SWOT analýzy
Ekonomika a zaměstnanost
SILNÉ STRÁNKY
●
●
●
●
●

●

●

nízká míra nezaměstnanosti vzhledem k
jiným částem MSK
dobrá dopravní dostupnost mezi městy
blízkost mezinárodní letiště v Mošnově
významní průmysloví zaměstnavatelé v
území
existence územních plánů, připravenost
území k dalšímu možnému rozšiřování
průmyslových zón
existence učňovských a středních
odborných škol, především technického
zaměření
aktivní politika zaměstnanosti
(rekvalifikační kurzy, odborná praxe pro
mladé do 30 let, podpora chráněných míst
aj.)

SLABÉ STRÁNKY
●
●
●
●
●

●
●
●
●

PŘÍLEŽITOSTI
●
●
●
●

●
●
●

●

●

větší míra integrace středních škol a
podniků působících v území
podpora drobného podnikání a
regionálních firem
podpora vzniku sociálních podniků
osvěta veřejnosti v oblasti využívání
dotací a strukturálních fondů pro
podnikání a inovace
podpora rozvoje udržitelného cestovního
ruchu a souvisejících služeb
certifikace místních produktů a služeb
(zvýšení přidané hodnoty výrobku/služby)
rozvoj agroturistiky (využití rostoucí
poptávky po bio a regionálních
produktech)
vzdělávání veřejné správy a samosprávy
pro lepší komunikaci s podnikatelskými
subjekty
rozvoj podnikatelských aktivit (podpora
vzniku podnikatelských inkubátorů,
coworkingových center aj.)

silná vazba na zpracovatelský průmysl
(zejména automobilový průmysl)
málo kvalifikované pracovní síly
nízká míra podpory malých a středních
podnikatelů
nevyužívání brownfields
chybějící malé zemědělské podniky (malé
množství regionálních produktů, malý
podíl živočišné výroby)
malá nabídka pracovních míst pro osoby
znevýhodněné na trhu práce
stěhování zejména mladých lidí z regionu
(zejména za prací)
slabá provázanost průmyslových podniků
a škol (zejména technického zaměření)
velký počet velkoformátové maloobchodní
sítě (super/hypermarkety)

HROZBY
●
●
●

●
●

●
●
●
●
●

nedostatek pracovních míst v důsledku
krize ve zpracovatelském průmyslu
(zejména automobilovém)
celkový úbytek obyvatelstva zejména
stěhováním obyvatel z regionu
nárůst intenzity silniční dopravy (nákladní)
v souvislosti s rozvojem velkých
průmyslových podniků
vznik nových brownfields
zhoršující se kvalita vzdělávání v
odborném školství a nepřipravenost
absolventů na budoucí povolání
snižování počtu pracovních míst vlivem
modernizace podniků
výstavba průmyslových podniků na
zemědělské půdě
konkurence výrobků ze zahraničí (nízká
cena)
růst míry nezaměstnanosti po roce 2008
(důsledek ekonomické krize)
využívání levné pracovní síly z jiných

●
●
●

modernizace provozu firem, zvýšení
adaptability firem
rozvoj recyklačního průmyslu a služeb
efektivní využívání brownfields

●

●

zemí
likvidace malých a středních podnikatelů
vzhledem k rostoucímu počtu velkých
podniků a obchodních center
změny v legislativě omezující nově
začínající podnikatele

Školství a mimoškolní aktivity
SILNÉ STRÁNKY
●
●
●
●
●
●
●
●

●

●

široké spektrum školských zařízení
dostatečné pokrytí ZŠ a MŠ
přítomnost různých oborů sekundárního
vzdělávání
přítomnost VOŠ a VŠ
MŠ a ZŠ pro žáky s ZP
blízká dojezdová vzdálenost do Ostravy
(VŠ)
dobrý technický stav většiny školských
zařízení
existence univerzity 3. věku (Nový Jičín,
Kopřivnice) a virtuální univerzity
(Kopřivnice)
dostatečné množství volnočasových a
zájmových organizací zejména ve
městech
vysoký podíl obyvatel vyučených a s
maturitou

