
 

 

 

 

 
 

STRATEGIE KOMUNITNĚ  
VEDENÉHO MÍSTNÍHO ROZVOJE 

PRO ÚZEMÍ  
MAS HLUČÍNSKO  

NA OBDOBÍ 2014 – 2020 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Pracovní verze 
Únor 2016 

 



 

 

 

 

 



 

 

 

 

Obsah 
 
Úvod...................................................................................................................................................7 

1 Popis území a zdůvodnění jeho výběru ......................................................................................8 

1.1 Identifikace MAS .................................................................................................................8 

1.2 Vymezení území MAS ..........................................................................................................9 

1.3 Historie MAS ..................................................................................................................... 10 

1.4 Místní partnerství a spolupráce ......................................................................................... 11 

1.5 Zdroje MAS ........................................................................................................................ 13 

1.5.1 Lidské zdroje .............................................................................................................. 13 

1.5.2 Finanční a materiálové zdroje .................................................................................... 13 

2 Analýza území .......................................................................................................................... 14 

2.1 Obyvatelstvo ..................................................................................................................... 14 

2.1.1 Vývoj počtu obyvatel ................................................................................................. 16 

2.1.2 Přírůstek a migrace .................................................................................................... 17 

2.1.3 Věková struktura obyvatel ......................................................................................... 19 

2.1.4 Sňatečnost a rozvodovost .......................................................................................... 20 

2.1.5 Religiozita .................................................................................................................. 20 

2.1.6 Vzdělání obyvatelstva ................................................................................................ 21 

2.1.7 Bydlení....................................................................................................................... 22 

2.1.8 SWOT analýza ............................................................................................................ 25 

2.2 Vybavenost obcí a služby ................................................................................................... 26 

2.2.1 Občanská vybavenost ................................................................................................ 26 

2.2.2 Školská vybavenost a její dostupnost ......................................................................... 28 

2.2.3 Další vzdělávání a osvěta ............................................................................................ 31 

2.2.4 Vybavenost pro kulturní a společenskou činnost ........................................................ 32 

2.2.5 Vybavenost zařízeními pro volnočasové a sportovní aktivity ...................................... 36 

2.2.6 Ubytování .................................................................................................................. 38 

2.2.7 Cykloturismus ............................................................................................................ 39 

2.2.8 SWOT analýza ............................................................................................................ 39 

2.3 Zdravotní a sociální péče a služby ...................................................................................... 40 

2.3.1 Zdravotnické služby ................................................................................................... 40 

2.3.2 Sociální služby ............................................................................................................ 43 

2.3.3 Požadavky pro zlepšení sociálních služeb ................................................................... 47 

2.3.4 SWOT analýza ............................................................................................................ 48 



 

 

 

 

2.4 Život v obcích .................................................................................................................... 49 

2.4.1 Společenské organizace ............................................................................................. 49 

2.4.2 Činnost spolků ........................................................................................................... 49 

2.4.3 Obecní samospráva .................................................................................................... 51 

2.4.4 Meziobecní a další formy spolupráce ......................................................................... 51 

2.4.5 Bezpečnost ................................................................................................................ 53 

2.4.6 SWOT analýza ............................................................................................................ 55 

2.5 Technická infrastruktura .................................................................................................... 56 

2.5.1 Obnovitelné zdroje energie ........................................................................................ 58 

2.5.2 SWOT analýza ............................................................................................................ 60 

2.6 Dopravní infrastruktura ..................................................................................................... 61 

2.6.1 Silniční doprava.......................................................................................................... 61 

2.6.2 Železniční doprava ..................................................................................................... 63 

2.6.3 Autobusová doprava .................................................................................................. 64 

2.6.4 Letecká doprava......................................................................................................... 64 

2.6.5 Cyklodoprava ............................................................................................................. 64 

2.6.6 SWOT analýza ............................................................................................................ 66 

2.7 Podnikání a zaměstnanost ................................................................................................. 67 

2.7.1 Podnikatelské subjekty .............................................................................................. 71 

2.7.2 Těžba nerostných surovin .......................................................................................... 72 

2.7.3 Řemesla ..................................................................................................................... 73 

2.7.4 Zemědělství ............................................................................................................... 73 

2.7.5 Agroturistika .............................................................................................................. 74 

2.7.6 Prezentace místní produkce ....................................................................................... 74 

2.7.7 Problémy a potřeby podnikatelského sektoru ............................................................ 75 

2.7.8 SWOT analýza ............................................................................................................ 76 

2.8 Životní prostředí ................................................................................................................ 77 

2.8.1 Základní geografické charakteristiky........................................................................... 77 

2.8.2 Klimatické podmínky .................................................................................................. 77 

2.8.3 Nerostné bohatství .................................................................................................... 77 

2.8.4 Příroda a krajina ......................................................................................................... 78 

2.8.5 Koeficient ekologické stability .................................................................................... 78 

2.8.6 Zvláště chráněná území a území soustavy Natura 2000 .............................................. 79 

2.8.7 Památné stromy ........................................................................................................ 80 

2.8.8 Obecní a krajinná zeleň .............................................................................................. 81 



 

 

 

 

2.8.9 Ovzduší ...................................................................................................................... 82 

2.8.10 Odpady ...................................................................................................................... 84 

2.8.11 Ekologické zátěže a brownfields ................................................................................. 86 

2.8.12 Vodní hospodářství .................................................................................................... 87 

2.8.13 Hlukové znečištění ..................................................................................................... 89 

2.8.14 Zemědělská půda a lesy ............................................................................................. 89 

2.8.15 Záměry obcí v oblasti životního prostředí ................................................................... 91 

2.8.16 SWOT analýza ............................................................................................................ 92 

2.9 Analýza problémů, potenciálů a potřeb ............................................................................. 93 

2.9.1 Problémy v území ...................................................................................................... 93 

2.9.2 Potřeby území ............................................................................................................ 96 

2.10 Hierarchie priorit rozvoje ................................................................................................. 100 

3 Strategická část ...................................................................................................................... 102 

3.1 Vymezení vize a strategických cílů ................................................................................... 102 

3.2 Návrh opatření strategie .................................................................................................. 105 

Oblast rozvoje KRAJINA .................................................................................................... 106 

K.1 Stabilní a bohatá venkovská krajina ............................................................................ 106 

K.2 Zdravé a čisté prostředí pro život................................................................................ 109 

Oblast rozvoje SPOLEČNOST ............................................................................................. 113 

S.1 Kvalitní podmínky pro život a práci ............................................................................. 113 

S.2 Příznivé a bezpečné místo k životu .............................................................................. 120 

S.3 Zdravý a aktivní život .................................................................................................. 124 

S.4. Vzdělaná a odpovědná společnost ............................................................................. 128 

Oblast rozvoje PRÁCE ....................................................................................................... 132 

P.1 Rozvinuté a tvořivé podnikatelské prostředí ............................................................... 132 

P.2 Konkurenceschopná regionální ekonomika ................................................................. 136 

P.2.1.2 Podpora stávajících a nově vznikajících malých a středních podniků. .................... 138 

3.3 Popis integrovaných rysů ................................................................................................. 141 

3.4 Vazba na strategické dokumenty ..................................................................................... 143 

3.5 Akční plán ........................................................................................................................ 149 

3.5.1 Programový rámec IROP .......................................................................................... 150 

3.5.2 Programový rámec OPZ............................................................................................ 155 

3.5.3 Programový rámec PRV............................................................................................ 169 

3.5.4 Integrované rysy v programových rámcích ............................................................... 177 

3.6 Vazba na horizontální témata .......................................................................................... 179 



 

 

 

 

4 Implementační část ................................................................................................................ 182 

4.1 Popis řízení ...................................................................................................................... 182 

4.1.1 Organizační a řídící struktura.................................................................................... 182 

4.1.2 Realizační struktura ................................................................................................. 183 

4.2 Popis postupů při vyhlašování výzev, hodnocení a výběr projektů.................................... 185 

4.2.1 Vyhlašování výzev .................................................................................................... 187 

4.2.2 Administrace žádostí ................................................................................................ 187 

4.2.3 Hodnocení projektů ................................................................................................. 188 

4.2.4 Posuzování změn projektů ....................................................................................... 188 

4.2.5 Zajištění transparentnosti ........................................................................................ 188 

4.2.6 Personální zajištění .................................................................................................. 189 

4.2.7 Hodnocení souladu projektů s SCLLD........................................................................ 189 

4.2.8 Zajištění auditní stopy .............................................................................................. 189 

4.3 Popis animačních aktivit .................................................................................................. 189 

4.4 Popis spolupráce mezi MAS a příhraniční spolupráce ....................................................... 190 

4.4.1 Národní spolupráce.................................................................................................. 190 

4.4.2 Mezinárodní a přeshraniční spolupráce .................................................................... 191 

4.5 Popis zvláštních opatření pro hodnocení .......................................................................... 191 

4.5.1 Monitoring............................................................................................................... 192 

4.5.2 Evaluace .................................................................................................................. 193 

5 Přílohy .................................................................................................................................... 195 

5.1 Finanční plán a indikátory pro programové rámce ........................................................... 196 

5.1.1 Financování podle jednotlivých specifických cílů a opatření SCLLD ........................... 196 

5.1.2 Financování SCLLD v jednotlivých letech podle specifických cílů operačních programů / 
opatření EZFRV ....................................................................................................... 214 

5.1.3 Indikátory podle jednotlivých specifických cílů a opatření SCLLD .............................. 219 

5.1.4 Financování podle programů a ESI fondů ................................................................. 227 

5.2 Mapa území a seznam obcí .............................................................................................. 228 

5.3 Popis postupu zapojení komunity do vypracování strategie ............................................. 229 

5.4 Analýza rizik..................................................................................................................... 232 

5.4.1 Organizační rizika ..................................................................................................... 232 

5.4.2 Věcná rizika.............................................................................................................. 233 

5.4.3 Finanční rizika .......................................................................................................... 234 

5.4.4 Právní rizika ............................................................................................................. 235 

5.5 Čestné prohlášení ............................................................................................................ 236 



 

 

 

 

5.6 Seznam členů Místní akční skupiny Hlučínsko .................................................................. 237 

5.7 Seznam neziskových organizací působících na území MAS Hlučínsko ............................... 239 

5.8 Přehled kulturních a společenských akcí pořádaných na území MAS Hlučínsko ................ 242 



 

7 
 
 

Úvod 
Strategický dokument Místní akční skupiny Hlučínsko z.s je plánovaným nástrojem pro dosažení formulovaných 
cílů. Představuje způsoby a možnosti dosažení uvedených cílů v určitém časovém horizontu a bere v úvahu 
vnitřní a vnější faktory, které dosažení cílů mohou ovlivňovat. Dokument reaguje na současné možnosti a po-
třeby území a vytváří synergický efekt, který je představován místní efektivní a udržitelnou spoluprací všech 
venkovských aktérů. Metodickým nástrojem pro vytvoření logické souvislosti mezi cíli a předpokládanými ope-
rativními opatřeními byla zvolena intervenční logika.  
Dokument Strategie komunitně vedeného místného rozvoje Místní akční skupiny Hlučínsko z.s. (zkráceně SCLLD 
MAS Hlučínsko nebo jen SCLLD) vznikal od roku 2013 jako plánovaný řídící dokument pro trvale udržitelný 
rozvoj území, na kterém působí Místní akční skupina Hlučínsko z.s. Je koncipován na základě metodik a směrnic 
řídících orgánů, jeho obsah odpovídá požadavkům uvedeným v Metodickém pokynu pro využití integrovaných 
nástrojů v programovém období 2014-2020 (MPIN) a je platný pro období od roku 2014, resp. 2015, do roku 
2023. Základním principem při zpracování dokumentu byl dle metodiky komunitně vedený místní rozvoj apliko-
vaný na všech úrovních dokumentu (zapojení komunity je popsáno v přílohách).  

Hlavní dokumenty, ke kterým bylo při tvorbě strategie přihlíženo: 
 Metodický pokyn pro využití integrovaných nástrojů v programovém období 2014 – 2020  
 Národní dokument k územní dimenzi ČR 2014 – 2020  
 Strategie rozvoje Moravskoslezského kraje na léta 2009 – 2020  
 Operační programy 2014 – 2020  
 Strategie rozvoje Euroregionu Silesia pro období 2014 – 2020  
 Národní, krajské a místní oborové strategie 
 Obecní, městské a regionální strategie 

 
 
 
Název dokumentu:  Strategie komunitně vedeného místního rozvoje Místní akční skupiny Hlučínsko z.s. 

(SCLLD) 

Motto dokumentu:  ??? 

Typ dokumentu:   Střednědobá strategie území Místní akční skupiny Hlučínsko z.s.  

Řešené území: Území v působnosti Místní akční skupiny Hlučínsko z.s. tj. města a obce: Bělá, Bo-
huslavice, Bolatice, Darkovice, Děhylov, Dobroslavice, Dolní Benešov, Hať, Hlučín, 
Hněvošice, Chlebičov, Chuchelná, Kobeřice, Kozmice, Kravaře, Ludgeřovice, Mark-
vartovice, Oldřišov, Píšť, Rohov, Služovice, Strahovice, Sudice, Šilheřovice, Štěpán-
kovice, Třebom, Velké Hoštice, Vřesina, Závada 

Zadavatel:  Místní akční skupina Hlučínsko z.s. 

Gestor:  Programový výbor Místní akční skupiny Hlučínsko z.s. 

Schvalovatel:  Členská schůze Místní akční skupiny Hlučínsko z.s. 

Zpracovatelé:  Mgr. Radim Lokoč, PhD. 
 Mgr. Lukáš Volný 
 Mgr. Dagmar Quisková 
 externí konzultanti a odborníci  

Datum schválení:  Schváleno usnesením jednání Členské schůze dne 23. 2. 2016 
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1 Popis území a zdůvodnění jeho výběru 

1.1  Identifikace MAS 
Název subjektu: Místní akční skupina Hlučínsko z.s. 

Sídlo: Mírové náměstí 24/23, 748 01 Hlučín 

Doručovací adresa: Výhon 182, 747 31 Velké Hoštice 

Zapsaná: Krajský soud v Ostravě L 7273 

Datum vzniku: 27. 10. 2006 

Právní forma: zapsaný spolek 

IČ: 27044939 

Mailová adresa: mashlucinsko@seznam.cz 

Telefon: 553 764 082/737 807 293 

Webové stránky: http://www.mashlucinsko.cz/ 

Facebook: https://www.facebook.com/MASHlucinsko/ 

Nejvyšší orgán spolku: Členská schůze 

Výkonný orgán spolku:  Programový výbor – kolektivní výkonný orgán s rozhodovací funkcí 

Statutární zástupce: Předseda – řídí a organizuje činnost spolku, zastupuje spolek navenek a jedná jmé-
nem spolku dle stanov spolku, usnesení valné hromady a usnesení programového 
výboru. 

 
Účel spolku 
Spolek je samosprávným a dobrovolným svazkem členů, kteří se sdružili za účelem naplňování zájmu o rozvoj a 
péči o region a kteří zastupují veřejné a soukromé místní socioekonomické zájmy. 
 
Cíle spolku 
Cíle spolku jsou: 

 vykonávat činnosti napomáhající k trvale udržitelnému rozvoji regionu; 
 připravovat společné strategie rozvoje území, koordinovat je a realizovat jejich naplňování; 
 sdružovat a zastupovat zájmy svých členů, partnerů a příznivců; 
 rozvíjet a koordinovat partnerství a spolupráci mezi konkrétními subjekty regionu; 
 přinášet do regionu nové myšlenky a podněty, inovativní postupy a řešení; 
 svou činnost opírat o historickou a kulturní minulost regionu. 
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1.2 Vymezení území MAS 
NUTS II (region soudržnosti):  Moravskoslezsko 

NUTS III (kraj):    Moravskoslezský kraj 

NUTS IV/LAU I (okres):   Opava 

SO ORP (obec s rozšířenou působností):  Hlučín, Kravaře, Opava (část) 

Obce: Bělá, Bohuslavice, Bolatice, Darkovice, Děhylov, Dobroslavice, Dolní 
Benešov, Hať, Hlučín, Hněvošice, Chlebičov, Chuchelná, Kobeřice, 
Kozmice, Kravaře, Ludgeřovice, Markvartovice, Oldřišov, Píšť, Ro-
hov, Služovice, Strahovice, Sudice, Šilheřovice, Štěpánkovice, Tře-
bom, Velké Hoštice, Vřesina, Závada 

Rozloha: 307 km2 

Počet obyvatel (k 1.1.2015.): 67 732 
 
Obrázek 1: Poloha Hlučínska v rámci České republiky a Moravskoslezského kraje 

 
Zdroj: MAS Hlučínsko, ÚAP 2015 
 
Území MAS Hlučínsko se nachází v severovýchodní části České republiky, v severní (slezské) části Moravskoslez-
ského kraje. V západovýchodním směru je vymezeno městy Opavou a Ostravou, v severojižním směru pak 
tokem řeky Opavy a hranicí s Polskem. Sídelní strukturu (jejímu vývoji se věnuje kapitola 2.1. Obyvatelstvo 
v analytické části strategie) tvoří 29 obcí a měst sdružených v mikroregionech Svazek obcí mikroregionu Hlučín-
sko a Svazek obcí mikroregionu Hlučínsko západ a náležících do tří správních obvodů obcí s rozšířenou působ-
ností: Opava, Hlučín a Kravaře. Historicky k území Hlučínska přináleží rovněž 5 obcí, které jsou v současné době 
městskými částmi Ostravy – Koblov, Antošovice, Lhotka, Petřkovice a Hošťálkovice, a rovněž Malé Hoštice, 
které jsou nyní součástí města Opavy. Tato sídla však nejsou součástí území MAS Hlučínsko. 
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Na rozlohou nevelkém území, jež zahrnuje pouze 1/250 rozlohy České republiky, čeká na téměř každém kroku 
spousta zajímavostí a projevuje se specifický historický, kulturní a národnostní vývoj, jaký nemá na území naše-
ho státu obdoby.  
Za vším se skrývá ojedinělá historie, která se začala psát v polovině 18. století. Do té doby byla tato oblast (až 
mnohem později se jí dostalo názvu Hlučínsko) součástí zemí koruny české. Po rakousko-pruských válkách a 
následném podepsání Vratislavského míru byla roku 1742 spolu s dalším dotčeným územím Slezska postoupena 
Prusku. Tato událost měla na následný historický, národnostní i lingvistický vývoj regionu velký vliv. Po ukončení 
I. světové války byla rozhodnutím Pařížské mírové konference jižní část původního ratibořského okresu, kam 
území Hlučínska spadalo, přiznána Československu. Význam této události podtrhuje i fakt, že se jednalo o jedi-
nou část Slezska ztraceného v 18. století, kterou se podařilo získat od poraženého Německa a opět vrátit 
k českým zemím.  
Hlučínsko je z tohoto pohledu mladým regionem vzniklým až v roce 1920 (obce Hať a Píšť se k ČSR připojily 
dokonce až v roce 1923), který teprve zanedlouho oslaví stoleté narozeniny. Přitom se jedná o starobylý region, 
jenž sice dříve ještě nenesl název Hlučínsko, avšak byl domovem pořád stejným lidem, zatímco se nad nimi 
střídaly státní útvary. 
I když zhruba 90% obyvatel tohoto území tvořili etnicky Češi, následkem dlouhodobého vývoje se tato oblast 
stala mezi válkami zázemím německých politických stran – obyvatelstvo mluvilo převážně německy a i kulturně 
bylo spjato s německým prostorem. V roce 1938 bylo území přímo přičleněno k německé říši (Altreich) a nebylo 
tedy součástí Sudet, jak je často nesprávně prezentováno. Od roku 1945 se Hlučínsko stalo opět součástí čes-
kých zemí, přesto zůstalo specifickým národnostním a kulturním fenoménem se svými vlastními tradicemi a 
vazbami na Německo. Odtud také pramení stále používané lidové pojmenování Prajzsko.  
Prajzáci, jak se zdejším obyvatelům říká, stihli být od první poloviny 18. století státními příslušníky Rakouska, 
Pruska, Německa, Československa, opět Německa, Československa a nakonec České republiky. To se nepřihodi-
lo obyvatelům žádné jiné oblasti v naší zemi.  
Životy místních lidí navíc silně ovlivňovala bezprostřední přítomnost státní hranice. Tím, jak se opakovaně 
posouvala, poznávali ji obyvatelé Hlučínska z obou stran. To vše se promítlo do místního nářečí, kultury, tradic, 
mentality a problematické identity.  
I když po druhé světové válce zmizel letitý německý soused a hranice v současnosti již zcela ztratila svůj původní 
význam, typické prvky v hlučínské kultuře a mentalitě přetrvaly. Je otázkou, zdali se je podaří udržet i 
v postupujícím procesu globalizace. Se současným stavem a proměnami Hlučínska se podrobně seznámíme na 
následujících stranách tohoto dokumentu. 
 

1.3 Historie MAS 
Místní akční skupina Hlučínsko o.s. vznikla jako občanské sdružení podle zákona č. 83/1990 Sb. a  zapsána byla 
dne 27. 10. 2006 u Ministerstva vnitra pod č.j. VS/1-1/65499/06-R. Po změně občanského zákoníku byla u Kraj-
ského soudu v Ostravě zapsaná Místní akční skupiny Hlučínsko z.s. pod spisovou značkou L7273 ke dni 1. 1. 
2014. 
Založení MAS Hlučínsko se datuje k začátku srpna 2006. V této době oslovila Okresní agrární komora Opava 
všechny zemědělské podniky a obce na Hlučínsku s nabídkou pomoci při založení místní akční skupiny. Staros-
tům oslovených obcí se zalíbila myšlenka partnerství a spolupráce mezi veřejným a podnikatelským sektorem, 
jelikož tato forma spolupráce byla pro většinu obcí inovativní. Zájem se projevil i na straně zemědělských sub-
jektů, protože jejich podnikatelské aktivity probíhají na značné rozloze katastrů obcí a vzájemná spolupráce 
obou sektorů byla příslibem pro lepší ekonomickou prosperitu všech zúčastněných. Zdejší rozvinutá solidarita, 
sousedská výpomoc a sociální cítění byly impulsem k oslovení Charity Hlučín prostřednictvím zástupkyně Měst-
ského úřadu v Hlučíně. 
Po kladném ohlasu prezentace metody Leader1 svolala Okresní agrární komora Opava dne 24. 8. 2006 do Hlučí-
na jednání oslovených místních venkovských aktérů. Na prvním společném jednání byl založen přípravný výbor, 
který na dalších třech setkáních projednal a připravil záležitosti týkající se založení místní akční skupiny tj. sta-
novy, evidence, registrace apod. Zároveň připravil informace o výhodách členství v MAS.  

                                                             
1 Leader je zkratkou „Liaison Entre Actions de Développement de l´Économie Rurale“, neboli Propojení aktivit rozvíjejících 
venkovskou ekonomiku. 
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Ustavující schůze MAS Hlučínsko byla svolána na den 6. 12. 2006. Ustavujícími členy byly dva svazky obcí (Sva-
zek obcí mikroregionu Hlučínsko a Svazek obcí mikroregionu Hlučínsko západ) za veřejný sektor, Charita Hlučín 
za nepodnikatelský sektor a osmnáct zemědělských subjektů za podnikatelský sektor. Na schůzi byl schválen 
organizační řád, jednací řád, stanovy a následně byl zvolen programový výbor a kontrolní a revizní komise. Oba 
volené orgány se sešly ještě téhož dne na svých jednáních a zvolili si své předsedy.   
Na vzniku MAS se aktivně podílel i dobrovolný svazek obcí Hlučínska – Sdružení obcí Hlučínska, který je od doby 
vzniku až do dnešních dnů stálým partnerem spolku při rozvoji regionu. 
Po založení MAS Hlučínsko se začal připravovat strategický dokument pro trvale udržitelný rozvoj regionu po-
stavený na metodě Leader. Se Strategickým plánem Leader (SPL) pod názvem Od pruské minulosti k evropské 
budoucnosti se spolek úspěšně přihlásil v roce 2009 do vyhlášené výzvy Programu rozvoje venkova, osa IV. 
Leader pro realizaci SPL v dotačním období 2007-2013. MAS Hlučínsko byla vybrána pro realizaci své strategie 
v režimu 32+ a dne 13. srpna 2009 byla podepsána Dohoda o realizaci SPL. Po počátečním váhavém rozjezdu, 
kdy chyběly zkušenosti, teprve se hledali lídři v regionu, zástupci jednotlivých sektorů se učili efektivně spolu-
pracovat a bylo třeba teprve vytvořit soulad mezi prioritami strategie a její realizací, se postupně rozšiřoval 
počet i tématická pestrost realizovaných projektů. Ke konci dotačního období již zájem o realizaci SPL silně 
převyšoval přidělené finanční alokace. 
Do realizace SPL probíhající v šesti výzvách prostřednictvím nejprve 7 fichí, od 4. výzvy v roce 2012 prostřednic-
tvím 8 fichí, se zapojili aktéři z různých sektorů veřejného života. Celkem bylo podáno 130 žádostí, z nichžy byla 
schválena více než polovina, přesně 81 žádostí. Úspěšnou realizací bylo ukončeno 75 projektů, jejichž nositeli 
byly obce, zemědělci, neziskové organizace a farnosti. Zaměření a výsledky projektů byly vskutku pestré – od 
moderních zemědělských strojů a oprav zemědělsých staveb přes rozličné výstavby a rekonstrukce objektů 
občanské vybavenosti a infrastruktury, opravy venkovských světských a sakrálních staveb, výsadby až po nauč-
né stezky, muzejní expozice a vzdělávací kurzy. Celková hodnota realizovaných projektů za celé období dosaho-
vala 63 759 085,- Kč, z této částky pak dotace činila 31 176 764,- Kč. Výše dotace se v jednotlivých fichích a u 
jednotlivých typů žadatelů lišila. Mimořádný přínos pro region dokládá následující tabulka. Podrobnosti o reali-
zaci Strategického plánu Leader jsou uvedeny na webu MAS Hlučínsko (Ex post hodnocení + Příloha č. 1 Ex post: 
http://www.mashlucinsko.cz/dokumenty/zakladni_dokumenty/). 
 
Tabulka 1: Počty žádostí administrovaných prostřednictvím Programu rozvoje venkova v letech 2009-2013 

Příjemci dotace 
Počet projektů Realizované projekty 

podané schválené realizované celková hodnota vyplacená dotace 

Zemědělci 30 20 19 26 822 158 Kč 9 127 793 Kč 

Veřejnost 73 42 40 27353117 Kč 15 974 708 Kč 

Církve a sociální 
služby 21 13 12 7 375 087 Kč 4 765 911 Kč 

Volnočasová 
sdružení 6 6 4 2 208 723 Kč 1 308 352 Kč 

Celkem 130 81 75 63 759 085 Kč 31 176 764 Kč 
Zdroj: Ex post evaluace MAS Hlučínsko 2015 
 
 

1.4 Místní partnerství a spolupráce 
Členství v MAS má charakter místního partnerství, jehož základním principem je dobrovolnost. Je rozvíjeno 
napříč regionem, sektory a zaměřením jednotlivých partnerů. Na počátku měla MAS Hlučínsko 21 členů. Sou-
časně s rozvojem aktivit MAS, s dalšími vyhlašovanými výzvami, s realizací projektů, s přibývajícím povědomím 
o místních akčních skupinách a metodě Leader se proměňoval pohled členů, podnikatelů, zástupců neziskových 
organizací, samosprávy a obyvatel jak na místní akční skupinu, tak i na rozvoj regionu a dotační tituly. 
Aktivizace území a participace MAS Hlučínsko na každodenním životě v regionu zvýšily zájem o členství a přímé 
účasti na realizaci rozvojových aktivit. Zájem projevili nejen podnikatelé, ale vzhledem k bohatému komunitní-
mu a náboženskému životu také zájmové organizace a farnosti, které dokázaly velmi efektivně využít zejména 
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fiche zaměřené na ochranu kulturní dědictví. Díky tehdejšímu hlučínskému děkanovi, který přivítal možnosti 
podpory, začala hlubší spolupráce s farnostmi. Postupně se řada z nich zapojovala do dění v MAS a stala se 
nedílnou součástí členské základny. 
V důsledku rozšiřováním členské základny MAS se veřejnému sektoru, zastupovanému pouze dvěma svazky 
obcí, snížil podíl na rozhodovacích a řídících aktivitách. Z tohoto důvodu ukončily pro období 2014 – 2020 oba 
svazky obcí svá členství v MAS a do spolku vstoupily jednotlivé obce a města samostatně. K 31. 12. 2015 tak 
měla MAS Hlučínsko 60 členů. 
Vnitřní partnerství ve smyslu členské základy spolku je rozčleněno do tří sektorů – veřejný, podnikatelský a 
nepodnikatelský sektor. Další členění (vyplývající z podmínek certifikace MAS) vymezuje tzv. zájmové skupiny, 
jež určuje Programový výbor podle Stanov (ČL. X j). Byly ustaveny čtyři zájmové skupiny, do nichž je rozděleno 
všech 60 členů (seznam je uveden v přílohách v kapitole 5.3 Seznam členů místní akční skupiny).  
 
Tabulka 2: Rozdělení zájmových skupin MAS  Graf 1: Rozdělení zájmových skupin MAS 

Zájmové skupiny Počet 
členů 

Podíl 
z členů 

MAS 

Zdroj: MAS Hlučínsko 2015 

Zemědělci 23 38,3 % 
Veřejnost 29 48,3 % 
Církve a sociální služby 5 8,3 % 
Volnočasová sdružení 3 5 % 
Zdroj: MAS Hlučínsko 2015 

 

   
Partnerství je chápáno jako spolupráce nejen uvnitř MAS Hlučínsko, ale i mimo spolek ve zdejším regionu. Vněj-
ší partnerství, chápané jako partnerství MAS a jejich členů s místními aktéry, stojí na pevných základech zdejší-
ho rozvinutého komunitního života (v analytické části bude věnován dostatečný prostor), jmenovitě na 
spolupráci ve všech oblastech každodenního života, sousedské výpomoci, společném setkávání a sdílení infor-
mací. Dopomáhá tomu také fakt, že je fungování zdejší komunity založeno na sdílení společných hodnot, jež 
spočívají ve společné historii, tradicích, náboženství nebo vztahu k místu bydliště a práci. Místní akční skupina 
se postupně stává komunitním centrem, organizátorem nebo spoluorganizátorem kulturně-společenských 
setkání a vzdělávacích aktivit. MAS úzce spolupracuje s dobrovolným svazkem obcí Sdružení obcí Hlučínska 
především při realizaci a síťování projektů. Díky rozvinutému komunitními životu se pomocí široké veřejnosti 
daří naplňovat slogan: „MAS pracuje nejen pro lidi, ale především s lidmi.“ 
Příhraniční poloha území MAS Hlučínska, společná historie, minimální jazyková bariéra a dlouhodobá spoluprá-
ce na úrovni samospráv a obecních spolků byly přirozeným předpokladem pro navázání spolupráce a realizaci 
společných záměrů s polskými partnery. Úzká spolupráce s LGD Plaskowyż Dobrej Ziemi (LGD – lokalna grupa 
dzialania) se sídlem v Kietrzi se datuje již k roku 2008. Později se vytvořila těsnější vazba také s LGD Morawskie 
Wrota se sídlem v Gorzycích, partnerství bylo navázáno i se vzdálenější LGD Wrota Wielkopolski se sídlem 
v Baranówu ve Velkopolském vojvodství.   
Mezi další významné spolupracující partnery patří Euroregion Silesia, jehož je MAS Hlučínsko přidruženým 
členem (řádnými členy jsou pouze obce a města).  
MAS Hlučínsko je členem Krajské sítě i Národní sítě MAS ČR a Celostátní sítě pro venkov (CSV). Aktivní spolu-
práce probíhá zejména s místními akčními skupinami z Moravskoslezského kraje. V hranicích bývalého opav-
ského okresu probíhá spolupráce se sousední MAS Opavsko a se Statutárním městem Opavou na úrovni 
destinačního managmentu Turistické oblasti Opavské Slezsko z.s. 
MAS Hlučínsko spolupracuje také s Moravskoslezským krajem, vykonává konzultační a poradenskou činnost pro 
studenty středních a vysokých školy a pro další subjekty v rámci svého zaměření. 
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1.5 Zdroje MAS 

1.5.1 Lidské zdroje 
MAS Hlučínsko disponuje kmenovými zaměstnanci2 spolku, externími pracovníky a dobrovolníky, kteří svou 
aktivitu vyvíjejí bez nároků na odměnu. Pracovníci a spolupracovníci MAS se účastní seminářů, kurzů a dalších 
vzdělávacích aktivit, které jsou organizované v rámci naplňování cílů SCLLD.  
 
Kmenoví zaměstnanci 
Vedoucí manažer pro realizaci SCLLD: Mgr. Dagmar Quisková: vysokoškolské vzdělání v oblastech veřejné sprá-
vy a politologie, certifikační kurz pro manažery venkova, akreditovaný poradce MZe, zkušenosti s dotačním 
obdobím 2007 – 2013 (v MAS od roku 2008). 
Projektový manažer, animace: Mgr. Radim Lokoč PhD. – vysokoškolské vzdělání obor sociologie, pedagogické 
zkušenosti, znalosti z veřejné správy (zastupitel obce), zkušenosti s dotačním obdobím 2007 – 2013 (realizace 
projektů napříč OP, v MAS od roku 2013). 
Administrace: Petra Tomíčková – středoškolské vzdělání, zkušenosti s dotačním obdobím 2007 – 2013 (v MAS 
od roku 2010). 
 
Externí pracovníci3 
Účetní: Anna Dworzaková – kvalifikace v oboru daňové agendy a daňového účetnictví. 
Mzdová účetní: Marie Grigierová – kvalifikace v oboru mzdové agendy a mzdového účetnictví. 
IT: Daniel Quisek BA (hons) – vysokoškolské vzdělání v oblasti grafického designu a IT. 
 

1.5.2 Finanční a materiálové zdroje 
Z pohledu finančního kapitálu4 není MAS vlastníkem nemovitostí ani výrazných finančních rezerv. Nikdy však 
spolek nebyl a ani nyní není v insolvenci, ke konci roku 2015 byla na účtu spolku finanční rezerva. Pro zajištění 
finančních zdrojů je nastaven systém členských příspěvků. 
Spolek má v nájmu kanceláře, je vlastníkem kancelářského nábytku a technického vybavení pořízeného v rámci 
realizace Strategického plánu Leader z PRV v období 2007 – 2013. 

