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Úvod

V dnešní  době  by  nemělo  být  nikomu  lhostejné  to,  co  se  děje  nebo  se  v blízké 

i  vzdálené  budoucnosti  dít  bude v jeho místě  bydliště  a  blízkém okolí.  Každý by se  měl 

alespoň trochu zajímat o to, jakým směrem se bude dále rozvíjet jeho obec, město, region, 

kraj i celá země, ve které žije. Měl by se zamyslet a položit si otázku, zda místo, ve kterém 

žije je pro něj to pravé, zda mu vyhovuje takové jaké je nebo je třeba myslet na budoucnost 

a na další rozvoj, aby se zde žilo co nejlépe. Pokud bude takto člověk uvažovat, je to správný 

směr do budoucna.  Každý územní celek se snaží o další  rozvoj, nechce zůstat  zaostalým, 

ale chce vytvářet stále lepší podmínky pro život svých obyvatel. 

Téma,  které  jsem  si  vybral  pro  zpracování  této  diplomové  práce  je  rozvojová 

koncepce Regionu Poodří. Toto téma mě velmi zaujalo pro svou aktuálnost, protože rozvoj 

se  týká každé  obyvatele  územního  celku a  jelikož  sám bydlím v jiné části  Poodří  a  vím, 

že  tento  region  je  velmi  bohatý  po  kulturní  stránce,  nabízí  mnoho  způsobů  sportovního, 

turistického a rekreačního vyžití, má zachovalé životní prostředí apod. a má tedy velmi dobrý 

potenciál pro další rozvoj do budoucna. 

Co  se  týče  základního  cíle  mé  diplomové  práce,  pokusil  jsem  se  tedy  přiblížit 

a popsat Region Poodří, zjistit jeho stávající stav a nastínit možnosti dalšího budoucího směru 

rozvoje, který je nutný pro naplnění vytýčené vize.

Diplomovou práci jsem rozdělil na dvě velké části a před vypracováním teoretické 

části jsem si vytýčil  metodiku zpracování.  Teoretickou část jsem rozdělil  na dvě kapitoly, 

které jsem pak dále rozčlenil na jednotlivé podkapitoly obsahující obecné informace o dané 

problematice.  V praktické  části,  kterou  jsem  rozčlenil  na  tři  kapitoly  se  zaměřuji 

na  charakterizování  Regionu  Poodří.  První  kapitola  v  této  části  je  zaměřena 

na socioekonomickou analýzu  Regionu. Zde jsem charakterizoval  region  z jeho historické 

a geografické stránky a rozebral jsem oblasti,  které jsou pro rozvoj jakéhokoliv územního 

celku  velmi  důležité.  Zaměřuji  se  na  oblast  sídelní  struktury,  demografického  vývoje, 

hospodářské  situace  regionu,  sociální  a  technické  infrastruktury,  dopravní  obslužnosti, 

životního  prostředí,  kultury,  cestovního  ruchu  a  sportovního  vyžití.  Po  zpracování 

socioekonomické analýzy jsem se pokusil zpracovat SWOT analýzu a v konečné fázi této 

praktické části jsem zpracoval rozvojovou koncepci, ve které jsem vytýčil vizi, cíle a prioritní 

oblasti  společně  s opatřeními  a  aktivitami,  které  mohou  pomoci  dosáhnout  stavu,  který 

si Region Poodří vytýčil. V úplném závěru jsem danou situaci zhodnotil.



    1. Metodika zpracování a cíl práce

Metodiku zpracování mé diplomové práce mohu shrnout do několika navazujících 

kroků.   

Na  začátku  je  potřeba  definovat  a  přiblížit  teoreticky  oblasti  zabývající 

se regionálním rozvojem, regionální politikou, strategickým řízením a územním plánováním, 

které poskytují teoretický základ při tvorbě vhodných strategií pro konkrétní územní celek. 

Tyto  oblasti  tedy poskytují  základní  informace  a  souvislosti  k tvorbě,  přípravě a  realizaci 

takových strategií, které daný celek potřebuje k dalšímu rozvoji.

Další částí je zpracování strategické analýzy. Tato analýza obsahuje různé analytické 

techniky, které jsou využívány pro identifikaci vztahů mezi okolím územního celku, zahrnuje 

rovněž odvětví,  konkurenční  síly,  trh  a  zdrojový potenciál.  Základním cílem této analýzy 

je  identifikace,  analýza  a  ohodnocení  všech  důležitých  faktorů,  o  kterých  můžeme 

předpokládat, že budou mít vliv na konečnou volbu cílů a strategie.

Po  zpracování  této  analýzy  je  potřeba  získané  znalosti  o  územním  celku  použít 

pro  tvorbu  SWOT analýzy,  která  nám identifikuje  silné  a  slabé  stránky územního  celku 

a rovněž potenciální příležitosti a ohrožení, kterým musí celek čelit. SWOT analýza nám pak 

dává podklad pro formulaci vizí,  cílů a priorit,  z kterých se pak odvíjí vypracování takové 

strategie, která je tzv. řečeno ušitá na míru požadavkům územního celku a je schopna naplnit 

a dosáhnout vytýčené budoucí vize.

V konečné fázi je třeba propojit všechny získané informace ze strategické analýzy 

a SWOT analýzy a vytvořit vhodnou rozvojovou koncepci.



I. TEORETICKÁ ČÁST

    2. Základní východiska regionálního rozvoje

        2.1 Regionální politika 

Regionální  politika představuje všechny veřejné přímé i nepřímé intervence státu, 

regionu,  obcí  a  měst,  vedoucí  k lepšímu  prostorovému  rozdělení  ekonomických 

i  mimoekonomických  činností.  Lze  v ní  vidět  snahu korigovat  určité  prostorové  důsledky 

volné  tržní  ekonomiky  ve  smyslu  dosažení  dvou  vzájemně  závislých  cílů,  jimiž 

je  ekonomický  růst  a  zlepšení  sociálního  rozdělení.  Je  součástí  regionalistiky,  která  tvoří 

rámcovou, souhrnnou tématickou oblast studia prostorových jevů, procesů a vztahů. Na druhé 

straně  je  regionální  politika  považována  za  součást  hospodářské  politiky,  což  představuje 

činnost  státu  zaměřenou  na  ovlivňování  vývoje  věcí  veřejných,  bez  ohledu  na  to, 

kdo ji uskutečňuje.  Lze tudíž  říci,  že hospodářská politika představuje specifické aktivity, 

které řeší meziregionální nerovnováhu a disproporce uvnitř regionu. Lednický (2003)

Regionální  problémy byly odjakživa vnímány obyvatelstvem, odborníky i vládami 

a  samosprávou.  Spíše  záleželo  na  intenzitě  percepce  regionální  tematiky  a  jejím  odrazu 

v praktické činnosti veřejné správy. Vlastní regionální politika, respektive zájem o ni není, 

ale  až  tak  starý.  Původně  před  velkou  hospodářskou  krizí  třicátých  let,  se  tvrdilo, 

že  regionální  diferenciace  ekonomického  vývoje  je  determinována  podmínkami  národní 

ekonomiky, a je tudíž zbytečné pokoušet se toto rozdělení měnit. Z čistě teoretického hlediska 

byla  regionální  nerovnováha  považována  pouze  za  dočasný  problém  ve  všeobecném 

automatickém systému ekonomické rovnováhy. Wokoun (2008)

 Regionální  problémy  mohou  být  způsobeny  celou  řadou  faktorů  ekonomické 

i neekonomické povahy. Můžeme zmínit hlavní faktory vztahující se k ekonomickým teoriím, 

a  sice  relativně  nízkou  mobilitu  pracovní  síly  a  kapitálu  a  geografické  faktory,  zejména 

geografickou  odlehlost  a  nedostatečné  přírodní  zdroje.  Dalšími  významnými  faktory  jsou 

například  nevyhovující  ekonomická  struktura  regionu,  institucionální  faktor  (centralizující 

vliv  ústředních  institucí  může  být  do určité  míry zodpovědný za regionální  nerovnováhu) 

a psychologické faktory.  K nerovnoměrnému regionálnímu rozvoji přispívají   i  sekundární 

faktory,  jako  například  vnější  ekonomika  (technická,  finanční  a  infrastrukturální), 

demografická situace (nižší úroveň vzdělanosti), rigidita nákladů a cen. 

Koncentrace regionálních problémů do určitých území může vést ke vzniku regionů 

například s vysokou nezaměstnaností či jinými sociálními problémy, s nízkou hospodářskou 

výkonností,  se  špatnou  kvalitou  životního  prostředí,  přičemž  lze  identifikovat  několik 

základních typů tzv. problémových regionů, např. regiony s upadajícími či stagnujícími



 základními  odvětvími,  regiony  s nedostatečným  využitím  vlastních  zdrojů,  regiony 

nedostatečně vybavené přírodními zdroji a regiony hospodářsky slabé.

Diference,  nerovnosti  jsou obecně  významným podnětem společenského vývojek, 

přičemž jejích existence je žádoucí a nezbytná,  nicméně příliš  velké rozdíly mezi  regiony 

přestávají  působit  stimulačně  a  mohou  mít  nepříjemné  ekonomické  i  závažné  sociální 

a politické důsledky, a proto jsou zpravidla považovány za negativní jev. Wokoun (2008)

Velikost  nerovností  mezi  jednotlivci  i  skupinami  obyvatel  je  vládami  omezována 

souborem politik, včetně daňového systému, sociálního zabezpečení apod. Jednou z forem, 

kterou  se  vlády  snaží  o  snížení  diferencí  na  regionální  úrovni,  je  regionální  politika. 

V souvislosti  s koncepcí  regionální  politiky  je  tedy  nutno  zdůraznit,  že  existují  nejen 

významné  rozdíly  v citlivosti  společnosti  na  regionální  disparity  v různých  sférách, 

ale že existují i rozdíly v možnostech společnosti disparity v různých sférách ovlivnit. 

Regionální  politika  pak  představuje  konkrétní  projev  úsilí  společnosti  o  snížení 

(změnu) velikosti regionálních rozdílů. Rozdíly v socioekonomické vyspělosti regionu však 

nejsou jediným důvodem pro existenci regionální politiky.  Podle Wokouna „je nutno spíše 

chápat regionální politiku jako součást souboru ekonomických a sociálních (i ekologických) 

politik,  pomocí  nichž se státy snaží dosáhnout národních cílů,  jako jsou ekonomický růst, 

udržitelný  rozvoj,  kvalitní  životní  prostředí,  sociální  a  politická  stabilita,  rovnost  šancí 

obyvatel  i  rozdělování  příjmů  způsobem,  který  většina  obyvatel  považuje  za  spravedlivý 

a který je současně ekonomicky stimulující.“ Wokoun (2008, str. 23)

Značné  diference  v socioekonomické  úrovni  jednotlivých  regionů  mohou  tedy 

významně  ovlivňovat  i  celkový  hospodářský  rozvoj  státu,  včetně  sociálních  nepokojů 

až politických konfliktů. Proto se v řadě zemí začala uplatňovat regionální politika, jenž měla 

vytvořit  předpoklady  pro  zmírnění  či  až  odstranění  neúměrných  diferencí  v rozvoji 

jednotlivých  regionů  v rámci  státu  a  souběžně  přispět  ke  zvýšení  konkurenceschopnosti 

jak regionů, tak zejména celé národní ekonomiky. Existence regionální politiky tedy vyplývá 

z již zmíněných meziregionálních diferencí. Za hlavní motivy existence regionální politiky 

jsou  považovány  ekonomické  motivy  regionální  politiky,  nicméně  ani  motivy  sociální, 

ekologické či politické povahy nejsou bez významu. Wokoun (2008)

              2.1.1  Vývoj regionální politiky

Počátky regionální politiky sahají do třicátých let dvacátého století, do období velké 

hospodářské krize, kdy byla  Velká Británie postavena před problém, jak řešit  dopady této 

krize  v klasických  průmyslových  regionech.  V této  době  se  ve  Velké  Británii  výrazně 



prohloubily socioekonomické diference mezi jednotlivými regiony. Zpravidla se „propadly“ 

regiony s vysokým podílem tradičních průmyslových odvětví (těžba uhlí, hutnictví, textilní) 

a stát byl nucen přijmout určitá opatření ke zmírnění výrazně se zhoršující sociální situace 

v těchto  regionech.  Od  těchto  dob  se  ve  Velké  Británii  regionální  politika  rozvíjela 

nepřetržitě. 

Ve  Francii  a  Itálii  se  začala  regionální  politika  rozvíjet  v podstatě  až  po  druhé 

světové válce. V obou zemích se projevovaly velmi výrazné regionální dichotomie, v případě 

Francie  šlo  o  protiklad  mezi  pařížskou aglomerací  a  ostatními  regiony,  v Itálii  zase  mezi 

prosperujícím severem a zaostalým jihem. 

Ve  většině  západoevropských  zemí  se  začala  uplatňovat  regionální  politika 

na přelomu padesátých a šedesátých let. 

V současnosti  se  dá konstatovat,  že  hlavní  dokumenty  Evropské unie  nevyjadřují 

nynější  situaci  v zemích,  ale  spíše  představy  o  optimálním  obsahovém,  právním 

a institucionálním uspořádání  sféry regionální  politiky.  Ke stanoveným cílům by se měly 

jednotlivé země přibližovat, i když to není snadné, jelikož každá členská země má v této sféře 

své tradice, existující zákonodárství a instituce. Hlavním schváleným dokumentem Evropské 

unie v této problematice je Evropská charta regionálního rozvoje r roku 1983, jež se orientuje 

především  na  vymezení  sféry  regionálního  plánování,  stanovením  výchozích  zásad 

i nejaktuálnějších úkolů v evropském prostoru. V uvedeném dokumentu jsou formulovány 

následující cíle prostorového uspořádání:

 vyvážený socioekonomický rozvoj regionů

 zlepšování životních podmínek

 zodpovědné zacházení s přírodními zdroji a ochrana životního prostředí

 racionální využívání území Wokoun (2008)

2.1.2 Definice regionální politiky

Definic  regionální  politiky  existuje  celá  řada,  přičemž  žádná  z nich  nebyla 

akceptována jako všeobecně přijatelná. Přesto lze velmi obecně regionální politiku definovat 

jako  soubor  cílů,  opatření  a  nástrojů  vedoucích  ke  snižování  příliš  velkých  rozdílů 

v socioekonomické úrovni jednotlivých regionů. Wokoun (2008)

Podle Lednického „lze regionální politiku definovat jako cílevědomé působení státní 

správy  a  samosprávy  (na  úrovni  centrální,  regionální,  lokální)  na  dynamiku  a  strukturu 

rozvoje regionů a na změny v podmínkách a struktuře prostorového uspořádání národního 

hospodářství.“ Lednický (2003, str. 52). Stává se tak integrační součástí makroekonomické



 hospodářské  politiky  státu  a  realizuje  se  v úzké  součinnosti  s odvětvovými  politikami, 

strukturální  a  urbanistickou  politikou,  přičemž  sama  je  obohacuje  o  regionální  rozměr. 

Jejím smyslem je působit tržně konformními nástroji na podporu nových aktivit v regionech, 

ve kterých to vláda považuje za potřebné.

Obecně  lze  definovat  regionální  politiku  podle  Lednického  „jako  koncepční 

a výkonnou činnost státu, územní samosprávy a dalších zainteresovaných subjektů, jejichž 

cílem je podle zásad regionální politiky:

a) Přispívat k harmonickému a vyváženému rozvoji regionů.

b) Snižovat rozdíly mezi úrovněmi rozvoje jednotlivých regionů.

c) Podporovat hospodářský a sociální  rozvoj jednotlivých regionů, zejména pokud jde 

o jejich aktivizaci při nedostatečném využívání hospodářského a sociálního potenciálu 

a  podporovat  racionální  využívání  přírody  i  přírodních  zdrojů  a  zajištění  ochrany 

přírody, tj. podporovat trvale udržitelný regionální rozvoj.“ Lednický (2003, str. 52)

  

              2.1.3   Funkce, Cíle, nástroje a typy regionální politiky

Funkce regionální politiky

Aktuálním úkolem regionálního rozvoje v ČR i v jeho územně správních jednotkách 

je  aplikace  přístupů  Evropské  unie  k otázkám  regionální  politiky,  zvláště  strategii 

regionálního rozvoje. V tomto směru za zásadní považujeme tři základní funkce regionální 

politiky:

 funkce  komplexně  koordinační (slaďování  ekonomických,  sociálních 

a ekologických potřeb a i veřejných a privátních zájmů),

 funkce stabilizační (především odstraňování sociálních a ekologických nerovnováh),

 funkce  dynamizující (podpora  regionálního  a  municipálního  rozvoje,  zejména 

regionální a lokální ekonomiky). Wokoun (2008)

Cíle regionální politiky

Cíle  regionální  politiky  vycházejí  z identifikace  hlavních  regionálních  problémů 

a z pojetí státní hospodářské politiky, přičemž pro jednotlivá časová období dochází k jejich 

konkretizaci  pokud  možno  tak,  aby  bylo  možno  kontrolovat  jejich  splnění  a  souběžně 

hodnotit  účinnost  použitých  nástrojů.  Konkrétní  cíle  bývají  například  formulovány  jako 

snížení  výrazných  meziregionálních  diferencí  v úrovni  nezaměstnanosti,  v průměrných 

příjmech,  sblížení  úrovně  hrubého domácího  produktu  (v přepočtu  na  jednoho obyvatele) 

v jednotlivých  regionech.  Jako  dílčí  bývají  formulovány  cíle  povzbuzení  podnikatelských 



aktivit v regionu, zlepšit vybavenost regionu technickou infrastrukturou, povzbudit bytovou 

výstavbu v regionu, zkvalitnit ekologickou situaci v regionu apod. 

Z cílů regionální politiky jsou pak zpravidla odvozovány nástroje regionální politiky. 

K základním  opatřením  státní  regionální  politiky  náleží  tradičně  zainvestování  regionu 

technickou infrastrukturou. Nástroje regionální politiky jsou zpravidla zaměřeny na přitažení 

kapitálu a podnikatelských aktivit do regionu, stimulaci využití vnitřních rozvojových zdrojů, 

dosídlení či stabilizaci obyvatelstva v regionu a lze je členit do tří skupin. Wokoun (2008)

Nástroje regionální politiky: 

a) makroekonomické nástroje - užití makroekonomických nástrojů je limitováno celkovými 

cíli národního hospodářství. Pokud však cíle regionální politiky jsou v souladu s cíli celého 

hospodářství,  lze  využívat  jak nástrojů fiskální  politiky (snížení  sazby daní  ve vybraných 

oblastech,  regionech),  tak  i  politiky  monetární  (podpora  úvěrových  řízení  v  daných 

regionech). Dalším makroekonomickým nástrojem je protekcionismus (celní ochrana výrobků 

speciálně vyráběných v daném regionu(dovozní limity, cla).

b) mikroekonomické  nástroje  -  mikroekonomické  nástroje jsou  zaměřené  především 

na ovlivňování  rozhodování  ekonomických  subjektů působících  v regionu.  Jedná  se  např. 

o relokaci pracovních sil (podpora při nákupech nových bytů, nemovitostí) a relokaci kapitálu 

(subvence na pracovní sílu, na kapitál, zlevňování úvěrů). 

c) Ostatní  nástroje -  používají  pouze výjimečně a nepatří  mezi hlavní a zásadní nástroje 

regionální  politiky.  Jedná  se  o  institucionální  nástroje  (regionální  rozvojové  agentury) 

a  administrativní  nástroje  (různá  správní  rozhodnutí  ovlivňující  ekonomický  rozvoj  dané 

oblasti).[9]

Detailní  srovnání  uplatňování  nástrojů  regionální  politiky  v evropských  zemích 

včetně souvisejících teoreticko-metodologických klasifikací zpracoval autorský tým Wokoun, 

Mates a kol. Na základě zkoumání uplatňovaných klasifikací nástrojů regionální politiky nově 

navrhli následující strukturu nástrojů:

Nástroje nefinanční:

 administrativní nástroje (zejména legislativa),

 institucionální  nástroje  (instituce,  strategické  plánování,  programování,  řízení 

rozvoje),

 věcné a jiné nefinanční nástroje (poradenství, propagace).

