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Úvod

Každý územní celek,  ale také podnik potřebuje přibližně vědět,  jak bude vypadat 

jeho budoucnost a jak se bude dále rozvíjet.

Celý svět je rozdělen na územní celky. Od Světadílů, přes jednotlivé státy, regiony, 

mikroregiony až po základní územní samosprávní celky – obce. Každý z těchto celků se snaží 

o  rozvoj  a  má  jiné  vize,  priority  a  cíle,  které  chce  v budoucnu  dosáhnout.  Při  přípravě 

rozvojových  plánů se  musí  brát  v úvahu potřeby zde  žijících  obyvatel,  finanční  možnosti 

územního  celku,  ráz  krajiny,  zda  bude  mít  tato  činnost  pozitivní  důsledky  pro  celek 

v budoucnu apod. Jinak řečeno každý územní celek musí mít určitou strategii rozvoje.

Tématem pro zpracování této bakalářské práce je proto strategická analýza lokality 

(Města,  obce).  Konkrétně je zaměřena  na lokalitu  MAS Regionu Poodří.  Tato  bakalářská 

práce  si  dává  za cíl  přiblížit  a  zmapovat  tento region,  vytýčit  jeho silné  a  slabé stránky, 

případné  příležitosti  a  ohrožení,  zjistit,  jak  se  žije  obyvatelstvu  tohoto  regionu  a  pokusit 

se navrhnout určitá doporučení, která by mohla pomoci k naplňování vizí, priorit a cílů, které 

si  tento region vytýčil  do budoucna.  Úspěchem tohoto  regionu při  dosahování  budoucího 

stavu, je dobře vypracovaná strategie, vzájemná spolupráce a dostatek finančních prostředků 

pro realizaci.

Bakalářská  práce  je  rozdělena  celkem  na  5  kapitol.  Teoretická  část  obsahuje 

2  kapitoly,  praktická  3.  V první  kapitole  jsou  shrnuty  obecné  informace  o  metodice 

zpracování strategické analýzy lokality. Druhá kapitola se zaměřuje na popis tvorby strategie 

územního celku a organizace a také rozdíly mezi těmito strategiemi. 

Praktická část  se ve třetí  kapitole  věnuje popisu MAS Regionu Poodří  z různých 

oblastí.  Předposlední  část  je  zaměřena  na  zjištění  silných  a  slabých  stránek,  příležitostí 

a ohrožení regionu. Poslední část se věnuje vytýčení vizí, priorit a cílů regionu, výsledkům 

samotného  výzkumu  a  nakonec  návrhům,  které  by  mohly  pomoci  při  tvorbě  strategie 

a dosažení vytýčené budoucnosti regionu.



1. Metodika zpracování 

1.1 Strategické řízení - Strategická analýza

Podniky (územní celky) v současné době naléhavě potřebují jasné strategie. Musí mít 

určeny strategické cíle a navazující strategie formulující směry vývoje podniku či územního 

celku. Musí vědět, co chtějí dělat, aby byly zřetelně odlišné a jedinečné.

Strategický proces, proces tvorby strategických cílů a strategie, je chápán stále více 

jako snaha o sladění aktivit podniku s probíhajícími změnami. Jedná se o proces, který by měl 

směřovat k výraznější vnímavosti vůči potenciálním příležitostem. Významnou roli v tomto 

procesu hraje strategická analýza,  která se zabývá právě rozborem vnitřní  situace podniku 

(územního celku) a okolí. Sedláčková (2000)

Strategie – Ústřední pojem strategického řízení – strategie – úzce souvisí s cíli, které firma 

sleduje.  Obecně  lze  říci,  že  cíle  jsou  žádoucí  budoucí  stavy,  kterých  má  být  dosaženo. 

Strategie  představuje základní  představy o tom,  jakou cestou budou firemní  (územní)  cíle 

dosaženy. Vykypěl – Keřkovský (2002)

Strategické řízení představuje soubor aktivit zaměřených na formulaci směrů dalšího 

rozvoje podniku (územního celku) v podobě strategie podniku (územního celku).  Strategie 

směřuje k dosažení souladu mezi vnitřními zdroji podniku (územního celku) a vnějším okolím 

podniku (územního celku) a k zajištění celkové prosperity a úspěšnosti podniku (územního 

celku).  Strategické  řízení  se uskutečňuje právě prostřednictvím formulace  a  implementace 

strategie.

Strategické  řízení  zahrnuje  identifikaci  příležitostí  a  navazující  strategické 

rozhodnutí týkající se alokace zdrojů a způsobů jejich využití. Sedláčková (2000)

Strategické řízení uskutečňované top managementem, případně i vlastníky, zahrnuje 

aktivity  zaměřené  na  udržování  dlouhodobého  souladu  mezi  posláním  firmy  (územního 

celku),  jejími  dlouhodobými  cíli  a  disponibilními  zdroji  a  rovněž  mezi  firmou  (územním 

celkem) a prostředím, v němž existuje. Obdobně jako u obou nižších úrovní řízení, taktické 

a  operativní,  lze  i  strategické  řízení  charakterizovat  jako  mix  základních  manažerských 

činností – plánování, organizování, vedení a kontroly. Vykypěl – Keřkovský (2002)



              Strategický management:

Podle Bowmana lze strategický management chápat „jako způsob jakým se závažná 

(strategická) rozhodnutí činí a jakým se uskutečňují.“ Bowman (1990, str. 9)

Podle Keřkovského a Vykypěla by měl být „Strategický management chápan jako 

nikdy  nekončící  proces,  posloupnost  opakujících  se  a  na  sebe  navazujících  kroků, 

počínajících  vymezením  posláním  firmy  (územního  celku)  a  jejich  cílů  a  strategickou 

analýzou a končících formulací možných variant řešení (strategií), výběrem a implementací 

optimálních strategií a kontrolou a korekcemi průběhu jejich realizace.“ Keřkovský, Vykypěl 

(2002, str. 6)

Rozdíly mezi taktickým, operativním a strategickým řízením:

Jednotlivé  úrovně  řízení  na  sebe  hierarchicky  navazují.  To  znamená,  že  se  liší 

především z hledisek míry kompetencí a odpovědností při stanovování cílů, úkolů a jejich 

realizace. 

Strategická úroveň určuje cíle a úkoly taktické úrovni, která je přenáší do úrovně 

operativní. Významné rozdíly jsou i v časových horizontech realizace cílů a řešení problémů, 

jimiž  se  jednotlivé  úrovně řízení  zabývají.  Zatímco  ve strategickém řízení  se  téměř  vždy 

uvažuje  v letech,  v operativní  úrovni  se  zpravidla  jedná  o  dny,  případně  i  kratší  časové 

jednotky.  Zásadní  rozdíly  existují  i  v charakteru  informací  potřebných  pro  rozhodování 

na jednotlivých úrovních.

Odborníci  se  shodují  na  tom,  že  strategické  řízení  by  mělo  být  uskutečňováno 

v určitých, logicky navazujících krocích. Vykypěl – Keřkovský (2002)

              Strategická analýza

Základem pro formulování strategie podniku je nalezení souvislostí mezi podnikem 

(územním  celkem)  a  jeho  okolím.  Nejvýznamnější  úkolem  strategie  je  připravit  podnik 

(územní  celek)  na  všechny  situace,  které  s velkou  pravděpodobností  mohou  v budoucnu 

nastat.

Základní  východiska  pro  formulaci  strategie  vyplývají  z výsledků  strategické 

analýzy. Strategická analýza zahrnuje různé analytické techniky využívané i pro identifikaci 

vztahů  mezi  okolím  podniku  (územního  celku),  zahrnujícím  makrookolí,  odvětví, 

konkurenční síly, trh, konkurenty, a zdrojový potenciál podniku (územního celku).

Analýza  je jednou z nejdůležitějších součástí  vědecké metody,  je jejím základem. 

Analýza představuje rozložení určitého komplexu na jednotlivé součásti. 



Cílem strategické analýzy je identifikovat, analyzovat a ohodnotit všechny relevantní 

faktory,  o  nichž  lze  předpokládat,  že  budou mít  vliv  na  konečnou  volbu  cílů  a  strategie 

podniku (územního celku).  Velmi  důležité  je  posouzení  vzájemných  vztahů a  souvislostí, 

které mezi faktory existují.

Strategie  nemůže  být  založena  pouze  na  předvídání  budoucnosti.  Musí  se  snažit 

budoucnost aktivně vytvářet ve sféře svých zájmů. Sedláčková (2000)

1.2 SWOT Analýza 

SWOT analýza je jednoduchým nástrojem, koncepčním rámcem pro systematickou 

analýza, zaměřenou na charakteristiku klíčových faktorů ovlivňujících strategické postavení 

územního  celku.  SWOT  analýza  využívá  závěrů  předchozích  analýz  tím,  že  identifikuje 

hlavní silné a slabé stránky územního celku a porovnává je s hlavními vlivy z okolí územního 

celku,  resp. příležitostmi a ohroženími a směřuje k syntéze jako východisku pro formulaci 

strategie. Sedláčková (2000)

Přístup SWOT analýzy rozlišuje dvě charakteristiky vnitřní situace územního celku, 

silné a slabé stránky, a dvě charakteristiky vnějšího okolí,  příležitosti  a rizika. Sedláčková 

(2000)

Podle Sedláčkové  „Uplatnění SWOT analýzy je vedeno základním cílem rozvíjet 

silné  stránky a  potlačovat,  resp.  utlumovat  slabé  a  současně  být  připraven na potenciální 

příležitosti a hrozby. V této souvislosti je třeba zdůraznit, že jasná klasifikace faktorů vnější 

a  vnitřní  situace směřující  k jednoznačné identifikaci  příležitostí  a hrozeb,  jakož i  silných 

a  slabých  stránek,  je  často  daleko  méně  významná  a  podstatná  než  pečlivá  identifikace 

vnějších i  vnitřních faktorů a následné ocenění jejich vlivů a vazeb mezi  nimi.  Právě 

v tomto lze nalézt základní přínos SWOT analýzy.“ Sedláčková (2000, str. 78)

Cílem  SWOT analýzy  není  v žádném případě  zpracování  seznamu  potenciálních 

příležitostí a hrozeb a silných a slabých stránek, ale především idea hluboce strukturované 

analýzy  poskytující  užitečné  poznatky.  Dominantním  cílem  SWOT analýzy  je  provedení 

strukturované  analýzy  odkrývající  faktory  relevantní  pro  formulaci  strategie.  Sedláčková 

(2000)



Tabulka číslo 1.3 1: tabulka SWOT analýzy

SILNÉ STRÁNKY (S) SLABÉ STRÁNKY (W)
PŘÍLEŽITOSTI (O) OHROŽENÍ (T)

Je výhodné jsou-li při zpracování SWOT  respektovány následující zásady:

1. Závěry by měly být  relevantní,  tj.  analýza  by měla zpracována s ohledem na účel, 

pro nějž je zpracována.

2. SWOT by měla být zaměřena na podstatná fakta a jevy.

3. Je-li SWOT součástí strategické analýzy, pak by při ní měla být identifikována pouze 

„strategická“ fakta.

4. SWOT by měla být objektivní

5. Síla působení jednotlivých faktorů by měla být v tabulce SWOT nějakým způsobem 

ohodnocena podle významu

Je výhodné jsou-li jednotlivá fakta v tabulce SWOT identifikována/označena 

Vykypěl – Keřkovský (2002)

Postup při realizaci SWOT analýzy je obvykle následující:

1. Identifikace a předpověď hlavních změn v okolí územního celku, k němuž poslouží 

závěry mnoha provedených analýz. Přehled by měl mít 7 – 8 bodů.

2. S využitím závěrů jednotlivých částí analýzy vnitřních zdrojů a schopností podniku 

identifikovat  silné  a  slabé  stránky  podniku  a  specifické  přednosti.  Opět  vymezit 

na 7 až 8 charakteristik.

3. Posoudit  vzájemné  vztahy  jednotlivých  silných  a  slabých  stránek  na  jedné  straně 

a  hlavních  změn v okolním prostředí  územního celku na straně druhé.  K tomu lze 

využí  znázornění  jednotlivých  charakteristik  ve  formě  diagramu  SWOT  analýzy 

obr. číslo 1.3 2

            Sestavení diagramu SWOT analýzy usnadňuje porovnání vnějších rizik a příležitostí 

s vnitřními silnými a slabými stránkami a umožňuje systematičnost strategické volby.

        PŘÍLEŽITOSTI V OKOLÍ

Turnaround

strategie

Agresivní  růstově 

orientovaná strategie

Obranná strategie Diversifikační teorie

                                                      OHROŽENÍ V OKOLÍ

SILNÉ STRÁNKYSLABÉ STRÁNKY



V první, nejpříznivějším kvadrantu se územní celek setkává se několika příležitostmi 

v okolí  a  zároveň  je  schopen  nabídnout  i  množství  silných  stránek,  které  využití  těchto 

příležitostí podporují. 

Ve druhém kvadrantu jsou silné stránky územního celku podrobeny nepřízni okolí. 

Tato strategie vychází z předpokladu, že silné stránky se střetnou s hrozbami. V této situaci 

je třeba včas identifikovat hrozby a přeměnit je využitím silných stránek v příležitosti.

Ve třetím kvadrantu má mnoho příležitostí, avšak je nucen čelit velkému množství 

svých  slabých  stránek.  Zaměření  strategie  v tomto  případě  spočívá  v důsledné  eliminaci 

slabých  stránek  a  dále  ve  větším  využití  tržních  příležitostí,  často  se  jedná  o  strategii 

turnaroundu.

Čtvrtý nejméně příznivý kvadrant, ukazuje územní celek v situaci, ve které u něho 

převažují slabé stránky a současně se v okolí vyskytuje mnoho rizikových faktorů. V tomto 

případě se jedná spíše o strategii obrannou a defenzivní. Sedláčková (2000)

Metoda SWOT analýzy je doporučována jako universální metoda pro obec, město 

i mikroregion.

1.3 PEST Analýza

Za  klíčové  součásti  makrookolí  lze  označit  faktory  politické  a  legislativní, 

ekonomické, sociální a kulturní, technické a technologické. Analýza dělící vlivy makrookolí 

do  čtyř  základních  skupin,  se  proto  označuje  jako  PEST analýza.  Každá  z těchto  skupin 

v sobě zahrnuje množství faktorů makrookolí, které různou mírou ovlivňují území.