                                                             
2 U kmenových zaměstnanců je praktikován princip zastupitelnosti. Jmenovité obsazení funkcí se může v průběhu realizace 
SCLLD změnit nebo může být rozšířen počet kmenových zaměstnanců v souvislosti s potřebami spolku. 
3 Uvedení externí pracovníci se podílejí na chodu spolku pravidelně. Ostatní pracovníci vykonávají práci pro spolek 
v souvislosti s aktuální potřebou. 
4 Technické vybavení bylo pořízeno na začátku realizace SPL a nyní je na hranici životnosti. 
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2 Analýza území 

2.1 Obyvatelstvo 
Území MAS Hlučínsko se skládá z katastrů 29 obcí. Mezi nimi se třetina obcí pohybuje v rozmezí 500-1000 oby-
vatel, třetina v rozmezí 1000-2000 obyvatel a třetina má od 2000 do 7000 obyvatel, s výjimkou obce s rozšíře-
nou působností Hlučín (přes 13000 obyvatel). Hlučín má funkci spádové obce pro velkou část území, ale přesto 
v něm žije jen 21% obyvatel území MAS. Rozmístění obyvatel je tedy poměrně rovnoměrné s několika dalšími 
menšími centry (Kravaře, Dolní Benešov). Co se týče velikosti katastrálního území, rozdíly v rámci MAS jsou zde 
opět malé, největší katastr mají Šilheřovice, Hlučín a Kravaře. Nejmenší obcí je Třebom, nacházející se ve výběž-
ku při hranicích s Polskem.  
 
 
Obrázek 2: Mapa Hlučínska s vyznačením katastrů 

 
Zdroj: MAS Hlučínsko 2015 
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Tabulka 3: Území v MAS – sídelní struktura  

Zdroj: ČSÚ, 2015 
 
Hustota zalidnění v území MAS podle dat z roku 2014 odpovídá hustotě okolních venkovských nížinných území 
Opavska a Ostravska, je poměrně vysoká s průměrnou hodnotou 220,3 obyvatel na km2. To je více než hodnota 
pro ČR (130), ale o něco méně než hodnota pro celý Moravskoslezský kraj (224,4). Nejvyšších hodnot dosahuje 

Obec 

Rozloha Obyvatelstvo Hustota 
zalidnění 

(obyv./km2) 

Místní části 
km2 podíl na 

MAS 
(%) 

počet 
(31. 12. 
2014) 

podíl na 
MAS 
(%) 

Počet Názvy 

Bělá 2,9 0,9 666 1,0 229,7 1 Bělá 
Bohuslavice 15,3 5,0 1 696 2,5 110,8 1 Bohuslavice 
Bolatice 13,2 4,3 4 464 6,6 338,2 2 Bolatice, Borová 
Darkovice 5,1 1,7 1 348 2,0 264,3 1 Darkovice 
Děhylov 5,1 1,7 689 1,0 135,1 1 Děhylov 
Dobroslavice 7,2 2,4 745 1,1 103,5 1 Dobroslavice 
Dolní Benešov 14,8 4,8 4 081 6,0 275,7 2 Dolní Benešov, 

Zábřeh 
Hať 15,7 5,1 2 558 3,8 162,9 1 Hať 
Hlučín 21,1 6,9 13 988 20,7 662,9 3 Hlučín, Bobrovní-

ky, Darkovičky 

Hněvošice 6,2 2,0 1 020 1,5 164,5 1 Hněvošice 
Chlebičov 3,6 1,2 1 103 1,6 306,4 1 Chlebičov 
Chuchelná 7,7 2,5 1 285 1,9 166,9 1 Chuchelná 
Kobeřice 17,2 5,6 3 304 4,9 192,1 1 Kobeřice 
Kozmice 10,9 3,5 1 880 2,8 172,5 1 Kozmice 
Kravaře 19,4 6,3 6 733 9,9 347,1 3 Kravaře, Kouty, 

Dvořisko 
Ludgeřovice 10,8 3,5 4 754 7,0 440,2 1 Ludgeřovice 
Markvartovice 6,8 2,2 1 947 2,9 286,3 1 Markvartovice 
Oldřišov 15,8 5,1 1 358 2,0 85,9 1 Oldřišov 
Píšť 15,7 5,1 2 112 3,1 134,5 1 Píšť 
Rohov 6,6 2,2 592 0,9 89,7 1 Rohov 
Služovice 6,0 1,9 836 1,2 139,3 2 Služovice, Vrbka 
Strahovice 5,1 1,7 891 1,3 174,7 1 Strahovice 
Sudice 9,4 3,1 650 1,0 69,1 1 Sudice 
Šilheřovice 21,7 7,0 1 594 2,4 73,5 1 Šilheřovice 
Štěpánkovice 12,5 4,1 3 200 4,7 256,0 3 Štěpánkovice, Bílá 

Bříza, Svoboda 
Třebom 9,5 3,1 234 0,3 24,6 1 Třebom 
Velké Hoštice 10,0 3,3 1 815 2,7 181,5 1 Velké Hoštice 
Vřesina 6,9 2,2 1 598 2,4 231,6 1 Vřesina 
Závada 5,3 1,7 591 0,9 111,5 1 Závada 

MAS Hlučínsko 307,5   67 732   220,3     
Moravskoslezský 
kraj 5427,1  1 217 676  224,4 

    

Celá ČR 78866,2  10 238 275  129,8     
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urbanizované území Hlučína (662,9), přes 300 obyvatel na km2 mají ještě Kravaře, Ludgeřovice, Chlebičov a 
Bolatice. Nejnižší hodnoty do 100 obyvatel na km2 pak mají obce v severním polském výběžku – Sudice, Rohov, 
Třebom a také Oldřišov. Hustota obyvatel v případě jednotlivých obcí samozřejmě závisí vedle počtu obyvatel i 
na velikosti katastru. 
 

2.1.1 Vývoj počtu obyvatel 
Podle údajů z posledního sčítání lidu, domů a bytů z roku 2011 žije na území MAS 66 300 obyvatel, za přede-
šlých 20 let se stav mírně snížil o 2,5% obyvatel, nicméně úbytek je menší než za celý Moravskoslezský kraj (-
3,94 %). V posledních deseti letech je úbytek obyvatel na území MAS nepatrný (-0,2%), což poukazuje na sídel-
ně stabilizované území, poměrně atraktivní pro obyvatele. V 16 obcích došlo v posledních 10 letech k přírůstku 
obyvatel, ve 13 obcích k úbytku. Nelze říci, že by obce s úbytkem obyvatel měly nějakou společnou charakteris-
tiku – jsou různé velikosti i různé lokace v rámci MAS. Výrazně největší úbytek počtu obyvatel je pozorovatelný 
v Hlučíně (21,5%). 
 
Tabulka 4: Vývoj počtu obyvatel 1991 - 2011 

Obec 

Počet obyvatel Vývoj počtu obyvatel 

1991 2001 2011 

2001-2011 1991-2011 

změna % Změna % 

Bělá 722 710 661 -49 -6,9 -61 -9,2 
Bohuslavice 1 496 1 568 1 621 53 3,4 125 7,7 
Bolatice 4 172 4 134 4 341 207 5,0 169 3,9 
Darkovice 1 171 1 209 1 272 63 5,2 101 7,9 
Děhylov 675 645 664 19 2,9 -11 -1,7 
Dobroslavice 671 697 751 54 7,7 80 10,7 
Dolní Benešov 4 382 4 383 4 131 -252 -5,7 -251 -6,1 
Hať 2 470 2 569 2 516 -53 -2,1 46 1,8 
Hlučín 16 903 14 347 13 917 -430 -3,0 -2 986 -21,5 
Hněvošice 957 1 028 1 000 -28 -2,7 43 4,3 
Chlebičov 1 044 1 069 1 059 -10 -0,9 15 1,4 
Chuchelná 1 317 1 328 1 341 13 1,0 24 1,8 
Kobeřice 3 122 3 204 3 222 18 0,6 100 3,1 
Kozmice 1 821 1 806 1 761 -45 -2,5 -60 -3,4 
Kravaře 6 548 6 684 6 570 -114 -1,7 22 0,3 
Ludgeřovice 4 490 4 596 4 650 54 1,2 160 3,4 
Markvartovice 1 695 1 768 1 826 58 3,3 131 7,2 
Oldřišov 1 243 1 334 1 311 -23 -1,7 68 5,2 
Píšť 2 103 2 095 2 070 -25 -1,2 -33 -1,6 
Rohov 592 602 618 16 2,7 26 4,2 
Služovice 760 816 790 -26 -3,2 30 3,8 
Strahovice 872 896 920 24 2,7 48 5,2 
Sudice 596 662 641 -21 -3,2 45 7,0 
Šilheřovice 1 555 1 517 1 601 84 5,5 46 2,9 
Štěpánkovice 2 956 3 037 3 060 23 0,8 104 3,4 
Třebom 215 202 206 4 2,0 -9 -4,4 



 

17 
 
 

Obec 

Počet obyvatel Vývoj počtu obyvatel 

1991 2001 2011 

2001-2011 1991-2011 

změna % Změna % 

Velké Hoštice 1 608 1 644 1 756 112 6,8 148 8,4 
Vřesina 1 258 1 308 1 450 142 10,9 192 13,2 
Závada 561 576 574 -2 -0,3 13 2,3 

MAS Hlučínsko 67 975 66 434 66 300 -134 -0,2 -1 675 -2,5 
Moravskoslezský 
kraj 1 281 031 1 256 912 1 230 613 -26 299 -2,1 -50 418 -3,9 

Celá ČR 10 302 215 10 230 060 10 436 560 206 500 2,0 134 345 1,3 
Zdroj: SLDB 1991, 2001, 2011 
 
Zajímavé je také srovnání počtu obyvatel MAS Hlučínsko v delším historickém období. Z grafu je patrné, že 
počet obyvatel oblasti stabilně roste, z 34 tisíc obyvatel v roce 1869 na dnešních 66 tisíc obyvatel. Odsun Něm-
ců po druhé světové válce, který postihl demografický vývoj prakticky celého pohraničí ČR, se na Hlučínsku 
zásadně projevil naštěstí jen částečně. Z důvodů složitých národnostních poměrů daných historickým vývojem 
tohoto území bylo odsunuto asi 4 tis. osob (odsun se týkal téměř všech obyvatel dvou obcí Sudic a Třebomi, 
v ostatních obcích bylo odsunuto vždy několik rodin). Během války bylo zabito na 550 obyvatel Hlučínska, na 
frontě pak padlo odhadem 3500 mužů, kteří vesměs sloužili v německé armádě. Proto je patrné mírné snížení 
populace mezi lety 1930 a 1950, ale v roce 1961 už nastává opět rychlý nárůst. 
 

2.1.2 Přírůstek a migrace 
Data z roku 2014 ukazují na celkový drobný přírůstek obyvatel na území MAS, zapříčiněný především kladným 
přirozeným přírůstkem (srovnání: v minulém roce byl naopak způsoben kladným migračním saldem). Migrační 
saldo úzce souvisí s atraktivitou území pro bydlení a možnostmi zaměstnání. Ve více než ¾ obcí jsou kladné 
hodnoty přirozeného přírůstku, u poloviny obcí v případě salda migrace, u celkového přírůstku jsou kladné u 
více než poloviny obcí jsou obě hodnoty kladné a u zbytku obcí záporné. Vzhledem k celkovému počtu obyvatel 
jsou hodnoty poměrně malé, např. na celém území MAS činil celkový přírůstek v roce 203 jen 0,1% obyvatel 
(podobně jako v předešlém roce). 
Na území MAS jsme svědky mírného přirozeného přírůstku obyvatel v důsledku většího množství narozených 
lidí než zemřelých (v roce 2013 tomu bylo naopak). Přirozený přírůstek/úbytek vypovídá o ochotě mladé gene-
race mít děti, příp. zůstávat vůbec v území, ovlivňuje ho však také demografický vývoj celé ČR a populační vlny v 
průběhu generací. Zajímavé je porovnání jednotlivých obcí, mezi nimiž jsou nezřídka značné rozdíly. Migrační 
saldo dosáhlo ve sledovaném roce 2014 záporných hodnot v některých větších sídlech (Hlučín, Dolní Benešov, 
Ludgeřovice), naopak větší příliv přistěhovalých zaznamenaly v roce 2014 Štěpánkovice, Markvartovice, 
Chuchelná a překvapivě Třebom. V meziročním srovnání je však bilance jednotlivých obcí dosti proměnlivá a 
nezřídka dosahují obce v po sobě jdoucích letech zcela opačných výsledků. Význam mají proto zejména dlou-
hodobá srovnání a údaje za celé území MAS. Ve srovnání s daty Moravskoslezského kraje, který vykazuje výraz-
ný celkový úbytek obyvatel jak díky přirozenému úbytku, tak díky migraci se MAS Hlučínsko vymyká (podobně 
jako v předešlých letech) a zaznamenává podobný trend jako celá Česká republika. 
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Tabulka 5: Přirozený přírůstek a saldo obyvatel v roce 2014 

Obec Živě 
narození Zemřelí Přirozený 

přírůstek 

Přistě-
hovalí 
celkem 

Vystě-
hovalí 
celkem 

Saldo 
migrace 
celkem 

Přírůstek/ 
úbytek 
celkem 

Narození  
v místě 
bydliště 

(%) 
Štěpánkovice 33 32 1 77 45 32 33 65,6 
Kobeřice 46 29 17 47 40 7 24 68,5 
Bolatice 52 34 18 61 56 5 23 66 
Chuchelná 8 6 2 33 16 17 19 53,3 
Vřesina 24 11 13 31 26 5 18 54,1 
Služovice 14 6 8 25 17 8 16 51,1 
Třebom 1 3 -2 20 2 18 16 44,7 
Bohuslavice 23 18 5 26 16 10 15 63,6 
Markvartovice 15 21 -6 65 45 20 14 55,9 
Hať 31 25 6 44 38 6 12 63 
Děhylov 6 5 1 20 11 9 10 47,3 
Chlebičov 15 12 3 30 23 7 10 69,3 
Píšť 17 21 -4 44 32 12 8 63,3 
Závada 6 5 1 12 5 7 8 60,6 
Darkovice 14 7 7 14 16 -2 5 59,8 
Velké Hoštice 24 12 12 42 49 -7 5 58,6 
Kozmice 19 17 2 40 43 -3 -1 59,6 
Šilheřovice 13 12 1 21 23 -2 -1 56,8 
Bělá 5 6 -1 10 11 -1 -2 67,8 
Kravaře 80 69 11 102 117 -15 -4 66,9 
Oldřišov 21 18 3 19 27 -8 -5 60,3 
Sudice 5 4 1 7 13 -6 -5 50,9 
Hněvošice 7 6 1 11 22 -11 -10 66,2 
Dobroslavice 3 7 -4 15 22 -7 -11 36,6 
Rohov 3 6 -3 3 15 -12 -15 61,8 
Strahovice 8 13 -5 6 19 -13 -18 67,2 
Ludgeřovice 55 45 10 97 130 -33 -23 53,6 
Dolní Benešov 38 35 3 50 88 -38 -35 57,3 
Hlučín 122 158 -36 295 313 -18 -54 51,5 

MAS Hlučínsko 708 643 65 1 267 1 280 -13 52 58,7 
Moravskoslezský 
kraj 11 999 13 117 -1 118 4 805 7 843 -3 038 -4 156 52 

Celá ČR 109 860 105 665 4 195 41 625 19 964 21 661 25 856 47,1 
Zdroj: MOS 2014, 2015 
 
Zajímavým ukazatelem je procento obyvatel, kteří se narodili v obci, kde stále žijí. MAS Hlučínsko má tuto hod-
notu velmi vysokou ve srovnání s ČR i Moravskoslezským krajem, průměrně 59% obyvatel obcí jsou jejich rodá-
ci.  ORP Kravaře má vůbec nejvyšší procento narozených v místě bydliště v celé ČR (65%). To potvrzuje stabilitu 
obyvatelstva v území, jeho ekonomickou prosperitu, konzervatismus (ovlivněný zmiňovaným historickým vývo-
jem) a menší ochotu a potřebu obyvatel území opouštět. 
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2.1.3 Věková struktura obyvatel 
Důležitým ukazatelem kvality života v území s výhledem do budoucnosti je věkové složení obyvatelstva a stár-
nutí populace. Vyjadřuje to index stáří, neboli kolik obyvatel nad 65 let připadá na sto dětí do 15 let věku. Je-li 
velikost indexu nižší než sto, je podíl sledované dětské složky obyvatel vyšší než podíl starších osob, a naopak.  
 
Tabulka 6: Index stáří, průměrný věk a index ekonomické závislosti  

Obce 
Počet obyvatel ve věku 

Index 
stáří 

Průměrný 
věk 

Index ekono-
mické závis-

losti 
0-14 
let 

15-64  
let 

65 a více  
let 

Rohov 101 443 75 74,3 38,8 39,7 
Oldřišov 230 967 174 75,7 38,9 41,8 
Štěpánkovice 512 2 265 395 77,1 39,1 40,0 
Bohuslavice 276 1 179 213 77,2 38,7 41,5 
Kobeřice 518 2 337 416 80,3 39,3 40,0 
Vřesina 250 1 083 204 81,6 39,1 41,9 
Závada 94 410 78 83,0 39,9 42,0 
Strahovice 151 641 127 84,1 39,0 43,4 
Darkovice 224 924 192 85,7 39,5 45,0 
Služovice 109 619 94 86,2 39,3 32,8 
Bolatice 706 3 111 620 87,8 40,1 42,6 
Hněvošice 148 757 130 87,8 40,1 36,7 
Markvartovice 302 1 348 268 88,7 40,0 42,3 
Chuchelná 195 904 174 89,2 40,6 40,8 
Velké Hoštice 261 1 269 235 90,0 40,1 39,1 
Šilheřovice 247 1 124 225 91,1 40,2 42,0 
Sudice 91 479 83 91,2 39,8 36,3 
Kravaře 1 042 4 709 1 011 97,0 40,3 43,6 
Chlebičov 170 762 171 100,6 40,1 44,8 
Třebom 32 153 33 103,1 40,7 42,5 
Hať 364 1 829 378 103,8 40,6 40,6 
Píšť 295 1 485 318 107,8 41,7 41,3 
Kozmice 268 1 295 305 113,8 41,4 44,2 
Dobroslavice 109 502 126 115,6 41,8 46,8 
Dolní Benešov 562 2 935 670 119,2 41,3 42,0 
Bělá 90 464 108 120,0 42,0 42,7 
Hlučín 2 023 9 513 2 513 124,2 42,0 47,7 
Děhylov 98 453 127 129,6 42,6 49,7 
Ludgeřovice 664 3 228 861 129,7 42,2 47,2 

MAS Hlučínsko 10 031 46 745 10 249 102,2 40,4 43,4 
Moravskoslezský kraj 178 845 846 615 201 142 112,5 41,7 44,9 
Celá ČR 1 560 296 7 188 211 1 767 618 113,3 41,3 46,3 

Zdroj: ČSÚ, ÚAP 2012 
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Index stáří za celé území MAS Hlučínsko poukazuje na mírně vyšší počet seniorů nad 65 let než dětí do 15 let. 
Moravskoslezský kraj a ČR mají však hodnotu indexu ještě o 10% vyšší. Mírná nadpoloviční většina obcí má však 
více dětí než seniorů. Hodnota indexu stáří nekoreluje příliš s velikostí obci ani její polohou v rámci MAS, urči-
tou paralelu můžeme vidět v přirozeném přírůstku, ale ani ten zcela nekopíruje index stáří. Roli zde hraje totiž 
také migrace z/do obcí a historický vývoj věkové struktury obyvatel. Nejnižší hodnoty indexu stáří mají nejvíce 
„mladé“ obce jako Rohov, Oldřišov a Štěpánkovice, nejvyšších hodnot dosahuje Hlučín (což může být ovlivněno 
také přítomností pečovatelských zařízení pro seniory), Děhylov a Ludgeřovice. Hodnoty jsou charakterizovány 
poměrně velkým rozptylem, od 74 (Rohov) po 130 (Ludgeřovice). 
Aritmetický průměr věku všech jedinců v dané obci ukazuje MAS Hlučínsko jako území mírně „mladší“ než 
Moravskoslezský kraj a ČR. Rozptyl zde není příliš velký, od 38,8 (Rohov) po 42,2 (Ludgeřovice).  Nicméně při 
snižujícím se celkovém přírůstku obyvatelstva a celorepublikových demografických trendech lze očekávat po-
stupné zvyšování průměrného věku i indexu stáří. 
Index ekonomické závislosti ukazuje počet osob v neproduktivním věku (0-14 let a 65 a více let) na počet osob v 
produktivním věku (15-64 let). Čím nižší je jeho hodnota, tím příznivější věkovou strukturu má daná obec z 
hlediska poměru mezi aktivní a neaktivní složkou obyvatelstva. Ve skutečnosti i mezi obyvatelstvem ekonomic-
ky aktivním dle věku je určité procento lidí nezaměstnaných, prezenčně studujících (zejm. ve věku 15-26 let), 
handicapovaných či z jiných důvodů nepracujících, takže procento výdělečně nečinných je ještě podstatně vyšší. 
Hodnoty indexu ekonomické závislosti nepřevyšují v obcích MAS průměr ČR ani Moravskoslezského kraje a 
pohybují se v rozmezí 33-50 ekonomicky neaktivních obyvatel na 100 aktivních. U indexu se pro celou Českou 
republiku předpokládá v následujících letech podstatné zvyšování související s demografickým stárnutím popu-
lace a nízkou porodností. Záměrně zde byla využita data z roku 2012 z ÚAP, protože nabízela možnost kompa-
race s hodnotami MSK a ČR.  
 

2.1.4 Sňatečnost a rozvodovost 
Počet sňatků a rozvodů dává představu o ochotě mladých lidí zakládat rodiny a o jejich stabilitě. Jedním z uka-
zatelů je hrubá míra sňatečnosti, která vyjadřuje počet uzavřených sňatků na 1000 obyvatel. Čím vyšší je tato 
hodnota, tím více lidí žije v manželství na rozdíl od nesezdaného soužití nebo bez trvalého vztahu. Dalším důle-
žitým ukazatelem je index rozvodovosti, který značí počet rozvodů na 100 sňatků. Čím je vyšší, tím více se dá v 
daném území mluvit o krizi rodiny, tradičních hodnot a soudržnosti populace. Vysoká rozvodovost má za násle-
dek vznik neúplných rodin, snižování životních standardů, komplikovanou situaci bytovou i ekonomickou pro 
samoživitele, zásahy do výchovy dětí a vyšší riziko sociálně patologických jevů (alkoholismus, drogy apod.).  
Index rozvodovosti je v MAS Hlučínsko výrazně nižší než v Moravskoslezském kraji a také než v celé ČR. Je zde 
tedy relativně vyšší stabilita rodin, která může být dána i silnou katolickou tradicí. Hrubá míra sňatečnosti je 
mírně vyšší než v MSK a ČR, což také potvrzuje větší míru lpění na tradičních hodnotách u zdejšího obyvatel-
stva. Index však zachycuje jen jeden zkoumaný rok 2012 a slouží tedy k porovnání mezi územími, ne k zachycení 
vývoje v čase, data by tedy byla odlišná za víceleté období. V dlouhodobějším horizontu se potvrzuje v celé ČR 
trend mírně se zvyšující rozvodovosti a klesající sňatečnosti. 
 

2.1.5 Religiozita 
MAS Hlučínsko se oproti ČR, Moravskoslezskému kraji a okolním MAS a obcím vyznačuje významně vyšší mírou 
religiozity. Dle sčítání lidu z roku 2011 uvedlo 46,7% obyvatel, že se hlásí k určité víře či církvi, zatímco hodnota 
pro celou ČR je 20,8% a pro Moravskoslezský kraj 26%. Indikátor však může nabývat ještě vyšších hodnot, pro-
tože 45% dotazovaných z celkového počtu na otázku vůbec neodpovědělo (otázka nebyla povinná) a jejich 
názor tedy neznáme. 
Vyšší náboženská aktivita ve srovnání s jinými oblastmi je dána odlišným historickým a kulturním vývojem ob-
lasti. Projevuje se to také na území MAS, kde najdeme dobře spravované církevní památky, aktivní farnosti, 
udržování tradic. Podíl věřících obyvatel působící jako konzervativní prvek má do určité míry také vliv na stabili-
tu území v oblasti rodiny i pohybu obyvatelstva. 
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2.1.6 Vzdělání obyvatelstva 
Vzdělanostní struktura je důležitým demografickým ukazatelem majícím významný vliv na aktivity, postoje, 
potřeby a přání obyvatel v území. Vyšší podíl vzdělaných obyvatel v území má potenciál pro ekonomický rozvoj, 
snížení nezaměstnanosti a zlepšení sociální a kulturní vybavenosti obcí. Vzdělání je sledováno pouze u obyvatel 
starých 15 a více let.  
 
Graf 2: Srovnání vzdělanosti MAS Hlučínsko, Moravskoslezského kraje a ČR  

 
Zdroj: SLDB 2011 
 
Ve vzdělanostní struktuře potvrzuje území MAS tradiční venkovský charakter, tzn. vyšší procento lidí se ZŠ a SŠ 
vzděláním bez maturity na úkor vysokoškoláků a středoškoláků s maturitou. Alespoň 9% VŠ vzdělaných obyva-
tel napovídá, že určitou roli zde hraje těsná blízkost Ostravy a Opavy jako spádového centra zaměstnanosti lidí s 
vyšším vzděláním, na druhou stranu mnoho lidí v MAS je zaměstnáno přímo v regionu v oborech na pozicích 
bez potřeby VŠ vzdělání. 
Ve srovnání se vzdělanostní strukturou v roce 2001 vykazuje MAS trend patrný v celé ČR – zvyšování počtu 
vysokoškoláků a středoškoláků s maturitou na úkor lidí se základním vzděláním a bez maturity. Trend je dán 
postupným umíráním starších obyvatel s nižším vzděláním a nástup mladších obyvatel s relativně vyšším vzdě-
láním, než bylo obvyklé o generaci dříve. 
 
Graf 3: Vzdělanostní struktura MAS Hlučínsko v roce 2001 a 2011  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Zdroj: SLDB 2011 
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Data vzdělanosti za jednotlivé obce jsou vyjádřeny v indexu vzdělanosti, tzn. podílu obyvatel SŠ s maturitou a 
VŠ v populaci starší 15 let. Vysokoškoláci mají přitom v indexu dvojnásobně váženou hodnotu. Čím vyšší je 
index vzdělaností, tím více SŠ a VŠ vzdělaných lidí se podílí na celkové populaci obce. Index má poměrně vysoké 
rozpětí – na jedné straně „nejméně vzdělanou“ obec Třebom (která je také nejodlehlejší) a na opačném pólu 
„nejvíce vzdělanou“ obec Dobroslavice, vysoké hodnoty vykazuje také Děhylov. Tyto obce mohou fungovat více 
právě jako pracovní síla v zázemí Ostravy. Není zde jednoznačná souvislost mezi velikostí obce a indexem vzdě-
lanosti. 
 
Tabulka 7: Index vzdělanosti v obcích MAS Hlučínsko  

Obec Index vzděla-
nosti Obec Index vzděla-

nosti Obec Index vzděla-
nosti 

Třebom 17,9 Hať 41,5 Velké Hoštice 45,9 
Rohov 28,9 Štěpánkovice 41,6 Chuchelná 49,8 
Bělá 32,4 Kravaře 43,1 Hlučín 50,4 
Závada 32,7 Kobeřice 43,9 Vřesina 52,0 
Chlebičov 33,6 Šilheřovice 44,0 Ludgeřovice 52,3 
Sudice 35,9 Kozmice 44,6 Děhylov 65,1 
Strahovice 37,1 Bohuslavice 44,8 Dobroslavice 73,1 
Oldřišov 38,1 Bolatice 44,9 MAS Hlučínsko 45,7 
Služovice 38,5 Hněvošice 45,0 Moravskoslezský 

kraj 54,7 
Píšť 40,1 Markvartovice 45,6 
Darkovice 41,2 Dolní Benešov 45,8 Celá ČR 59,2 

Zdroj: SLDB 2011 
 

2.1.7 Bydlení 
Charakter bytového fondu, k němuž jsou dostupná především data z pravidelných Sčítání lidu, domů a bytů, 
ukazuje na atraktivitu území pro stávající i nové obyvatele, typ zástavby v území i jeho rekreační využití. Prvním 
důležitým ukazatelem je podíl neobydlených bytů na celkovém počtu bytů, který se v MAS Hlučínsko pohybuje 
těsně pod celorepublikovým průměrem – je zde neobydlených 13,3% bytů. Především v menších obcích je podíl 
neobydlených bytů vyšší, až k 17%, nejvyšší hodnotu má nejmenší obec Třebom (29%). Naopak Dolní Benešov, 
Hlučín, ale také Chlebičov mají podíl neobydlených bytů pod 10%. 
Neobydlené byty mohou být prázdné z důvodu špatného stavu, ale také kvůli probíhající rekonstrukci nebo 
mohou sloužit k rekreaci. V posledním případě se obyvatelé sice neúčastní každodenního života v obci, ale 
alespoň byt udržují v dobrém stavu a jsou zde přítomni v sezóně a o víkendech. V celé ČR tvoří byty určené k 
rekreaci čtvrtinu neobydlených bytů, v Moravskoslezském kraji je to 13%, v MAS Hlučínsko ale pouze necelá 
4%. To vypovídá o velmi nízkém využití těchto obcí jako rekreačních míst – obyvatelé obcí zde mají výhradně 
trvalá bydliště. Rekreační byty se nacházejí v širším regionu spíše v oblasti Nízkého Jeseníku a Podbeskydí. Z 
obcí MAS mají rekreanti významnější podíl neobydlených bytů jen v Dobroslavicích (32%) a Třebomi (16%), 
následují Bělá a Šilheřovice a ostatní obce se již pohybují pod 7%. 
Vzhledem k venkovskému charakteru většiny území MAS je rozhodující podíl bytů v rodinných domech, který je 
zde přes 90%, tedy podstatně více než průměr ČR (44%) i Moravskoslezského kraje (38%). Ve většině sídel je 
podíl bytů v rodinných domech přes 90%, nižší hodnoty mají větší obce – města Hlučín a Dolní Benešov (50-
60%), kde se nacházejí sídliště s panelovými domy. Na druhé straně obec s rozšířenou působností Kravaře má 
také vysoký podíl bytů v rodinných domech (91%), srovnatelný s menšími obcemi. Z menších obcí se relativně 
více bytových domů vyskytuje ještě v Třebomi, Chuchelné a Šilheřovicích. 
Během komunitního plánování byly zaznamenány potřeby a také plány samospráv obcí na přípravu infrastruk-
tury pro individuální výstavbu, týká se to obcí: Bolatice, Bohuslavice, Darkovice, Ludgeřovice, Oldřišov, Rohov, 
Služovice, Sudice; V Hlučíně v plánu rekonstrukce panelového sídliště, v Rohově rekonstrukce starého obecního 
úřadu na byty. 
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Tabulka 8: Údaje o bytovém fondu v MAS Hlučínsko  

Obec Celkový počet 
bytů 

Počet 
neobydlených 

bytů 

Podíl  
neobydlených 

bytů  
(%) 

Podíl neobyd-
lených bytů 
sloužících k 

rekreaci  
(%) 

Podíl obydl. 
bytů v rodin-
ných domech  

(%) 

Bělá 259 41 15,8 9,8 98,2 
Bohuslavice 624 82 13,1 0,0 97,0 
Bolatice 1702 206 12,1 0,5 94,6 
Darkovice 473 61 12,9 1,6 99,0 
Děhylov 289 49 17,0 10,2 94,6 
Dobroslavice 326 50 15,3 32,0 95,7 
Dolní Benešov 1748 129 7,4 7,0 59,7 
Hať 1018 136 13,4 5,9 96,5 
Hlučín 5905 531 9,0 3,0 52,4 
Hněvošice 409 43 10,5 7,0 98,1 
Chlebičov 374 20 5,3 0,0 98,3 
Chuchelná 513 57 11,1 1,8 76,5 
Kobeřice 1207 163 13,5 1,2 93,1 
Kozmice 724 88 12,2 2,3 95,0 
Kravaře 2602 348 13,4 2,3 91,1 
Ludgeřovice 1939 248 12,8 6,9 95,0 
Markvartovice 701 116 16,5 0,9 98,3 
Oldřišov 552 96 17,4 2,1 90,8 
Píšť 868 116 13,4 6,0 92,8 
Rohov 255 43 16,9 0,0 98,1 
Služovice 315 35 11,1 0,0 90,4 
Strahovice 336 36 10,7 2,8 98,7 
Sudice 264 38 14,4 2,6 83,2 
Šilheřovice 637 81 12,7 8,6 79,3 
Štěpánkovice 1205 144 12,0 2,8 95,7 
Třebom 110 32 29,1 15,6 79,5 
Velké Hoštice 703 78 11,1 1,3 92,3 
Vřesina 538 64 11,9 1,6 97,3 
Závada 240 31 12,9 3,2 96,7 
MAS Hlučínsko 27 296 3 622 13,3 3,4 90,6 
Moravskoslezský kraj 532 334 52 176 9,8 12,7 38,0 
Celá ČR 4 756 572 651 937 13,7 26,0 43,7 
Zdroj: SLDB 2011 
 
Důležitým ukazatelem rozvoje území je výstavba nových domů a bytů i stáří bytového fondu a jeho obnova, což 
koresponduje i s vývojem počtu obyvatel v území a spokojeností se životem v území. V MAS Hlučínsko se za 
posledních 11 let (2002-2013) postavilo ročně průměrně 140-220 nových bytů. Téměř 300 bytů bylo postaveno 
v roce 2009, kdy mohly hrát roli ve vyšší výstavbě také státní dotace na byty Zelená úsporám. V posledních 
dvou letech počet nově postavených bytů opět klesá. Největší přírůstek nových bytů zaznamenaly za sledované 
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období v největších sídlech v Hlučíně (504), Kravařích (193), Bolaticích (141), či obcích v zázemí Ostravy v Lud-
geřovicích (182) a Vřesině (121). Nejméně nových bytů (do 20) přibylo v Třebomi, Strahovicích, Služovicích, 
Rohově a Děhylově. 
V některých obcích však již došlo nebo brzy dojde k vyčerpání ploch vhodných pro výstavbu a od plošné nabídky 
bude nezbytné se opět vrátit k individuálnímu řešení mezi soukromými subjekty. Obce na periferii mají opačný 
problém, kdy i přes dostatek stavebních ploch se zde stavitelé nehrnou. 
 
Graf 4: Vývoj počtu nově postavených či rekonstruovaných bytů v MAS Hlučínsko, 2002-2013  
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Zdroj: ČSÚ 2013 

 
O kvalitě bydlení vypovídá také stáří bytů. Starší byty znamenají zpravidla větší ekonomickou zátěž pro obyvate-
le a environmentální zátěž pro území, menší pohodlí bydlení a menší atraktivitu území pro nové obyvatele. 
Z tohoto ohledu má MAS Hlučínsko mírně novější bytový fond, než jsou celorepublikové i krajské hodnoty. 
Rozdělíme-li byty do pěti skupin podle stáří, těch nejstarších, postavených do roku 1919, je v ČR 9%, zatímco v 
MAS jen 5,4%. Nejnovějších, postavených nebo rekonstruovaných v období 2001-2011, je v MAS 8% a v celé ČR 
9%, v kraji pak jen 6,3%. Celkově výrazněji nejstarší bytový fond je v obci Třebom, následuje Hlučín, kde se o 
stáří bytů zasluhuje výstavba bytových domů do roku 1971, dále Dolní Benešov, Rohov, Děhylov a Chuchelná, 
následují Sudice a Šilheřovice s vyšším podílem bytů do roku 1919. Nejvyšší podíl nově postavených a oprave-
ných bytů v letech 2001-2011 má Vřesina, Darkovice, Markvartovice a Oldřišov – tzn. obce, v nichž v minulých 
letech vznikaly nové obytné části. U těchto obcí lze také předpokládat větší rozvoj a přírůstek obyvatel. 
Kvalitu bydlení vyjadřuje řada ukazatelů – vedle zmíněného stáří také vybavenost bytů, tj. připojení vodovodu, 
plynu, kanalizace, teplé vody, topení a WC. Vybavenost obydlených bytů v MAS v porovnání s krajem a ČR byla 
v roce 2011 dle sčítání lidu následující: 

 Připojení na vodovod má v celé ČR naprostá většina bytů a nejinak je tomu i v MAS (99,85% bytů). 
Stejně tak zde má velká většina bytů vlastní splachovací záchod (95%), koupelnu (95%) a přívod teplé 
vody (95%). To je více než v ČR, kde se tyto hodnoty pohybují mezi 90-92%.  