Nástroje finanční:

 neinvestiční a investiční pobídky (dotace, granty, úvěry, záruky),



 kapitálové podílnictví,

 daňová zvýhodnění (daňové prázdniny, slevy na daních),

 rozpočtová zvýhodnění (dotace).[10]

Jiný  pohled  nám  poskytuje  širší  pojetí  nástrojů  regionální  politiky.  Zpravidla 

se vymezuje sedm různých kategorií nástrojů regionální politiky, které jsou běžně používány 

na národní  úrovni.  Pak v souladu s tímto pojetím lze identifikovat následující  skupiny 

„státních“ nástrojů regionální politiky:

 infrastrukturální pomoc,

 finanční podněty,

 restriktivní prostředky,

 decentralizace vládních úřadů, 

 regionální alokace veřejných investic a vládních zakázek, 

 regionální rozvojové agentury,

 makropolitické nástroje. Wokoun (2008)

Základním  nástrojem  regionální  politiky,  za  niž  ze  zákona  odpovídá  Ministerstvo 

pro  místní  rozvoj,  je  nyní  Strategie  regionálního  rozvoje  České  republiky  platná  pro  období 

2007–2013. Zabezpečuje provázanost národní regionální politiky s regionální politikou Evropské 

unie  a  také  s  ostatními  odvětvovými  politikami  ovlivňujícími  rozvoj  území,  vycházejí 

z ní regionálně zaměřené rozvojové programy financované výhradně z národních zdrojů nebo 

spolufinancované ze zdrojů Evropské unie.[9]

Vychází  ze  Strategie  udržitelného  rozvoje  České  republiky  a  v  ekonomické  oblasti 

ze Strategie hospodářského růstu. V oblasti politiky soudržnosti navazuje Strategie regionálního 

rozvoje  České  republiky  na  její  základní  programové  dokumenty  na  národní  úrovni 

"Národní  rozvojový  plán"  a  "Národní  strategický  referenční  rámec".  Cílem  strategie 

je  formulování  témat  a  aspektů  významných  pro  podporu  regionálního  rozvoje  a  zahrnutí 

regionální  dimenze do těchto politik  tam, kde je  to účelné a potřebné.  Strategie regionálního 

rozvoje  tak  představuje  strategickou  orientaci  pro  budoucí  programy  regionálního  rozvoje 

na centrální i regionální úrovni. Při uplatňování nástrojů regionální politiky je nutno využít 

určité principy, kam patří:



a) Princip  partnerství,  jenž  znamená,  že  se  počítá  s účastí  všech  zainteresovaných 

subjektů v různých stádiích rozvoje a na různé úrovní

b) Princip  subsidiarity,  při  níže  se  kompetence  posouvají  co  nejblíže  na  úroveň 

konkrétní reality.

c) Princip doplňkovosti, jež znamená, že centrální zdroje neuhrazují plné funkční krytí 

aktivit, ale pouze je doplňují.

d) Princip  solidarity projevující  se  v pomoci  a  ve  vzájemné  spolupráci  mezi 

ekonomicky vyspělými a zaostávajícími regiony.

Pro  efektivní  využití  nabízených  nástrojů  regionální  politiky  je  však  nezbytná 

existence  regionálních  orgánů  založených  na  demokratickém  principu,  či-li  regionální 

samospráva  vybavena  potřebnými  pravomocemi,  které  jsou  dány  legislativou. 

Lednický (2003)

Typy regionální politiky

Standardní ekonomická teorie  rozeznává dva základní typy regionální hospodářské 

politiky.  První  typ  je  založen  na  státním  intervencionalismu  a  druhý  typ  je  založen 

na uvolňování tržních sil na celém území státu a na samoregulující funkci tržních sil, která 

vede sama k optimální alokaci ekonomických aktivit v prostoru. Preferování samoregulační 

funkce  tržních  sil,  vedoucí  k optimální  alokaci  výrobních  faktorů  vede  ke  zdůraznění 

vlastních  možností  regionů  a  k takové  vnější  podpoře  prostřednictvím  státu,  která 

je  jen dodatkem k vlastní  regionální  svépomoci.  Přitom objektem regionální  politiky jsou 

region a sídla. 

Jinak  řečeno,  v Evropě  se  historicky  vyvinuly  dva  přístupy  k regionální  politice. 

Jedná se o tyto formy regionální politiky:

 Exogenní  regionální  politika, která  je  orientována  na  vnější  rozvojové  impulsy, 

jež  jsou  většinou  představovány  pobídkovým  systémem  (intervencemi)  státu 

pro  podporu  mobility  výrobních  faktorů  z vyspělých  regionů  do  regionů  málo 

rozvinutých. V podstatě se jedná o politiku mobilizace kapitálu.

 Endogenní  regionální  politika  je  založena  na  uvolňování  i  mobilizaci  vnitřních, 

vlastních  regionálních  faktorů  a  vytváření  podmínek  pro  rozvoj  regionálního 

potenciálu zdrojů i struktury směrem zdola nahoru. Zde se uplatňují takové faktory, 



jako  jsou  lidský  kapitál,  technické  a  organizační  znalosti  a  vědomosti,  regionální 

institucionální infrastruktura apod. Lednický (2003)

              2.1.4   Regionální politika v České republice

V současnosti  je  česká  regionální  politika  chápána  jako  koncepční  činnosti  státu, 

regionálních  a  místních  orgánů,  jejímž  cílem je  přispívat  k vyváženému  a  harmonickému 

rozvoji  jednotlivých  regionů  v ČR,  ke  snižování  neodůvodněných  rozdílů  mezi  úrovněmi 

rozvoje jednotlivých regionů a ke zlepšení regionální hospodářské struktury. 

Regionální politika tedy:

 představuje koncepční a výkonnou činnost státu a územních samosprávných orgánů,

 stanovuje  hlavní  směry  a  strategické  cíle  regionálního  rozvoje  na  jednotlivých 

úrovních,

 tj. národních a regionálních,

 vytváří metody a postupy k zajištění realizace stanovených cílů a priorit,

 se  uskutečňuje  především  prostřednictvím  systémových  opatření  na  podporu 

regionálního rozvoje. Úsilí o vyvážený rozvoj není pojímáno jako snaha o zajištění 

stejného rozvoje ve všech regionech. Cílem tohoto úsilí je, aby vývoj v celém státě 

i v úrovni regionů byl proporcionální, nekrizový, byla vytvořena rovnost šancí regionů 

a byl plnohodnotně využíván jejich demografický, přírodní, hospodářský a případně 

i další potenciál. Wokoun (2008)

              2.1.5   Legislativní rámec české regionální politiky

Podle zákona č. 248/2000 Sb., o podpoře regionálního rozvoje je podpora regionálního 

rozvoje zaměřena na :

a) rozvoj podnikání, s cílem zlepšení hospodářské struktury vytváření nových nebo stabilizaci

    ohrožených pracovních míst,

b) rozvoj lidských zdrojů a další opatření v oblasti trhu práce,

c) výzkum a technologický vývoj,

d) rozvoj cestovního ruchu,

e) zlepšování vybavení regionu infrastrukturou a zajištění dopravní obslužnosti,

f) rozvoj tělovýchovných, sportovních a mládežnických aktivit a kultury včetně památkové

   péče, pokud vytváří nová pracovní místa,

g) rozvoj občanské vybavenosti,

h) rozvoj služeb sociální péče a sociální pomoci,

i) zajištění dostupnosti a zlepšování úrovně poskytování zdravotnických služeb,



j) opatření k ochraně životního prostředí,

k) vznik právnických osob a tvorbu programů v regionu sloužících k jeho celkovému rozvoji,

l) provádění pozemkových úprav, 

m) dosažení dalších cílů u regionu uvedených v  § 4 odst. 2 písm. b), jsou-li v souladu

     s důvody, pro něž byl region vymezen,

n) dosažení jiných cílů stanovených v programu rozvoje územního obvodu kraje u regionů

     v tomto programu vymezených. Lednický (2003)

S problematikou regionální politiky na úrovni ČR souvisí také následující zákony:

  zákon č. 531/1990 Sb., o místních finančních správách, v platném znění,

 zákon č. 63/1991 Sb., o ochraně hospodářské soutěže, v platném znění,

 zákon č. 244/1992 Sb., o posuzování vlivu na životní prostředí, v platném znění,

 zákon č. 199/1994 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění,

 ústavní zákon č. 347/1997 Sb., o vytvoření vyšších územních samosprávných celků, 

v platném znění,

 zákon č. 59/2000 Sb., o veřejné podpoře, v platném znění,

 zákon č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), v platném znění,

 zákon č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské řízení), v platném znění,

 zákon č. 218/2000 Sb., rozpočtová pravidla, v platném znění,

 zákon č.  250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů,  v platném 

znění,

 zákon č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě, v platném znění,

 zákon č. 47/2002 Sb., o podpoře malého a středního podnikání,

 zákon  č.  420/2004  Sb.,  o  přezkoumávání  hospodaření  územních  samosprávných 

celků a dobrovolných svazků obcí, v platném znění. Wokoun (2008)



    3. Problematika strategie a regionálního rozvoje

        3.1 Strategické řízení a územní plánování

              3.1.1  Strategické řízení

Strategie je pojem, který se dostal do různých oblastí lidských aktivit a v současnosti 

se stal tento pojem velmi frekventovaným, neboť je jedním z klíčových pojmů strategického 

plánování, jež lze pojmově chápat jako pojem nadřazený. 

Je  to  slovo řeckého původu a  našlo  širší  uplatnění  nejdříve  ve  vojenství,  neboť 

původně  toto  slovo  označovalo  „umění  vést  válku“,  „válečné  umění“,  a  „způsob  vedení 

války“.  Postupně  toto  slovo  našlo  širší  uplatnění  v dalších  oborech  lidské  činnosti 

a  zdomácnělo  zejména  v oblasti  řízení,  neboť  patří  k základním  pojmům  této  oblasti. 

Lednický (2003)

Význam slova strategie

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)

Podle Lednického lze říci, že „strategie je vymyšlení všech rozsáhlých velkolepých 

kombinací, které připravují co nejvýhodnější pozici pro uplatnění konkrétní potřebné taktiky.“ 

Lednický (2003, str.72)

Strategie je určení základních dlouhodobých cílů subjektu, způsobu jejich dosažení 

a alokace zdrojů nezbytných pro uskutečnění těchto cílů. Wokoun (2008)

Strategické řízení

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. 

Sedláčková (2000)

Strategické řízení uskutečňované top managementem, případně 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 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)

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

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

Rozdíly mezi taktickým, operativním a strategickým řízením

Taktické a operativní řízení:

1. Zabývá se cíly, které jsou odvozeny od vytvořených cílů vyšších úrovní.

2. Cíle jsou především ovlivňovány zkušeností s minulým vývojem.

3. Cíle jsou zadávány formou subcílů a přiřazovány jednotlivým funkčním jednotkám.

4. Řídící pracovníci jsou úzce spojeni se svou funkcí, případně profesí.

5. Výsledky řídící práce jsou hodnoceny bezprostředně či okamžitě po dosažení 

    (či nedosažení) cílů.

6. Pravidla hry jsou dobře známa, problémy jsou dobře strukturované, opakované. Zkušení

    pracovníci se mohou v průběhu realizace cílů cítit kompetentní, suverénní a uplatňovat 

    rutinní a standardní přístupy.

Strategické řízení:

1. Zabývá se především určováním a hodnocením nových cílů a strategií.

2. Nové cíle a strategie mohou být diskutabilní, sporné; zkušenosti týkající se realizace cílů

    jsou většinou minimální.

3. Cíle mají celopodnikový význam a platnost.

4. Řídící pracovníci mají mít celopodnikový rozhled a mají být orientováni zejména na okolí

   firmy.

5. Dosažení cílů je možno hodnotit až s delším časovým odstupem

6. Minulá zkušenost je pro „novou hru“ zpravidla irelevantní, problémy jsou špatně

    strukturované, většinou unikátní. Řídící pracovníci musí být při řešení problémů kreativní



    a vynakládat neustále nová úsilí. Keřkovský – Vykypěl (2002)

              3.1.2 Proces strategického řízení regionu

Proces (cyklus) strategického řízení od deklarace záměru po jeho realizaci zahrnuje 

velké množství vzájemně provázaných aktivit. Lze je rozdělit do tří základních fází. 

Jsou jimi:

1. strategická analýza,

2. strategický výběr (návrh strategie),

3. implementace (realizace) strategie.

1. Strategická analýza

Strategická  analýza  vytváří  výchozí  poznatkovou základnu  umožňující  pochopení 

problému  strategie  v organizaci  (v  kraji,  mikroregionu,  obci).  Jejím výsledkem by mělo 

být poznání:

 k jakým změnám dochází a jak ovlivňují region a jeho aktivity?

 jaké jsou zdroje a kvalifikace regionu a zda mohou být základem nějakých zvláštních 

výhod nebo vytvořit nové možnosti?

 jaké jsou aspirace lidí a skupin, spojených s regionem – občanů, politiků, podnikatelů, 

manažerů,  vlastníků  a  dalších,  zejména  těch,  kteří  jsou  potenciálními  investory  – 

a jak tyto skupiny ovlivňují budoucí vývoj regionu?

Účelem strategické analýzy tedy je formulovat klíčové vlivy na současný a budoucí 

vývoj regionu a možnosti, jaké jsou z hlediska prostředí (vnitřního i vnějšího) a kvalifikací 

regionu  dostupné.  Strategická  analýzy  by  měla  být  účelová,  svým  pojetím  dynamická 

a charakterem problémově orientována. 

2. Strategický výběr (návrh strategie) 

Strategický výběr je klíčovou – invenční, tvůrčí – fází procesu.  Zpravidla sestává 

z následujících kroků:

 identifikace základních atributů (podstatných znaků) strategického záměru – kde jsme 

a kam se chceme dostat,

 hledání,  vytváření  a  formulování  možných  variant  cest  k dosažení  globálního  cíle 

strategie,

 zhodnocení  variant  a  výběr  strategických  možností  –  stanovení  strategických  cílů 

a cest jejich dosažení.



3. Implementace (realizace) strategie

Implementace strategie se zabývá nejširším kontextem převodu strategie do praxe. 

Musí srozumitelně a kontrolovatelně stanovit:

 způsob realizace postupů a metod stanovených v taktické fázi,

 úkoly, které je třeba provést,

 manažerskou zodpovědnost za úspěšné uvedení strategie do praxe,

 změny v činnosti a organizační struktuře regionu nebytné pro realizaci strategie,

 potřeby  adaptace  souvisejících  systémů  využívaných,  resp.  majících  bezprostřední 

vztah k řízení regionu,

 odpovědnost jednotlivých organizačních útvarů regionu,

 způsob informačního zabezpečení procesu,

 zdrojové  zajištění  realizace  celé  strategie,  vč.  případných  změn  v současném 

mechanismu financování,

 personální zajištění procesu (stávajícími pracovníky, přeškolením pracovníků, novými 

lidmi – zpravidla jde o jejich kombinaci),

 způsob provádění monitoringu průběhu realizace a dosažených výsledků strategie,

 způsob realizace zpětné vazby a

 využití strategie pro zlepšování, resp. vytváření image regionu. Wokoun (2008)

  3.1.3 Strategický plán jako nástroj strategického řízení regionu nebo obce

Strategický plán rozvoje regionu by měl být klíčovým nástrojem strategického řízení. 

Rozhodnutí o další orientaci a cestách rozvoje kraje či obce je nejdůležitější a nezastupitelnou 

pravomocí  voleného  managementu.  Nemělo  by  se  proto  stávat,  že  toto  rozhodnutí 

zastupitelstvo deleguje na nějaký jiný subjekt.

Strategický plán rozvoje kraje (obce), jako základní dokument strategického řízení 

deklarující dlouhodobé cíle rozvoje kraje (obce), vymezující základní cesty (priority) jejich 

dosažení a zakládající kontinuitu jeho rozvoje na 10-15 let, má svou společensko-politickou, 

systémovou a věcnou dimenzi. 

Nelze stanovit, která z těchto dimenzí je významnější, neboť všechny působí přísně 

synergicky. Jejich provázaná existence působí akceleračně – efekty násobí, absence kterékoliv 

z nich působí retardačně – efekty výrazně omezuje.



Jak interpretovat základní dimenze strategického plánu:

 společensko-politická  dimenze –  Strategický  plán  je  všeobecnou  dohodou 

s relevantními  politickými  silami a občany o tom,  kam má kraj  (obec)  v horizontu 

strategie dospět,

 systémová dimenze – Strategický plán je nástrojem strategického řízení kraje (obce) a 

zapadá do soustavy strategických a programových dokumentů České republiky,

 věcná  dimenze –  Strategický  plán  je  obsahově  orientován  na  klíčové  problémy 

(hlavní články, priority) dlouhodobého rozvoje kraje (obce).

Strategický  plán  nemůže  být  izolovaným dokumentem.  Ze  systémového  pohledu 

by  měl  být  jedním  ze  stavebních  kamenů  v systému  strategického  řízení  regionálního 

a municipálního rozvoje, hierarchicky rozvíjeného z úrovně Evropské unie přes úrovně České 

republiky a krajů až do úrovně obcí. Wokoun (2008)

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 realizována 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)

  3.1.4 Obsah a postupy územního plánování venkovských oblastí a krajiny 

Úkolem územního plánování je řešit funkční využití území, jeho organizaci, věcnou 

a  časovou  koordinaci  výstavby  a  jiné  činnosti  ovlivňující  rozvoj  území.  Má  vytvářet 

předpoklady  pro  soulad  přírodních,  civilizačních  a  kulturních  hodnost  v území  s hlavním 

důrazem na péči o životní prostředí a jeho hlavní složky – půdu, vodu a ovzduší. Je činností 

soustavnou a komplexní. Vychází z poznatků přírodních, technických a společenských věd, 

z vlastních průzkumů a rozborů řešeného území a z dalších podkladů o řešeném území. 

Hasík (2003)

Podle Sýkory má územní plánování  „posoudit  současný stav určeného správního 

(katastrálního)  území,  tj.  vesnice  a  její  krajinné  části,  a  má  navrhnout  účelné  využití 

vymezených ploch a pozemků, jejich vzájemné uspořádání a vazby, nezbytné pro harmonický 

rozvoj.“ Sýkora (2002, str. 65). 

Rovněž má zajistit ochranu veřejných zájmů, přiměřené využívání přírodních zdrojů 

a možnost  rozvíjení aktivit  fyzických a právnických osob. Má zamezit  negativním vlivům 

z činnosti lidí na půdu, ovzduší a vodu. Sýkora (2002)

Vymezení základních pojmů:

PROSTOR – je nekonečná množina všech bodů v universu (vesmíru), definovatelná

systémem trojrozměrných souřadnic a časem.

ÚZEMÍ -  je část povrchu Země, vymezena účelově, se zahrnutím prostoru pod povrchem 

vymezeného území  i  nad ním.  Pojem „území“  v územním plánování  především vymezuje 

rozsah zájmového prostoru určitého územního plánu. Řešené území se pro účely územního 

plánování rozlišuje podle velikosti na 3 skupiny: 

a) velký územní celek, na kterém je umístěno více obcí,

b) obce  nebo  města  podle  zákona  o  obcích  (starší  název  sídelní  útvar  jako 

souvislá jednotka osídlení od ostatních jednotek osídlení prostorově oddělena),

c) část  obce  nebo  zóna  (většinou  s určitým  způsobem  využití  –  rekreační, 

průmyslové apod.)

PLÁNOVÁNÍ – je myšlenkový proces a jeho zhmotnělá podoba (text, tabulky, grafy, nosiče 

informací v software, medializace) určující postup pro dosažení vytýčeného cíle a určující



 odpovídající  prostředky.  Plánování  může  být  krátkodobé  nebo  dlouhodobé,  podle  druhu 

technické, územní, regionální, finanční, organizační apod.

ÚZEMNÍ PLÁNOVÁNÍ – je soustavná činnost pro usměrnění (řízení) vývoje (uspořádání) 

v určitém území. Územní plánování má specifické znaky:

a) dlouhodobost,

b) velký rozsah řešeného území a počtu obyvatel,

c) týká se četných zájmových skupin, jejichž zájmy má koordinovat,

d) ovlivňuje kvalitu života a životní prostředí,

e) je permanentní činností, většinou je cyklicky obnovováno, 

f) základní úkoly určuje v ČR zákon.

Obecným cílem územního plánování je optimální využití území podle kritérií ekologických, 

kulturních,  stavebně  technických  a  ekonomických.  Konkrétním  cílem je  zlepšit  vybavení 

a funkci území pro stanovené účely v souladu se zajištěním přírodních a civilizačních hodnot.

ÚZEMÍ PLÁN – je projekt (dokumentace) záměru jak uspořádat území v budoucích letech. 

Konkrétně  obsahuje  určení  ploch  v území  k využití  rozlišenému  podle  hlavních  účelů, 

tzv. funkční využití ploch.

FUNKČNÍ VYUŽITÍ  PLOCH –  je  územně  plánovací  členění  řešeného  území  na  dílčí 

plochy odlišné svým specifickým určením, např. plochy obytné, veřejného vybavení, výrobní 

(průmyslové, zemědělské, sklady),  sportu a rekreace, veřejné zeleně, jiné zeleně, dopravní, 

vodní, technického vybavení apod.

URBANISMUS – obsahuje metody, postupy a činnosti k harmonickému usměrnění lidského 

osídlení. Vychází z architektury.  Využívá se při řešení zástavby měst, obcí a krajiny, často 

jako nástroj v územním plánování.

KONCEPCE – znamená určení zásad řešení určitého problému dlouhodobě, na více let.

URBANIZACE – znamená postupné soustřeďování obyvatel do sídel městského rázu.

ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ –  je  vše,  co  z okolí  působí  na  organismus,  který  je  subjektem 

životního prostředí.

PROSTŘEDÍ BIOLOGICKÉ – je souhrn podmínek, v nichž žije organismus

EKOLOGIE – je věda o vztazích mezi organismy a jejich prostředím.

INFRASTRUKTURA – je souhrn odvětví ekonomiky, usnadňující tok statků a služeb mezi 

výrobci a spotřebiteli.