Základním úkolem PEST analýzy je identifikovat oblastí, jejichž změna by mohla 

mít  významný vliv na území,  a odhadovat,  k jakým změnám v těchto klíčových oblastech 

může dojít. Sedláčková (2000)

Jednotlivé části PEST analýzy:

1. Politické a legislativní faktory, jako je stabilita zahraniční a národní politické situace, 

členství  země v EU, představují  pro  podniky i  území  významné  příležitosti,  ale  současně 

i ohrožení. Politická omezení se dotýkají nejen každého podniku formou daňových zákonů, 

cenové politiky,  regulace exportu a importu apod., ale také územního celku např. v oblasti 

ochrany životního prostředí. Existence mnoha zákonů může významně ovlivnit rozhodování 

o další budoucnosti podniku (územního celku).



2. Ekonomické faktory, vyplývají z ekonomické podstaty a základních směrů ekonomického 

rozvoje  a  jsou  charakterizovány  stavem ekonomiky.  Rozvoj  územního  celku  je  při  svém 

rozhodování  ovlivněn  vývojem  makroekonomických  trendů.  Stejně  jako  na  rozhodování 

podniku, má i na rozhodování územního celku vliv ekonomický růst, míra inflace, daňová 

politika.

3. Sociální a demografické faktory odrážejí vlivy ochrany životního prostředí, pracovní síly, 

průměrného  věku  a  růstu  populace,  životní  úroveň  a  životní  styl  obyvatelstva  daného 

územního celku.

4.  Technické  a  technologické  faktory.  K tomu,  aby se  územní  celek  vyhnul  zaostalosti 

a  prokazoval  aktivní  rozvojové  činnosti,  musí  být  informován  o  technických 

a  technologických změnách,  které  v okolí  probíhají.  Změny,  které  v této  oblasti  probíhají, 

mohou rychle a velmi dramaticky ovlivnit okolí, ve kterém se daný územní celek nachází. 

Nutná je předvídavost vývoje směrů technického rozvoje okolí, ve kterém se daný územní 

celek nachází. 

Cílem  PEST  analýzy  není  vypracovat  vyčerpávající  seznam  těchto  vlivů,  neboť 

vlivy, které jsou velmi důležité pro jeden územní celek, nemusí mít velký význam pro jiný 

územní celek. Důležité je odlišit významné faktory právě pro určitý územní celek. Sedláčková 

(2000)

2.  Teorie tvorby strategií

2.1 Tvorba strategie územního celku

Území  států  bývá  z rozdílných  důvodů  členěno  na  menší  územní  celky, 

pro něž se používá obecné označení oblast, rajon, region, územní celek či určité teritorium. 

Tato označení lze považovat za synonyma, přičemž je nutno zdůraznit, že dominantní význam 

získává pojem region.

Region – jeho definice není ustálená a obecně se dá říci, že se jedná určitou část území, která 

má jasně vymezené hranice nebo určité společné vlastnosti.

Dále jsou vyjmenovány základní pojmy územního rozložení a jejich členění.

Typy regionů - základní členění:

-   regiony  přirozené  –  za  typické  přirozené  regiony lze  považovat  územní  celky,  jejich 

vymezení je dáno přirozenými hranicemi, jako jsou hřebeny hor, horské a nížinné soustavy, 



povodí řek nebo rozsáhlejší a propojené dobývací prostory nerostných surovin. Lze zde také 

počítat  i  nadstandardně  chráněná  přirozená  území  národních  parků  a  CHKO  pro  jejich 

přírodní  jedinečnost,  území  s výrazným  nářečím  nebo  folklórem  či  území  s  odlišným 

historickým vývojem ve srovnání s vývojem, který proběhl na většině území státu.

-  regiony  umělé  (účelové)  – byly  vytvořeny  s cílem  politického,  vojenského 

či  ekonomického  ovládnutí  a  administrativního  řízení.  Za  typické  účelové  regiony 

lze považovat administrativně vymezené oblasti kam patří kraje, okresy apod. 

Další účelové regiony, které jsou definovány podle Evropské charty územního plánování jsou:

• Venkovská území   s převládající zemědělskou funkcí.

• Městská  území  ,  jež  představují  protipól  venkovských  území  a  vyznačují 

se převládající průmyslovou a administrativní funkcí.

• Pohraniční území  , jež tvoří oblasti, které vyžadují koordinaci aktivit na mezinárodní 

úrovni.

• Horská území  , která představují oblast s vyšším zastoupením faktorů, která omezují 

celkový rozvoj a často trpí koncentrací různých aktivit.

• Upadající území  , kde se projevují nepříznivé důsledky strukturálních změn průmyslu.

• Pobřežní  oblasti  a  ostrovy  ,  což  jsou  oblasti,  vyžadující  speciální  pozornost 

s ohledem na jejich charakteristickou alokaci v prostoru a s touto polohou i související 

funkce, které plní.

• Strukturálně  slabá  území   vyžadující  zvláštní  pomoc,  neboť  jsou  opomíjena 

při ekonomickém rozvoji Lednický (2003)

Pro  strukturální  a  regionální  politiku  v Evropské  unii  je  využívána  tvz.  nomenklatura 

statistických  jednotek  NUTS odvozující  svoje  označení  z  francouzského  pojmenování 

„La Nomeclature des Unités Teritorriales Statistiques“, které slouží:

• pro sběr a zpracování regionálních statistik členských zemí EU,

• jako podklad pro sociálně-ekonomickou analýzu regionů a určování dopadů regionální 

politiky v rámci EU,

• pro  usměrnění  zásahu  regionální  politiky  EU  podle  jednotlivých  cílů  strukturální 

politiky při poskytování pomoci ze strukturálních fondů. Lednický (2003)

Členění NUTS:



NUTS 0 = stát

NUTS I = území ČR

NUTS II = regiony soudržnosti

NUTS III = kraje

NUTS IV = okres a obvod hlavního města

NUTS V = obec

Mikroregion  –  dobrovolná  spojení  obcí  ve  větší  územní  celky.  Mikroregiony  jsou  dále 

členěny na účelové a zájmové. Podle Lednického lze tyto mikroregiony členit do základních 

skupin podle následujících tří základních hledisek:

A Podle členské struktury

1. Sdružení měst,

2. Sdružení měst a obcí, které nemají městský statut

3. Sdružení obcí bez městského statutu

B Podle ucelenosti zájmového území

1. Sdružení obcí s uceleným zájmovým územím

2. Sdružení obcí s rozptýleným zájmovým územím

C Podle hlavního předmětu činnosti

1. Sdružení obcí s výhradně politickými zájmy

2. Sdružení obcí s výhradně ekonomickými zájmy

3. Sdružení obcí s výhradně ekologickými zájmy

4. Sdružení obcí s pestrou paletou zájmů regionálního charakteru

Z řady kritérií, která jsou použitelná pro  určení typu regionů patří obecně k nejvýznamnějším 

hledisko ekonomické. Členění:

a) Rozvinuté regiony

b) Problémové regiony

ba) zaostávající regiony

bb) deprimované (statutárně slabé) regiony

bc) regiony s upadajícími městskými centry

Na  závěr  této  části  je  možno  uvést  členění  regionů  na  dva  základní  typy  podle  potřeb 

statistiky:

a) Regiony vymezené administrativně              b) Regiony neadministrativní



Euroregiony – speciální regiony, mají v rámci regionů zvláštní postavení, protože představují 

jednu z nejvýznamnějších forem spolupráce obcí v evropských podmínkách

Kraje – vyšší územně samosprávné celky – což je Praha a 13 samosprávných krajů

Okresy – v něm neexistuje jeden obecný orgán, ale řada zvláštních státních orgánů – úřady 

práce, pozemkové úřady, okresní ředitelství policie, soudy, státní zastupitelství aj. 

Obce – základní územní samosprávní celky, v obcích působí obecní úřady Lednický (2003)

Strategie územního celku:

Podle  Lednického  „ekonomický  rozvoj  je  všeobecně  považován  za  důležitý 

pro  všechny  obce  a  je  předmětem  vzrůstajícího  zájmu  volených  představitelů  obcí. 

Proto  je  zapotřebí  vytvářet  předpoklady  pro  tvorbu  rozvojových  aktivit  podnikatelských 

subjektů, které vytvoří v obci potřebné ekonomické oživení. Systematická příprava vhodných 

podmínek ekonomického rozvoje však vyžaduje cílevědomý a systematický postup k realizaci 

směru, který je založen na konsensu místních představitelů i občanů a vychází ze společné 

představy  o  budoucnosti  příslušné  obce.  Jedná  se  tudíž  o  tvořivý  proces  charakteru 

strategického plánování, které obcím umožňuje uskutečňovat ekonomické změny zlepšením 

schopnosti obstát v konkurenci. V rámci strategického plánu jsou identifikovány rozhodující 

oblasti  a  stanoveny realistické  cíle,  záměry  a  postupy,  jejichž  skloubení  umožní  vytvořit 

potřebnou  strategii  obce  a  její  vhodná  implementace  přispěje  k zlepšení  potřebného 

podnikatelského  klimatu.  Nutným  předpokladem  úspěchu  každé  strategie  je  dosažení 

konsensu představitelů  místních,  představitelů  soukromých i  veřejných institucí  i  společné 

vize budoucnosti a strategie musí být akceptována občany.“ Lednický (2003 str. 83)

Ve strategii se totiž jedná především o systematický způsob, jak organizovat změny 

a  vytvářet  v dané  územní  komunitě  široký  konsensus  vycházející  ze  společné  vize, 

jež směřuje k tvorbě lepší ekonomické budoucnosti.

Vhodně zvolená  strategie  se  tak  stává  základním a  nezastupitelným dokumentem 

při spoluvytváření budoucnosti území obce či regionu, neboť slouží k tomu, aby daný subjekt 

při jeho tvorbě uvážil:

• hlavní směr budoucího vývoje ve formě vize, poslání a cílů,

• možnosti,  které  jemu  poskytuje  současná  pozice,  případně  hrozby,  které 

se mohou vyskytnout,

• potřebné akce, které zajistí dosažení stanovených cílů



Obecně přitom strategický plán konkrétního územního celku tvoří obvykle následující 

systém:

• obecná cílová vize a určení hlavních cílů

• dílčí cíle sociálního, ekonomického, ekologického a kulturního charakteru,

• podrobná analýza lokality a jeho okolí realizovaná do strategického profilu,

• místní politiky v jednotlivých klíčových směrech

• rozvojové programy a soubory opatření

V rámci strategie má analýza veliký vliv pro posuzování podnikatelských možností 

v prostoru  a  má  proto  své  oprávněné  místo  při  tvorbě  výchozího  záměru  strategického 

uvažování. Stává se spolu s územním plánem dominantní složkou strategického řízení, neboť 

podává  objektivní  výklad  měnících  se  podmínek  a  zajišťuje  tak  potřebný  soulad  všech 

přírodních  i  socioekonomických  (civilizačních)  prvků složitého  systému.  Tento  územní 

systém prvků lze členit na tři základní skupiny, jež tvoří:

-  Přírodní  složka  území,  kam lze  zařadit  nerostné  bohatství,  klimatické  a  hydrologické 

poměry, vodní zdroje, půdní podmínky, geomorfologii, floru i faunu.

-  Ekonomická  složka  území,  jež  tvoří  aktivity  výrobního  i  nevýrobního  charakteru, 

technická a občanská infrastruktura, sídelní uspořádání území, podmínky životního prostředí 

a obyvatelstvo v produktivním věku.

-  Sociální  složka  území je  představována  kulturní  a  historickou  tradicí,  všeobecným 

vzděláním,  národnostním  složením  i  náboženským  zaměřením  obyvatelstva  a  zdravotně 

hygienickým zabezpečením Lednický (2003)

Při tvorbě strategie si je nutno uvědomit, že dominantní úlohu v těchto plánovacích 

aktivitách  musí  sehrát  aktivity  v oblasti  tvorby  strategie  hospodářského  rozvoje  daného 

území.

V procesu místního hospodářského rozvoje je nutno klást důraz na rozvoj místních 

podniků malé a střední velikosti, které mohou úspěšně využívat lokálních zdrojů, schopností 

lidí zde žijících i příslušného vybavení územního celku.

Přitom nelze opomenout i možnost získat investice zvenčí, které však mnohdy nejsou 

hlavní prostředkem místního hospodářského rozvoje. Lednický (2003)

Tuto skutečnost především zdůrazňuje LEDNICKÝ, „neboť si uvědomuje význam 

konkurenceschopnosti  území,  přitom  konkurenceschopnost  území  je  schopnost  územního 

celku  poskytovat  trvale  bydlícímu  obyvatelstvu  záruku  standardní  životní  úrovně  a  její 

postupný růst.“ Lednický (2003, str. 85)



Základními ukazateli konkurenceschopnosti území je produktivita a zaměstnanost.

Strategie  území  se  tak  stává  předmětem cíleného  dlouhodobého  působení  vedení 

územního celku (zastupitelstvo obce, kraje, vedení mikroregionu) vytýčeným směrem.

2.2 Tvorba strategie organizace

Podle Lednického je organizování „cílevědomá činnost, jejímž účelem je uspořádání 

jednotlivých zdrojů do systému,  který by byl  schopen zajistit  dosažení  stanovených cílů.“ 

Lednický (2003, str. 76)

Smyslem  organizování  je  tudíž  vytvoření  prostředí  pro  efektivní  spolupráci. 

Výsledkem organizování je vznik organizace.

Organizace – je konglomerát (sdružení) zdrojů účelově uspořádaných a řízený společností 

lidí vzájemně zaangažovaných v systematickém cíleném úsilí vytvářet požadované produkty 

a dosahovat stanovených cílů. 

Obecně lze přitom rozdělit organizace do tří základních skupin:

• organizace typu institucí – úřadů,

• organizace neziskového typu,

• organizace ziskového typu. Lednický (2003)

Typy organizací:

Instituce  představují  organizace  státní  správy a samosprávy.  Slouží  k zabezpečení 

chodu  státu  a  v souvislosti  s charakterem  výkonu  státní  moci  lze  tyto  instituce  rozdělit 

na instituce výkonné, zákonodárné a soudní.

Organizace  neziskové jsou  zakládány  státem,  obcemi,  právnickými,  fyzickými 

osobami k obecně prospěšným, vzájemně podpůrným a zájmovým účelům. Zajišťují činnosti, 

poskytují služby a řeší problémy, které není možné nebo vhodné realizovat podnikatelskými 

aktivitami  nebo  opatřeními  státu.  Lednický  rozlišuje  dva  základní  typy  neziskových 

organizací, a to:

• organizace vládní,

• organizace nevládní.



Nevládní neziskové organizace pak člení podle metody jejich působení a částečně 

i podle způsobu získávání a obhospodařování finančních prostředků na:

• Občanská sdružení obecně prospěšná,

• Občanská sdružení skupinově prospěšná,

• Fondy – účelové sbírky finančních prostředků na podporu konkrétních úkolů a cílů,

• Nadace – účelová sdružení majetku pro podporu obecně prospěšných činností,

• Obecně prospěšné společnosti,

• Ostatní neziskové právnické osoby.

