAS BOHUMÍNSKO 2020 

Strategická vize rozvoje Bohumínska vychází z dlouhodobých cílů a rozvojových záměrů, jak vyplynuly 

při veřejných projednáváních se zástupci samosprávy, podnikatelů, neziskových organizací a obyvatel 

regionu zpřesněných na základě podrobného posouzení analytických poznatků a při respektování atributů 

dlouhodobě udržitelného rozvoje. 

POSLÁNÍ 

 

                                                : Pomáháme regionu 
 

 

VIZE 2020 

 

Klidný a bezpečný region s kvalitní možností bydlení, pestrou nabídkou 

vzdělávání, sociálních a zdravotních služeb a volnočasových aktivit. 

 

Prosperující region s dostatkem pracovních příležitostí. 

 

Region ekologicky zodpovědných obyvatel. 
 

 
Využijeme existující potenciál území, které je součástí ostravské průmyslové aglomerace, ale svým 

charakterem spíše venkovským prostorem se zahuštěnou slezskou zástavbou a klidnějším bydlením. 

Dobré dopravní spojení s Ostravou zužitkujeme oběma směry, jak pro zaměstnanost, tak pro trávení 

volného času a příměstskou rekreaci. Hranici s Polskem je příležitostí pro další rozvoj partnerské 

http://mas-bohuminsko.cz/clanek/verejne-setkani-13-listopadu-2013-v-bohumine/20
http://mas-bohuminsko.cz/clanek/verejne-setkani-13-listopadu-2013-v-bohumine/20
http://mas-bohuminsko.cz/clanek/jak-optimalizovat-odpadoveho-hospodarstvi/19
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spolupráce na společném rozvoji pohraničí. Současná rozvinutá spolková činnost je dobrým základem pro 

rozvoj občanské společnosti a sebevědomí obyvatel regionu. Chceme aktivně napomáhat dosažení 

zlepšení stavu životního prostředí a podílet se na eliminaci dopadů ekonomické krize a nejisté existence 

velkých firem ovlivňujících zaměstnanost v regionu. 

Podklady pro strategickou část ISÚ včetně poslání a vize MAS Bohumínsko 2020 byly projednány 

a schváleny valnou hromadou MAS 17. prosince 2013. 

Ve třech navržených klíčových oblastech byly vytvořeny strategické a specifické cíle na základě 

potenciálů a potřeb, jež vzešly z analýzy území, jejich silných a slabých stránek, možných budoucích 

potenciálů a hrozeb. 

Stanovené strategické a specifické cíle a opatření jsou v souladu s ostatními strategiemi, jenž územně a 

tematicky zasahují na území MAS Bohumínsko, zároveň vzešly z komunitně vedené tvorby strategie, kdy 

se na všech úrovních tohoto procesu zapojují místní aktéři – při analýze problémů, potenciálů a potřeb, 

při stanovování cílů, volbě opatření a stanovení jejich priorit. 

V souladu s Metodickým pokynem pro využívání integrovaných nástrojů v programovém období 2014-

2020 je provedena hierarchie cílů v jednotlivých oblastech rozvoje, stanoveny strategické a specifické cíle 

a opatření s přiřazenými indikátory. 

 

 
Zdroj: vlastní zpracování 

 

V jednotlivých cílech strategie byly rozpracovány následující aspekty: 

Řešená problematika – Stručný popis problematiky, na kterou je daný strategický či specifický cíl 

zaměřen. Vychází z rozboru provedeného v analytické části, SWOT výroků a stanovených problémů a 

potřeb. Stručné vyjádření výsledků uvedených cílů, k nimž má dojít realizací uvedených opatření. 

Opatření – nástroje k dosažení stanovených cílů, jsou stanoveny na určitém stupni konkrétnosti, avšak 

zároveň vždy zahrnují soubor konkrétních projektů. 

Příklady aktivit∕projektů – příklady konkrétních projektů, které lze v rámci navržených opatření 

realizovat. Jedná se o příklady odvozené ze zásobníku projektů, jež vznikl při zpracování strategie, během 

komunitního plánování a při konzultacích s představiteli subjektů, jež zprostředkovávají operační 

programy. 

VIZE 

OKRUH 

(PRIORITA) 

 

STRATEGICKÝ CÍL 

 

SPECIFICKÝ CÍL 

 

OPATŘENÍ (FICHE) 

 

AKTIVITA 

Obrázek 2: Hierarchie SCLLD 

http://www.mas-bohuminsko.cz/clanek/poslani-a-vize-mas-bohuminsko-2020/23
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Indikátory – představují ukazatele vývoje určitého vybraného jevu, slouží jako kontrolní nástroj pro 

vyhodnocování účinnosti a úspěšnosti naplánovaných opatření, zaměřují se proto na výstup či výsledek 

navržených opatření. V souladu s Metodickým pokynem pro využívání integrovaných nástrojů v 

programovém období 2014- 2020 byly vybírány indikátory, jež jsou stanoveny jako závazné pro 

naplňování strategických cílů operačních programů, v našem případě OPZ, IROP a PRV, jež jsou 

realizovány v rámci SCLLD a dále rozpracovány v programových rámcích v kapitole Akční plán. Dále 

pro ostatní opatření byly použity indikátory uvedené v Národním číselníku indikátorů a vlastní indikátory, 

jež byly vytvořeny za účelem vyhodnocení účinnosti opatření realizovaných aktéry v území za podpory 

operačních programů (mimo SCLLD), národních programů, grantů či soukromých zdrojů. Nastavení 

cílových hodnot indikátorů vycházelo ze zjištěných dat, potřeb a záměrů místních aktérů, podporovaných 

opatření v rámci operačních programů a jiných podpor, absorpční kapacity území i ze zjištěných nebo 

průměrných nákladů projektů v jednotlivých opatřeních. 

 

 

Přehled strategických a specifických cílů SCLLD MAS Bohumínsko  

Okruh (priorita) Strategický cíl Specifický cíl 

Hospodářství 

(H) 

H.1 Pracovní příležitosti pro 

všechny skupiny obyvatel 

H.1.1 Umožnit přístup k zaměstnání zejména 

znevýhodněným osobám na trhu práce 

H.2 Konkurenceschopná 

regionální ekonomika 

H.2.1 Zlepšení podnikatelského prostředí 

H.2.2 Spolupráce a propagace místních produktů 

H.2.3 Konkurenceschopné, rozvinuté a 

udržitelné zemědělství 

Společnost 

(S) 

S.1 Spokojenost místních 

obyvatel s kvalitou života 

S.1.1 Aktivní trávení volného času 

S.1.2 Rozvoj místních tradic a regionální 

identity 

S 1.3 Spolupráce v území 

S.2 Zvýšení pocitu bezpečí  
S.2.1  Bezpečná města a obce 

S.2.2  Kvalitní a bezpečná doprava 

S.3  Vzdělaní lidé 
S.3.1 Rovný přístup ke kvalitnímu vzdělávání  

S.3.2 Rozvinuté další vzdělávání pro život 

S.4 Sociálně odpovědná 

společnost 

S.4.1 Zamezení sociálního vyloučení 

ohrožených osob 

S.4.2 Dostupné sociální služby a zdravotnictví 

Životní 

prostředí 

(P) 

P.1 Kvalitní prostředí pro život 

P.1.1 Zlepšená  kvalita ovzduší na území MAS a 

v pohraničí 

P.1.2 Zlepšení hospodaření s vodou a její kvalitu 

P.1.3 Odpovědné nakládání s odpady 

P.1.4  Environmentální vzdělávání a osvěta 

P.2 Ekologicky stabilní krajina P.2.1 Hodnotná sídelní a volná krajina 
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Obrázek 3: Strategické cíle SCLLD MAS Bohumínsko 

 
Zdroj: vlastní zpracování 

 

1.3 PRIORITNÍ OBLAST HOSPODÁŘSTVÍ 

Pracovní skupiny formulovaly na svých zasedáních problémové okruhy, strategické cíle a návrhy opatření 

včetně podporovaných aktivit.  

Podklady byly sestaveny z podnětů diskuse na schůzce pracovní skupiny Hospodářství, která proběhla 

dne 29. 8. 2013. Priority byly doplněny v návaznosti na potřeby specifikované zájmovými skupinami 

podnikatelů v zemědělství a lesnictví a ostatní podnikání.  

Území obcí MAS Bohumínsko je součástí regionu Ostravsko-karvinské aglomerace, kde je patrný 

pokračující ekonomický útlum související s nejistotou kolem budoucnosti dominantních zaměstnavatelů 

v těžkém průmyslu (OKD, Evraz Vítkovice, Arcelor Mittal). Region vykazuje významné negativní 

socioekonomické charakteristiky (např. vysoká nezaměstnanost), environmentální zátěže, v některých 

případech i nevyhovující občanská vybavenost. Jedním z nástrojů, jak zmírnit pokračující pokles, je 

podpora formování efektivního podnikatelského prostředí pro malé a střední podniky podporou 
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diverzifikace výrobních kapacit a vytváření výhodného prostředí pro stávající a nové investory. 

Příležitosti mohou nabídnout tradiční úspěšná výrobní odvětví, restrukturalizace podniků méně úspěšných 

výrobních odvětví a budování nové podnikatelské infrastruktury pro přilákání nových investorů. 

Území je vystaveno silnému ekonomickému tlaku, pokud je příliš závislé na jednom nebo dvou 

dominantních zaměstnavatelích, jako tomu je právě zde. Proto je nesmírně důležité, aby velké podniky 

doplňoval velký počet malých a středních podnikatelů. Lokální podporu na úrovni měst a obcí lze 

poskytnout cenově výhodnou nabídkou investičně připravených volných nemovitostí (pozemků a 

nebytových objektů), podporou rekvalifikace zaměstnanců, nabídkou kvalitních a rychle dostupných 

informací pro podnikatele apod.  

I přes průmyslový charakter území je krajina na Bohumínsku intenzivně využívána k zemědělským 

účelům a je žádoucí podpora rostlinné i živočišné výroby.  

Cílem strategické oblasti hospodářství je udržení nebo zlepšení sociálně ekonomické úrovně a stanovit 

opatření, která budou aktivně napomáhat k tvorbě nových pracovních příležitostí, zvýšení podnikavosti 

obyvatel a konkurenceschopnosti místních podniků a diverzifikaci výroby a služeb. 