SLABÉ STRÁNKY
●
●
●

●
●

PŘÍLEŽITOSTI
●
●
●
●
●

●
●
●
●
●
●

rostoucí podíl středoškolsky a
vysokoškolsky vzdělaného obyvatelstva
vyžití pro náctileté (vytvoření klubových
místností, ploch pro streetart)
podpora alternativních školek a škol
podpora manuálních činností na školách
využití školních objektů pro mimoškolní
aktivity (celoživotní vzdělávání, univerzity
třetího věku, komunitní školy)
využití kvalifikované pracovní síly
(motivace učitelů, vzdělávání učitelů)
podpora EVVO a zážitkové pedagogiky
spolupráce škol s rodiči
navázání spolupráce škol s místními
podniky
zohlednění požadavků zaměstnavatelů na
trhu práce
modernizace vybavení škol

nedostačující kapacity MŠ
chybějící zařízení pro děti do 3 let (jesle)
nesoulad mezi středoškolským
vzděláváním a požadavky zaměstnavatelů
na trhu práce
nedostatek pracovních příležitostí pro
mladé absolventy
nedostatek příležitostí k vzdělávání
dospělých

HROZBY
●
●
●
●
●
●
●

nepružná reakce na demografický vývoj
(stárnutí populace)
nesoulad mezi vzděláním a požadavky
trhu práce
nedostatek financí na školní i mimoškolní
aktivity
úbytek obyvatel (rušení MŠ a ZŠ v
obcích)
růst sociopatologických jevů u mládeže
pokles kvalifikované pracovní síly
(učitelům chybí motivace)
snížení manuální zručnosti dětí

Sociální služby
SILNÉ STRÁNKY
●

●
●
●

●

●
●

existence široké škály sociálních
služeb (př. Kopřivnice, Nový Jičín,
Frenštát p. R.)
vznik iniciativního společného
plánování v regionu
rozvoj poskytovatelů sociálních
služeb, pečovatelských služeb
zlepšuje se sociální práce
poskytovaná veřejnou správou
(SPOD - středisko pomoci
ohroženým dětem)
vznikající sociální komunitní plány
(především měst, často však ve
spolupráci s okolními obcemi)
dobrá úroveň sociálních služeb ve
městech
dobrá dostupnost sociálních
služeb v území

SLABÉ STRÁNKY
●
●
●
●

●
●
●
●

●

PŘÍLEŽITOSTI
●

●
●
●
●
●

podpora při vytváření
strategických a akčních plánů
měst a spolupráce s obcemi v
regionu, koordinace mezi obcemi
sdílení dobré praxe mezi
organizacemi
posílení terénní sociální práce,
práce s rodinou a komunitou
zaměstnání dotované úřadem
práce
spolupráce se soukromými
pronajímateli bytů
vznik sociálních firem, podpora
sociálního podnikání

malá provázenost mezi sociálními
institucemi ve městech a menšími obcemi
prostorové i společenské vyloučení
rizikových skupin
malá podpora dospělých v problémové
situaci
problémy v soužití s lidmi bez domova,
sociálně vyloučených či ohrožených
sociálním vyloučením
absence rané (před MŠ) péče pro děti
rizikových skupin
problémové umisťování lidí z vesnic do
sociálních zařízení
absence chráněných bydlení pro postižené
malá informovanost o sociálních službách,
neschopnost srozumitelného podání
informací uživatelům sociálních služeb
neexistence sociálních služeb na venkově
(domovy pro seniory, domy na půl cesty,
denní stacionář)

HROZBY
●
●
●
●
●
●
●
●
●

nedostatek pracovních míst (těžká
zaměstnatelnost nekvalifikovaných)
málo finančních prostředků na sociální
projekty
rostoucí sociopatologické jevy (např.
kriminalita, alkoholismus, užívání drog aj.)
změny v legislativě (nejistota podpory
sociálních služeb)
kumulace rizikových skupin na ubytovnách
rostoucí výdaje za bydlení
nedostatek městských bytů
není zajištěna dostatečná péče o postižené
po smrti rodičů
demografický vývoj (stárnoucí populace)

●
●
●
●
●
●
●
●

rozvoj sociálních bytů v obcích
podpora mladých lidí (startovací
byty)
podpora aktivního stáří
rozvoj asistenčních služeb, hlídací
služby (pro děti i seniory)
prorodinná opatření
spolupráce s médii a moderními
technologiemi
zřizování chráněných bydlení
podpora neziskových organizací
zabývajícími se sociálními
službami