 Plynofikace je v MAS Hlučínsko vyšší (88%) než je průměr ČR (68%) i krajský průměr (83%). Vzhledem k 
venkovské zástavbě je to pozitivní hodnota ve smyslu, že velká většina rodinných domů zde má zave-
dený plyn na topení, což snižuje nutnost topení pevnými palivy a může pak korelovat s lepším stavem 
ovzduší. Bohužel ne všichni obyvatelé této možnosti využívají a řada z nich dále topí pevnými palivy. 
Plyn k topení využívá 73% obyvatel. Zbytek domácností topí pevnými palivy – buď uhlím, koksem a bri-
ketami, nebo dřevem, 1% domácností pak topí elektřinou.  

 Dalším rysem venkovského prostředí v MAS je ovšem výrazně nižší procento bytů připojených na kana-
lizaci – 50,2% v MAS oproti 78% v ČR. Zatímco ve vodovodních přípojkách a plynofikaci nejsou mezi 
obcemi velké rozdíly, u kanalizace ano (více v tématu věnovaném technické infrastruktuře). S chybějící 
kanalizací souvisí také fakt, že 47% bytů v MAS má jímku či žumpu, oproti 24% v kraji a 18% v ČR. 

 83% bytů v MAS je vytápěno ústředním topením pro více bytů, což je o 3% více než průměr ČR. Jen ne-
celých 5% bytů má vlastní kamna nebo etážové topení pro jeden byt (kotel), v ČR je to 16%. 
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2.1.8 SWOT analýza 
 

Silné stránky Slabé stránky 
 Celkový přírůstek obyvatel v území. 
 Celkově populačně stabilizované území z hledis-

ka vývoje, struktury a kontinuity osídlení. Vyso-
ká identifikace obyvatel s územím, solidarita. 

 Geograficky výhodná poloha s dobrou dostup-
ností center Opavy a Ostravy. 

 Ve většině obcí (18 z 29) převyšují počty dětí 
počty seniorů. 

 Nižší rozvodovost a vyšší sňatečnost než a vyso-
ký podíl věřících obyvatel v porovnání s ČR a 
MSK. 

 Převažující bydlení v rodinných domech. 
 Zájem o bydlení v regionu – stabilní vývoj počtu 

nově postavených či opravených bytů nabídka 
stavebních míst, kladné saldo migrace. 

 Nižší stáří, vyšší kvalita a vybavenost bytů, rela-
tivně nízký podíl neobydlených bytů ve srovnání 
s ČR a MSK. 

 Pozvolně rostoucí úroveň nejvyššího dosažené-
ho vzdělání. 

 Mírný úbytek obyvatelstva zaznamenaný u ne-
celé poloviny sídel. 

 Nejmenší obec Třebom v mnoha indikátorech 
zaujímá nejslabší pozicec(vzdělanost, stáří, by-
tový fond apod.). 

 Stárnutí obyvatelstva – celkový počet seniorů 
převyšuje počet dětí. 

 Přetrvávající nižší úroveň vzdělanosti navzdory 
zlepšením v posledním desetiletí - menší podíl 
středoškoláků s maturitou a vysokoškoláků. 

 Starší bytový fond v některých obcích (Hlučín, 
Dolní Benešov apod.). 

Příležitosti Ohrožení 
 Podpora  obyvatel v pozitivním vztahu 

k tradičním hodnotám, regionální identitě, které 
představují významný potenciál oblasti. 

 Podpora především mladých lidí v jejich setrvání 
v oblasti a nepotřebě území opouštět. 

 Vytváření podmínek pro přistěhování mladých 
rodin, které vyhledávají kvalitní místo pro život 
poblíž Opavy a Ostravy. 

 Spolupráce samosprávy, podnikatelského a ob-
čanského sektoru při využití finančních pro-
středků ze strukturálních fondů EU na nové 
investice. 

 Vytváření dobrého sociálně- ekonomického pro-
středí (dostatek pracovních příležitostí, příznivé 
prostředí pro bydlení, rekreaci atd.). 

 Realizace projektů zaměřených na energetické 
úspory, která sníží provozní náklady a zvýší kvali-
tu bydlení a zlepší kvalitu ovzduší.  

 Vylidňování venkova, zejména migrace obyvatel 
v produktivním věku za prací. 

 Celorepublikový trend vyšší rozvodovosti a nižší 
sňatečnosti. 

 Stárnutí obyvatel a převaha seniorů nad mladou 
generací. 

 Vyčerpání lokalit pro výstavbu. 
 Stagnující index vzdělanosti, nadále nižší podíl 

vzdělanějších obyvatel a méně pracovních příle-
žitostí pro ně. 

 Útlum nové výstavby a rekonstrukcí bytů. Neú-
nosné provozní náklady nerekonstruovaných 
domů. 

 Nerespektování principů trvale udržitelného 
rozvoje území – nekontrolovaná výstavba. 

 Zvyšování počtu neobydlených bytů. 
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2.2 Vybavenost obcí a služby 
Atraktivita venkovského prostředí pro život, obdobně také spokojenost občanů jsou dány především kvalitou a 
dostupností občanské vybavenosti. Do občanské vybavenosti můžeme zařadit zařízení a služby, jež naplňují 
základní potřeby, dále poskytují zdravotní, sociální péči a volnočasové vyžití nebo zázemí pro turistický ruch a 
rekreaci. Nelze opomenout vliv na rozvoj také ve sféře podnikání a vlastní realizaci obyvatel.  
 

2.2.1 Občanská vybavenost 
Při posuzování základní občanské vybavenosti je nutné zohlednit takové služby, které jsou potřebné pro fungo-
vání obce z hlediska uspokojení základních potřeb občanů, jako např. obchod, pošta, zdravotní a sociální služby, 
restaurace. Zejména znevýhodněné skupiny obyvatel jako jsou senioři, matky na mateřské dovolené, postižení 
jsou při absenci výše zmíněných služeb (musí dojíždět do vedlejších nebo vzdálenějších obcí) mnohem více 
znevýhodněny. 
Existují i výjimky vyplývající z charakteru služby nebo zařízení, kdy jejich bezpodmínečné zřízení v obci není 
nutné, je dáno historickými vazbami (farnost – kostel, hřbitov) nebo velikostí a spádovostí jednotlivých obcí a 
jejich skupin (specializovaný lékař, některé sociální služby). Je samozřejmě žádoucí, aby docházelo v rámci 
struktury území, velikosti a charakteru sídel k úměrné dostupnosti těchto zařízení. Výhodou území je dobrá 
dostupnost do obou regionálních center – Ostravy a Opavy, kde je nabídka uvedených zařízení občanské vyba-
venosti na dobré úrovni. 
 
Tabulka 9: Zařízení základní vybavenosti 
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Bělá   A A A A 
 

A A A A A 
 

Bohuslavice   A A A A A A A A A A 
 

Bolatice   A A A A A A A A 
 

A A 
Darkovice   A A A A A A A A A A 

 
Děhylov   A A A 

 
A 

 
A 

  
A 

 
Dobroslavice   A A A 

   
A 

  
A 

 
Dolní Benešov   A A A A A A A A 

 
A 

 
Hať   A A A A A A A A A A 

 
Hlučín   A A A A A A A A A A A 
Hněvošice   A A A 

 
A A A A 

 
A A 

Chlebičov   A A A A A A A 
  

A 
 

Chuchelná   A A A A A A A A A A 
 

Kobeřice   A A A A A A A A A A 
 

Kozmice   A A 
 

A A A A A A A 
 

Kravaře   A A A A A A A A A A A 
Ludgeřovice   A A A A A A A A 

 
A A 

Markvartovice   A A A 
  

A A A 
 

A 
 

Oldřišov   A A A A A A A A A A A 
Píšť   A A A A A A A A 

 
A A 

Rohov   A A A A A A A 
  

A 
 

Služovice   A A A A 
 

A A A 
 

A 
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Strahovice   A A A 
 

A A A A 
 

A 
 

Sudice   A A A A A A A A 
 

A 
 

Šilheřovice   A A A A A A A A A A A 
Štěpánkovice   A A A A A A A A 

 
A A 

Třebom   A   
  

A A A 
 

A 
 

Velké Hoštice   A A A A A A A A A A A 
Vřesina   A A A 

 
A A A A 

 
A 

 
Závada   A A A 

  
A A A A A 

 
MAS Hlučínsko   29 28 27 21 23 27 29 25 13 29 10 

A – ano, v obci dané zařízení funguje, celkový počet znamená počet obcí s daným zařízením nebo službou. 
Zdroj: ČSÚ 2013, vlastní šetření 
 
Zjednodušená tabulka vypovídá o dobrém stavu i dostupnosti všech vyjmenovaných zařízení. V městech a ve 
větších venkovských obcích je četnost obchodů, restaurací, knihoven atd. větší, ve středně velkých a malých 
obcích funguje obvykle jedno zařízení nebo je dostupné ve vedlejší obci. Nejčastěji je tomu v případě Dobrosla-
vic, Děhylova a Třebomi. Obchod, kostel nebo kaple jsou ve všech obcích, kulturní dům nebo sál a restaurace 
chybí pouze v Třebomi. Nejčastěji chybí pošta, restaurace se stravováním, smuteční síň a sběrný dvůr. Nejedná 
se ovšem (s výjimkou prvně jmenované) o taková zařízení, jejichž absence by byla velkým znevýhodněním. 
V minulých letech došlo v mnoha obcích k doplnění základní vybavenosti (nové hřbitovy, restaurace a obchody, 
případně k jejímu zkvalitnění – zlepšení služeb, nové nebo zrekonstruované budovy. Tyto služby jsou často 
umístěny v multifunkčním objektu společně s obecním úřadem, se zdravotním a nebo sociálním zařízením. 
Do přehledu nebyly zařazeny samozřejmé součásti vybavenosti, jako jsou obecní úřady a hasičské zbrojnice, 
které se nacházejí v každé obci. 
Zástupci obcí vyjádřili v rámci komunitního plánování další potřeby, jež se týkají zlepšení nabídky vybavenosti, 
rekonstrukce budov, adaptace nevyužitých prostor, brownfieldů na občanskou vybavenost, snižování energe-
tické náročnosti budov atd.: 
 

Tabulka 10: Požadavky obcí v oblasti občanské vybavenosti 

Obec Potřeba 
Bělá Rekonstrukce hasičské zbrojnice 
Bohuslavice Rekonstrukce, výstavba domu služeb; Zateplení hasičské zbrojnice; Rozšíření hřbitova 
Bolatice Rozšíření hřbitova včetně oplocení, zeleň; Výstavba smuteční síně; Modernizace KD - podlahy, 

elektřina, omítky; Rekontrukce kostela - výmalba, lavice, topení, fasáda; Modernizace vybave-
ní IT OÚ + veřejné správy; Zateplení obecních budov - hasičárna, KD, FK hřiště, koupaliště, 
hasičárna na Borové, dům obchodů a služeb; Přístavba knihovny; Výstavba nového centra 
obce - budovy + plochy 

Děhylov Rekonstrukce rozvodů vody v obecních budovách 
Dobroslavice Oprava kulturního domu - střecha, schodiště; Oprava kaple - výměna krovů a střechy, fasáda 
Dolní Bene-
šov 

Odvodnění a rozšíření hřbitova; Výměna střešní krytiny zámku; Výměna oken v zámku; Od-
vodnění a izolace kostela 

Hať Oprava kostela – varhany; Kostel - oprava fasády; Oprava smuteční síně 
Hněvošice Oprava hřbitovní zdi; Zateplení obecních budov – OÚ; Zateplení obecních budov – společenský 

sál; Revitalizace obecního dvora 
Chuchelná Zřízení nového OÚ v místě bývalé lesní správy 
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Obec Potřeba 

Kobeřice Zateplení hasičské zbrojnice; Zateplení budovy OÚ; Komunitní centrum (sál, komerční prosto-
ry, domov důchodců apod.); Stavební dvůr; Víceúčelová hala; Opravy stávajících obecních 
budov 

Kozmice Kostel - rekonstrukce schodů; Hřbitov - oprava plotu 
Kravaře Rekonstrukce náměstí; Rozšíření centrálního pohřebiště Kravaře - Kouty dle ÚPD + parkové 

úpravy, zázemí; Údržba a renovace OÚ, kaple, a fary 
Ludgeřovice Rekonstrukce požární zbrojnice + solární panely 
Oldřišov Multifunkční dům v budově zámku OÚ, lékaři, spolkové místnosti, zázemí pro společenské a 

kulturní akce; Rekonstrukce smuteční síně - - okna, fasáda, vybavení; Rekonstrukce kostela - 
topení, elektro, výmalba; Oprava varhan a fasády kostela 

Píšť Informační a kulturní centrum obce - polyfunkční objekt - sál, divadelní scéna, knihovna; 
Rekontrukce budovy brownfields na občanskou vybavenost – polyfunkční objekt, ubytování 15 
- 20 lidí + wellness + bowling 

Rohov Modernizace domu služeb včetně zateplení; Vybudování hřbitova 
Služovice Rozšíření obchodu; Snižování energetické náročnosti objektů v majetku obce – bytovky; Re-

konstrukce budovy OÚ; Prostory pro drobné podnikání a služby - oprava garáží; Vybavení pro 
jednotku SDH Služovice 

Strahovice Občanské vybavení a služby – nové prostory; Oprava kaple - krov a krytina; Oprava kostela – 
fasáda; Multifunkční areál pro sporty a hasiče, Komunitní centrum pro seniory, Víceúčelové 
kulturné a společenské zařízení 

Sudice 
 

Rekonstrukce víceúčelového zařízení (včetně zřízení 2 bytů); Obnova hřbitovní kaple; 
Odstranění brownfieldu evangelické školy, Oprava hřbitovní zdi, Rekonstrukce oken ŘKF,  

Šilheřovice Rekonstrukce náměstí; Kostel - nové omítky; Rekonstrukce kulturního domu 
Třebom Rekonstrukce budovy č.p. 114 - adaptace na multifunkční dům - OÚ, hospoda, sál; Oprava 

kapličky 
Velké Hoštice Rekonstrukce hasičské zbrojnice; Rekonstrukce objektu pošty 
Vřesina Zateplení budovy OÚ; Rozšíření multifunkčního domu; Oprava varhan v kostele; Zateplení fary 
Závada Obnova interiéru kostela sv. Urbana; Vybavení OÚ - PC, nábytek, stoly, stolky do sálu - na 

pořádání akcí 

Zdroj: vlastní šetření, komunitní plánování 2013-15 
 

2.2.2 Školská vybavenost a její dostupnost 
Z celé škály vzdělávacích zařízení jsou na území MAS mateřské školy, základní školy, základní umělecké školy a 
také školy poskytující středoškolské vzdělání zakončené maturitou nebo výučním listem.  
Jesle, ani podobné formy zařízení, nejsou na území MAS Hlučínsko zřízeny. V území však byla zaznamenána 
poptávka po tomto typu zařízení. 
Mateřské školy fungují až na výjimku, kterou tvoří obec Třebom, ve všech obcích. Třebomské děti mají možnost 
navštěvovat školku v sousedních Sudicích. 
Zejména ve městech a větších obcích je více těchto zařízení – Bolatice (v Bolaticích a na Borové), Dolní Benešov 
(v Dolním Benešově a Zábřehu), Hať (v ZŠ, Na Chromině 2 a Dělená), Hlučín (MŠ Cihelní, MŠ Severní a odlouče-
né pracoviště MŠ Beneše, MŠ Darkovičky, MŠ Bobrovníky, a soukromá Školička Malí Bobři) a Kobeřice (MŠ 
Slezská a MŠ Školní). Někdy působí MŠ samostatně, jindy jsou sdruženy pod jedním subjektem nebo jako sou-
část ŽŠ, případně jsou detašovanými pracovišti MŠ z okolních obcí (např. Děhylov, Závada, Borová). 
Kapacity mnoha školek jsou v současnosti nedostatečné. Je to dáno dvěma faktory – na straně jedné vyšším 
počtem narozených dětí, na straně druhé hygienickými normami, které stanovují poměrně nízké maximální 
počty dětí ve třídách a snižují tak maximální kapacity mateřských škol. Častěji se proto stává, že nejsou do ma-
teřských škol přijímány děti. Nedostatečná kapacita mateřských škol vyvrcholila v roce 2013. Toto negativum se 
vlivem klesající demografické křivky bude v následujících letech spíše snižovat. Poptávka po rostoucí kvalitě 
předškolní výchovy však zůstává. Některé mateřské školy působí v budovách s vysokými energetickými nároky. 
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Podobně jako u mateřských škol, najdeme také základní školy téměř ve všech obcích – nižší stupeň ve 14 ob-
cích a oba stupně v 15 obcích (tj. polovině obcí). Ve větších sídlech se nachází i několik školských zařízení – 
města Dolní Benešov (3) a Hlučín (6), Kravaře (2) a Ludgeřovice (2). Zcela postrádají školu pouze menší obce 
Rohov, Třebom  a Závada, pro jejichž žáky jsou dobře dostupná školská zařízení v okolních obcích. Platí to i pro 
žáky vyššího stupně v obcích, v nichž tato zařízení nejsou. 
 
Tabulka 11: Školská zařízení 

Obec 
Mateřská 

škola 

Základní škola Střední škola 
Základní 
umělec-
ká škola 

1. - 5. 
ročník 

1. - 9. 
ročník 

gymná-
zium 

střední 
odborná 

škola 

střední 
odborné 
učiliště 

nástav-
bové 

studium 
Bělá A A       

Bohuslavice A  A      

Bolatice A2   A     AP 

Darkovice A A       

Děhylov AP A       

Dobroslavice A AP      AP 

Dolní Benešov A2  A3     AP 

Hať A  A     AP 

Hlučín A4 A2 A4 A A A  A 

Hněvošice A A       

Chlebičov A A       

Chuchelná A  A      

Kobeřice A2  A     AP 

Kozmice A A       

Kravaře A2 A A     A 

Ludgeřovice A3 A A     AP 

Markvartovice A A       

Oldřišov A  A      

Píšť A  A     AP 

Rohov A        

Služovice A A       

Strahovice A A      AP 

Sudice A  A      

Šilheřovice A  A  A A A AP 

Štěpánkovice A  A     AP 

Třebom         

Velké Hoštice A  A      

Vřesina A A       

Závada A        

Počet obcí 28 14 15 1 2 2 1 11 

Počet zařízení 38 15 20 1 2 2 1 11 

A – ano, v obci dané zařízení funguje, celkový počet znamená počet obcí s daným zařízením nebo službou. 
Zdroj: ČSÚ 2013, vlastní šetření, 2013-15 
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Stav počtu žáků je v současné době na podprůměrné úrovni téměř ve všech školách, výjimkou není spojování 
tříd a doplácení učitelů. S ohledem na demografický vývoj (projevuje se to v současnosti již zvýšením počtu žáků 
v MŠ) se v příštích letech alespoň na krátké období situace částečně zlepší.  
K úbytku žáků dochází v nemálo případech také vlivem odlivu žáků do měst při přechodu z 1. na 2. Stupeň ZŠ. 
Malé obce do budoucna usilují o udržení a zachování školských zařízení na svém území i za předpokladu nepříz-
nivého demografického vývoje. Důvodem je skutečnost, že školy v malých obcích fungují také jako centra kul-
turního dění. 
Zatímco do roku 2018 lze ve srovnání s rokem 2012/2013 předpokládat nárůst počtu žáků, v roce 2023 již je 
nutné počítat s opětovným pozvolným poklesem. Tato situace vychází z tzv. populačních vln, které jsme mohli 
zaznamenat v minulých letech. 
V minulých letech doznalo školství změn, které se týkaly oprav budov, renovace některých učeben, školy 
úspěšně realizovaly vzdělávací programy. Přesto je v tomto ohledu ještě stále co zlepšovat – zejm. se jedná 
zastaralé nebo chybějící učebny technických oborů cizích jazyků, školní sportoviště; nevýhodou venkovských 
škol jsou také aprobace pedagogů atd. Aby žáci nepřecházeli do lépe vybavených městských škol nebo neukon-
čovali předčasně školní docházku, je důležité, aby se školy zaměřily na zvyšování kvalifikace a schopností peda-
gogů, které vedou začleňování žáků do kolektivu a výuky, na modernizace učeben, rekonstrukce a výstavby 
školních hřišť a tělocvičen atd vedoucí ke zlepšení výuky. Tyto priority se také objevují v záměrech uváděných 
zřizovateli škol, tzn. obecními samosprávami. 
Pro dosažení kvalitního vzdělání je samozřejmě nezbytné zajistit dostupná a kvalitní středoškolská zařízení s co 
nejširší nabídkou oborů, které budou schopny vyhovět jak poptávce žáků a rodičů na jedné straně, tak i za-
městnavatelů na straně druhé.  
Vzhledem k venkovskému charakteru MAS je pochopitelné, že nabídka středních škol je zajištěna jen z malé 
části:  
 Gymnázium Josefa Kainara Hlučín, příspěvková organizace – nabízí šestileté a čtyřleté studium. 
 Odborné učiliště a Praktická škola Hlučín, příspěvková organizace – vyučuje tříleté obory: Potravinářská 

výroba - Cukrářské práce, Malířské a natěračské práce, Zednické práce, Stravovací a ubytovací služby - 
Kuchařské práce, Prodavačské práce, Pečovatelské služby - Pečovatelské práce; dvouleté obory: Potravi-
nářské práce - Pekařské práce, Praktická škola dvouletá. 

 Střední škola hotelnictví, gastronomie a služeb SČMSD Šilheřovice, s.r.o. – Nabízí střední odborné vzdělá-
ní s výučním listem v oborech: Kuchař, Číšník, Cukrář, Kadeřník; střední odborné vzdělání s maturitou 
v oborech: Hotelnictví, Analýza potravin, Kosmetické služby, Cestovní ruch; nástavbové studium v oboru 
Podnikání, Gastronomie. 

Kompletní nabídku středoškolských zařízení poskytují města Opava a Ostrava.  
Z hlediska středoškolského vzdělání je v posledních letech problematická klesající poptávka po řemeslných 
oborech. Vzhledem ke stanoveným cílům zvýšení nabídky a kvality služeb, rozvoji řemesel a pracovního uplat-
nění, je nezbytné podporovat právě výuku řemeslných oborů, také již na ZŠ ve výuce a formou nepovinných 
předmětů kroužků, což může zároveň působit jako prevence proti sociálně patologickým jevům. 
Také v oblasti MAS se dlouhodobě potýká s problémem, kdy velká část absolventů škol nemůže sehnat zaměst-
nání. Je proto žádoucí, aby byla již při výuce zajištěna co největší propojenost s potenciálními budoucími za-
městnavateli – firmami v oblasti, což zvýší šance integrace absolventů do pracovního procesu a jejich setrvání 
v regionu. 
Nabídku vysokoškolského vzdělání nemůže venkovské území MAS z pochopitelných důvodů nabídnout. Nejbliž-
ší vysoké školy však působí v nedalekých městech Opavě (Slezská univerzita) a Ostravě (Vysoká škola báňská – 
Technická univerzita, Ostravská univerzita a Vysoká škola podnikání) nebo ve vzdálenější Olomouci (Univerzita 
Palackého). 
Dle přehledu v tabulce fungují ve více než třetině obcí základní umělecké školy nebo jejich pobočky. Poskytují 
hudební, výtvarné a taneční vzdělání. 
V Hlučíně působí Základní umělecká škola P. J. Vejvanovského s pobočkami v Dolním Benešově, Hati, Šilheřovi-
cích a Píšti; v Kravařích Základní umělecká škola Ivo Žídka s pobočkami v Bolaticích, Kobeřicích a Strahovicích; 
v Ludgeřovicích působí pobočka ZUŠ Ostrava – Petřkovice; v Dobroslavicích pobočka ZUŠ z Háje ve Slezsku. 
Požadavky po rozvoji vzdělávání uměleckých škol a zřízení poboček byly zaznamenány i v dalších obcích v území 
MAS.  
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2.2.3 Další vzdělávání a osvěta 
Podstatnou roli při rozvoji venkova a venkovského života hraje další vzdělávání a osvěta, které mohou napomo-
ci nejen k aktivnímu a kreativnímu využití volného času, udržení a rozvoji řemesel a tradic, nýbrž také napomoci 
při boji s nezaměstnaností a v rozvoji podnikání.  
V minulých letech probíhaly v obcích na Hlučínsku kurzy, semináře a přednášky s následující tematikou: 
 Kurzy – jazykové kurzy, počítačová gramotnost, fotografování, pěstování ovoce a zeleniny  
 Přednášky – bezpečnost dopravy, zdravověda, právní gramotnost, třídění odpadů, kompostování, 

ochrana před povodněmi, protierozní opatření, ekologické vytápění budov 
 Vzdělávání zastupitelů 
 Univerzita třetího věku v Hlučíně 

 
Všechny obce regionu mají snahu pokračovat ve vzdělávacích aktivitách ať již ve spolupráci se Sdružením obcí 
Hlučínska, dalšími neziskovými organizacemi nebo školami. 
Kromě uvedených témat je poptávka po založení a fungování komunitního venkovského centra pro celoživotní 
vzdělávání. Především mladší generace by se prostřednictvím workshopů, kurzů, zábavných programů a her 
dozvěděla informace a poznatky nejen z historie území, ale také o řemeslech, tradicích, zemědělství, ovocnář-
ství a kultuře regionu. Součástí centra by měla být rovněž environmentální výchova vzdělávání a celé své šíři. 
Samozřejmou součástí komunitního centra by rovněž byly expozice, přednášky a programy prezentované au-
tentickou formou. Komunitní centrum by také mělo rozvíjet spolupráci s českými a zahraničními partnery. Zá-
kladním předpokladem jeho fungování je zajištění odpovídajících prostor, vybavení a zajištění lektorů. 
 
Tabulka 12: Požadavky obcí v oblasti školství 

Obec Potřeba 
Bělá Zateplení budovy ZŠ a MŠ 
Bohuslavice Vybavení odborných učeben školy 
Bolatice Vzdělávání občanů – Vzdělávací centrum při ZŠ; Výstavba MŠ Borová; Zajištění psychologa pro 

ZŠ 
Darkovice Výstavba ZŠ (1.-5. stupeň) 
Děhylov Rekonstrukce ZŠ - schodiště, WC, třídy, podlahy; Rekonstrukce rozvodů vody v obecních bu-

dovách 
Hať Vybudování odborných učeben v ZŠ 
Hlučín Výstavba tělocvičny u ZŠ Bobrovníky; Výstavba tělocvičny u ZŠ Darkovičky; Vzdělávání peda-

gogických pracovníků ZŠ a MŠ; Rozvoj vzdělávácí infrastruktury; Podpora celoživotního vzdě-
lávání – Univerzita 3. věku při Gymnáziu Hlučín 

Hněvošice Modernizace učeben ZŠ 
Kobeřice Rekonstrukce budovyškoly – rozvody topení, podlahy; Vybudování větší tělocvičny; Oprava 

atria školy; Nové řešení kotelny školy; Vzdělávání pedagogických pracovníků ZŠ a MŠ; Rozvoj 
vzdělávací infrastruktury 

Kravaře Vybudování školního hřiště při ZŠ Komenského; Modernizace učeben ZŠ s dopadem na rozvoj 
výuky; Zřízení tělocvičny u ZŠ Kouty 

Ludgeřovice Rekonstrukce ZŠ 
Služovice Rekonstrukce ZŠ a MŠ; Zavádění informačních a komunikačních technologií do výuky; Moder-

nizace školní jídelny 
Strahovice Rozšíření ICT do všech učeben; Zřízení učebny pod širým nebem; Venkovní odpočínková zóna 
Šilheřovice Sloučení ZŠ a MŠ – stavební úpravy; Vybavení školy učebními pomůckami 
Vřesina Zkapacitnění MŠ; Modernizace MŠ – sítě + vybavení tříd 
Sudice Zateplení budov ZŠ, Rekonstrukce učeben i speciálních učeben a jejich vybavení, rekonstrukce 

tělocvičny 
Zdroj: vlastní šetření, komunitní plánování 2013-15 
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2.2.4 Vybavenost pro kulturní a společenskou činnost  
Hlučínsko neoplývá památkami republikového významu, tuto kategorii zde naplňuje pouze několik zámků a 
kostelů, najdeme zde však pamětihodnosti významné v rámci regionu i kraje, celou řadu památek místního 
významu a zařízení, která prezentují region Hlučínska nejen k turistům, ale přibližují zdejší historii a tradice 
místním obyvatelům – zámky, muzea, skanzen, naučné stezky. Péče o památky se v minulých letech, také za 
přispění dotačních titulů, zlepšovala, část z nich však ještě stále čeká na dílší nebo celkovou opravu. 
 
Tabulka 13: Přehled kulturní a společenské vybavenosti 
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Ki
no

 

Ku
ltu

rn
í d

ům
  

Sp
ol

eč
en

sk
ý 

sá
l 

Kl
ub

ov
ny

 s
po

l-
ků

 

Zá
m

ek
 /

hr
ad

 /
 

tv
rz

 

Ko
st

el
 

Ka
pl

e 

Sa
m

os
ta

tn
é 

fa
rn

os
ti 

Cí
rk

ev
ní

 c
en

tr
a 

Ce
nt

ru
m

 v
ol

. 
ča

su
 

M
uz

eu
m

 /
 

sk
an

ze
n 

G
al

er
ie

 /
 v

ý-
st

av
ní

 sí
ň 

Pa
rk

 /
 o

dp
oč

in
-

ko
vá

 zó
na

 

Bělá 
 

1 
 

1  1       1 
Bohuslavice 

 
1 1 1  1  1   1  1 

Bolatice 1 1 1 1 1 1  1 1 1 1  1 
Darkovice 

 
1 1 1  1 1  1    1 

Děhylov 
 

1 
 

1   1      
 

Dobroslavice 
 

1 
 

1   1      1 
Dolní Benešov 

 
1 1 1 1 2 1 1     1 

Hať 
 

1 1 1  1  1 1    
 

Hlučín 
 

1 1 1 1 4  1  1 1 2 1 
Hněvošice 

  
1 1  2  1     1 

Chlebičov 
 

1 
 

1   1      1 
Chuchelná 

 
1 

 
1 1 1 1 1     1 

Kobeřice 
  

1 1  1 1 1     1 
Kozmice 

  
1 1  1  1     1 

Kravaře 
  

1 1 1 2 1 1  1 1 1 1 
Ludgeřovice 

 
1 1 1  1  1     1 

Markvartovice 
 

1 1 1   1      1 
Oldřišov 

  
1 1 1 1  1     1 

Píšť 
  

1 1  1  1     1 
Rohov 

  
1 1   1      1 

Služovice 
 

1 
 

1   3      1 
Strahovice 

  
2 2  1 1 1     1 

Sudice 
  

1 1  2  1 1    1 
Šilheřovice 

 
1 1 1 1 1  1     1 

Štěpánkovice 1 1 1 1  1 1 1     1 
Třebom 

   
  1       

 
Velké Hoštice 

  
1 1 1 1  1   1  1 

Vřesina 
  

1 1  1  1     
 

Závada 
 

1 
 

1 1 1 1      
 

MAS Hlučínsko 2 17 22 29 9 30 16 19 4 3 5 3 24 
A – ano, v obci dané zařízení funguje, celkový počet znamená počet obcí s daným zařízením nebo službou. 
Zdroj: ČSÚ 2013, vlastní šetření 2013-15 
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Mimořádný je zejména vysoký podíl sakrálních památek od kostelů přes kaple po kapličky, poklony a kříže. 
V katastru každé obce bývá kromě kostela nebo kaple vždy minimálně 5 křížů, kapliček nebo Božích muk (viz 
přehled pamětihodností po obcích). 
O náboženské tradici a praxi svědčí také vysoký počet 19 samostatných farností, pod některé z nich spadá více 
kostelů i obcí. Farnosti jsou římskokatolické, v Sudicích nalezneme i kostel patřící evangelické a pravoslavné 
církvi.  
Kromě liturgických obřadů, oslav svátků jsou sakrální stavby centrem dalších aktivit (tradice, koncerty) a rovněž 
cílem venkovského turismu.  
O živých farnostech a aktivních farnících vypovídají např. církevní centrum v Darkovicích u kostela Sv. Hedviky, 
v Bolaticích, Sudicích a Archa v Hati, dále aktivity ve farské stodole v Kravařích a při farách v mnoha dalších 
obcích. V každé obci pak probíhají během roku oslavy celé řady církevních svátků – viz kapitola věnovaná životu 
v obci. 
V 17 obcích je kulturní dům, případně jsou pro účely kulturních a společenských akcí využívány společenské sály 
v soukromém vlastnictví, případně multifunkční prostory, které zároveň slouží jako tělocvičny (22). Zde jsou 
představiteli obcí nejčastěji označovány problémy – nevyhovující budovy, zastaralé technické sítě, vybavení, 
vysoká energetická náročnost. 
Důležitými centry společenského života v obcích bývají venkovské zámky, které upomínají také na významné 
šlechtické rodiny, které v minulosti ovládaly panství na Hlučínsku. Stavby zámků najdeme v Bolaticích, Dolním 
Benešově, Hlučíně, Chuchelné, Kravařích, Oldřišově a Šilheřovicích. Často slouží ke kulturním a společenským 
účelům, také jako obecní úřady, muzea nebo rehabilitační ústav (Chuchelná). Oldřišovský zámek není využíván, 
v plánu je jeho rekonstrukce na multifunkční dům. U zámků se také často nacházely parky, které dodnes slouží 
ke společenským a kulturním akcím, v případě Šilheřovic, Kravař a Velkých Hoštic i jako golfová hřiště. V jiných 
obcích nahrazují funkce parků veřejná prostranství např. u obecních úřadů, kluboven spolků atd. 
Centra volného času jsou v regionu v Bolaticích, Kravařích a Hlučíně, orientují se především na děti školního ale 
i předškolního věku, a nabízí jim rozličné aktivity. Zájemci si mohou vybrat ze sportovních, pohybových, estetic-
kých, hudebních, technických či přírodovědných kroužků. Pro zájemce jsou dostupná i obdobná zařízení 
v Opavě a Ostravě. Nabídku volnočasových aktivit zaměřených zejm. na hudbu nabízí Základní a umělecké 
školy, které působí v 11 městech a obcích. Různé kroužky nabízí i školská zařízení. 
Naopak jsou zde pouze 2 kina v Bolaticích a Štěpánkovicích. Nevelká vzdálenost od Ostravy a Opavy, kde jsou 
k dispozici multikina, umožňuje obyvatelům Hlučínska návštěvu těchto kulturních stánků. Budování multikin je 
ekonomicky efektivní ve větších městech, proto nelze s jistotou určit, zda by byl větší počet kin v regionu eko-
nomicky udržitelný. 
Také divadla jsou ve zmíněných dvou městech, v obcích funguje několik ochotnických spolků, jsou pořádány 
zájezdy do okolníhc i vzdálených divadel. Galerie a výstavní síně najdeme v Hlučíně a Kravařích. 
Zejména s historií Hlučínska se mohu místní i přespolní zájemci seznámit v muzeích na zámcích v Kravařích, 
Velkých Hošticích a Hlučíně, kde byla ve zdejším Muzeu Hlučínska uvedena na počátku roku 2014 nová expozice 
Kdo jsou lidé na Hlučínsku. S životem a prací na venkově seznamují exponáty skanzenu v Bolaticích. Také se zde 
během roku koná řada akcí regionálního charakteru, které jsou zaměřeny na tradice a život našich předků.  
Významné místo v prezentaci regionu a v rekreaci mají naučné stezky: NS Okolo Vřesiny, NS Hněvošický háj, NS 
Chuchelenský les, NS Suché poldry Bolatice, NS Československé opevnění a NS Zajímavosti Hlučínska – více než 
50 tabulí ve více než 10 obcích   