Při stanovení strategických cílů vycházíme ze schválené vize strategie: „Prosperující region s dostatkem 

pracovních příležitostí“. V rámci prioritní oblasti hospodářství tak byly identifikovány priority zaměřené 

na zvýšení zaměstnanosti, zlepšení podmínek podnikatelského prostředí, zhodnocení místní produkce a 

služeb a rozvoj podnikatelské infrastruktury. 
 

1.3.1 STRATEGICKÝ CÍL H.1 PRACOVNÍ PŘÍLEŽITOSTI PRO VŠECHNY 

SKUPINY OBYVATEL 

Dlouhodobým problémem širšího regionu je strukturální a dlouhodobá nezaměstnanost, nezaměstnanost 

čerstvých absolventů, žen po rodičovské dovolené nebo lidí v předdůchodovém věku. Limitem pro rozvoj 

podnikání a zaměstnanosti jsou často chybějící nezbytné dovednosti a schopnosti zaměstnanců nebo 

nezaměstnaných, kteří hledají práci nebo mají v plánu začít podnikat. 

Ohroženými skupinami na trhu práce jsou matky s dětmi, absolventi, zdravotně postižení nebo ti, jejichž 

vzdělání a kvalifikace nereflektují současné požadavky trhu práce. Obyvatelé, kteří nenacházejí uplatnění 

na zdejším trhu práce a v blízkém okolí se častěji rozhodují k vystěhování z oblasti a jsou náchylnější k 

sociálnímu vyloučení. Nezaměstnanost se však stala celospolečenským problémem, který se nevyhýbá ani 

vzdělaným odborníkům v oboru. Zaměstnanost a podnikání lze dle dosavadních zkušeností účinně 

rozvíjet prostřednictvím dalšího vzdělávání a rekvalifikací uchazečů o zaměstnání a zaměstnanců podle 

současných požadavků trhu práce. 

 

Kód 

NČI 

Název indikátoru Měrná 

jednotka 

Výchozí 

hodnota 

Cílová hodnota 

(2023) 

 
Průměrný podíl nezaměstnaných 

osob za posledních 5 let 
% 10,2 

nižší než 

výchozí 

hodnota 

 

SPECIFICKÝ CÍL H.1.1 UMOŽNIT PŘÍSTUP K ZAMĚSTNÁNÍ ZEJMÉNA 

ZNEVÝHODNĚNÝM OSOBÁM NA TRHU PRÁCE 

Existující nesoulad mezi nabídkou a poptávkou na trhu práce. Na jedné straně je to vysoká 

nezaměstnanost specifických skupin obyvatel (lidé s nízkou nebo žádnou kvalifikací, mladé ženy s dětmi, 

ženy v předdůchodovém věku, mladí lidé) a na straně druhé, nedostatek kvalifikovaných pracovníků, 

které požaduje trh. 

Stále vysoká míra nezaměstnanosti obyvatel MAS Bohumínsko, zejména v oblasti dlouhodobé 

nezaměstnanosti je stěžejním problémem. Hrozba chudoby a sociálního vyloučení v perspektivě současné 

ekonomické situace, kdy hrozí útlum těžby společnosti OKD, je nezbytné řešit nejen prostředky aktivní 

politiky zaměstnanosti, ale také z pohledu zajištění sociálních služeb pro cílové ohrožené skupiny. V 

území se nachází také sociálně vyloučené lokality, ve kterých je téměř nulová zaměstnanost obyvatel. 
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Naopak na trhu práce je stále poptávka po vysoce kvalifikovaných pracovních silách. Není jednoduchý 

recept na to, jak takové lidi připravit, nicméně z dlouhodobého hlediska je řešením propojování škol se 

zaměstnavateli. V krátkodobém horizontu mohou pomoci vhodné rekvalifikační kurzy směřované do 

oborů, které se následně rychle uplatní na trhu práce (technické obory, řemesla, IT apod.). 

Na území MAS Bohumínsko je obdobně jako v jiných částek Moravskoslezského kraje problém s 

dostupností vhodných flexibilních forem zaměstnávání i s dostupnosti potřebných služeb pro rodinu a 

péči o děti. Opatření by mělo zacílit na slaďování rodinného a profesního života, podpořit návrat žen do 

zaměstnání a doplnit síť služeb pro rodiny. 

Systém sociálního podnikání, které je založeno především na prospěšnosti místní komunitě, zaměstnávání 

sociálně znevýhodněných občanů a přerozdělování většiny vytvořeného zisku zpět do sociálního podniku 

je novým nástrojem pro řešení jak otázek zaměstnanosti, tak i otázek spojených se zaměstnáváním 

obtížně zaměstnatelných osob. 

Sociální firma má tak při svém podnikání za cíl zaměstnávat občany znevýhodněné na běžném pracovním 

trhu, a to zejména osoby se sociálně znevýhodněného prostředí, dlouhodobě nezaměstnaní, absolventi a 

mladiství, osoby se zdravotním postižením nebo jinou diskriminací na pracovním trhu. Sociální podniky 

mohou nabízet možnosti dlouhodobé práce pro tyto znevýhodněné skupiny. Předmět činnosti sociálního 

podniku může být různorodý a v ideálním případě je v souladu s podporovanými aktivitami této strategie 

(spolupráce s místními aktéry, podniky, potřebami a využívající místní zdroje).  

 

Opatření: 

H.1.1.1 Poskytování rekvalifikací a dalšího vzdělávání pro získání zaměstnání  

H.1.1.2 Podpora zaměstnanosti 

H.1.1.3 Zlepšení podmínek uplatnitelnosti osob na trhu práce 

H.1.1.4 Aktivní začleňování sociálně vyloučených osob prostřednictvím sociálního podnikání 

H.1.1.5 Slaďování rodinného a profesního života 

 

Indikátor výsledku 

Kód 

NČI 

Název indikátoru Měrná 

jednotka 

Výchozí 

hodnota 

(2015) 

Cílová 

hodnota 

(2023) 

Původ 

62700 Účastníci zaměstnaní po ukončení 

své účasti 

počet 0 5 OPZ 

 

Indikátor výstupu 

Kód 

NČI 

Název indikátoru Měrná 

jednotka 

Cílová 

hodnota 

(2023) 

Původ 

60000 Celkový počet účastníků počet 50 OPZ 

 

 
Aktivity  

 Spolupráce s ÚP na přípravě programu rekvalifikačních kurzů dle požadavků zaměstnavatelů. 

 Zprostředkování zaměstnání, pomoc při vyhledávání zaměstnávání pro nezaměstnané, 

vyhledávání vhodných zaměstnanců pro zaměstnavatele, poradenské a informační činnosti. 

 Aktivity vedoucí k získání nové kvalifikace a prohlubování dosavadní kvalifikace. 

 Aktivity prostupného zaměstnávání (získávání pracovních návyků) 

 Programy, které podpoří spolupráci veřejného, neziskového a soukromého sektoru (spolupráce  

lokálních partnerů na trhu práce). 

 Spolupráce a aktivity mezi zaměstnavateli a školami při dalším profesním vzdělávání dospělých 

(vzdělávací programy mezi zaměstnavateli a školami). 

 Aktivity prorodinných opatření (zlepšení nabídky dostupných služeb pro rodinu a péči o děti vč. 

fungování dětských skupin atd.) 
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 Projekty zaměřené např. na podporu flexibilních forem zaměstnávání (např. zkrácený úvazek, 

sdílení pracovního místa, práce na dálku). 

 Profesní vzdělávání, příprava podnikových lektorů a instruktorů. 

 Podpora sdružování malých a středních podniků za účelem vzdělávání. 

 Podpora odborné praxe a stáží v podnicích.  

 Rekvalifikace, podpora vytváření nových pracovních míst včetně podpory začínajících OSVČ 

 Projekty zaměřené na vznik, rozvoj a provoz sociálních podniků (pořízení výrobního prostředků 

(stroje, zařízení), rekonstrukce či stavební úpravy objektů (případně nová výstavba), pořízení 

nezbytného materiálu a pracovních pomůcek, mzdové a osobní výdaje podpořených osob i 

vedoucích a administrativních pracovníků atd.  

 Vzdělávání zaměstnanců sociálních podniků a rozvoj pracovních kompetencí znevýhodněných 

zaměstnanců. 

 

1.3.2 STRATEGICKÝ CÍL H.2 KONKURENCESCHOPNÁ REGIONÁLNÍ 

EKONOMIKA 

Struktura podnikatelského prostředí Bohumínska odpovídá charakteru celého okresu Karviná. V regionu 

působí na trhu práce několik větších firem, aktivita drobných živnostníků a menších firem je na 

podprůměrné úrovni. Restrukturalizaci tradičních průmyslových odvětví ještě není v regionu ukončena,  

v sektoru zemědělství zaměstnanost klesá a na trhu se objevuje řada nových oborů. Specifické cíle se v 

rámci SCLLD zaměřují na podporu lokálních, zejména menších a středních firem, pozornost si však 

zaslouží i velké firmy, které jsou zaměstnavateli nezanedbatelné části obyvatel oblasti. 

Předpokládá se, že výraznou úlohu v těchto opatřeních budou sehrávat zejména samotní podnikatelé, 

případně podnikatelé ve spolupráci s obcemi, neziskovými organizacemi nebo s jinými subjekty. 

 

Kód 

NČI 

Název indikátoru Měrná 

jednotka 

Výchozí 

hodnota 

(2015) 

Cílová hodnota 

(2023) 

 
Počet podnikatelských 

subjektů na 1000 obyvatel 
počet 130 

Stejná nebo 

vyšší 

 

 

Tento strategický cíl je dále rozpracován do specifických cílů: 

 

H.2.1 Zlepšení podnikatelského prostředí 

H.2.2 Propagace místních výrobků a služeb 

H.2.3 Konkurenceschopné, rozvinuté a udržitelné zemědělství 

 

 

SPECIFICKÝ CÍL H.2.1: ZLEPŠENÍ PODNIKATELSKÉHO PROSTŘEDÍ 

Cílem je zlepšit podnikatelské prostředí, zavádět inovace a podpořit síťování v území. Podpora 

inovativních nápadů a jejich realizace v praxi formou hmotných i nehmotných investic je jedním z 

významných motivačních prvků také v rámci vzdělávání a motivace mladých lidí. Začínající a malé firmy 

nemají dostatek nebytových prostor pro výrobu a služby či kancelářské prostory. Vytváření podmínek pro 

podnikání však často nelze řešit pouze jedním projektem nebo krátkodobou činností, vyžaduje delší 

časový horizont. Přesto lze v programovém období udělat mnohé pro rozvoj podnikatelského prostředí. 

