
SWOT ANALÝZ A  

workshop – Darkovi čky 14. 11. 2013 

1. Ekonomika (podnikání a zem ědělství) 

Silné stránky  Slabé stránky  

velká nabídka v oblasti služeb a stavebnictví úbytek plochy pro podnikání, který má vliv na 
stagnující ekonomiku regionu 

rozvinutá drobná řemesla na základě potřeb 
obyvatelstva 

útlum tradičních lidových řemesel 

podmínky pro krátkodobou a příměstskou 
turistiku z velkých center 

nedostatečná propagace regionu 

kvalitní zemědělská výroba šetrná k životnímu 
prostředí 

strukturální nezaměstnanost 

podpora podnikání samosprávou, mikroregiony a 
Sdružením obcí Hlučínska 

slabá podpora partnerství napříč podnikáním 

  

  

  

 

 

Příležitosti  Hrozby  

spolupráce napříč hranicemi (zapojení do 
přeshraniční spolupráce) 

stagnace celosvětové ekonomiky 

zvýšení propagační informovanosti odchod kvalifikovaných pracovníků 

zapojení do systému regionálních značek nestabilní zemědělská politika 

podpora celoživotního vzdělávání  

dalšího vzdělávání k požadavkům trhu práce  
nerozvíjející se komunikační obslužnost 
(zvyšující se dopravní ruch může bránit rozvoji 
podnikání) 

 

Podpora dalšího profesního vzdělávání  

pro ženy a osoby pečující o jiné závislé osoby, 

včetně osob na mateřské a rodičovské 

dovolené  

vyvedení financí mimo region 

zvyšující se podpora zdravého životního stylu  

rozvoj agroturistiky a ekologického zemědělství  

  



 

 

 

 

2. Cestovní ruch, rekreace a sport (v č. kultury) 

Silné stránky  Slabé stránky  

kulturní a spolkové tradice nedostatek víceúčelových sportovišť 

původní obyvatelstvo malá informovanost o dění v regionu 
v průmyslových aglomeracích (Opava, Ostrava) 

malý výskyt sociálně-patogenních jevů  

zázemí blízkých měst Opavy a Ostravy  

dobrá image Hlučínska v rámci MS kraje  

podmínky pro krátkodobou a příměstskou 
turistiku z velkých center 

 

  

  

 

 

 

Příležitosti  Hrozby  

podpora občanských iniciativ nedostatek financí pro údržbu a péči o památky a 
na tradice 

kulturní a sportovní festivaly a soutěže i 
mezinárodního významu 

rozšíření sociálně-patogenních jevů (z velkých 
měst) 

zvýšení využitelnosti vodních ploch  úbytek mladých lidí se zájmem o dění v regionu 

nabídka volnočasových aktivit na přehlídkách a 
veletrzích 

 

  

  

  

  



 

3. Infrastruktura 

Silné stránky  Slabé stránky  

kvalitní technická infrastruktura, zejména 
zásobování vodou, elektrickou energií (vysoké 
napětí) a plynem 

vysoká intenzita dopravního ruchu na silnici I/56 

dostatečná dopravní obslužnost zajišťující 
dopravu do větších aglomerací (Hlučín, Opava, 
Ostrava) za prací a do škol 

chabí plošné dořešení v celém regionu pro 
vybudování kanalizace a ČOV 

kvalitní vybudovaná síť cyklostezek malé využívání alternativních zdrojů energie 
veřejnými a samosprávnými institucemi 

 nedostatečná dopravní obslužnost v některých 
částech Hlučínska (především víkend, svátky) 

  

  

  

  

 

 

 

 

Příležitosti  Hrozby  

možnost čerpat dotace z OP, IROP nedostatek finančních prostředků pro zkvalitnění 
narůstající silniční dopravy 

zkvalitněním technické infrastruktury v obcích 
v závislosti na technickém pokroku úspora 
financí 

zhoršení kvality života vlivem nadměrného 
silničního zatížení v obcích, které leží na I/56 

zkvalitněním komunikací IV. třídy zvýšit 
bezpečnost v obcích 

vzhledem k umístění regionu nebude dopravní 
situace na prioritním státním seznamu pro řešení 
dopravních problémů 

napojení na připravovanou D 47  

  

  

  

  

 



 

4. Životní prost ředí 

Silné stránky  Slabé stránky  

dostatek vodních zdrojů  využívání méně hodnotných paliv 

zvýšení bezorebné technologie ošetření půdy prašnost a kvalita cest 

zvýšení šetrnější ochrany rostlin zemědělci nedostatečné zpevnění polních cest 

pravidelný svoz odpadů nedostatečně prováděná likvidace plevelů 

organizovaná ochrana chráněných a ohrožených 
živočichů a rostlin 

chybí plošné dořešení sběru/odvozu tříděného 
odpadu (zeleň, bioodpad, stavební suť) 

kvalitní péče o zeleň v obcích nedostatek protihlukových ochran především 
kolem cesty I/56 

  

  

 

 

 

 

Příležitosti  Hrozby  

projekty v obcích v oblasti technické 
infrastruktury 

zvýšení počtu lokálních topenišť 

budování protipovodňových opatření rizika záplav 

využívání alternativních energetických zdrojů  zvyšování půdní eroze 

podpora ekologické výchovy napříč generacemi znečištění vod průmyslovými a statkovými 
hnojivy 

zapojení veřejnosti do rozhodovacích procesů 
v oblasti životního prostředí 

změna vlastníků půdy 

  

  

  

 

 



5. Sociální oblast 

Silné stránky  Slabé stránky  

dobrá spolupráce stávajících sociálních služeb 
se samosprávnými celky 

chybějící některé sociální služby v regionu (dům 
na půl cesty 

široká informovanost o stávajících sociálních 
službách 

nedostatečné plošné a kapacitní pokrytí 
sociálních služeb vzhledem k počtu obyvatel 
(hustota obyvatelstva 221 ob/1 km2) 

silná religióznost regionu (respektování morálky, 
tradic, zvyků a zákonů) 

nízká orientace na život seniorů (integrace do 
společnosti včetně využívání jejich znalostí a 
zkušeností) 

silné sociální cítění celého regionu nedostatek sociálního bydlení včetně 
chráněného bydlení 

  

  

  

  

 

 

 

 

Příležitosti  Hrozby  

vytváření partnerství stárnutí obyvatelstva 

Politika soudržnosti 2014-2020  nepříznivá státní sociální politika 

 

Podpora aktivit a programů zaměřených na 

zamezení a prevenci sociálního vyloučení  

apatie společnosti k sociálním problémům 

 

Podpora aktivit a programů zaměřených na 

práci s rodinou jako celkem  

snižování religiozity v regionu 

aktivizace a podpora dobrovolníků  

vzdělávání pracovníků a dobrovolníků  

  

  

 

 

 