K neziskovým  organizacím patří  podle  Lednického  i  veřejné  (státní)  podniky, 

což  jsou  obecně  organizace,  které  zajišťují  některé  důležité  služby.  Rozdělujeme  je  na 

rozpočtové a příspěvkové organizace.

Organizace  ziskové –  jsou  zaměřeny  na  realizaci  podnikání,  kde  základním 

motivem je dosažení zisku

Pro organizace ziskové a méně často i pro neziskové organizace je používáno 

označení  podnik,  který  je  v obchodním  zákoníku  definován  jako  soubor  hmotných, 

osobních a nehmotných složek podnikání. K podniku náleží:

• věci, 

• práva,

• jiné  majetkové  hodnoty  náležící  podnikateli,  které  slouží  nebo  mají  sloužit 

k provozu podniku.

V průběhu historického  vývoje  se  vytvořilo  více  typů  podniků,  které  lze  rozdělit 

podle určitých třídicích znaků. V ekonomické teorii je základním třídicím znakem podniků 

obvykle právní forma vlastnictví, takže můžeme hovořit o:

• podnicích jednotlivce,

• podnicích ve vlastnictví společností,

• společnostech,

• družstvech,

• státních podnicích.

            Dalšími třídícími kritérii  podniků mohou být:

• právní formy podniků,



• dělení podle sektorů a hospodářských odvětví,

• dělení podle velikosti podniků,

• dělení podle typů výroby,

• dělení podle územního působení. Lednický (2003)

Definice a typy podnikových strategií

K definování strategie podniku je využíváno mnoho způsobů.

Podle  Lednického  strategie  podniku  „je  určení  dlouhodobých  základních  cílů 

podniku a stanovení  nezbytných  činností  a zdrojů pro dosažení  těchto  cílů.“  Jinak řečeno 

strategie  se  týká  účelu  (či  poslání),  dlouhodobých  cílů  podniku,  určení  zaměření  činností 

a alokace zdrojů potřebných pro dosažení zamyšlených záměrů. Lednický (2003, str. 77)

Keřkovský –  Vykypěl  vidí  ve  strategii  „základní  představy  o  tom,  jakou  cestou 

budou podnikové cíle dosaženy“ a pojem strategie je pro ně ústředním pojmem strategického 

řízení. Keřkovský – Vykypěl (2002, str. 7 a 8)

Postup tvorby podnikové strategie

Lednický popisuje tvorbu podnikové strategie jako složení řady kroků, které mají 

mezi  sebou  vzájemnou  souvislost,  zejména  počáteční  kroky  při  začátku  tvorby  strategie 

mohou být odlišné.

I. část - představy II. část - analýzy

1. vize                                                                        4. analýza vnějšího

2. poslání (mise) filozofie firmy                                5. analýza vnitřního prostředí

3. cíle strategie

III. část – korekce                                                IV. část – formulace a výběr strategie

6. srovnání představ s výsledky analýzy                   8. vymezení alternativ

7. úprava vize a cílů                                                  9.  evaluace možností

                      10. výběr strategie

Tyto čtyři části tvorby strategie představují jednotlivé etapy přípravy podnikového 

strategického  dokumentu,  po  němž  nastupuje  neméně  obtížná  a  často  složitá  realizace 

strategie. Tuto fázi realizace nazýváme implementace strategie a je tvořena řadou postupných 

kroků, kam patří:



• komunikace   se zástupci rozhodujících zájmových skupin, kterým je vysvětlen směr 

nové strategie a dopady změn,

• komunikace   se zaměstnanci a s veřejností o změnách a harmonogramu,

• provádění změn  , které vedou k tvorbě nové organizační struktury,  ke konkrétnímu 

obsazení manažerských funkcí a nové alokaci zdrojů,

• tvorba motivačního systému  , který by měl zajistit úspěch změn,

• zformování nové podnikové kultury  ,

• obsazení klíčových funkcí v     organizaci  ,

• sestavení kontrolních systémů  . Lednický (2003)

Další pohled na tvorbu podnikové strategie má Bowman. Říká, že „je nutné dělat velký rozdíl 

mezi  tvorbou strategie  na  úrovni  korporace  a  na  úrovni  individuální  obchodní  jednotky.“ 

Bowman (1990, str. 19). Podle Bowmana je obchodní jednotka definována jako samostatná 

organizace,  která  slouží konkrétnímu trhu omezeným rejstříkem příbuzných výrobků nebo 

služeb.  Výkon  obchodní  jednotky  by  se  obvykle  měřil  jeho  výnosností.  Tak  může  být 

nezávislou  firmou  (tj.  takovou,  která  není  kontrolována  mateřskou  společností) 

např. obchodní jednotka jakou je divize velké korporace, pokud vyhovuje výše vytýčeným 

kritériím.  Tímto  způsobem  může  být  vytvořen  nesourodý  konglomerát  z velkého  počtu 

obchodních jednotek. Bowman (1990)

Zhodnocení významu strategie v podniku:

Jak  popisuje  Lednický  podniková  strategie  „je  soubor  aktivit  zajišťujících 

udržitelnou  výhodu  nad  konkurencí,  zlepšující  pozici  vzhledem  k zákazníkovi,  spojený 

s promyšlenou alokací zdrojů.“ Lednický (2003, str. 81)

Tato  definice  však  popisuje  aktivní  strategii,  ale  strategie  podniku  může  být 

i  postupem likvidace  podniku,  který  bude  proveden  nejvýhodnějším  postupem z hlediska 

zájmové  skupiny,  která  ve  svých  rukou  soustředí  rozhodující  moc.  Strategie  však  vždy 

představuje  změnu  a  vytvoření  předpokladů  pro  dosažení  cílů  vlastníků  moci  v podniku. 

Proto podniková strategie je realizace změn, které sledují naplnění cílů nejmocnější zájmové 

podnikové skupiny či skupin.

Vytvoření  strategie  není  však zavedení  změn do života,  je  to  pouze návrh cesty, 

jak postupovat, aby bylo dosaženo stanovených cílů a naplněna vize.

2.3 Rozdíly mezi strategií územního celku a podniku



Strategie organizace se významným způsobem liší od strategie území a odlišnosti lze 

nalézt  v řadě  oblastí.  Zejména  velké  odlišnosti  lze  nalézt  ve  strategii  podnikatelských 

organizací (podniků). Jedná se o tyto oblasti:

Cíl strategie:

Podnik – zisk ( u neziskových organizací zajištění maximálního množství prostředků)

Území (region) – prospěch a blaho občanů

Sestavení a zpracování strategie:

Podnik – vlastník podniku, top management

Území  –  zastupitelé,  aktivní  občané  (členové  dobrovolných  komisí),  podnikatelé,  externí 

pomocníci (experti)

Platba:

Podnik – vlastní prostředky

Území – rozpočet obce, dotace státu

Opora:

Podnik – dosavadní vývoj podniku

Území – územní plán, komplexní pozemkové úpravy

Rozsah významu strategie:

Podnik – vybraná skupina pracovníků (zájmové skupiny)

Území – obyvatele území, podnikatelé v území, návštěvníci

Plnění strategie a kontrola plnění:

Podnik – vlastník, top management

Území – představitelé obcí, zastupitelstvo, veřejnost

Členění strategie:

Podnik – funkční (dílčí) strategie

Území – konkrétně zaměřené programy v jednotlivých oblastech

Postup tvorby:

Podnik – utajeně, skrytě, zapojení úzkého okruhu pracovníků

Území – průhledně, otevřeně, trvalé projednávání, široké zapojení zájemců

Podle Lednického lze strategii rozvoje územního celku obecně vyjádřit tím, co každý 

region, obec, či město potřebuje. Je to tedy:

- pozitivní  vize  své  vlastní  budoucnosti,  kde  aktivní  práce  regionálního  manažera 

je nezastupitelná

- stanovisko  politiků,  kteří  o  správnosti  vize  přesvědčí  občany  země,  regionu,  obce 

a města



- racionální transformační strategie rozvoje v hospodářské a sociální oblasti

Hodlá-li obec, město nebo region naplňovat určitou vizi, musí nejprve zvolit priority a cíle 

svého snažení a zvolit si příslušnou strategii, se kterou vytýčené cíle dokáže zrealizovat. Měla 

by  vědět,  co  nejprve  udělat  a  proč,  co  lze  odložit,  na  co  má,  na  jaké  cíle  může  získat 

prostředky  z  různých  grantů  a  rozvojových  programů,  kdy  se  bude  muset  obrátit 

na sponzorskou pomoc z řad místních podnikatelů, co jim za jejich podporu nabídne apod. 

Musí sledovat příčiny a následky svých rozhodnutí v širším kontextu. Měla by také vědět, 

jaký efekt jednotlivé investice obci přinesou nebo proč se tomu tak nestalo. Lednický (2003)

3. Profil Regionu Poodří



3.1 Historie a stručný popis Poodří

CHKO Poodří leží na rozhraní dvou základních geologických celků naší republiky - 

Českého  masívu  a  Západních  Karpat.  Samotná  struktura  Moravské  brány  je  terciérního 

založení.  Celé  území  bylo  ve čtvrtohorách v přímém dosahu kontinentálního  pevninského 

ledovce, který v halštrovském a výrazněji v sálském zalednění pokrýval většinu území.

 Území chráněné krajinné oblasti  Poodří  bylo  vymezeno v severovýchodní  území 

chráněné krajinné oblasti Poodří bylo vymezeno v severovýchodní části Moravské brány mezi 

obcemi Mankovice a Vražným nedaleko Oder a jižním okrajem Ostravy. Její plošná výměra 

činí  81,5 km² a zasahuje do tří  okresů - Ostrava,  Frýdek-Místek a především Nový Jičín. 

Jádrovou  částí  je  rovinatá  oderská  niva,  na  ni  pak  navazují  zvýšené  okraje  říčních  teras 

a terasových plošin. Nadmořská výška se pohybuje v rozpětí 212 m.n.m. a 298 m.n.m. 

 Charakteristickým  a  krajinářsky  velmi  výrazným  prvkem  Poodří  jsou  aluviální 

louky a rybníky. Vznikaly na místě rozsáhlých lesů během středověké kolonizace v průběhu 

13.  až  15.  století,  kdy byla  podél  oderských  přítoků  zakládána  první  sídla.  Jejich  rozsah 

se  během  staleté  historie  mnohokrát  měnil,  svědky  čehož  jsou  rybniční  hráze,  opuštěné 

rybniční náhony či zbytky zemědělských usedlostí. 

Chráněná krajinná oblast  Poodří  byla  vyhlášena  vyhláškou Ministerstva životního 

prostředí  České  republiky  č.155/1991  Sb.  ze  dne  27.  března  1991.  Patří  mezi  nejmladší 

Chráněné krajinné oblasti v České republice. Posláním chráněné krajinné oblasti je ochrana 

a postupná obnova hodnot krajiny, jejího vzhledu a typických znaků, vytváření a rozvíjení 

ekologicky optimálního všestranného využívání krajiny a jejich přírodních zdrojů.  

Obrázek číslo 3.1 1: znázorňuje znak Chráněné krajinné oblasti Poodří.

                      Zdroj: www.poodri.ochranaprirody.cz

Zvláštní  ochranu vyžadují  maloplošná   území  v CHKO Poodří.  Tyto  oblasti  jsou 

uvedeny v následující tabulce.



Tabulka číslo 3.1 1: Zvláště chráněná maloplošná území v CHKO Poodří.

Název Oblasti Plocha
Přírodní rezervace Polanský les Plošná výměra 59 ha na levém břehu Odry v k.u. Svinov.

Národní přírodní rezervace Polanská niva

Výměra činí 122 ha a území se nalézá v katastru Polanky nad Odrou, která je součástí 

Ostravy.

Přírodní rezervace Kotvice V katastru obce Nová Horka v okrese Nový Jičín. Území o výměře 105 ha.

Přírodní rezervace Koryta
Lužní porost s prameništním mokřadem u paty terasy Odry v katastru Bartošovic na 

Moravě.

Přírodní památka Pusté nivy Malý lesík v nivě Odry pod soutokem Odry s Jičínkou.

Přírodní památka Meandry Staré Odry
Zbytek bývalého, dnes již téměř zazemněného meandrujícího koryta Odry v říční 

nivě s periodickými. tůněmi

Zdroj: Chráněná krajinná oblast Poodří

3.2 Profil MAS Regionu Poodří

            3.2.1 Základní informace o MAS Poodří

Místní akční skupina (dále jen MAS) Regionu Poodří je občanským sdružením, které 

vzniklo  v roce  2004.  Sdružení  realizuje  aktivity  na  území  Regionu  Poodří  a  katastrálním 

území  města  Studénky.  V současné  době  sdružuje  MAS  Regionu  Poodří  samosprávu 

a subjekty z 22 obcí  zájmového území řeky Odry a jeho blízkého okolí.  Tyto  obce jsou: 

Albrechtičky, Bartošovice, Bernartice nad Odrou, Bílov, Bravantice, Hladké Životice, Jeseník 

nad  Odrou,  Jistebník,  Kateřinice,  Kujavy,  Kunín,  Mošnov,  Petřvald,  Pustějov,  Sedlnice, 

Skotnice, Studénka, Suchdol nad Odrou, Šenov u Nového Jičína, Trnávka, Velké Albrechtice 

a Vražné. Mapa uvedené oblasti je zobrazena v příloze číslo 1.

Celé území svazku spadá do bývalého okresu Nový Jičín, Moravskoslezského kraje, 

v rámci NUTS II. Moravskoslezsko. MAS Poodří můžeme také zařadit do historické oblasti 

Moravské Kravařsko, které v současné době sdružuje v partnerství Sdružení obcí Bílovecka, 

mikroregion  Odersko,  Region  Poodří,  města  Fulnek,  Příbor  a  Studénku.  Celková  rozloha 

místní  akční  skupiny  činí  312  km2 s počtem  obyvatel  k 31.12.  2007  34 793  a  hustotou 

111 obyvatel na km2. 

Ve sdružení je zapojena předsedkyně Regionu Poodří,  jako zástupce svazku obcí, 

pět  zástupců  podnikatelských  subjektů,  pět  nestátních  neziskových  organizací,  zástupce 

správy Chráněné krajinné oblasti Poodří a šest zástupců obcí a jednoho města. MAS Poodří 

hraje významnou roli v oblasti rozvoje venkova a oblasti Poodří.

3.3 Sídelní struktura a demografické údaje

            3.3.1 Sídelní struktura



Území MAS regionu Poodří má, co se týče rozčlenění dle správních území, poměrně 

složitou strukturu. Tvoří jej samosprávná území 1 města a 21 obcí, které jsou dále děleny na 

33 katastrálních území. Celkově se MAS Poodří rozkládá na ploše  31 200 ha. Největší území 

spravuje  město  Studénka,  nejmenší  pak  obec  Albrechtičky.  Celkové  výměry  jednotlivých 

měst a obcí ukazuje tabulka uvedena v příloze číslo 2.