Cílem podpory rozvoje podnikatelské infrastruktury je vznik nových pracovních míst i účelné využití 

volných nemovitostí.  

 

Opatření 

H.2.1.1 Zavádění nových technologií, inovací, modernizace podnikání. 

H.2.1.2 Podpora stávajících a nově vznikajících malých a středních podniků. 

H.2.1.3 Rozvoj podnikatelské infrastruktury 
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H.2.1.3 Obnova a rozvíjení tradičních řemesel a činností. 

 

 

 

 

 

Indikátor výsledku 

Kód 

NČI 

Název indikátoru Měrná 

jednotka 

Výchozí 

hodnota 

(2015) 

Cílová 

hodnota 

(2023) 

Původ 

93701 Pracovní místa vytvořená v rámci 

podpořených projektů (Leader) 

počet 0 2 PRV 

 

Indikátor výstupu 

Kód 

NČI 

Název indikátoru Měrná 

jednotka 

Cílová 

hodnota 

(2023) 

Původ 

94800 Počet podpořených podniků/ 

příjemců 

počet 3 PRV 

 Počet realizovaných projektů 

zaměřených na rozvoj podnikání 

počet 3 vlastní 

 

Příklady projektů 

 Aplikace nových technologií ve výrobním procesu 

 Příprava  nových  pozemků  anebo  průmyslových  areálů  a  prostor vybavených  inženýrskými  

sítěmi  pro  podnikání.  

 Rozvoj sociální ekonomiky – podpora zakládání a provozu sociálních podniků. 

 Nové využití brownfields v území MAS Bohumínsko. 

 Výstavba, rozšíření či rekonstrukce objektů a pozemků určených na rozvoj turismu. 

 Podpora drobných a malých podniků podnikajících ve službách cestovního ruchu. 

 Rekonstrukce a obnova kulturních, technických a průmyslových památek pro jejich využití 

v rozvoji cestovního ruchu s důrazem na venkovský prostor. 

 Zahájení a rozvoj služeb trávení volného času, rekreace a venkovského turismu 

 

 

SPECIFICKÝ CÍL H.2.2: PROPAGACE MÍSTNÍCH VÝROBKŮ A SLUŽEB 

V regionu existuje řada tradičních odvětví, zejména na bázi řemesel a zemědělské výroby. Opatření 

v tomto specifickém cíli se zaměřuje na rozvoj místní produkce a místních služeb, jejich propagaci, 

prezentaci a zvýšení jejich dostupnosti na místním trhu.  

 

Opatření: 

H.2.2.1 Prezentace výrobků a služeb vyrobených podnikatelskými subjekty v regionu 

H.2.2.2 Rozvoj spolupráce a podnikatelského, neziskového a veřejného sektoru regionu 
 

Indikátor výstupu 

Kód 

NČI 

Název indikátoru Měrná 

jednotka 

Cílová 

hodnota 

(2023) 

Původ 

 Počet realizovaných projektů 

zaměřených na rozvoj podnikání 

počet 3 vlastní 
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Aktivity 

 Společná propagace a marketing malých podniků a řemesel. 

 Organizace specializovaných výstav na podporu drobného podnikání v rámci mikroregionu MAS. 

 Zvyšování konkurenceschopnost malých a středních lesnických, potravinářských a zemědělských 

podniků (včetně rybářství). 

 Podpora místní spolupráce v oblasti zemědělství a potravinářství,  

 Prezentace tradičních lidových řemesel, pořádání farmářských trhů, 

 Mezinárodní (česko-polská) spolupráce mezi podnikateli (výměna zkušeností, příklady dobré 

praxe, exkurze).  

 

SPECIFICKÝ CÍL H.2.3 KONKURENCESCHOPNÉ, ROZVINUTÉ A UDRŽITELNÉ 

ZEMĚDĚLSTVÍ 

Účelem opatření je rozvoj podmínek pro zvyšování přidané hodnoty stávajících a nových zemědělských 

produktů a jejich uvádění na trh. 

Problémem je, že téměř celá zemědělská produkce je prodávána ve formě prvotní suroviny, u živočišné 

výroby formou jatečních zvířat a mléka. Zpracování zemědělské produkce přímo zemědělskými subjekty 

zde prakticky neexistuje. Výsledkem je stav, kdy se zemědělská produkce vyváží a zároveň je region 

téměř zcela závislý na dovozech. Vzhledem k charakteru zemědělství a krajiny, omezenému počtu 

turistických atraktivit není zatím také náležitě rozvinuta agroturistika.  

Dalším nedostatkem, na který je zaměřen tento specifických cíl je zmenšovat zastaralost zemědělské 

techniky, která také díky dotacím prochází v posledních letech postupnou modernizací. Nové stroje budou 

pro zdejší zemědělství znamenat nejen větší produktivitu práce a lepší konkurenceschopnost, nýbrž také 

environmentálně šetrnější způsoby hospodaření. Spolupráce ve sdílení strojů a techniky jsou přínosem do 

odvětví zemědělství a potravinářství. Podporovány budou společné investice, tzn. pořízení konkrétní 

technologie či stroje k výkonu činnosti spolupracujících subjektů. 

  

Opatření 

H.2.2.1 Modernizace zemědělské činnosti 

H.2.2.3 Diverzifikace zemědělství 
 

Indikátor výsledku 

Kód 

NČI 

Název indikátoru Měrná 

jednotka 

Výchozí 

hodnota 

(2015) 

Cílová 

hodnota 

(2023) 

Původ 

93701 Pracovní místa vytvořená v rámci 

podpořených projektů (Leader) 

počet 0 2 PRV 

 

Indikátor výstupu 

Kód 

NČI 

Název indikátoru Měrná 

jednotka 

Cílová 

hodnota 

(2023) 

Původ 

94800 Počet podpořených podniků/ 

příjemců 

počet 4 PRV 

 Počet realizovaných projektů 

zaměřených na rozvoj 

zemědělství 

počet 4 vlastní 

 
 

Příklady projektů 

 Pořízení zemědělských strojů, 
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 Společný nákup techniky a zařízení, sdílení techniky, 

 Rozvoj zařízení agroturistiky, 

 Zavádění, případně rozšířením nezemědělské činnosti zemědělských subjektů. 

 

 

1.4 PRIORITNÍ OBLAST SPOLEČNOST 

Tato prioritní oblast je souborem velmi rozsáhlých problémových okruhů, který jsou Kultura a 

společenský život, Vzdělávání a Zaměstnanost. Samostatný průřezový okruh tvoří přeshraniční 

spolupráce ČR – Polská republika. Při jeho zpracovávání bylo čerpáno jak ze strategických dokumentů 

zabývajících se programovým obdobím 2014 – 2020, tak zejména z výsledku dotazníkového šetření 

realizovaného na území MAS Bohumínsko a výstupů z veřejných setkání v jednotlivých obcích. Výstupy 

z jednání pracovní skupiny MAS Bohumínsko Společnost byly projednány 6. srpna 2013  v Petrovicích u 

Karviné.  

Definování strategických a specifických cílů prioritní oblasti Společnost vychází ze schválené vize: 

„Klidný a bezpečný region s kvalitní možností bydlení, pestrou nabídkou vzdělávání, sociálních a 

zdravotních služeb a volnočasových aktivit.“ 

Strategickými cíli této prioritní oblasti je zachovat a rozvíjet kvalitní systém předškolního, základního i 

celoživotního vzdělávání, podporovat rozvoj kulturního a společenského života obyvatel na daném území, 

zvyšovat pocit bezpečí v území a zamezit sociálnímu vyloučení u osob, které jsou tímto jevem ohroženy. 

 

1.4.1 STRATEGICKÝ CÍL S.1 SPOKOJENOST MÍSTNÍCH OBYVATEL S 

KVALITOU ŽIVOTA 

K dosažení příznivého prostředí pro život a práci je nezbytné naplnění základních potřeb, kterými jsou ve 

venkovském prostředí dostupné a dostatečně kvalitní služby. Podmínky pro život jsou reflektovány 

výraznou většinou aktérů v území a vztahuje se k nim velká část záměrů. Předpokládá se, že výraznou 

úlohu v těchto opatřeních budou sehrávat zejména obce, a dále neziskové organizace a místní 

podnikatelé. 

Tento strategický cíl je dále rozpracován do specifických cílů: 

 

S.1.1 Aktivní trávení volného času 

S.1.2 Rozvoj místních tradic a regionální identity 

S.1.3 Spolupráce v území 
 

 

Kód 

NČI 

Název indikátoru Měrná 

jednotka 

Cílová hodnota 

(2023) 

Původ 

     

 
 

SPECIFICKÝ CÍL S.1.1: AKTIVNÍ TRÁVENÍ VOLNÉHO ČASU 

V rámci realizovaných šetření byl obyvateli MAS spolkový život na území hodnocen jako velmi aktivní. 

Již existující spolky zabezpečují sportovní, kulturní a společenské aktivity v regionu MAS. Spolková 

činnost je pro obce hnacím motorem, je zdrojem nových nápadů a inspirací pro jejich rozvoj a zároveň 

přispívá k sociální soudržnosti jednotlivých obyvatel. Z tohoto důvodu je podpora této činnosti na území 

MAS Bohumínsko nezbytná. 

Cílem je zachování kvalitní činnosti stávajících spolků a jejich rozvoj. 
Území MAS Bohumínsko má předpoklady pro rozvoj krátkodobé rekreace. Obce s rozdílným 

historickým zaměřením, kde se střetávají hornické, zemědělské, rybníkářské, ale i jiné průmyslové tradice 

nabízí řadu atraktivit, které mohou být východiskem pro různé turistické aktivity. Opatření jsou nastaveny 
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tak, aby podpořily využití stávající podpůrné infrastruktury, ale i různých dotačních programů k rozvoji 

turismu. V území je vybudována páteřní síť cyklostezek.  