TECHNICKÁ INFRASTRUKTURA – je souhrn ploch, podzemních i nadzemních staveb 

a  zařízení  zpravidla  nevýrobního  charakteru,  která  mají  umožňovat  řádný  provoz  území 

včetně výrobních činností. Hasík (2003)



Územní plánování ve svých úkolech a činnostech určuje:

a) limity využití území,

b) funkční a prostorové uspořádání území,

c) asanace, rekonstrukce nebo rekultivace území,

d) ochranu chráněných území, chráněných objektů, oblastí klidu, ochranných pásem a tato

    území vymezuje, pokud nevznikají podle jiných předpisů,

e) zásady pro věcnou a časovou koordinaci místně soustředěné výstavby,

f)  posouzení územně technických důsledků připravovaných staveb a jiných opatření v území

    a určuje odpovídající řešení důsledků,

g) umístění staveb a územně technické, urbanistické a architektonické zásady pro jejich 

    projektové řešení a pro jejich zhotovení,

h) zdroje a rezervy území pro jeho další rozvoj,

i) podklady pro tvorbu koncepcí výstavby a koncepcí technického vybavení území,

j) pořadí výstavby a využití území,

k) územně technická a organizační opatření pro optimalizaci využití území,

l) území dotčená požadavky ochrany obyvatelstva. Hasík (2003)

Základními nástroji územního plánování jsou:

 územně plánovací podklady (ÚPP) – urbanistická studie, územní generel,  územní 

prognóza, územně technické podklady

 územně plánovací dokumentace (ÚPD) – územní plán velkého celku, územní plán 

obce, regulační plán části obce

 územní rozhodnutí  (ÚR) –  vymezení  určitého  území  pro konkrétní  účel  (provádí 

stavební úřad) Sýkora (2002)

Územně plánovací podklady (ÚPP)

a) Urbanistická studie – řeší územně technické, urbanistické a architektonické podmínky

    využití území. Zpravidla se tato studie zpracovává pro zjištění různých alternativ

    využitelnosti určeného prostoru prostřednictvím variantních nebo alternativních řešení 

    vybraných problémů v území.

b) Územní generel – řeší podrobně otázky územního rozvoje jednotlivých složek osídlení

     a krajiny. Zpracovává se tehdy, je-li účelné ověřit samostatné řešení některé složky



osídlení a krajiny, která má podstatný vliv na využití krajiny.

c) Územní prognóza – slouží k prověření možností dlouhodobého rozvoje území na

    základě rozboru zemně technických podmínek, stavu životního prostředí území,

    demografických i sociologických podkladů a ekonomických předpokladů rozvoje

     území. Obvykle se územní prognóza zpracovává pro území více obcí nebo většího

     územního celku, například kraje.

d) Územně technické podklady – jsou účelově zaměřené a soustavně doplňované

     soubory údajů, charakterizující stav a podmínky území. Tyto podklady se průběžně

     aktualizují a jsou zpracovávány tak, aby umožnily především účelové využití pro

      sestavení územního plánu a případně i pro další potřeby veřejné správy. 

      Lednický (2003)

Územně plánovací dokumentace (ÚPD)

      a) Územní plán velkého územního celku – zpracovává se pro území více obcí. Stanoví

           uspořádání a limity řešeného území, vymezí významné rozvojové plochy, hlavní

           koridory dopravy a technické infrastruktury, územní systémy ekologické stability 

           a další územní speciálních zájmů.

       b)Územní plán obce – stanoví urbanistickou koncepci, řeší přípustné, nepřípustné,

          případně podmíněné funkční využití ploch, jejich uspořádání, a základní regulaci území

          a vymezuje hranice zastavitelného území obce. Také se vyznačí hranice současně 

          zastavěného území obce. Územní plán obce se zpracovává pro celé území obce, méně

          často – po dohodě schvalujících orgánů – pro území více obcí.

       c) Regulační plán – určuje využití jednotlivých pozemků a určuje regulační prvky

           plošného a prostorového uspořádání. Pokud pro řešené území není schválen územní 

           plán obce, určuje regulační plán hranice zastavitelného území a také se vyznačí hranice

           současně zastavěného území obce. Hasík (2003)

Návrh územního plánu obce obsahuje:

1. Textovou část – hlavní cíle řešení, vazba na předchozí urbanistickou dokumentaci,

 vyhodnocení úkolů zadání (programu rozvoje obce), výsledky průzkumu a rozborů, limity 

využitelnosti  území,  návrh  urbanistické  koncepce  a  regulativů,  návrh  dopravního  řešení, 

inženýrských  sítí,  krajinných  úprav,  vymezení  veřejně  prospěšných  staveb,  vyhodnocení 

důsledků urbanistického řešení na zemědělskou a lesní půdu, řešení zátopového nebezpečí,



 požadavků civilní ochrany a obrany státu, určení závazných a směrných částí, doba platnosti 

ÚPO a možnost jeho aktualizace.

2. Grafickou část,  která obsahuje mapu širších vztahů obce, výkres současného stavu sídla 

(funkční  skladba),  výkres  urbanistické  a  památkové  hodnoty  sídla,  rozborová  mapa  sídla, 

výkres limitů územního rozvoje, návrh územního plánu (hlavní výkres), regulativy územního 

plánu,  výkres  veřejně  prospěšných  staveb,  výkres  dopravního  řešení,  výkres  vodovodní, 

kanalizační,  plynovodní  sítě,  vyhodnocení  důsledků  urbanistického  řešení  na  zemědělský 

a lesní půdní fond, mapa krajinných úprav. Sýkora (2002)

Proces vniku územně plánovací dokumentace:

Pořizování  a  zpracování  územní  dokumentace  je  upraveno  legislativou  (zákon, 

vyhláška). Jedná se o přesně stanovený průběh její tvorby. Z hlediska důležitosti se jedná     

 o tyto činnosti:

 Přípravné práce  , které zahrnují vymezení řešeného území v terénu i na mapových 

podkladech,  shromáždění  dostupných  podkladů  a  informací  o  stavu  území 

i  o  záměrech  jeho  budoucího  využití  v rozsahu  potřebném  pro  zpracování 

a vyhodnocení shromážděných podkladů.

 Průzkumy  a  rozbory   představují  vyhodnocení  současného  stavu  a  podmínek 

využívání území, rozvojové tendence i možnosti , problémy a střety zájmu v řešeném 

prostoru, limity využití území vyplývající z právních předpisů a správních rozhodnutí. 

Výsledkem tohoto provádějícího kroku je formulace problémů, které je nutno řešit.

 Zadání  územně plánovací  dokumentace   představuje  zejména  pokyny  pro  řešení 

hlavních  střetů  zájmu  a  problémů  v území,  stanovení  podmínek  rozvoje  území 

a ochrany jejich hodnost, stanovení požadavků na zpracování alternativ nebo variant 

řešení. Tato etapa je svěřena pořizovateli dokumentace.

 Vlastní zpracování dokumentace   představuje vypracování konceptu řešení zpravidla 

v alternativách nebo variantách zpracovatelem.

 Posouzení  zpracování  územní  dokumentace   je  velmi  důležitým  krokem, 

který realizuje  zadavatel.  Jedná se  o  posouzení,  jak pořizovatel  naplnil  požadavky 

zadání a vybrání vhodné alternativy řešení, která bude dopracována podle připomínek 

zadavatele včetně případného uplatnění dalších požadavků.

 Stanovisko  nadřízeného  orgánu  územního  plánování   k návrhu  územního  plánu 

nebo  regulačního  plánu  je  výsledkem  posouzení  souladu  územního  plánu  daného 

prostoru s územními plány nadřízených územních celků a s ostatními platnými



 právními předpisy. Nezbytnou součástí stanoviska nadřízeného orgánu je i stanovisko ke 

zprávě  pořizovatele  o  postupu vyhodnocení  a  vyřízení  připomínek  a  všech  stanovisek 

k předloženému dokumentu.

 Schválení  územně  plánovací  dokumentace    představuje  proces  konečného 

zhodnocení zpracovaného materiálu. Územní plány velkých územních celků schvaluje 

Ministerstvo pro místní  rozvoj,  územní plány obcí a regulační plány zastupitelstvo 

dané obce, územně plánovací dokumentaci z území vojenských újezdů Ministerstvo 

obrany.  V souladu  se  zákonem  si  může  vyhradit  schválení  územně  plánovací 

dokumentace vláda. Schvalující orgán připravuje pro schvalování tyto dokumenty:

a) Návrh usnesení o schválení územně plánovací dokumentace.

b) Návrh vyhlášení závazné části územně plánovací dokumentace.

Po schválení je územně plánovací dokumentace uložena u pořizovatele. Pořizovatel 

současně vydá obecně závaznou vyhlášku obce o závazné části územního plánu obce nebo 

regulačního plánu. Lednický (2003)

Současné územní problémy venkova:

Současný  stav  našich  vesnic  a  krajiny  je  výsledkem  dlouholetého  historického 

vývoje. Tento stav je v jednotlivých částech našeho území rozdílný, protože byl ovlivňován 

různými geografickými, klimatickými a přírodními podmínkami a různým rozsahem lidských 

činností. Vedle celé řady pozitivních jevů v uspořádání a ve využívání venkovského prostoru, 

existuje množství územních problémů, které musí územní plánování řešit, nebo je omezit.

Ve vesnicích je to nejčastěji:  nevhodné umístění staveb, nevhodný rozsah výstavby v dané 

lokalitě, nevhodná funkce a provoz v dané lokalitě, poškození struktury historického jádra,

chybějící vybavenost obce, dopravní zásady, vodohospodářské závady, estetické závady,

nedostatek veřejné zeleně.

V krajině je to nejčastěji:  nadměrný rozsah orné půdy,  poškození  půdy vodní a větrnou 

erozí, nedostatek trvalých travních porostů, nevyhovující tvary zemědělské půdy pro strojní 

obdělávání, nedostatek  polních  cest, nevyrovnaná  ekologická  stabilita  krajiny,  převaha 

nestabilních ploch, nedostatek vodních zásob v krajině, nedostatek vodu zachycujících prvků,

nebezpečí  záplav, narušení  čistoty  povrchových  a  podzemních  vod, nebezpečí  narušení 

charakteru krajiny, zejména jejich chráněných částí, nedostatek rozptýlené zeleně, nebezpeční 

poškození nerostného bohatství, nedořešená úprava krajiny po velkoplošné těžbě

nedostatek zařízení pro turistickou využitelnost krajiny, Sýkora (2002)



               3.1.4.1 Územní plánování a problematika udržitelného rozvoje

Myšlenka udržitelného rozvoje je výsledkem mnohaletého hledání,  které započalo 

potí,  co se ukázaly jako nereálné modernistické představy o neomezením růstu založeném 

na  zdánlivě  nevyčerpatelných  zdrojích  přírody  a  na  technickém  pokroku  spojeném 

s vymoženostmi  průmyslové  revoluce.  Vztah  člověka  a  přírody,  respektive  schopnost 

přírodních  zdrojů  uspokojit  potřeby  rostoucí  lidské  populace,  je  základním  tématem 

udržitelnosti rozvoje nastoleným již v 19. století. Diskusi o tématu dostatečnosti přírodních 

zdrojů  a  jejich  spotřebovávání  vyvolaly  alarmující  zprávy  o  zhoršujícím  se  životním 

prostředím a  světová  energetická  krize  na  počátku  sedmdesátých  let  20  století.  Odpověď 

na poznání o existenci hranic růstu daných vyčerpatelností a poškoditelností přírodních zdrojů 

v té  době  hledali  především ekologové.  Na bázi  ekologie  vznikl  silný  myšlenkový  proud 

prosazující ochranu přírodních systémů vůči dílčím zájmům ekonomického růstu a sociálního 

blahobytu.  Tento  proud  se  v poslední  třetině  20.  století  vnitřně  diferencoval  na  široké 

názorové spektrum. Maier (2008)

Vymezení udržitelného rozvoje:

Udržitelný  rozvoj  uspokojuje  potřeby  současné  generace,  aniž  by  ohrožoval 

podmínky života budoucích generací.

Pilíře udržitelného rozvoje:

Z definice udržitelného rozvoje se odvozují tři pilíře udržitelnosti, které by měly být 

ve vzájemné rovnováze.

a) Ekologický pilíř – princip udržitelného rozvoje se nejčastěji vztahuje k ekologickému 

/ enviromentálnímu pilíři při argumentaci týkající se hospodaření s přírodními zdroji.

b) Sociální  pilíř  – je  definován  jako  soudržnost  (koheze)  společenství  obyvatel. 

K dosažení  sociální  udržitelnosti  musí  být  vztahy populace,  kapitálu  a  technologie 

ve  společnosti  konfigurovány  tak,  aby  životní  úroveň  každého  jednotlivce  byla 

adekvátní a bezpečná.

c) Ekonomický pilíř – ekonomická stránka udržitelnosti je úzce propojena se stránkou 

sociální.  Hlavním proud  ekonomické  vědy  a  zejména  ekonomická  praxe  se  zatím 

zabývá především otázkou ekonomického růstu a hledá cesty, jak tohoto růstu pokud 

možno trvale dosahovat. Maier (2008)



Význam územního pohledu na udržitelný rozvoj

Území je  z ekologického hlediska  nenahraditelný  a  neobnovitelný  zdroj.  Územní 

rozvoj, tedy změna využívání území s cílem jeho ekonomického zhodnocení, bývá zpravidla 

spojen  se  stavební  činností.  Zejména  změna  nezastavěného  území  na  území  zastavěné 

znamená  významný  zásah  do  přírodního  prostředí.  Pokud  by  došlo  k poškození  nebo 

znehodnocení  přírodních  zdrojů  v území,  bude  to  zpravidla  mít  dlouhodobé  důsledky 

a  revitalizace  usilující  o  obnovení  jeho  užitné  hodnoty  bývá  v takovém  případě  spojená 

s velkými náklady. 

Pro  udržitelný  rozvoj  má  způsob,  jak  nakládáme  s územím  a  jak  tento  zdroj 

využíváme, nesporně klíčový význam. V území se uskutečňují a často také střetávají záměry 

soukromých  investorů.  Udržitelný  rozvoj  území  je  nesporně  veřejným  zájmem. 

Proto je ve veřejném zájmu i koordinovat a regulovat územní rozvoj, a tím předejít územním 

střetům a takovému využití území, jež by bylo v rozporu s udržitelným rozvojem, popřípadě 

takové již existující středy a využívání odstranit.

Při  aplikaci  principu  udržitelného  rozvoje  pro  územní  rozvoj  regionů,  měst 

a  venkovských  obcí  nevystačíme  jen  s nějakými  jednoduchými,  univerzálně  použitelnými 

předpisy či recepty. Různé země, regiony a různá města či venkovské obce mohou v různých 

obdobích a různých situacích sledovat rozdílné priority udržitelného rozvoje svého území. 

Starost  o  to,  aby  byl  rozvoj  udržitelný,  bývá  zpravidla  oslabená  tehdy,  je-li  společenství 

obyvatel  území  vystaveno  nejelementárnějším  existenčním  problémům  způsobeným 

krizovými situacemi, jako jsou následky války, přírodní katastrofy nebo ekonomický úpadek. 

Princip udržitelného rozvoje také bývá opomíjen v obdobích velkých transformačních změn 

v ekonomice a společnosti. 

Je  proto  nemístě  hledat  prostředky  a  nástroje  k naplnění  obecného  konceptu 

udržitelného  rozvoje stále  a  vždy znovu s ohledem na  konkrétní  podmínky místa  a  času. 

Maier(2008)



              3.1.5 Regionální rozvoj

Regionální rozvoj lze charakterizovat jako pozitivní (žádoucí) vývoj klíčových

socioekonomických složek regionu. Parametry regionálního rozvoje jsou vymezení regionu 

v němž se rozvoj realizuje, časové období, ve kterém má být rozvoje dosaženo, obsah

rozvojových kroků, tzn. jaké regionální složky budou rozvíjeny, jakým způsobem, s jakým

očekávaným  efektem  a  organizace  a  řízení  regionálního  rozvoje.  Pro  účely  regionálního 

rozvoje lze region chápat jako jakékoliv ohraničené území s vnitřní organizací (správou).[9]

Regionální rozvoj je komplexem procesů, které probíhají uvnitř regionů a které 

se týkají pozitivních ekonomických, sociálních, environmentálních a jiných proměn regionu.

[11]

To,  jakým  způsobem  bude  konkrétní  region  rozvíjen,  tzn.,  které  složky  budou 

v rámci  sledovaného  území  akcentovány  (podporovány),  záleží  na  mnoha  vstupních 

faktorech.  Tyto  faktory lze rozdělit  v základním členění  na objektivní  (vychází  z exaktně 

určitelné  socioekonomické  charakteristiky  řešeného  území)  a  subjektivní,  které  závisí 

na  přístupu  realizátorů  regionálního  rozvoje,  na  politickém  zadání  nebo  na  společenské 

objednávce. 

Organizace  a  řízení  regionálního  rozvoje  do  jisté  míry  odpovídá  subjektivnímu 

a objektivnímu přístupu z hlediska formulace obsahu rozvojových kroků v daném regionu. 

Nositel rozvojových aktivit tak může k řízení a organizaci regionálního rozvoje přistoupit buď 

autoritativně nebo konsensuálně. Míru realizace konsensuálního přístupu lze hodnotit podle 

intenzity  zapojení  veřejnosti  (v  nejširším  slova  smyslu)  do  procesů  přípravy  a  realizace 

regionálního rozvoje v řešeném území.  Je však třeba konstatovat,  že v opravdu klíčových 

otázkách  rozvoje  daného  území,  dané  oblasti,  je  všeobecný  konsensus  takřka  nemožný. 

V tomto případě logicky padá odpovědnost na nositele rozhodovacích pravomocí.[9]

              3.1.5.1   Aktéři regionálního rozvoje

Pro úspěšnou realizace regionálního rozvoje je třeba zajistit co nejširší spolupráci 

všech aktérů a to jak ve fázi přípravné, tak i ve fázi implementační (zajištění principu 

partnerství). Hlavními aktéry regionálního rozvoje jsou:

 veřejná správa – orgány veřejné správy působí v případě regionálního rozvoje 

(dle územní a hierarchické úrovně) v roli zadavatel, organizátora, prostředníka zájmů 

veřejnosti, koordinátora a realizátora regionálního rozvoje,



 soukromý sektor - reprezentovaný podnikatelskými subjekty, působí v na poli 

regionálního rozvoje jako akcelerátor ekonomického růstu, zdroj ekonomické 

prosperity a zaměstnanosti,

 neziskový sektor - zastoupený nadacemi, obecně prospěšnými společnostmi, 

občanskými sdruženími, spolky působí zejména v oblastech zdravotních, sociálních, 

kulturních, společenských, obecně prospěšných a charitativních. Zajišťují též činnosti, 

které jsou pro podnikatele ekonomicky neefektivní a veřejný sektor je nestačí nebo 

nechce pokrýt. V oblasti regionálního rozvoje vystupují zejména v roli organizátorů 

občanského života, volnočasových, sportovních, kulturních a společenských aktivit,. 

 veřejnost – předkládá rozvojové náměty, vznáší připomínky, podílí se na regionálním 

rozvoji využíváním prvků přímé demokracie.[9]

V obecné  rovině  můžeme  z věcného  hlediska  rozlišit  několik  typů  subjektů 
podle vztahu k řešenému problému či k připravovanému projektu:

 Podílející se (Shareholders), tj. subjekty, které jsou hlouběji zapojení do procesu

      řešení či přípravy, podílí se na něm (např. spolupracující obce a podnikatelé),

 Zainteresovaní (Stakeholders), tj. subjekty, na které bude jistá aktivita působit

     (např. občané a jejich sdružení, návštěvníci aj.),

 Dotčení (Placeholders) – myšleno na územním principu, tj. subjekty, v jejichž

      zájmovém území se aktivita realizuje (např. krajský úřad, správa chráněné krajinné

      oblasti či národního parku, ministerstvo).

Významní aktéři mají obvykle dostatek kapacit lidských či finančních pro podporu 

vlastního rozvoje, ostatní subjekty, např. malé obce, neziskové organizace, drobní podnikatelé 

jsou v řadě oblastí silně limitováni. Pro tyto aktéry se spolupráce stává klíčovou příležitostí 

pro  zlepšení  vlastní  situace.  S typy  a  pozicemi  aktérů  souvisí  i  jejich  možnosti  podpory 

regionálního rozvoje.  Můžeme tak rozlišit  následující  základní typy podpory ze strany 

vybraných typů aktérů regionálního rozvoje:

 Přímá podpora -  přímá  podpora  aktéra  prostřednictvím  zapojení  zdrojů,  kterými 

aktér

      disponuje – zdroje lidské, finanční, materiální.

 Koordinační role - aktivní přístup ke koordinaci aktivit konkrétních aktérů.

 Iniciační role – stimulace aktivit konkrétních aktérů včetně podpory.[12]



  3.1.5.2 Základní úrovně v regionální rozvoji České republiky

Základní  úrovně  v regionálním  rozvoji  České  republiky  můžeme  rozčlenit 

na následující oblasti:

 Česká republika (NUTS 1) – ústřední správní orgány,

 regiony soudržnosti (NUTS 2) – regionální rady,

 kraje (NUTS 3) – krajské úřady,

 statistické  regiony  na  úrovni  okresů  –  regionální  jednotky  pro  stanovení 

regionů se soustředěnou podporou státu,

 správní obvody obcí s rozšířenou působnosti (ORP),

 obce – obecní a městské úřady. Wokoun (2008)

Úloha státní úrovně - je koncepční a výkonná činnost zákonodárných a výkonných složek 

státu  v oblasti  regionální  politiky  a  podpory  regionálního  rozvoje  včetně  zabezpečení 

prostředků  státního  rozpočtu  a  adekvátních  legislativních  opatření.  Cílem  státní  podpory 

regionálního  rozvoje  je  růst  ekonomického  potenciálu  regionů,  zvyšování  jejich 

konkurenceschopnosti, vyvážený rozvoj regionální struktury státu a snižování nepřiměřených 

rozdílů v úrovni hospodářského a sociálního rozvoje regionů.