Osídlení  na  území  MAS  Poodří  je  poměrně  vyrovnané,  výjimku  tvoří  město 

Studénka.  Město Studénka se svými  10 220 obyvateli,  což je 29,37 % z celkového počtu 

obyvatel v MAS Poodří, zaujímá první místo v počtu obyvatel. Nejméně obyvatel má obec 

Kujavy (536 obyvatel) a Bílov (571 obyvatel). 

Sídelní struktura dle velikosti obcí je uvedena v následující tabulce. Z těchto údajů 

vyplývá,  že  nejvíce  obcí  spadá  do  nejmenší  kategorie,  tzn.  13  obcí  má  méně  než  1000 

obyvatel.

Tabulka číslo 3.3.1 1: Sídelní struktura dle velikosti obcí.

Kategorie podle počtu 

obyvatel
Počet obcí

Celkový počet obyvatel  

podle kategorií

Vyjádření z celkového počtu 

obyvatel (34 793) v %
do  500   0       0      0

501 – 1000 13   9 885 28,41
1001 – 5000   8 14 688 42,22
5001 a více   1 10 220 29,37

Celkem 22  34 793    100

Zdroj: Český statistický úřad

              3.3.2 Demografie MAS Poodří

Zdrojem  dat  pro  zpracování  této  podkapitoly  jsou  údaje  zpracované  Českým 

statistickým Úřadem. MAS Region Poodří sdružuje v dnešní době 21 obcí a město Studénku. 

Všechny tyto obce spadají pod Okres Nový Jičín. K 31.12. 2007 žilo v tomto regionu 34 793 

obyvatel,  z toho v produktivním věku  24 794 obyvatel.  Největší  městem v tomto  regionu 

je město Studénka s 10 220 obyvateli, následují Suchdol nad Odrou s 2 570 obyvateli, Šenov 

u Nového Jičína s 2 116 obyvateli a Jeseník nad Odrou s 1 905 obyvateli. Mezi nejmenší obce 

patří Kujavy s 536 obyvateli, Bílov s 571 obyvateli a Kateřince s 640 obyvateli. 

 V budoucnu se  dá  předpokládat,  že  počet  obyvatel  v regionu poroste.  Důvodem 

bude  zejména  částečná  migrace  obyvatel  z velkých  měst  do  menších  např.  do  nových 

satelitních sídel. Další důvody jsou také zvýšená porodnost, tzv. baby boom, který v těchto 

letech Česká republika zažívá a očekává se i v dalších letech a také zejména rozvoj daného 

regionu, který přitahuje stále více lidí. Obce mají poměrně blízko k velkým městům, jakou 

jsou Nový Jičín, Ostrava, Frýdek-Místek, což umožňuje místním obyvatelům získat pracovní 

příležitosti a zároveň bydlení mimo velkých měst je klidnější a také levnější.



Následující tabulka ukazuje celkový počet obyvatel jednotlivých obcí  k 31.12. 2007.

Tabulka číslo  3.3.2  1:  Počet  obyvatel  jednotlivých obcí  MAS Regionu Poodří  včetně 

hustoty zalidnění k 31.12. 2007.

Název obce
Počet  

obyvatel
Muži Ženy

Mladší  

15 let
15-64 let

Starší 65 

let

Hustota 

zalidnění
Albrechtičky 691     349    342      79    497    115 174,30
Bartošovice 1 614    797    817    256 1  180    178  66,50
Bernartice n.O 867    440    427    149      604    114  89,50
Bílov 571    283    288      99      401      71  54,09
Bravantice 801    424    377    123     607      71  71,63
Hladké Životice 948    460    488    176     663    109  59,45
Jeseník n.O. 1 905    924    981    316 1  376    213  66,26
Jistebník 1 490    734    756    213 1  069    208  93,69
Kateřince 640    297    343      88    445    107 114,04
Kujavy 536    275    261      93    385      58  58,77
Kunín 1 845    912    933    310 1 372    163 107,65
Mošnov 679    359    320      92   487    100  56,67
Petřvald 1 785    876    909    240 1 261    284 142,51
Pustějov 967    469    498    151    672    144 113,05
Sedlnice 1 363    677    686    204 1 001    158  97,45
Škornice 680    339    341      86    504      90  73,38
Studénka 10 220 4 988 5 232 1 561 7 129 1 530 330,70
Suchdol n.O. 2 570 1 287 1 283    405 1 856    309 110,87
Šenov u N.J. 2 116 1 056 1 060    361 1 454    301 132,25
Trnávka 693    358    335    105    493      95 112,13
Velké Albrechtice 980    486    494    171    725      84  76,00
Vražné 832    427    405    131    613      88  55,95
Celkem 34 793 17 217 17 576 5 409 24 794 4 590 102,54

Zdroj: Český statistický úřad

              

            3.3.3 Domy a byty

Stav  domovního  a  bytového  fondu  odpovídá  celkové  situaci  v ČR.  V regionu 

převládá  především  zástavba  rodinnými  domy.  Obce  mají  možnost  nabídnout  stavební 

pozemky, přilákat nové obyvatele, především mladé rodiny a zvrátit tak trend úbytku mladé 

a střední generace z venkova, tj. vylidnění vesnic. S možností nabídky stavebních pozemků 

se obce snaží  zajistit  vyhovující  stav občanské vybavenosti,  což je  někdy nad jejich síly, 

především v oblasti zajištění prodeje denních potravin a kvalitních služeb. Na území MAS 

Regionu Poodří je mnoho možností  vhodných lokalit  pro rezidenční bydlení nového věku, 

tj. bydlení v dosahu přírody, malé dojezdové vzdálenosti za prací do okolních měst. Problém, 

ale  nastává v omezené  MHD dopravě v tomto  regionu.  Přes  tyto  problémy se obce snaží 

obnovovat, ale taky rozvíjet bytový fond. 

3.4 Infrastruktura 

            3.4.1 Vodohospodářská infrastruktura

Ve  většině  obcí  regionu  jsou  vystavěny  obecní  vodovody.  Problém  nastává 

v odpadovém hospodářství. Jen 7 obcí z celkového počtu 22 má vybudovanou kanalizační síť. 

Jsou  to  obce  Šenov  u  Nového  Jičína,  Velké  Albrechtice,  Bernartice  nad  Odrou,  Kunín, 



Pustějov,  Suchdol  nad Odrou a město  Studénka.  Je to  velmi  malý počet.  Odpadová voda 

znečišťuje životní prostředí, obce se snaží budovat kanalizační sítě, ale chybějí jim finanční 

prostředky.

          3.4.2 Energetická infrastruktura

Co se týče zásobování domácností energií, většina obcí má vybudovanou plynofikační 

síť.  Vzhledem  k možnosti  využití  plynové  energie,  stále  mnoho  domácností  využívá 

k vytápění pevná paliva nebo elektřiny. Důvod je vysoká cena plynu.

              3.4.3 Telekomunikační infrastruktura

Hlavním poskytovatel  pevného připojení v tomto regionu je Telefónica O2 Czech 

Republic, a.s. Mezi mobilní operátory působící na tomto území patří Vodafone a T-Mobile, 

které jsou dostupném v celém okrese. Obyvatele mají dále možnost připojení k internetu nebo 

kabelové televizi.  V příloze číslo 3, jsou uvedeni poskytovatelé připojení a jejich působnost 

v MAS Regionu Poodří.

3.4.4 Poštovní služby

Poštovní služby zajišťuje na území MAS Poodří Česká pošta, s.p. Téměř ve všech 

obcích z celkového počtu 22, provozuje Česká pošta své pobočky. Obyvatelé obcí Bernartice 

nad  Odrou,  Kateřince,  Kujavy,  Skotnice,  Bernartice  nad  Odrou,  Vražné  a  Bílov,  musejí 

dojíždět za poštovními službami do okolních měst, pod které jejich území spadá.

Zde  je  uveden  přehled  poštovních  poboček  včetně  poštovních  směrovacích  čísel,  které 

na tomto území provozuje Česká pošta,  s.p. Albrechtičky (742 55), Bartošovice (742 54), 

Bernartice nad Odrou (741 01, spadá pod Nový Jičín 1), Bílov (743 01, spadá pod Bílovec), 

Pustějov (742 43), Jistebník (742 82), Sedlnice (742 56), Velké Albrechtice (742 91), Hladké 

Životice (742 47), Bravantice (742 81), Kunín (742 53), Jeseník nad Odrou (742 33), Mošnov 

(742 51), Studénka (742 13), Petřvald (742 60), Šenov u N.J. (742 42), Suchdol nad Odrou 

(742 01),  Kateřince (742 58, spadá pod Příbor), Kujavy (742 45, spadá pod Fulnek), Vražné 

(742 34, spadá pod Odry),   Trnávka (742 58, spadá pod Příbor), Skotnice (742 59, spadá 

pod Příbor).

            3.4.5 Dopravní infrastruktura



Na území Regionu Poodří je silniční síť tvořena silnicemi I, II a III tříd. Dopravní 

obslužnost  v obcích  MAS  Regionu  Poodří  je  zajišťována  prostřednictvím  autobusové 

dopravy,  která  patří  pod ODIS.  Dalším zajišťovatelem hromadné  dopravy je  také  Veolia 

Transport  Morava  a.s.  Mimo  autobusové  dopravy  je  obyvatelům  regionu  k dispozici 

železniční  doprava,  kterou zajišťují  České dráhy.  Hlavní  trakční  proudová soustava,  která 

protíná Region Poodří je stejnosměrná trakční soustava 3 kV. Prochází přes město Studénku, 

Suchdol nad Odrou a dále na Hranice na Moravě a jižní Moravu. V regionu se také vyskytují 

jednokolejné tratě.

3.5 Struktura ekonomické základny, hospodářská charakteristika regionu

Okres  Nový  Jičín  je  okresem  průmyslově  zemědělským.  Průmyslová  výroba 

je soustředěna do městských center. Postupně se zvyšuje vlastnický podíl zahraničních firem 

v  mnoha  podnicích  regionu.  Hlavním  těžištěm  průmyslové  výroby  a  největším 

zaměstnavatelem v Regionu Poodří a celého okresu Nový Jičín je Autopal s.r.o. Nový Jičín. 

Firma je jedním z mála stabilních velkých zaměstnavatelů okresu se stále rostoucím počtem 

zaměstnanců.  Další  významnou strojírenskou firmou,  i  přes značný útlum výroby po roce 

1990 a v roce 2009, v době světové hospodářské krize, je Tatra, a.s. Kopřivnice. Zemědělství 

má k dispozici 60 130 ha zemědělské půdy, tj. 65,5 % z celkové rozlohy okresu Nový Jičín, 

do kterého patří  MAS Region Poodří,  z toho je 45 002 ha orné půdy.  Nejúrodnější  půdy 

v okrese – hnědozemě jsou v oblasti  Bílovce,  Klimkovic,  Pustějova,  Petřvaldu,  Hladkých 

Životic a Jeseníku n.O.

              

            3.5.1 Zaměstnanost a nezaměstnanost

V MAS  Regionu  Poodří  je  24 794  obyvatel  v produktivním  věku,  kteří  mohou 

pracovat.  Největší  zaměstnanost  je  v sektorech  průmyslu  a  cestovního  ruchu.  Hlavní 

průmyslová  odvětví  jsou  strojírenství  a  textilní  průmysl.  Část  obyvatelstva  pracuje  také 

v zemědělství, službách nebo jako osoba samostatně výdělečně činná. Míra nezaměstnanosti 

se  pohybuje  v  celém regionu  a  okrese  kolem 9  %.  V roce  2009 se  očekává  nárůst  míry 

nezaměstnanosti, z důvodu hospodářské krize a úpadku především textilního a strojírenského 

průmyslu. Přehled významných podniků v regionu je uveden v příloze číslo 4.

             



              3.5.2 Zemědělství, lesnictví a rybářství

Region  se  rozprostírá  převážně  v klimatické  oblasti  mírně  teplé,  jen  oblast 

jihovýchodu zasahuje do oblasti mírně chladné. S ohledem na klima je celé území vhodné 

pro zemědělskou činnost. Lze zde úspěšně pěstovat i náročné plodiny,  jako jsou cukrovka, 

pšenice  a  ječmen.  Na okrajových  územích,  která  jsou  vhodná pro méně  náročné  plodiny 

se pěstuje žito, oves, brambory a hlavně pícniny.  Mimo zemědělství hraje významnou roli 

také rybářství a s tím spojena produkce rybího masa. Celý okres patří převážně k povodí řeky 

Odry, pouze nepatrná část jihozápadu patří k řece Bečvě. Vodní toky dosahují celkové délky 

750 km. Nachází se zde kolem 57 rybníku s hloubkou kolem 1 m, které jsou vhodné pro chov 

ryb především kaprů. V oblasti se nachází také velké lesní plochy. Celkového rozlohy ploch 

obcí pro zemědělství, lesnictví a rybářství jsou uvede v příloze číslo 5.

3.6 Sociální infrastruktura

Zahrnuje  rozsáhlý soubor  obslužných  činností  pro obyvatelstvo,  označovaný také 

jako  občanská  vybavenost.  Rozlišujeme  dvě  oblasti  občanské  vybavenosti.  Nekomerční 

zařízení pro zdravotnictví, školství, sociální péči a kulturu jsou v současné době pro potřebu 

Regionu MAS Poodří poměrně dostačující. Výrazný problém však nastává v udržení stavu 

školských zařízení v jednotlivých obcích regionu. Je však nutné tyto školská zařízení uchovat 

v provozu, z důvodu nedosažitelnosti jiných vzdálených škol pro mladší děti. Téměř ve všech 

obcích  regionu  již  nenajdeme  kina,  která  musela  být  zrušena  z důvodu  nedostačujících 

hygienických  a  technických  podmínek.  Jediné  promítací  kino  je  ve  městě  Studénce. 

Podobnou situaci najdeme i v oblasti knihoven, které mají v historii obcí své pevné místo.

Zařízení  komerčního  typu,  jako  jsou  obchody,  služby,  ubytování  a  stravování, 

řemesla  apod.  již  nevyhovují  současnému  stupni  poptávky.  Jejich  kvalita  i  kapacita 

nedostačuje k podpoře cestovního ruchu v této oblasti. Je třeba uvažovat o zlepšení a rozvoji 

těchto komerčně  orientovaných služeb a  je třeba je dále  doplnit  o další  služby,  jako jsou 

například sportoviště,  rekreační zařízení, apod.