Území MAS Bohumínsko má řadu atraktivit pro turisty, které ovšem často nejsou provázány. Při lepší 

propagaci je předpoklad zvýšení návštěvnosti. Dále se bude jednat o neinvestiční projekty zaměřené na 

rozvoj spolupráce mezi poskytovateli služeb, vytváření integrovaných turistických balíčků, cílený 

marketing apod. Důraz bude kladen na udržitelnost a efektivitu podporovaných aktivit. 

 

Opatření 

S.1.1.1 Rozvoj infrastruktury a služeb pro příměstskou rekreaci 

S.1.1.2 Podpora spolkového života v obcích 

 

Indikátor výsledku 

Kód 

NČI 

Název indikátoru Měrná 

jednotka 

Výchozí 

hodnota 

(2015) 

Cílová 

hodnota 

(2023) 

Původ 

 Počet spolků aktivně působících 

v obcích 

počet 25 neklesající vlastní 

 

Indikátor výstupu 

Kód 

NČI 

Název indikátoru Měrná 

jednotka 

Cílová 

hodnota 

(2023) 

Původ 

 Počet projektů rozvíjejících 

rekreaci v území 

počet 4 vlastní 

 

Aktivity  

 Příprava projektů na zkvalitnění cyklistické dopravy, propojení cyklistických tras a oddělení 

cyklistické dopravy od silniční 

 Rozvoj infrastruktury, orientačních, naučných a integrovaných informačních systémů cestovního 

ruchu v obcích.  

 Obnova a rozvoj turistických stezek, cyklostezek, cyklotras, naučných stezek a hippostezek včetně 

doplňkových zařízení. 

 Zahájení a rozvoj služeb trávení volného času, rekreace a venkovského turismu. 

 Tematicky zaměřené balíčky přírodních a technických zajímavostí pro krátkodobý i delší pobyt 

v území s cílem zvýšení návštěvnosti turisty.  

 Podpora informačních center zejména s poskytováním informací na celém česko-polském 

příhraničí. 

 Marketingové aktivity a propagace turistických atraktivit v regionu 

 Spolupráce v rámci Euroregionu Těšínské Slezsko při rozvoji cestovního ruchu. 

 Aktivity směřující k partnerství a spolupráci existujících spolků. 

 Aktivity zaměřené na rozšiřování a omlazování členské základny. 

 Aktivity zaměřené na zvyšování informovanosti o činnosti existujících spolků. 

 
 

SPECIFICKÝ CÍL S.1.2 ROZVOJ MÍSTNÍCH TRADIC A REGIONÁLNÍ IDENTITY 

Je nezbytné se věnovat větší propagaci místního dědictví a regionální identity. Toho lze dosáhnout např. 

lepším zpřístupněním zajímavých objektů kulturního dědictví, budování doprovodné infrastruktury – 

značené pěší stezky, cyklostezky, cyklotrasy, hippostezky a naučné stezky (rozvoji forem rekreace se 

věnuje specifický cíl S.1.1). Obnovení sociálního kapitálu, pospolitosti, lokální identity obyvatel a 

vědomí jejich spoluodpovědnosti za vývoj obce jsou klíčovým předpokladem úspěšného rozvoje území.  
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Nezbytnou součástí péče o místní dědictví je jeho interpretace a prezentace formou kulturních, 

společenských a vzdělávacích akcí, konkr. festivaly, výstavy, expozice, exkurze, kurzy, publikace, CD, 

soutěže, sportovní soutěže, naučné stezky atd., jež v minulosti realizovaly obce, sdružení obcí či MAS s 

partnery z okolí (destinační management Těšínské Slezsko, projekty Spolupráce, českopolská 

spolupráce).  

Opatření  

S.1.2.1 Propagace místního dědictví obcí Bohumínska založená na spolupráci 

S.1.2.2 Obnova místních památek 

 

Indikátor výsledku 

Kód 

NČI 

Název indikátoru Měrná 

jednotka 

Výchozí 

hodnota 

(2015) 

Cílová 

hodnota 

(2023) 

Původ 

      

 

Indikátor výstupu 

Kód 

NČI 

Název indikátoru Měrná 

jednotka 

Cílová 

hodnota 

(2023) 

Původ 

 Počet projektů prezentujících 

místní tradice 

počet 4 vlastní 

 

 

Aktivity 

 Aktivity směřující k zachování kulturního dědictví a tradic. 

 Oprava a obnova stavebních památek – zámky, kostely, venkovská architektura, drobné sakrální 

stavby, technické památky a zajímavosti regionu 

 Údržba a obnova tradičních krajinných prvků u kulturních památek a památek místního 

významu v obcích a městech – návsi, veřejná prostranství, parky, aleje, památné stromy, 

sady atd. 

 Aktivity zaměřené na kulturní rozvoj obyvatel 

 

 

SPECIFICKÝ CÍL S.1.3 SPOLUPRÁCE V ÚZEMÍ 

V rámci setkání s veřejností byla společná česko-polská hranice diskutována jako bariéra, ale současně 

také jako příležitost k rozvoji regionu. Bariérou je omezené dopravní spojení způsobené překračováním 

řeky Olše, příležitostí je naopak využití potenciálu trhu Horního Slezska s několika milióny obyvatel. 

Základy spolupráce jsou již dány existencí dvou Euroregionů na hranici, a to Těšínského Slezska a 

Silesia. Přitom společné česko-polské projekty mají v regionu dlouholetou tradici. 

Obce MAS Bohumínsko jsou součástí dobrovolného Svazku měst a obcí okresu Karviná. Předpokladem 

úspěšného územního rozvoje jsou jasné a předvídatelné rámce definované v např. v územně plánovacích 

dokumentacích a strategických plánech jednotlivých municipalit. Část obcí postrádá navazující plány 

zvládání rizik (např. havarijní a protipovodňové plány). Absence plánování na místní úrovni komplikují 

rozhodování také na hierarchicky vyšších územních úrovních v rámci Svazku měst a obcí okresu Karviná 

tak a v místní akční skupině Bohumínsko. 

 

Opatření 

S.1.3.1 Posilování partnerství podnikatelů i regionů 

S.1.3.2 Rozvoj meziobecní spolupráce a společné plánování v území 

 

Indikátor výstupu 
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Kód 

NČI 

Název indikátoru Měrná 

jednotka 

Cílová 

hodnota 

(2023) 

Původ 

 Počet projektů spolupráce 

v rámci inciativy Leader 

počet 2 vlastní 

 

Aktivity  

 Podpora česko-polského partnerství 

 Motivace k většímu zapojení na využití programu přeshraniční spolupráce v rámci Euroregionu 

Těšínské Slezsko. 

 Sdílení příkladů dobré praxe (výměna zkušeností, projekty spolupráce) 

 Společné přeshraniční programy a aktivity. 

 Informační kampaně a vzájemná propagace území. 

 Podpora komerčních projektů na bázi spolupráce českých a polských podnikatelů.  

 Podpora podnikatelů nabízejících regionální ucelené produkty cestovního ruchu využívající 

přeshraniční aktivity. 

 Rozvoj spolupráce místní akční skupiny s jinými místními akčními skupinami a regiony a 

vzájemná výměna zkušeností (projekty spolupráce) 

 Doplnění chybějících součástí soustavy plánovací dokumentace a posílení kultury plánování v 

obcích. 

 Zpracování územně plánovací dokumentace a územně plánovacích podkladů, 

 Zpracování dokumentů strategického, havarijního, protipovodňového plánování a vzájemné 

provázání těchto součástí do podoby integrovaných soustav plánů. 

 

 

1.4.2 STRATEGICKÝ CÍL S.2 ZVÝŠENÍ POCITU BEZPEČÍ  

Podmínkou pro vytvoření kvalitního prostředí pro život, práci a trávení volného času je vedle vytvoření 

kvalitního zázemí rovněž zajištění příznivého a bezpečného prostředí, v němž se nebudou cítit obyvatelé 

ohroženi. V rámci SCLLD MAS Bohumínsko jsou strategické a specifické cíle zaměřeny na bezpečné 

prostředí v městech a obcích ve smyslu prevence a snižování kriminality a připravenosti na živelné 

pohromy. Dále na zvýšení bezpečnosti dopravy, podpory cyklodopravy a bezpečnosti chodců. 

Předpokládá se, že výraznou úlohu v těchto opatřeních budou sehrávat zejména obce a sdružení obcí. 

 

Tento strategický cíl je dále rozpracován do specifických cílů: 

 

S.2.1 Bezpečná města a obce 

S.2.2 Kvalitní a bezpečná doprava 
 

Kód 

NČI 

Název indikátoru Měrná 

jednotka 

Výchozí 

hodnota 

(2015) 

Cílová hodnota 

(2023) 

Původ 

      

 

SPECIFICKÝ CÍL   S.2.1   BEZPEČNÁ MĚSTA A OBCE 

Pro obyvatele a místní aktéry je téma bezpečnosti a pocitu bezpečí velmi důležité. To koneckonců 

vyplynulo i z dotazníkového šetření mezi obyvateli i představiteli samosprávy. V rámci tohoto opatření se 

jedná zejména o bezpečnost z pohledu kriminality a doprovodných jevů a zvládání přírodních katastrof 

situací, zejména povodní. Část území v povodí Odry, Olše a jejich přítoků není stále dostatečně chráněno 

před povodněmi (viz analýza území). Hustota osídlení území si vyžaduje jak realizaci preventivních 

opatření v této oblasti, tak rozšiřování vybavení a modernizace složek integrovaného záchranného 

systému. 
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Opatření 

S.2.1.1 Prevence kriminality a sociálně patologických jevů 

S.2.1.2 Příprava na zvládání rizik a katastrof 
 
 

Kód 

NČI 

Název indikátoru Měrná 

jednotka 

Výchozí 

hodnota 

(2015) 

Cílová hodnota 

(2023) 

 Počet realizovaných projektů zaměřených 

na zvýšení bezpečnosti 
počet 10 10 

 
 

Aktivity: 

 Informační a vzdělávací akce pro prevenci a ochranu před násilím a kriminalitou 

 Realizace doprovodných sociálních programů, zaměřených na vyloučené lokality 

 Spolupráce s organizacemi na celostátní úrovni a s Policií ČR  

 Budování, rozšíření a zkvalitnění informačních, hlásných, předpovědních a výstražných systémů. 