Úloha  regionu  soudržnosti –  pro  potřeby  spojené  s koordinací  a  realizací  hospodářské 

a  sociální  soudržnosti,  spočívající  zejména  ve  využívání  finančních  prostředků 

z předvstupních a strukturálních fondů Evropských společenství, byly zřízeny regiony, jejichž 

územní  vymezení  je  totožné  s územními  statistickými  jednotkami  NUTS  2,  tzv.  regiony 

soudržnosti. Tato úroveň je reprezentována regionálními radami.

Úloha  krajské  úrovně –  je  koncepční  a  výkonná  činnost  samosprávných  orgánů  krajů 

v oblasti  regionálního  rozvoje.  Orgány  kraje  tvoří  základní  stavební  jednotku  pro  tvorbu 

a  realizaci  regionálního  rozvoje  v ČR,  spolupracují  s ústředními  úřady  státní  správy 

a koordinují zájmy obcí ve věcech regionálního rozvoje nadobecního významu.

Úkolem krajů je zejména:

 koordinace  rozvoje  územního  obvodu  kraje  a  rozvoje  odvětví  v jejich  samostatné 

působnosti,

 koncipování vnitřní rozvojové politiky krajů, zpracování a implementace rozvojových 

programů,

 stanovení regionálních rozvojových priorit a ovlivňování vývoje regionálních disparit 

v rámci kraje.



Úloha obecní úrovně – je koncepční a výkonná činnost samosprávných orgánů obcí v oblasti 

místního rozvoje, jejich iniciační činnost v oblasti řešení nadmístních problémů a definování 

nadmístních  programů  a  jejich  participace  na  realizaci  regionálních  programů. 

Wokoun (2008)

3.1.5.3 Programování v managementu regionu a obcí

Princip programování v regionálním řízení je v ČR uplatňován ve dvou základních 

polohách  –  jako  programování  střednědobých  úkolů  regionálního  rozvoje  ČR  a  jako 

programování  strukturální  pomoci  EU  České  republice.  V obout  těchto  polohách 

programování nachází normativní oporu jak v legislativě EU, tak v legislativě ČR. 

Strategické a programové dokumenty představují písemnou formu přímých nástrojů 

řízení. Schválená dokumentace má z hlediska teorie řízení i z hlediska normativního závazný 

charakter,  tj.  vnucuje  si  od  podřízených  subjektů  určité  chování,  jehož  výsledek  přispívá 

k dosahování cílů stanovených managementem. Wokoun (2008)

Program rozvoje regionu

Návrh programu rozvoje regionu se zpracovává na podnět regionální  samosprávy 

(krajů a regionu soudržnosti),  orgánů státní správy,  sdružení obcí a za eventuální podpory 

ústředních správních orgánů, např. Ministerstva pro místní rozvoj České republiky.

Cílem programu rozvoje regionu je diagnostikovat  území,  identifikovat  rozvojové 

předpoklady a problémy, vypracovat strategii regionálního a municipálního rozvoje regionu 

a  poskytnout  náměty  na  projekty  k podpoře  hospodářského  a  sociálního  rozvoje  regionu 

a  jeho  částí  (mikroregionů  a  rozvojových  center),  včetně  přiměřeného  stanovení  priorit 

prostorového  rozvoje  socioekonomických  aktivit  nadmístního,  příp.  nadregionálního 

významu v určitých časových horizontech. Wokoun (2008)

Návrh programu rozvoje regionu zpravidla sestává ze dvou základních částí. 

První část obsahuje podrobné analýzy:

 socioekonomická analýza,

 analýza předchozích zkušeností a realizovaných programů (s ohledem na situaci v ČR 

jde zatím o problematickou část),

 SWOT  analýza  (postačí  analýza  slabých  a  silných  stránek).  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 analýza 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)

 případně  hodnocení  mikroregionu  (zejména  za  aspektu  jejich  strukturálních  potíží 

a zaostávání) a rozvojových center.

Ve druhé části jsou uvedeny:

 rozvojové předpoklady,

 rozvojové problémy,

 strategie  rozvoje  (globální  cíl,  strategické  či  specifické  cíle,  priority,  opatření 

a aktivity a případně náměty na projekty).Wokoun (2008)

Programy rozvoje se zpracovávají pro různě stanovené či definované regiony. Jednak 

se vychází ze správních regionů, např. krajů, regionů NUTS 2, okresů, sdružení okresů nebo 

může  jít  o  sdružení  obcí  do  mikroregionů,  což  už  je  v podstatě  volnější  pojetí. 

Nebo  lze  prakticky  „libovolně“,  účelově  vymezit  regiony  (bez  přímé  vazby  na  správní 

hranice) pro řešení nejrůznějších problémů, např. cestovního ruchu, dopravy, ochrany přírody. 

Wokoun(2008)

Funkce programu

 definice společenských zájmů regionu, jeho dílčí  části,  obyvatel  a  podnikatelských 

subjektů,

 konkretizace základních předpokladů realizace společných zájmů,

 optimalizace  územně-technických  a  sociálně-ekonomických  podmínek  pro  rozvoj 

bydlení a podnikání,

 koordinace vynakládaných veřejných investic,

 koordinace alokace běžných veřejných výdajů v zájmu vytváření stabilních podmínek 

pro bydlení a podnikání,

 definice dlouhodobých záměrů hospodářské a sociální politiky pro území regionu,

 posílení  vědomí sounáležitosti  k regionu a odpovědnosti  za jeho rozvoj  u místních 

obyvatel a podnikatelů.



   3.1.5.4 Management regionálního rozvoje

Regionální  management  představuje  velmi  mladý  přístup  k regionálnímu  rozvoji, 

který se nachází stále ještě ve fázi diskuze různých názorů a přístupů. 

Existuje mnoho definic regionálního managementu např.: „Regionální management 

představuje institucionalizovanou spolupráci regionálních aktérů,  která umožňuje prosazení 

rozvojových  koncepcí,  generuje  nové  projektové  myšlenky  a  vytváří  úspěšnou  pozici 

podnikajícího regionu a jeho produktů v meziregionální konkurenci. 

Různá pojetí regionálního managementu

Pojem  regionální  management  můžeme  chápat  v různých  dimenzích.  Nejčastěji 

se  setkáváme  s  procesním  (funkčním)  anebo  institucionálním  pojetím  regionálního 

managementu.

a) Procesní (funkční) pohled na regionální management  – management jako 

proces v sobě zahrnuje utváření informačních, komunikačních, rozhodovacích, 

implementačních a realizačních procesů v regionu, přičemž cílem regionálního 

managementu  je  zajištění  jeho  stabilní  pozice  jak  v rámci  regionu, 

tak i ve vztahu k externímu prostředí.

b) Institucionální pohled na regionální management – regionální management 

zahrnuje veškeré aktéry regionálního rozvoje, kteří tak představují regionální 

management  v nejširším  slova  smyslu.  Pod  pojem  regionální  management, 

jako  instituci  můžeme  zahrnout  okruh  osob,  které  se  zabývají  výkonem 

manažerských  funkcí  a  cílů.  V  případě  regionálního  managementu  jako 

instituce  by  se  tedy  mělo  jednat  o  organizaci  služeb,  která  plní  jasně 

definované  úkoly  pro  rozvoj  regionu,  k čemuž  jsou  na  ni  přeneseny 

odpovídající kompetence. Wokoun (2008)



II. PRAKTICKÁ ČÁST

     4. Socioekonomická analýza Regionu Poodří

         4.1 Historie Regionu Poodří

První zmínky o většině obcí pochází ze 13. – 14. st. Území bylo ovšem osídleno 

již mnohem dříve, o čemž svědčí mnohé archeologické nálezy (př. Bernartice nad Odrou, 

které leží v prostoru Moravské brány, jenž byla osídlena od prvého výskytu člověka u nás - 

proto  se  na  území  obce  nalezly  předměty  i  z  těch  nejstarších  období  civilizace).  Život 

v obcích byl dán poměrně dobrými přírodními podmínkami.  Do vývoje ovšem zasahovaly 

i vlivy okolního světa: Regionu se nevyhnuly žádné války, které se přehnaly krajem - 30letá 

válka, napoleonské války i obě světové. Všechny měly za následek plundrování statků, ničení 

úrody,  úbytek  obyvatelstva.  Nedostatek  potravin,  léčiv  aj.  způsobil  v  těchto  obdobích 

rozšíření zhoubných epidemií (španělská chřipka, mor, tyfus,...). Velký zlom znamenala také 

okupace celého Novojičínska (od 10.10.1938),  tedy i  obcí  Regionu Poodří,  které  se staly 

součástí nacistické Německé říše. V roce 1945 byla oblast obsazena sovětskými jednotkami 

a  území  vráceno  zpět  k  československému  státu.  Na  základě  Benešových  dekretů  došlo 

v  letech  1945-1947  k  odsunu  německého  obyvatelstva,  do  oblasti  přicházejí  noví  čeští 

osídlenci. Vývoj obcí v období 2. poloviny 20. století byl poznamenám a předurčen vývojem 

politického a společenského klimatu v celé zemi. Po pádu komunistického režimu se mnohé 

obce osamostatňují a dochází k rozvoji ve všech oblastech – kultuře, školství, turistice apod.

 [13] Podrobnější historie jednotlivých obcí je uvedena v příloze číslo 1.

4.2 Poloha a geografická charakteristika mikroregionu Poodří

Základní kámen ke vzniku mikroregionu okresu Nový Jičín byl položen starosty obcí 

Bílova a Pustějova  v měsíci lednu 1999. V tomto období vznikla iniciativa obou obcí, která 

vyvrcholila dohodou a vytvořením volného sdružení sousedících obcí a to Bartošovic, Bílova, 

Hladkých Životic, Kujav a Pustějova.[14]

V dnešní době tvoří tento region 22 obcí, které jsou sdruženy do občanského sdružení Místní 

akční skupiny Regionu Poodří (dále jen MAS), které vzniklo v roce 2004.

 Mikroregion Poodří zaujímá rozlohu 312 km2 a spadá pod okres Nový Jičín, který 

leží v jižní části ostravské průmyslové aglomerace. Svou rozlohou 882 km2 se řadí spíše mezi 

menší okresy České republiky. Z hlediska geomorfologického náleží území okresu Nový Jičín 

ke dvěma odlišným geologickým útvarům – k České vysočině, zabíhající na území okresu 



výběžky  Nízkého  Jeseníku  s  Vítkovskou  vrchovinou  a  Karpatům  s  Podbeskydskou 

pahorkatinou a Moravskoslezskými Beskydami. Území Moravské brány podél toku řeky

Odry  odděluje  obě  horopisné  jednotky  úrodným  pruhem  údolní  nivy.  Většina  území 

má pahorkatinný ráz s výškovým rozdílem nejvyššího a nejnižšího místa okresu 929 m n.m. 

(200 m n.m. u Jistebnických rybníků a 1 129 m výšková kóta Radhoště).

Složitý  geologický  vývoj se  odrazil  v  členité  horninové  stavbě  okresu.  Oblast 

Nízkého  Jeseníku  se  skládá  výhradně  z  mořských  sedimentů,  zbroušených  vnějšími 

biotickými  a  abiotickými  činiteli  v  parovinu  se  zalesněnými  vyvýšeninami,  rozčleněnou 

vodními toky na menší celky. Mladší karpatská oblast s ostrými horskými hřbety, výraznými 

vrcholy a ostře zaříznutými údolími řek je tvořena převážně písčitými horninami a slinitými 

usazeninami  druhohorního  moře,  proloženými  štěrkovými  náplavami.  Ve  východní  části 

okresu jsou uloženy kamenouhelné sloje, které silné horotvorné tlaky zasunuly do značných 

hloubek. 

Na území okresu se na mnoha místech vyskytují vápencové útesy a kry,  na nichž 

se vyvinuly typické krasové útvary – Kotouč, Váňův kámen, vápencové útesy na Červeném 

kameni, Holém vrchu, Šostýně u Kopřivnice i na dalších místech. 

Území okresu Nový Jičín se rozprostírá převážně v  klimatické oblasti mírně teplé, 

jen jihovýchod zasahuje do oblasti mírně chladné. Klimaticky nejvýhodnější je střed okresu, 

směrem k západu i východu se klimatické poměry zdrsňují s přibývající nadmořskou výškou. 

Okres Nový Jičín patří z naprosté většiny k povodí řeky Odry, pouze nepatrná část 

na jihozápadě je povodím řeky Bečvy.  Území okresu je protkáno vodními toky o celkové 

délce 750 km. Tokem Odry a Luhy je rozděleno na severozápadní a jihovýchodní část, které 

se od sebe silně odlišují počtem a hustotou vodních toků, přičemž v tomto směru dominuje 

část jihovýchodní, kde na 1 km2 připadá až 1,1 km vodních toků. 

Na území okresu se nacházejí poměrně bohaté zásoby surovin pro výrobu stavebních 

hmot (např. vápence, štěrkopísky, cihlářské hlíny, stavební kámen, sialitické hlíny, horniny 

pro výrobu cementu apod.). Významné jsou zásoby kamene u Jakubčovic nad Odrou a ložiska 

vápence  u  města  Štramberk  v  lokalitě  hory  Kotouč.  Na  základě  výsledků  geologického 

průzkumu byla v okrese zjištěna dvě důlní pole pro rozvoj těžby černého uhlí, a to v oblastech 

Frenštátu pod Radhoštěm a Příbora.[15] 

V tomto regionu se rovněž nachází území chráněné krajinné oblasti Poodří (CHKO), 

které  vzniklo  na  základě  vyhlášky  Ministerstva  životního  prostředí  České  republiky 

(č.155/1991 Sb.) dne 27. března 1991.



Území  chráněné  krajinné  oblasti  Poodří  se  nachází  v  Moravskoslezském  kraji 

v severovýchodní části Moravské brány mezi obcemi Mankovice a Vražným nedaleko Oder 

a jižním okrajem Ostravy. Plošná výměra činí 81,5 km2. 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.  (Odra u Ostravy)  a 298 m.n.m. (plochý rozvodní hřbet 

u Hůrky v jižní části).

Zachovalost nivních mokřadních ekosystémů a poloha Poodří na rozhraní hercynské 

a karpatské biogeografické podprovincie v podprovincii polonské a na evropsky významné 

tahové  cestě  ptactva  pak  znamenala  zařazení  chráněné  krajinné  oblasti  do  mezinárodní 

úmluvy s celosvětovou platností na ochranu mokřadů známé pod názvem Ramsarská úmluva. 

Dále je pak Poodří začleněno do sítě evropsky významných ptačích území. Je navrženo jako 

oblast ochrany ptactva dle Směrnice Rady 79/409/EHS o ochraně volně žijících ptáků. 

V rámci územních systémů ekologické stability jsou zde nadregionální biocentra 

a biokoridory. [16]

         4.3 Sídelní struktura 

Region  Poodří  je  z hlediska  veřejné  správy  začleněn  do  okresu  Nový  Jičín, 

Moravskoslezského  kraje,  v rámci  NUTS  II.  Moravskoslezsko.  Celé  toto  území  regionu 

Poodří můžeme rovněž začlenit do historického území Moravské Kravařsko, které v současné 

době sdružuje v partnerství Sdružení obcí Bílovecka,  Region Poodří,  mikroregion Odersko 

a  města  Fulnek,  Příbor  a  Studénku.  V příloze  číslo  2  je  uvedena mapa historické  oblasti  

Moravské Kravařsko.

Samotný  Region  Poodří  vznikl  na  základě  založení  občanského  sdružení  MAS 

Region Poodří v roce 2004. Toto sdružení realizuje aktivity v regionu Poodří a v katastrálním 

území města Studénky. V současnosti sdružuje MAS Regionu Poodří samosprávu a subjekty 

z 21 obcí, města Studénky a zájmového území řeky Odry a jeho blízkého okolí. Obce, patřící 

do tohoto regionu jsou Albrechtičky, Bartošovice, Bernartice nad Odrou, Bravantice, Bílov, 

Hladké Životice, Jeseník nad Odrou, Jistebník, Kateřinice, Kujavy, Kunín, Mošnov, Petřvald, 

Pustějov, Sedlnice, Skotnice, Suchdol nad Odrou, Šenov u Nového Jičína, Trnávka, Velké 

Albrechtice, Vražné a město Studénka. V příloze číslo 3 je uvedena mapa Regionu Poodří.

Město Studénka a jednotlivé obce jsou členěny na 33 katastrálních území. Celkově 

se Region rozkládá na území o rozloze 31 198 ha, tedy 311,98 km2, zaokrouhleně 312 km2. 

Nejvýznamnějším centrem tohoto regionu je město Studénka, které zaujímá největší rozlohu 

v tomto regionu a to 30,91 km2, což představuje 9,90 % celkové plochy, druhou největší obcí 



je Jeseník nad Odrou s 28,93 km2 a třetí největší obcí jsou Bartošovice s 24,15 km2, naopak 

rozlohově  nejmenší  obcí  jsou  Albrechtičky  s 3,93  km2,  které  následují  obce  Kateřinice 

s 5,52 km2 a Trnávka s 6,1 km2. Ostatní obce a jejich výměry jsou uvedeny v příloze číslo 4.

Co se týče osídlení, můžeme říci, že je poměrně vyrovnané, jedná se o region,       kde 

převládá především zástavba rodinnými domy. Obce mohou nabídnout stavební pozemky a 

přilákat  do regionu nové obyvatele  především z okolních měst.  Nabízejí  možnosti  bydlení 

v dosahu přírody, s malými dojezdovými vzdálenostmi do škol a za prací.  Snaží se zajistit 

vyhovující stav občanské vybavenosti. Nejlidnatější  oblastí regionu je Město Studénka, které 

se svými 10 129 obyvateli  z celkového počtu obyvatel  v Regionu tvoří  28,88 %. Nejméně 

obyvatel  mají  obce  Kujavy  s 537  obyvateli  a  Bílov  s 566  obyvateli.  Co  se  týče  hustoty 

zalidnění,  pohybuje  se  kolem 112 obyvatel  na km2.  Největší  hustotu zalidnění  má  Město 

Studénka a to 327 obyvatel na km2, naopak nejmenší hustotu zalidnění má obec Bílov            a 

to 54 obyvatel na km2.

V následující  tabulce  číslo  4.3.1  je  uvedena  sídelní  struktura  dle  velikostí  obcí. 

Z údajů vyplývá, že nejvíce obcí spadá do kategorie pod 1000 obyvatel, tzn. 

Tabulka číslo 4.3.1: Sídelní struktura podle velikosti obcí k 31.12.2009
Kategorie podle počtu 

obyvatel
Počet obcí

Celkový  počet  obyvatel  

podle kategorií

Vyjádření  z celkového  počtu 

obyvatel (34 793) v %
501 – 1000 12 9 106 25,96
1001 – 5000   9 15 841 45,16
5001 a více   1 10 129 28,88
Celkem 22 35 076                     100,00

Zdroj: www.czso.cz, vlastní zpracování

   4.4 Obyvatelstvo

Region  Poodří  je  součástí  okresu  Nový  Jičín  a  jako  celek  patří 

do Moravskoslezského kraje. Obyvatele tohoto regionu žijí ve 21 obcí a ve městě Studénce. 

K 31.12. 2009 žilo v tomto regionu 35 076 obyvatel, z toho 5 338 v kategorii 0-14 let, 24 865 

v kategorii  15-64 let  a 4 873 v kategorii  straší  65 let.  V procentuální  vyjádření  tvoří  tyto 

podíly  na  celkovém počtu  obyvatel  regionu  15,22  %,  70,89  % a  13,89  %.  V následující 

tabulce číslo 4.4.1 je uvedeno srovnání regionu s Českou republikou a Moravskoslezským 

krajem v jednotlivých kategoriích věku obyvatel.

Tabulka číslo 4.4.1: Srovnání kategorií s Českou republikou a Moravskoslezským krajem 
k 31.12.2009
Kategorie Region Poodří Česká republika Moravskoslezský kraj
0-14 let 15,22 % 14,2 % 14,26 %
15-65 let 70,89 % 70,8 % 70,85 %
65 a více let 13,89 % 15 % 14,88 %



Zdroj: http://www.czso.cz/x/krajedata.nsf/oblast2/obyvatelstvo-xt [39]
             http://www.czso.cz/csu/2010edicniplan.nsf/p/3111-10  [40], vlastní zpracování 

V porovnání  s Českou  republikou  a  Moravskoslezským  krajem  je  toto  rozložení 

poněkud lepší  v kategorii  0-14 let,  kde v regionu tvoří  populace  v této  kategorii  15,22 % 

oproti  České  republice,  kde  je  to  jen  14,2  %  a  Moravskoslezským  krajem  14,26  %. 

Také  populace  v kategorii  65  a  více  let  vykazuje  menší  a  příznivější  podíl  oproti  České 

republice    a Moravskoslezského kraje.