Současné  záměry  obcí  se  zaměřují  na  výstavby  ubytovacích  zařízení,  sportovišť, 

cyklostezek,  naučných  stezek.  Zvýšenou  pozornost  je  třeba  věnovat  stárnutí  obyvatelstva 

a  tím spojené  výstavby domů s pečovatelskou  službou a  rozšiřování  oblastí  sociální  péče 

pro starší  občany.  V tomto regionu je velký nedostatek těchto zařízení.  Co se týče  oblasti 

dostupnosti základního zboží, je možno říci, že tyto potřeby zajišťují malé obchody v obcích. 



Šíře i hloubka sortimentu je nedostačující.  Tyto malé obecní obchody musejí  čelit  vysoké 

konkurenci supermarketů a obchodních domů v nedalekých městech. 

Pozornost je také třeba věnovat další oblastí, oblasti zdravotnictví. Ordinace lékařů 

jsou  především ve  větších  obcích  regionu.  Problém však  nastává  v ordinačních  hodinách, 

které  bývají  jen  několik  dní  v týdnu  a  nebo  jen  v dopoledních  hodinách,  což  je  velmi 

nevyhovující  pro  pracující  obyvatele.  Řešení  je  možno  nalézt  v rozvoji  infrastruktury, 

což přispěje k přílivu nových služeb, obyvatel a tím se udrží rozvoj především malých obcí, 

kterým hrozí vylidnění v důsledku odchodu ekonomicky aktivního obyvatelstva.

3.6.1 Přehled školských zařízení

Téměř ve všech obcích MAS Regionu Poodří se nachází mateřské školy a základní 

školy. Výjimku tvoří obce Trnávka a Vražné, kde nemají svou vlastní mateřskou školu a obce 

Kateřince a Skotnice, kde naopak postrádají vlastní základní školu. Děti z těchto obcí musejí 

navštěvovat školská zařízení v okolních obcích. Některé obce mají  také jen základní školy 

od  prvního  do  pátého ročníku  a  děti  musejí  rovněž  dokončit  školní  docházku  v okolních 

školách.  Nejvíce  školských  zařízení  má  město  Studénka,  kde  nalezneme  celkem  jednu 

mateřskou školu, která slučuje šest pracovišť mateřské školy na území města, čtyři základní 

školy, dvě základní umělecké školy a jednu Střední školu ekonomicko-podnikatelskou, která 

patří  pod  Vysokou  školu  podnikatelskou,  a.s.  v  Ostravě  –  Slezské  Ostravě  na  ulici 

Michálkovická  1816/18.  Tato  škola  nabízí  kromě  středoškolského  studia  ukončeného 

maturitní  zkouškou,  také  možnost  vysokoškolského  studia  ve  studijním  programu  - 

Ekonomika  a  management,  obor  -  podnikání,  typ  -  bakalářské  studium.  Forma  výuky 

je  kombinovaná  1x  za  měsíc  (pátek  od  13:00,  sobota  a  neděle).  Standardní  délka  výuky 

je 3 a půl roku (7 semestrů). Zájemci mohou také využít možnosti studia na pobočce v Novém 

Jičíně,  kde  probíhá  i  prezenční  forma  studia  a  také  navazující  magisterské  studium 

v kombinované formě. Kapacita je 250 studentů. Druhou obcí, kde nalezneme mimo dvou 

mateřských  škol  a  jedné  základní  školy  i  Střední  školu  je  obec  Šenov  u  Nového  Jičína. 

Tato škola sídlí na ulici Šenovské 574, 742 42 Šenov u Nového Jičína a poskytuje studentům 

možnost  studia  maturitních  nebo  učebních  oborů,  jako  jsou  truhlář,  mechanik  strojů 

a  zařízení,  operátor  dřevařské  výroby,  tesař,  instalatér,  zedník,  elektrikář  –  silnoproud, 

obráběč  kovů nástrojář,  zámečník.  Další  střední  školy se  již  v tomto  regionu nenacházejí 

a proto studenti musejí dojíždět do velkých okolních měst, kde mají velký výběr možnosti 



studia,  jak  na  středních  školách,  tak  na  vyšších  odborných  či  vysokých  školách.  Přehled 

základních a mateřských škol v regionu je uveden v příloze číslo 6.

              3.6.2 Přehled zdravotnických zařízení

Zdravotní péče v tomto regionu je zajištěna prostřednictvím zdravotnických zařízení, 

formou  ambulantní  péče.  Tato  zařízení  se  nenacházejí  v každé  obci,  proto  musejí  místní 

obyvatele  dojíždět do okolních obcí.  Nejvíce zdravotnických zařízení se nachází  ve městě 

Studénka. V MAS Regionu Poodří se nenachází žádné nemocniční zařízení. Nejbližší zařízení 

se nacházejí ve městech Fulnek, Bílovec a Nový Jičín. 

Následující  tabulka  vykazuje  přehled  zdravotnických  zařízení.  V obcích 

Albrechtičky, Bernartice nad Odrou, Bílov, Bravantice, Hladké Životice, Kujavy, Skotnice, 

Trnávka, Velké Albrechtice a Vražné se nenachází stálá  zdravotnická zařízení. Lékařská péče 

je zajišťována v okolních městech a obcích nebo formou dojíždění lékařů do obcí.

Tabulka číslo 3.6.2 1: Přehled zdravotnických zařízení.

Název obce Počty zdravotnických zařízení
Bartošovice 1 x praktický lékař pro dospělé, 1 x praktický lékař pro děti a dorost, 1 x praktický lékař stomatolog
Jeseník n.O. 1 x praktický lékař pro dospělé, 1 x praktický lékař - stomatolog
Jistebník 1 x praktický lékař pro dospělé, 1 x praktický lékař pro děti a dorost
Kateřince 1 x praktický lékař pro dospělé, 1 x praktický lékař pro děti a dorost
Kunín 2 x praktický lékař pro dospělé, 1 x praktický lékař pro děti a dorost, 1 x praktický lékař - stomatolog
Mošnov 1 x praktický lékař pro dospělé, 1 x praktický lékař - stomatolog
Petřvald 1 x praktický lékař pro dospělé, 1 x praktický lékař pro děti a dorost, 1 x praktický lékař – stomatolog, 1 x 

veterinární ošetřovna
Pustějov 1 x praktický lékař pro dospělé, 1 x praktický lékař pro děti a dorost
Sedlnice 1 x praktický lékař, 1 x dětský lékař
Studénka 1 x neurologická  ambulance, praktický  lékař,  1 x kožní  ambulance, 1 x psychiatrická ambulance, 1 x 

ortopedie, 1 x klasická homeopatie, 1 x alergologie, 2 x gynekologická ambulance, 3 x zubní laboratoř, 3 x 

zubní  ordinace,  1  x  oční,  2  x  léčebná  rehabilitace,  5  x  praktický  lékař,  3  x  dětský  lékař,  1  x  ORL 

ambulance, 1 x diabetická a interní ambulance, 1 x chirurgická gastroenterologická a interní ambulance
Suchdol n.O. 1 x praktický lékař pro dospělé, 2 x dětský lékař, 1 x praktický lékař - stomatolog
Šenov u N.J. 1 x praktický lékař – stomatolog, 1 x rehabilitační centrum, 

Zdroj: Český statistický úřad a obecní informace

                 3.6.3 Přehled služeb sociální péče 

Sociální  služby jsou definovány v zákoně č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, 

jako soubor nebo soubor činností zajišťujících pomoc a podporu osobám za účelem sociálního 

začlenění nebo prevence sociálního vyloučení.

Základní druhy a formy sociálních služeb jsou: sociální poradenství, služby sociální péče 

a služby sociální prevence

Sociální poradenství rozlišujeme základní a odborné.

Do služeb sociální péče zahrnujeme tyto služby –  osobní asistence, pečovatelská 

služba, tísňová péče, průvodcovské a předčitatelské služby, podpora samostatného bydlení, 



odlehčovací  služby,  centra  denních  služeb,  denní  stacionáře,  týdenní  stacionáře,  domy 

pro osoby se ZP,  domovy pro seniory,  domovy se zvláštním režimem,  chráněné  bydlení, 

sociální služby poskytované ve zdravotnických zařízení ústavní péče.

      Do služeb sociální prevence zahrnujeme tyto služby – raná péče, telefonická 

krizová   pomoc, tlumočnické služby, azylové domy, domy na půl cesty,  kontaktní centra, 

nízkoprahová  denní  centra,  nízkoprahová  zařízení  pro  děti  a  mládež,  noclehárny,  služby 

následné  péče,  krizová  pomoc,  sociálně  aktivizační  služby  pro  rodiny  s dětmi,  sociálně 

aktivizační  služby  pro  seniory  a  osoby  se  ZP,  sociálně  terapeutické  dílny,  terapeutické 

komunity,  terénní  programy,  sociální  rehabilitace.  Služby  sociální  péče  na  území  MAS 

Regionu Poodří vykazuje tabulka číslo 3.6.3 1

Tabulka číslo 3.6.3 1: Přehled služeb sociální péče.
Obec Název zařízení

Bílov Dům s pečovatelskou službou
Jeseník nad Odrou Dům s pečovatelskou službou
Petřvald Dům s pečovatelskou službou
Studénka Ústav pro MP dospělé občany, dům s pečovatelskou službou, domov 

důchodců
Suchdol nad Odrou Dům s pečovatelskou službou

Zdroj: Český statistický úřad

3.7 Životní prostředí

             3.7.1 Voda

Obrázek číslo 3.7.1 1: Řeka Odra

Zdroj: www.turistika.cz



Hlavní vodní tepnou tohoto území je řeka Odra, která svým tokem vytváří ráz této 

krajiny. Vzniká spojením tří pramenných potoků, vytékajících z Oderských vrchů. Teče zprvu 

na severovýchod, před ústím Budišovky se stáčí k jihovýchodu a pod Jeseníkem nad Odrou 

se znovu stáčí na severovýchod. U Bohumína opouští naše území a dále teče přes 800 km 

Polskem až  do  Baltického  moře.  Plocha  povodí  na  našem území  měří  4  720 km2,  délka 

sjízdného úseku je 98 km. Na horním toku je řečiště 6-8m široké, značně kamenité.  Území 

CHKO  Poodří je  výjimečné  především  zachovalosti  vodního  režimu,  jehož  určujícím 

faktorem je právě řeka Odra a její přítoky neovlivněné člověkem. Na území CHKO je p knýě  

p íkladem  st edního  toku  sř ř  korytem  voln  meandrujícím  vě  niv ,  sě  odstavenými, 

zazem ujícími  se  rameny,  aluviálními  t n mi,  nivními  loukami,  lužními  lesy  a  starýmiň ů ě  

p ítoky, které lov k dopl oval hospodá skými soustavami rybník  a p íkop , aby po každémř č ě ň ř ů ř ů  

rozlivu  odvedl  vodu  z povrchu.  V CHKO  je  v sou asnosti  kolem  57  rybník  o  celkovéč ů  

rozloze 700 ha, což p edstavuje 8,5 % rozlohy CHKO.  ř Jsou to přirozeně eutrofní rybníky 

s průměrnou hloubkou 1 m , pro chov kapra jako hlavní ryby. Do CHKO zasahuje celkem 

16  rybářských  revírů.  Mimo  rybníků  jsou  zde  také  trvalé  poříční  tůně,  se  zachovalými 

krajinnými prvky, typickými pro krajinný ráz Poodří. Ty to tůně jsou využívány pro chov ryb. 

Celkově  je využíváno 18 tůní o celkové ploše 15 ha. Můžeme tedy říci, že Poodří je proslulé 

svým rybnikářstvím. 

Na území  CHKO se vyskytují  také minerální  prameny.  Nejznámějším pramenem 

minerální vody je Jesenická kyselka, jejíž první zmínka je z roku 1800. Dalším pramenem 

je tzv. „Pramen pískovna“ na území obce Sedlnice. 

              3.7.2 Ovzduší

Jak je  známo,  ovzduší  v  Moravskoslezském kraji,  je  jedno z nejhorších  v České 

republice. Mají to na svědomí velké podniky, které působí v tomto kraji a vypouštějí množství 

škodlivých látek do ovzduší. Toto znečištění má také svůj negativní dopad na CHKO Poodří. 

Je třeba investovat větší množství peněz do filtračních zařízení,  nových technologií  apod., 

aby se ovzduší v celém kraji zlepšilo.

            3.7.3 Flora, Fauna a ochrana přírody 



Pestrost  květeny  v  CHKO  Poodří  je  dána  především  výskytem  různých  typů 

stanovišť jako jsou louky,  lesy, rybníky, tůně, mrtvá ramena. Louky tvoří jedinečný souvislý 

komplex o ploše více než 2 300 ha. 

Obrázek číslo 3.7.3 1: Poodří

Zdroj: www.poodri.ochranaprirody.cz

V závislosti na vlhkostních poměrech stanoviště a způsobu obhospodařování na nich 

lze  spatřit  několik  typů  druhově  odlišných  společenstev.  Louky,  jako  celek  představují 

dynamický systém, ve kterém jedno společenstvo může poměrně snadno přecházet v jiné.

Rybníky  a  rybníkářství  mají  v  Poodří  více  než  500-letou  tradici  a  dnes  je  zde 

57 rybníků. Na rybnících, kde se hospodaří méně intenzivním způsobem, se nachází poměrně 

bohatě  vyvinutá  vegetace.  Tůně  a  mrtvá  ramena  představují  zase  vhodné  stanoviště 

pro některé druhy lakušníků a ohroženou žebratku bahenní.

Další oblastí jsou lesy. Lesy zaujímají v CHKO Poodří cca 10 % celkové rozlohy, 

čímž   patří   k nejméně lesnatým chráněným krajinným oblastem. Jednotlivé lesní komplexy 

jsou z velké části součástí vyhlášených přírodních rezervací (zejména PR Polanský les, NPR 

Polanská niva, PR Koryta, PR Bartošovický luh a PR Bařiny), či   území, kde se vyhlášení 

maloplošných zvláště chráněných území připravuje. Poměrně hojně jsou v nich zastoupená 

společenstva tvrdých luhů.

Fauna CHKO Poodří  je  značně  ovlivněna  jeho  polohou v  rámci  střední  Evropy. 

Zoogeograficky je CHKO Poodří zařazena do oblasti palearktické, eurosibiřské podoblasti, 

provincie listnatých lesů. Na území Poodří se vyskytují následující druhy živočichů. 

Bezobratlí  - V území  žije  velice  bohatá  fauna  bezobratlých.  Výzkumem 

arachnofauny bylo determinováno 154 druhů pavouků ze 17 čeledí. Dobře zdokumentovaná 

je fauna motýlů  Macrolepidoptera. Dosud bylo nalezeno anebo se předpokládá výskyt 650 

až 700 druhů. Z epigeonu lužního lesa je doložen výskyt  30 druhů střevlíků s nápadnými 

druhy. Dále vášky, kterých je 36 druhů, tedy polovina všech vyskytujících se v ČR. 