Zpracování digitálních povodňových plánů. 

 Informační a vzdělávací akce pro prevenci a ochranu před katastrofami 

 Modernizace vybavení složek IZS včetně jednotek dobrovolných hasičů kategorie JPO III a JPO V. 

Posílení základních složek IZS technikou a vybavením 

 Vzájemná spolupráce jednotek požární ochrany, sborů dobrovolných hasičů i dalších subjektů 

využitelných v činnosti IZS na území Bohumínska, jejich vzájemné poznávání, zajištění lepší 

součinnosti a výcviku.  

 Zajištění adekvátní odolnosti základních složek IZS, tak aby tyto složky mohly plnit své úkoly i 

v podmínkách mimořádné události – zajištění energetické soběstačnosti 
 

SPECIFICKÝ CÍL S.2.2 KVALITNÍ A BEZPEČNÁ DOPRAVA 

Řešení dopravní infrastruktury vyplývá z priorit veřejnosti z veřejných setkání (např. k přípravě obchvatu 

silnice I/67, ke zkapacitnění komunikací v rozptýlené slezské zástavbě). Problémem je kvalita 

komunikací a finanční náročnost provozování rozsáhlé sítě místních komunikací. Místní poddimenzované 

komunikace jsou často využívány zemědělci a další těžkou technikou, což jejich technický stav dále 

zhoršuje. Intenzivní proces surbanizace v některých obcích klade další nároky na kvalitu a kapacitu 

komunikací, jejich napojení na silnice vyššího řádu a uzly hromadné dopravy. 

V území MAS Bohumínsko dlouhodobě roste intenzita individuální automobilové přepravy, což klade 

vysoké nároky na kvalitu dopravní infrastruktury, zhoršuje se stav životního prostředí a bezpečnost v 

dopravně silně zatížených lokalitách. Také priorita veřejnosti vyplývající z dotazníkového šetření byla 

jednoznačná – potřeba zvyšovat bezpečnost v dopravě. 
 

Opatření 

S.2.2.1 Dopravní infrastruktura 

S.2.2.1 Bezpečná a udržitelná doprava 

 

Indikátor výsledku 

Kód 

NČI 

Název indikátoru Měrná 

jednotka 

Výchozí 

hodnota 

(2015) 

Cílová 

hodnota 

(2023) 

Původ 

75120 

Podíl veřejné osobní dopravy na 

celkových výkonech v osobní 

dopravě 

% 30 35 IROP 

76310 Podíl cyklistiky na přepravních 

výkonech 
% 7 10 IROP 
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Indikátor výstupu 

Kód 

NČI 

Název indikátoru Měrná 

jednotka 

Výchozí 

hodnota 

(2015) 

Cílová 

hodnota 

(2023) 

Původ 

75001 Počet realizací vedoucích ke 

zvýšení bezpečnosti 

v dopravě 

realizace 0 9 IROP 

76100 Délka nově vybudovaných 

cyklostezek a cyklotras 
km 0 2,0 IROP 

76200 Délka rekonstruovaných 

cyklostezek a cyklotras 
km 0 1,0 IROP 

 

Aktivity 

 Podpora projektové přípravy realizace obchvatu Bohumína-Skřečoně, Dolní Lutyně 

a Dětmarovic. 

 Výstavba, rekonstrukce nebo modernizace místních komunikací v dopravně problematických 

lokalitách slezské zástavby 

 Výstavba parkovacích ploch a navazující dopravní infrastruktury 

 Realizace pozemkových úprav v zemědělské krajině (polní a zemědělské cesty, zpřístupnění 

pozemků a krajiny obecně) 

 Obnova a výstavba polních a lesních cest 

 Projekty na minimalizaci rizika střetů mezi motorovými vozidly, cyklisty a pěšími, 

 Rozvoj alternativních forem dopravy či pohonu, zejména cyklodopravy, výstavba  a modernizace 

cyklostezek a cyklotras, cyklistických jízdních pruhů apod. 

 Vytváření podmínek pro využívání hromadné a kombinované dopravy (např. kolo/auto/veřejná 

doprava, B+R, P+R apod.) 

 Zajištění potřeb specifických skupin obyvatel v dopravě (zejména veřejné, pěší atd.). 

 Výstavba přestupních uzlů (terminálů), jejichž součástí mohou být parkoviště, zařízení pro 

bezpečné odstavení kola, mopedu apod., autobusových zastávek, 

 Zpřístupňování veřejné dopravy osobám s omezenou schopnosti pohybu nebo orientace 

 Budování a modernizaci chodníků,  

 Pořízení a instalace zařízení na preventivní snížení rychlosti vozidel, instalaci zpomalovacích a 

dalších bezpečnostních prvků,  

 Budování a modernizaci osvětlení na frekventovaných silnicích 

 Projekční příprava opatření k odstranění bodových závad na komunikacích v území - místní 

komunikace, silnice I., II. a III. třídy. (např. křižovatky včetně okružních, přejezdy, mosty, 

rozšiřování komunikací, výhybny).  

 

1.4.3 STRATEGICKÝ CÍL S.3  VZDĚLANÍ LIDÉ 

Cílem je udržet na Bohumínsku vzdělávání na co nejvíce úrovních – předškolní, školní, případně 

středoškolské, včetně zajištění nabídky mimoškolních aktivit a vzdělávání a osvěty pro dospělé. Tomuto 

záměru také odpovídá rozvržení specifických cílů. Předpokládá se, že výraznou úlohu v těchto opatřeních 

budou sehrávat zejména obce, obcemi zřizované organizace a dále neziskové organizace, v menší míře 

místní podnikatelé. 

 

Tento strategický cíl je dále rozpracován do specifických cílů: 

S.3.1 Rovný přístup ke kvalitnímu vzdělávání 

S.3.2 Rozvinuté další vzdělávání pro život 
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Kód 

NČI 

Název indikátoru Měrná 

jednotka 

Výchozí 

hodnota 

(2015) 

Cílová hodnota 

(2023) 

 Index vzdělanosti procento 45,7 46 

 

SPECIFICKÝ CÍL S.3.1: ROVNÝ PŘÍSTUP KE KVALITNÍMU VZDĚLÁVÁNÍ 

Pro další rozvoj území MAS je nezbytné zachování potřebné sítě kvalitních vzdělávacích institucí (MŠ, 

ZŠ, SŠ, systém celoživotního vzdělávání) s dostatečnou kapacitou odpovídající dlouhodobým potřebám 

tohoto území. Zvláštním cílem je zvýšení dostupnosti a kvality předškolního vzdělávání zejména pro děti 

ze sociálně kulturně znevýhodněného prostředí. Dle Strategie Vzdělávání 2020 MŠMT ČR je nezbytná 

podpora škol v malých obcích, které plní důležité sociální a kulturní funkce.  

Velkým problémem je nárůst dětí ze sociokulturně znevýhodněného prostředí na  Bohumínsku a s tím 

spojené nedostatečné financování komunitního školství (zejména pokrytí mzdových prostředků na 

romské asistenty na školách). Dalším problémem je nárůst potřeby inkluzivního vzdělávání a různá 

připravenost škol na  tento trend a opět nedostatečné financování asistentů pedagogů a nedostatek financí 

na individuální přístup k  žákům se speciálními vzdělávacími potřebami, ale také k  žákům talentovaným. 

Trendem je dále nárůst dětí se specifickými potřebami. V minulých letech byly zahájeny aktivity 

zaměřené na tuto cílovou skupinu. Pro možný rozvoj vzdělávacího systému na území MAS je cílem 

zaměřit činnost jednotlivých škol na zvyšování kvality a zaměření se na oblast rozvoje přírodovědných a 

technických oborů. Cílem je posílení významu klíčových kompetencí ve výuce a v dalších aktivitách škol.  

Významnou přidanou hodnotou bude spolupráce s místními spolky, firmami a středním školstvím. Náš 

region patří k průmyslovým oblastem a právě orientace na technické obory je stěžejní v oblasti 

zaměstnanosti mladé generace na Ostravsku. Problémem jsou však  nedostatečné  kompetence našich 

pedagogů v oblasti polytechnického rozvoje dětí v MŠ  i ZŠ a také různá vybavenost  škol  v této oblasti. 

Současné  trendy ve výuce, inkluzívní vzdělávání, rozvoj klíčových kompetencí na školách vyžadují v 

některých budovách provést nezbytné stavební úpravy případně zkvalitnit vybavení škol. Zejména menší 

školská zařízení nedokáží uspokojovat potřeby uživatelů, což ohrožuje rovný přístup ke vzdělání a péči o 

dítě. V území je pociťována potřeba dalšího vzdělávání, celoživotního učení i neformálního a zájmového. 

Také pro tyto činnosti je nezbytná vhodná vzdělávací infrastruktura. 

 

 

Opatření  

S.3.1.1. Kvalitní vzdělávání v předškolním, základním a středním školství 

S.3.1.1. Vzdělávací infrastruktura 

Indikátor výsledku 

Kód 

NČI 

Název indikátoru Měrná 

jednotka 

Výchozí 

hodnota 

(2015) 

Cílová 

hodnota 

(2023) 

Původ 

50020 
Podíl tříletých dětí umístěných v 

předškolním zařízení 
% 77,3 90,5 IROP 

50030 
Podíl osob předčasně 

opouštějících vzdělávací systém 
% 5,4 5,0 IROP 

50120 
Počet osob využívající zařízení 

péče o děti do 3 let 
osoby 12 16 IROP 
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Indikátor výstupu 

Kód 

NČI 

Název indikátoru Měrná 

jednotka 

Výchozí 

hodnota 

(2013, 2014, 

2015) 

Cílová 

hodnota 

(2023) 

Původ 

50000 
Počet podpořených vzdělávacích 

zařízení 
zařízení 0 15 IROP 

50001 

Kapacita podporovaných zařízení 

péče o děti nebo vzdělávacích 

zařízení 

osoby 0 300 IROP 

 

 

Aktivity 

 Aktivity zaměřené na zlepšování sociálního klimatu ve školách a inkluzi žáků 

 Aktivity zaměřené na zvyšování kvality budoucích pedagogů. 