Pokud  se  podíváme  na  vývoj  obyvatelstva  v regionu  za  období  let  2000-2009, 

vypozorujeme nárůst o 297 obyvatel. Vývoj za toto období ukazuje tabulka číslo 4.4.2 a graf 

číslo 4.4.1

Tabulka číslo 4.4.2: Vývoj počtu obyvatel v regionu za období let 2000-2009
Rok 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009
Počet obyvatel 34 779 34 308 34 289 34 290 34 469 34 455 34 597 34 793 34 892 35 076
Zdroj: http://www.czso.cz/cz/obce_d/index.htm [41], vlastní zpracování

Graf číslo 4.4.1: Vývoj počtu obyvatel v regionu za období let 2000-2009

Object 1

  Zdroj: http://www.czso.cz/cz/obce_d/index.htm [41], vlastní zpracování

Podle  vývoje  počtu  obyvatel  můžeme  předpokládat  další  nárůst  v následujících 

letech. Důvodem tohoto nárůstu bude zejména částečná migrace obyvatel z velkým měst např. 

do nově  vznikajících  satelitních  sídel.  Tento region  má  potenciál  budoucího  růstu jelikož 

se  nachází  v oblasti  nedaleko  velkých  a  větších  měst,  jako  je  Ostrava,  Nový  Jičín, 

Frýdek-Místek,  Kopřivnice, Bílovec apod. a nabízí lidem vhodné, klidnější a také levnější 

místo k životu.  V příloze číslo 5 jsou podrobně  uvedeny změny v počtu obyvatel v regionu 

Poodří za období 2000-2009 v jednotlivých obcích.

 



Následující  tabulka  ukazuje  celkový  počet  obyvatel  v  jednotlivých  obcích 

k 31.12.2009.

Tabulka číslo 4.4.3: Celkový počet obyvatel v jednotlivých obcích k 31.12.2009

Název obce
Počet  

obyvatel
Muži Ženy

Mladší 15 

let
15-64 let

Starší 65 

let

Hustota 

zalidnění
Albrechtičky 693 341 352 95 480 118 176,34
Bartošovice 1 620 803 817 239 1 183 198 67,08

Bernartice n.O 923 468 455 167 643 113 96,45
Bílov 566 280 286 90 403 73 54,48

Bravantice 832 450 382 129 628 75 73,37
Hladké Životice 959 475 484 166 691 102 60,20

Jeseník n.O. 1 900 926 974 283 1 395 222 65,68
Jistebník 1520 750 770 216 1 087 217 95,84

Kateřince 636 301 335 91 442 103 115,22
Kujavy 537 280 257 94 385 58 57,07
Kunín 1 889 932 957 321 1 391 177 110,34

Mošnov 705 366 339 106 480 119 58,41
Petřvald 1796 872 924 241 1 265 290 143,80
Pustějov 996 479 517 148 693 155 116,22
Sedlnice 1 407 690 717 216 1 016 175 102,55
Skotnice 702 354 348 102 508 92 76,89

Studénka 10 129 4 933 5 196 1 485 7 028 1 616 327,69
Suchdol n.O. 2 602 1 307 1 295 394 1 878 330 113,13
Šenov u N.J. 2 093 1 026 1 067 345 1 420 328 133,91

Trnávka 708 372 336 103 503 103 116,07
Velké Albrechtice 1 014 506 508 170 731 113 78,00

Vražné 849 428 421 137 615 97 55,82
Celkem 35 076 17 339 17 737 5 338 24 865 4 873 112,43

    Zdroj: http://www.czso.cz/cz/obce_d/index.htm , vlastní zpracování

Vzdělanostní  výbava  obyvatel  v tomto  regionu  je  poznamenána  venkovským 

charakterem. Kolem 2/3 obyvatel regionu má jen základní vzdělání, popřípadě neukončené 

a  větší  část  zaujímají  lidé  s vyučením.  Velmi  malé  procento  tvoří  lidé  s vysokoškolským 

vzdělání,  ale  podle  celonárodního  trendu  se  tento  počet  zvyšuje.  Velká  část  absolventů 

Vysokých  škol  se  již  do  regionu  nevrací  a  stěhují  se  za  lepšími  podmínkami  tam, 

kde se mohou uplatnit na trhu práce. 

         4.5 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.  V  rámci  kraje  sousedí  na  severozápadě  s  okresem  Opava, 

na severu s okresem Ostrava-město a na severovýchodě s okresem Frýdek-Místek. Dále pak 
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na jihu sousedí s  okresem Vsetín ve  Zlínském kraji a na jihozápadě a západě pak s okresy 

Přerov a Olomouc v Olomouckém kraji.

Větší  města  a  průmyslová  centra  se  nacházejí  v  jihovýchodní  části  okresu, 

kde  je  také  hustota  obyvatelstva  vyšší.  Hospodářská  struktura  se  vyznačuje  převažující 

specializací  na  strojírenský  průmysl  a  elektrotechnickou  výrobu.  Z dalších  odvětví 

je  významná  výroba  pryžových  a  plastových  výrobků.  Z minulosti  se  dochovala 

a  hospodářským  účelům  dosud  slouží  část  dřívější  rozsáhlé  rybníkářské  soustavy. 

K dosud funkčním rybníkům postupně přibyla řada nových vodních nádrží s víceúčelovým 

využitím.  Na  území  okresu  se  nacházejí  poměrně  bohaté  zásoby  surovin pro  výrobu 

stavebních  hmot  -  vápence,  štěrkopísky,  cihlářské  hlíny,  stavební  kámen,  sialitické  hlíny, 

horniny pro výrobu cementu a významné jsou zásoby kamene a ložiska vápence.

Pro okres Nový Jičín je příznačná dlouhodobá tradice průmyslové výroby. Postupně 

se neustále zvyšuje vlastnický podíl zahraničních firem v  regionu.  Strategická poloha okresu 

usnadňuje  budování  významných  zařízení  technické  infrastruktury  celostátního 

i mezinárodního významu, jako jsou dálnice, železniční vysokorychlostní tratě a přenosové 

energetické sítě. Těsná blízkost letiště Leoše Janáčka Ostrava umožňuje výhodné dopravní 

spojení a napojení na vybudovanou silniční a železniční síť. Průmyslová zóna v  Mošnově 

je  částí  obchodně  podnikatelského  areálu,  ve  kterém  již  působí  řada  firem.  Existence 

podnikatelského  parku  v  Kopřivnici  o  rozloze  80  ha  je  po  odeznění  odbytové  krize 

předpokládanou opětovnou možností pracovního uplatnění obyvatel okresu.

Pracovní  sílu  charakterizuje  s  výjimkou  některých  strojírenských  oborů 

poměrně dostatečná kvalifikovanost a podle potřeb trhu práce přibývá i její rekvalifikovaný 

potenciál.  Nadprůměrná  různorodost  turistických  zajímavostí,  architektonických  památek 

a sportovních atraktivit a existence dvou chráněných krajinných oblastí poskytuje příležitost 

pro celoroční turistický a cestovní ruch, což přináší možnosti zaměstnání a další ekonomické 

efekty. V této souvislosti je výrazným kladem i neustále se zlepšující životní prostředí.[42]

[43]

4.5.1    Charakteristika trhu práce 

K 31.12. 2010 bylo na ÚP v okrese Nový Jičín evidováno celkem 9 235 uchazečů 

o  zaměstnání,  z toho  4  144 žen,  míra  nezaměstnanosti  dosáhla  11,38   %.  V Regionu 

Poodří je téměř 25 000 obyvatel  v produktivním věku, kteří  se mohou uplatnit  na trhu 

práce.  Největší  zaměstnanost  je  v cestovním  ruchu  a  v průmyslu.  Významnou  roli 
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zde  hraje  také  zemědělství,  služby  a  samostatně  výdělečná  činnost.  V  příloze  

číslo 6 je uvedena podrobná charakteristika trhu práce v jednotlivých obcích Regionu 

Poodří.

Můžeme říci,  že k 31.12. 2010 činila míra nezaměstnanosti  13,44 %, což je o 

2,06 % více než v celém okresu. V příloze číslo 7 je dále uvedena přehledná mapka míry 

nezaměstnanosti v okresu Nový Jičín a jeho obcích. 

Hlavními  zaměstnavateli  v tomto  regionu  jsou  především  průmyslové  firmy 

a textilní firmy, lidé se také uplatňují v oblastech cestovního ruchu, služeb, zemědělství 

nebo sami  podnikají. V příloze  číslo  8  jsou  uvedeni  významní  zaměstnavatelé  v tomto 

regionu a v příloze číslo 9 jsou pak uvedeny počty podnikatelských subjektů v různých 

oborech v jednotlivých obcích Regionu Poodří.

               4.5.2    Zemědělství, lesnictví, rybářství

Území okresu Nový Jičín se rozprostírá převážně v  klimatické oblasti mírně teplé, 

jen jihovýchod zasahuje do oblasti mírně chladné. Klimaticky nejvýhodnější je střed okresu, 

směrem k západu i východu se klimatické poměry zdrsňují s přibývající nadmořskou výškou. 

Přes značnou rozdílnost klimatických podmínek je celé území s ohledem na klima vhodné 

pro zemědělskou výrobu,  zejména střed okresu,  kde při  správné agrotechnice  lze  úspěšně 

pěstovat i náročné plodiny příslušné produkční oblasti (cukrovka, pšenice, ječmen). Okrajová 

území okresu jsou vhodná pro méně náročné plodiny (žito, oves, brambory a hlavně pícniny). 

Celková plocha zemědělské půdy v Regionu Poodří je cca 23 259 ha. 

Území celého okresu Nový Jičín je protkáno vodními toky o celkové délce 750 km. 

Tokem Odry a Luhy je rozděleno na severozápadní a jihovýchodní část, které se od sebe silně 

odlišují počtem a hustotou vodních toků. Z minulosti se dochovala a hospodářským účelům 

dosud  slouží  část  dřívější  rozsáhlé  rybníkářské  soustavy  v oblasti  Jistebníku,  Studénky, 

Bartošovic a Oder. K dosud funkčním rybníkům postupně přibyla řada nových vodních nádrží 

s víceúčelovým využitím. Rozloha vodních ploch včetně vodních toků přesahuje 1 769 ha, 

v samotném Regionu Poodří je to cca 1 179 ha. V Regionu Poodří se také nachází lesní

 plochy,  které  jsou určeny k myslivosti.  Lesy zaujímají  plochu cca 3 140 ha[43]  Celkové  

výměry ploch pro zemědělství,  lesnictví a rybářství včetně zastavěných ploch jsou uvedeny 

v příloze číslo 10. Na obrázku číslo 4.5.2 1 je zobrazeno rozdělení půdy v Regionu Poodří.

Obrázek číslo 4.5.2 1: Zemědělství v Regionu Poodří



  Zdroj: http://www.partnerstvi-msk.cz/zip/region_Poodri.pdf   

4.6 Sociální infrastruktura

V regionu Poodří je sociální infrastruktura zajišťována zdravotnickými,  školskými, 

sociálními a dalšími zařízeními, které podporují kvalitu života v tomto regionu.

               4.6.1    Školství

V obcích Regionu Poodří se nachází celkem 20 školek, které zřizují samy obce a 

jedna s kapacitou  70 míst,  která  je zřizována soukromníkem a to  v obci Šenov u Nového 

Jičína.  Mateřská  škola  se  nenachází  v obcích  Vraženém  a  Trnávce.  Celkový  počet  míst 

pro děti předškolního věku je 1138. Základní školství je zajišťováno 23 základními školami. 

Největší počet základních škol se nachází ve Městě Studénce a to 4, naopak základní škola 

schází  v obcích  Kateřinice  a  Skotnice.  Druhé  stupně  ZŠ  je  v  Bartošovicích,  Jistebníku, 

Kuníně, Petřvaldě, Sedlnici,  Suchdolu nad Odrou, Šenově u Nového Jičína a ve Studénce. 

Ostatní obce mají ZŠ jen do pátého ročníku, Albrechtičky a Velké Albrechtice jen do čtvrtého 

ročníku. V regionu jsou také střední školy a to Střední odborné učiliště a Obchodní akademie 

v Šenově u Nového Jičína a Střední škola ekonomicko-podnikatelská ve Studénce. Na Střední 

škole  ekonomicko-podnikatelské  ve  Studénce  nabízí  výuku Vysoká  škola  podnikání,  a.s., 

která má sídlo v Ostravě. Přehled školských zařízení je uveden v příloze číslo 11.[46][47]

               4.6.2    Zdravotnictví a sociální péče

Zdravotní  péče pro obyvatele  obcí Regionu Poodří je zajišťována prostřednictvím 

zdravotnických  zařízení,  formou  ambulantní  péče.  Zdravotnická  zařízení  se  nenacházejí 



ve všech obcích,  lidé  často dojíždějí  do okolních  zdravotnických  zařízení  a  do nemocnic 

v Novém Jičíně, Bílovce a Oder. Kromě zdravotnických zařízení se zde nacházejí také domy 

s pečovatelskou službou, domov důchodců, a ústav pro mentálně postižené dospělé občany. 

Přehled zdravotnických zařízení a služeb sociální péče je uveden v příloze číslo 12.[48][49]

4.6.3    Poštovní služby

Poštovní  služby  jsou  v Regionu  zajišťovány  Českou  poštou,  s.p.  Většina  obcí 

má  svou  vlastní  pobočku  pošty.  V obcích,  kde  se  nenachází  pošta,  musejí  lidé  dojíždět 

do okolních měst, pod které jejich území spadá. 

        4.7  Technická infrastruktura

Obce tohoto regionu jsou poměrně dobře vybaveny,  ale v určitých oblastech mají 

ještě  co  dohánět.  Téměř  všechny  obce  jsou  napojeny  na  obecní  vodovody,  byly 

plynofikovány,  ale hlavní problém se objevuje v oblasti  odpadového hospodářství,  protože 

kanalizační síť je vybudována jen v minimu obcí. Směrnice Evropské unie říká, že do konce 

roku  2010  by  měly  mít  všechny  aglomerace  nad  2000  obyvatel  svou  vlastní  čističku 

odpadních  vod.  Tato  směrnice  se  v tomto  Regionu  týká  obcí  Suchdolu  nad  Odrou 

(2  602  obyvate),  Šenova  u  Nového  Jičína  (2 093  obyvatel)  a  Města  Studénky 

(10 129 obyvatel).

V obcích,  kde  nejsou  vybudovány  čističky  odpadních  vod  a  kanalizační  síť  lidé 

používají  septiky.  I  když  jsou obce plynofikovány,  využívají  lidé k vytápění  pevná paliva 

nebo elektrickou energii. V příloze číslo 13 je uvedena podrobněji vybavenost obcí technickou  

infrastrukturou  (veřejný  vodovod,  kanalizační  síť,  připojení  na  čističky  odpadních  vod  

a plynofikace)

               4.7.1    Telekomunikační infrastruktura 

Telekomunikační  obslužnost  v regionu  je  zajišťována  především  Telefónicou  O2 

Czech Republik, a.s. Další operátoři, kteří poskytují své služby na tomto území jsou T-Mobile 

a Vodafon. Obyvatele se rovněž mohou připojit k internetu a kabelové televizi. V příloze číslo  

14 jsou uvedeni poskytovatele telekomunikačních služeb.



4.7.2 Dopravní infrastruktura

4.7.2.1 Silniční doprava

Základní dopravní obslužnost v regionu a celém okresu je zajišťována silniční sítí I, 

II a III tříd. Celková délka silniční sítě v okresu Nový Jičín je 658 km z nichž tvoří silnice 

prvních tříd 142 km, druhých tříd 96 km a třetích tříd 420 km. Základní komunikační síť 

v samotném regionu je tvořena dvěma úseky silnic I.  třídy a jednou komunikací  II.  třídy. 

Zbytek komunikační sítě tvoří velké množství komunikací III. tříd, jejichž délka je kolem 130 

km.

Hustota silniční sítě není moc velká, je to dáno charakterem terénu, ve kterém se 

region nachází. Nejdůležitější silnice jsou následující silnice:

 I/57 - nejdůležitější sběrná a obslužná komunikace ve vztahu k okresu, propojující město

Krnov, ležící na severu bývalého Severomoravského kraje v těsné blízkosti hranic s Polskem,

s městy Opava - Hradec nad Moravicí - Fulnek - Nový Jičín, dále pak prochází přes Valašské

Meziříčí  -  Valašské  Klobouky  až  na  území  Slovenské  republiky.  Tento  tah  má  značný 

význam pro vzájemné propojení jednotlivých regionů v rámci republiky.

I/58 – významná komunikace, propojující Ostravu s Rožnovem pod Radhoštěm. Prochází

městy Stará Ves nad Ondřejnicí, Petřvald, Mošnov, Příbor a Frenštát pod Radhoštěm.

I/47 - sběrná a obslužná komunikace okresního významu. Pouze krátký úsek této komunikace

prochází severní částí Regionu Poodří. Komunikace zajišťuje spojení mezi městy Ostrava -

Klimkovice - Fulnek - Odry - Hranice - Lipník nad Bečvou - Přerov - Kojetín - Vyškov.

II/464 - sběrná a obslužná komunikace okresního významu, která spojuje města Opava -

Bílovec - Studénka a v blízkosti města Příbor se napojuje na rychlostní komunikaci I/58.

Nejvýznamnější komunikací v tomto regionu je dálnice D47.[13][52]

4.7.2.2 Železniční doprava 

Regionem  prochází  jedna  trať  celostátní  a  menší  tratě  regionálního  významu. 

Podrobná mapa železniční  sítě je uvedena v příloze číslo 15.  V současné době má 9 obcí 

Regionu Poodří  železniční  zastávku.  Zastávka  v  obci  Suchdol  nad  Odrou je  významným 

železničním traťovým uzlem (tratě - 276, 277, 278 a také celostátní trať 270). [13][53]

4.7.2.3 Vodní doprava

Vodní doprava není v regionu provozována. Řeka Odra této dopravě nevyhovuje.



               4.7.2.4 Hromadná doprava

Dopravní obslužnost obyvatel  regionu je zajišťována pomocí autobusové dopravy, 

které spadá pod ODIS. Dalšími provozovateli  autobusové dopravy jsou např.  MHD Nový 

Jičín, Veolia Transport Morava, a.s., TQM a další. Autobusová doprava pokrývá a zajišťuje 

obslužnost  ve všech obcích regionu a  složí  obyvatelům k cestování  do zaměstnání,  školy, 

zdravotních zařízení, úřadů apod.

4.7.2.5 Letecká doprava

Letecká doprava je provozována na letišti Ostrava – Mošnov, které se stalo po vstupu 

obce Mošnov do svazku obcí  součástí  Regionu Poodří.  Letiště  je významným dopravním 

uzlem a spojením Ostravy, regionu, ale i celého Moravskoslezského kraje se světem. Historie 

letiště sahá až do prvního desetiletí minulého století. Novodobá historie začíná rokem 1956 

zahájením  stavebních  prací  na  současném  letišti.  Oficiální  zahájení  civilního  letového 

provozu  je  datováno  16.  říjnem  1959,  kdy  zde  přistál  letoun  TU  -  104  A  a  současně 

byl přenesen veškerý provoz z již nevyhovujícího letiště Ostrava - Hrabůvka, nacházejícího 

se  přímo  v  městské  aglomeraci.  Důležitým datem byl  1.  červenec  2004,  kdy bylo  letiště 

Ostrava  převedeno  z  majetku  České  správy  letišť,  s.p.  do  vlastnictví  Moravskoslezského 

kraje. Provozovatelem letiště se stala společnost Letiště Ostrava, a.s..Letiště Ostrava se stalo 

dynamicky  se  rozvíjejícím  organismem.  Dnes  zde  můžete  potkat  letouny  nejrůznějších 

dopravců, bez nadsázky z celého světa na charterových letech, stejně jako stroje domácích 

leteckých společností.  Mezinárodní letiště Ostrava se stalo důležitým partnerem pro rozvoj 

celého moravskoslezského regionu.[54]

        4.8  Životní prostředí

Region Poodří se nachází v jižní části Moravskoslezského kraje, oblasti podél řeky 

Odry a  nedaleko Ostravské aglomerace.  Tato  oblast,  stejně jako ostatní  oblasti  a  regiony 

v Moravskoslezském kraji jsou ovlivněna vlivy s lidské činnosti. Jedná se hlavně o dopady 

průmyslové  výroby na  životní  prostředí.  Naproti  tomu  se  zde  nachází  Chráněná  krajinná 

oblast Poodří, kde je zachováno původní životní prostředí s mnoha vzácnými druhy rostlin 

a živočichů.



               4.8.1    Flora, Fauna a ochrana přírody

V CHKO Poodří se nachází pestré květeny, které souvisí s výskytem různých typů 

stanovišť,  luk,  lesů,  rybníků,  tůní  a  mrtvých ramen  řeky Odry.  Největší  plochu zaujímají 

louky,  které  tvoří  souvislý  komplex  o  rozloze  více  než  2 300  ha.  Výskyt  odlišných 

společenstev  květeny  závisí  na  vlhkostních  poměrech  a  způsobu  jejich  obhospodařování. 

Louky tvoří,  jako celek  dynamický  systém,  ve kterém jedno společenstvo  může poměrně 

snadno přecházet v jiné.

Rybníky a rybníkářství  mají  v tomto regionu dlouholetou tradici.  Na tomto území 

je dnes 57 rybníků, které poskytují vhodné podmínky pro mnoho druhů rostlin a živočichů. 

Tůně a mrtvá ramena řeky Odry představují rovněž vhodná stanoviště.

Další  oblastí  jsou  lesy,  které  zaujímají  plochu  kolem  10  %  celkové  rozlohy. 

Tato plocha je řadí mezi nejméně lesnaté chráněné krajinné oblasti. Jednotlivé lesní komplexy 

jsou  z velké  části  součástí  přírodních  rezervací.  Tyto  přírodní  rezervace  a  maloplošná 

chráněná území, která vyžadují zvláštní ochranu jsou uvedeny v příloze číslo 16

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

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

provincie  listnatých  lesů.  Na území  Poodří  se vyskytuje  velice  bohatá  fauna bezobratlých 

především  pavouků.  Další  významné  zastoupení  má  fauna  motýlů,  kterých  bylo  dosud 

objeveno 650 – 700 druhů. V lužních lesích se vyskytuje 30 druhů střevlíků a 36 druhů vážek, 

což  je  polovina  všech  vyskytujících  se  v ČR.  Další  druhem  živočichů  jsou  měkkýši. 