 
Tabulka 14: Kulturní a přírodní pamětihodnosti 

Obec Kulturní a přírodní pamětihodnosti 
Bělá Kostel svatého Jana Křtitele  

Kapička Panny Marie Lurdské 
Statek Rothschildů 

Pstruží sádky 
Léčivý pramen  
Labyrint 

Památník obětem sv. válek  
Významný prvek 
s výskytem mravkoleva  

Bohuslavice Kostel Nejsvětější trojice  
4 kapličky a Boží muka 
Kamenné a dřevěné kříže 
Pomník padlým rodákům ve 
II. sv. válce 

Pomník sovětským letcům  
Desky padlých farníků Špa-
kovská kovárna 
Kůlna na selském dvoře u 
Miketů  

Návesní rybník 
Rybníky Chobot, Rakovec, 
Bobrov, Bezedno, Lihovar-
ský 
Struhalův dub, Dominikův 
dub 

Bolatice Zámek – obecní úřad 
Kostel svatého Stanislava  
Kaple Sv. Mikuláše 

Skanzen lidových tradic  
Památník obětem I. světové 
a II. světové války 

NS Po poldrech 
NS Chuchelenský les 
3 kapličky 
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Obec Kulturní a přírodní pamětihodnosti 
Darkovice  Kostel Sv. Hedviky  

Kaple Sv. Floriána  
Stavební historický objekt čs. 
Opevnění Orel 

Veřejný prostor setkávání, 
ve sportovně rekreačním 
areálu 

Děhylov Kaple navštívení Panny Ma-
rie 

Památník obětem I. světové 
a II. světové války 

Kaplička a kříže 
PR Štěpán 

Dobroslavice Obecní kaple z r. 1896  
Kříž u kaple, kříž na rozcestí 
Háj ve Slezsku, kříž rozcestí 
Děhylov Ostrava Plesná 
Památník I. a II. světové války 

Zámecký park Jonský sloup 
se soškou Panny Marie, 
barokní váza 
Kamenná socha Jana Nepo-
muckého  

Zřícenina kamenného 
mostu v Zámeckém parku 
Dva smírčí kříže 
Lípa u Sýkorů  
Památník sovětským let-
cům 

Dolní Benešov Zámek Dolní Benešov  
Kostel Sv. Martina  
Kaple Sv. Kříže  
Kostel Sv. Urbana v Zábřehu  

Památník obětem I. a II. 
světové války  
Zámecký park 
Socha Immaculaty 

PR Koutské a Zábřežské 
louky 
Rybníky Nezmar, Chobot, 
Bobrov, Rakovec, Bezedno 

Hať  Kostel Sv. Matouše  
Kaplička Sv. Urbana 
Kaplička Sv. Jana 

Pomníky obětem I. a II. svě-
tové války  
Lípa na farském dvoře 

Topol černý u točny  
Mohutné duby 

Hlučín Hlučínský zámek  
Kostel sv. Jana Křtitele, Farní 
budova 
Hřbitovní kostel sv. Markéty 
Kostel Panny Marie Nanebe-
vzaté 
Červený kostel 
Kaplička na ulici Cihelní 
Kaplička Panny Marie 
Galerie Červený kostel  
Muzeum Hlučínska 
Areál čs. Opevnění Hlučín – 
Darkovičky 

Památník a pohřebiště ruské 
armády  
Bývalá restaurace Slezan 
Židovský hřbitov 
Ohradní zeď kolem hřbitova 
Hasičská sušárna 
Hlučínské hradby 
Kremerova vila 
Radnice s Mírovým náměs-
tím 
Vila čp. 762  
Rodinný dům 
Tajemný kámen „bábovka“ 

Vodárna 
Mauzoleum rodiny Wet-
tekampovy 
Pietní místo židovského 
pohřebiště 
Buk lesní v parčíku u po-
likliniky 
Buk lesní červenolistý  
Javor mléč u Domu dětí a 
mládeže 
Lípa malolistá u Kromrové-
ho mlýna  

Hněvošice Dřevěný kostel sv. Petra a 
Pavla 
Kostel Krista – Dobrého 
pastýře 
4 kapličky na ul. Opavské 

Památník osvobození obce  
Památník padlých v I. a II. 
světové válce  
Památník obětem II. světové 
války 

Relaxační zóna  
Cikalův mlýn 
PR Hněvošický háj 
NS Hněvošický háj 

Chlebičov Kaple P. Marie Růžencové   
Chuchelná Kaple sv. Kříže – hrobka 

knížat Lichnovských Kostel  
Povýšení sv. Kříže Bytový dům Heim 

Kobeřice Kostel Nanebevzetí P. Marie  
Kaple Sv. Urbana 
Kaplička Blahoslavené Panny 
Marie Lurdské 
Kaplička Božského Srdce 
Páně 

Kaplička Sv. Jana Nepo-
muckého 
Kaplička Nejsvětější trojice 
Kaplička Sv. Antonína Padu-
ánského  
Kaplička Krista Krále 

8 Božích muk a pamětní 
kříže  
12 srubků 
2 mlýny 
Památník padlým I. a II. 
světové války  

Kozmice Kostel sv. Floriána  
Švédská kaple 
Cihlová zeď 

Památník padlých I. a II. 
světové války  
Kolečkův mlýn 

Štěrkovna 
Kozmické louky 

Kravaře Zámek Kravaře  
Kostel sv. Bartoloměje 
v Kravařích 
Kostel sv. Mikuláše 
v Koutech 
Kaple sv. Jana Křtitele 
Malá Koutská kaple 

Kaplička sv. Michala 
Kaplička sv. Floriána  
Zemské muzeum Kravaře 
Klášter Řádu nejsvětějšího 
srdce Ježíšova, dnes MěÚ  
Farní úřad 
 

2 památník obětem I. svě-
tové války 
Zámecký park 
PR Koutské a Zábřežské 
louky 
NPP Odkryv v Kravařích 
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Obec Kulturní a přírodní pamětihodnosti 
Ludgeřovice Kostel Sv. Mikuláše  

Švédská kaple 
Kaplička u Tichého 

Památník obětem I. světové 
války (Vrablovec) 
Boží muka 

Památník obětem II. světo-
vé války  
 2 kapličky 

Markvartovice Kaple sv. Trojice 
Hřbitov u kaple sv. Trojice 

Památník padlým obou svě-
tových válek  

Parčík u hřbitova  
Dub u kaple sv. Trojice 

Oldřišov Kostel Narození Panny Marie 
Zámek 
Barokní kříž na hřbitově 
Kaplička sv. Antonína  
Drobné sakrální stavby – 3 
kapličky, 2 poklony a 4 kříže  
Bývalý lihovar  
Bývalá mlékárna  

Zámecký park 
Studánka ve Chmulovci 
Metasekvoj čínská – památ-
ný strom 
Rybník a mokřad Chmulovec 
Zaniklá osada a rybníček 
Frajhuby 
Školní sad – genofond 

 
Pískovcový balvan 
k osvobození obce  
Památník obětem I. světo-
vé války 
Válečný hrob padlých ve II. 
světové válce 
Lipová alej na Opavské ulici 

Píšť Kostel Sv. Vavřince  
Mariánská poutní svatyně  
Boží muka 

Kaplička Sv. Jana Nepo-
muckého 

Římskokatolický farní úřad  
PP Hranečník 

Rohov Kaple Sv. Petra a Pavla 
Památník padlých němec-
kých vojáků z I. a II. světové 
války 

Památník padlých ruských 
vojáků z II. světové války  
Boží muka u zemědělského 
statku 

Areál bývalého státního 
statku a areál zemědělské-
ho stavení – č. p. 20 
3 srubky 

Služovice Kaple Nanebevzetí P. Marie  
Kaple Navštívení P. Marie ve 
Vrbce 

Kaple sv. Jana Křtitele 
Pamětní deska padlých za II. 
světové války 

Kamenné a dřevěné kříže 
Studánka ve Vrběckém 
lesíku 

Strahovice Kostel Sv. Augustýna  
Kaple P. Marie Schonstatt-
ské, 
Kapličky Sv. Jana Křtitele, P. 
Marie Pomocné, Sv. Urbana 

Lamlův kříž, Komárkův kříž, 
Nevřelův kříž, Hladíkův kříž 
Boží muka – Sv. Antoníčka, 
Sv. Florián  
 

Památník obětem I. světo-
vé a II. světové války u 
kostela 
Společný hrob padlých 
vojáků za II. světové války 

Sudice Chrám svatého Jana Křtitele  
Evangelický a pravoslavný 
kostel 
6 křížů 

Mariánský sloup 
Český památník 
Dvě kapličky na hřbitově 
Německý památník 

Pamětní deska 
Tank 
Letadlo 

Šilheřovice Zámek Šilheřovice 
Kostel Nanebevzetí Panny 
Marie  
Kaplička Sv. Huberta 

Kaplička Sv. Jana Nepo-
muckého  
Zámecký park  
Pieta 

Památník obětem I. a II. 
světové války 
Aleje 
PR Černý les I a II 

Štěpánkovice Kostel Sv. Kateřiny  Kaple Sv. Josefa na Svobodě Hřebčín Albertovec 
Třebom Kostel Sv. Jiří  Kaplička Sv. Anny Památní obětem I. sv. války 
Velké Hoštice Zámek Velké Hoštice  

Kostel Svatého Jana Křtitele  
Kaplička Panny Marie  

Socha Sv. Jana  
Boží muka 
Pomník padlým  

Zámecký park  
Vojenská pevnůstka (bun-
kr) 

Vřesina Kostel Sv. Viléma  
Kaplička Na Chabovci  
Mechtilde Eiche - památník 

Památník padlých a obětem 
války 
NS Okolo Vřesiny 

Genofondový sad ovocných 
stromů Hlučínska 
 

Závada Středověký hrádek Kostel Sv. Urbana Obecní sad 
Zdroj: vlastní šetření, komunitní plánování 2013-15 
 

Tabulka 15: Požadavky na vybavenost pro kulturní a společenskou činnost 

Obec Požadavek 
Bohuslavice Rozhledna; Údržba a renovace kulturních památek ve městě (OÚ, kaple, kapličky, fara) 
Bolatice Rekonstrukce budovy staré školy – DO Kondor; Rekonstrukce skanzenu; Rozhledna 
Děhylov Oprava drobných sakrálních objektů 



 

36 
 
 

Hlučín Obnova kulturních památek, objektů v MPZ 
Hněvošice Rekonstrukce myslivecké chaty 
Chlebičov Přebudování areálu pro český svaz chovatelů 
Chuchelná Volnočasové aktivity pro střední a starší generaci; Oprava kulturní památky - kaple 

Kozmice Výstavba rekreační zóny Štěrkovna 
Kravaře Rekonstrukce areálu Mezivodky; Rekonstrukce kulturní památky Zámek Kravaře 
Oldřišov Rekonstrukce zámku; Výstavba kapličky sv. Jana 
Píšť Vybudování rozhledny 
Strahovice Rekonstrukce víceúčelového kulturního a společenského zařízení v centru obce 
Šilheřovice 
 

Rekonstrukce kulturního domu; Dokončení areálu Baumšula; Oprava sochy Sv. Jana Nepo-
muckého 

Velké Hoštice Rekonstrukce oken zámku 

Zdroj: vlastní šetření, komunitní plánování 2013-15 

2.2.5 Vybavenost zařízeními pro volnočasové a sportovní aktivity 
Ke spokojenému životu a trávení volného času na venkově slouží kromě výše uvedených kulturních a společen-
ských zařízení i celá řada zařízení poskytující tělesný a společenský rozvoj obyvatel. 
Bilance vybavenosti zařízeními pro sportovní a jiné pohybové aktivity potvrzuje poměrně dobrou nabídku pro 
aktivní trávení volného času, a to co se týká zastoupení v jednotlivých obcích i pestrosti jednotlivých zařízení. 
 
Tabulka 16: Zařízení pro sportovní aktivity 
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Bolatice 1 1 3 1 1 
  

1 
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Darkovice 1 1 1 
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Děhylov 1 
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1 
    

Dobroslavice 1 1 1 
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Dolní Benešov 1 3 1 1 
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1 

 
Hlučín 1 5 1 
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1 

 
1 1 1 
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Hněvošice 1 1 1 
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1 
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Chuchelná 1 1 1 

       
1 

   
1 

Kobeřice 4 1 4 
   

1 1 
  

8 1 
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Kozmice 1 1 1 
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2 

Kravaře 1 2 1 
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1 1 1 1 1 1 2 
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3 1 1 
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Strahovice 1 1 1 
      

1 2 
    

Sudice 1 1 1 
   

1 
   

3 
   

1 
Šilheřovice 1 1 1 1 

   
1 1 
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Štěpánkovice 1 2 1 

   
1 1 

  
1 1 

   
Třebom 

          
2 

    
Velké Hoštice 1 1 1 

   
1 

 
1 

 
1 1 

 
1 1 

Vřesina 1 1 1 1 
      

1 
   

2 
Závada 1 

 
1 

       
1 

    
MAS Hlučínsko 31 32 26 4 7 1 6 6 3 4 33 13 2 3 23 

Zdroj: ČSÚ 2013, vlastní šetření 2013-15 
Jiné: 
Dobroslavice – ping pong, víceúčelové hřiště 
Chlebičov – plážový volejbal 
Bolatice – volejbalové hřiště, horolezecká stěna, 
hřiště s umělým trávníkem 
Darkovice – plážový volejbal, nohejbal  
Hněvošice – relaxační zóna s víceúčelovým hřištěm 
Hlučín – atletický stadion, víceúčelová hřiště 

Chuchelná – volejbalové hřiště 
Kobeřice – běžecká dráha, volejbalová hřiště 
Kozmice – víceúčelové hřiště, hřiště pro bechvolejbal  
Kravaře – volejbalové hřiště, badminton 
Velké Hoštice – univerzální hřiště 
Vřesina – volejbalové hřiště, hasičské hřiště 
Ludgeřovice – bowling 

 
Nejčastější jsou samozřejmě dětská hřiště, která se vyskytují v každé obci, často i ve větších počtech; fotbalová 
hřiště, která potvrzují oblibu tohoto sportu na Hlučínsku; tělocvičny, zpravidla při školách nebo v soukromých 
rukou; tenisové kurty pod širým nebem nebo zastřešené. V Bulycentru v Kravařích je zimní stadion, k bruslení 
slouží kluziště v dalších pěti obcích.  
Na své si přijdou také milovníci menšinových sportů, pro něž jsou k dispozici zařízení v několika obcích – squa-
shové kurty, jezdecké areály, hřiště pro míčové sporty, badminton, in-line dráha, minigolfové hřiště atd. Ve 14 
obcích byly v rámci škol, tělocvičen nebo v soukromém vlastnictví vybudovány posilovny. 
Více než jinde mají obyvatelé Hlučínska možnosti koupání – na koupalištích ve 4 obcích (Bolatice, Darkovice, 
Chlebičov, Píšť), přírodní koupání na Štěrkovně u Hlučína a Kozmic a u Dolního Benešova, v aquaparku 
v Kravařích, který kromě vodních radovánek nabízí i další wellnes zařízení.   
Širokou nabídku sportů doplňují golfová hřiště v Kravařích, Velkých Hošticích a Šilheřovicích. 
Poměrně dobrá je také nabídka víceúčelových sportovišť, která umožňují provozování více sportovních odvětví 
v jednom prostoru. 
K jejich dalšímu zřizování a k opravě nebo vybudování dalších sportovišť a zařízení k provozování pohybových 
aktivit se vztahují požadavky, které vzešly z komunitního plánování v obcích MAS. 
 
Tabulka 17: Požadavky na vybavenost pro sportovní a pohybové aktivity 

Obec Požadavek 
Bohuslavice Rekonstrukce hřiště SK 
Bolatice Revitalizace skládky - víceučelové hřiště na Borové; Rekonstrukce hřiště FK; Rozšíření sportov-

ního areálu z koupaliště včetně chatek a tobogánu; Přístavba haly - stolní tenis 
Darkovice Zazemí pro TJ a tribuna 
Dobroslavice Rekonstrukce víceúčelového hřiště; Oprava a zateplení kuželny; Vytápění šaten hřiště 
Dolní Benešov Dobudování sportovního areálu ZŠ, venkovní sportoviště - atlet. dráha, volejbal, tenis 
Hať Vybudování dětského hřiště  
Hlučín Hlučínské jezero – revitalizace a další rozvoj; Park volnočasových aktivit Rovniny 
Hněvošice Rekonstrukce sportovního areálu 
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Kobeřice 
 

Výstavba dětských a seniorských hřišť a údržba stávajících (8 ks); Stavba víceúčelové haly (i 
sportovní); Umělá závlaha hřiště TJ 

Kozmice Přístavba tělocvičny 
Kravaře Rekonstrukce areálu SK Kravaře - tribuna, plochy, oplocení 
Ludgeřovice Výstavba hřiště s umělým povrchem; Výstavba dětského hřiště 
Markvartovice Přístavba šaten TJ Sokol 
Oldřišov Multifunkční hřiště; Oprava kabin a zázemí SK Moravan Oldřišov; Skateboard 
Píšť Modernizace bazénů koupaliště; Výstavba multifunkčního sportoviště 
Služovice Inovace stávajících dětských hřišť a sportovišť 
Strahovice Dobudování sportovně rekreačního areálu Chata Královna - chatky a hřiště 
Sudice Vybudování dětského hřiště, obci; Vybudování víceúčelové hřiště 
Třebom Vybudování multifunkčního hřiště 
Velké Hoštice Výstavba nádstavby tělocvičny na kulturní sál 
Vřesina Vybudování tělocvičny; Rozšíření dětského hřiště a hřiště; Úprava koupaliště  

Zdroj: vlastní šetření, komunitní plánování 2013-15 
 

2.2.6 Ubytování 
Předpokladem pro rozvoj turismu je nabídka a kapacita ubytovacích zařízení v území. Vzhledem k charakteru 
Hlučínska a typu turismu, který je zde provozován, není nabídka ubytovacích zařízení vysoká tak jako v jiných 
regionech s vyšší turistickou atraktivitou. Přesto jsou zdejší nabízené služby poměrně pestré – od hotelů pro 
náročnější klientelu, jež jsou v několika případech umístěny u golfových hřišť, přes penziony až po turistickou 
ubytovnu a kempy, které se nacházejí u Štěrkovny.  
I když lze současný stav z mnoha ohledů považovat za dostatečný, může být samozřejmě další rozvoj turistické-
ho ruchu limitován omezenými ubytovacími kapacitami případně dalšími nabízenými službami, jako je např. 
wellnes. Je proto na místě udržovat současnou nabídku a zvyšovat její kvalitu i počet služeb. 
 
Tabulka 18: Hromadná ubytovací zařízení   

Obec Hotely Penziony Ubytovny Kempy Název 
Bělá  1   Rotschildův dvůr 

Bolatice  2 1  
Penzion U Fontány, Penzion Bolatice, Turistic-
ká ubytovna 

Dolní Benešov  1   Penzion Herta 
Hať  1   Hostinec a penzion U sv. Mikuláše 

Hlučín  5  1 
Penzion Stará celnice, Penzion Azalka, Pension 
Svatý Florián, Pension Rodos Hlučín, Autokemp 
Jezero, Pension Lucie 

Kozmice    1 Autokemp Jezero 

Kravaře 2 3   
Buly Aréna, Silesia golf resort Kravaře, Buly 
Centrum, Apartmán Helga, Ubytování Kravaře 

Strahovice   1  Chata Královna 

Šilheřovice 3 2   

Zámek Šilheřovice, Golf Hotel u Sv. Jana, Hotel 
Golf, Penzion Stará Pekárna, Restaurace & 
Penzion Na náměstí 

Štěpánkovice  1   Albertovec 

MAS Hlučínsko 5 16 2 2  

Zdroj: ČSÚ 2013, vlastní šetření 2013-15 
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2.2.7 Cykloturismus 
Krajina Hlučínska není, až na krátkodobější vycházky v okolí obcí, nakloněna pěšímu turismu. Naopak mírně 
zvlněná krajina, hustota sídel a dostatek komunikací je příznivý pro cykloturismus. V posledních letech také 
nejen u obyvatel Hlučínska stoupá zájem o tzv. zdravý životní styl a mimo jiné právě i o cykloturistiku.  
V minulých dvou desetiletích zde vznikla poměrně hustá síť cyklotras, které procházejí méně frekventovanými 
komunikacemi, polními a lesními cestam. Zhruba polovina z délky přes 200 km má asfaltový povrch, na jedné 
čtvrtině je šotolina a na druhé hlína. Páteř tvoří část cyklostezky Moravská brána, která je součástí evropské 
sítě EuroVelo, na kterou navazují další dálkové trasy např. Prajzská stezka, Slezská magistrála, Opava – Raci-
borz, Jantarová stezka a další místní cyklotrasy. Na kole je tedy možné poznat Hlučínsko od Ludgeřovic a Mark-
vartovic na východě, až po obce Chlebičov a Oldřišov, které se nacházejí u západní hranice regionu, a po obce v 
sudickém výběžku. Díky projektům Sdružení obcí Hlučínska bylo provedeno jejich značení, vybudována odpo-
činková místa s mapami a posezením, vznikly mapy a brožurky o zajímavých místech v regionu. Byly realizovány 
také první cyklostezky. Další cyklostezky však doposud nebyly budovány z důvodů nevyjasněných vlastnických 
práv a nedostatku financí. Projekty budování cyklostezek jsou nachystány k realizaci (viz téma infrastruktura).   
 

2.2.8 SWOT analýza 
 

Silné stránky Slabé stránky 
 Rozvinutá občanská vybavenost v téměř všech 

obcích. 
 Dostatečná kapacita a dobrá dostupnost škol-

ských zařízení.  
 Zapojení škol do dění v obcích. 
 Zlepšující se vybavení škol. 
 Dobrá nabídka a dostupnost středoškolských 

zařízení v okolních městech. 
 Dobré zkušenosti s dalším vzděláváním 

a osvětovou činností. 
 Poměrně velké množství památek místního vý-

znamu, sakrálních staveb, venkovských zámků, 
regionální muzeum a skanzen. 

 Zlepšená péče o místní dědictví – opravy staveb-
ních památek. 

 Poměrně široká škála zařízení pro společenské, 
kulturní a sportovní aktivity. 

 Chybějící vybavenost v některých menších ob-
cích. 

 Špatný stav některých budov občanské vybave-
nosti – obecní úřady, školy, hřiště, tělocvičny, 
školní hřiště atd. 

 Nízké počty dětí v mnoha ZŠ znamenají ohrožení 
její existence. 

 Nedostatečná kapacita MŠ. 
 Na území MAS schází jesle. 
 Nutnost dojíždění do mateřských a základních 

škol z menších obcí. 
 Nedostatky v kvalitě vybavení a výuky škol – 

speciální učebny, školní sportoviště, výuka cizích 
jazyků, aprobace pedagogů. 

 Snižující se poptávka po řemeslných oborech na 
školách. 
 

Příležitosti Ohrožení 
 Využití dotačních prostředků na rekonstrukci 

a výstavbu zázemí pro pestřejší společenské, kul-
turní a sportovní aktivity. 

 Zřízení jeslí a rozšíření kapacit mateřských škol. 
 Dovybavení škol ke zvýšení úrovně výuky a vzdě-

lanosti žáků a zvyšování kvalifikace učitelů. 
 Zvýšení zájmu o řemeslné obory u žáků pro lepší 

budoucí pracovní uplatnění. 
 Rozvoj komunitního celoživotního vzdělávání. 
 Osvěta a vzdělávání proti sociopatogenním je-

vům a ke zlepšení života na venkově. 
 Vytváření integrovaných projektů sportovní a 

společenské vybavenosti. 
 Spolupráce škol navzájem, s rodiči, s místními 

samosprávami, neziskovým sektorem atd. jako 
předpoklad kvalitního a praktického vzdělávání.  

 Neřešení chybějící vybavenosti v obcích povede 
k úpadku života v obci a k migraci z oblasti. 

 Rušení mateřských a základních škol z důvodu 
nedostatku žáků a chybějících prostředků 
v rozpočtech obcí. 

 Nevhodná školská reforma a financování škol, 
nevhodné normativy vedoucí k rušení nebo 
omezování chodu ZŠ a MŠ. 

 Nezájem žáků o technické obory povede ke sní-
žení diverzity podnikání a k omezení nabízených 
služeb. 

 Nezájem a nedostatek prostředků ze strany obcí 
a společenských organizací zapříčiní havarijní 
stav zařízení pro trávení volného času. 

 Neopravené a chátrající památky z důvodu nedo-
statku financí. 
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2.3 Zdravotní a sociální péče a služby 
Fungující a dostupná zdravotní a sociální péče je jedním z předpokladů spokojeného života, zejména pro znevý-
hodněné skupiny obyvatel (senioři, občané se zdravotním postižením, ženy na mateřské dovolené) je tato 
podmínka zásadní.  
 

2.3.1 Zdravotnické služby 
Na území Hlučínska existuje poměrně dlouhodobě nastavená síť zdravotní péče – praktičtí lékaři pro dospělé, 
děti a dorost, stomatologové, lékaři specialisté, atd. V okolních městech Opavě a Ostravě je pak zajištěna široká 
nabídka zdravotnických zařízení a nemocnic. Na území MAS Hlučínsko působí rovněž několik terénních služeb 
domácí zdravotní péče, přičemž dvě z nich zde mají své sídlo. Součástí těchto služeb je i péče o pacienty 
v terminálním stádiu nemoci (tzv. mobilní hospicová jednotka).  
 
Tabulka 19: Zdravotnická zařízení na území MAS Hlučínsko 
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 Bělá 
      

 

 Bohuslavice 11 
     

 

 Bolatice 2 1 2 11 12 
 

 

 Darkovice 
      

 

 Děhylov 
      

 

 Dobroslavice 
      

 

 Dolní Benešov 2 1 3 11 
  

1 

 Hať 1 1 1 11 

  
 

 Hlučín 93 3 9 43 263, 4 1 11 

 Hněvošice 11 11 

  
12 

 
 

 Chlebičov 11 

     
 

 Chuchelná 1 
 

1 11 

  
 

 Kobeřice 2 1 35 1 21, 6 

 
 

 Kozmice 
      

 

 Kravaře 2 2 2 11 87, 8 
 

1 

 Ludgeřovice 2 1 1 11 

  
 

 Markvartovice 
      

 

 Oldřišov 1 11 

    
 

 Píšť 1 
 

1 
   

 

 Rohov 11 

     
 

 Služovice 
      

 

 Strahovice 11 
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 Sudice 
      

 

 Šilheřovice 1 
 

1 
   

 

 Štěpánkovice 1 
 

1 
   

 

 Třebom 
      

 

 Velké Hoštice 11 

     
 

 Vřesina 
      

 

 Závada 
      

 

MAS Hlučínsko 
celkem 

31 12 25 11 38 1 3 

Zdroj: Registr zdravotnických zařízení (provozuje ÚZIS – Ústav zdravotnických informací a statistiky ČR), stav ke 
dni 3. října 2014, vlastní šetření 2014-15 
1 detašované pracoviště 
2 dermatovenerologie 
3
 z toho 2 x detašované pracoviště 

4
 ortopedie, urologie, dermatovenerologie, alergologie a imunologie, chirurgie, interní, diabetologie, endokrinologie, neurologie, rehabili-

tace,otorinolaryngologie, radiodiagnostika, tuberkulóza a respirační nemoci, kardiologie, onkologie, angiologie, revmatologie, oční, orto-
doncie, psychiatrie 

5
 z toho 1 x detašované pracoviště 

6
 ortodoncie, ortopedie a protetika 

7
 z toho 3 x detašované pracoviště 

8 oftalmologie a optometrie, neurologie, ortopedie, dermatovenerologie, chirurgie a RDG, interní a diabetologie, radiodiagnostika a sono-
graf, optometrie 

 
Pokrytí území MAS zdravotnickými zařízeními koreluje velmi často s velikostí obce – v malých obcích nejsou 
zřízeny ordinace lékařů, ve středně velkých obcích jsou zpravidla ordinace praktického lékaře pro dospělé a 
méně často praktického lékaře pro děti a dorost. Města a velké obce mají nabídku ordinací lékařů v rámci mož-
ností dostačující – tzn., že zde disponují i ordinacemi specialistů a lékárnami.  
Vzhledem k husté síti osídlení a dobré dostupnosti obcí s ordinacemi lékařů, není obyvateli malých obcí neexis-
tence ordinace v místě zpravidla vnímána jako zásadní problém. Neplatí to však zcela pro seniory a občany se 
zdravotním postižením, jejichž mobilita je omezena a často jsou při návštěvě lékaře odkázaní na asistenci, zejm. 
rodinných příslušníků. Navíc platí, že v případě seniorů a občanů se zdravotním postižením je kvůli omezené 
mobilitě také prakticky nemožné zvolit si svého lékaře podle kvality a přístupu k pacientům. Zůstávají tak odká-
záni na lékaře, který je nejdostupnější.  
I některé větší obce však mají potíže s udržením lékařské péče, případně se získáním lékaře na své území. Pro-
blémem přitom není nedostatek případných prostor, které jsou obce ochotny poskytnout, ale nedostatek léka-
řů a neochota poskytovatelů služeb zahajovat činnost v důsledku ekonomické nerentability. Jedná se o 
dlouhodobý a setrvalý stav. 
Nedostatky zdravotní péče se dle dotazníkového šetření nejčastěji vztahují k omezeným ordinačním hodinám 
(zejména u detašovaných pracovišť), omezené zdravotní péči (chybí často lékař pro děti a mládež, byly uvedeny 
i výhrady ke kvalitě lékařské péče, nutnosti dojíždět pro léky do lékárny ve vzdálenějším městě nebo obci). 
Vedení obcí se ve svých rozvojových plánech snaží vycházet těmto požadavkům vstříc, přičemž jedním z mála 
nástrojů, které mají k dispozici, je zkvalitňování zázemí, tzn. prostor, v nichž se ordinace lékařů nacházejí. 
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Tabulka 20: Další zdravotnická zařízení na území MAS Hlučínsko 
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 Bělá        
   

  

 Bohuslavice        
   

  

 Bolatice      1  11 

  
 1 

 Darkovice        
   

  

 Děhylov        
   

  

 Dobroslavice        
   

  

 Dolní Benešov    1   11 2 
  

  

 Hať        1 
  

  

 Hlučín 2 2 1 1 11 1 11 4 1 
 

  

 Hněvošice        
   

  

 Chlebičov        
   

  

 Chuchelná        1 
  

11  

 Kobeřice    2    1 
  

  

 Kozmice      2  
   

  

 Kravaře  22  1    1 
  

  

 Ludgeřovice      1  2 
 

1   

 Markvartovice        
   

  

 Oldřišov        
   

  

 Píšť        11 

  
  

 Rohov        
   

  

 Služovice        
   

  

 Strahovice        
   

  

 Sudice        
   

  

 Šilheřovice        
   

  

 Štěpánkovice        
   

  

 Třebom        
   

  

 Velké Hoštice        
   

  

 Vřesina        
   

  

 Závada        
   

  

MAS Hlučínsko 2 4 1 5 1 5 2 14 1 1 1 1 
Zdroj: Registr zdravotnických zařízení (provozuje ÚZIS – Ústav zdravotnických informací a statistiky ČR), stav ke 
dni 3. října 2014, vlastní šetření 2014-15 
1 detašované pracoviště 
2 z toho 1 x detašované pracoviště 
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2.3.2 Sociální služby 
Poptávka po sociálních službách se v posledních letech zvyšuje. V příštích letech lze vzhledem ke stárnutí oby-
vatelstva očekávat především nárůst služeb pro seniory. Je proto nutné, aby se stávající sociální služby stabili-
zovaly a bylo vyřešeno jejich dlouhodobé transparentní a spravedlivé financování. Další sociální služby by měly 
vznikat na základě skutečných potřeb a při respektování principu hospodárnosti a účelnosti, tedy v rámci vět-
ších územních celků jako je právě území MAS Hlučínsko.  
 
Tabulka 21: Přehled sociálních služeb podle sídla (nebo pobočky) v obcích MAS Hlučínsko 
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Bělá                            
Bohuslavice                           
Bolatice                           
Darkovice                           
Dolní Benešov                 A         
Hať                           
Hlučín A A A A A A A   A   A A A 
Hněvošice                           
Chlebičov                           
Chuchelná                           
Kobeřice A A                       
Kozmice                           
Kravaře     A                     
Ludgeřovice     A         A A A       
Markvartovice                           
Oldřišov                            
Píšť                           
Rohov                            
Služovice                           
Strahovice                           
Sudice                           
Šilheřovice                           
Štěpánkovice                           
Třebom                           
Velké Hoštice           A               
Vřesina                           
Závada                           
MAS Hlučínsko 
celkem 

2 2 3 1 1 1 1 1 3 1 1 1 1 

A – ano, v obci má dané zařízení své sídlo nebo pobočku  
Zdroj: Registr poskytovatelů sociálních služeb (dostupný na webové adrese iregistr.mpsv.cz) – stav ke dni 8. 10. 
2014, vlastní šetření 2014-15 
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V území MAS můžeme sledovat pozitivní trendy v posledních letech, kdy jsou nové služby zřizovány v souladu 
s příslušnými komunitními plány sociálních služeb a existující služby jsou rovněž v souladu s těmito plány po-
stupně zkvalitňovány. Tím se eliminuje vznik služeb, po kterých není reálná poptávka a potýkaly by se tak 
s finančním krytím svých nákladů. 
Byly zpracovány komunitní plány na úrovni ORP a mikroregionů na zkvalitnění těchto služeb. Také obce formu-
lovaly během komunitního plánování své představy o zřízení a zkvalitnění těchto služeb pro své občany. 
 