 Aktivity zaměřené na další vzdělávání pedagogů. 

 Aktivity zaměřené na zajištění nezbytných pomůcek a potřeb pro děti se specifickými 

vzdělávacími potřebami. 

 Aktivity zaměřené na spolupráci všech zúčastněných subjektů (dítě, rodič, pedagog). 

 Aktivity směřující k zajištění lepšího diagnostikování individuálních potřeb dětí a žáků. 

 Projekty na rozvoj klíčových kompetencí (komunikace v mateřském i v cizích jazycích, 

matematické schopnosti, schopnosti práce s digitálními technologiemi) 

 Zavádění moderních systémů a inovací do výuky 

 Projekty environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty, 

 Podpora individuálního přístupu k žákům. 

 Programy zaměřené na práci s motivací dítěte. 

 Podpora přírodovědných a technických oborů již od předškolního vzdělávání, manuální zručnost  

 Podpora kompetencí pro vedení škol pro vedoucí pracovníky. 

 Projekty sdílení zdrojů (učebny, pomůcky) a spolupráce škol. 

 Programy zaměření na exkurze, soutěže a praxi. 

 Projekty víceúčelového využití škol 

 Modernizace volnočasových zařízení pro děti a mládež 
 Pořízení vybavení budov a učeben a stavební úpravy pro rozvoj inkluzívního vzdělávání a 

klíčových kompetencí 
 
 

SPECIFICKÝ CÍL S.3.2 ROZVINUTÉ DALŠÍ VZDĚLÁVÁNÍ PRO ŽIVOT 

Zájmové a neformální vzdělávání významně ovlivňuje oblast naplňování volného času jedince, a je 

zvláště důležité pro děti a mládež. Volný čas je významnou sociologickou, ekonomickou a pedagogickou 

kategorií a jeho smysluplné využívání přispívá k rozvoji osobnosti jedince, jeho zájmů a nadání. Často 

může pozitivně ovlivnit i budoucí profesní dráhu jedince a je významným prostředkem prevence 

rizikového chování, především dětí a mládeže. Na území MAS Bohumínsko je vytvořena dostatečná síť 

základních škol, které je možné využít v oblasti vzdělávání dospělých. Neméně důležité pro rozvoj 

systému vzdělávání je rozvíjet spolupráci škol na území MAS na všech úrovních vzdělávání. Přínosem by 

měla být široká nabídka mimoškolního vzdělávání pro všechny věkové skupiny a větší mezioborová 

spolupráce při rozvoji neformálního a celoživotního vzdělávání. 

 
 
 
 
 
 



MAS BOHUMÍNSKO  SCLLD  2014 – 2020  

21 

 

S.3.2.1. Zájmové, neformální a volnočasové aktivity  

S.3.2.2. Celoživotní vzdělávání 

 

Kód 

NČI 

Název indikátoru Měrná 

jednotka 

Cílová 

hodnota 

(2023) 

Původ 

 Počet realizovaných projektů 

zaměřených 

na podporu školního, 

mimoškolního a celoživotního 

vzdělávání 

počet 5 vlastní 

 
Aktivity 

 Projekty využívající potenciálu škol pro vzdělávání dospělých. 

 Projekty zaměřené na smysluplné využití volného času dětí a mládeže. 

 Podpora aktivit zaměřených na rozvoj uměleckého nadání dětí a mládeže. 

 Podpora preventivních programů se zaměřením na prevenci rizikového chování. 

 Projety environmentální výchovy a osvěty 

 Vybudování nebo rekonstrukce prostor pro využití dalšího vzdělávání. 

 Vzdělávací kurzy – jazykové kurzy, počítačová gramotnost, fotografování, hospodaření atd. 

 Osvětové přednášky – bezpečnost dopravy, zdravověda, právní gramotnost, třídění odpadů, 

ochrana před povodněmi, ekologické vytápění budov atd. 

 Univerzita třetího věku. 

 Vytvoření regionálních učebních pomůcek s regionální tematikou. 

 Založení a provoz centra pro environmentální a regionální vzdělávání. 
 

1.4.4 STRATEGICKÝ CÍL S.4: SOCIÁLNĚ ODPOVĚDNÁ SPOLEČNOST 

V prioritní oblasti Společnost má sociální klima a odpovědnost společnosti velkou důležitost.  Opatření 

realizovaná v tomto strategickém cíli by měla být orientována na dostupnost základních sociálních služeb 

a jejich kvalitu ve venkovském prostoru. Opatření budou intervenovat ve prospěch sociálně vyloučených 

obyvatel nebo těchto skupin ohrožených osob a spolu s dalšími cíli této strategie, zejména v oblasti 

zaměstnanosti a zvyšování pocitu bezpečí, budou napomáhat ke zvyšování kvality života všech obyvatel 

obcí Bohumínska. 

 

Tento strategický cíl je dále rozpracován do specifických cílů: 

 

S.4.1 Zamezení sociálního vyloučení ohrožených osob 

S.4.2 Dostupné sociální služby a zdravotnictví 
 

Kód 

NČI 

Název indikátoru Měrná 

jednotka 

Výchozí 

hodnota 

Cílová hodnota 

(2023) 

     

 

SPECIFICKÝ CÍL S.4.1: ZAMEZENÍ SOCIÁLNÍHO VYLOUČENÍ OHROŽENÝCH 

OSOB 

Oblast podpory je zaměřena převážně na osoby sociálně vyloučené či sociálním vyloučením ohrožené, 

a to v širším kontextu. Dále je v tomto specifickém cíli přihlíženo na zvyšující se počet seniorů na území 

MAS Bohumínsko a hledání možností pro zabránění jejich sociálního vyloučení a jejich setrvání co 

nejdéle v domácím prostředí. 

Opatření má zlepšit příležitosti pro začlenění sociálně vyloučených nebo sociálním vyloučením 

ohrožených osob a skupin osob. V opatření bude podporována koordinace aktivit s místními aktéry v 
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území (NNO – Charita, Armáda spásy, Slezská diakonie, sociální odbory příslušných úřadů apod).  

Podpora rozvoje sociálního a dostupného bydlení působí i jako prevence prostorového vyloučení, vzniku 

sociálně vyloučených lokalit a napomáhá odstraňovat problém bezdomovectví v území. Dostupné bydlení 

je jedním z předpokladů a současně nástrojů boje proti sociálnímu vyloučení. 

Aktivity v tomto specifickém cíli se budou uskutečňovat ve formě sociálních služeb, doprovodných 

komunitních projektů, preventivních programů a sociálního poradenství. Místní aktéři vidí hlavní úlohu v 

prevenci a řešení sociálního vyloučení přímo v rodinách. 

 

Opatření 

S.4.1.1 Prevence a řešení sociálního vyloučení 

S.4.1.2 Sociální bydlení 

 

Indikátor výsledku 

Kód 

NČI 

Název indikátoru Měrná 

jednotka 

Výchozí 

hodnota 

(2014) 

Cílová 

hodnota 

(2023) 

Původ 

67010 Využívání podpořených služeb 

 

osoby 0 20 OPZ 

67510 Kapacita služeb a sociální práce klienti 637 645 IROP 

 

Indikátor výstupu 

Kód 

NČI 

Název indikátoru Měrná 

jednotka 

Výchozí 

hodnota 

(2014) 

Cílová 

hodnota 

(2023) 

Původ 

55401 
Počet podpořených zázemí pro 

služby a sociální práci 
počet 0 1 IROP 

55402 
Počet poskytovaných druhů 

sociálních služeb 
služby 0 1 IROP 

 

 

Aktivity 

 Programy prevence a řešení problémů v sociálně vyloučených lokalitách,  

 Aktivity směřující k podpoře mladým lidem ze sociálně znevýhodněného prostředí,  

 Aktivity zaměřené na předcházení ekonomické nestability,  

 Aktivizační, asistenční a motivační programy přispívající k sociálnímu začleňování nebo prevenci 

sociálního vyloučení,  

 Vytváření a rozvoj sítí spolupracujících organizací (státní, neziskové, církevní) 

 Realizace terénních služeb sociální prevence a terénní programy,  

 Odlehčovací služby.  

 Pokrytí území sociálními službami a dalšími navazujícími službami a programy podporujícími 

sociální začleňování a prevenci sociálního vyloučení apod. 

 Pořízení bytů, bytových domů, nebytových prostor a jejich adaptace pro potřeby sociálního 

bydlení. 

 Pořízení nezbytného základního vybavení. 
 

SPECIFICKÝ CÍL S.4.2 DOSTUPNÉ SOCIÁLNÍ SLUŽBY A ZDRAVOTNICTVÍ 

Provozovatelé sociálních služeb se dlouhodobě potýkají s nedostatkem finančních zdrojů. S tím souvisí 

také přetrvávající nedostatečná nabídka některých sociálních služeb, nedostatek vhodných prostor pro 

zařízení poskytující sociální služby, neuspokojivý technický stav některých stávajících zařízení a zázemí 

služeb a nedostatečná kapacita pobytových služeb. 
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Cílem je doplnění, zkvalitnění a zpřístupnění sociálních a obdobných služeb a programů, vytvoření 

vhodných materiálních podmínek (infrastruktury) pro rozvoj sociálních služeb a aktivit sociálního 

začleňování.  

 

Opatření 

S.4.2.1 Doplnění stávající sítě sociálních služeb a sociální práce 

S.4.2.2 Infrastruktura sociálních služeb a sociálního začleňování 

 
Indikátor výsledku 

Kód 

NČI 

Název indikátoru Měrná 

jednotka 

Výchozí 

hodnota 

(2015) 

Cílová 

hodnota 

(2023) 

Původ 

      

      

      

 

Indikátor výstupu 

Kód 

NČI 

Název indikátoru Měrná 

jednotka 

Cílová 

hodnota 

(2023) 

Původ 

     

     

     

 

Aktivity 

 Terénní a ambulantní služby  

 Odlehčovací služby 

 Sociálně aktivizační služby pro osoby se zdravotním postižením,  

 Doplňkové služby a programy vč. služeb zdravotního charakteru a aktivit podpory rodinných 

příslušníků atd. 