Nejbohatší tůňová fauna v ČR (až 25 druhů na lokalitě), bohaté fauny v lužních lesích (až 32 

druhů  na  lokalitě),  což  je  srovnatelné  se  středním  Polabím.  Velkou  skupinu  představují 

obratlovci. Největší skupinu obratlovců v CHKO Poodří tvoří obojživelníci. Další skupinou 

jsou ptáci. Doposud bylo zastiženo v CHKO přes 400 druhů ptáků.

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.[55]  V příloze  číslo  17  jsou  zobrazeny  

fotografie fauny a flóry Poodří z vlastní tvorby.



               4.8.2    Voda

Nejdůležitější  vodní  tepnou,  která  zároveň  odvodňuje  toto  území  a  zajišťuje  tak 

spojení s Baltským mořem je řeka Odra, která vytváří  prostřednictvím svého toku ráz této 

krajiny.  Kolem řeky Odry  se  rozkládá  CHKO Poodří.  Velký  význam mají  také  rybniční 

soustavy,  které  slouží  k přírodovědeckým,  rekreačním,  turistickým,  krajinářským 

a rybářským účelům. 

               4.8.3    Ovzduší

Kvalita ovzduší v regionu Poodří je ovlivněna přenosem z Ostravska a také z polské 

strany.  Vliv  na  kvalitu  ovzduší  má  hlavně  průmyslová  výroba  na  Ostravsku. 

Celý  Moravskoslezský  kraj  patří  k nejvíce  znečištěným místům v ČR,  ale  také  v Evropě. 

Koncentrace poletavého prachu jsou zde překračovány mnohonásobně a mnohokrát do roka. 

Hlavně v zimních měsících je toto znečištění znát nejvíce. Na druhou stranu nejen škodliviny 

z průmyslové  výroby  ovlivňují  kvalitu  ovzduší,  ale  velkou  mírou  ke  znečištění  přispívá 

i  doprava  a  místní  ohniska  především  z rodinných  domů  a  spalováním  tuhých  paliv. 

Na obrázku číslo 4.8.3 1 je zobrazena mapa znečištění ovzduší v ČR.

Obrázek číslo 4.8.3 1: Znečištění ovzduší v ČR

Zdroj: www.google.cz , vlastní zpracování            

V příloze číslo 18 jsou uvedeny Největší zdroje emisí NH3 v regionu Poodří.

 4.8.4    Odpady

V celé České republice a také v tomto regionu dochází k postupnému růstu třídění 

komunálního  odpadu  a  jeho  opětovného  recyklování.  V obcích  tohoto  regionu  najdeme 

kontejnery na plast, sklo, papír, rovněž dochází ke svozu nebezpečného odpadu ve velkých 

kontejnerech.



        4.9 Kultura, kulturní památky a kulturní zařízení

Region Poodří  je regionem venkovského rázu a  stejně jako v ostatních regionech 

tohoto typu  i zde probíhá mnoho kulturních, hudebních, společenských a sportovních akcích 

nejen pro místní obyvatele, ale také pro turisty, kteří zde zavítají. Tyto akce, které zpestřují 

každodenní  život  a  pozitivně  působí  na  rozvoj  turistického  ruchu  v oblasti  se  zde  konají 

již po mnoho generací a jsou pevně spjaty s tímto regionem. Řadíme sem jarmarky, poutě, 

slavnosti,  rybí  hody,  výlovy,  dny  obce,  erbovní  slavnosti  apod.  Tyto  kulturní  akce  jsou 

důležité pro daný region a lidé se je snaží zachovat pro další generace.

Vedle kulturních akcí jsou velkým lákadlem pro turisty kulturní památky,  přírodní 

krásy  a  zajímavosti  a  kulturní  zařízení.  V tomto  regionu  nalezneme  mnoho  památek, 

ať  již  se  jedná  o  tvrze,  zámky,  církevní  stavby,  domy  slavných  rodáků  apod.  Kulturní 

základna  je  zde  značná.  V příloze  číslo  19  jsou  uvedeny  kulturní  památky,  přírodní  

zajímavosti  a  krásy  tohoto  regionu  a  v příloze  číslo  20  jsou  uvedeny  kulturní  zařízení  

v jednotlivých obcích Regionu Poodří.

        4.10 Cestovní ruch, sportovní a rekreační vyžití

  Region Poodří nabízí oblasti cestovního ruchu, sportovního vyžití a turistice velmi 

vhodné podmínky.  Jedná  se  o  region  venkovského  rázu  a  turistický  ruch  je  pro  takovou 

to oblast velmi důležitý  a přináší  nejen finanční prostředky,  ale také zamezuje odlivu lidí 

z tohoto  regionu.  Celá  tato  oblast  obsahuje  různé  krajinné  prvky,  jako  jsou  lesní  plochy, 

rybníky, řeky, potoky a mnoho dalších specifických prvků. Oblast tohoto regionu je protkána 

mnoha turistickými  trasami,  naučnými  stezkami,  cyklotrasami  apod. a je tedy vhodná pro 

rozvoj turistiky a rekreace zejména pro obyvatele okolních měst.

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.



                4.10.1 Stravovací a ubytovací zařízení

Pro  rozvoj  cestovního  ruchu  v regionu  hrají  stravovací  a  ubytovací  zařízení 

významnou  roli.  Nejen zajištění  požadované technické  a  sociální  infrastruktury,  množství 

kulturních památek, zařízení a přírodních atraktivit, které především lákají turisty do regionu, 

je důležité  zajištění odpovídající  sítě stravovacích a ubytovacích zařízení,  které poskytnou 

potenciálním  návštěvníkům  regionu  požadující  a  vyhovující  služby.  V regionu  Poodří 

je  provozováno  kolem  79  stravovacích  zařízení  a  cca  21  ubytovacích  zařízení.  Seznam 

stravovacích a ubytovacích zařízení je uveden v příloze číslo 21 a 22.

                4.10.2 Sport, cyklodoprava, pěší a vodní turistika a agroturistika

Sportovní infrastruktura regionu Poodří je tvořena především víceúčelovými hřišti, 

fotbalovými  hřišti,  tělocvičnami,  tenisovými  hřišti  a  přírodními  podmínkami.  K nejvíce 

vyhledávaným  a  nejoblíbenějším  sportovním  aktivitám  patří  pěší  turistika,  cykloturistika, 

vodní  turistika  a  agroturistika,  která  v posledních  letech  zažívá  svůj  boom.  Oblast  Poodří 

je protkána množstvím turistických stezek a cyklotras a nabízí tedy velmi vhodné podmínky 

pro  ty,  kteří  tuto  formu  trávení  volného  času  mají  rádi.  Nesmíme  také  zapomenout 

na množství vodních ploch, které jsou rájem pro milovníky rybolovu, ale i pro ty, kteří mají 

rádi vodní sporty. Přehled pěších tras a cyklotras je uveden v příloze číslo 23.

V posledních letech zažívá svůj boom agroturistika a ekoagroturistika. Tato forma 

turistiky  je  považována  za  jeden  z nejekologičtějších  a  nejšetrnějších  způsobů  trávení 

dovolené. Agroturistika umožňuje nejen trávení dovolené a volného času na čistém vzduchu 

venkovského  prostředí,  ale  také  umožňuje  lidem  poznat  každodenní  život  na  venkově 

a obohatit je o nové zkušenosti, poznatky, zážitky apod. Turisté, kteří zavítají na ekofarmu 

mají možnost seznámit se, jak to na takové farmě chodí. Mohou se volně pohybovat po celé 

farmě, poznávat okolí, seznamovat se s chovem hospodářských a domácích zvířat, získávat 

nové znalosti v oblasti rostlinné výroby, ale také živočišné, poznat ekologické hospodaření 

a samozřejmě mohou si zakoupit a ochutnat místní výrobky. Můžeme říci, že agroturistika 

představuje  vhodný  příjem  pro  podnikatele  ve  venkovských  oblastech,  pomáhá  snižovat 

nezaměstnanost,  vzdělává  a  ukazuje  lidem,  jak  se  dá  ekologicky  žit,  snižuje  závislost 

na městech, rozvíjí danou oblast, zvyšuje návštěvnost apod. Tato forma turistiky je vhodná 

především pro obyvatele měst a zejména pro jejich děti a pomáhá jim vytvářet kladný vztah 

k přírodě a  životnímu prostředí.  I  oblast  Poodří  má tedy všechny předpoklady pro rozvoj 

agroturistiky,  i v tomto regionu  se vyskytují  agrofarmy a ubytovací zařízení tohoto typu. 

Tato zařízení jsou uvedena v příloze číslo 24 



5. SWOT analýza Regionu Poodří

Dalším krokem po zpracování analýzy Regionu Poodří je sestavení SWOT analýzy, 

která představuje silný nástroj  pro zobrazení celkové analýzy vnitřních a vnějších činitelů 

a rovněž obsahuje základní techniky pro zpracování. 

Cílem  SWOT  analýzy  je  stanovení  silných  a  slabých  stránek  regionu,  odhalení 

příležitostí a ohrožení a posléze definování problémových oblastí regionu a strategických cílů 

rozvoje. Návrh problémových oblastí:

A - Infrastruktura a sociální infrastruktura Regionu Poodří, B – Ekonomická základna 

a hospodářství, C – Cestovní ruch, D – Životní prostředí

A – Infrastruktura a sociální infrastruktura Regionu Poodří
S – SILNÉ STRÁNKY W – SLABÉ STRÁNKY
- výhodná poloha regionu z pohledu
   železniční dopravy a také blízkost dálnice
   D47
- fungující letecká doprava a letiště
   mezinárodního významu
- poměrně dostačující silniční síť
- vybudována plynofikace téměř všech obcí
- napojení téměř všech obcí na vodovod
- splnění směrnice EU na vybudování ČOV
   v obcích nad 2000 obyvatel
- velké množství cyklotras, cyklostezek 
- fungující autobusová doprava
- blízkost velkých měst
- připojení k internetu, pevné telefonní
   připojení, fungující mobilní sítě
- existence kabelového připojení TV
- postupný růst obyvatelstva v obcích
   Regionu Poodří
- kladné migrační saldo 
- nižší kriminalita
- fungující zdravotnická zařízení
- fungující předškolní vzdělávání (MŠ)
- fungující základní školství
- možnost středního i vysokoškolského
   vzdělávání
- fungující poštovní služby
- fungující spolková a zájmová činnost
- existence partnerství s jinými regiony
- fungující multifunkční společenské
   prostory
- vysoké zastoupení knihoven v regionu
- existence kulturních zařízení
- dostatek kulturních památek a přírodních

- 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
- nedostatek zařízení pro starší a potřebné
   spoluobčany
- neexistující, nefungující kina
- téměř žádné možnosti uplatnění
   vysokoškolsky vzdělaných lidí
- špatná vzdělanostní struktura
-  nedostačující sortiment základního zboží 



   zajímavostí a krás

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
- modernizace a další výstavba sportovních
  zařízení
- rozšiřování mobilních služeb pro starší 
  a potřebné občany
- postupná výstavba nových domovů pro
   seniory
- zlepšování kvality ubytovacích 
   a stravovacích zařízení
- modernizace školských zařízení
- podpora a zvyšování zájmu dospívající
   mládeže (sport, kultura, tradice)
- zkvalitňování zdravotních služeb
- rozvoj mimoškolských aktivit dětí
- podpora a rozvoj stávajících a nových
   spolků
- příchod nových obyvatel do regionu

- 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
- zvyšující se nároky na kvalitu ubytovacích
   a stravovacích zařízení
- nedostatečná kvalita vzdělávání
- odliv dětí do školek a škol ve větších měst 
   a následný zánik místních školek a škol
- snižující se porodnost
- odliv mladých lidí do okolních měst
- stárnutí obyvatelstva
- sociální konflikty
- odchod vzdělaných lidí za prací
- úpadek společenských akcí a aktivit
- zánik místních spolků
- nezájem mladých lidí o místní tradice
  a jejich udržování
- nedostatek finančních prostředků 
  na opravy a zachování kulturních památek- příznivá struktura ekonomicky aktivního

  obyvatelstva
- fungující síť základního školství
- fungující informační centrum regionu
- vysoká aktivita místních spolků 
- zkušenosti malých zemědělců v regionu
- fungující zemědělství
- příznivé podmínky pro zemědělství a chov
   hospodářských zvířat
- velký potenciál zemědělské půdy
- výhodné podmínky pro rozvoj
   agroturistiky
- příznivé podmínky zaměstnání v oblasti
   rybářství a lesnictví a zemědělství
- historie chovu ryb
- historický potenciál regionu
- kvalita místních produktů
- nové pracovní příležitosti v blízkosti
   regionu

- nedostatek pracovních příležitostí v obcích
   regionu
- nedostatečná kvalifikovanost pracovníků 
- dojíždění za prací do okolních měst
- téměř žádná možnost středoškolského
   vzdělání (nutno dojíždět)
- velmi malé uplatnění vysokoškolsky
   vzdělaných lidí
- nedostatek financí na obnovu a vybavení
   školských zařízení
- malá přizpůsobivost obyvatelstva na trhu
   práce
-  nedostatek další možnosti vzdělání pro
   dospělé a také seniory
- špatná komunikace mezi zemědělci 
  a obcemi
- poměrně velká část spadá do CHKO Poodří
- nedořešené pozemkové úpravy v obcích
- nedostatečné využívání potenciálu
   kulturních památek
- nedostatek základních služeb v regionu
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- 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
- rozvoj venkovské turistiky (agroturistika)
- zvyšování konkurenceschopnosti regionu
- podpora vzdělávání, kvalifikace obyvatel
   podle potřeb trhu práce
- vznik nových průmyslových zón a nových
   pracovních příležitostí
- vnik malých obecních průmyslových zón
- postupné zavádění nových nových
   technologií v regionu
- možnost využití opuštěných budov  
   k podnikání

- daňové hrozby pro malé a střední
   podnikatele
- kvóty na produkci (např. zemědělskou)
- stárnutí obyvatelstva
- pokles kvalifikace v regionu
- nevhodná kvalifikační struktura na trhu
   práce
- příliv levné pracovní síly ze zahraničí do
   průmyslových zón
- odchod mladých vzdělaných lidí
- propouštění
- nezaměstnanost
- úbytek malých zemědělců v regionu

C – Cestovní ruch
S – SILNÉ STRÁNKY W – SLABÉ STRÁNKY
- informační místa pro návštěvníky regionu
- vysoká kvalita místních produktů
- kvalitní podmínky pro rozvoj letní
   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

- nedostačující kapacita ubytovacích a
   stravovacích zařízení v regionu
- nízká úroveň poskytovaných služeb
- chybějící finanční prostředky pro rozvoj
   nových služeb
- maximální nevyužití možností regionu
- nedostatečná komunikace mezi podnikateli
   a sektorem cestovního ruchu
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- 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
- výhodné podmínky pro rozvoj
   agroturistiky
- využití místní výroby

- odliv turistů z regionu
- nesprávné čerpání finančních prostředků
- pasivní trávení volného času
- platební neschopnost turistů
- nedostačující občanská vybavenost v
  obcích
- snižující se kvalita ubytovacích 
   a stravovacích zařízení
- stagnace a nezájem o rozvoj obcí 
- nedostatek finančních prostředků na rozvoj
  cyklotras, úpravy, udržování apod.

D – Životní prostředí
S – SILNÉ STRÁNKY W – SLABÉ STRÁNKY
- příznivá geografická poloha
- existence CHKO
- existence přírodních rezervací,
   chráněných lokalit – Natura 2000
- existence zvláště chráněných lokalit
- dobrá spolupráce místního partnerství
- vybudována plynofikační síť téměř ve
   všech obcí regionu
- zkušenosti se šetrnějším hospodařením
- vedení dětí k ochraně přírody a třídění

- nevybudované čističky odpadních vod a
   kanalizační sítě 
- zranitelné oblasti v důsledku zemědělství
- malé využití plynové energie k vytápění
- špatné ovzduší v celém kraji
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- 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
- další zhoršování ovzduší
- intenzita dopravy
- rozšiřování invazních druhů rostlin
- zaplevelení neobhospodařovaných
   pozemků
- návrat k vytápění tuhými palivy v důsledků
   cen plynu a elektřiny
- neochota lidí třídit odpad



     6. Rozvojová koncepce Regionu Poodří

         6.1 Strategická vize 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 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 domácí výrobky. Podporujeme v rozvoji místní podnikatele. 

V  obcích  existuje  pestrá  nabídka  sportovních,  kulturních,  vzdělávacích 

a společenských aktivit pro všechny věkové skupiny obyvatel, které mají dostatečné zázemí 

pro svou činnost. Máme zajištěnou péči o seniory, matky na mateřské dovolené a invalidní 

občany).  Usilujeme o  spolupráci  napříč  generacemi.  V obcích  je  k  dispozici  odpovídající 

nabídka bydlení a služeb, nemusíme za nimi dojíždět do města. 

Netrpíme znečištěným životním prostředím a usilujeme o další zlepšení. Využíváme 

obnovitelné  zdroje  energie,  vysazujeme  zeleň  uvnitř  i  vně  obcí,  zachováváme  biocentra 

a biokoridory v krajině. V přírodě chráníme původní faunu. 

Život na venkově má svůj typický ráz, na který jsme hrdí. Poodří je plné příležitostí.

[56]

         6.2 Globální strategický cíl

Cílem  místní  akční  skupiny  MAS  Regionu  Poodří  je  zlepšení  území  22  obcí 

v oblastech rozvoje 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 (mikroregionem). 

Region Poodří hodlá co nejširší spoluprací s partnery z veřejné správy, podnikatelské 

sféry a neziskového sektoru uvnitř i vně regionu zajistit rozvoj místního partnerství včetně 

poradenství s projektovým řízením pro jednotlivé subjekty a přispět tak k celkovému rozvoji 

regionu.



 

MAS Regionu Poodří hodlá ke své činnosti i působení jednotlivých partnerů 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 programy.[56]

         6.3 Prioritní oblasti - opatření

Naplnit  strategickou  vizi  v  Regionu  Poodří  umožní  realizace  opatření  v  těchto 

prioritních oblastech rozvoje. Prioritní oblasti jsem převzal z integrované rozvojové strategie 

Regionu Poodří.[13] Prioritní oblasti jsou následující:

1. Životní prostředí a infrastruktura     2. Lidé regionu

3. Podnikání v regionu                            4. Cestovní ruch

5. Celkové řízení a správa 

Každá  z těchto  prioritních  oblastí  se  dále  člení  na  dílčí  prioritní  oblasti,  které 

obsahují  jednotlivá  opatření,  které  by  měly  naplnit  strategickou  vizi,  Regionu  Poodří. 

Tato  opatření  a  jejich  splnění  bylo  stanoveno  na  období  let  2007-2013.  Aby  mohly  být 

jednotlivé  priority  a  opatření  realizovány je  nutné  vyvinout  určité  aktivity,  vytýčit  cílové 

skupiny,  na  které  se  jednotlivé  oblasti  vztahují,  zajistit  garanty  a  zdroje. 