Měkkýši -  Nejbohatší tůňová malakofauna v ČR (až 25 druhů na lokalitě), bohaté 

malakofauny lužních lesů (až 32 druhů na lokalitě) srovnatelné se středním Polabím.



Obratlovci  - Současná  druhová  skladba  je  druhotně  pozměněna  umělým 

zarybňováním  vodních  toků  a  nádrží  (rybníků)  hospodářsky  významnými  druhy  ryb 

a záměrným či náhodným vypouštěním nepůvodních druhů se snahou o jejich aklimatizaci. 

V řece Odře žije 26 druhů ryb a v úlovcích Českého rybářského svazu  je dalších 7 druhů. 

Obojživelníci jsou nejpočetnější skupinou obratlovců na území CHKO Poodří. 

Ptactvo – Doposud bylo zastiženo v CHKO přes 400 druhů ptáků. 

Obrázek číslo 3.7.3 2:Potápka roháč, autor Zdeněk Tunka

Zdroj: www.birdphoto.cz

Živočichové  -  V  CHKO  Poodří  žije  celkem  8  druhů  hmyzožravců,  15  druhů 

hlodavců a 1 druh zajíce, 16 druhů netopýrů (Chiroptera), tzn. 76 % z 21 druhů, prokazatelně 

zjištěných na území České republiky. 

V oblasti ochrany životního prostředí, je ochrana Poodří na poměrně vysoké úrovni. 

Existují  zde  lokality,  které  mají  zvláštní  ochranu.  Tyto  lokality  jsou  vyjmenovány 

v 3  kapitole,  v tabulce  číslo  3.11  v podkapitole  3.1. Z hlediska  ochrany  ptactva  bylo, 

mezinárodně  významné  mokřadní  území  Poodří  zařazeno  ústředím  organizace  ICBP 

(International Council of Bird Preservation) do sítě významných ptačích území (Important 

bird  areas)  v  roce  1992.  Další  významnou  ochranou  bylo  podepsání  Ramsarské  úmluvy 

v íránském Ramsaru. Tato mezinárodní úmluva vstoupila v platnost v roce 1975 a od té doby 

ji podepsalo více než 120 států celého světa. ČSFR přistoupila k této smlouvě v roce 1990.

3.8 Cestovní ruch, kultura, památky a sport

Cestovní  ruch,  rekreace  a  turistika  patří  k nejvýznamnějším  a  nejkompletnějším 

součástem volného času.  Jejím obsahem nebývá  produkt,  ale  prožitek.  Pobytová  hodnota 

volné krajiny je úměrná zastoupení pozitivně působících krajinných prvků, jako jsou větší 

lesní plochy, lesní porosty,  rybníky,  řeky,  potoky a mnoho dalších specifických přírodních 

prvků,  které  umocňují  výjimečnost  této  oblasti.  Popisována  oblast  MAS  Region  Poodří 

je  součástí  širšího  regionu  Moravské  Kravařsko,  které  je  protkáno  turistickými  trasami, 

nachází  se  zde  naučené  stezky  a  četné  cyklotrasy,  kulturní  památky  a  nedílnou  součástí 

historie  jsou  významné  osobnosti  světového  nebo  evropského  významu.  Mapa  uvedena 

v příloze číslo 7 zobrazuje oblast Moravského Kravařska.



Cestovní ruch značně ovlivňuje rozpočty měst  a  obcí nejen primárním způsobem 

např. zisky  z prodeje vstupenek nebo z místních akcí, ale také sekundárním způsobem, jako 

jsou  zejména  doprava,  ubytování,  telekomunikace,  obchod,  sport,  kultura  nebo  rozvoj 

bankovních  služeb.  Efekt  z cestovního  ruchu  umožňuje  zachovat,  ale  také  vytvářet  nové 

pracovní  příležitosti  pro  obyvatele  a  finanční  zdroje  pro  toto  území.  Regionální  rozměr 

cestovního  ruchu  je  zároveň  i  stabilizačním  faktorem  nejen  ve  vztahu  k místnímu 

obyvatelstvu,  ale  také  ve  vztahu  k sociálně-kulturnímu  zázemí,  které  cestovní  ruch 

zprostředkovává pro další turisty a posiluje tím také hrdost obyvatel  na své místní  tradice 

a kulturní specifika.

Na  území  MAS  Poodří  působí  řada  informačních  center  pro  turisty. 

Jsou to  především centra:  Informační  centrum Albrechtičky,  informační  centrum Regionu 

Poodří   v  Bartošovicích,  informační  centrum  Jeseník  nad  Odrou,  Kunín,  infocentrum 

a centrum pro mládež v Mošnově a informační centrum ve městě Studénka. V těchto centrech 

získají turisté potřebné informace o této oblasti a mnoho dalších zajímavých informací.

              3.8.1 Cyklodoprava, pěší a vodní turistika

Stále více vyhledávanou formou turistiky je cykloturistika, která využívá množství 

značených  cyklotras,  kterými  je  tato  oblast  protkána.  Vedle  cykloturistiky  má  své  přední 

místo také pěší turistika, která rovněž využívá značené trasy. Pro milovníky vodní turistiky 

se doporučuje sjíždění horního úseku řeky Odry na krytých lodích, ostatní úseky mají nížinný 

charakter. V příloze číslo 8 jsou uvedeny přehledy tras pro pěší turistiku a cyklotrasy.

              3.8.2 Stravovací a ubytovací možnosti

Důležitou  podmínkou  pro  rozvoj  cestovního  ruchu  v regionu  je,  kromě  zajištění 

infrastruktury a dostatečného množství kulturních zařízení a přírodních atraktivit, které lákají 

množství návštěvníků, také odpovídající síť stravovacích a ubytovacích zařízení, ve kterých 

mohou turisté, ale i místní obyvatelé trávit svůj volný čas.

Z uvedeného přehledu ubytovacích a  stravovacích zařízení,  které jsou zpracovány 

v příloze číslo 9 a 10 je patrné rozložení těchto zařízení v dané oblasti. Největší koncentrace 

těchto zařízení je ve městě Studénka a ve větších obcích tohoto regionu. V menších obcích 

je  nabídka  těchto  služeb malá  nebo téměř  žádná.  Tato  venkovská zařízení  jsou omezena, 



jak  šíří  nabízených  služeb,  tak  otevírací  dobou.  V současnosti  se  na  území  MAS Poodří 

nachází kolem 79 stravovacích zařízení a kolem 21 ubytovacích zařízení.

V dnešní  době  není  ekonomicky  výhodné  budovat  velké  množství  ubytovacích 

a stravovacích zařízení, především v malých obcích. Týká se to těch zařízení, které by měly 

být  využívány  celoročně.  Z ekonomického  hlediska  je  zřejmé,  že  by tato  zařízení  nebyla 

celoročně využívána ve větší míře a to by vedlo ke ztrátě a v horším případě k zavírání těchto 

zařízení. Je třeba, aby se vývoj v těchto obcích více zabýval rozvojem agroturistiky nebo také 

hippoturistiky  a  s nimi  souvisejících  služeb.  Mělo  by  se  investovat  do  soukromých 

ubytovacích zařízení na selských usedlostech nebo rekonstruovat již stávající menší zařízení 

v těchto  obcích,  které  jsou  pro  tuto  činnosti  ideální.  Dalším  významným  předpokladem 

pro rozmístění  těchto  zařízení  je  návaznost  poskytovaných  služeb na turistické  atraktivity 

nebo sportovní aktivity a jejich napojení na místní pěší stezky, cyklostezky apod.

3.8.3 Kultura, kulturní památky a kulturní zařízení

Na území MAS Regionu Poodří se celoročně koná mnoho kulturních, společenských, 

hudebních a sportovních akcí, pro místní obyvatele. Zpestřují každodenní život nejen místním 

obyvatelům,  ale  přitahují  návštěvníky  z  jiných  lokalit.  Tyto  akce  velmi  pozitivně  působí 

na  oblast  turismu  a  jsou  zdrojem  příjmů  do  obecních  pokladen,  místním  ubytovacím 

a stravovacím zařízením apod. 

Tento  region,  jakožto  i  většina  regionů  v celé  České  republice  si  zakládá  především 

na tradičních akcích,  které se zde konají  již po mnoho generací,  od dávné historie a jsou 

pevně spjaty s tímto regionem. Jsou to především místní poutě, jarmarky, zámecké slavnosti, 

rybí hody, výlovy, dny obce, erbovní slavnosti apod. Mimo těchto akcích se zde koná řada 

dalších, které zasahují svým významem do mezinárodního měřítka. 

Nejvýznamnější  akcí,  která  se  koná v Mošnově jsou dny NATO, které  představují 

moderní armádní techniku zemí Severoatlantické aliance. Dne 20. září 2008 proběhl již osmý 

ročník. Je to ojedinělá akce, která svým rozsahem  a koncepcí nemá obdoby nejen v České 

republice,  ale ani ve Střední Evropě. Nikde jinde není možné na jediném místě shlédnout 

špičkové  umění  a  techniku  nejenom vojáků,  hasičů,  policistů,  ale  také  celníků,  vězeňské 

služby, městské policie a dalších elitních útvarů. Význam této akce ukazuje její návštěvnost. 

V roce 2007 ji navštívilo přibližně 60 000 návštěvníků, bylo to nejvíce za celou dobu jejího 

trvání. Návštěvnost každým rokem roste. Další akcí v mezinárodním měřítku je Mezinárodní 



festival  dechových  orchestrů,  který  představuje  orchestry  dechové  hudby  nejen  z české 

republiky, ale také ze zahraničí.

Velkým  lákadlem  pro  turisty  a  návštěvníky  této  oblasti  jsou  kulturní  památky, 

přírodní  krásy  a  zajímavosti  a  kulturní  zařízení.  V každé  obci  tohoto  regionu  nalezneme 

množství památek z minulých století.  Jedná se především o zámky,  tvrze, církevní stavby, 

domy slavných  rodáků,  kříže  apod.  V této  oblasti  je  značná  kulturní  základna.  Podrobný 

přehled kulturních památek, přírodních zajímavostí a zařízení je v příloze číslo 11. 

Obrázek číslo 3.8.3 1: Zámek Kunín

Zdroj: http://www.hrady.cz/?OID=2253

                 3.8.4 Sport

Hlavním centrem pro sportovní vyžití v MAS Regionu Poodří je město Studénka, 

kde se nachází  nejvíce sportovních zařízení,  jak pod širým nebem, tak i  krytých  zařízení. 

Sportovní infrastruktura je tvořena převážně víceúčelovými hřišti, tělocvičnami, fotbalovými 

hřišti  a  tenisovými  hřišti.  Na  své  si  přijdou  také  milovníci  vodních  sportů,  cyklistiky, 

sportovního rybolovu, jezdectví a další. Velký význam o sport dokládá existence a zakládání 

nových sportovních spolků, které nabízejí obyvatelům a turistům možnosti sportovního vyžití. 

4.  SWOT analýza MAS Poodří

Pro  zpracování  strategické  analýzy  MAS  Regionu  Poodří  jsem  využil  SWOT 

analýzy, protože představuje silný nástroj pro celkovou analýzu vnitřních a vnějších činitelů 

a také obsahuje základní techniky pro zpracování. 

Zaměření SWOT analýzy:

A – Infrastruktura

B – Struktura ekonomické základny, hospodářství

C – Sociální infrastruktura (občanská vybavenost) – kvalita života

http://www.hrady.cz/?OID=2253


D – Životní prostředí

E – Cestovní ruch, kultura a volnočasové aktivity

A – Infrastruktura

S – SILNÉ STRÁNKY W – SLABÉ STRÁNKY
- Strategická poloha regionu z pohledu

   železniční dopravy

- Realizována plynofikace téměř všech obcí

- Přiměřené vzdálenosti do velkých měst

- Pevné telefonní připojení

- Dostatečná síť mobilních operátorů

- Vybudování bezdrátové internetové

   komunikace v regionu

- Existence kabelové připojení TV

- Nedostatečná kvalita místních komunikací

- Nedostatečné finanční podpora na rozvoj a

   údržbu komunikací 

- Nedostatečná dopravní obslužnost MHD v

  obcích

- Chybějící kanalizační sítě téměř ve všech

   obcí MAS Regionu Poodří a čističky

   odpadních vod 

- Chybějící finanční prostředky na budování

   kanalizačních sítí a čističek odpadních vod

 
O - PŘÍLEŽITOSTI T - OHROŽENÍ
- Možnost získání finančních prostředků

   z národních zdrojů a zdrojů EU

- Podpora bezpečnosti silniční dopravy

   v obcích

- Rozvoj sítí cyklotras a cyklostezek

- Napojení na dálniční síť

- Nedostatečné čerpání finančních prostředků

   z fondů EU

- Zpřísnění pro čerpání finančních prostředků

- Zpřísnění legislativy v ochranně životního

   prostředí

- Zvýšení dopravy z důvodu dálnice

- Ohrožení životního prostředí nárůstem

   dopravy

B – Struktura ekonomické základny, hospodářství

S – SILNÉ STRÁNKY W – SLABÉ STRÁNKY



- Příznivá struktura ekonomicky aktivního

  obyvatelstva

- Vysoká aktivita dobrovolných spolků

- Fungující síť základního školství

- Fungující informační centrum regionu

- Vysoká aktivita místních spolků 

- Zkušenosti malých zemědělců v regionu

- Příznivé podmínky zaměstnání v oblasti

   rybářství a lesnictví

- Příznivé podmínky pro rozvoj zemědělství

- Nedostatek pracovních příležitostí v obcích

   regionu

- Dojíždění za prací do okolních měst

- Téměř žádná možnost středoškolského

    vzdělání (nutno dojíždět)

- Nedostatek financí na obnovu a vybavení

   školy

- Malá přizpůsobivost obyvatelstva na trhu

   práce

-  Nedostatek další možnosti vzdělání pro

    dospělé a také seniory

O - PŘÍLEŽITOSTI T - OHROŽENÍ
- Zapojení slabších vrstev obyvatelstva do

   společnosti

- Podpora stávajícím podnikatelů

- Podpora novým začínajícím podnikatelům

- Zavádění nových služeb v regionu

- Obnova a modernizace veřejných služeb

- Zlepšení managementu v regionu

- Spolupráce mezi podnikatelskými subjekty

- Možnost získání finančních prostředků pro

  rozvoj  regionu

- Daňové hrozby pro malé a střední

   podnikatele

- Kvóty na produkci (např. zemědělskou)