 
Upřesnění tabulky z hlediska působnosti služeb 
 
Asistenční služba 
Tato terénní služba sociální péče je na území MAS Hlučínsko poskytována především Charitou Hlučín a agentu-
rou DomA – domácí asistence, které mají na území MAS své sídlo. Další nejbližší asistenční služby jsou v Ostravě 
a Opavě. Aktuální pokrytí území není 100%, jde o službu, která se však v posledních letech poměrně dynamicky 
vyvíjí. Běžně je osobní asistence dostupná v Kobeřicích a okolních obcích, v Hlučíně, Šilheřovicích, Píšti, Bo-
huslavicích, Bolaticích, Darkovicích, Kozmicích, Hati, Dolním Benešově, Ludgeřovicích, Markvartovicích, Krava-
řích a ve Vřesině. Další rozšíření je limitováno především kapacitou a částečně i specifičností služby. Obecně 
však lze říci, že služba na území MAS funguje a spíše než zřízení nové je na místě otázka podpory a posílení 
stávajících kapacit. 
 
Pečovatelská služba 
Tato terénní služba sociální péče je na území MAS Hlučínsko poskytována především Charitou Hlučín, agentu-
rou DomA – domácí asistence, které mají na území MAS své sídlo, dále Charitou Opava. Poměrně blízko lze 
identifikovat registrovanou pečovatelskou službu v Háji ve Slezsku (Štěpánka Musilová), o jejíž činnosti na úze-
mí MAS aktuálně nejsou zprávy. Další pečovatelské služby působí v Opavě, Ostravě a Hrabyni, ale na území MAS 
v drtivé většině nezasahují. Pokrytí území je dostatečné, v případě jednotlivých obcí by se opět dalo hovořit o 
rozšíření podpory a posílení stávajících zdrojů.  
V případě pečovatelské i asistenční služby je rovněž prostor pro větší informovanost občanů o existenci a pod-
mínkách služby. Součástí těchto služeb bývají půjčovny kompenzačních a zdravotnických pomůcek (polohovací 
lůžka, invalidní vozíky, atd.) 
 
Domovy pro seniory 
Na území MAS Hlučínsko jsou situovány tři domovy pro seniory. Ve dvou případech je zřizovatelem obec: Do-
mov pod Vinnou horou (Hlučín) a Domov sv. Hedviky (Kravaře) a v jednom případě Charita Hlučín – Domov sv. 
Mikuláše (Ludgeřovice). V blízkém okolí je dále Domov pro seniory Ludmila (Háj ve Slezsku – příspěvková orga-
nizace obce). Občané území MAS samozřejmě využívají také služeb domovů v Ostravě a Opavě, individuálně i 
v jiných městech. Z hlediska této služby je území MAS zajištěno a záleží pouze na správném využívání její kapa-
city, což závisí na schopnosti dohodnout se mezi jednotlivými představiteli obcí. 
 
Domovy se zvláštním režimem 
V případě této služby je situace poněkud odlišná od situace v domovech pro seniory. Na území MAS tuto službu 
poskytuje pouze Domov pod Vinnou horou v Hlučíně. Další zařízení se pak nacházejí až v Ostravě, Opavě, Litul-
tovicích, Vítkově, apod. Kapacita v Domově pod Vinnou horou je naplněna a počet zájemců je vysoký. V případě 
této služby tak lze zvažovat navýšení kapacity, ale stavba samostatného zařízení je investičně a zejména pro-
vozně velmi nákladnou záležitostí. 
 
Domovy pro osoby se zdravotním postižením 
Tato služba je zastoupena domovem Fontána v Hlučíně, jehož zřizovatelem je Moravskoslezský kraj. Klienti se 
tak rekrutují z celého kraje. Dle dostupných informací je kapacita této služby přiměřená a případné úvahy o 
jejím rozšíření jsou plně v kompetenci zřizovatele. 
 
Chráněné bydlení 
Poskytovatelem této služby je Fontána v Hlučíně a Marianum, příspěvková organizace kraje, které má svou 
pobočku ve Velkých Hošticích. Tyto služby nalezneme také ve velkých městech Ostravě a Opavě. U těch, které 
sídlí na území MAS, jsou klienty prioritně lidé, kteří jsou v rámci projektu transformace pobytových služeb vyti-
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pováni jako vhodní pro přesun z pobytové služby domova pro osoby se zdravotním postižením. Počet potenci-
álních klientů z rodinného prostředí, kteří by případnou službu chráněného bydlení využili, není přesně znám. 
 
Denní stacionář 
Poskytovatelem služby denní stacionář je na území MAS Dětská rehabilitace v Hlučíně, příspěvková organizace 
města. Cílovou skupinou klientů jsou předškolní děti ve věku 1 – 6 let. Služby jsou poskytovány pro klienty z 
ORP Hlučín. Další služby se opět nacházejí v Opavě a Ostravě. 
 
Azylové domy 
Na území MAS Hlučínsko se nachází jeden azylový dům – Služby Dobrého Pastýře (Dům sv. Eufrasie), který 
provozuje mezinárodní Kongregace Naše Paní Milosrdenství Dobrého pastýře. Do cílové skupiny patří rodiny s 
dětmi (matky s nezaopatřenými dětmi a těhotné ženy, které se ocitly v nepříznivé sociální situaci, řeší problé-
movou situaci či prožívají těžké životní období), oběti domácího násilí, oběti obchodu s lidmi, osoby v krizi (ztrá-
ta bydlení, prevence ohrožení závislostmi apod.), děti a mládež ohrožená společensky nežádoucími jevy. 
Azylový dům pro muže na území MAS Hlučínsko není a z hlediska vývoje počtu lidí bez domova nebyla jeho 
potřeba identifikována. Funguje spolupráce s azylovým sdružením Nová šance v Ostravě-Koblově, další azylové 
domy (a noclehárny) jsou v Ostravě i Opavě. 
 
Sociální rehabilitace 
Na území MAS Hlučínsko je nově zřízena služba sociální rehabilitace v Hlučíně (zřízeno Centrem sociálních slu-
žeb Hrabyně), a to pobytovou formou. Cílovou skupinou jsou osoby se zdravotním postižením ve věku od 19 do 
80 let. Již delší dobu existuje služba sociální rehabilitace v Dolním Benešově (FOD Klokánek) určená pro děti do 
1 roku a od 1 roku do 18 let. Sociální rehabilitace je také součástí služeb poskytovaných Domovem sv. Eufrasie. 
 
Sociálně terapeutické dílny 
Aktuálně fungují na území MAS Hlučínsko sociálně terapeutické dílny v obci Ludgeřovice (Charita Hlučín). Jejich 
služby jsou určeny pro osoby, které nenaleznou uplatnění ani na chráněném trhu práce ve věku od 16 do 65 let. 
Denní kapacita 12 osob je nedostatečná, zájem je větší. Nejbližší dílny se nacházejí v Opavě (Charita Opava). 
 
Nízkoprahová zařízení pro děti a mládež 
Jediné zařízení tohoto druhu "Na Hraně" (zřizuje ELIM Opava o.p.s.) na území MAS se nachází v Hlučíně. Je 
určeno pro děti a mládež ve věku od 13 do 20 let. Umístění tohoto zařízení ve městě velikosti Hlučína má své 
opodstatnění, trvalý pobyt klientů se nezjišťuje, mohou ho tak využít zájemci z širokého okolí. 
 
Odlehčovací služby 
V současnosti je tato služba zřízena jen v rámci Domova pod Vinnou horou v Hlučíně (příspěvková organizace 
města). Její kapacita je 1 lůžko. Služba je žádaná, avšak její zřízení je spojeno s poměrně vysokými finančními 
náklady a není zaručena 100% obsazenost během roku. Ekonomicky se tak vyplatí spíše ve větších zařízeních. 
 
Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi 
Služba je poskytována na území MAS SAS Elim Opava (rodiny s dětmi od 0 do 18 let), dále zde působí také po-
bočka FOD a AMT centrum Opava a sociálně aktivizační služba z Ostravy. Zajišťování působnosti služeb je bez 
komplikací, protože daný poskytovatel může mít uzavřenu smlouvu přímo s rodinou klienta bet vědomí úřadu. 
 
Doplňkové služby 
Mimo uvedené služby občané obcí na území MAS Hlučínsko mohou a ve velkém také využívají služeb především 
z Ostravy a Opavy. Přesné počty a druhy využívaných služeb jsou prakticky nezjistitelné, protože u mnoha je 
nízkoprahový charakter, tedy bez evidence místní příslušnosti a řada služeb je sjednávána zcela individuálně 
přímo s příslušným poskytovatelem. Jako příklad lze uvést služby nocleháren, denních center, apod. 
Služba, která není zmíněna v žádném výše uvedeném přehledu, ale je součástí Hlučínského portfolia, je služba 
Renarkonu, o.p.s. (Ostrava). Jedná se o terénní službu, jež je poskytována v Hlučíně osobám od 15 let závislým 
na alkoholu a drogách. Nelze pominout ani Poradnu rané péče MATANA (Slezská diakonie, Krnov). 
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Nesociální služby 

Domy s pečovatelskou službou 
Do spektra sociálních služeb se někdy mylně zařazují tzv. domy s pečovatelskou službou. Zákon tento pojem 
nezná a jedná se o nájemní malometrážní byty, kde si nájemci mohou individuálně sjednat pečovatelské či 
asistenční, ale i jiné služby. Tyto domy jsou v Darkovicích, Bolaticích, Dolním Benešově, Kobeřicích, Píšti, Vel-
kých Hošticích a Chlebičově. Nakolik jsou tyto domy skutečně obsazeny klienty, kteří ve velkém objemu užívají 
pečovatelských služeb (jak napovídá název), je otázkou. 
 
Sociální bydlení 
Tento pojem dosud není přesně legislativně uchopen a objevuje se v souvislosti s daňovými zákony. Patřičná 
legislativa dosud nebyla přijata. Nejedná se tak o sociální službu dle zákona o sociálních službách č. 106/2008 
Sb., i když do širší sociální problematiky bezesporu patří. Přístup k sociálnímu bydlení a výklad tohoto pojmu (i 
podmínky poskytnutí takového bydlení) se tak může lišit obec od obce poměrně zásadně. Dnes, použijeme-li 
pojmu sociální byty (bydlení) v jeho šířce, je nabízeno v obcích Hlučín, Bolatice, Kobeřich, Chlebičov, Píšť, Dar-
kovice a Oldřišov, dohromady se jedná o 59 bytů. Nově se plánuje zřízení cca 30 sociláních bytů v Hněvošicích, 
Kozmicích, Rohově, Sudicích a Štěpánkovicích. 
 
Chráněné dílny 
Zákon již tento pojem nezná (aktuálně chráněná pracovní místa), ale stále je hojně užíván. Nejedná se o sociální 
služby dle zákona, ale o služby zaměstnanosti. Tyto „dílny“ jsou dle dostupných zdrojů v Kobeřicích a Velkých 
Hošticích (Charita Opava). Jejich podpora by neměla být ve stejné rovině jako podpora sociálních služeb, ale 
spíše ve formě zadávání zakázek, apod.  
 
Další 
Ve Strahovicích funguje pobočka Armády spásy. Na zdejší farmě se starají klienti opavské Armády spásy o zvířa-
ta, pěstují zeleninu, vyrábějí pelety atd. Tyto aktivity korelují rovněž se sociálním podnikáním. 
V řadě obcí fungují aktivity, které rovněž nejsou sociálními službami, ale zaslouží si vysokou míru podpory. 
Např. rodinná centra (Bolatice, Štěpánkovice, Kobeřice), kluby seniorů, atd. 
 
 
Obecné potřeby v návaznosti na skutečný stav 
Vzhledem k výše popsaným poskytovaným sociálním službám na území Hlučínska a vzhledem k současnému 
stavu jejich financování a reálným potřebám můžeme vymezit následující cíle: 

- pro nejbližší období (1–5 let) musí být prioritou především udržení stávajících služeb, a to v návaznosti 
na připravující se „síť sociálních služeb“, která bude sestávat ze sítě minimální, základní, optimální 
a z rozvojových aktivit (MSK ve spojení s obcemi a městy); 

- případný rozvoj služeb by měl spočívat zejména v jejich zkvalitňování, zvyšování kapacity a rozšiřování 
nabídky jednotlivých úkonů konkrétní služby; 

- zřízení každé nové služby musí být podrobeno procesu, který jednoznačně doloží její potřebnost, určí 
poskytovatele, zadavatele a vydefinuje finanční zdroje, a to zdroje zajišťující udržitelnost této služby 
včetně toho, kdo ponese náklady spojené s případnou provozní ztrátou; 

- v případě nových pobytových služeb nelze počítat s tím, že zadavatelem může být jedna konkrétní 
obec či město, aniž by to pro ně znamenalo enormní ekonomickou zátěž; vhodným by bylo spojení ví-
ce obcí resp. celého svazku obcí s předem vymezenými kompetencemi, povinnostmi a pravidly; 

- v případě terénních a ambulantních služeb je vhodné zaměřit se na posílení a rozšíření kapacit služeb 
stávajících. Zřizování nových, především terénních služeb, nelze považovat za žádoucí a strategicky 
správné; města a obce musí deklarovat a následně plnit závazek podílet se na financování těchto slu-
žeb, chtějí-li aby byly poskytovány na jejich území, neutrální či negativní postoj je nepřípustný; 

- k sociálním službám poskytovaným na území Hlučínska je potřeba počítat také služby, které zde nemají 
své sídlo, ale dojíždějí sem jejich pracovníci, popřípadě k nim klienti z Hlučínska docházejí či dojíždějí; 
není-li k nim dosud alternativa místních služeb, je potřeba zvážit, zda je nezbytné novou místní službu 
zřizovat, nebo více podpořit stávající řešení – ve většině případů bude zřejmě druhá varianta ekono-
micky i jinak výhodnější. 

 
Uvedené obecné zásady jsou v souladu s Komunitním plánováním Hlučínska, konkrétně se Střednědobým plá-
nem sociálních služeb a souvisejících aktivit pro Hlučínsko 2010 - 2013 a s Akčním plánem na rok 2012 a 2013. 
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2.3.3 Požadavky pro zlepšení sociálních služeb 
Na otázku, které sociální služby by měly obce zajišťovat, se zástupci obcí v největší míře shodli na následujících: 
poskytování pečovatelských služeb, domovy pro seniory, sociálně aktivizační služby pro seniory a osoby se 
zdravotním postižením. V menší míře pak terénní programy, nízkoprahová zařízení pro děti a mládež, domovy 
se zvláštním režimem a odborné poradenství.  
Jelikož je zřízení i provozování sociálních služeb pro obce velmi finančně náročné, nelze se proto divit tomu, že 
část obcí není rozhodnuta samostatně tyto služby nabízet. Nabízí se zde již zmiňovaná možnost komunitně 
koncipované služby společné pro více obcí v regionu. Zde jsou vyjádřeny potřeby po obcích: 
 
Tabulka 22: Požadavky obcí v oblasti sociálních služeb 

Obec Potřeba 
Bolatice Denní stacionář 
Bohuslavice Dům s pečovatelskou službou - Dům spokojeného stáří Vincence Hurníka 
Bolatice Sociální byty; Byty pro seniory; Denní stacionář 
Darkovice Penzion pro seniory v budově staré školy 
Dolní Benešov Zateplení domů s pečovatelskou službou 
Hlučín Rozvoj domova důchodců; Nové sociální byty pro lidi bez domova; Nízkoprahové centrum pro 

mládež; Rekonstrukce rehabilitačního centra pro děti - Dětská rehabilitace 
Hněvošice Denní stacionář pro seniory 
Kozmice Sociální byty 
Kravaře Terapeutická dílna provoz s Charitou 
Ludgeřovice Sociálně terapeutické dílny č. II 
Oldřišov Sociální bydlení v objektu hasičské zbrojnice 
Strahovice Dům s pečovatelskou službou a denní stacionář; Startovací byty pro mladé 
Sudice  Rekonstrukce budovy bývalé MŠ - adaptace na sociální byty (4 byty) 
Šilheřovice Dům s pečovatelskou službou; Podporované bydlení 
Štěpánkovice Dům s pečovatelskou službou 

Zdroj: ČSÚ 2013, vlastní šetření a komunitní plánování 2013-15 
 
Vedle uvedených potřeb, které byly vyjádřeny zástupci jednotlivých obcí a vyplývají z jejich strategických plánů 
a komunitních plánování, byly vyjádřeny další požadavky týkající se zlepšení sociálních služeb a kvality života lidí 
se zdravozním postižením nebo z nějakého ohledu znevýhodněných: 

 zlepšování bezbariérového přístupu do veřejných budov, řešení bezbariérovosti komunikací pro pěší 
 zachování stávající sítě sociálních služeb, zajištění financování při výpadku státních dotací, participace 

na provozních nákladech 
 zřízení sociální poradny (právní, sociální, speciálně-pedagogická, pro zdravotně postižené, atd.) 
 zřízení domu na půl cesty pro Hlučínsko 
 podpora sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi 
 rozšíření kapacity pečovatelských a asistenčních služeb 
 zřízení odlehčovací služby 
 rozšíření kapacity chráněného bydlení 
 podpora zaměstnávání osob se zdravotním postižením 
 zvýšení informovanosti o sociálních službách (např. formou jednotného informačního systému společ-

né evidence a nabídky sociálního bydlení a dalších sociálních služeb 
 aktivizování dobrovolníků a jejich získání pro sociální služby 
 zřízení dluhové poradny 
 zřízení drogové poradny 
 rozšíření volnočasových aktivit pro seniory 
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2.3.4 SWOT analýza 
 

Silné stránky Slabé stránky 
 Fungující základní lékařská péče ve větších ob-

cích, specializovaní lékaři ve městech. 
 Dobrá dostupnost zdravotních zařízení pro 

obyvatele většiny obcí. 
 Nabídka nových sociálních služeb a jejich růst, 

modernizace stávajících zařízení. 
 Na území MAS se nevyskytují sociálně vylouče-

né lokality. 
 Existence terénních služeb Charity a dalších or-

ganizací. 
 Zájem a záměry obcí a poskytovatelů nabízet 

sociální a zdravotní služby. 
 Tvorba komunitních plánů sociálních služeb. 
 Aktivní kluby pro seniory v mnoha obcích. 
 Dosud velká soudržnost rodin, fungující sou-

sedská výpomoc. 
 

 V některých obcích je hůře dostupná a postrá-
dána lékařská péče. 

 Chybějící nebo hůře dostupní specializovaní lé-
kaři. 

 Nedostatky lékařské péče – nedostatečná kvali-
ta péče a vybavení, omezené ordinační hodiny, 
nevyhovující prostory. 

 Nedostatek finančních zdrojů v obecních roz-
počtech na zřízení a provoz sociálních služeb. 

 Přetrvávající nedostatečná nabídka některých 
sociálních služeb, nedostatečná kapacita poby-
tových služeb, chybějící sociální bydlení ve vět-
šině obcí atd. 

 Nedostatek vhodných prostor pro zařízení po-
skytující sociální služby. 

 Existující bariéry na komunikacích a v někte-
rých veřejných budovách. 

 Nedostatečná informovanost občanů o nabídce 
sociálních služeb. 

Příležitosti Ohrožení 
 Čerpání prostředků na výstavbu, rekonstrukci 

občanské vybavenosti zajistí snížení nákladů na 
provoz a zkvalitnění zdravotní a sociální péče. 

 Kvalitně zpracované strategické dokumenty a 
jejich realizace. 

 Vytvoření optimální a efektivní sítě soc. služeb 
na území na základě strategického plánování – 
doplnění, posílení dostupnosti, zřízení chybějí-
cích služeb. 

 Pokračování v budování bezbariérových tras a 
přístupů do veřejných budov. 

 Zájem o práci v sociálních službách, rozvoj dob-
rovolnictví a udržování sousedské výpomoci. 

 Připravované zákony o sociálních službách a 
sociálním bydlení. 

 Kooperace místní samosprávy, podnikatelské-
ho a neziskového sektoru při řešení sociální 
problematiky. 

 Vytvoření jednotného informačního systému. 
 Podpora sociálního podnikání. 

 Rušení ordinací lékařů, špatně dostupná lékař-
ská péče. 

 Rušení zdravotnických a sociálních zařízení 
a služeb v důsledku nedostatku financí. 

 Podfinancovaný provoz sociálních služeb. 
 Nenalezení vhodných poskytovatelů zdravot-

nických a sociálních služeb. 
 Neochota spolupracovat při plánování sociál-

ních služeb a na projektech týkajících se sociál-
ních služeb. 

 Nárůst počtu sociálně patologických jevů. 
 Snižování ochoty rodin pečovat o své potřebné 

členy. 
 Zvyšování chudoby v důsledku zvyšující se ne-

zaměstnanosti a zadluženosti obyvatel. 
 Vznik sociálně vyloučených lokalit. 
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2.4 Život v obcích 
Jestliže jsou infrastruktura a vybavenost obcí základními předpoklady pro spokojený život na venkově, venkov-
ská pospolitost, rozvinutá občanská společnost a její pestrá činnost pak vytváří předpoklady bohatého života. 
Bez nadsázky lze říci, že obce na Hlučínsku žijí pestrým kulturním a společenským životem. Z hlediska počtu a 
pestrosti zaměření spolků i bohatosti pořádaných akcí patří tato oblast k nejrozvinutějším oblastem. Nenajde-
me zde ani jednu obec, v níž by nefungovala spolková činnost.  
 

2.4.1 Společenské organizace 
Na kulturním a společenském životě se podílí řada organizací. Většina z nich patří mezi obecní spolky, které 
působnost své činnosti zaměřují na obec, v níž mají sídlo, a mají také zpravidla členy pouze z této obce. Najde-
me zde také několik organizací, jejichž činnost je vyvíjena na území více obcí nebo v celém regionu, kde jsou 
členové nejen samostatné osoby, ale také podnikatelé, organizace nebo obce. 
Činnost některých organizací je dokonce stará více než 100 let, část byla založena v meziválečném období, jiné 
působí čtyři nebo pět desetiletí. Řada organizací vznikla nebo byla obnovena v minulých dvou desetiletích. Za 
dlouhou spolkovou tradicí stojí i kontinuita vývoje v oblasti, velká religiozita, udržování mnoha tradic, pospoli-
tost, sousedská výpomoc atd. 
Z hlediska struktury zde najdeme tradiční a nejrozšířenější organizace – sportovní kluby, hasiče, myslivce, za-
hrádkáře, chovatele atd.; kluby ručních prací i několik dalších spolků zaměřených na kulturu – divadelní, pěvec-
ké soubory; na náboženství, folklor, tradice a zvyky, práci s mládeží nebo na historii, obnovu krajiny a 
interpretaci místního dědictví atd. Významné jsou i kluby seniorů a žen, účast neziskových organizací v oblasti 
poskytování sociálních služeb. Kompletní seznam společenských organizací je uveden v příloze (5.7 Seznam 
neziskových organizací působících na území MAS Hlučínsko). 
Za samotnou zmínku stojí organizace věnující se hlučínským tradicím, prohlubování povědomí o historii Hlučín-
ska. V tomto ohledu zde pracují: Sdružení obcí Hlučínska, Společnost přátel Muzea Hlučínska, Klub vojenské 
historie Hlučínsko,  kluby důchodců a další.  
Hudbě, tanci a folkloru se věnují hudební pěvecké a folklorní soubory: Seniorky z Bolatic, Burianky (Bolatice), 
Dolnobenešovské karmašnice, Městský orchestr mladých, Pěvecký sbor Nezmar (oba Dolní Benešov), dechová 
hudba Hlučíňanka, Hlučínský smíšený sbor, Kobeřanka, Karmašnice Kravaře, folklorní soubory dospělých Srubek 
a dětí Škobránek (oba Štěpánkovice), dechová kapela Rohovanka (Rohov), folklorní soubor Majiček, taneční 
soubor Slunečnice a taneční skupina Vřes. 
V téměř každé farnosti působí chrámové sbory, které se kromě doprovodu pobožností zúčastňují a pořádají 
každoroční tradiční akci Setkání chrámových sborů Hlučínska. 
 

2.4.2 Činnost spolků 
Podobně jako struktura spolků je různorodá i jejich činnost. Nejlépe je to vidět na seznamu kulturních a spole-
čenských akcí (v přílohách 5.8 Přehled kulturních a společenských akcí pořádaných na území MAS Hlučínsko), 
které se v obcích konají dlouhodobě a provází obyvatele obcí po celý rok. Je obvyklé, že se organizace věnují 
nejen své činnosti zaměřené na zájmy svých členů, nýbrž pořádají celou škálu společenských akcí – plesy, kar-
nevaly, slavnosti, odpustové slavnosti, stavění a kácení máje, koncerty, výstavy,  myslivecké a gulášové hody, 
den matek atd. 
Oproti společenskému životu ve městě se jednotlivé akce a události v obci většinou týkají většiny obyvatel 
obce, kteří působí buď jako organizátoři, přímí účastníci, či jako diváci. Na organizačním zajišťování jednotlivých 
akcí se  zpravidla společně s organizacemi nebo obecními spolky podílí obecní samospráva – příprava prostor 
pro pořádání akcí, zapůjčení vybavení atd.  
Významnou roli v životě obyvatel Hlučínska hrála a hraje víra. Dodnes je také z tohoto důvodu udržována celá 
řada činností, které mají náboženský původ nebo se odehrávají jako součást liturgie. 
Z hlediska uchování identity, udržování tradic atd. patří mezi významné následující společenské, kulturní a 
náboženské akce:  
 Tradice a zvyky – odpust, karmaš, dožínky, stavění a kácení májky, pálení čarodějnic a další 



 

50 
 
 

 Náboženské akce – Boží tělo, Sv. Duch, poutě a pobožnosti u příležitosti oslavy svátku světce, křížové 
cesty, oslavy dalších církevních svátků, dožínky, betlém, živý betlém 

 Folklorní a hudební akce – Festival kultury a řemesel Hlučínska, Kulaja, koncerty, adventní a vánoční 
koncerty, setkání chrámových sborů 

 Výstavy, velikonoční a vánoční výstavy 
 Publikační a vydavatelská činnost – knihy o obcích, 3 CD lidových písní z Hlučínska, společný zpěvník hlu-

čínských a polských písní. 
 

Společnost přátel Hlučínského muzea je věrna svému jménu, proto se zaměřuje zejména na historii a národo-
pis Hlučínska. Snaží se ji přiblížit profesionálním i amatérským historikům a zájemcům z řad široké veřejnosti 
tento region několika způsoby – vydává časopis Hlučínsko, pořádá debaty, semináře, exkurze atd. 
Aktivity pro děti a mládež jsou součástí činnosti mnoha tradičních sportovních nebo jiných zájmových organi-
zací (sportovní kluby, hasiči), některá sdružení (Sdružení maminek, oddíly Junáku, Orla atd.) jsou na děti a mlá-
dež přímo zaměřeny. Mezi obvyklými akcemi jsou: den dětí, Mikulášská nadílka, maškarní ples, atd. 
Možnosti aktivního trávení volného času nabízí dětem a mládeži také Centra volného času v Hlučíně, Kravařích 
a Bolaticích, církevní centra při několika farnostech, v téměř každé farnosti funguje skupina pro děti a mládež a 
schola, a další organizace – např. Dětská organizace Kondor, dětská centra nebo kroužky, které pořádají ZŠ. 
Zejména v menších obcích jsou možnosti trávení volného času dětmi a mládeží omezenější. 
Problémem je menší zájem mládeže o zapojení se do spolkových aktivit tradičních venkovských spolků. Důvo-
dem jsou rozdílné zájmy, málo atraktivní témata z pohledu mladých lidí (ustrnutí na kdysi zavedeném modelu), 
kteří mají často rozdílný životní styl než starší generace. Důsledkem je stárnoucí nebo málo aktivní členská 
základna, v krajních případech i zrušení spolků; také nezájem ze strany dětí, které tíhnou spíše k pasivní zábavě 
v podobě „sezení“ u počítače.  
Zájem ze strany dětí by mohlo zvýšit zatraktivnění tradičních spolkových činností. Také přidání moderních prvků 
může přinést kýžený efekt – je však potřeba se vždy pohybovat v určitých mezích a příliš se nevychýlit od pů-
vodního smyslu a poslání, což by mohlo přinést opačný efekt. 
Řada aktivit je zaměřena na seniory, ať jde o kluby seniorů nebo kluby důchodců nebo aktivity, které pořádají 
samotné obce, jako je Posezení se seniory, zájezdy. V řadě obcí však jsou nedostatečně rozvinuté možnosti 
trávení volného času pro seniory, chybí spolek seniorů, nejsou k dispozici prostory pro scházení, chybí finance 
na činnost atd. 
Velmi úspěšně se vyvíjí meziobecní a přeshraniční spolupráce se subjekty z Polska, jak na úrovni obcí, zájmo-
vých sdružení, mikroregionů a MAS (viz kapitola 2.4.4). 
Dle prováděného výzkumu v rámci komunitního plánování se projevil velký zájem i vysoká návštěvnost 
s ohledem na místo konání kulturních, společenských, sportovních a náboženských akcí. 
Pořadatelé jsou spokojeni s návštěvnosti pořádaných akcí. Tento zájem lze přisoudit atraktivností akcí, která 
zaujme poměrně širokou škálu návštěvníků, dobré organizaci a také jistě vhodné propagaci akcí, která osloví 
dostatečný počet zájemců.  
Na základě vyjádření respondentů je patrné, že návštěvníky jsou převážně obyvatelé dané obce, ve které je 
akce pořádaná, pouze část návštěvníků přichází z okolních obcí, celého regionu a příhraničních obcí. Výjimku 
tvoří některé akce většího významu – např. odpusty, výstavy na zámcích, festivaly aj. nebo akce pořádané ve 
spolupráci s polskými spolupracujícími obcemi nebo organizacemi. 
Práce organizátorů akcí má rezervy ve zveřejňování a propagaci pořádaných aktivit napříč celým okresem, 
krajem i v oblastech mimo blízké okolí.  
Významnější kulturní a společenské akce mají také potenciál v rozvoji turistického ruchu – případné rozšíření 
skladby návštěvníků zvýší turistickou návštěvnost regionu, a to i s ohledem na další pamětihodnosti regionu. 
Část pořádaných společenských a kulturních akcí navazuje na dlouhou tradici, přibyly některé nové. 
Je vhodné akce opakovat či rozvíjet. Avšak podobně jako i v jiných oblastech došlo i zde v minulých letech 
v několika případech k zániku spolků i ke zrušení pořádání akcí. V rámci tvorby analýzy byly osloveny neziskové 
organizace v území MAS. Jejich činnost je financována z členských příspěvků, vlastních aktivit, příspěvků obcí, 
sponzorských darů a dotací. Důvodem byly nedostatky v zázemí pro činnost. Důvody jsou následující:  
 nedostatečné finanční prostředky, 
 slabá a stárnoucí členská základna, 
 nedostatečné zázemí a vybavení, 
 pasivní přístup některých obyvatel, menší motivace k zapojení se u mladých lidí, 
 nedostatečná propagace. 
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Dle zástupců oslovených organizací by měla MAS nabízet těmto organizacím svou podporu zejména následují-
cím způsobem: 
 dotace na zajištění zázemí a činnosti 
 společná propagace aktivit 
 školení v oboru účetnictví atd. 

Nedostatek možností trávení volného času zvyšuje rizika sociopatologických jevů (kriminalita, závislosti atd.) a 
sociálního vyloučení. Platí to jak pro sociální skupinu seniorů, tak pro mládež. Je tedy potřeba podporovat jejich 
zapojení do života obce ve všech oblastech – do rozvoje obce, kulturního, sportovního a společenského dění. 
V případě mládeže je třeba vytvářet podmínky pro volný čas formou SVČ, klubů a kroužků zaměřených na umě-
ní, sport, podnikavost a kreativitu.  
 
 

2.4.3 Obecní samospráva  
Jedním z pilířů fungující společnosti je fungující, efektivní a otevřená samospráva, která dokáže strategicky a 
efektivně rozvíjet své území a být otevřená k vlastním občanům. Úkolem a náplní práce obecních samospráv je 
tak vedle péče o obecní majetek, zajišťování školství, služeb, bezpečnosti a naplňování zákonů a vyhlášek (např. 
o sběru a likvidaci odparů atd.), také občanskoprávní agenda a informování občanů, podnikatelů i organizací v 
obci působících o dění v obci, o činnosti a plánech obecní samosprávy. Na městských a obecních úřadech byly 
zřízeny základní registry VS, IS datových schránek nebo CzechPOINT. Zákonnými (tedy povinnými) informačními 
zdroji obce jsou: Jednání zastupitelstva obce, Úřední deska, Internetové stránky obce, dále také obecní zpravo-
daj, obecní rozhlas, články v místním či regionálním tisku, příp. v regionální televizi, atd. 
Obce Hlučínska využívají všech těchto možností – všechny obce mají internetové stránky, které pravidelně 
aktualizují, některé obce vydávají informační zpravodaj. Regionální webové stránky zajišťuje SOH, společný 
regionální zpravodaj, který by obyvatelům přinesl komplexní informace z dění v regionu, však chybí. 
Díky uvedeným službám a činnostem samospráv došlo v posledních letech ke zlepšení fungování administrativy 
i informovanosti občanů. Na druhé straně vzrostla administrativní zátěž pro zaměstnance samospráv, což nega-
tivně hodnotí i občané. Je proto potřebné dosáhnout požadované kvality služeb veřejné správy, konkrétně 
koordinovaným propojením a sdílením informací a dat veřejné správy a dokončením procesu elektronizace 
agend veřejné správy a zavedením úplného elektronického podání rozvojem služeb nad základními registry, 
Vytváření nových a modernizace stávajících informačních a komunikačních systémů pro potřeby subjektů ve-
řejné správy a složek IZS. Ke zvýšení kvality fungování veřejné správy, ať již z hlediska řízení obce, vedení agend, 
provádění investic, pořádání výběrových řízení, administrace projektů atd., tak směrem k občanům, podnikate-
lům nebo nadřazeným orgánům veřejné správy, je vhodné zvyšování kvalifikace zaměstnanců samospráv a 
zastupitelů. 
Dalším z charakteristických rysů otevřené samosprávy a principů zastupitelské demokracie je zapojení komunity 
o rozhodování, nejčastěji ve formě komunitního plánování, referenda atd. Také z tohoto ohledu byly v obcích 
na Hlučínsku provedeny v minulých letech pozitivní kroky, např. v případě řešení veřejných prostranství, sociál-
ních služeb, strategických plánů obcí atd. Je potřeba, aby se komunitní plánování stalo pevnou součástí určová-
ní priorit rozvoje obce a řešení závažných investic nebo problémů.     
 