Podrobnější členění a rozpracování je uvedeno následovně:

1. PRIORITNÍ OBLAST ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ A INFRASTRUKTURA

Priorita 1: Vybudování a rekonstrukce vodohospodářské infrastruktury 

                   a zadržení vody v krajině

a) Modernizace, výstavba a rekonstrukce ČOV a systémů odvádění dešťových 

    a odpadních vod (stoková síť)

b)  Zajištění  kvality  pitné  vody  c)  Ochrana  před  povodněmi  d)  Zajištění  poradenství  pro 

vedení

    obcí v otázkách ŽP

Priorita 2: Čisté ovzduší a snížení spotřeby energie

a) Snížení spotřeby energie v budovách b) Zefektivnění a modernizace zdrojů a rozvodů tepla

c) Podpora ekologicky šetrného vytápění domácností d) Environmentální výchova

    a poradenství

Priorita 3: Zvýšení separace a využití odpadů



a) Sběr odpadu b) Místní využití bioodpadu

c) Sběr a využití odpadů místními firmami v regionu

Priorita 4 : Rozvoj krajiny a vzhledu obcí

a) Obnova krajiny v okolí obcí b) Obnova vzhledu obcí

Priorita 5 : Zajištění dopravní dostupnosti a zvýšení bezpečnosti

a) Rekonstrukce stávajících komunikací b) Rozvoj dalších druhů dopravy

c) Zlepšení hromadné dopravy d) Zlepšení dopravních služeb pro cyklisty

Priorita 6: Bydlení

a) Možností pro bydlení b) Investice do bydlení

PRIORITNÍ OBLAST LIDÉ REGIONU

Priorita 1: Počáteční vzdělávání

a) Zvyšování kvality ve vzdělávání b) Rozvoj infrastruktury pro počáteční vzdělávání

c) Podpora rovných příležitostí ve vzdělávání d) Další vzdělávání pracovníků škol 

    a školských zařízení

Priorita 2: Navazující vzdělávání

a) Společné projekty vysokých škol, VOŠ, výzkumných ústavů, obcí  a soukromých subjektů

    (budování partnerství, sítí, stáže, spolupráce)

b) Opatření: Motivace žáků základních a středních škol k pokračování ve studiu na VOŠ a VŠ

Priorita 3: Další a specifické vzdělávání

a) Založení a provoz systému dalšího vzdělávání v mikroregionu b) Podpora poptávky

    individuálního dalšího vzdělávání

Priorita 4: Aktivní politika na trhu práce

a) Zvýšení úrovně odborných znalostí, dovedností, kompetencí zaměstnanců 

    a zaměstnavatelů (pro zlepšení uplatnění na trhu) b) Aktivní snižování nezaměstnanosti 

    v mikroregionu c) Začlenění osob ohrožených sociálním znevýhodněním a jejich uplatnění 

    na regionálním pracovním trhu

Priorita 5: Sociální péče a služby

a) Služby v oblasti sociální integrace a péče b) Projekty sociální péče a služeb v mikroregionu

Priorita 6: Zdraví a zdravotnické služby

a) Modernizace, rozvoj a vybavení zdravotnických zařízení v mikroregionu b) Prevence

    zdravotních rizik a výchova ke zdravému životnímu stylu

Priorita 7: Kultura, památky, sport a volný čas

a) Opatření: sport a volný čas b) Obnova a využití památek



PRIORITNÍ OBLAST PODNIKÁNÍ V REGIONU

Priorita 1: Podpora rozvoje podnikání

a) Podpora vzniku nových podnikatelských aktivit b) Rozvoj místních firem c) Podpora

    využívání obnovitelných zdrojů energie d) Podpora vztahů firem v mezinárodním obchodu

Priorita 2: Prostředí pro podnikání

a) Podpora služeb pro rozvoj podnikání b) Vytváření prostředí pro podnikání

Priorita 3: Zemědělství a lesnictví

a) Modernizace zemědělství b) Investice do lesů c) Diverzifikace zemědělské činnosti

d) Zpracování zemědělských produktů

PRIORITNÍ OBLAST CESTOVNÍ RUCH

Priorita 1: Infrastruktura pro cestovní ruch

a) Budování a zkvalitnění infrastruktury cestovního ruchu b) Zkvalitňování služeb 

    v cestovním ruchu

Priorita 2 Marketing regionu a turistické oblasti

a) Marketing a propagace

Priorita 3 Venkovský cestovní ruch

a) Agroturistika

PRIORITNÍ OBLAST CELKOVÉ ŘÍZENÍ A SPRÁVA

Priorita 1: Veřejná správa a služby

a) Zlepšení kvality veřejných služeb

Priorita 2: Meziregionální a mezinárodní spolupráce

a) Meziregionální a mezinárodní spolupráce

Priorita 3: Územní rozvoj a plánování

a) Podpora územního rozvoje a plánování b) Příprava a realizace komplexních pozemkových

    úprav

Priorita 4: Marketing regionu

a) Marketing a propagace regionu[13]

1. PRIORITNÍ OBLAST ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ A INFRASTRUKTURA

Prioritní  oblast  životní  prostředí  a  infrastruktura  se  dále  člení  na  6  dílčích  priorit,  které 

obsahují  19  opatření.  Dílčí  prioritní  oblasti  jsou  zaměřeny  na  vodohospodářskou 

infrastrukturu,  ovzduší a  spotřebu energie,  odpady,  rozvoj  krajiny a  vzhled obcí,  zajištění 

dopravní dostupnosti a zvýšení bezpečnosti a bydlení. 



Aktivity

 rekonstrukce stávajících a vybudování nových kanalizačních sítí,

  rekonstrukce, modernizace a budování nových čistíren odpadních vod,

 dostavba vodovodu (zajištění kvalitní pitné vody jiným způsobem), 

 zjištění současného stavu a rekonstrukce nevyhovujících rozvodů pitné vody,

 revitalizace  vodních  toků,  obnova  přírodního  prostředí,  podpora  biodiverzity 

ve vodních tocích,

 zasakovací pásy, obnova remízků, protierozní opatření, obnova mokřadů a údržba

      podmáčených luk,

 spolupráce s odbornými institucemi, výměna informací a dobré praxe v rámci

      regionu, školení zástupců obcí, vytvoření poradenského centra,

 provedení energetických auditů, zateplení budov,

 provedení energetických auditů, náhrada starých zdrojů tepla moderními,

 rekonstrukce rozvodů tepla, změna paliv,

 zajištění poradenských služeb pro občany, finanční podpora domácností při  

      pořízení OZE nebo jiného šetrného zdroje vytápění apod.,

 osvětové kampaně, poradenské služby,

 umístění kontejnerů na separovaný odpad, optimalizace podmínek pro svoz

      odpadu,

 zajištění sběru bioodpadu, kompostárny, zajištění komunitního kompostování,

 podpora materiálového využití odpadů v regionu,

 výsadba zeleně kolem cest, remízků, obnova alejí, výsadba zeleně kolem

      melioračních příkopů, realizace ÚSES apod.,

 územně plánovací dokumentace (generel) zeleně v obcích mikroregionu,

 obnova, rekonstrukce, modernizace a estetické zlepšení venkovských sídel,

      veřejných budov, veřejných prostranství a zeleně vesnic, památek, místních

      atraktivit a ostatních důležitých prvků venkovského dědictví (vč. veřejného

      osvětlení, mobiliáře apod.),

 zvyšování atraktivity venkovských obcí, zachování a rozvoj identity venkovských

      oblastí, venkovského kulturního dědictví,

 regenerace veřejných prostranství na sídlištích,

 zlepšení kvality místních komunikací (zejména IV. třídy a jiných),

 budování cyklotras, chodníků, vymezení tras pro pěší, oddělení cyklistických stezek



      od pěších, budování bruslařských tras,

 jednání s dopravci, úpravy jízdních řádů autobusové a železniční dopravy, vytváření

      podmínek pro využití hromadné dopravy,

 zajištění cyklovlaků a cyklobusů, přizpůsobení víkendových a prázdninových spojů

      požadavkům turistů,

 příprava lokalit pro bydlení (výstavba inženýrských sítí, infrastruktury, projektová

      příprava), architektonické a urbanistické studie, výstavba objektů pro bydlení.

Cílové  skupiny:  obce  a  jednotlivé  části  obcí,  Krajský  úřad  občané,  občané  –  vlastníci 

obytných  domů,  návštěvníci,  nově  příchozí  obyvatelé,  správci  vodních  toků,  vlastníci 

pozemků,  zemědělci,  Zemědělská  vodohospodářská  správa,  environmentální  neziskové 

organizace, příspěvkové organizace, podnikatelé, zpracovatelé odpadů, správa silnic, cyklisté 

a pěší, děti, řidiči,  

Garanti: obce,  spolky  a  sdružení  aktivní  v oblasti  životního  prostředí,  technické  služby, 

zpracovatelé  odpadů,  správa  silnic,  krajský  úřad,  provozovatelé  autobusové  a  železniční 

dopravy a občané. 

Zdroje:  KÚ MSK,  ROP Moravskoslezsko 4.1,  ROP MSK 1.1,  ROP MSK 1.3, ROP 4.1, 

OPŽP 1.1, OPŽP 2.1., OPŽP 3.1. , 3.2. a 7.1,  OPŽP 4.1,  OPŽP 6.3, OPŽP 6.4, OPŽP 7.1. 

(okrajově), PRV I.1.1. III. 1. a I.1.3.3. a PRV I.1.3.3, PRV III. 1.2, [13] 

2. PRIORITNÍ OBLAST LIDÉ REGIONU

Prioritní oblast lidé regionu se člení na 7 dílčích priorit, které obsahují 17 opatření. 

Dílčí  prioritní  oblasti  jsou  zaměřeny  na  počáteční  vzdělávání,  navazující  vzdělávání, 

další  a  specifické  vzdělávání,  aktivní  politika  na  trhu  práce,  sociální  péče  a  služby, 

zdraví a zdravotnické služby, kultura, památky, sport a volný čas.

Aktivity

 rozšíření využívání počítačů v předmětech nad rámec počítačového praktika, i mimo 

vyučování a to jak pro učitele, tak pro žáky, 

 zpřístupnění  e-learningu,  pro pedagogy je možná výměna učitelů  s jinými školami 

a stáže učitelů v zahraničí či hostování učitelů (zejména cizích jazyků) ze zahraničí, 

 aktivity je pak možné rozšířit až na přímá partnerství a zapojení škol do sítí,

 spolupráce  škol  dále  na  komunitním  rozvoji,  s  obcemi  či  místními  podnikateli 

při  přípravě  dětí  jak  na  volbu  střední  školy  či  na  položení  základů  jejich 

podnikatelských znalostí a schopností, to vše včetně vstupování na trh práce, 



 v malých obcích zejména vznikem poradenských center nejen pro žáky a jejich rodiče,

 

 v  otázkách  volby  nejvhodnějšího  navazujícího  vzdělávání  dětí  či  pomoci  dětem 

ohrožených odchodem nebo omezenými možnostmi vzdělávání,  ale také pro místní 

občany, zavádění systémů kontroly a hodnocení kvality škol, nejen vnějšího, ale také 

interního,

 opravy či modernizace vybavení škol a jejich zařízení,

 doprovodný  výukový  program,  zavedení  speciálních  metod  výuky  ve  školách 

a to od možnosti individuálního vzdělávání až po e-learning,

 odborné kurzy pro pedagogy a pracovníky mimoškolního vzdělávání,

 vzdělávací kurzy, stáže, zahraniční certifikace učitelů, stáže pedagogů, ale také stáže 

a  praxe  středoškolských  či  vysokoškolských  studentů  v  místních  podnicích 

či  u  místních  podnikatelů  či  na  úřadech  a  v jiných  institucích  a  spolupráce  škol 

s veřejným i soukromým sektorem při tvorbě studijních programů,

 spolupráce se zahraničními školami, rozšíření výuky v cizích jazycích, 

 spolupráce vysokých škol se základními a středními školami a také s místními 

      i regionálními subjekty, ať již soukromého nebo veřejného sektoru, zejména 

      pro  rozšiřování povědomí dětí a mládeže o možnostech pozdějšího směřování,

 založení kurzů pro další vzdělávání občanů, například ve školách

 rozšiřování nabídky vzdělávání učitelů, lektorů a jiných pedagogických pracovníků, 

 vytvoření sítě subjektů spolupracujících na vytváření vhodně zaměřených programů, 

jako jsou místní podnikatelé a úřady práce, školy, případně nově vytvořené poradny 

pro vzdělávání a kariéru,

 vytváření,  vybavení  a  provozování  výukových  a  rekvalifikačních  center  a  praxe 

pro hlavní a frekventované výrobní obory a služby v regionu,

 příprava a zlepšování programů pro výuku a rekvalifikaci nezaměstnaných a dalších 

potřebných obyvatel tak, aby reagovaly a odpovídaly dostupnosti místního trhu práce,

 spolupráce  výukových  center  se  zaměstnavateli  a  zaměstnanci  pro  přizpůsobení 

a vhodnou organizaci dalšího vzdělávání,

 informování zaměstnavatelů a podpora uplatňování pružných forem organizace práce, 

jako jsou zkrácené úvazky či rotace na pracovním místě,

 komunikace zaměstnanců se zaměstnavateli,



 zprostředkování zaměstnání, poradenské činnosti a programy, rekvalifikace, podpora 

vytváření  nových  a  vyčleněných  pracovních  míst  formou  příspěvku  na  úhradu 

mzdových nákladů, podpora veřejně prospěšných prací a krátkodobých pracovních

     příležitostí, zajištění odborné praxe, podpora nových forem zaměstnání jako způsobu 

vytváření podmínek pro uplatnění žen a mladých lidí na trhu práce (zkrácený úvazek, 

rotace na pracovním místě  nebo sdílení pracovního místa  aj.); podpora začínajícím 

OSVČ, doprovodná opatření k získání a udržení zaměstnatelnosti, 

 vzdělávání ohrožených či vyloučených a nezaměstnaných,

 vzdělávání pracovníků působících v oblasti sociální integrace ve vzdělávacích

      programech, kurzech, odborném vzdělávání,

 vytváření vzdělávacích a poradenských programů a opatření, které odstraňují bariéry 

k účasti na těchto programech, s využitím nových netradičních metod a služeb.

 poskytování  sociálních  služeb  a  podpora  vzdělávání  a  jiných  činností, 

které vedou k začleňování a k prevenci vyloučení, jako je vzdělávání dětí i rodičů, 

informování o možnostech integrace a příznivého životního stylu, poradenství vedoucí 

k aktivizaci a motivaci při vyhledávání zaměstnání,

 úprava pobytových zařízení, zvyšování dostupnosti sociálních služeb,

 zavádění systému řízení a zvyšování kvality,

 sjednocení přístupu a postupu při transformaci a humanizaci pobytových zařízení

      sociálních služeb,

 zřizování  či  obnova center a infrastruktury občanského vybavení  a jejich vybavení 

a zařízení (v oblasti školství, zdravotnictví, sociálních služeb, péče o děti, kultury,

       základní obchodní infrastruktury, tržnic a sportovních aktivit, integrovaných

      informačních a školících center) a rozšiřování ploch zeleně,

 zvyšování úrovně knihovnických a informačních služeb (využitím ICT),

 veřejné  zpřístupnění  internetu  a  vzdělávání  obyvatel  ve  využívání  informačních 

a komunikačních technologií,

   investice  do  zařízení,  jež  jsou  centry  sociální  ekonomiky,  rozšiřování  ploch 

pro podnikání,

 úpravy prostor, zajištění bezbariérovosti, instalace výtahů, pořízení vybavení aj.,

 vzniku specializovaných poraden,

 zajištění  potřebných  kapacit  a  materiálního  vybavení  terénních  sociálních 

a zdravotních služeb, včetně jejich síťování a zajištění dostupnosti tohoto vybavení 



sociálních zařízení pro všechny potřebné obyvatele tak, aby byly podporovány rovné 

příležitosti pro znevýhodněné obyvatele a také prevence sociálně patologických jevů,

 zřízení ambulantních nebo pobytových služeb, poskytovaných osobám se zdravotním

      postižením a seniorům, jež potřebují pomoc jiné osoby v domácnosti,

 modernizace  přístrojového  vybavení  a  zvýšení  úrovně  technického  zázemí 

zdravotnických zařízení, 

 integrace (síťování) center péče (v návaznosti na IZS),

 vzdělávací  akce  či  poradenství  motivující  obyvatele  ke  zdravému  životnímu  stylu 

a prevenci zdravotních rizik, 

 prevence  sociálního  vyloučení  osob  se  zdravotním  handicapem,  zhoršeným 

zdravotním stavem či pokročilým věkem opět formou poradenských a asistenčních 

služeb a rozšířením možností dalšího vzdělávání,

 výstavba,  rekonstrukce,  zkvalitnění  a  rozšíření  kulturního,  sportovního 

a volnočasového zázemí (koupaliště, rybaření, jezdectví), podpora rekonstrukce nebo 

výstavba víceúčelových a multifunkčních zařízení (westernové městečko, prostory pro 

vzdělávání s velkou kapacitou a vysokou úrovní pro VIP) a ploch využitelných pro 

spolkové, sportovní, zájmové i kulturní aktivity obyvatel i návštěvníků, 

 zlepšení podmínek pro kulturní a sportovní volnočasové aktivity, podpora soudržnosti 

obyvatel s územím,

 aktivity v oblasti zájmové a spolkové činnosti, dodržování tradic a tradičních místních

produktů,

 podpora  obnovy,  využití  a  zpřístupnění  kulturních  a  industriálních  památek, 

památkových  budov  a  kulturního  dědictví,  ploch  včetně  parků  a  zahrad,  zvýšení 

atraktivnosti, vybudování doprovodné infrastruktury.

Cílové  skupiny:  obce,  dobrovolné  svazky  obcí  a  organizace  zřízené  a  založené  obcemi 

a dobrovolnými svazky obcí, mikroregion či MAS a organizace jimi založené či zřízené školy 

a  školská zařízení,  nestátní  neziskové organizace  či  organizace  působící  v oblasti  volného 

času dětí a mládeže, vzdělávací instituce, poradenské instituce, sdružení profesní i jiná, osoby 

sociálně  vyloučené  nebo  ohrožené  sociálním  vyloučením,  organizace  a  další  subjekty 

v postavení zadavatelů sociálních služeb a poskytovatelů sociálních služeb, osoby dlouhodobě 

vyčleněné  z  trhu  práce,  zdravotnická  zařízení,  státní  podniky,  podniky,  profesní,  oborová 

a jiná sdružení

Garanti: školy, školská zařízení, nestátní neziskové organizace či organizace působící



v  oblasti  volného  času  dětí  a  mládeže,  poradny  ve  vzdělávání  a  kariéře,  podnikatelé, 

zdravotnická zařízení, občané z měst a okolí, rodiče s dětmi, turisté z tuzemska i zahraničí

Zdroje: VPK 1.1, VPK 1.2, VPK 2.5, VPK 3.1 a 3.3, ROP 2.1, LZZ 1.2, LZZ 2.1 a 2.2, LZZ 

3.1 a 3.3, IOP 2.1, IOP 2.2, IOP 2.2.b, IOP 3.2, PRV osa III – 2.1.2, PRV osa II 2.1.2, ROP 

2.1 a 4.1, ROP OSA II 2.2.

PRV OSA III 1.3, PRV OSA III 2.1.2, PORV MSK dotační titul 1, OP PS ČR – POLSKO 2.2 

– rozvoj CR, OP PS ČR – POLSKO 3.2[13] 

3. PRIORITNÍ OBLAST PODNIKÁNÍ V REGIONU

Prioritní  oblast  podnikání  v regionu se člení  na 3 dílčí  prioritní  oblasti,  které  obsahují  10 

opatření.  Prioritní  oblasti  jsou  podpora  rozvoje  podnikání,  prostředí  pro  podnikání, 

zemědělství a lesnictví.

Aktivity:

 pomoc obce, Mikroregionu i při vyhledávání podnikatelských prostorů,

 nabídka podnikatelských možností a prostor v Mikroregionu je aktualizována

      v internetové podobě,

 pořádání přiměřeně rozsáhlých a častých akcí, na nichž se setkají místní podnikatelé 

se samosprávou,

 zprostředkování  informací  o  možnostech  podpory  podnikání  (např.  pomocí 

bezúročných úvěrů),

   vlastní podpora podniků v regionu ze strany odpovědných orgánů a institucí,

      zprostředkování informací o dotační pomoci při zavádění nové výrobní technologie, 

 vlastní podpora podniků v regionu ze strany odpovědných orgánů a institucí,

 podpora výstavby bioplynových stanic, modernizace,  rekonstrukce a snižování ztrát 

v  rozvodech  tepla,  zlepšování  tepelně  technických  vlastností  budov,  s  výjimkou 

rodinných a bytových domů,

 využití odpadní energie v průmyslových procesech,

 získání marketingových informací o zahraničním trhu – dotace maximálně do výše

      100 tisíc Kč,

 tvorba propagačních materiálů (např. letáky, brožurky, inzeráty, pozvánky v cizích

      jazycích) – dotace maximálně do výše 400 tisíc Kč,



 tvorba  cizojazyčných  internetových  stránek  včetně  výtvarného  návrhu  prezentace 

podniku nebo výrobku, včetně SW pro funkčnost stránek – dotace maximálně do výše 

200 tisíc Kč,

 účast podnikatelů na výstavách a veletrzích v zahraničí – dotace maximálně do výše

      300 tisíc Kč na jednotlivou výstavu,

 příprava a tisk informačních materiálů, zprostředkování informací a informačních

      materiálů z institucí věnujících se podnikání,

 rekonstrukce zdevastovaných výrobních objektů, které ztratily své původní využití,

 využití pozemků pro podnikání s ekologickou zátěží,

 přemístění malého nebo středního podniku z intravilánu obce, pokud výrazně

      znehodnocuje životní prostředí, vyhotovení projektové dokumentace na tyto projekty,

 investice do zemědělských staveb, skladovacích a manipulačních ploch pro živočišnou 

a rostlinnou výrobu,

 investice  do  techniky  a  technologií  pro  živočišnou  a  rostlinnou  výrobu,  tvorbu 

a údržbu krajiny, investice do trvalých kultur, investice do hospodaření v lesích,

 projekty snižující negativní dopady zemědělského hospodaření na životní prostředí,

 příprava projektové dokumentace v souvislosti s těmito projekty,

 úprava chemismu lesních půd, včetně hnojení při obnově porostů,

 obnova lesních porostů, zajištění lesních porostů,

 zavádění hospodářsky vhodnější dřevinné skladby v souladu s legislativou, 

 ochrana  lesních  porost,  výchova  lesních  porostů,  pořízení  strojů  a  zařízení  pro 

budování  a  údržbu  lesních  cest,  stezek  a  chodníků,  meliorací,  hrazení  bystřin, 

retenčních nádrží, zařízení pro turistiku a zařízení sloužících pro obnovu a výchovu 

lesních porostů a prvotní zpracování dříví ekologickými technologiemi,

 pořízení a modernizaci technologií (včetně nehmotných investic), které umožní

            zpracování a využití zůstatkové biomasy pro energetické a jiné účely,

 vybudování, modernizaci malokapacitních venkovských provozů, 

 stavební  obnova  (rekonstrukce,  modernizace,  statické  zabezpečení),  případně  nová 

výstavba budov, ploch za účelem diverzifikace zemědělských aktivit, upřednostněno 

je využití stávajících budov a ploch,

 nákup budov, strojů, technologie, zařízení provozoven a dílen, hardware, software,

 stavební a technologické investice vedoucí ke zlepšení zpracování zemědělských

      produktů,



 investice ke zlepšování a monitorování kvality zemědělských a potravinářských

      produktů, investice spojené s vývojem a aplikací nových zemědělských 

      a potravinářských produktů,

 nákup zařízení na finální úpravu, balení a značení výrobků,

 příprava projektové dokumentace v dané oblasti.