- Stárnutí obyvatelstva

- Pokles kvalifikace v regionu

- Nevhodná kvalifikační struktura na trhu

   práce

- Propouštění

- Nezaměstnanost

- Úbytek malých zemědělců v regionu

C – Sociální infrastruktura (občanská vybavenost) – kvalita života

S – SILNÉ STRÁNKY W – SLABÉ STRÁNKY



- Fungující síť mateřského školství

- Fungující síť základního školství

- Vysoký potenciál tradic

- Aktivní spolková a zájmová činnost

- Aktivní kulturní a společenská činnost

- Fungující partnerství z jinými regiony

- Dostatek multifunkčních společenských

   prostor

- Fungující poštovní služby

- Špatná dostupnost lékařské péče

- Velký nedostatek zařízení pro starší a

    potřebné spoluobčany

- Nefungující kina

- Nefungující knihovny

- Nedostatečné technické zázemí

- Nedostačující kapacity stávajících

   ubytovacích a stravovacích zařízení 

- Vysoké náklady na organizační zajištění

   akcí

- Vysoká finanční náročnost provozu objektu

   občanské vybavenosti

- Nedostačující sortiment základního zboží

O - PŘÍLEŽITOSTI T - OHROŽENÍ
- Budování informačních a turistických

   center

- Rozšiřování ubytovacích a stravovacích

   kapacit

- Modernizace a výstavba hřišť, sportovišť,

   venkovních areálů a multifunkčních

   areálů

- Využití státní politiky podpory mladým

   rodinám 

- Prevence negativních sociálních jevů

- Fungování místního partnerství v regionu

- Finanční podpora místním spolkům 

- Stále investice do kulturních památek

- Zvyšující se počet návštěvníků regionu

- Stárnutí obyvatelstva

- Rostoucí počet sociálně nepřizpůsobivých

   obyvatel

- Nárůst sociálních rozdílů mezi

   obyvatelstvem

- Rostoucí počet obyvatel závislých na

   sociálních dávkách

- Zánik místních obchodů z důvodu vysoké

   konkurence supermarketů

- Úpadek společenských akcí

D – Životní prostředí

S – SILNÉ STRÁNKY W – SLABÉ STRÁNKY
- Příznivá geografická poloha - Nevybudované čističky odpadních vod a



- Existence přírodních rezervací,

   chráněných lokalit

- Existence zvláště chráněných lokalit

- Dobrá spolupráce místního partnerství

- Vybudována plynofikační síť téměř ve

   všech obcí regionu

   kanalizační sítě

- Zranitelné oblasti v důsledku zemědělství

- Malé využití plynové energie k vytápění

O - PŘÍLEŽITOSTI T - OHROŽENÍ
- Revitalizace a ochrana krajiny

- Revitalizace vodních ploch

- Podpora informačních a vzdělávacích

   aktivit v oblasti ochrany životního

   prostředí

- Diverzifikace zemědělství

- Rozšiřování a obnova zeleně v obcích

- Nebezpečí povodní

- Přísnější legislativa v oblasti ochrany

   životního prostředí

- Bariéry ve spolupráci se státními

   institucemi

- Nárůst turistiky v oblasti

- Znečištění ovzduší

- Intenzita dopravy

- Rozšiřování invazních druhů rostlin

- Zaplevelení neobhospodařovaných

   pozemků

E – Cestovní ruch, kultura a volnočasové aktivity

S – SILNÉ STRÁNKY W – SLABÉ STRÁNKY
- Informační místa pro návštěvníky regionu

- Vysoká kvalita místních produktů

- Kvalitní podmínky pro rozvoj letní

- Nedostačující kapacita ubytovacích a

   stravovacích zařízení v regionu

- Nízká úroveň poskytovaných služeb



   turistiky

- Dobré podmínky pro rozvoj

   hippoturistiky, agroturistiky a ekoturistiky

- Rozvinutá síť cyklotras, cyklostezek a tras 

   pro pěší turistiku

- Vhodné podmínky pro vodní turistiku

- Tradice kulturních akcí

- Velké množství historických památek a

   přírodních zajímavostí

- Vynikající podmínky pro milovníky

   sportovního rybolovu

- Nabídka zařízení pro volnočasové aktivity,

   jak pod širým nebem tak i v krytých

   zařízení

- Zázemí pro společenský život

   v jednotlivých obcích

- Činnost místních spolků

- Čisté životní prostředí lákající turisty

- Chybějící finanční prostředky pro rozvoj

   nových služeb

- Maximální nevyužití možností regionu

O - PŘÍLEŽITOSTI T - OHROŽENÍ
- Možnosti získání finančních prostředků

   z fondů EU a státních dotací

- Využití místního partnerství pro realizaci

   projektů

- Využití potenciálu cestovního ruchu pro

   rozvoj regionu

- Vytvoření nových cyklostezek, cyklotras a 

  tras pro pěší turistiku

- Využití místní výroby

- Odliv turistů z regionu

- Nesprávné čerpání finančních prostředků

- Pasivní trávení volného času

- Platební neschopnost turistů

- Nedostačující občanská vybavenost v

  obcích

5.  Strategická vize, priority a cíle

5.1 Vize MAS Regionu Poodří

V roce 2013 je oblast Poodří příjemným místem pro život a atraktivní turistickou 

destinací.  Turisté  a  návštěvníci  mají  přístup  k poutavým  informacím  na  internetu 

a  v propagačních  materiálech.  Na  území  MAS  Regionu  Poodří  je  k dispozici  kvalitní 

ubytování,  propracovaný  informační  systém,  dostatek  turistických  atrakcí,  udržované 



cyklotrasy a cyklostezky a možnost zastavení u obnovených kulturních památek, které mapují 

místní historické události či rodáky. Oblast Poodří je propagována jako „kraj rybníků a vody“ 

s obnovenou rybniční  soustavou  a  minimálními  zásahy do  říční  sítě.  Oblast  nabízí  mimo 

rybích  produktů  řadu  místních  výrobků  a  specialit.  Rozvíjí  se  a  podporuje  ekologické 

zemědělství, tradiční řemesla a výrobky. Podporuje se rozvoj místních podnikatelů.

V obcích  existuje  pestrá  nabídka  sportovních,  kulturních,  vzdělávacích 

a společenských aktivit pro všechny věkové skupiny obyvatel. Je zajištěnou péče pro seniory, 

matky na mateřské dovolené a invalidní občany. V obcích je k dispozici dostatečná nabídka 

služeb  a  bydlení.  Netrpí  se  znečištěním  životního  prostředí,  vysazuje  se  zeleň,  využívají 

se obnovitelné zdroje energie, v přírodě je chráněna původní fauna a flora. Život na venkově 

má svůj typický ráz, na který jsou všichni hrdí. Poodří je plné příležitostí.

5.2 Globální cíle rozvoje Poodří a priority

Cílem MAS Regionu Poodří je zlepšení území 22 obcí v oblastech turistiky a služeb 

cestovního ruchu, rozvoje spolkového života v obcích, péče o krajinu a podpory venkovského 

podnikání  a  zemědělství.  Snahou  MAS  je  také  přispět  ke  zlepšení  technické,  dopravní, 

společenské  a  informační  infrastruktury  ve  spolupráci  s obcemi  a  svazkem  obcí 

(mikroregion).  Region  Poodří  chce  co  nejvíce  spolupracovat  s partnery  z veřejné  správy, 

podnikatelské sféry a neziskového sektoru uvnitř i vně regionu. MAS Regionu Poodří hodlá 

ke  své  činnosti  využít  zejména  metodu  LEADER,  Program rozvoje  venkova,  Regionální 

operační program Moravskoslezsko a další operační programy ze strukturálních fondů EU, 

další mezinárodní, národní, krajské a jiné grantové fondy. MAS si vytýčil 5 priorit:

1. Rozvoj podnikání a cestovního ruchu

2. Zlepšení kvality života v obcích regionu

3. Zlepšení životního prostředí a infrastruktury

4. Oživení přírodního a kulturního dědictví

5. Udržitelný rozvoj a marketing místního partnerství v regionu Poodří 

5.3 Výsledky výzkumu

Hlavním cílem dotazníkového  výzkumu  mělo  být  zjištění  životní  situace  občanů 

žijících  v MAS  Regionu  Poodří.  Dotazník  obsahuje  16  otázek,  které  byly  položeny  100 

respondentům  v regionu,  ve  věkové  kategorii  od  18  let  a  výše.  Byla  použita  metoda 

náhodného výběru.  Příloha číslo 12 obsahuje dotazník.  Jednotlivé otázky jsou zpracovány 

do grafů v přílohách 13 – 28. V následujícím textu jsou výsledky otázek komentovány.



Ot. číslo 1: Jak jste spokojen/a se současným stavem v MAS Regionu Poodří a Vaší obci?

Z celkového  počtu  100  respondentů,  je  velmi  spokojeno  se  současným  stavem 32,  spíše 

spokojeno  41,  4  neví,  spíše  nespokojeno  je  16  a  velmi  nespokojeno  je  7  respondentů. 

Převládají tedy lidé, kteří jsou se stavem v Regionu spokojeni. 

Ot. číslo 2: Žijete v MAS Regionu Poodří?

Ze sto oslovených respondentů žije v MAS Regionu Poodří 93 a 7 jsou nemístní.

Ot. číslo 3: Jak dlouho žijete v MAS Regionu Poodří?

Z počtu  93  respondentů,  kteří  bydlí  trvale  v regionu,  žije  zde  od  narození  22,  méně 

než 5 let - 14, 5 – 20 let - 26 a 21 a více let - 31 respondentů.

Ot. číslo 4: Žije se Vám dobře v MAS Regionu Poodří?

Na tuto otázku odpovědělo z 93 respondentů 68 ano a 25 ne. Závěr zní, že lidem se žije 

v tomto regionu dobře.

Ot. číslo 5: Co tomuto regionu podle Vás nejvíce schází? (vyberte max. 3 odpovědi)

Respondentům  nejvíce  schází  v regionu  kvalitnější  služby  (56,99  %),  lepší  dostupnost 

zdravotní péče (45,16 %), lepší dostupnost MHD (40,86 %), více obchodů (39,78 %) a více 

domovů pro seniory (37,63 %) a kvalitnější dopravní infr. (35,48 %). Méně jim schází více 

ubytovacích a stravovacích zařízení (17,20 %), společenské, kulturní a zábavní centra (10,75 

%) a 16,13 % respondentů nechybí nic a vyhovuje jim současný stav.

Ot. číslo 6: Vyjádřete prosím svou spokojenost z následujícími tématy: (1 velmi spokojen/

a, 5 velmi nespokojen/a)

Respondenti  v této  otázce  vyjadřovali  svou  spokojenost  s vybranými  tématy.  Nejvyšší 

známky,  tedy největší nespokojenost získali obchody a služby (4,11), dostupnost a kvalita 

zdravotní  péče  (3,91),  stav  komunikací  (3,34),  pracovní  příležitosti  (3,22)  a  dostupnost 

a kvalita sociální péče (3,14). Ostatní témata získaly do známky 3. Podmínky pro podnikání 

(2,91), vstřícnost a práce pracovníků místních samospráv (2,76), dostupnost a kvalita školství 

(2,32),  bezpečnost  (2,32),  stav  památek  (2,14),  Nejvíce  jsou  lidé  spokojení  s životním 

prostředím (1,19), se sportovními příležitostmi (1,25), s úrovní kulturního a společenského 

vyžití  (1,49), dostupnost a kvalita bydlení (1,55) a s množstvím a kvalitou veřejné zeleně 

(2,19).

Ot. číslo 7:  Které z následujících kulturních a společenských vyžití  ve Vašem regionu 
postrádáte? (vyberte max 2 odpovědi)
Respondenti  nejvíce postrádají v oblasti  kulturního a společenského vyžití  kina (83,87 %), 

diskotéky a  kluby (36,56 %) a  divadla  (33,33 %).  Méně naopak postrádají  výstavní  síně 

(24,73 %), společenské domy (19,35 %) a zájmovou činnost (spolky, kroužky…) (2,15 %).



Ot. číslo 8: Jakou formu dopravy využíváte nejčastěji?

Respondenti  používají  nejčastěji  k dopravě automobil  (45),  MHD (24),  vlakovou dopravu 

(19) a nakonec motocykl nebo kolo (5) respondentů.

Ot. číslo 9: Chováte se šetrně k životnímu prostředí? (třídíte odpad)

Na otázku třídíte odpad odpovědělo z 93 respondentů 82 ano a 11 ne.

Ot. číslo 10: Jste dostatečně informováni o záměrech MAS Regionu Poodří?

O  záměrech  MAS  Reginu  Poodří  je  z 93  respondentů  dostatečně  informováno 

56 respondentů, 25 ne a 12 neví.

Ot. číslo 11: Které zdroje informací užíváte nejčastěji?

Pro informovanost o záměrech v Regionu využívají lidé nejčastěji úřední desky, příp. další 

vývěsky  (28),  internetové  stránky  regionu  a  obcí  (20),  rozhlas  (15),  regionální  tisk  (12), 

přátelé a známé (6) a 12 lidí tyto informace nevyhledává.

Ot.  číslo  12:  Máte  zájem  zapojit  se  do  diskuze  s představiteli  regionu  a  podílet  se 

na budoucnosti regionu?

Zájem zapojit se do diskuse s představiteli regionu a projednávat s nimi kroky do budoucna 

má z 93 oslovených zájem 62, 19 nemá zájem a 12 neví.

Ot. číslo 13: Respondent je:

Z celkového počtu 100 oslovených bylo 64 žen a 36 mužů

Ot. číslo 14: Kolik je Vám let?

Věková struktura sto respondentů se pohybovala od 18 a více let. 18-25 – 21 %, 26-35 – 12 

%, 36-45 – 26 %, 46-55 – 18 %, 56-65 – 13 %, 66 a více let – 10 % respondentů.

Ot. číslo 15: Jaké je vaše nejvyšší dosažené vzdělání?

Ze sto oslovených mělo 7 % jen základní vzdělání, 44 % učiliště – výuční list, 36 % střední 

školu s maturitou, 8 % vysokoškolské vzdělání a 5 % vyšší odborné vzdělání.

Ot. číslo 16: V současné době jste…?

16 % oslovených studuje, 39 % je zaměstnáno, 11 % nezaměstnaných, 3 % podnikatelů, 19 % 

v důchodu a 12 % v domácnosti (na mateřské dovolené).

5.4 Doporučení ke strategii

Na závěr mého výzkumu je třeba vyjádřit se a předložit konkrétní doporučení, která 

by mohla pomoci do budoucna ke splnění strategických vizí  a cílů MAS Regionu Poodří. 

Tento region má mnoha silných stránek, které převažují nad těmi slabými,  ale i ty se zde 

objevují. Region skýtá také řadu příležitostí, ale i ohrožení. Je třeba, aby v budoucnu slabé 

stránky postupně vymizely a byly zde jen ty silné a vlivy,  které ohrožují  rozkvět regionu 



se téměř neobjevovaly. Tento stav lze dosáhnout za předpokladu,   že se region bude snažit 

o rozvoj ve všech oblastech života. Jak je vidět z vize, cílů a priorit, které si region vytýčil, 

je třeba říci, že směřuje k danému stavu a dobré budoucnosti.