●
●
●
●

nespolupráce poskytovatelů sociálních
služeb
zhoršení ekonomické situace obyvatel
rostoucí počet osob ohrožených sociálním
vyloučením
zhoršující se postoj veřejnosti k osobám
sociálně slabším

Kultura, sport a cestovní ruch
SILNÉ STRÁNKY
●
●
●
●

●
●
●
●

●
●

pestré přírodní podmínky a
rozmanitá příroda
hustá síť turistických tras a
naučných stezek
stále se rozšiřující síť
cyklostezek
historické hodnoty regionu
(koncentrace významných
architektonických i technických
památek)
region jako rodiště
významných osobností
konání dnes již tradičních akcí
přesahující hranice regionu
dostatečná koncentrace
ubytovacích kapacit
vhodné podmínky pro
každodenní i krátkodobou
rekreaci
blízkost letiště v Ostravě
blízkost zahraničních trhů

SLABÉ STRÁNKY
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●

PŘÍLEŽITOSTI
●

●

●

●

zlepšení koordinace v oblasti
CR v rámci regionu (např.
jednotný systém – propagace
všech obcí a aktivit konaných v
území)
zkvalitnění doprovodné
infrastruktury (záchytné
parkoviště, sociální služby aj.)
využití dotačních zdrojů,
finanční podpora soukromým
sektorem
vytvoření společné nabídky
(balíčky, programy pro rodiny s

mediální obraz regionu jako území se špatnou
kvalitou životního prostředí
nevyužitý potenciál v rozvoji cestovního ruchu
chybí jednotný informační servis pro veřejnost
nedostatečné propojení cyklostezek a chybějící
síť služeb pro cyklisty
horší kvalita služeb v některých částech regionu
(např. špatná jazyková vybavenost personálu)
nedostatek levného ubytování pro turisty
absence záchytných parkovišť v turisticky
navštěvovaných oblastech
špatný stav, podinvestovanost a monofunkčnost
některých sportovišť
malá angažovanost lidí v obcích
minimum zařízení v cestovním ruchu
odpovídajících současným trendům

HROZBY
●
●
●
●
●
●
●
●

zhoršení životního prostředí v důsledku těžby
nerostných surovin
demografický vývoj (stárnutí populace)
pasivní způsob trávení volného času
klesající životní úroveň (nezájem o kulturní a
sportovní vyžití)
klesající počet návštěvníků regionu
(dlouhodobých i krátkodobých)
nedostatek finančních zdrojů na rozvoj regionu
špatná interpretace místního bohatství
neukázněnost návštěvníků v lokalitách
(vyhazování odpadu do přírody, nadměrný hluk,
chození mimo vyznačené trasy)

●
●

●

●

●

●

●
●
●

●
●
●

dětmi)
rozvoj a vzdělávání v oblasti
služeb
podpora tvorby atraktivit
prodlužujících délku turistické
sezóny v regionu
rozvoj agroturistiky,
hipoturistiky, geoturistiky,
cykloturistiky, gastroturistiky
posílení vzájemného
poznávání zábavnou a
interaktivní formou (hry,
soutěže, nové tradice),
interaktivní vzdělávací
programy, inovace, nové
produkty
podpora místních spolků a
sdružení, znovuobnovování
tradic
zkvalitnění sportovních
zařízení, vybavení a služby pro
cyklisty (stojany, ubytování aj.)
vytvoření sítě veřejných
tábořišť
rozvoj wellness
zaměření se na rozvoj
pobytové rekreace
(dlouhodobé)
cestování za zážitky,
poznávací turismus
využití potenciálu pestrých
přírodních podmínek území
využití husté sítě VKP, EVL a
ZCHÚ

●
●
●
●
●

zničení některých lokalit vlivem přetěžování z
důvodu vysoké návštěvnosti
ztráta zejména tuzemské klientely
zhoršení kvality služeb
rostoucí tlak konkurence
zhoršující se situace s nabídkou služeb
zejména v mimosezóně a zimní sezóně