 Programy a činnosti realizované v přirozeném sociálním prostředí osob (aktivity realizované 

terénní nebo ambulantní formou) 

 Výstavba, zřízení a rekonstrukce ordinací praktických a specializovaných lékařů. 

 Zajištění infrastruktury, zázemí a materiálních prostředků pro sociální služby,  

 Nákup objektů, zařízení a vybavení a stavební úpravy, které vytvoří podmínky pro kvalitní 

poskytování sociálních služeb, obnovu a zkvalitnění materiálně-technické základny stávajících 

služeb sociální práce s cílovými skupinami 

 Rekonstrukce a vybavení stávajících prostor nebo na výstavbu či nákup objektů pro realizaci 

stávající sociální služby v nevyhovujícím prostoru, na vybudování zázemí pro hygienický servis v 

ambulantních zařízeních, rekonstrukci objektu a jeho adaptaci např. na terapeutické dílny nebo 

zřízení kontaktního centra v nebytových prostorách domu.  

 Vybudování zázemí pro terénní služby, vybavení zařízením, které umožňuje práci v obtížně 

dostupných lokalitách, pořízení vybavení mobilního týmu pro poskytování zdravotně sociální 

pomoci ve vyloučených lokalitách 

 Přestavba azylových domů, které společně obývají různé cílové skupiny, nebo těch, které 

koncentrují vysoký počet osob. 

 Zajištění infrastruktury pro poradenství a další aktivity doprovodné programy v oblasti sociálního 

začleňování a péče o osoby se sníženou soběstačnosti či hendikepem, 

 Budování polyfunkčních komunitních center a komunitních center  (nepolyfunkčních) za účelem 

sociálního začleňování a zvýšení uplatnitelnosti na trhu práce, zahrnující stavby, stavební úpravy, 
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pořízení vybavení a případné související úpravy venkovního prostranství (zeleň, parková úprava) 

za účelem vytvoření prostoru pro setkávání členů komunit ohrožených sociálním vyloučením, 

 Zvýšení kvality terénních sociálních a zdravotních služeb, a to zejména pečovatelských, 

asistenčních a ošetřovatelských (nové vybavení, nákup automobilů, školící akce, atd.). 
 

1.5 PRIORITNÍ OBLAST ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ 

Pracovní skupina ustanovená v rámci strategického pilíře stanovila v návaznosti na podklady pro jednání 

problémové okruhy a strategické cíle v oblasti životního prostředí a infrastruktury a navrhla opatření, 

která budou aktivně napomáhat k zajištění ochrany a kvalitního a zdravého prostředí pro život obyvatel 

v území MAS Bohumínsko, podporovat efektivní využívání zdrojů a napomáhat eliminaci negativních 

dopadů lidské činnosti na životní prostředí a s tím souvisejícím snižováním dopadů změn klimatu. 

 

1.5.1 STRATEGICKÝ CÍL P.1: KVALITNÍ PROSTŘEDÍ PRO ŽIVOT 

S ohledem na charakter řešené problematiky, stanovené specifické cíle a opatření, jež jsou primárně 

zaměřeny na zlepšení životního prostředí v městech a obcích Bohumínska, byl stanoven indikátor na 

úrovni strategického cíle. 
 

Kód 

NČI 

Název indikátoru Měrná 

jednotka 

Výchozí 

hodnota 

Cílová hodnota 

(2023) 

     

 

 

SPECIFICKÝ CÍL P.1.1: ZLEPŠENÁ  KVALITA OVZDUŠÍ NA ÚZEMÍ MAS A V 

POHRANIČÍ 

Odůvodnění 
Nejvýraznější prioritou z dotazníkového šetření (79%) je čistota ovzduší, zamezení smogu z vytápění, 

ochrana před hlukem - především z dopravy. Požadavek na řešení ovzduší zazníval rovněž při veřejných 

setkáních (zejména v Bohumíně, Rychvaldu a Dolní Lutyni). Zhoršená kvalita ovzduší pro polétavý prach 

a benzo(a)pyren - slabá stránka (viz analýza území). 

Vliv lokálních topenišť na tento problém je významný (nejvyšší koncentrace lokálních topenišť na km2 

v ČR je v ORP Bohumín a Orlová  (viz SLDB 2011). Na kvalitu ovzduší působí také intenzita dopravy- 

hustá dopravní síť v regionu (viz analýza území) a lokalizace průmyslu a zdrojů emisí z malého a 

středního podnikání. Významnýc je také vliv průmyslu a lokálních topenišť nacházejících se v Polsku a 

výrazně ovlivňující české pohraničí (projekt  AIR-SILESIA, prezentován v červnu 2013). 

V území je evidován nárůst počtu domácností vytápěných tuhými palivy (SLDB 2011). Zároveň je 

Bohumínsko regionem s vysokou mírou plynofikace území (analýza území). Plyn v MAS Bohumínsko 

zaveden do 67,96 % rodinných domů, k ústřednímu vytápění rodinných domů jej využívá jen 60,83 % 

rodinných domů (SLDB 2011).  

Situace kvality ovzduší v obcích je významně ovlivňována sezónními vlivy a příspěvek ke znečištění 

ovzduší z domácích topenišť je v zimních měsících prokázán řadou měření a studií. Situaci lze dílčím 

způsobem vylepšit motivací majitelů rodinných domků ke změně topného média na ekologičtější palivo. 

Motivace je ve dvou rovinách - cenově zvýhodnit zemní plyn nebo elektřinu nebo vyměnit staré kotle na 

pevná paliva na moderní - úsporné a nízkoemisní. Centrum Bohumína napojeno na CZT z Elektrárny 

Dětmarovice  (silná stránka - viz analýza). 

Významný je také vliv dopravy na prašnost vlivem husté silniční dopravní sítě v území. Nespotřebovaná 

energie neznečišťuje životní prostředí. Podpora veřejnosti k efektivnímu využívání zdrojů a napomáhání 

eliminaci negativních dopadů lidské činnosti na životní prostředí a s tím souvisejícím snižováním dopadů 

změn klimatu. Nedostatečný počet zateplených veřejných budov a budov v sektoru bydlení. Příležitost k 

využití inovací v opatřeních ke snižování energetické náročnosti budov. 
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Podpora veřejnosti k efektivnímu využívání zdrojů a napomáhání eliminaci negativních dopadů lidské 

činnosti na životní prostředí a s tím souvisejícím snižováním dopadů změn klimatu. 

 

Opatření 

P.1.1.1 Modernizace technologií ke snížení emisí  

P.1.1.2 Realizace energetických úspor 

P.1.1.3 Snižování prašnosti na komunikacích a veřejných prostorech 

 

Indikátor výstupu 

Kód 

NČI 

Název indikátoru Měrná 

jednotka 

Cílová 

hodnota 

(2023) 

Původ 

 Počet realizovaných opatření 

zaměřených na zvýšení kvality 

ovzduší 

počet 150 vlastní 

 

Podporované aktivity 

 Výměny kotlů na tuhá paliva emisní třídy 3 nebo vyšší  

 Poskytování "kotlíkových dotací" do česko-polského pohraničí na plynové kotle 

 Organizování energetických aukcí na dodávku plynu na širším území. 

 Rozšiřování a rekonstrukce systémů centralizovaného zásobování teplem 

 Osvěta a vzdělávání veřejnosti, informační kampaně (nejen na území MAS Bohumínsko) 

 Investice do energetických úspor, které sníží provozní náklady, 

 Snižování energetické náročnosti podnikatelských technologií se zaměřením zejména na drobné a 

střední podnikání. 

 Zateplování a snižování energetické náročnosti obytných budov, veřejných budov, průmyslových 

areálů a podnikatelských objektů. 

 Pořízení vozidel na alternativní pohon (kromě biopaliv) a výstavba související infrastruktury. 

 Pořízení mechanismů na úklid cest či dalších technických zařízení ke snižování prašnosti z dopravy. 

 Výsadby izolační zeleně a regenerace zeleně oddělující zdroj znečištění od obytné zástavby – linie, 

aleje atd. (podél komunikací a průmyslových areálů) 

    

 

SPECIFICKÝ CÍL P.1.2: ZLEPŠENÍ HOSPODAŘENÍ S VODOU A JEJÍ KVALITU 

Část území v povodí Odry, Olše a jejich přítoků není stále dostatečně chráněno před povodněmi (viz 

analýza území). Obce na Bohumínsku jsou ohrožovány povodněmi vznikajícími rozlivem vody ve 

vodních tocích a také bleskovými povodněmi z přívalových srážek. Zatímco povodněmi na tocích jsou 

ohroženi obyvatelé pouze některých obcí a lokalit v blízkosti vodních toků, bleskové povodně jsou jevem 

celoplošným. Kromě ohrožení nemovitostí a lidských životů je bezprostředně souvisejícím negativním 

jevem také nevratná eroze půdy, která znamená odnos nejkvalitnější ornice, snižování úrodnosti 

zemědělské půdy a škody na majetku. 

Významnou příčinou tohoto stavu je snížená retenční schopnosti krajiny, která byla způsobena z velké 

míry nešetrným zemědělským hospodařením v 2. polovině 20. století (viz také výše), kdy byly narušeny 

odtokové poměry v krajině a vodní režim. 

Zlepšení současného stavu lze dosáhnout prostřednictvím přírodě blízkých protipovodňových a 

protierozních opatření na zemědělské půdě a přírodě blízkých protipovodňových a protierozních opatření 

na vodních tocích v krajině. 

V rámci tohoto cíle budou podporována také opatření se zaměřením na rekonstrukci a dobudování 

kanalizačních soustav se zakončením na čistírnách odpadních vod, a to včetně decentralizovaného čištění 

odpadních vod. Území není dostatečně odkanalizováno z hlediska splaškových vod (viz. analýza území). 

Vypouštění splaškových vod z domácností do povrchových je slabou  stránkou území (viz analýza 
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území). Cílem opaření je zlepšování kvality vypouštěných vod. V území jsou jen centrální ČOV (viz 

analýzy území, dotazník starostů). 

