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1. Shrnutí klíčových faktů z analýzy 

• Celkem 66 965 obyvatel 

• Populační zisk (až na výjimky) v důsledku 
suburbanizace 

• Demografické stárnutí 
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1. Shrnutí klíčových faktů z analýzy 

• Silnější zastoupení průmyslových podniků než 
v rámci celého kraje či ČR 

• Silnější zemědělství co do počtu subjektů 

• Silné ovlivnění ekonomické struktury 
příchodem investora Hyundai 

• Služby jsou nadále poddimenzované 

• Cestovní ruch – dobré předpoklady 
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1. Shrnutí klíčových faktů z analýzy 

• Území je obsluhováno IAD MSK 

• Horší spojení jen v okrajových obcích 

• Relativně velký deficit v napojení domů  na 
kanalizace   

• Relativně uspokojivá vybavenost sociální 
infrastrukturou 

• Tlak na zábor zemědělské půdy 

• Znečištění ovzduší 



3. SWOT  - Silné stránky 

# Silné stránky Prů

měr 

8 Strategicky výhodná poloha vůči ostravsko-karvinské průmyslové 

aglomeraci, hlavním dopravním tahům a hranicím s Polskem a 

Slovenskem 

2,5 

7 Přítomnost velkých zaměstnavatelů v regionu a jeho blízkém okolí 2,0 

1 Atraktivní a pestrá kulturní krajina s relativně zachovalým životním 

prostředím, postupná revitalizace a regenerace jejích původním 

využitím negativně dotčených součástí 

1,4 

10 Uspokojivá dostupnost veřejnou dopravou ve větších obcích, v zázemí 

okolních měst a na hlavních dopravních tazích 

1,4 

2 Bohatství kulturního dědictví a tradic 1,4 

11 Uspokojivá dostupnost základní technické a sociální infrastruktury a 

služeb ve středně velkých a větších sídlech a v sídlech s koncentrovanou 

zástavbou 

1,3 



3. SWOT  - Slabé stránky 

# Slabé stránky Body 

4 Chronický nedostatek finančních prostředků v hospodářství, ve veřejné 

správě i v neziskovém sektoru a kritická závislost řady subjektů i 

územního rozvoje na dotacích 

3,3 

16 Špatný technický stav povrchu pozemních komunikací, vysoká zátěž 

tranzitní dopravou v případě řady z nich a horší dopravní dostupnost 

veřejnou dopravou v malých a periferních sídlech 

1,5 

17 Vysoká nezaměstnanost, její negativní struktura a nedostatek pracovních 

příležitostí pro kvalifikované specializované pracovní síly nebo osoby se 

znevýhodněním na jedné straně a nedostatek kvalifikovaných 

a motivovaných pracovních sil pro rozvoj hospodářství v odvětvích s vyšší 

přidanou hodnotou 

1,5 

3 Existence lokalit se zhoršeným stavem životního prostředí 1,4 

11 Nízká míra participace občanů na rozhodování 1,2 



3. SWOT  - Příležitosti 
# Příležitosti Body 

10 Zájem o bydlení na venkově v zázemí okolních měst ze strany solventních rodin 

s malými dětmi 

2,7 

8 Rostoucí zájem společnosti o ochranu životního prostředí a krajiny 1,9 

11 Zájem o zdravý životní styl a o kvalitní a bezpečné potraviny 1,9 

6 Posilování významu metody LEADER pro rozvoj venkova 1,7 

3 Odstraňování bariér spojených s existencí státních hranic, pokračující evropská 

integrace 

1,2 

1 Existence systémů podpory rozvojových projektů a strategií 1,1 

9 Zájem návštěvníků a turistů o domácí destinace 1,1 

4 Oživení a měnící se struktura národního a regionálního hospodářství 1,0 

7 Probíhající a plánované rozsáhlé investice do dopravní a technické 

infrastruktury ze strany veřejného sektoru a investice soukromého 

podnikatelského sektoru 

1,0 



4. SWOT  - Ohrožení 
# Ohrožení Body 

1 Demografické stárnutí obyvatel a růst rozdílů v životní úrovni 2,6 

11 Slabá pozice venkova v systému řízení státu, nestabilita tohoto systému, 

nedostatek finančních zdrojů na podporu rozvoje venkova a konkurence 

jiných regionů při usilování o jejich získání 

2,6 

6 Legislativní bariéry a nevhodně nastavený právní a administrativní systém 

a systém technických norem 

2,2 

14 Ztráta ekonomické konkurenceschopnosti a výkonnosti regionu a státu 1,3 

7 Migrace mladých, kvalifikovaných a jinak perspektivních obyvatel do 

měst, zejména z periferních obcí 

1,1 



5. Vize a dílčí vize dle problémových 
okruhů 

„Pobeskydí – více než dobrá adresa“ 
• Odpovědní, (aktivní) a spokojení lidé 

• Poctivá práce s vysokou přidanou hodnotou, 
konkurenceschopnost 

• udržitelná venkovská krajina a efektivní infrastruktura 

• Efektivní, kreativní  a zákaznicky orientovaný management 
území 

 