 

2.4.4 Meziobecní a další formy spolupráce 
Rovněž spolupráce mezi jednotlivými obcemi je zde rozvinutá, ať se jedná o spolupráci obcí na základě spádo-
vosti škol, farností nebo řešení společných záměrů. Pozitivní jsou zkušenosti se zlepšováním dostupnosti území 
– oprava cest, zřizování cyklostezek a cyklotras, společná správa některých zařízení, celoživotní vzdělávání atd. 
V tomto ohledu se otevírá možnost realizace mnoha dalších aktivit. Meziobecní spolupráce může rovněž přispět 
k hledání nových řešení nejen v oblasti předškolní výchovy a základního školství s ohledem na kompetence obcí 
na úrovni území ORP. 
Obce i další instituce rovněž vhodně využívají příhraniční polohy a mají navázánu přeshraniční spolupráci nejen 
v sousedním Polsku, ale také s dalšími zeměmi (Německo, Slovensko, Itálie, aj.).  
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Rovněž přeshraniční spolupráci je vhodné rozšířit o další aktivity a setkání nejen za účelem udržování kulturních 
tradic a sportovních klání, ale také jako platformu k řešení společných problémů, snižování rizik, jako jsou např. 
povodně, požáry, kriminalita, ekologické zátěže atd.  
 
Část kulturních, společenských a vzdělávacích projektů, kterých jsme svědky v území MAS, by se neuskutečnila 
bez personální, finanční a organizační podpory Sdružení obcí Hlučínska. Toto sdružení bylo nositelem. Takto 
vedenou meziobecní spolupráci měst a obcí na Hlučínsku dlouhodobě umožňuje zažitá spolupráce z minulosti, 
silná pozice a sounáležitost v rámci sdružení i společné problémy k řešení a zejména pak společná historie a 
podobné tradice a zvyky. Cílem je zapojení všech skupin obyvatel Hlučínska – dětí a mládeže (prostřednictvím 
škol, kroužků atd.), různých profesí a zájmových organizací, žen, seniorů atd. Také dlouhodobá spolupráce SOH 
se sousedními polskými gminami Kietrz, Krzanowice a Krzyzanowice vyústila do celé řady aktivit.  
Mimořádným počinem SOH je fungování Hlučínská televize, která informuje o životě na Hlučínsku, bohatém 
výběru společenských a kulturních akcí, významných událostech atd.  
Přehled aktivity Sdružení obcí Hlučínska, jež byly v minulosti realizovány: 
 Krásy a zajímavosti Hlučínska (Moravskoslezský kraj, 2005–2006) 
 Písně v hlučínském nářečí (Moravskoslezský kraj, 2007) 
 Vybavení cyklostezek Hlučínska – rozvoj cestovního ruchu mikroregionu (Moravskoslezský kraj, 2008) 
 Festival kultury Hlučínska (Moravskoslezský kraj, 2009–2010) 
 Festival kultury Hlučínska a jarmark řemesel (Moravskoslezský kraj, 2011) 
 Na kole a pěšky po zajímavostech Hlučínska (Program rozvoje venkova, MAS Hlučínsko, 2011–2012) 
 Partnerstvím k poznávání regionu (Euroregion Silesia, 2011–2012) 
 Na kole bez hranic (Euroregion Silesia, 2011 – 2012) 
 Partnerstvím k propagaci regionu (Euroregion Silesia, 2012–2013)  
 Ovocnářské vzdělávání na Hlučínsku (Program rozvoje venkova, MAS Hlučínsko, 2012–2013)  
 Výměnou zkušeností ke zkvalitnění života na Hlučínsku (Podpora obnovy a rozvoje venkova, MMR, 2013) 
 Festival přeshraniční kultury (Euroregion Silesia, 2013) 
 Projektovým managementem k rozvoji regionu Hlučínska (Podpora obnovy a rozvoje venkova Morav-

skoslezského kraje 2013, Moravskoslezský kraj, 2013–2014) 
 Propagací a výměnou zkušeností k rozvoji regionu Hlučínska (Euroregion Silesia, 2013–2014) 
 Česko-polský příběh na mapě Hlučínska a čtyř partnerských gmin (Euroregion Silesia, 2013–2014) 
 Hlučínsko a polské gminy očima malířů a fotografů (Euroregion Silesia, 2013–2014) 
 Zahrada plná plodů a radosti (Program rozvoje venkova, MAS Hlučínsko, 2013–2015)  
 Pokračujeme v rozvoji regionu Hlučínska (Podpora obnovy a rozvoje venkova MSK, 2014–2015) 

 
Také MAS Hlučínsko v minulém programovém období obdržela v rámci výzev řadu žádostí o podporu nezisko-
vých organizací, část z nich také podpořila. Rovněž probíhala českopolská spolupráce s LGD. 
Na základě komunitního plánování ve spolupráci s partnery z řad domácích MAS, polských LGD i dalších partne-
rů (SOH, Muzeum Hlučínska, Město Opava atd.) byly stanoveny cíle a koncepty projektů spolupráce, jež lze 
realizovat za podpory dostupných prostředků z dotačních titulů. 
Také do budoucna je SOH a MAS Hlučínsko ve spolupráci s  dalšími subjekty (především jinými MAS v rámci 
projektů Spolupráce a s partnery z Polska) připraveno věnovat se rozvíjení dosavadních aktivit a dalším novým 
aktivitám. V komunitním plánování byla stanovena témata pro další činnost: 
 interpretace a prezentace historie Hlučínska a Horního Slezska 
 prezentace přírodního a kulturního dědictví 
 propagace regionálních produktů, řemesel a služeb 
 environmentální vzdělávání a vzdělávání v oblasti tradičních venkovských činností a řemesel 
 udržování tradic a folkloru 
 prezentace regionu v blízkém okolí i na veletrzích 
 tvorba turistických balíčků (pro různé cílové skupiny - školy, rodiny s dětmi, cyklisty, seniory apod.)  
 rozšíření spolupráce mezi obcemi, spolky, podnikateli, školami a dalšími aktéry na venkově 
 budování a opravy cyklotras a cyklostezek, včetně doprovodného vybavení, budování naučných stezek 
 rozšíření spolupráce mezi školami (např. hry bez hranic, dětské tábory apod.), v kultuře (folklorní soubo-

ry, sbory apod.), v cestovním ruchu, ve sportu, spolupráce se spolky  
 vzdělávání – zvyšování jazykových dovedností, informatika, environmentální vzdělávání 
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V rámci komunitního plánování byly připraveny návrhy projektů, jež mohou být v programovacím období reali-
zovány Sdružením obcí Hlučínska a nebo MAS Hlučínsko za podpory operačních programů a jiných zdrojů: 
 Slezská vlastivěda – prezentace historie a přírodního a kulturního dědictví regionu, tvorba výukových 

materiálů pro školáky (i dospělé) zaměřených na regionální historii, identitu atd. 
 Festival kultury a regionálních produktů Hlučínska – prezentace folkloru, kultury a tradic, propagace re-

gionálních produktů, řemesel a služeb, prezentace výrobků a služeb formou stánků 
 Festival místních produktů Opavského Slezska – prezentace folkloru, kultury a tradic, propagace regio-

nálních produktů, řemesel a služeb, společné setkání výrobců, řemeslníků a služeb, zástupců samospráv 
na území nositelů projektů 

 Zelené perly Hlučínska a Ratibořska – představení významných přírodních lokalit, přiblížení jejich vývoje 
a zvolené péče formou exkurze a workshopu, případně pracovních listů 

 Den otevřených přírodních a kulturních památek v českopolském pohraničí – představení významných 
přírodních a kulturních lokalit, které jsou běžně uzavřeny nebo přístupné omezeně, podpora lokálního 
turistického ruchu na obou stranách hranice  

 Hornoslezské kroje a písně – představení společné a rozdílné etnografie – kroje, představení lidových 
písní z různých částí Horního Slezska 

 Aktivní stáří – výměna zkušeností mezi polskými a českými aktéry – seniory, vzájemné poznávání, pozná-
vání možností rozvoje aktivit 

 Školní neolympijské hry – podpora tělovýchovy, pohybu, rozvoje týmové spolupráce 
 Literární a výtvarná soutěž pro žáky základních škol – poznávání regionu, sebepoznávání, rozvoj tvůrčích 

činností, rozvoj výtvarného nadání 
 Moje vesnice v roce 2050 – soutěž modelů, poznávání regionu, sebepoznávání, rozvoj tvůrčích činností, 

rozvoj výtvarného nadání 
 Putování za řemesly – výměna zkušeností mezi řemeslníky a zájemci o řemesla a ruční práce, prezentace 

kultury a tradic 
 Regionální značka Opavské Slezsko – propagace regionálních produktů, řemesel a služeb, rozšíření regi-

onu vystupujícího pod regionální značkou, zvýšení povědomí o regionální produkci 
 Obnova a doplnění infrastruktury cyklostezek – obnova a doplnění vybavení odpočívadel u cyklostezek, 

podpora lokálního turistického ruchu, podpora cykloturismu 
 Kurzy pro zahradu a domácnost – vzdělávání formou kurzů, exkurzí a workshopů – témata: ovocnářství, 

zelinářství a řemesla a ruční práce 
 Manuál pro obnovu a tvorbu venkovského prostoru – tvorba manuálu péče o prostory měst a obcí (ar-

chitektonické, stavební, krajinářské a dendrologické zásady), příklady dobré praxe, workshopy a exkurze. 
Seznam návrhů projektů byl připraven ve spolupráci aktérů SOH a MAS Hlučínsko, byly konzultovány s partnery. 
Jedná se o pracovní verze, které nejsou konečné, budou upřesněny v případě realizace konkrétního projektu.  
 
 

2.4.5 Bezpečnost 
Hlučínsko dle sociologických studií vyniká zejména díky převažujícímu autochtonnímu obyvatelstvu svou 
soudržností, pracovitostí, pohostinností a ochotou pomoci druhým. Také kriminalita v regionu je v porovnání 
s Moravskoslezským krajem nižší. Převažují drobné krádeže, jejichž pachatelé v naprosté většině nejsou místní 
– roli v tom hraje blízkost velkých měst zasažených vyšší kriminalitou. V některých lokalitách však pozorujeme 
zvýšení kriminality a výskyt nových druhů nelegálních činností. Roste např. počet krádeží jízdních kol a případů 
vandalismu. Také závislosti na drogách a alkoholu a sociální vyloučení v nemálo případech souvisí s pácháním 
kriminálních činů. Pozitivně lze hodnotit fakt, že se na Hlučínsku nevyskytují sociálně vyloučené lokality. 
S bezpečností na ulicích souvisí také další stále častěji se vyskytující problémy – výskyt toulavých zvířat a přípa-
dy napadení chodců či cyklistů psy. Možnosti řešení omezuje neexistující koncepce odchytu toulavých zvířat pro 
území nebo jeho části (SO ORP nebo mikroregiony). 
Občané a podnikatelé požadují po samosprávách obcí zavedení takových opatření, která reálně či alespoň 
subjektivně povedou k opětovnému zvýšení pocitu bezpečí. Jednou z možností jsou kamerové systémy. Jejich 
pořízení a následný provoz však představují nemalou zátěž pro obecní rozpočty. Dlouhobě je vyvíjena snaha o 
řešení v rámci meziobecní spolupráce. 
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Další možností řešení je působení bezpečnostních složek přímo v terénu jako příklad preventivního represivního 
opatření. Na území MAS funguje Policie ČR v Hlučíně a Kravařích, Městská policie v Hlučíně a Kravařích, specia-
lizované pracoviště krizového řízení a složky IZS (viz dále).  
Je vhodné zvyšovat pohyb bezpečnostních složek přímo v terénu. Současný trend je však opačný – počty policis-
tů snižují, bezpečnostní složky trpí nedostatkem prostředků na vlastní práci. 
Možnosti řešení spočívají ve finančním a personálním posílení a rozšiřování teritoria Městské Policie, popř. 
zřízení nové Obecní Policie a postupném pokrytí území těmito složkami, ve sjednocení preventivních opatření 
obcí a bezpečnostních sborů, prohlubování spolupráce obcí s Policií ČR, v nákupu a provozování kamerových a 
jiných monitorovacích systémů, soukromých bezpečnostních služeb, v čipování nebo tetování psů ve všech 
obcích a v koncepci odchytu a následného umisťování toulavých zvířat, případně zřízení psího útulku či záchyt-
né stanice pro obce MAS, event. rozšíření záchytné stanice Hlučín. 
S tématikou bezpečnosti úzce souvisí také bezpečnost na silnicích, dodržování a překračování povolené rychlos-
ti, bezpečnost chodců a cyklistů, chybějící chodníky a přechody. Cyklostezky často vedou po cestách I. a II. třídy. 
Této problematice se věnujeme v kapitole zaměřené na dopravní infrastrukturu. Neřešení těchto problémů 
bude mít za následek zvyšující se nehodovost, počty zraněných a usmrcených osob. Možnosti řešení spočívají 
ve společném tendru obcí na dopravní zařízení a v preventivních opatřeních (semafory se zabudovaným kame-
rovým systémem, osvětlení přechodů pro chodce aj.), ve větší kontrole dodržování bezpečnosti na silnicích, 
dobudování sítě cyklostezek atd. 
Součástí zajištění bezpečnosti v území je rovněž schopnost adekvátní reakce na mimořádné události včetně 
jejich eliminace. Cílem těchto aktivit pak je ochrana života a zdraví osob, majetku a hospodářských aktivit. 
Dle strategického dokumentu Zajištění odolnosti a vybavenosti základních složek integrovaného záchranného 
systému – Policie ČR a Hasičského záchranného sboru ČR (včetně JSDH) v území, s důrazem na přizpůsobení se 
změnám klimatu a novým rizikům v období 2014 – 2020 půjde s ohledem na prognózy i současné projevy změn 
v klimatu o mimořádné události z důvodu-klimatických změn jako jsou zejména sucho, záplavy, silné sněhové 
přívaly, silné námrazy, větrné orkány a smrště; činnosti člověka (antropogenní mimořádné události – havárie 
spojené s úniky nebezpečných látek do životního prostředí atd.). 
Základní složkou IZS jsou vedle Policie ČR Hasičský záchranný sbor ČR a jednotky požární ochrany zabezpečující 
tzv. plošné pokrytí území.5 Oblast MAS Hlučínska spadá pod Územní odbor Opava, Hasičská stanice Opava, jejíž 
hasební obvod zabírá na území MAS obce Hněvošice, Chlebičov, Kobeřice, Kravaře, Oldřišov, Služovice, Straho-
vice, Sudice, Štěpánkovice, Třebom a Velké Hoštice; Hasičská stanice Hlučín s hasebním obvodem zabírajícím na 
území MAS obce Bělá, Bohuslavice, Bolatice, Darkovice, Dobroslavice, Dolní Benešov, Hať, Hlučín, Chuchelná, 
Kozmice, Ludgeřovice, Markvartovice, Píšť, Šilheřovice, Vřesina, Závada. V Hlučíně je také umístěn Záchranný 
útvar HZS ČR (ZÚ HZS ČR). Jednotky Sboru dobrovolných hasičů působí ve všech obcích MAS, jsou zastoupeny 
následujícími v počtech: JPO1 – 1, JPO2 – 7, JPO4 – 3, JPO5 – 21 jednotek. 
Je zapotřebí předejít situacím, kdy vyvolaná rizika z důvodu změny klimatu ponesou s sebou vznik mimořádných 
událostí, na které HZS ČR není dostatečně vybaven (zajištění připravenosti) nebo je vybaven jen částečně, a 
která nejsou obsahem a množstvím zcela zahrnuta do tzv. základního vybavení stanic HZS ČR nebo jednotek 
SDH vybraných obcí kategorie JPO II a JPO III, 
Záměrem vedle zodolnění území je i posílení infrastruktury složek IZS. HZS krajů vybírá jednotky SDH obcí, které 
budou čerpat podpory z programu IROP. Výběr je usměrňován tak, aby byly zařazovány jednotky SDH vybra-
ných obcí (kategorie JPO II a JPO III) dle zákona o požární ochraně, které plní úkoly v přeneseném výkonu státní 
správy a zasahují i mimo území jeho zřizovatele. Takto bude efektivně využito vybavení, protože jednotky SDH 
vybraných obcí vyjíždí častěji k zásahům, což platí i pro techniku pro zásahy z důvodu větrných smrští, silných 
námraz a sněhu. Součástí strategických cílů koncepce je také zvýšení odolnosti stanic na mimořádné události a 
optimalizace jejich umístění v ohroženém území a vybudování nových bezpečných dislokací. 
Vzhledem k vyjádřeným potřebám a cílům je nezbytný rozvoj specifických dovedností a součinnost základních 
složek IZS při řešení mimořádných událostí, konkrétně vytvoření podmínky pro zkvalitnění odborné přípravy 
základních složek IZS. Cílovými skupinami jsou příslušníci HZS ČR (příslušníci PČR, členové jednotek SDH obcí, 
vedoucí složek IZS) a také starostové obcí, členové krizových štábů a bezpečnostních rad obcí a krajů, atd. 
 

                                                             
5 Mezi ně patří jednotky HZS ČR a jednotky sboru dobrovolných hasičů (dále jen „JSDH“) vybraných obcí s tzv. územní pů-
sobností mimo území svého zřizovatele, zákonem o požární ochraně označované jako kategorie jednotek požární ochrany 
(JPO) II a III; a dále jednotky HZS podniku s územní působností, které zřizuje státní organizace, b) Policie ČR, c) poskytovatelé 
zdravotnické záchranné služby. 
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2.4.6 SWOT analýza 
 

Silné stránky Slabé stránky 

 Ve všech městech a obcích pracují neziskové 
organizace a významně se podílejí na dění. 

 Velmi pestrá spolková činnost – sportovní, kul-
turní a společenské akce. 

 Fungující střediska volného času v Hlučíně, Bo-
laticích a Kravařích, církevní centra a nabídka 
kroužků pro děti a mládež. 

 Udržování a obnovování mnoha tradic, folkloru 
a náboženských svátků. 

 Rozvinutá péče o místní dědictví (oprava pamá-
tek, péče o krajinu), a jeho interpretace a pre-
zentace. 

 Sdružení obcí Hlučínska pořádající řadu spole-
čenských, kulturních a vzdělávacích akcí.  

 Rozvinutá přeshraniční česko-polská spolupráce 
na úrovni spolků, obcí, svazků obcí a MAS.  

 Klidné místo pro život, vyšší bezpečnost, nižší 
kriminalita v rámci MSK. 

 Existence Policie ČR, Městské policie, speciali-
zovaného pracoviště krizového řízení, složek IZS 
v území. 

 Jednotky Sborů dobrovolných hasičů v obcích. 
 Dlouhodobý zájem obcí o meziobecní spoluprá-

ci v oblasti bezpečnosti. 

 Nedostatky v zázemí a činnosti neziskových or-
ganizací – absence vhodných prostor a vybave-
ní. 

 Stárnoucí členská základna, menší zájem 
zejména u mládeže o zapojení se do spolkových 
aktivit. 

 Omezené možnosti trávení volného času pro 
děti a mládež hlavně v menších obcích. 

 Nerozvinuté možnosti trávení volného času pro 
seniory v některých obcích. 

 Nedostatečné financování neziskového sektoru. 
 Nedostatečná propagace spolkové činnosti a 

pořádaných akcí. 
 Rostoucí kriminalita a častější sociopatologické 

jevy (alkoholismus, drogy, kouření, xenofobie). 
 Snížené počty policistů a z toho plynoucí nedo-

statečné preventivní represivní působení bez-
pečnostních složek přímo v terénu. 

 Neexistující společná koncepce prevence krimi-
nality a zajišťování veřejného pořádku. 

 Lokality s nedostatečně zajištěnou bezpečností 
chodců a cyklistů (cyklostezky vedoucí po hlav-
ních silnicích). 

 Neexistující koncepce odchytu toulavých zvířat. 
Příležitosti Ohrožení 

 Podpora obcí i podnikatelů v činnosti společen-
sky prospěšných organizací, poskytnutí prostor, 
vybavení, finanční podpora apod. 

 Společná prezentace volnočasových aktivit při-
láká více místních i přespolních zájemců. 

 Zapojování dětí a mladých lidí do spolkové čin-
nosti a rozvoje obce. 

 Podpora občanské společnosti v oblastech, kte-
ré nedokáže řešit samospráva. 

 Rozvoj dobrovolnictví, filantropie.  
 Cílená podpora zdravého životního stylu. 
 Cílená podpora podnikavosti a kreativity mláde-

že. 
 Spolupráce obcí, škol, podnikatelského a ne-

ziskového sektoru. 
 Možnost meziobecní spolupráce v oblastech 

společné Městské policie, budování cyklostezek, 
problematiky volně pobíhajících psů. 

 Vytvoření společných programů prevence 
v oblasti BESIP a veřejného pořádku. 

 Využití dotačních programů pro rozvoj regionu 
v oblasti bezpečnosti. 

 Zánik společenského a kulturního života a zhor-
šování mezilidských vztahů na venkově 
v důsledku pasivity a neochoty obyvatel zapojit 
se do dění v obci. 

 Nedostatek možností trávení volného času – 
zvyšování rizika sociopatologických jevů (krimi-
nalita, závislosti atd.) a sociálního vyloučení. 

 Nízká podpora neziskového sektoru za strany 
státu a obcí. 

 Zánik spolků v obci z důvodu stárnutí členské 
základny, neatraktivního zaměření pro mladší 
generaci. 

 Rušení kulturních, sportovních a společenských 
akcí z důvodu nezájmu a nedostatku financí. 

 Zvyšování dopravní nehodovosti. 
 Zvyšování kriminality. 
 Snižování pocitu bezpečí občanů. 
 Prohlubování nedostatku financí v obcích na 

zajišťování bezpečnosti. 
 Nekompetentní změny zákonů. 
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2.5 Technická infrastruktura 
Při analýze stavu technické infrastruktury byla využita statistická data, důležité byly ovšem také údaje uvedené 
zástupci samospráv, které napomohly identifikovat hlavní a aktuální problémy v této oblasti.  
   
Tabulka 23: Vybavenost obcí technickou infrastrukturou 

Obec Kanalizace ČOV Vodovod Plynofikace 

Bělá jednotná dešťová a splašková  A A 
Bohuslavice jednotná dešťová a splašková  A A 
Bolatice jednotná dešťová a splašková A A A 
Darkovice jednotná dešťová a splašková  A A 
Děhylov jednotná dešťová a splašková  A A 
Dobroslavice jednotná dešťová a splašková  A A 
Dolní Benešov jednotná dešťová a splašková A A A 
Hať oddělená dešťová a splašková A A A 
Hlučín oddělená dešťová a splašková A A A 
Hněvošice jednotná dešťová a splašková  A A 
Chlebičov jednotná dešťová a splašková A A A 
Chuchelná jednotná dešťová a splašková A A A 
Kobeřice jednotná dešťová a splašková A A A 
Kozmice jednotná dešťová a splašková  A A 
Kravaře oddělená dešťová a splašková A A A 
Ludgeřovice oddělená dešťová a splašková A1 A A 
Markvartovice jednotná dešťová a splašková  A A 
Oldřišov oddělená dešťová a splašková A A A 
Píšť jednotná dešťová a splašková  A A 
Rohov jednotná dešťová a splašková  A A 
Služovice jednotná dešťová a splašková  A A 
Strahovice jednotná dešťová a splašková  A A 
Sudice oddělená dešťová a splašková A A A 
Šilheřovice oddělená dešťová a splašková A A A 
Štěpánkovice jednotná dešťová a splašková A A A 
Třebom jednotná dešťová a splašková  A  
Velké Hoštice oddělená dešťová a splašková A A A 
Vřesina jednotná dešťová a splašková A A A 
Závada jednotná dešťová a splašková  A A 

MAS Hlučínsko 8 oddělená kanalizace 
21 jednotná kanalizace 15 29 29 

A – ano, v obci má dané zařízení své sídlo nebo pobočku, 1 – napojení na ČOV v Petřkovicích 
Zdroj: ČSÚ 2013, vlastní šetření 
 
Zásobování vodou je zajištěno ve všech obcích, je řešeno vodovodním řadem. Podíl obyvatel napojených na 
vodovod se téměř ve všech obcích blíží 100%. Některé domácnosti využívají vlastní studny pro pitnou, častěji 
pak pro užitkovou vodu. Vodovodní síť v obcích je buď napojena na nadregionální vodárenskou soustavu – 
Ostravský oblastní vodovod (OOV), nebo jsou obce zásobovány vodou z vlastních zdrojů. 
Problematická je situace v Bolaticích, Hlučíně, Kobeřicích a Píšti. Pro bezproblémové zajištění zásobování vodou 
je zde potřeba zrealizovat následující opatření. 
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Tabulka 24: Požadavky obcí v oblasti zásobování vodou 

Obec Požadavek 
Bolatice Výstavba nových vrtů pitné vody; Přivaděč z Dolního Benešova; Rekonstrukce přivaděče 

pitné vody z vlastních vrtů; Rekonstrukce vodojemu 
Hlučín Nový podzemní vodní zdroj 
Kobeřice Oprava "starého" vodojemu; Rekonstrukce stávajících vrtů a přivaděče do obce; Oprava 

stávajících vodovodních řadů v obci 
Píšť Rekonstrukce úpravny pitné vody a zřízení hlubinného vrtu HV 3 

Zdroj: vlastní šetření, komunitní plánování 2013-15 
 
Povinnost čištění odpadních vod ukládá obcím nad 2000 obyvatel směrnice o čištění odpadních vod. Možnosti 
odkanalizování jsou: společná dešťová i splašková kanalizace, oddělená dešťová i splašková kanalizace.  Existují 
dvě možnosti řešení čištění odpadních vod – centrální a decentrální čištění odpadních vod, přičemž v praxi se 
používá i kombinace těchto možností. V území Hlučínska se obce uchylovaly výhradně k centralizovanému 
řešení čištění odpadních vod. 
Většina obcí (14) má vybudovanou pouze dešťovou kanalizaci, do níž ústí splašky domácností – přepady ze 
septiků, společně pak odtékají do vodotečí.  
Oddělenou dešťovou a splaškovou kanalizaci s následným přečištěním má 8 obcí – Hať, Hlučín, Kravaře, Ludge-
řovice, Oldřišov, Sudice, Šilheřovice a Velké Hoštice, společnou kanalizaci se zaústěním do ČOV pak 7 obcí - 
Bolatice, Dolní Benešov, Chlebičov, Chuchelná, Kobeřice, Štěpánkovice a Vřesina. Zejména u novostaveb 
v obcích, kde není zajištěno centrální čištění, byly vybudovány domácí čistírny odpadních vod. 
Především vysoká nákladnost a nedostatek finančních prostředků v rozpočtech obcí s nižším počtem obyvatel 
limituje přikročení k realizaci vybudování kanalizace a čistírny odpadních vod. 
 
Tabulka 25: Požadavky obcí v oblasti  kanalizace a ČOV 

Obec Požadavek 
Bohuslavice ČOV + oddělená splašková kanalizace 
Bolatice Rekonstrukce kanalizace 
Darkovice Splašková kanalizace a ČOV 
Děhylov Rekonstrukce stávající a výstavba části kanalizace; Vybudování malé ČOV pod 50 EO 
Dolní Benešov Kanalizace v Zábřehu 
Hlučín Nová kanalizace; Čistírna odpadních vod, příp. přečerpávací stanice 
Hněvošice ČOV + splašková kanalizace 
Chlebičov Zatrubnění příkopy kanalizace  
Chuchelná Oddělená kanalizace + biologická a mechanická ČOV 
Kobeřice Odkanalizování lokalit Horní a Dolní Olšina, Příkopy a Chaloupky; Monitoring kanalizace 

(čištění, monitoring, případná oprava kanalizace); Opravy stávajících kanalizačních řadů 
Kozmice Výstavba ČOV 
Kravaře Rekonstrukce stávající dešťové kanalizace 
Markvartovice Nová kanalizace 
Píšť Odkanalizování obce a výstavba ČOV 
Rohov ČOV - biologická 
Služovice ČOV - projektová dokumentace 
Strahovice Oddílná kanalizace a ČOV 
Šilheřovice Prodloužení splaškové kanalizace; Nová splašková kanalizace - ul. Kostelní 
Velké Hoštice Dokončení splaškové kanalizace 
Zdroj: vlastní šetření, komunitní plánování 2013-15 
 
V minulých letech docházelo k investicím na zlepšení stavu kanalizace, také za přispění dotačních programů, 
např. v obcích Hať, Oldřišov, Píšť, Kobeřice (částečně).  
Výstavba nebo rekonstrukce kanalizace a ČOV je plánována v následujících obcích. 
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Plynofikace byla provedena na Hlučínsku ve všech obcích s výjimkou Třebomi. Přes nadprůměrný podíl plynofi-
kace se však spíše snižoval podíl domácností, které používají plyn k topení vlivem zdražování této komodity 
v minulých letech. 
Území MAS je v celém rozsahu zajištěno elektrickou energií, případné budoucí požadavky na zvýšenou spotře-
bu by měly být bez problémů pokryty. Vzhledem k tomu, že nebyly zaznamenány problémy s tímto druhem 
energie, nebyla tato položka uvedena v souhrnné tabulce ani v problémech. Výpadky proudu nejsou běžné. 
Jistým problémem pro rozvodnou síť může být rozvoj větrné a solární energetiky. 
Systém vytápění je decentralizovaný s individuálním vytápěním rodinných domů. Základním palivem po výrobu 
tepla a ohřev teplé užitkové vody je zemní plyn, dále tuhá paliva jako dřevo, uhlí a flot, zřídka elektrická ener-
gie. Soustava centralizovaného zásobování teplem (CZT) je ve městě Hlučíně provozována společností TEPLO 
Hlučín, s.r.o. Alternativní zdroje ohřevu (tepelné čerpadlo, biomasa) používají pouze soukromé subjekty.  
Telekomunikační síť je plně digitalizována, všem obyvatelům ORP je umožněno napojení na fixní linky. Pokrytí 
území signály jednotlivých provozovatelů sítí (síť T-Mobile, Telefónica O2, Vodafone) je obecně velmi dobré. 
Připojení k internetu je zajišťováno pomocí pevného připojení ADSL, mobilních operátorů a velkou roli v této 
oblasti hrají lokální poskytovatelé wi-fi – XLnet, s.r.o., Fifejdy.net, Hlucin.net, Ha-vel internet s.r.o., MJanik.net, 
s.r.o., CZFreeNetOPAVA, MDMNet, NETYX, OpavaNet a.s., petřkovice.net, SlezskyNET, StepankoviceNET. 
K technické infrastruktuře patří také kvalitní veřejné osvětlení, které přispívá k bezpečnosti obyvatel. Stávající 
veřejné osvětlení již v některých obcích zastarává a k jeho optimálnímu stavu nedostačuje běžná údržba. Re-
konstrukce veřejného osvětlení je plánována např. v Děhylově, Hlučíně, Kobeřicích, Kozmicích, Píšti a Velkých 
Hošticích. 
Stav místního rozhlasu je nevyhovující v Bolaticích, Píšti a Vřesině.  
 
Tabulka 26: Požadavky obcí v oblasti  veřejného osvětlení a rozhlasu 

Obec Požadavek 
Bolatice Rekonstrukce místního rozhlasu 
Děhylov Rekonstrukce veřejného osvětlení 
Hlučín Rekonstrukce veřejného osvětlení 
Kobeřice Rekonstrukce veřejného osvětlení, Krizové řízení s napojením na rozhlas (varovný systém) 
Kozmice Rekonstrukce veřejného osvětlení 
Píšť Rekonstrukce veřejného osvětlení; Rekonstrukce místního rozhlasu 
Strahovice Rekonstrukce veřejného osvětlení; Rekonstrukce místního rozhlasu 
Velké Hoštice Rekonstrukce veřejného osvětlení 
Sudice Bezdrátový rozhlas 

Zdroj: vlastní šetření, komunitní plánování 2013-15 
 

2.5.1 Obnovitelné zdroje energie 
I když se v posledních letech obecně rozvíjela výroba energie z obnovitelných zdrojů, zaostává území za svým 
potenciálem a nejsou zde ani záměry na výstavbu nových významnějších energetických zdrojů. Výjimku tvoří 
soukromá větrná elektrárna v Hati s výkonem 2 MW postavená koncem roku 2012 a soukromá větrná elektrár-
na v Oldřišově s výkonem 2 MW, jež bude dokončená koncem roku 2014.  
Významným distribučním uzlem elektrické energie ve Správním obvodu ORP Hlučín je rozvodna R 110/22kV 
v Dolním Benešově. V obcích jsou provozovány malé soukromé fotovoltaické elektrárny s výkonem v řádech 
většinou tisícin, maximálně setin MW. Výjimkou jsou fotovoltaické elektrárny v Chlebičově (s celkovým instalo-
vaným výkonem provozovny 1,0 MW) v Bolaticích (0,474 MW), Hlučíně (0,18 MW), Kobeřicích (0,12 MW), 
Třebomi (0,12 MW). 
V Kozmicích je malá vodní elektrárna (EKO Kolečko a syn s.r.o., 0,0275 MW), druhá MVE je ve Velkých Hošticích 
(Rudolf Šindler, 0,022 MW). 
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Tabulka 27: Přehled obnovitelných zdrojů elektrické energie na území MAS (přehled provozoven k platným licen-
cím k výrobě elektřiny) 

Obec 
Solární energie Větrná energie Vodní energie 

Počet provo-
zoven 

Výkon 
(MW) 

Počet provo-
zoven 

Výkon 
(MW) 

Počet provo-
zoven –  

Výkon 
(MW) 

Bělá 1 0,004     
Bohuslavice 5 0,052     
Bolatice 21 0,700     
Darkovice 2 0,010     
Děhylov 2 0,012     
Dobroslavice 2 0,022     
Dolní Benešov 5 0,091     
Hať 7 0,039 1 2   
Hlučín 47 0,516     
Hněvošice 2 0,015     
Chlebičov 4 1,014     
Chuchelná 2 0,011     
Kobeřice 22 0,438     
Kozmice 6 0,047   1 0,275 
Kravaře 20 0,209     
Ludgeřovice 25 0,206     
Markvartovice 8 0,060     
Oldřišov 4 0,026 1 2   
Píšť 9 0,061     
Rohov 6 0,061     
Služovice 6 0,035     
Strahovice 1 0,004     
Sudice 2 0,065     
Šilheřovice 3 0,066     
Štěpánkovice 20 0,151     
Třebom 2 0,143     
Velké Hoštice 17 0,271   1 0,022 
Vřesina 8 0,036     
Závada 0      

MAS Hučínsko 259 4,365 2 4 2 0,0297 
Zdroj: ERÚ 2014  
 
Počet obcí s vybudovanou technickou infrastrukturou řadí oblast MAS Hlučínsko na přední místa. Tento stav (i 
v případě průměru oblasti MAS) svědčí o vysoké úrovni technické vybavenosti, což je dobrým předpokladem 
pro rozvoj území. 
Kompletní technickou infrastrukturou disponuje 14 obcí: Bolatice, Dolní Benešov, Hať, Hlučín, Chlebičov, 
Chuchelná, Kravaře, Ludgeřovice, Oldřišov, Sudice, Šilheřovice, Štěpánkovice, Velké Hoštice a Vřesina. To ovšem 
neznamená, že uvedené obce v této oblasti nevykazují další potřeby. Již vybudovanou technickou infrastrukturu 
je potřeba neustále rekonstruovat a doplňovat o nové úseky podle aktuálních potřeb. 
Nedostatky jsou zejména u menších obcí, hlavně v oblasti čištění odpadních vod. 