Cílové skupiny: drobní podnikatelé do 10 zaměstnanců, kteří vstupují do podnikání poprvé 

nebo s delším časovým odstupem, stávající místní malí a střední podnikatelé malé a střední 

podniky, sdružení podnikatelů, neziskové organizace, podnikatelé v zemědělství a lesnictví, 

potravinářské podniky

Garanti:  Obce,  Českomoravská  záruční  a  rozvojová  banka,  CzechTrade,  CzechInvest, 

podnikatelé v zemědělství

Zdroje:  podnikání  a  inovace-prioritní  osa  :  vznik  firem,  podnikání  a  inovace-prioritní 

osa : rozvoj firem, podnikání a inovace-prioritní osa : efektivní energie, podnikání a inovace - 

prioritní  osa:  Služby pro  rozvoj  podnikání,  podnikání  a  inovace  -  prioritní  osa:  Prostředí 

pro podnikání a inovace, ROP Moravskoslezsko 4.1 Rozvoj venkova, PRV – osa I. Zlepšení 

konkurenceschopnosti zemědělství a lesnictví, PRV – osa IV. Leader, Leader ČR, PRV – osa 

I.  opatření  I.1.2  Investice  do  lesů,  PRV  –  osa  III.  Skupina  opatření  III.1.  Opatření  k 

diverzifikace  hospodářství  venkova,  PRV  –  osa  I.  opatření  I.1.3  Přidávání  hodnoty 

zemědělským a potravinářským produktům, vlastní zdroje[13]

4. PRIORITNÍ OBLAST CESTOVNÍ RUCH

Tato prioritní oblast obsahuje 3 dílčí prioritní oblasti se 4 opatřeními. Dílčí prioritní 

oblasti  jsou:  Infrastruktura  pro  cestovní  ruch,  marketing  regionu  a  turistické  oblasti, 

venkovský cestovní ruch.

Aktivity:

 zkvalitnění  a  výstavba  nových  cyklostezek  a  tras,  propojování  stávající  sítě 

cyklostezek  a  tras,  turistické  stezky,  mezinárodní  a  regionální  trasy,  výstavba 

a propojování hippostezek a hippotras, odpočinková místa,

 využití  cyklostezek  v  zimním  období  pro  běžkařské  tratě,  vznik  in  –  line  stezek 

pro brusle a skate, pěší doprava, vodní aktivity a vodní turistika, zvýšení bezpečnosti,

   koncepce, projektová příprava, realizace,

 zkvalitnění a výstavby ubytovacího a stravovacího zařízení všeho druhu, 

 zvýšení účinnosti a kvality marketingu CR, zapojení se do rezervačního

     a informačního systému, vznik a rozvoj orientačně-informačního a navigačního



     systému, informačních center, informační tabule regionu a obcí, propagace 

     na dálnici, produktové balíčky, propagace kulturních a historických tradic,

     publikace a prezentace, letáčky, brožurky, zavádění standardů a certifikace CR,

 vznik a zkvalitnění agro-turistických farem, zvýšení atraktivity venkovského

     prostředí s ubytováním a stravováním rodinného typu,

Cílové  skupiny:  obyvatelstvo,  návštěvníci  –  rodiny  s  dětmi,  cyklisté  všech  kategorií 

a sportovních úrovní, turisté z tuzemska i zahraničí

Garanti: obce, obyvatelé, neziskové organizace, vzdělávací instituce

Zdroje: ROP OSA I 1.1.1 – komunikace II. a III. třídy, ROP OSA I 1.1.2 – bezmotorová a 

pěší doprava, bezpečnost, ROP OSA II 2.2.1 – turistická infrastruktura, doprovodné služby, 

ROP OSA II 2.2.2 – ubytovací zařízení,  doprovodné služby,  ROP OSA IV 4.1. – Rozvoj 

venkova, ROP OSA II 2.2.4 – organizace a kooperace CR, ROP OSA II 2.4 - marketingová 

strategie regionu (prezentace značky kraje), OP PS ČR – POLSKO 2.2 – rozvoj CR, OP PS 

ČR – POLSKO 2.1 – marketing, společná propagace, OP PS ČR – POLSKO 3.2 – společné 

akce a tradice, PORV MSK, dotační titul 1 – veškerá infrastruktura CR, památky, IOP 3.2, 

PRV OSA III 1.3 – rozvoj CR na venkově, [13] 

5. PRIORITNÍ OBLAST CELKOVÉ ŘÍZENÍ A SPRÁVA

Poslední prioritní oblast se skládá ze 4 dílčích prioritních oblastí, které obsahují 5 

opatření.  Prioritní  oblasti  jsou:  Veřejná  správa  a  služby,  meziregionální  a  mezinárodní 

spolupráce, územní rozvoj a plánování, marketing regionu.

Aktivity:

 vzdělávání pracovníků ve státní správě a samosprávě, realizace vzdělávacích aktivit,

      investice do vybavení pracovišť, rozvoj integrovaného záchranného systému,

 výměnné pobyty, společenské, kulturní, sportovní a další aktivity,

   zpracování a aktualizace územně plánovací dokumentace,

 příprava návrhu pozemkových úprav,

 realizace  návrhu společných zařízení  na základě schváleného návrhu pozemkových 

úprav,  geodetické  projekty,  účast  na  prezentačních  akcích,  tvorba  materiálů  a 

prezentačních výstupů.

Cílové skupiny: obce, obyvatelé, neziskové organizace, zemědělští podnikatelé

Garanti: obce, region Poodří, ZA PÚ MZe

Zdroje: Program rozvoje venkova osa IV. Leader, Programy přeshraniční spolupráce Česko – 

Polsko,  Česko  –  Slovensko,  Program  rozvoje  venkova  osa  III.  Obnova  a  rozvoj  vesnic, 

Integrovaný operační program[13]



 6.4 Zhodnocení

V poslední kapitole se pokusím shrnout a zhodnotit praktickou část své diplomové 

práce. Celá tato část je rozdělena na tři zásadní oblasti. První část je zaměřena na popsání 

Regionu Poodří,  druhá  se  týká  SWOT analýzy  a  třetí  rozvojové  koncepce,  ve  které  jsou 

vymezeny vize, cíle a priority.

Každý územní celek, velký či malý, by měl vědět, že rozvoj a další vývoj dopředu 

je  pro  něj  klíčový.  Není  žádoucí,  aby  se  dále  nerozvíjel  a  stagnoval.  Rozvoj  znamená 

budoucnost a zachování daného celku a jednoduše řečeno bez rozvoje a dalšího vývoje není 

budoucnost a daný územní celek musí počítat s tím, že pokud nebude mít žádnou vizi dalšího 

vývoje  může  i  v nejhorším  případě  zaniknout.  Je  třeba  si  položit  jednoduchou  otázku. 

Kdo by chtěl žít v místě, kde téměř nejsou žádné služby, možnost vzdělávání, zdravotní péče, 

kulturního  vyžití,  zanedbaná  infrastruktura,  nerozvíjí  se  cestovní  ruch,  není  dostatek 

pracovních  míst  a  kvete  jen  nezaměstnanost,  vše  chátrá  apod.?  Na  tuto  otázku  je  jasná 

odpověď, nikdo. Proto je rozvoj tak zásadní a důležitý pro zachování daného místa. Takový 

územní celek, který ví čeho chce v budoucnu dosáhnout a neustále se snaží něco vylepšovat, 

rozvíjet, rozšiřovat apod. jeví se v očích lidí jako perspektivní a také vhodný pro život.

Rozhodování  o  cestách  dalšího  rozvoje  obce,  regionu  či  kraje  závisí 

a  je  nejdůležitější  a  nezastupitelnou  rolí  managementu,  který  si  lidé  zvolí.  Základním 

nástrojem  tohoto  řízení  by  měl  být  strategický  plán,  který  deklaruje  dlouhodobé  cíle  a 

priority. Strategický plán má svou společensko-politickou, systémovou a věcnou dimenzi. U 

každého rozvoje by měl management vědět co je pro daný územní celek nejdůležitější, čeho je 

třeba dosáhnout a co považují místní obyvatele za prioritu. 

Při  přípravě plánu rozvoje je důležitá  vzájemná spolupráce mezi  managementem, 

obyvatelstvem a také s dalšími zájmovými skupinami. Pokud tato spolupráce a komunikace 

funguje efekt je pak pozitivní.

První  oblast  v mé  praktické  části,  na kterou  jsem se zaměřil  je  socioekonomická 

analýza  Regionu Poodří.  Tato analýza  je pro další  rozvoj  každého územního celku velmi 

důležitá.  Přináší  cenné  poznatky  a  údaje  o  stavu  regionu  v oblasti  sociální,  ekonomické, 

ekologické, kulturní a technické. Tyto cenné údaje pak napomáhají managementu v přípravě 

a  realizaci  vhodné  strategie  dalšího  rozvoje,  která  reálně  vychází  z aktuálního  stavu. 

Management pak ví na co se má prioritně zaměřit.  Také Region Poodří, který sdružuje 21 

obcí a město Studénku jsem v těchto oblastech analyzoval.

 



Historie obcí tohoto regionu sahá až do 13. a 14. století a za dobu 700 let docházelo 

k postupnému vývoji v jednotlivých obcích až do dnešní doby. Tento Region si zachoval svou 

specifickou podobu a má co nabídnout. Jeho umístění v Moravskoslezském kraji je výhodné, 

nachází  se nedaleko velkých měst,  jako je Ostrava,  Frýdek-Místek,  Nový Jičín  a  dalších. 

Tato vhodná poloha přináší své pozitivní přínosy v oblasti hospodářské, sociální, cestovního 

ruchu, kultury apod., ale také má i své nevýhody, jako je znečištění především z Ostravské 

aglomerace. 

Region je typu průmyslově-zemědělského a z toho vychází i hospodářské zaměření 

regionu.  Lidé  jsou  zaměstnání  v průmyslových  odvětvích  v okolních  městech,  do  kterých 

nemají tak daleko, věnují se zemědělství, lesnictví, rybářství, pracují v oblastech cestovního 

ruchu  a  službách  nebo  sami  podnikají.  V důsledku  cestovního  ruchu,  který  má  v tomto 

regionu  silné  zázemí  a  má  co  nabídnout,  dochází  ke  zlepšování  životních  podmínek 

pro  obyvatelstvo.  Obce  se  snaží  rozvíjet  své  území,  zlepšují  se  a  rozšiřují  se  ubytovací 

a  stravovací  zařízení  a  služby,  vznikají  nové  služby,  nová  pracovní  místa,  zlepšuje 

se občanská vybavenost, zachovávají se kulturní tradice apod. Můžeme říci, že cestovní ruch 

je  určitým základem dalšího rozvoje tohoto regionu.  Region  má co nabídnout  a  láká zde 

návštěvníky nejen z tuzemska,  ale i ze zahraničí.  Přírodní zajímavosti  a kulturní památky, 

zachovalá  příroda,  sportovní  vyžití  apod.,  které  nalezneme  v celém  regionu  jsou  velkým 

lákadlem pro návštěvníky. 

Je  to  vidět  i  na  počtu  obyvatel,  kteří  v tomto  regionu žijí.  Za  posledních  10  let 

se zvýšil počet obyvatel téměř o 300 a je patrné, že se i nadále bude zvyšovat. Můžeme říci, 

že  i  skladba  obyvatelstva  podle  věkových  kategorií  je  příznivá.  V regionu  převyšuje 

obyvatelstvo  do  14  let  nad  65  let  a  více  a  i  počet  lidí  v produktivním  věku  je  vysoký. 

Vliv na zvyšování obyvatelstva má především další zlepšování podmínek pro život, tedy další 

rozvoj regionu. Region nabízí vhodné podmínky pro život především mladým lidem s dětmi, 

kteří se stěhují s velkých měst do okrajových částí a okolních vesnic do rodinných domů, 

aby mohli své potomky vychovávat v klidném, bezpečném a čistějším prostředí. Proto je třeba 

zaměřit  se  na  tuto  skupinu  obyvatelstva,  která  má  vyšší  nároky na  život  a  neustále  tyto 

podmínky  zlepšovat.  Mladá  generace  je  v dnešní  době  poněkud  náročnější  a  potrpí 

si  na  možnosti  kulturního  a  sportovního  vyžití,  kvalitní  občanské  vybavenosti,  dopravní 

dostupnosti, zázemí pro své děti apod. Myslím si, že podmínky pro tuto skupinu obyvatelstva 

region splňuje. V obcích funguje předškolní a školní vzdělávání a není tedy nutné dojíždět 

do vzdálenějších  měst.  Fungují  poštovní  služby a  je  zajištěna  ambulantní  zdravotní  péče. 

Obce jsou poměrně dostatečně vybavené základními službami, ale v určitých směrech mají 



ještě co zlepšovat a dohánět. Existuje zde bohatý kulturní a společenský život. Pořádají se zde 

poutě,  slavnosti,  erbovní  slavnosti,  atd.,  jsou  zde  velké  možnosti  sportovního  vyžití 

prostřednictvím  cyklostezek,  pěších  turistických  stezek,  vodní  turistika,  agroturistika, 

hippoturistika a další. Na své si přijdou milovníci přírody a kultury, jelikož se zde nachází 

CHKO  Poodří  a  významná  chráněná  území  mezinárodního  významu  s vzácnými  druhy 

živočichů  a  rostlin,  s  přírodními  památkami  a  rovněž  zde  nalezneme  mnoho  kulturních 

památek.  Je  třeba  proto  věnovat  velkou  pozornost  životnímu  prostředí  a  zachovávat  tyto 

oblasti  pro  budoucí  generace.  Opatření  se  týkají  ve  způsobu  zemědělství,  odpadového 

hospodářství,  vodního  a  lesního  hospodářství,  osvětě  a  výchově  dětí  k šetrnému  chování 

k životnímu prostředí.

 Nesmíme, ale také zapomenout na další skupinu obyvatel a to na starší a potřebné 

občany, kteří potřebují zvýšenou péči. V regionu v dnešní době chybí místa pro tyto starší 

občany,  je  třeba  se  zaměřit  i  na tuto  kategorii  obyvatel  a  snažit  se  budovat  domovy pro 

seniory, domy pokojného stáří apod. Tuto situaci je možno také řešit prostřednictvím mobilní 

péče, která by zajišťovala základní potřeby a pravidelnou péči pro tyto občany. I když dochází 

v posledních letech k růstu obyvatel, nesmí se tato oblast opomíjet,  protože postupem času 

bude populace stárnout.

Co se týče technické vybavenosti,  v určitých oblastech je to vyhovující a v jiných 

zase  ne.  Téměř  všechny  obce  jsou  napojeny  na  obecní  vodovody,  jsou  plynofikovány, 

ale dosti velký problém je v odpadovém hospodářství a napojení na čističky odpadních vod. 

Obce nad 2000 obyvatel  sice  splnily směrnici  EU, ale  jsou to jen 3 obce,  ostatní  nemají 

vlastní kanalizační síť. Tento problém je třeba v budoucnu řešit např. prostřednictvím čerpání 

finančních  prostředků  z  fondů,  které  působí  v  ČR  nebo  v  rámci  EU.  V obcích  fungují 

telekomunikační sítě, lidé mají možnost přístupu na internet a kabelovou televizi.

Dopravní infrastruktura je zajišťována silniční sítí, železniční a autobusovou. Silniční 

síť je tvořena silnicemi I., II. a III. třídy, přes region vede i dálnice D47. Jako v celém kraji 

a republice také zde kvalita silniční sítě pokulhává a je třeba ji nadále zlepšovat. Lidé mají 

možnost cestovat prostřednictvím vlaků díky výhodné poloze regionu přes, který prochází 

významná železniční  trať a další  menší  místní  tratě.  K dispozici  mají  rovněž autobusovou 

dopravu a v blízkosti Ostravské letiště Mošnov, které má mezinárodní význam. Lidé v tomto 

regionu hojně využívají autobusovou dopravu, která představuje vedle automobilové dopravy 

nejvhodnější  spojení  s okolím.  Je proto třeba zachovávat  tuto dopravu a jednat s dopravci 

o vhodných podmínkách. Je na místě i rozšiřování a posilování spojů, které zajistí větší



 dostupnost nejen místním obyvatelům, ale především návštěvníkům regionu. Kvalitní spojení 

je také základ pro turistický ruch. 

Další  část  mé  diplomové  práce,  která  vycházela  z této  analýzy  bylo  zpracování 

SWOT  analýzy  a  identifikování  silných  a  slabých  stránek  a  rovněž  budoucí  potenciální 

příležitosti a ohrožení. Zde jsem se zaměřil na čtyři základní oblasti: Infrastruktura a sociální 

infrastruktura Regionu Poodří, ekonomická základna a hospodářství, cestovní ruch a životní 

prostředí.  Tyto  oblasti  jsem následně  zpracoval  a  zjistil  na  co  by  se  měl  region  zaměřit 

v dalším rozvoji,  kde  má  nedostatky  a  kde  se  mohou  objevit  příležitosti.  SWOT analýza 

posloužila k vypracování poslední části mé práce, která je zaměřena na vize, cíle a priority, 

které region má. Ke zpracování mi pomohla integrovaná strategie regionu Poodří, ve které 

jsou vytýčeny hlavní prioritní oblasti, dílčí priority a opatření, které je nutno udělat, aby byly 

dané priority splněny a region svou vizi naplnil.

Tato integrovaná strategie vychází  ze socioekonomické analýzy a SWOT analýzy 

a zaměřuje se na prioritní oblasti, které prostřednictvím vyvíjených aktivit naplní budoucí vizi 

tohoto regionu.



Závěr

Problematika  regionálního  rozvoje  a  tvorba  vhodných  strategií,  jsou  důležité 

a nezbytné pro další budoucnost a vývoj každého územního celku. Dobře vytvořená strategie 

nám udává cestu, kterou se máme dát, abychom dosáhli stanovených cílů, vizí a priorit nebo 

se k nim alespoň co nevíce přiblížili.

Proces  tvorby  strategií  a  strategických  cílů  se  snaží  sladit  jednotlivé  aktivity 

s probíhajícími  změnami.  Můžeme  říci,  že  regionální  rozvoj  ovlivňuje  život  každého 

obyvatele v dané lokalitě ať chceme nebo ne. Člověk jednou žije v určitém místě a nemůže 

přehlížet a být lhostejný co se kolem něj děje. Každý celek má svou určitou vizi, jak by chtěl 

v budoucnu  vypadat,  čeho  by  chtěl  prioritně  dosáhnout  a  jaké  cíle  musí  splnit,  aby  toto 

naplnil.  Vynaložené  úsilí,  které  je  třeba,  aby  byla  vytýčená  budoucnost  dosažena  není 

zbytečné, přináší pozitiva nejen pro místní obyvatele, ale představuje přínos i pro budoucí 

generace. 

Při  každé  tvorbě  rozvojových  strategií  je  nutné  brát  v úvahu  charakter  daného 

územního  celku.  Je  jasné,  že  existují  velké  rozdíly  mezi  městy  a  venkovskými  oblastmi 

a proto je nutné brát v úvahu rozdílné požadavky a zaměřovat se na takové rozvojové aktivity, 

které budou prospěšné a nenaruší ráz dané lokality. Každý celek je jiný, má své specifické 

charakteristiky,  které jsou pro daný rozvoj klíčové a které by se měli brát při rozhodování 

o dalším rozvoji v úvahu. Je třeba vytvořit rozvojovou koncepci přesně na míru. 

Velký přínos pro další rozvoj mají v dnešní době fondy, které fungují v ČR a v EU 

a z kterých mohou celky čerpat finančních prostředky a realizovat své plány. 

Myslím si tedy, že téma této diplomové práce, které se zabývá koncepcí regionálního 

rozvoje,  konkrétně  na  územním  celku  Regionu  Poodří  je  přínosné  a  může  poskytnout 

potřebné informace. 
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MAS –  Místní akční skupina Regionu Poodří – občanské sdružení, které zahrnuje 

               21 obcí +  město Studénku

CHKO – Chráněná krajinná oblast 

PR-      Přírodní rezervace

NPR -  Národní přírodní rezervace

ICBP - Mezinárodní rada na ochranu ptáků (International Council for Bird 

Preservation)

ÚPP –  Územně plánovací podklady

ÚPD –  Územně plánovací dokumentace

ÚR – Územní rozhodnutí

NUTS -  Nomenklatura územních statistických jednotek

(Nomenclature of Units for Territorial Statistics)

ORP –  Obce s rozšířenou působností

EHS -  Evropské hospodářské společenství

EU -   Evropská unie

ČR -  Česká republika

ČSFR - Československá federativní republika

ÚP -  Úřad práce

ODIS - Ostravský dopravní integrovaný systém

MHD - Městská hromadná doprava

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
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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

ÚSES - územní systém ekonomické stability

ROP - Regionální operační program

KÚ MSK - Krajský úřad Moravskoslezského kraje

OPŽP - Operační program životního prostředí

PRV - Program rozvoje venkova

IOP - Integrovaný operační program

LZZ - Lidské zdroje a zaměstnanost

OPPS - Operační program přes hraniční spolupráce

VPK – Vzdělávání pro konkurenceschopsnot

PORV –                                  Program operačního rozvoje venkova
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