6. Priority  a opatření -  Společnost 
Priorita 1.1:  

Pomoc a péče pro potřebné – rozvoj sociálních a 
obdobných služeb 

Opatření 1.1.1:  
Zvýšení informovanosti o sociálních a obdobných službách a 

dostupnosti základního poradenství 
 

Opatření 1.1.2:  
Sociální a obdobné služby pro seniory  

 
Opatření 1.1.3:  

Monitoring a zprostředkování pomoci lidem a rodinám ohrožených 
sociálním vyloučením 

 
Opatření 1.1.4:  

Zapojování hendikepovaných do života a pracovního procesu  



6. Priority  a opatření -  Společnost 
Priorita 1.2: Všestranné vzdělávání a výchova 

dětí – rozvoj předškolního a základního 
vzdělávání 

Opatření  1.2.1: 
Rozvoj klíčových kompetencí 

 

Opatření  1.2.2: 
Podpora inkluzivního vzdělávání 

 

Opatření  1.2.3: 
Zvýšení dostupnosti specializovaných pracovníků a poradců 

 

Opatření  1.2.4: 
Komunitní role škol  

 

Opatření 1.2.5: 
Zefektivnění kapacit pro předškolní a základní vzdělávání 

 



6. Priority  a opatření -  Společnost 
Priorita 1.3: Chuť poznávat a bavit se - podpora 

volnočasových a vzdělávacích aktivit pro 
veřejnost 

Opatření 1.3.1:  
Kvalitní trávení volného času dětí a mládeže  

 
Opatření 1.3.2:  
Aktivní stárnutí  

 
Opatření 1.3.3:  

Posilování lokální identity  a lokální pospolitosti  
 
  



6. Priority  a opatření -  Společnost 

Priorita 1.4: Podpora spolkové činnosti a 
činnosti neziskových organizací 

 
 

Opatření 1.4.1: Podpora zlepšování podmínek a zázemí pro 
komunitní a spolkovou činnost 

 
 Opatření 1.4.2: Podpora vzdělávání, získávání dovedností 

a poradenství pro NNO 
 
 
 



6. Priority  a opatření -  Společnost 
Priorita 1.5: Podpora přírodního  a 

kulturního dědictví 

Opatření  1.5.1:  
Kulturní dědictví  a tradice 

 
Opatření 1.5.2. 

Ochrana, péče, obnova a prezentace přírodního dědictví  



6. Priority  a opatření -  Hospodářství 
Priorita 2.1:  

Rozvoj živnostenského   a drobného 
podnikání 

Opatření 2.1.1:  
Propagace, prezentace a zvýšení dostupnosti místních 

výrobků a služeb  
Opatření 2.1.2:  

Podpora odborného vzdělávání, získávání dovedností, 
poradenství  

Opatření 2.1.3:  
Podpora vzájemné spolupráce a síťování 

Opatření 2.1.4:  
Podpora vzniku a realizace nových podnikatelských záměrů  

Opatření 2.1.5:  
Produkty  a infrastruktura cestovního ruchu  



6. Priority  a opatření -  Hospodářství 
Priorita 2.2: Podpora zaměstnanosti – poctivá 

práce pro každého 

Opatření  2.2.1: 
Poradenství pro uchazeče a zájemce o zaměstnání 

Opatření  2.2.2:  
Zvýšení dostupnosti dalšího vzdělávání pro uchazeče a zájemce o 

zaměstnání 
Opatření  2.2.3:  

Vznik a rozvoj sociálních podniků 
Opatření  2.2.4:  

Podpora získávání pracovních návyků a zkušeností  
Opatření  2.2.5:  

Podpora slaďování rodinného a profesního života a flexibilních 
forem zaměstnání a odměňování 



6. Priority  a opatření -  Hospodářství 

Priorita 2.3:  Návrat ke tradici zemědělství  a 
lesnictví na venkově 

Opatření 2.3.1:  
Diverzifikace činnosti zemědělských subjektů 

 
Opatření 2.3.2:  

Zvýšení konkurenceschopnosti a přidané hodnoty zemědělské 
produkce  

 
Opatření 2.3.3:  

Zvýšení konkurenceschopnosti a přidané hodnoty lesnictví  
  



6. Priority  a opatření -  Životní 
prostředí  a infrastruktura I 

Priorita 3.1:  
 Energetické a materiální úspory, obnovitelné zdroje 

energií 

Opatření 3.1.1:  
Zlepšování tepelně technických a klimatických vlastností budov a 

nízkoenergetická výstavba  
 

Opatření 3.1.2:  
Energetické využívání OZE, zejména biomasy  

 
Opatření 3.1.3:  