Životní prostředí
SILNÉ STRÁNKY
●
●

●
●
●
●
●

kvalitní životní prostředí v
blízkosti ostravské aglomerace
ochrana ŽP na vysoké úrovni
(množství MZCHÚ, EVL,
přírodní park, CHKO)
zpracované plány péče ZCHÚ,
zpracované ÚSES
pestrá a vysoká rozmanitost
druhů a stanovišť
nadprůměrná lesnatost území
environmentální uvědomělost,
vysoká míra třídění odpadů
bohaté zásoby podzemní vody

SLABÉ STRÁNKY
●
●
●
●
●

●

PŘÍLEŽITOSTI
●
●

●
●

●

●
●
●

●

Národní Geopark Podbeskydí
využití dotačních titulů na
vybudování kanalizací a ČOV
v obcích
regenerace brownfields
podpora využívání
obnovitelných zdrojů energie,
technologií šetrných k ŽP
využití finanční motivace
občanů k třídění odpadů,
vytvoření motivačního modelu
třídění odpadů
dotace (např. na sběrné dvory,
na údržbu krajiny)
využití místních zdrojů (např.
dřevo)
rozvoj a podpora ekodopravy
(např. cyklostezky, alternativní
pohon ve veřejné dopravě)
rozvoj a podpora EVVO na

neodkanalizování menších sídel, znečištění
vodních toků
páteřní silniční infrastruktura vede centry obcí a
měst, (emise a hluk)
malá provázanost mezi měkkou turistikou a
ochranou přírody
málo realizovaných komplexních pozemkových
úprav
nízká míra interaktivní formy environmentální
osvěty (většinou pouze ve formě letáků v IC a
tabulí naučných stezek)
malá biodiverzita pěstovaných plodin

HROZBY
●

●
●

●
●
●

●

●

geologické zásoby uhlí pod územím, možná
těžba uhlí ve Frenštátě p. R., možná těžba
břidličného plynu a její vliv na ŽP
slabá legislativa v oblasti ochrany ovzduší
(legislativa v oblasti lokálního spalování)
znečištění ovzduší vlivem dopravy a lokálními
topeništi především v zimním období, světelný
smog
nedostatek finančních prostředků na ochranu
ZCHÚ a EVL
slabá koordinace aktivit a zájmů v oblasti ŽP
intenzifikace zemědělství (využívání
chemických látek a umělých hnojiv, zhutňování
půdy, eroze půdy)
znečištění povrchových a podpovrchových vod
(staré ekologické zátěže, absence kanalizací a
ČOV v některých obcí, splachy ze zemědělské
půdy)
rozšiřující se dopravní infrastruktura a její
negativní vliv na ŽP, rostoucí automobilová

●
●

●

●
●
●

●

●

●

školách (efekty ekologické
výchovy, větší povědomí
obyvatel o ŽP)
rozvoj a podpora komunitního
a ekologického zemědělství
řešení dopravní situace ve
městech a mezi městy
(finanční zvýhodnění veřejné
dopravy)
podpora využívání nových
technologií pro zpracování a
využívání odpadů (využití
separovaného odpadu,
bioodpadu)
hospodaření s dešťovou vodou
v obcích
hospodaření s dešťovou vodou
v obcích
omezení nedokonalého
spalování v lokálních
topeništích pomocí úpravy v
legislativě
podpora vzniku krajinotvorných
a protipovodňových opatření
(poldry, remízky, tůňky,
rybníky)
zvyšování retence vody v
krajině (vodní nádrže,
protierozní a protipovodňová
zařízení, revitalizace vodních
toků)
obnovování zaniklých
rybničních ploch

●
●
●
●
●
●
●

doprava, přetížení nákladní silniční dopravou,
zvyšující se množství emisí
ubývání orné půdy na úkor rozšiřování obytné a
průmyslové zástavby
zrychlený odtok vody z území (vysušování
krajiny)
nedostatek finančních zdrojů na ochranu ŽP
znečištění ovzduší z ostravské aglomerace a ze
zahraničí
nevhodné využití krajiny (čtyřkolky, motorky,
freeride)
zalesňování nelesních půd (úbytek
zemědělských ploch)
staré ekologické zátěže a jejich nedostatečná
identifikace a problémy s odstraňováním