 

60 
 
 

2.5.2 SWOT analýza 
 

Silné stránky Slabé stránky 

 Ve všech obcích je zajištěno zásobování pitnou 
vodou. 

 Zvyšující se podíl obcí s ČOV.  
 Všechny obce s výjimkou Třebomi jsou 

lynoukovány.  
 Bezproblémové zásobování elektrickou energií. 
 Zvyšující se podíl obnovitelných zdrojů pro vytá-

pění budov. 

 Nedostatečný podíl obcí i domácností připoje-
ných na čistírnu odpadních vod. 

 Vysoký podíl využívání fosilních paliv v kotlích 
s nedokonalým spalováním pro vytápění do-
mácností a veřejných budov. 

 Oblast zaostává za svým potenciálem v oblasti 
výroby energie z obnovitelných zdrojů. 

 Zastaralé veřejné osvětlení v mnoha obcích. 

Příležitosti Ohrožení 

 Řešení čištění odpadních vod, včetně řešení 
decentralizovanými způsoby čištění. 

 Modernizace topenišť znamená efektivní spalo-
vání, úspory a menší dopady na životní prostře-
dí. 

 Podpora využívání šetrnějších způsobů vytápění 
a zateplení domů. 

 Kombinace úspor a využití místních zdrojů ener-
gie je cestou ke zvýšení energetické a materiá-
lové soběstačnosti. 

 Vysoká nákladnost a nedostatek finančních pro-
středků v rozpočtech obcí s nižším počtem oby-
vatel zamezí vybudování kanalizace a čistírny 
odpadních vod.  

 Zvyšování zátěže a znečištění vod v důsledku 
neřešení čištění odpadních vod v obcích. 

 Trend návratu k vytápění tuhými palivy 
z důvodu vysokých cen plynu. 

 Postupné zastarávání technické infrastruktury. 
 Vysoká závislost na vnějších zdrojích energie 

spojená s nestabilitou cen a dodávek, i nejisto-
tou ve společnosti. 
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2.6 Dopravní infrastruktura 

2.6.1 Silniční doprava 
Nejvýznamnější dopravní tepnou v oblasti MAS Hlučínsko je silnice první třídy I/56, která zde tvoří spojnici mezi 
Ostravou a Opavou. Na této spojnici leží nejvýznamnější města MAS – Kravaře, Dolní Benešov a Hlučín. Intenzi-
ta dopravy na této silnici je cca 9000 vozidel/den, záleží na konkrétním úseku. Na tuto silnici se napojují menší 
komunikace II. a III. Třídy, které tvoří hlavní dopravní síť zajišťující spojení jednotlivých obcí. Intenzita dopravy 
na těchto silnicích je nižší než 3500 vozidel za den. Spojení s Polskem je zajištěno další silnicí I. třídy (46), která 
vede z Opavy do Sudic. Intenzita dopravy na této komunikaci je však relativně nízká (odpovídá běžným intenzi-
tám na silnicích II. či III. Kategorie). Dopravní zatížení je 1300 (Sudice – Rohov) až 2500 (Kobeřice – Opava) vozi-
del za den, v hraničním úseku (Sudice – hranice ČR) do 650 vozidel/den. Problematický je úsek v obci Služovice.  
V ÚPN VÚC i v územních plánech obcí jsou uvedeny přeložky silnice I/46 mimo obytné území Služovic, Hněvošic, 
Rohova a Sudic. V prostoru Kobeřic prochází část této přeložky kolem sádrovcových dolů – přes území Polska. 
Silnice I/56 prochází centry obcí, což je nevyhovující stav vzhledem k vysokému počtu vozidel, které zde projíž-
dějí. K řešení tohoto problému by mohla napomoci přeložka silnice I/56. Ta je uvedena také v Koncepci rozvoje 
dopravní infrastruktury Moravskoslezského kraje (2008). V současné době má Ředitelství silnic a dálnic zpraco-
vány technické studie (v rámci tzv. studií dlouhých tahů), které navrhují změnu trasy stávající silnice I/56 (v 
úseku Opava-Ostrava) tak, aby procházela mimo zastavěné území a odpovídala parametrům čtyřpruhové rych-
lostní silnice. Jedná se ovšem zatím pouze o technickou studii, termín realizace výstavby není stanoven.  
Problematice negativních vlivů dopravy – znečištění ovzduší a hluk – se věnuje kapitola 2.8 Životní prostředí. 
Další vytíženou silnicí je II/467 Kobeřice – Kravaře – Štítina – Nové Sedlice. Dopravní zatížení je přes 3100 vozi-
del za den, v průjezdu Kravařemi přes 3800-4900 vozidel vozidel/den. 
 
Obrázek 3: Intenzita dopravy  

Zdroj: ŘSD, 2010 
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Tabulka 28: Problematický stav dopravní infrastruktury  
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Bělá    A      
Bohuslavice   A A A A  A  
Bolatice  A  A  A A   
Darkovice  A  A    A  
Děhylov   A       
Dobroslavice  A A   A A   
Dolní Benešov   A A  A    
Hať  A  A   A   
Hlučín    A  A A A  
Hněvošice  A A A A A A   
Chlebičov    A    A  
Chuchelná  A  A  A A   
Kobeřice  A A  A A  A  
Kozmice  A A A A A A   
Kravaře   A A A A    
Ludgeřovice      A    
Markvartovice  A  A    A  
Oldřišov   A A A A    
Píšť  A A  A     
Rohov    A A     
Služovice  A  A A A A A  
Strahovice  A  A A A  A  
Sudice  A A A A A    
Šilheřovice  A A A A  A A  
Štěpánkovice  A  A  A    
Třebom     A     
Velké Hoštice    A    A  
Vřesina  A A A A A A A  
Závada  A  A  A  A  
MAS Hlučínsko 0 17 13 23 14 18 10 12 0 

Zdroj: ČSÚ 2013, vlastní šetření 2014 
 
Problematiku spojenou s kvalitou a intenzitou dopravy na silnicích I., II. a III. Třídy nemůže obec sama řešit, 
protože vlastníkem dálnic a silnic I. třídy je stát, vlastníkem silnic II. a III. Třídy je příslušný kraj (MSK).  
Obec tedy může ovlivňovat kvalitu a bezpečnost komunikací IV. Třídy, chodníky, přechody pro chodce, cyklos-
tezky a cyklotrasy. Kvalitní komunikace IV. Třídy přispívají k bezpečnosti obyvatel a návštěvníků a přispívají také 
k image obce. 
Dopravní infrastruktura je problémem ve všech obcích MAS. Ani v jedné obci nelze její stav označit jako bez-
problémový. Nejčastějším problémem je havarijní stav povrchu vozovek (23 obcí) – výtluky a vyjeté koleje, 
dalším problémem jsou nepřehledné křižovatky (v 18 obcích) a úzká vozovka (v 17 obcích). I další problémy jako 
nezpevněná krajnice. Chybějící chodníky či chybějící přechody pro chodce na frekventovaných silnicích předsta-
vují významné bezpečnostní riziko pro obyvatele obcí. Potřebné je také řešení dopravy v klidu, tzn. Parkování. 
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Tabulka 29: Požadavky obcí v oblasti  dopravní infrastruktury 
Obec Potřeba 
Bělá Opravy chodníků a vjezdů, opravy místních komunikací; Opravy místních komunikací 
Bohuslavice Rekonstrukce místních komunikací; Vybudování parkoviště v zastavěné části obce 
Bolatice Výstavba parkovacích ploch a nové točny autobusů v Borové; Oprava místních komunikací 

– Padoly, Lesní, Sadová, Třešňová, K lesu, Družstevní; Vybudování chodníků; Bezpečnost 
dopravy – inteligentní semafory  

Darkovice Výstavba a oprava komunikací a chodníků 
Děhylov Rekonstrukce chodníků; Rekonstrukce komunikací; Zvýšení bezpečnosti dopravy 
Dobroslavice Oprava místních komunikací; Chodník na ulici Přerovská; Křižovatka v centru obce  
Dolní Benešov Revitalizace osady Míru – odstavné plochy a komunikace; Rekonstrukce komunikací; Re-

konstrukce chodníků; Kruhový objezd u kaple (včetně přeložek sítí) 
Hať Oprava komunikace Lomená; Opravy polních komunikací na základě KPÚ; Vybudování 

chodníků II/496 
Hlučín Parkovací dům; Obchvat města; Opatření na průtahu městem I/56 – semafory u autobu-

sového terminálu; Rekonstrukce mostů; Opravy silnic a komunikací ve městě; Rekonstruk-
ce komunikace za Mountfieldem; Parkoviště u sportovní haly; Oprava schodiště a 
chodníku kolem KD Hlučín; Propojení ul. Cihelní s Dukelskou; Chodník na ul. Okrajová; 
Chodník pro pěší Malánky – hřbitov Březiny; Semafory u ATH 

Hněvošice Rekonstrukce místních komunikací 
Chuchelná Infrastruktura pro bydlení – ul. Masarykova a Družstevní; Dokončení chodníků; Oprava 

místních komunikací po kanalizaci; Autobusové zastávky 
Kobeřice Oprava chodníků; Vybudování parkoviště; Opravy cest – Příkopy, Hlučínská, Záhumenní, 

Jasanová, Dubová; Vybudovat nové cyklostezky v intravilánu i extravilánu s napojením na 
již dříve vybudované; Vybudovat další bezpečné přechody pro chodce, retardéry a semafo-
ry pro snížení rychlosti na všech vjezdech do obce; Rekonstrukce polních cest v rámci KPÚ 

Kozmice Rekonstrukce polních cest v rámci KPÚ; Prodloužení chodníků – ul. Poručíka Hoši; Opravy 
místních komunikací 

Kravaře Rekonstrukce cest a chodníků 
Ludgeřovice Obnova Farské cesty a související výsadba 
Markvartovice Opravy komunikací po vybudování kanalizace 
Oldřišov Oprava místních komunikací; Oprava chodníků; Rekonstrukce polních cest Alejní, Za Hum-

ny, Hněvošická cesta 
Píšť Obnova a rekonstrukce komunikací příhraničního prostoru obce Píšť 
Služovice Chodník Služovice – Vrbka; Vybudování manipulačních ploch u bytových domů; Rekon-

strukce a úpravy stávajících komunikací; Opatření pro zvýšení bezpečnosti na komunika-
cích v obci 

Strahovice Oprava komunikací 
Sudice Oprava komunikace Sudice – Stěbořice Velké – 1,5 km; Oprava místních komunikací 
Šilheřovice Vybudování chodníků; Rekonstrukce komunikací; Rekonstrukce autobusové zastávky a 

dopravní značení 
Třebom Oprava chodníků; Oprava místních komunikací 
Velké Hoštice Rekonstrukce komunikací; Oprava místních komunikací 
Vřesina Oprava místních komunikací; Chodníky na Chabovci; Vybudování nových přechodů; Nové 

autobusové zastávky 
Závada Oprava komunikací 

Zdroj: vlastní šetření, komunitní plánování 2013-15 
 

2.6.2 Železniční doprava 
Územím prochází železniční trať 317 vedoucí z Opavy do Hlučína a 318 z Kravař do Chuchelné. Vlakové zastávky 
jsou v obcích Velké Hoštice, Kravaře, Kravaře-Kouty, Štěpánkovice, Bolatice, Chuchelná, Dolní Benešov-Zábřeh, 
Dolní Benešov, Kozmice, Hlučín. 
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Na trase Opava – Hlučín projede denně (v pracovních dnech i o víkendech) 20 spojů (v každém směru) 
s hodinovou frekvencí.  
Na trase Kravaře – Chuchelná je situace obdobná, v pracovních dnech zde projede 20 spojů v hodinových inter-
valech v každém směru, o víkendech jsou ubrány časné ranní spoje, takže zde projede 18 spojů ve směru Krava-
ře – Chuchelná a 19 spojů v opačném směru.  
Podle Koncepce rozvoje dopravní infrastruktury Moravskoslezského kraje (2008) je jedním z výhledových ná-
mětů pro sledovanou oblast prověření možné obnovy kolejového propojení železničních tratí v česko-polském 
příhraničí pro vazby Opava – Kravaře – Chuchelná – Krzanowice – Racibórz. Dalšími náměty je vybudování za-
stávky Dolní Benešov–U kaple nebo upravení trati Hlučín – Opava pro smíšený provoz nákladní dopravy a vlako-
tramvají. Předpokládá se propojení této trati se železniční nebo tramvajovou sítí v Ostravě. Trať Hlučín – Opava 
by měla být ve vytipovaných úsecích zdvoukolejněna, protože se předpokládá taktová doprava ve špičce s 15 
min intervalem v jednom směru. Doba jízdy Hlučín – Opava se zkrátí ze 40 na 30 minut. Jedná se ovšem o fi-
nančně náročné záměry, které jsou pouze ve fázi námětů a termín jejich realizace není stanoven. 
Moravskoslezský kraj má vypracovaný Plán dopravní obslužnosti Moravskoslezského kraje vydaný v listopadu 
2011. Tento strategický dokument stanoví pro MAS Hlučínsko následující priority: zajištění návaznosti mezi 
železniční a autobusovou dopravou v relaci Kravařsko – Ostrava (zajištění pravidelného autobusového spojení 
severního okolí Kravař – Kravaře – Štítina, případně Háj ve Slezsku s návazností na vlakovou dopravu Esko, 
optimalizace autobusové dopravy v oblasti, větší propojení se železnicí). 
V této souvislosti je plánována nová železniční zastávka Dolní Benešov-Sídliště. Stavba je v souladu s územním 
plánem, avšak z finančních důvodů se prozatím nerealizuje. Žádný stupeň stavební dokumentace dosud není 
zpracován. Dokončení stavby zlepší dostupnost železniční dopravy v Dolním Benešově, realizace bude mít také 
vliv na zvýšení rychlosti železniční dopravy v na trati č. 317 (Opava východ – Hlučín). 
 

2.6.3 Autobusová doprava 
Autobusová doprava je na území MAS zajišťována dopravními společnostmi TQM – holding s.r.o. (směr Opava) 
a Arriva Morava a.s. (ve směru Ostrava). Tato doprava je zařazena do integrovaného dopravního systému ODIS. 
V některých případech – u obcí na periferii a především o víkendech a svátcích je četnost spojů považována za 
nedostatečnou.  
Také z tohoto důvodu obce dlouhodobě usilují o udržení frekvence spojů a zkvalitnění autobusové dopravní 
obslužnosti a propojení mezi nimi navzájem a především napojení na městská centra Opavu a Ostravu. Předmě-
tem zájmu je také zlepšení návaznosti spojů autobusové a železniční dopravy. Provozovatelé MHD požadují 
uhradit zvýšení nákladů spojené se zvýšením počtu spojů po obcích, které se k dalšímu růstu nákladů na dopra-
vu staví rezervovaně. 
 

2.6.4 Letecká doprava 
Na území regionu Hlučínska jsou 3 letištní areály (Dolní Benešov – Zábřeh, Hať a Velké Hoštice). Letiště v Dolní 
Benešově – Zábřehu je veřejným vnitrostátním letištěm, provozuje jej Slezský aeroklub Zábřeh.  
 

2.6.5 Cyklodoprava 
Cyklodoprava je také na Hlučínsku nedílnou součástí dopravy a to nejen v sídlech, ale i mezi nimi. Přestože se 
v posledních letech podařilo v území MAS realizovat několik úseků cyklostezek, přesto je jejich stávající síť ne-
dostatečná a není zajištěna bezpečnost cyklistů. Nebezpečí představuje i časté vedení cyklostezek v trasách 
frekventovaných silnic. Oblast je protkána sítí značených cyklotras, jedná se především o trasy, které jsou vede-
ny po silnicích místního významu. Při jižním okraji oblasti vede páteřní cyklotrasa 55 Slezská magistrála, která 
vede z Jeseníku, v naší oblasti pokračuje po místních komunikacích a nových cyklostezkách kolem zámku ve 
Velkých Hošticích a golfového hřiště a zámku v Kravařích. Poté po nové cyklostezce k Mokrým Lazcům (již mimo 
území MAS Hlučínsko) a dále místní komunikaci přes Háj ve Slezsku do Jilešovic, odkud pokračuje podél vodní 
nádrže v Hlučíně, na jejímž konci se napojuje na Jantarovou stezku č. 5. Jantarová stezka spojuje Krakov a Ví-
deň, na území MAS se jedná o úsek od Hlučína přes Darkovičky, Darkovice, Hať k polské hranici. Další důležitou 
trasou je cyklotrasa č. 552 vedoucí z Opavy do Ratiboře. Trasa vede přes Chlebičov, Kobeřice opět k polské 
hranici. Tato trasa je vedena mimo komunikace pro motorová vozidla. Na tuto páteřní síť je napojena celá řada 
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dílčích tras. Některé z nich využívají blízkosti s Polskem a vytvářejí turisticky zajímavé okruhy vedoucí po území 
obou států.  
Pro zajištění kvalitního a bezpečného cyklistického provozu zejména za prací, ale i k rekreaci je potřeba dobu-
dovat ve vybraných úsecích další cyklostezky a cyklotrasy a věnovat dostatečnou péči stávajícím úsekům, včet-
ně doprovodné infrastruktury – značení, mapy, stojany, atd. Velká část obcí je připravena v příštích letech 
realizovat tyto projekty.  
 
Tabulka 30: Požadavky obcí na budování cyklostezek a cyklotras 

Obec Požadavek 
Bohuslavice Vybudování cyklostezky Bohuslavice – Dolní Benešov 
Bolatice Vybudování cyklostezek Bolatice – Kravaře – Benešov a Bolatice – Bohuslavice 

Dolní Benešov 
Vybudování cyklostezek Dolní Benešov – Bolatice a Dolní Benešov – Bohuslavice 
Vybudování cyklostezky Dolní Benešov – Kravaře 

Hlučín Vybudování cyklostezek 
Kobeřice Vybudování cyklostezek v obci Kobeřice a  Kobeřice – Svoboda 
Kozmice Vybudování cyklostezky Kozmice – Hlučín 
Kravaře Vybudování cyklostezky Kravaře – Kouty – Zábřeh – Dolní Benešov 
Oldřišov Vybudování cyklostezky Oldřišov – Opava 

Píšť Vybudování spojovacího chodníku a cyklostezky mezi obcí a polskou obcí Owsiszcze, mezi 
obcí a pilou s návazností na obce Bělá a Závada 

Rohov Vybudování cyklostezek Rohov – Sudice, Rohov – Strahovice, Rohov – Kobeřice, Rohov – 
Krzyzanowice 

Služovice Vybudování a rekonstrukce sítě cyklostezek a cyklotras 
Strahovice Vybudování cyklostezky Strahovice – Chuchelná, Strahovice – Rohov 
Šilheřovice Rekonstrukce povrchu cyklostezek 
Vřesina Vybudování cyklostezky Píšť – Vřesina – Hlučín 

Sudice Vybudování cyklostezky Sudice – Rohov – Krzanowice, Sudice – Sciborzice Wielkie, Sudice – 
Třebom, Sudice – Pietraszyn 

Zdroj: vlastní šetření a komunitní plánování 2013-15 
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2.6.6 SWOT analýza 
 

Silné stránky Slabé stránky 
 Hustá síť silnic, územím probíhají důležité 

komunikace spojující centra Opavu a Ostravu. 
 Dobrá dopravní obslužnost, zejména pro ob-

ce v blízkosti Opavy a Ostravy. 
 Vybudované cyklostezky v některých obcích, 

síť cyklotras. 
 Probíhající opravy cest. 
 Prosazování bezpečnostních prvků na komu-

nikacích. 
 Blízké napojen na dálnici. 

 Vysoká intenzita dopravy na silnicích I. třídy (I/56 
a I/46), které nejsou dostatečně zkapacitněné a 
vedou zastavěnými částmi obcí. 

 Špatný stav silnic nižších tříd, místních komunikací 
a některých dopravních staveb ve většině obcí. 

 V některých obcích nejsou vytvořeny bezpečné 
podmínky pro chodce (chybějící chodníky, pře-
chody atd.) a cyklisty (chybějící cyklostezky). 

 Horší dostupnost hromadnou dopravou v obcích 
na periferii regionu. 

Příležitosti Ohrožení 

 Rekonstrukce silnic, realizace plánované pře-
ložky silnic I/56 a I/46 – zvýšení bezpečnosti a 
snížení znečištění životního prostředí, hluku v 
obcích. 

 Využívání nákladní železniční dopravy. 
 Další rozvoj cyklodopravy pro cesty do za-

městnání i turistické cyklostezky a cyklotrasy.  
 Realizace opatření na zvýšení bezpečnosti na 

komunikacích. 
 Modernizace hromadné dopravy s nižším 

ekologickými dopady a ekonomickými úspo-
rami. 

 Doplnění systému hromadné dopravy, zlep-
šení návaznosti mezi vlakovou a autobusovou 
dopravou na úrovni ODIS, zejména pak v peri-
ferních územích. 

 Odkládání oprav z důvodu nedostatku finančních 
prostředků znamená havarijní stav silnic a do-
pravních staveb. 

 Nezájem ze strany vlády ČR o vybudování rych-
lostní komunikace I/56 

 Omezování železniční dopravy, snaha o rušení 
regionálních tratí. 

 Zrušení některých autobusových spojů. 
 Zhoršení dopravní obslužnosti s negativním vlivem 

na dostupnost zaměstnání, škol, úřadů atd. a na 
růst individuální automobilové dopravy s negativ-
ními dopady na životní prostředí. 

 Růst intenzity dopravy (hlavně nákladní) a absen-
ce obchvatů znamená zhoršenou dopravní situaci, 
bezpečnost, větší hluk a zhoršení stavu životního 
prostředí v obcích a městech. 
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2.7 Podnikání a zaměstnanost 
Ekonomická aktivita obyvatel regionu je hybatelem jeho rozvoje. Podobně jako sociální sféra prošlo také hos-
podářství na území MAS v posledních desetiletích mnoha změnami. Restrukturalizace a racionalizace ovlivnily 
fungování velkých státních podniků a družstev, některé z nich musely ukončit činnost. Na druhé straně se ob-
novilo a rozvíjelo drobného podnikání.  Objevují se stále nové obory, které reagují na poptávku spotřebitelů. 
Jiné obory zaznamenaly úpadek nebo dokonce krach. Současným trendem je zvyšování zaměstnanosti 
v průmyslové výrobě a ve službách, naopak úbytek ve stavebnictví a zemědělství. Změny zasáhly také mnohé 
zaměstnance, nezaměstnanost se stala celospolečenským problémem, který se nevyhýbá ani vzdělaným od-
borníkům v oboru. Pro posouzení ekonomické aktivity území se využívá analýza několika ukazatelů. 
 
Tabulka 31: Ukazatele ekonomické aktivity a zaměstnanosti 

Obec 

Počet obyva-
tel 

(2011) 
SLDB 

Ekonomicky 
aktivní oby-

vatelstvo 
(2011) 
SLDB 

Míra ekon. 
aktivity 

% 
(2011)1 

MPSV, EKO-
TOXA 

Index ekon. 
zatížení 
(2012)2 

 ČSÚ, EKOTO-
XA 

Podíl neza-
městnaných 

osob 
% 

(2015)3 
MPSV 

Průměr 
podílu neza-
městnaných 

osob 
% 

(2011-15)4 
MPSV 

Bělá 661 308 65,0 34,6 6,4 8,4 
Bohuslavice 1 621 793 68,3 35,1 4,1 5,1 
Bolatice 4 341 2 236 71,3 35,5 5,9 7,3 
Darkovice 1 272 617 67,6 37,3 4,8 5,7 
Děhylov 664 339 72,1 38,8 3,3 5,1 
Dobroslavice 751 363 70,5 37,4 1,8 4,0 
Dolní Benešov 4 131 2 045 68,8 34,2 4,2 6,2 
Hať 2 516 1 264 68,7 33,6 4,4 5,3 
Hlučín 13 917 6 467 67,2 37,7 5,5 6,9 
Hněvošice 1 000 508 67,8 31,3 4,2 6,7 
Chlebičov 1 059 523 68,5 36,5 3,5 6,6 
Chuchelná 1 341 664 73,3 34,2 7,1 6,9 
Kobeřice 3 222 1 636 70,0 33,9 5,6 7,8 
Kozmice 1 761 868 68,0 35,8 5,2 6,6 
Kravaře 6 570 3 282 69,5 35,9 7,4 9,2 
Ludgeřovice 4 650 2 291 71,7 37,3 4,1 5,2 
Markvartovice 1 826 909 68,1 35,3 4,1 5,1 
Oldřišov 1 311 640 66,3 35,4 5,8 8,0 
Píšť 2 070 1 021 68,2 34,0 3,6 5,0 
Rohov 618 310 70,1 34,0 6,8 9,1 
Služovice 790 442 70,5 28,5 7,2 7,6 
Strahovice 920 440 67,7 36,2 7,4 8,9 
Sudice 641 328 66,9 31,0 9,5 11,2 
Šilheřovice 1 601 790 70,6 35,0 4,3 5,4 
Štěpánkovice 3 060 1 539 67,9 34,1 6,2 7,6 
Třebom 206 95 61,3 34,9 15,1 16,3 
Velké Hoštice 1 756 900 69,4 33,0 4,1 6,4 
Vřesina 1 450 742 70,2 35,3 3 4,5 
Závada 574 277 67,4 35,2 4,4 7,2 
MAS Hlučínsko 66 300 32 946 68,9 35,6 5,3 7,7 
MSK 1 205 834 575 689 67,1 36,3 8,2 9,0 
ČR 10 436 560 5 080 573 70,0 37,2 5,9 7,0 

Zdroje: SLDB 2011, MPSV 2011-15, EKOTOXA 2012 
1 Podíl ekonomicky aktivních (tedy zaměstnaných a nezaměstnaných) k populaci 15-64 let. 
2 Podíl osob ve věku nad 65 let a osob ve věku do 15 let k počtu obyvatel v ekonomicky aktivním věku. 
3 Podíl registrovaných dosažitelných uchazečů k 30. 11. 2015 k počtu obyv. celkem ve věku 15-64. 
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4 Průměr podílu nezaměstnaných osob v letech 2011-2015. 
Míra ekonomické aktivity (podíl ekonomicky aktivních obyvatel k populaci 15-64 let) se pohybuje ve většině 
obcí kolem 70%, výjimkou jsou Třebom a Bělá (61,3 a 65,0%), které jsou níže pod průměrem. Průměrné hodno-
ty jsou v podstatě shodné s hodnotami pro Moravskoslezský kraj i pro celou Českou republiku. Tento indikátor 
vyjadřuje potenciál lidských zdrojů v území a připravenost populace v území pro trh práce. 
Index ekonomického zatížení vypovídá o poměru počtu seniorů a dětí k počtu obyvatel v ekonomicky aktivním 
věku – čím menší je hodnota indexu, tím příznivější je poměr mezi ekonomicky neaktivní a aktivní složkou oby-
vatel z pohledu věkové struktury. V MAS Hlučínsko je v porovnání s hodnotami okolních MAS relativně nízký, 
totéž platí i při porovnání s Moravskoslezským krajem a celou ČR. Nejnižší hodnoty dosahují obce Služovice 
(28,5), Sudice (31,0), Hněvošice (31,3). Naopak relativně vysokou hodnotu má například Děhylov (38,8). 
Podíl nezaměstnaných osob se i v jednotlivých obcích MAS Hlučínsko značně liší jak v údajích za rok 2015, tak 
v průměrných hodnotách za posledních 5 let. Některé obce regionu mají velmi nízké hodnoty, které se pohybují 
kolem pod 5% za rom 2015, resp. pod 7% v průměru za posledních 5 let (Dobroslavice, Děhylov, Bohuslavice, 
Chlebičov, Ludgeřovice, Markvartovice, Píšť, Šilheřovice, Velké Hoštice, Vřesina a Závada), naopak nejvyšší 
hodnoty dosahují obce v severním výběžku sledovaného území (Sudice, Rohov, Třebom dokonce 16,3%), pře-
kvapivě také město Kravaře. Při celkovém hodnocení je důležité se zaměřit i na srovnání s údaji z ostatních 
regionů. Průměrný podíl nezaměstnanosti v posledních 5 letech za celou MAS Hlučínsko je 7,7%, což je velmi 
příznivá hodnota vzhledem k tomu, že celokrajský průměr je 9% a celorepublikový 7%. 
Dlouhodobá nezaměstnanost (neschopnost najít si práci déle než 1 rok) je považována za vážný ekonomický a 
sociální problém, neboť pro nezaměstnaného je pak případný návrat do práce velmi obtížný (např. z důvodu 
ztráty pracovních návyků, frustrace z dlouhodobého hledání zaměstnání a následné rezignace, změně životního 
stylu atd.). I  tento parametr je pro mnohé obce velmi pozitivní. Celkový průměr pro MAS Hlučínsko za rok 2013 
(1,6%) je jen mírně nižší než celorepublikový průměr (1,9%), v porovnání s hodnotou pro Moravskoslezský kraj 
(3,0%) dokonce výrazně nižší. Mezi obce, které dosahují nejnižších hodnot (pod 1%) patří Bohuslavice, Píšť, 
Vřesina. Na druhém konci jsou obce Kravaře, Třebom a Závada (2,4; 3,9 a 2,4%). 
Při hodnocení podílu nezaměstnanosti je důležitý pohled na vývoj tohoto ukazatele v čase. Podíl nezaměstna-
ných osob (podíl dosažitelných uchazečů o zaměstnání k počtu obyvatel ve věku 15-64 let) se v pětiletém po-
rovnání snížil ve všech obcích MAS s výjimkou Třebomi, kde došlo ke zvýšení nezaměstnanosti mezi lety 2011-
15 z 12,9% na 15,1%. Podíl nezaměstnaných se od roku 2011 ve většině obcí v prvních 2 letech zvyšoval a poté 
snižoval, což je v souladu s celorepublikovým i krajským trendem, tzn., že byl podíl nezaměstnaných nejvyšší za 
sledované období kolem roku 2013. Největší pokles míry nezaměstnanosti za toto období vykazují Chlebičov 
Dobroslavice, Vřesina, Závada, následují další obce.  
Nejvyšší počty aktivních podnikatelských subjektů jsou evidovaných v Hlučíně, Kravařích a Ludgeřovicích, což 
jsou zároveň obce s nejvyšším počtem obyvatel. Převedeme-li tento ukazatel na relativní hodnoty (vztažené na 
1000 obyvatel), zjistíme, že se pohybují od 82, resp. 83 v Chuchelné, Strahovicích a Třebomi až po 136 
v Sudicích. K dalším obcím s vysokou hodnotu tohoto indexu patří i Bohuslavice, Hať, Kravaře, Ludgeřovice, 
Šilheřovice, Velké Hoštice a Závada. Průměrná hodnota v MAS Hlučínsko je 107 aktivních podnikatelských sub-
jektů na 1000 obyvatel, v intencích stavu Moravskoslezského kraje, pod úrovní hodnoty České republiky (tam to 
však dosti ovlivňují hodnoty velkých měst).  
Příjem po konsolidaci na jednoho obyvatele je značně variabilní, pohybuje se v rozmezí 8 142,- Kč (Hněvošice) 
po 34 499,- Kč (Třebom). K dalším obcím s vysokým příjmem po konsolidaci patří Chlebičov (29 366,- Kč), Krava-
ře (28 954,- Kč) a Hlučín (27 459,- Kč). 
Počet uchazečů o práci samozřejmě úzce souvisí s celkovým počtem obyvatel v obci a ekonomickou aktivitou. 
Při přepočtu počtu uchazečů na počet ekonomicky aktivních obyvatel dojdeme k údajům, které již lze srovná-
vat, vidíme, že situace v MAS Hlučínsko je srovnatelná se situací v celé ČR a dokonce výrazně lepší než 
v Moravskoslezském kraji. Mezi obce s vysokou hodnotou tohoto ukazatele patří Třebom, Sudice, Kravaře. Na 
druhé straně jsou Vřesina, Bohuslavice, Markvartovice a Šilheřovice, které vykazují nejnižší hodnoty.  
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Tabulka 32: Hlavní ekonomické ukazatele obcí 

Obec 

Počet podni-
katelských 
subjektů se 

zjištěnou 
aktivitou 

(2013) 
ČSÚ 

Počet aktiv-
ních podnika-

telských 
subjektů 

na 1000 oby-
vatel 
ČSÚ 

Příjem po 
konsolidaci na 
jednoho oby-

vatele 
(2011) 

MF, EKOTO-
XA6 

Dosažitelní 
uchazeči 

(2015) 
MPSV 

Volná místa 
(2015) 
MPSV 

Bělá 61 91 15202 30 0 
Bohuslavice 189 112 15813 47 3 
Bolatice 464 104 14626 180 45 
Darkovice 131 98 15184 44 0 
Děhylov 74 109 9816 15 4 
Dobroslavice 73 97 14922 9 0 
Dolní Benešov 402 98 14589 119 31 
Hať 285 112 13651 78 2 
Hlučín 1 502 107 27459 509 73 
Hněvošice 112 109 8142 31 0 
Chlebičov 101 92 29366 26 1 
Chuchelná 104 82 13993 64 21 
Kobeřice 340 104 12441 130 2 
Kozmice 179 95 9509 66 1 
Kravaře 820 122 28954 344 39 
Ludgeřovice 559 117 10260 129 15 
Markvartovice 206 107 18303 56 4 
Oldřišov 138 101 12467 55 6 
Píšť 197 94 15955 53 17 
Rohov 70 115 16059 28 2 
Služovice 85 104 21818 44 2 
Strahovice 75 83 9489 46 0 
Sudice 89 136 14658 44 0 
Šilheřovice 197 124 13804 47 4 
Štěpánkovice 305 96 14158 138 3 
Třebom 18 83 34499 25 0 
Velké Hoštice 221 122 10315 52 4 
Vřesina 180 114 11555 33 6 
Závada 77 132 9626 18 4 
MAS Hlučínsko 7 254 107 18243 2460 289 
Moravskoslezský 
kraj 129 575 106 25199 67303 10985 

ČR 1 470 929 140 26 933 413548 105059 
Zdroj: ČSÚ 2013, EKOTOXA 2014 
 
Přepočet počtu uchazečů na jedno volné pracovní místo v obci vypovídá na jedné straně o vztahu zaměstnanoti 
k ekonomické aktivitě, na straně druhé shrnuje požadavky zaměstnavatelů a odvětvové potřeby trhu práce. 
Existují zde obce, které v roce 2015 nevykazovaly žádné volné pracovní místo (Dobroslavice, Hněvošice, Darko-
vice, Bělá, Strahovice, Sudice, Třebom) dále byl vysoký převis mezi nezaměstnanými a volnými pracovními místy 
zaznamenán v Kobeřicích, Kozmicích, Štěpánkovicích, Hati atd., naopak nízký byl v Chuchelné, Píšti, Děhylově a 
Dolním Benešově. 
Podobně jako v jiných oblastech také na Hlučínsku problémem jsou vedle dlouhodobé také strukturální neza-
městnanost. Ohroženými skupinami jsou zejména ti, jejichž vzdělání a kvalifikace nereflektují současné poža-
davky trhu práce, čerství absolventi, lidé v předdůchodovém věku, matky s dětmi, zdravotně postižení nebo. 