Modernizace technologií vedoucí ke snížení spotřeby energie a zdrojů  



6. Priority  a opatření -  Životní 
prostředí  a infrastruktura I 

Priorita 3.2: Odpadové hospodářství 

Opatření  3.2.1:  
Podpora materiálového využití biologicky rozložitelného odpadu  

Opatření  3.2.2:  
Optimalizace systému sběru a třídění odpadů 

Opatření  3.2.3: 
Podpora snižování produkce odpadů a zvýšení opětovného využívání obalů 

Opatření  3.2.4: 
Odstraňování nepovolených skládek a ekologických zátěží 

 



6. Priority  a opatření -  Životní 
prostředí  a infrastruktura I 

Priorita 3.3: Nakládání s odpadními vodami 

Opatření 3.3.1:  
Podpora decentralizovaného čištění odpadních vod  

 
Opatření 3.3.2:  

Rekonstrukce a budování kanalizací a ČOV  
  



6. Priority  a opatření -  Životní 
prostředí  a infrastruktura I 

Priorita 3.4: Doprava  a dopravní infrastruktura 

 
Opatření 3.4.1: 

Podpora alternativních druhů dopravy 
 

Opatření  3.4.2: 
Zklidňování dopravy a zvyšování bezpečnosti  

 
Opatření 3.4.3: 

Optimalizace dopravní infrastruktury  
 



6. Priority  a opatření -  Životní 
prostředí  a infrastruktura I 

Priorita 3.5: Ostatní technická  
infrastruktura 

Opatření 3.5.1 
Podpora výstavby a zkvalitňování stávající technické 

infrastruktury  



6. Priority  a opatření -  Životní 
prostředí  a infrastruktura II 

Priorita 3.6: Brownfieldy 

Opatření  3.6.1:  
Mapování a příprava brownfieldů k revitalizaci 

 
Opatření  3.6.2: 

 Revitalizace a regenerace  brownfieldů 
 



6. Priority  a opatření -  Životní 
prostředí  a infrastruktura II 

Priorita 3.7: Tradiční kulturní krajina 

Opatření  3.7.1:  
Ekologická stabilita krajiny a posílení biodiverzity 

 
Opatření  3.7.2: 

Revitalizace a obnova veřejných prostranství a intravilánů  
 

Opatření  3.7.3 :  
Komplexní pozemkové úpravy  

 



6. Priority  a opatření -  Životní 
prostředí  a infrastruktura II 

Priorita 3.8: Environmentální vzdělávání, 
výchova a osvěta a environmentální 

poradenství 

Opatření  3.8.1:  
Environmentální vzdělávání, výchova a osvěta  

 
Opatření  3.8.2: 

 Environmentálního poradenství 
 

Opatření  3.8.3: 
Exkurze  a semináře 

 



6. Priority  a opatření -  management 
rozvoje území 

Priorita 4.1:  
Zapojování veřejnosti  a partnerství 

Opatření 4.1.1:  
Poznávání a setkávání zástupců obcí s občany, zástupci  podnikatelského i 

neziskového sektoru 
 

Opatření 4.1.2:  
Komunitní plánování a realizace projektů komunitním způsobem 

 
Opatření 4.1.3:  

Podpora dobrovolnictví 



6. Priority  a opatření -  management 
rozvoje území 

Priorita 4.2: Plánování  a řízení 

Opatření  4.2.1:  
Podpora územního plánování (územní studie) 

 
Opatření  4.2.2:  

Podpora strategického  a projektového řízení v regionálním rozvoji  



6. Priority  a opatření -  management 
rozvoje území 

Priorita 4.3: Bezpečnost a ochrana před 
živelnými pohromami 

Opatření 4.3.1:  
Podpora plánování, přípravy a prevence v oblasti bezpečnosti a 

živelných pohrom  
  



6. Priority  a opatření -  management 
rozvoje území 

Priorita 4.4: Vzdělávání, získávání dovednosti 
a zkušenosti, propagace dobré praxe a inovací 

 
Opatření 4.4.1: 

Podpora vzdělávání, získávání dovedností a zkušenosti, propagace 
dobré praxe a inovací v oblasti územního a regionálního rozvoje 

 
Opatření 4.4.2: 

Poradenství 
 



6. Priority  a opatření -  management 
rozvoje území 

Priorita 4.5: Veřejná správa  a samospráva 

Opatření  4.5.1:  
Zefektivnění služeb veřejné správy a samosprávy (např. 

elektronizace) 
 

Opatření  4.5.2:  
Podpora společných managementů a odborníků na úrovni svazků 

obcí  



6. Priority  a opatření -  management 
rozvoje území 

Priorita 4.6: Prosazování legislativních změn 

Opatření  4.6.1:  
Podpora prosazování legislativních změn (podnikání, hygiena, 

povolování staveb, sociální dávky, kontrola znečišťování ovzduší) 



7. Děkujeme za pozornost 