 

Opatření 

P.1.2.1   Dokončení protipovodňové ochrany území a zlepšení hospodaření s vodou v krajině  

P.1.2.2: Výstavba a rekonstrukce kanalizačních řadů 
 

Indikátor 

Kód 

NČI 

Název indikátoru Měrná 

jednotka 

Cílová 

hodnota 

(2023) 

Původ 

 Počet realizovaných 

protipovodňových opatření 

počet 3 vlastní 

 Počet realizovaných projektů 

zaměřených na zlepšení kvality 

vod 

počet 5 vlastní 

 

 

Příklady aktivit 

 Zprůtočnění koryt vodních toků a odvodňovacích příkopů a přilehlých niv v intravilánu obcí, 

zlepšení přirozených rozlivů 

 Využití přírodě blízkých opatření a zkapacitnění koryt je efektivní opatření. 

 Údržba koryt vodních toků a odvodňovacích příkopů včetně opatření ke snížení zanášení (např. 

oplůtky, koryta). 

 Budování nových odvodňovacích příkopů a rozlivových území. 

 Příprava a realizace výstavby poldrů. 

 Výstavba retenčních nádrží a dešťové kanalizace zatrubněné i v otevřených příkopech. 

 Obnova a rekonstrukce, případně modernizace vodních děl 

 Výstavba, obnova a rekonstrukce kanalizačních řádů 

 Výstavba, obnova a rekonstrukce kanalizačních řádů napojených na stávající ČOV (gravitačních 

i tlakových).  

 Výstavba, obnova a rekonstrukce kanalizačních řádů napojených na nově vybudovanou místní 

ČOV (gravitačních i tlakových). 

 Výstavba místních a domovních čistíren odpadních vod (ČOV)  

 

SPECIFICKÝ CÍL P.1.3: ODPOVĚDNÉ NAKLÁDÁNÍ S ODPADY 

Systém nakládání s odpady je na území MAS Bohumínsko poměrně funkční, ve střednědobém horizontu 

zbývá dořešit zejména oblast nakládání komunálního odpadu po ukončení možnosti skládkování. 

Výsledky v separaci odpadů na území ve srovnání s průměrem MSK jsou na průměrné úrovni, existuje 

potenciál ve zlepšení třídění a využitelnosti odpadu (viz Analýza optimalizace odpadového hospodářství 

pro MAS Bohumínsko, příloha analytické části). Jednotlivé systémy řešení komunálních odpadů jsou 

značně separované (nulová integrace odpadového hospodářství). Návrhová část optimalizace odpadového 

hospodářství v území MAS Bohumínsko je shrnuta do následujících dvou opatření, přičemž prioritou je 

vzájemná spolupráce mezi obcemi a dalšími subjekty při zajišťování efektivnějšího sběru, svozu a využití 

komunálního odpadu. 

Opatření 

P.1.3.1 Výstavba a modernizace zařízení pro sběr, třídění a úpravu odpadů   

P.1.3.2 Výstavba a modernizace zařízení pro materiálové využití odpadů  
 

Kód 

NČI 

Název indikátoru Měrná 

jednotka 

Výchozí 

hodnota 

(2015) 

Cílová 

hodnota 

(2023) 

Původ 
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 Podíl vytříděných složek 

komunálního odpadu na 

obyvatele 

kg  vyšší vlastní 

 

Podporované aktivity 

 Integrovaná výstavba systémů pro sběr, svoz a separaci odpadů a bioodpadů. 

 Budování integrovaných sběrných dvorů a třídících a dotříďovacích linek. 

 Vytváření systémů pro sběr, svoz a separaci odpadů a bioodpadů, sběrné dvory a sklady 

komunálního odpadu.  

 Modernizace systémů pro separaci komunálních odpadů (např. nadzemní a podzemní kontejnery 

včetně související infrastruktury). 

 

Související operační programy 

OPŽP 

SC 3.1 Předcházet vzniku odpadů a snížit vliv nebezpečných vlastností odpadů 

SC 3.2 Zvýšit podíl materiálového a energetického využití odpadů 

 

SPECIFICKÝ CÍL  P.1.4  ENVIRONMENTÁLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ A OSVĚTA 

Environmentální osvěta a vzdělávání jedním jsou základními nástroji, jimiž lze přispět k řešení problémů 

popsaných v předešlých opatřeních. Povědomí o problematice životního prostředí, nakládání s odpady a 

ochrany přírody a krajiny v posledních letech obecně stoupá, v mnoha ohledech jsou ale aktivity na poli 

environmentálního vzdělávání nedostatečné. V případě žáků mateřských, základních a středních škol je 

důležitá průběžná environmentální osvěta, v případě dospělé populace se jako jeden z možných nástrojů 

jeví konkrétně zacílené osvětové kampaně (i na širším území regionu a v Polsku). 
 

Opatření 

P.2.3.1 Podpora environmentálního vzdělávání a osvěty na školách 

P.2.3.2 Podpora environmentálního vzdělávání a osvěty pro širokou veřejnost 

P.2.3.3 Podpora místních organizací zabývajících se ochranou životního prostředí a péčí o 

krajinu 
 

Kód 

NČI 

Název indikátoru Měrná 

jednotka 

Cílová 

hodnota 

(2023) 

Původ 

 Počet realizovaných projektů 

zaměřených na environmentální 

vzdělávání 

počet 5 vlastní 

 

Příklady projektů 

 Environmentální vzdělávání a výchova (EVVO) na školách, soutěže mezi školami. 

 Přednášky, krátkodobé a dlouhodobé kurzy a exkurze pro širokou veřejnost. 

 Rozšíření činnosti místních organizací zabývající se ochranou životního prostředí a péčí o krajinu 

– např. formou péče o ekologicky hodnotné lokality, vydávání informačních materiálů a 

pořádáním vzdělávacích akcí. 

 Založení a provozování centra environmentální výchovy a poradenství. 

 

1.5.2 STRATEGICKÝ CÍL P.2. EKOLOGICKY STABILNÍ KRAJINA 

V krajině se odehrává celá řada procesů a činností, a je proto důležité zajistit v jejich vzájemném 

působení dlouhodobou udržitelnost. Setkávají se zde potřeby zemědělského a lesnického hospodaření, 

rekreačních požadavků člověka, ochrany přírody nebo např. povodňové problematiky. Krajinný ráz a 

přirozené funkce krajiny jsou na Bohumínsku narušeny vlivem průmyslu a těžby nerostů. V územních 
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plánech navržené územní systémy ekologické stability (ÚSES) nejsou často v krajině realizovány. Při 

naplňování cíle bude kladen důraz na jednoduchá, efektivní a moderní řešení v souladu s potřebami a 

možnostmi území a na naplňování principů dlouhodobé udržitelnosti ve prospěch člověka a krajiny.  

Cílem je posílit přirozené funkce krajiny její prostupnost a biodiverzitu a zajistit tak pro další generace 

stabilní krajinu na Bohumínsku. 

Předpokládá se, že výraznou úlohu v těchto opatřeních budou sehrávat zejména obce, podnikatelé v 

zemědělství a lesnictví a správci vodních toků. 

 

Kód 

NČI 

Název indikátoru Měrná 

jednotka 

Výchozí 

hodnota 

Cílová hodnota 

(2023) 

 Koeficient ekologické stability krajiny koeficient 0,41 
Stejná  

nebo vyšší 

 

SPECIFICKÝ CÍL P.2.1 HODNOTNÁ SÍDELNÍ A VOLNÁ KRAJINA 

Problémem krajiny Bohumínska je její nízká míra ekologické stability a antropogenní změny po těžbě 

nerostů. Relativně malým množstvím krajinných prvků s celou řadou negativních doprovodných 

důsledků, jako je např. úbytek biodiverzity.  

Současně je potřebné průběžně řešit také kvalitu zeleně na veřejných prostranstvích v obcích, která zde 

plní také celou řadu funkcí, od estetické přes rekreační po příznivé působení na kvalitu ovzduší a zvýšení 

kvality života v sídlech, v neposlední řadě vytváří příznivé mikroklima. S péčí o sídelní a krajinnou zeleň 

souvisí problém s invazními druhy rostlin, které mají tendenci vytlačovat původní druhy. Jedná se 

zejména o křídlatku a bolševník.  

Území je charakteristické nízkým podílem lesů, které kromě funkce hospodářské plní také dalších funkce, 

jako jsou rekreační. Tyto funkce je nutné zachovat a dále rozvíjet. 

 

Opatření 

P.1.5.1 Obnova a výsadba zeleně včetně krajinných prvků 

P.1.5.2 Realizace územního systému ekologické stability dle vydaných územních plánů 

P.1.5.3 Realizace opatření dle schválených komplexních pozemkových úprav 

P.1.1.4 Likvidace invazivních rostlinných druhů 

 

Indikátor výstupu 

Kód 

NČI 

Název indikátoru Měrná 

jednotka 

Cílová 

hodnota 

(2023) 

Původ 

93701 Počet podpořených 

podniků/příjemců 

počet 1 PRV 

 Počet realizovaných opatření 

zaměřených na 

tvorbu a obnovu kulturní krajiny 

počet 5 vlastní 

 

 

Aktivity  

 Zpracování podkladů pro realizaci ÚSES a jejich realizace v krajině. 

 Realizace a posílení funkčnosti skladebných částí vymezeného ÚSES.  

 Posílení či obnova ekostabilizačních funkcí významných krajinných prvků  a obnova vodního 

režimu krajiny. 

 Výsadby alejí, remízků, solitérní zeleně atd. 

 Výsadby zeleně na v intravilánech obcí a na obecních prostranstvích 

 Zlepšování druhové, věkové a prostorové struktury lesů   
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 Prevence šíření a omezování výskytu invazních druhů (včetně jejich mapování a odstraňování). 

 Realizovat pozemkové úpravy v krajině 

 

Související operační programy 

OPŽP 

SC 4.2 Posílit biodiverzitu 

SC 4.3 Posílit přirozené funkce krajiny 

SC 4.4 Zlepšit kvalitu prostředí v sídlech 

 

 

 

 

 

 