Pokusím  se  předložit  doporučení,  která  by  mohla  přispět  k dosažení  této  dobré 

budoucnosti.

1.  Oblast  infrastruktury:  Oblast  dopravy,  dopravní  dostupnosti,  obslužnosti  v regionu, 

ale také kanalizační sítě je zásadní pro rozvoj celého území.  Infrastruktura ovlivňuje další 

oblasti  života  v regionu.  Ze SWOT analýzy i  z výzkumu jsou patrné slabé stránky tohoto 

okruhu, které je třeba odstranit

Doporučení: 

- více investic do budování silnic a oprav 

- posílení dopravní obslužnosti v regionu (MHD, více spojů)

- možnosti  získání  finančních  prostředků  z fondů  na  základě  dobře  vypracovaných 

projektů

- budování více cyklotras a cyklostezek 

- investování do vybudování kanalizačních sítí v obcích

- budování čističek odpadních vod

2. Ekonomická a hospodářská oblast:  Další důležitou oblastí pro rozvoj je ekonomická a 

hospodářská situace v regionu. 

Doporučení:

- podpora malého a středního podnikání v regionu

- zvýšená  podpora  nově  začínajícím  podnikatelům,  což  povede  ke  vniku  nových 

pracovních míst a zamezí odchodu lidí z regionu

- podpora stávajícím podnikatelům

- zvyšování kvalifikace lidí, budování rekvalifikačních center

- vytvořit dobrou spolupráci mezi podnikatelskými subjekty

- snažit se získat finanční prostředky pro rozvoj podnikání

- podporovat místní malé zemědělce, aby nedošlo k ukončení jejich činnosti

- zapojení slabších vrstev obyvatelstva do společnosti

- zaměřit se na rozvoj služeb v regionu, především v oblasti turismu

- zachovávat a podporovat místní řemesla

- zvyšování prestiže místních výrobků 



- propagovat dostatečně region a vyzdvihovat jeho kvality

3. Sociální infrastruktura – kvalita života: 

Doporučení:

- zamezit odlivu obyvatel z regionu do velkých měst

- zkvalitňovat  dopravní  infrastrukturu  a  dostupnost,  ale  v únosné  míře  pro  region 

a životní prostředí

- investování do služeb, zkvalitňování dosavadních služeb

- podpora místních obchodů a výstavba nových

- vybudovat více domovů pro staré a potřebné obyvatele

- zlepšit dostupnost zdravotní péče a zvyšovat její kvalitu

- zlepšování oblasti sportovního, kulturního a společenského vyžití

- budování parků, klidových zón a míst pro odpočinek

- podporovat a udržovat činnost místních spolků

- vytvářet dobré podmínky pro mladé lidi, aby neodcházeli z regionu pryč

- zvyšovat dostupnost bydlení

- zaměřit se na zlepšení školských zařízení (opravy, modernizace, apod.)

- zvyšování  počtu  ubytovacích  a  stravovacích  zařízení  a  jejich  kvality,  což  přispěje 

k rozvoji turistiky 

- snažit se zapojit do společnosti obyvatele pobírající sociální  dávky a snížit sociální 

rozdíly mezi obyvatelstvem

- udržovat a rozvíjet partnerství z jinými regiony

- vyvíjet snahu na získání finančních prostředků na rozvoj regionu z fondů

4. Životní prostředí:

Doporučení:

- snaha vybudovat kanalizační sítě a čističky odpadních vod

- zajistit dostatečnou ochranu životního prostředí

- využívat obnovitelné zdroje energie

- vytvářet kladný vztah obyvatelstva k přírodě

- zaměřit se na podporu ekologického zemědělství



- snažit se omezit intenzitu dopravy v regionu

- budovat protipovodňová opatření

5. Cestovní ruch, kultura a volnočasové aktivity:

Doporučení:

- budování nových cyklotras, cyklostezek a tras pro pěší turistiku

- budování nových sportovních zařízení (hřiště, haly, sportoviště, atd.)

- vytvářet podmínky pro vodní turistiku a ekoturistiku

- podporovat místní spolky a udržovat jejich činnost

- udržovat místní tradice, které jsou s tímto regionem spjaty a propagovat je dále

- investovat a udržovat kulturní památky

- budovat informační centra

Tento výčet doporučení, který jsem zde uvedl, vychází z výsledku výzkumu, SWOT analýzy, 

vizí,  priorit a cílů regionu. Výčet může posloužit,  jako inspirace pro představitele regionu 

co zlepšit do budoucna, aby byly naplněny cíle, vize a priority Regionu Poodří.

Závěr

Strategická  analýza  představuje  významnou  část  pro  další  rozhodování  a  rozvoj 

podniku nebo územního celku do budoucna. Odpovídá nám na otázky co je potřeba udělat 

do budoucna, aby bylo dosaženo stanovených cílů, byly dosaženy vytýčené vize a priority 

nebo se k nim alespoň přiblížit co nejvíce.



Téma této bakalářské práce je velmi důležité pro rozhodování nejen v organizacích, 

ale  také  v  územních  celcích.  Celý  strategický  proces,  proces  tvorby  strategických  cílů 

a  strategie  vychází  ze  snahy sladit  aktivity  podniku nebo územního celku s  probíhajícími 

změnami.  A  právě  významnou  roli  v tomto  procesu  hraje  strategická  analýza,  která 

se zaměřuje na rozbor vnitřní situace podniku nebo územního celku a okolí. Může se zdát, 

že rozvoj území a péče o něj je složitější než rozvoj organizace.  V mnoha ohledech tomu 

tak  je  a  proto  se  musí  k  problematice  rozvoje  územních  celků  přistupovat  zodpovědně 

a s větší pozorností a důsledností. 

Nutné je také pozorně rozlišovat charakter daného územního celku, protože existují 

velké rozdíly mezi městy a venkovskými oblastmi. Každý územní celek je jiný, má své vlastní 

specifické  charakteristiky,  ať  je  to  jeho  poloha,  rozloha,  klimatické  podmínky  apod. 

Z toho tedy vyplývá, že každá strategická analýza by měla být vypracována přesně na míru 

danému prostředí. Takto dobře vypracovaná analýza pak značně ovlivňuje strategii,  kterou 

daný územní celek použije, aby naplnil své cíle, vize a priority, které si vytýčil. V neposlední 

řadě  nesmíme  zapomenout  na  důležitou  věc  a  to  je  vzájemná  spolupráce  jednotlivých 

subjektů,  kteří  se podílejí na přípravě strategie pro daný územní celek.  Je třeba,  aby bylo 

dosaženo shody mezi  zainteresovanými  subjekty  a  je  nutné,  aby  vytvořená  strategie  byla 

přijata občany, kteří zde žijí.

Téma  této  bakalářské  práce  „Strategická  analýza“  se  zaměřila  na  MAS  Region 

Poodří.  Myslím si,  že se může stát  inspirací  pro představitele,  kteří  se podílejí na rozvoji 

tohoto regionu.
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http://www.birdphoto.cz/ - 4.1. 2009
http://www.czech.republic.cz/encyklopedie/seznam.phtml?kraj=13&typ=1&menu=&lng=1 
5.1. 2009
http://www.skolky.info./?page=databaze&kraj=1&okres=7&mesto=  - 10.1. 2009
http://www.zakladniskoly.cz/seznam-skol/moravskoslezsky-kraj/novy-jicin/ - 10.1. 2009
http://www.stredniskoly.cz/seznam-skol/moravskoslezsky-kraj/novy-jicin/ - 10.1. 2009
http://rychlost.cz/pripojeni/novy-jicin/ - 15.1. 2009
http://www.uur.cz/default.asp?ID=144 - 15.1. 2009
http://www.edb.cz/ - 15.1. 2009
http://www.uzis.cz/uzis/rzz/rzz.htm - 24.1. 2009
http://www.risy.cz/okresy_moravskoslezsky_kraj - 24.1. 2009
http://www.mestaobce.cz/vyhledat2.asp?okres=3804 - 25.1. 2009
www.albrechticky.cz  - 3.2. 2009
www.bartosovice.cz  - 3.2. 2009
www.bernarticenadodrou.cz - 3.2. 2009
www.bilov.cz – 3.2. 2009
www.bravantice.cz – 6.2. 2009
www.hladkezivotice.cz – 6.2. 2009
www.jeseniknadodrou.cz – 6.2. 2009
www.jistebnik.cz – 10.2. 2009
www.katerinice.cz – 10.2. 2009
www.kujavy.cz – 10.2. 2009
www.kunin.cz – 10.2. 2009
www.mosnov.cz – 10.2. 2009
www.petrvaldobec.cz 17.2. 2009
www.pustejov.cz – 17.2. 2009
www.mesto-studenka.cz – 17.2. 2009
www.sedlnice.cz – 17.2. 2009
www.skotnice.cz – 1.3. 2009
www.suchdol-nad-odrou.cz - 1.3. 2009
www.senovunovehojicina.cz - 1.3. 2009
www.trnavka.cz – 1.3. 2009

http://www.trnavka.cz/
http://www.senovunovehojicina.cz/
http://www.suchdol-nad-odrou.cz/
http://www.skotnice.cz/
http://www.sedlnice.cz/
http://www.mesto-studenka.cz/
http://www.pustejov.cz/
http://www.petrvaldobec.cz/
http://www.mosnov.cz/
http://www.kunin.cz/
http://www.kujavy.cz/
http://www.katerinice.cz/
http://www.jistebnik.cz/
http://www.jeseniknadodrou.cz/
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http://www.bilov.cz/
http://www.bernarticenadodrou.cz/
http://www.bartosovice.cz/
http://www.albrechticky.cz/
http://www.mestaobce.cz/vyhledat2.asp?okres=3804
http://www.risy.cz/okresy_moravskoslezsky_kraj
http://www.uzis.cz/uzis/rzz/rzz.htm
http://www.edb.cz/
http://www.uur.cz/default.asp?ID=144
http://rychlost.cz/pripojeni/novy-jicin/
http://www.stredniskoly.cz/seznam-skol/moravskoslezsky-kraj/novy-jicin/
http://www.zakladniskoly.cz/seznam-skol/moravskoslezsky-kraj/novy-jicin/
http://www.skolky.info./?page=databaze&kraj=1&okres=7&mesto
http://www.czech.republic.cz/encyklopedie/seznam.phtml?kraj=13&typ=1&menu=&lng=1
http://www.birdphoto.cz/
http://www.poodri.ochranaprirody.cz/
http://www.czso.cz/lexikon/mos_vdb.nsf/okresy/CZ0804/
http://www.czso.cz/
http://www.mas.regionpoodri.cz/tmp/dokumenty/16543.pdf
http://www.regionpoodri.cz/encyklopedie/objekty1.phtml?id=135133
http://www.mas.regionpoodri.cz/encyklopedie/objekty1.phtml?id=133860


www.velkealbrechtice.cz – 1.3. 2009
www.vrazne.cz – 1.3. 2009

Seznam zkratek a symbolů:

MAS – Místní akční skupina Regionu Poodří, sdružující 21 obcí + město Studénku

NUTS - Nomenclature Unit of Territorial Statistic

MHD – Městská hromadná doprava

ODIS - Ostravský dopravní integrovaný systém

ZP – Zdravotně postižení

http://www.vrazne.cz/
http://www.velkealbrechtice.cz/


CHKO – Chráněná krajinná oblast

PR – Přírodní rezervace

NPR – Národní přírodní rezervace

ČSFR – Československá federativní republika

NATO – Severoatlantická aliance

U:fon – nejmladší český mobilní operátor

cdma - kódový multiplex (code division multiple access) je metoda digitálního 

            multiplexování, tzn. přenosu vícero digitálních signálů prostřednictvím jediného  

            sdíleného média.

O2 -  název sítí telefonního operátora Telefónica O2

dial-up - neboli vytáčené připojení je způsob připojení k internetu

wifi - je standard pro lokální bezdrátové sítě

Nas-Net – internetové služby

Adsl – (Asymetric Digital Subscriber Line), internet

Gprs - General Packet Radio Service (GPRS) je mobilní datová služba přístupná pro uživatele

           GSM mobilních telefonů

Gsm - globální Systém pro Mobilní komunikaci původně však francouzsky „Groupe Special 

           Mobile“

GTS-Novera - celonárodní telekomunikační operátor

Vodafone – mobilní operátor

2MaNet - bezdrátové připojení k internetu

SkyNet – internetové služby

TISCALI dial-up – operátor

DVB-RCS – je kompatibilní vysokorychlostní bezdrátové připojení přes satelit

Speed-way – připojení k internetu

BC-NET – síť, připojení k internetu

Vacvic net – internetové připojení

 Seznam příloh:

1. Mapa MAS Regionu Poodří.

2. Celkové výměry jednotlivých měst a obcí v MAS Regionu Poodří.

3. Poskytovatelé připojení a jejich působnost v MAS Regionu Poodří.

4. Přehled významných podniku na území MAS Regionu Poodří a v celém okrese Nový Jičín.

5. Celkového rozlohy ploch obcí pro zemědělství, lesnictví a rybářství.

http://cs.wikipedia.org/wiki/Mobiln%C3%AD_telefon
http://cs.wikipedia.org/wiki/Global_System_for_Mobile_Communications
http://cs.wikipedia.org/wiki/Po%C4%8D%C3%ADta%C4%8Dov%C3%A1_s%C3%AD%C5%A5
http://cs.wikipedia.org/wiki/Bezdr%C3%A1tov%C3%A1_komunikace
http://cs.wikipedia.org/wiki/Lok%C3%A1ln%C3%AD_s%C3%AD%C5%A5
http://cs.wikipedia.org/wiki/Internet
http://cs.wikipedia.org/wiki/Multiplexov%C3%A1n%C3%AD
http://cs.wikipedia.org/wiki/Digit%C3%A1ln%C3%AD


6. Přehled základních a mateřských škol v MAS Regionu Poodří.

7. Mapa Moravského Kravařska

8. Přehled tras pro pěší turistiku a přehled cyklotras.

9. Přehled stravovacích zařízení

10. Přehled ubytovacích zařízení

11. Přehled kulturních zařízení a památek

12. Dotazník

13. Otázka číslo 1

14. Otázka číslo 2

15. Otázka číslo 3

16. Otázka číslo 4

17. Otázka číslo 5

18. Otázka číslo 6

19. Otázka číslo 7

20. Otázka číslo 8

21. Otázka číslo 9

22. Otázka číslo 10

23. Otázka číslo 11

24. Otázka číslo 12

25. Otázka číslo 13

26. Otázka číslo 14

27. Otázka číslo 15

28. Otázka číslo 16