                                                             
6 Podíl celkových konsolidovaných příjmů obce připadající na 1 obyvatele.  
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Obyvatelé, kteří nenacházejí uplatnění na zdejším trhu práce a v blízkém okolí se častěji rozhodují k vystěhování 
z oblasti a jsou náchylnější k sociálnímu vyloučení. Nezaměstnanost se stala celospolečenským problémem, 
který se nevyhýbá ani vzdělaným odborníkům v oboru. Sociální podnikání není zatím v oblasti rozvinuto. 
Pro lepší pochopení podnikatelského a zaměstnaneckého prostředí v oblasti MAS se zaměřme ještě na analýzu 
několika dalších ukazatelů. 
 
Graf 5: Ekonomická aktivita – podíl jednotlivých skupin 

 
Zdroj: ČSÚ 2011 
 
V MAS Hlučínsko je ve srovnání s MSK i s celou ČR mírně vyšší podíl ekonomicky aktivních obyvatel (zaměstnaní 
+ nezaměstnaní) k celkovému počtu obyvatel. Ve věkové skupině ekonomicky aktivních obyvatel je zde opět 
vyšší podíl zaměstnaných jedinců (44,2%) než v MSK i ČR (41,8% a 43,9%). 
 

Graf 6: Struktura zaměstnanosti 

 
Zdroj: ČSÚ 2011 
 
Při bližším pohledu na strukturu zaměstnaných obyvatel jednoznačně vyplývá převaha zaměstnanců, zaměstna-
vatelů a OSVČ. Podíl pracujících studentů je v podstatě srovnatelný s hodnotami v Moravskoslezském kraji či 
České republice. Zajímavá je kategorie pracujících důchodců, která v MAS Hlučínsko hraje mnohem menší roli 
než ve srovnávaných oblastech (v MAS Hlučínsko je podíl pracujících důchodců na všech zaměstnaných 2,5%, 
zatímco v MSK 4,1% a v ČR 5,0%). Podíl žen na mateřské dovolené je zde stejný jako ve srovnávaných oblastech. 
Podíl obyvatel vyjíždějících za prací je v jednotlivých obcích relativně vysoký, odpovídá průměrným hodnotám 
v ČR i v Moravskoslezském kraji. Z celkového počtu ekonomicky aktivních obyvatel vyjíždí v jednotlivých obcích 
MAS Hlučínsko od 29 – 57 % pracujících. K obcím s nejnižším procentuálním podílem obyvatel vyjíždějících za 
prací patří Rohov, Kravaře, Třebom. Naopak nejvíce obyvatel vyjíždí za hranice katastrálního území své obce 
z Chlebičova, Dobroslavic a Bohuslavic. 
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Graf 7: Dojíždění za prací 

 
Zdroj: ČSÚ 2011 
 
Co se týká typu výjezdu za zaměstnáním, je zde situace odlišná od stavu v Moravskoslezském kraji. V MAS Hlu-
čínsko je velice výrazný podíl obyvatel vyjíždějících za prací do jiného okresu – zde hraje roli blízkost Ostravy 
(jiný okres) jako významného zdroje pracovních příležitostí zejména pro východní část území MAS, obyvatelé ze 
západní části MAS směřují za prací častěji do Opavy. Naopak nízký je počet obyvatel, kteří dojíždějí pouze 
v rámci své obce, což je pravděpodobně dáno tím, že se v MAS nevyskytují velká města a ani vyšší podíl velkých 
firem. Obyvatelé jednotlivých menších obcí proto musí za prací dojíždět, byť se často nejedná o daleké dojíždě-
ní (je však již klasifikováno jako dojíždění mimo katastr obce).  
Nejčastěji se jedná o dojíždění do Ostravy a Opavy, případně do větších obcí s významnými zaměstnavateli 
v regionu – Bolatice, Dolní Benešov, Chuchelná, Hlučín; či mimo něj – Bohumín. V popisované oblasti má svůj 
význam také práce v zahraničí – Německo a Rakousko. 
Vysoký podíl obyvatel dojíždějících za prací úzce souvisí s výbornou dopravní obslužností v regionu – ze všech 
obcí lze dojíždět na třísměnný, popř. dvousměnný provoz. 
 
 

2.7.1 Podnikatelské subjekty 
V obcích MAS Hlučínsko, zejm. ve třech městech a obcích s průmyslovou zónou, najdeme několik větších firem, 
celkově však převažují významně drobní živnostníci a menší firmy.  
Při pohledu na strukturu podnikatelských subjektů podle právní subjektivity je zřejmé, že drtivou většinu tvoří 
živnostníci (71%), následují svobodná povolání, obchodní společnosti a ostatní právní formy.  
U podnikatelských subjektů registrovaných v obcích MAS Hlučínsko je převažující činností velkoobchod, malo-
obchod, údržba motorových vozidel (21%), další významnou kategorií je podnikání v oboru stavebnictví (20%) a 
průmyslu (16%). 
Jelikož však statistická data podnikatelů podle jednotlivých oblastí podnikání zahrnují i ty podnikatelské subjek-
ty, které nejsou aktivní (např. mají přerušenou činnost) nebo mají více činností podnikání, uvádíme přesnější 
seznam významných subjektů v rámci obce, a případně krátkou specifikaci jejich činnosti. 
V jednotlivých obcích MAS se vyskytují nejčastěji následující obory podnikání: stavebnictví (široká škála profesí), 
obrábění kovů, ubytování a pohostinství, služby. Zemědělství se omezuje pouze na několik málo subjektů, často 
nástupnických firem po původních JZD, které hospodaří na drtivé většině zemědělské půdy, a SHR, jež hospoda-
ří zpravidla na menších rozlohách zemědělské půdy. 
Přehled podnikatelských subjektů seřazený dle obcí je uveden v příloze. 
Budování průmyslových zón mělo pozitivní dopad na rozvoj podnikání a zvýšení zaměstnanosti, která se tak 
zvýšila. Obce však stále nedisponují dostatečným množstvím vhodných prostor pro drobné podnikání, které by 
mohly nabídnout k využití soukromým subjektům.  
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Graf 8: Podnikatelské subjekty podle právní subjektivity 

 
Zdroj: MOS 2013 
 
Graf 9: Podnikatelské subjekty podle převažující činnosti 

 
Zdroj: MOS 2013 
 
Možnosti rozvoje představuje buďto rozšiřování stávajících, nebo výstavba nových průmyslových zón s cílem 
příchodu většího počtu menších, pokud možno doposud nezastoupených podnikatelských subjektů. K tomu 
mohou být využity finanční prostředky na rozvoj a podnikání v oblasti. 
V některých obcích již hrozí nebo již došlo k odchodu podnikatelských subjektů ze stávajících průmyslových zón 
bez nalezení náhrady. Z dlouhodobého hlediska proto hrozí chátrání objektů a vznik brownfields. 
 

2.7.2 Těžba nerostných surovin 
Problematice nerostných surovin se věnuje kapitola zaměřená na životní prostředí. Vedle řady opuštěných a 
vytěžených dobývacích prostor se v území nachází několik lokalit, které jsou v současnosti předmětem těžby: 
sádrovec v Kobeřicích (GYPSTREND s.r.o.), štěrkopísky v Dolním Benešově, Hlučíně a Bohuslavicích a cihlářská 
hlína v Hlučíně. 
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2.7.3 Řemesla 
Řemesla patřila na venkově vedle zemědělství k hlavním aktivitám obyvatelstva. Vedle klasických řemesel spo-
jených zejm. se stavebnictvím, která se s rozvojem techniky zdokonalují a proměňují, se provozovala řada ře-
mesel, která z hlediska současného pokroku označujeme jako tradiční. Jejich udržování nebo obnovování 
nejenže zachovává dlouholetou tradici, kontinuitu a může být zdrojem příjmu, nýbrž také může přispívat 
k turistické atraktivitě obce i regionu.  
 

2.7.4 Zemědělství 
Zemědělství se vždy významně podílelo a nadále podílí na vytváření venkovského prostoru. I když je jeho eko-
nomická role v současnosti na venkově mnohem nižší než v minulosti, jsou zemědělské subjekty stále význam-
nými podnikateli a vytváří v zemědělské i nezemědělské činnosti celou škálu výrobků a služeb, pracovní místa i 
potenciál dalšího rozvoje regionu. 
O charakteru zemědělství napoví přehled kultur v dané oblasti. V MAS Hlučínsko dosahuje podíl zemědělské 
půdy 70 % z celkové plochy území. Z toho je dominantní orná půda – v 60% z celkové plochy, 85,5% ze země-
dělské půdy, v některých katastrech (zejména na severozápadě území) tvoří téměř 100% plochy zemědělské 
půdy. Následují trvalé travní porosty na desetině plochy zemědělské půdy a zahrady, které zabírají 4,3% plochy 
zemědělské půdy. Ovocné sady se nacházejí pouze v Hati (24 ha), Hněvošicích, Kozmicích, Oldřišově a Strahovi-
cích, kde zaujímají shodně po 1 ha. V současnosti nemají z hlediska zemědělského podnikání žádný velký vý-
znam. Při porovnání s Moravskoslezským krajem je v MAS Hlučínsko výrazně vyšší podíl orné půdy (85,8% 
v MAS a 62,4% v MSK), což svědčí o tom, že zdejší podmínky jsou vhodné pro zemědělství. 
 
Graf 10: Porovnání zemědělských kultur na území MAS Hlučínsko a Moravskoslezském kraji 

 
 
Zdroj: ČSÚ 2014 
 
Od charakteru zemědělských kultur se také odvíjí zaměření zemědělské činnosti zdejších zemědělských subjek-
tů zejména na rostlinnou a méně pak na živočišnou výrobu.   
Rostlinná výroba je směřována na hlavní zemědělské komodity – obilniny – zejm. pšenici a ječmen, cukrovou 
řepu, řepku, kukuřici. Malé plochy jsou určeny pěstování brambor a máku. Pěstování zeleniny, které v minulosti 
patřilo k tradičnímu odvětví, nemá již v současnosti téměř žádný význam a probíhá jen ojediněle. Velký vliv na 
útlumu zelinářství mají levné dovozy zeleniny od blízkých polských pěstitelů. 
Živočišná výroba byla na mnoha zemědělských farmách v průběhu minulých 25 let utlumena, v případě několika 
z nich dokonce zcela zrušena. Převažují chovy krav s tržní produkcí mléka, drůbeže (brojlerová kuřata, krůty). 
Na několika farmách jsou chovy pštrosů. V předchozích letech zcela zanikly chovy prasat. Důvodem byla opět 
špatná konkurenceschopnost levným dovozům ze zahraničí.  
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Téměř celá zemědělská produkce je prodávána ve formě prvotní suroviny, u živočišné výroby formou jatečních 
zvířat a mléka. Zpracování zemědělské výroby přímo zemědělskými subjekty zde prakticky neexistuje. Dalších 
zpracovatelů zemědělské výroby je zde také velmi málo a jsou často závislí na surovinách pocházejících mimo 
region (řeznictví, pekárny atd.). Oblast Hlučínska je tak zcela závislá na dovozech potravin a z hlediska potravi-
nové bezpečnosti se stala velmi rizikovou.  
Také drobní pěstitelé a chovatelé, jejichž činnost často probíhá na nepodnikatelské úrovni, zaznamenali 
v posledních 20 letech značný útlum. V posledních několika letech se zároveň objevují pozitivní příklady chova-
telů. Zde se jedná o drobné chovy drůbeže, králíků, koz, ovcí a hovězího dobytka.  
I když jde z hlediska ekonomické aktivity o drobné chovatele, je možné v tomto ohledu hledat potenciál dalšího 
rozvoje podnikatelské činnosti, zejm. vzhledem ke zpracovatelské činnosti – výroba mléčných výrobků, sýrů atp.  
Pro rozvoj prodeje a zpracování ze dvora jsou jak malí, tak větší zemědělci často limitováni chybějícími prostory 
pro zpracování, které by odpovídaly přísným hygienickým normám, také administrativou a nedostatkem kapitá-
lu pro rozvoj vlastního podnikání. Podpora takového podnikání by zároveň napomohla ke snížení nezaměstna-
nosti, rozvoji lokálních trhů a produkci lokálních potravin. 
Cílem udržitelného rozvoje venkova je podporovat místní prodej. Proto by i ve strategických cílech MAS neměly 
chybět zřízení a podpora místního zpracování a prodeje potravin, jiných výrobků a služeb, např. formou prodeje 
ze dvora, bedýnkového prodeje, regionálního trhu, inzerce. 
Významní podnikatelé v zemědělství byli zahrnuti do přehledu ekonomických subjektů (viz příloha).  
 

2.7.5 Agroturistika 
O něco příznivější než u zpracování zemědělské produkce je situace v agroturistice. Na Hlučínsku se naskýtá 
několik možností trávení volného času na venkově při tradičních aktivitách, využívání služeb nebo produktů 
těchto zařízení. Mezi tato zařízení můžeme zařadit Pstruží farmu a Rotschieldův dvůr v Bělé, Hřebčín Albertovec 
ve Štěpánkovicích, Dětský ranč v Hlučíně.   
 

2.7.6 Prezentace místní produkce 
Regionální značení vzniklo na podporu produktů a služeb, které charakterizují region, vycházejí z jeho tradic a 
bohatství nebo vypovídají o šikovnosti jeho obyvatel. Také díky aktivitám MAS byla oblast Hlučínska připojena 
k území (MAS Opavsko, město Opava), které používá regionální značení Opavské Slezsko regionální produkt. 
V roce 2015 byly certifikovány výrobky a služby prvních zájemců. 
 
 Řeznictví Vilášek, Kravaře – Játrová paštika s medvědím česnekem 
 Gobe, s.r.o., Píšť – Prajzský svatební koláč 
 AZPEK s.r.o., Bolatice – Svatební bolatický koláč, Bolatický pecen 
 Ing. Artur Komárek, Rohov – Pečené koleno, Pivo Rohan 
 Anna Halfarová, Bohuslavice – Kozí sýry a jogurty, Výrobky z kravského mléka, Halfarovic korbáčky, Far-

mářské jogurty a čerstvé máslo 
 SolarCells.r.o, Štěpánkovice – Klasické bramborové lupínky 
 Karel Veverka, Bohuslavice – Kmín kořenný 
 Eva Vránová, Kobeřice – Vitrážové obrazy 
 Jarmila Všetičková, Píšť – Keramické postavy z prajzského dvorka   
 Muzeum Hlučínska, Hlučín – Regionální expozice Muzea Hlučínska  

 
Zapojení regionu do tohoto celorepublikového značení má pozitivní vliv na prodej a propagaci lokálních výrob-
ků a služeb místních firem. Zároveň může být motivací pro další zájemce o podnikání v tradičních odvětvích. 
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2.7.7 Problémy a potřeby podnikatelského sektoru 
Jak již bylo zmíněno, jsou podnikatelské aktivity podmíněny a omezeny mnoha faktory. Některé mají konkrétní 
charakter odvislý od dané lokality nebo specifik podnikatelské činnosti. To bylo také předmětem workshopu 
v Darkovičkách pořádaném v rámci komunitního plánování. Z hlediska zaměření strategie si uveďme hlavní 
problémy, potřeby a požadavky, které vyplynuly z komunitního plánování: 
 Nedostatek kapitálu 
 Vysoké vstupní náklady – nižší konkurenceschopnost (zejm. oproti dovozům z Polska) 
 Nedostatek ploch a nevyhovující prostory pro podnikání 
 Značná byrokracie a neuspokojivá legislativa 
 Nedostatek kvalifikované pracovní síly pro specializované obory 
 Nedostatečně rozvinutý turistický ruch – venkovská turistika a agroturistika 
 Nedostatečná podpora partnerství napříč podnikáním a ze strany obcí a měst regionu 
 Nedostatečné surovinové vybavení regionu 
 Málo dotačních programů směřovaných na podporu podnikání 
 Nedostatečná propagace regionu 
 Útlum tradičních lidových řemesel 

 
K odstranění předešlých nedostatků a vyřešení problémů, které omezují podnikání na Hlučínsku, by měla dle 
terénního šetření a komunitního plánováví napomoci následující opatření: 
 Modernizace zázemí a technického vybavení podniků 
 Rozšíření nabízených služeb 
 Výroba a prodej zemědělských produktů ze dvora (např. mléčné výrobky a maso) 
 Rozvoj venkovské turistiky, agroturistiky a ekologického zemědělství 
 Zapojení do regionálních a nadregionálních projektů, které zvýší povědomí o oblasti i podnikatelské čin-

nosti 
 Podpora a prezentace tradičních řemesel 
 Zapojení do přeshraniční spolupráce 
 Zvýšení propagace a informovanosti o podnikatelích a jejich aktivitách 
 Podpora profesního vzdělávání k požadavkům trhu práce  
 Snížení administrativní náročnosti při získávání dotací 
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2.7.8 SWOT analýza 
 

Silné stránky Slabé stránky 
 Vyšší podíl ekonomicky aktivních obyvatel ve 

srovnání s MSK. 
 Nižší podíl nezaměstnaných osob i dlouhodobě 

nezaměstnanostních ve většině obcí MAS oproti 
průměru MSK. 

 Velký počet malých firem a řemeslníků. 
 Rozvinuté podnikání v oblasti služeb a staveb-

nictví. 
 Rozvíjející se průmyslové zóny v některých ob-

cích. 
 Tradiční firmy s celosvětovým významem. 
 Dobré podmínky pro zemědělství. 
 Dobré podmínky pro krátkodobou a příměst-

skou turistiku z velkých center. 
 Střední a velké zemědělské farmy se stabilizo-

vanou ekonomikou a se zmodernizovaným vy-
bavením. 

 Podpora podnikání samosprávou, mikroregiony 
a Sdružením obcí Hlučínska. 

 

 Vyšší hodnoty podílu nezaměstnaných osob v 
severním výběžku sledovaného území (Sudice, 
Rohov, Třebom). 

 Vysoký podíl obyvatel vyjíždí za zaměstnáním 
mimo region. 

 Postupný úbytek podnikatelů v zemědělství. 
 Nedostatečná nabídka prostor pro drobné pod-

nikání. 
 Velmi nízká míra zpracování zemědělské výroby 

zemědělskými subjekty. 
 Vyšší vstupní náklady v porovnání se sousedním 

polským územím, nižší konkurenceschopnost 
dovozům. 

 Nedostatek kvalifikované pracovní síly pro spe-
cializované obory. 

 Nedostatečně rozvinutá venkovská turistika a 
agroturistika. 

 Nedostatečné surovinové vybavení regionu. 
 Útlum tradičních lidových řemesel. 
 Nedostatek kapitálu a nižší konkurenceschop-

nost zejména u malých a středních podnikatelů.  
 Komplikovaná struktura majetkové držby, nedo-

řešené majetkoprávní vztahy k půdě omezují 
rozvoj podnikání. 

Příležitosti Ohrožení 
 Podpora místního prodeje, podpora zpracování 

a prodeje potravin – formou prodeje ze dvora, 
bedýnkového prodeje, regionálního trhu, atd. 

 Obnova tradičních řemesel – zachování kontinu-
ity, příspěvek k turistické přitažlivosti regionu. 

 Podpora a propagace lokálních výrobků a služeb 
místních firem. 

 Přeshraniční spolupráce. 
 Rekvalifikace a další vzdělávání dle požadavků 

trhu práce. 
 Rozvoj venkovské turistiky, agroturistiky a eko-

logického zemědělství. 
 Spolupráce podnikatelů, obcí v rozvojových 

aktivitách v rámci mikroregionů a MAS 
s využitím dotačních titulů. 

 Vymezení nových ploch a využití brownfieldů 
pro podnikání. 

 Zlepšení spolupráce mezi podnikateli, obecní 
samosprávou a školami při přípravě studentů na 
budoucí povolání. 

 Příchod nových investorů do regionu.  
 Diverzifikace zemědělství – např. energetické 

využití biomasy, technické plodiny, služby. 
 Decentralizované podnikání v oborech využívají-

cích informační technologie a práci z domu. 

 Stagnace celosvětové ekonomiky s přímým vli-
vem na strojírenské obory v regionu. 

 Nestabilní zemědělská politika. 
 Neblahý vliv makroekonomických ukazatelů 

(recese) na podnikání a zaměstnanost v oblasti. 
 Odliv firem (zejm. významnějších zaměstnavate-

lů) a zbývající kvalifikované pracovní síly 
z oblasti. 

 Zánik malých a středních firem. 
 Nedostatek financí na rozvoj podnikání. 
 Klesající kvalita a absence služeb v důsledku 

klesající kupní síly v oblasti. 
 Obtížná zaměstnatelnost lidí s nízkou kvalifikací 

nebo s nízkou motivací pracovat s následkem 
rušení pracovních míst nebo dokonce celé vý-
roby. 

 Sezónnost produkce, výkyvy trhu.  
 Modernizace znamenající další snižování pra-

covních míst a zvyšování nezaměstnanosti. 
 Zhoršující se dopravní a technická infrastruktura 

s negativním vlivem na výrobu a odbyt produkce 
místních podniků. 
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2.8 Životní prostředí 

2.8.1 Základní geografické charakteristiky 
Geomorfologicky náleží zájmové území do celku Opavská pahorkatina a podcelku Hlučínská pahorkatina. Ve 
tvarovém rázu krajiny jsou zastoupeny prvky rovinného a pahorkatého reliéfu. Základní rysy povrchových tvarů 
byly vtisknuty tomuto území činností kontinentálního ledovce a v době po jeho definitivním ústupu erozí a 
sedimentací. Povrch tvoří z velké části kvartérní uloženiny, tj. glacifluviální štěrky a písky, smíšený materiál 
morén a různě vyvinutý plášť eolických hlín, především nevápnitých sprašových hlín.  
Horninové podloží je budováno čtvrtohorními říčními fluviálními uloženinami údolní nivy řeky Opavy. Převažují 
nivní uloženiny, povodňové hlíny, spodní souvrství nivy je tvořeno štěrky a písky.  
 

2.8.2 Klimatické podmínky 
Podle E. Quitta (1971) řadíme MAS Hlučínsko do klimatické oblasti MT 10 – mírně teplá oblast, kterou lze slov-
ně charakterizovat dlouhým létem, teplým a mírně suchým, krátkým přechodným obdobím s mírně teplým 
jarem a mírně teplým podzimem, krátkou zimou mírně teplou a velmi suchou, s krátkým trváním sněhové po-
krývky. Kvantitativní hodnoty pro klimatickou oblast MT 10 jsou uvedeny v následující tabulce. 
 
Tabulka 33: Vybrané klimatické charakteristiky mírně teplé oblasti MT 10 

Klimatická oblast:  MT 10  
Počet letních dnů:  40 – 50  
Počet mrazivých dnů:  110 – 130  
Průměrná teplota v lednu:  -2 až -3°C  
Průměrná teplota v červenci:  17 – 18°C  
Srážkový úhrn ve vegetačním 
období:  

400 – 450 mm  

Srážkový úhrn v zimním období:  200 – 250 mm  
Počet dnů se sněhovou pokrýv-
kou:  

50 – 60  

Zdroj: Quitt: Klimatické oblasti Československa, 1971 
 
 

2.8.3 Nerostné bohatství 
V území se nachází několik ložisek nerostných surovin (a s nimi souvisejících chráněných ložiskových území a 
dobývacích prostorů). Jedná se např. o těžené ložisko sádrovce v Kobeřicích a Hněvošicích, které je unikátní 
v rámci celé ČR. Dále jde o ložiska cihlářské suroviny (Bolatice, Hněvošice, Hlučín) a štěrkopísku (Kravaře, Tře-
bom, Bolatice, Bělá, Chuchelná, Dolní Benešov, Zábřeh, Darkovice, Bohuslavice, Závada, Vřesina, Ludgeřovice, 
Oldřišov). Velká část z nich je již vytěžená, stále se těží štěrkopísky např. u Dolního Benešova a Bohuslavic. Ve 
východní části území zasahují ložiska uhlí a zemního plynu z Ostravska, Těsně za hranicí MAS v Petřkovicích, kde 
bylo na úpatí Landeku v roce 1780 poprvé v této oblasti nalezeno kamenného uhlí.  
Těžba nerostných surovin představuje významný zásah do krajiny, v dlouhodobém horizontu však může přispět 
k jejímu významnému oživení např. z hlediska rekreace jako vodní plocha (viz příklad hlučínské Štěrkovny), jako 
hodnotný přírodní prvek podporující biodiverzitu (např. pískovny, odkryv v Kravařích apod.) a celkově zvyšuje 
rozmanitost krajiny. Problematické bylo v minulosti zavážení některých vytěžených prostor odpadem a nepři-
měřené snahy o rekultivace. V současné době probíhají ryze technické či biologické rekultivace těchto ploch, 
které významně likvidují biologický potenciál těchto lokalit a nenávratně snižují biodiverzitu krajiny i po rekulti-
vaci. 
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2.8.4 Příroda a krajina 
Příroda a krajina Hlučínska je i přes převážně zemědělský charakter z přírodního hlediska poměrně zajímavá a 
najdeme zde celou řadu přírodně hodnotných lokalit a chráněných území. Nachází se zde několik maloplošně 
zvláště chráněných území a lokalit evropské sítě soustavy Natura 2000, dále geologicky cenné lokality, menší 
lesní komplexy, přírodně hodnotné lokality v nivě řeky Opavy a tradiční venkovské krajinné prvky jako zahrady, 
aleje, liniová zeleň nebo skupiny stromů.  
 

2.8.5 Koeficient ekologické stability 
Z hlediska ekologické stability se jedná o krajinu spíše méně stabilní. Koeficient ekologické stability vyjadřuje 
podíl ekologicky významnějších ploch (lesy, pastviny, mokřady, rybníky, sady, louky atd.) k plochám s nízkou 
ekologickou stabilitou (zastavěná plocha, orná půda, chmelnice, vinice atp.). Dle koeficientu ekologické stability 
rozdělujeme území na:  
 

 KES do 0,39:  území nestabilní  
 KES 0,40 – 0,89:  území málo stabilní  
 KES 0,90 – 2,99:  území mírně stabilní  
 KES 3,00 – 6,19:  území stabilní  
 KES 6,20 a výše:  území relativně přírodní 

 
Celkově je koeficient ekologické stability na území MAS Hlučínsko 0,4, což je významně pod průměrem celé ČR 
(1,1) a průměrem Moravskoslezského kraje (1,3). Také v sousedním MAS Opavsko je koeficient ekologické 
stability vyšší (1,0). Je to dáno především nižší výměrou lesa a vyšším podílem orné zemědělské půdy a menší 
segmentací krajiny na většině území MAS Hlučínska. 
Mezi obce s krajinou ekologicky stabilní patří Bělá, Dobroslavice, Chuchelná, Šilheřovice, Vřesina a Závada, tedy 
obce spíše v zalesněnější severovýchodní části území. Naopak nejnižší ekologická stabilita je v obcích v západní 
části území Chlebičov, Oldřišov, Rohov, Sudice, Štěpánkovice a Třebom, kde výrazně převažuje podíl orné půdy 
a chybí více větších i menších krajinných prvků. 
 
Tabulka 34: Koeficient ekologické stability krajiny 

Obec KES Obec KES Obec KES 

Bělá 0,92 Chlebičov 0,09 Služovice 0,28 
Bohuslavice 0,63 Chuchelná 1,10 Strahovice 0,14 
Bolatice 0,48 Kobeřice 0,33 Sudice 0,07 
Darkovice 0,21 Kozmice 0,51 Šilheřovice 1,11 
Děhylov 0,62 Kravaře 0,37 Štěpánkovice 0,11 
Dobroslavice 1,59 Ludgeřovice 0,83 Třebom 0,10 
Dolní Benešov 0,53 Markvartovice 0,27 Velké Hoštice 0,28 
Hať 0,33 Oldřišov 0,06 Vřesina 1,54 
Hlučín 0,43 Píšť 0,67 Závada 1,28 

Hněvošice 0,30 Rohov 0,06 MAS Hlučínsko  0,4 

Zdroj: ČSÚ 2013 
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2.8.6 Zvláště chráněná území a území soustavy Natura 2000 
V území se nachází řada lokalit chráněných zákonem o ochraně přírody a krajiny. Jsou zajímavé nejen z pohledu 
přírodního, ale také z pohledu rekreačního a vzdělávacího. Jedná se o tato území:  
 
Tabulka 35: Chráněná území v MAS Hlučínsko 

Název Katastr Rozloha 
(ha) 

Kategorie 
ochrany Stručný popis 

Koutské a Zá-
břežské louky 

Kravaře, Zábřeh u 
Hlučína 

197,3 PR Předmětem ochrany je komplex nivních luk, 
mokřadů, rozptýlené zeleně se zbytky mrtvých 
ramen a periodicky zaplavovaných tůní.  

Odkryv v Krava-
řích 

Kravaře 1,3 NPP Jedinečný profil sálského zalednění, které zde 
zanechalo souvkové hlíny a štěrkopísky. 

Hněvošický háj Hněvošice 67,7 PR Přirozená lipová doubrava s prvky karpatské 
květeny, refugium místní fauny listnatých lesů 
nižších poloh. 

Černý les u 
Šilheřovic I 

Šilheřovice 8,0 PR Bukový prales typický pro Oderskou nížinu. 

Černý les u 
Šilheřovic II 

Šilheřovice 7,7 PR Pozůstatek původních podmáčených dubových 
bučin v lokalitě zvané Komora, doklad vývoje 
lesních ekosystémů v Ostravské pánvi a Hlučínské 
pahorkatině. 

Dařanec Vřesina u Opavy 32,9 PR Dubová bučina tvořící pozůstatek přirozené lesní 
a bylinné skladby glacifluviálních plošin Hlučínské 
pahorkatiny. 

Štěpán Děhylov 47,0 PR Původní rybník a mokřady s tůněmi v nivě řeky 
Opavy, obklopené fragmenty lužních lesů jilmo-
vých doubrav a mokřadními olšinami. 

Hranečník Píšť 4,93 PP Rozvolněný porost stárnoucí kmenoviny borovice 
lesní s několika desítkami hnízd volavky popela-
vé. 

Děhylovský 
potok – Štěpán  

Děhylov 80,2 EVL Předmětem ochrany je kuňka ohnivá, vážka jas-
noskvrná a piskoř pruhovaný. 

Jilešovice - 
Děhylov 

Dobroslavice 20,7 EVL (PR) Předmětem ochrany modrásek bahenní. 

Ostrava - Šilhe-
řovice 

Šilheřovice 101,4 EVL (PR) Golfové hřiště a přilehlé aleje u obce Šilheřovice. 
Předmětem ochrany páchník hnědý. 

Heřmanský stav 
- Odra - Poolší 

Šilheřovice 3100,8 PO Předmětem ochrany bukáček malý, ledňáček říční 
a slavík modráček. 

Zdroj: Data ÚAP, AOPK, KÚ MSK 
Pozn.: PO – ptačí oblast, EVL – evropsky významná lokalita, PR – přírodní rezervace, PP – přírodní památka, NPP 
– národní přírodní památka 
 
Poloha chráněných lokalit je zobrazena na následujícím obrázku. Celkově je podíl zvláště chráněných území 
v MAS Hlučínsko nižší než v rámci ČR nebo Moravskoslezského kraje, což je však z velké části dané tím, že 
v MAS Hlučínsko se nenachází žádné velkoplošně zvláště chráněné území. Podíl CHÚ je srovnatelný s MAS Bo-
humínsko a vyšší než v sousední MAS Opavsko.  
Na obrázku jsou také zaznamenána nadregionální biocentra, která jsou z hlediska přírodních hodnot další vý-
znamnou strukturou v území, jakožto hlavní součást územního systému ekologické stability. Územní systém 
ekologické stability (ÚSES) je významnou, avšak doposud pouze z malé části využívanou možností, jak zlepšit 
stav krajiny. Malá preference realizace biokoridorů je zapříčiněna např. problematickou a roztříštěnou vlastnic-
kou strukturou, nerealizovanými komplexními pozemkovými úpravami a nedostatkem finančních prostředků.  



 

80 
 
 

Obrázek 4: Chráněná území v MAS Hlučínsko 

 
 Zdroj: ÚAP 2015 
 
Prostředí MAS Hlučínsko skýtá právě v územním systému ekologické stability veliký potenciál, jak zajistit ochra-
nu a rozvoj krajinné zeleně. Navíc realizace ÚSES může pomoci zajistit lepší prostupnost území pro živočichy, 
snížit riziko eroze a zvýšit diverzitu krajiny.  
 

2.8.7 Památné stromy 
Na území MAS se nachází několik cenných stromů, co do svého stáří nebo mohutnosti. Několik z nich bylo vy-
hlášeno památnými stromy. Jedná se o tyto:  
 
Tabulka 36: Památné stromy na území MAS Hlučínsko 

Obec Strom Obec Strom 
Kravaře Lípa malolistá u fary Hlučín Buk lesní červenolistý  
Oldřišov Metasekvoj čínská Javor mléč u Domu dětí a mládeže  
Bohuslavice 
 

Dominikův dub Buk lesní v parčíku u polikliniky  
Struhalův dub  Lípa malolistá u Kromrového mlýna  

Dobroslavice Lípa velkolistá u Sýkorů  Šilheřovice Tisovec u hájenky  
Ludgeřovice Janova lípa 

Zdroj: Data ÚAP 2015 
 
Velmi cenné jsou také solitéry nebo výsadby ovocných stromů v zahradách, sadech a alejích. V monitoringu 
provedeném v letech 2012-2015 v rámci projektu „Ovocnářské vzdělávání na Hlučínsku“ a následných mapová-
ních v rámci navazujících projektů byly zmapovány a hodnoceny staré a krajové odrůdy, které byly zaznamená-
ny do mapové databáze na webové stránce (ovoce.hlucinsko.eu). Na základě projektu byly nebo jsou 
realizovány další navazující projekty, jako jsou Genofondový sad ve Vřesině a další genofondové plochy v obcích 
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Oldřišov a Závada. Tyto projekty mohou napomoci uchovat cenný genofond místních odrůd pro příští generace 
a jsou aplikovatelné i v dalších obcích při plánovaných výsadbách. 
 

2.8.8 Obecní a krajinná zeleň 
V minulých desetiletích docházelo vedle architektonických proměn obcí, jejich veřejných prostor také ke změ-
nám, které postihly zeleň. Mnoho veřejných prostranství prochází v posledních letech rekonstrukcí, jejíž součás-
tí je často i revitalizace zeleně. Je na místě, aby se při tom dbalo na takovou skladbu vysazovaných stromů a 
keřů, která bude respektovat tradiční venkovský charakter těchto prostor.  
Zajímavý prvek zeleně tvoří parková zeleň v okolí zámků. Jedná se např. o zámky v Kravařích, Velkých Hošticích, 
Dolním Benešově, Chuchelné, Šilheřovicích, Hlučíně nebo Oldřišově. Zámecké zahrady, parky a zeleň na veřej-
ných prostranstvích patří obecně mezi nejvíce vnímané jevy mezi obyvateli jednotlivých obcí, kdy je důležitý 
nejen stav samotné zeleně, ale také související mobiliář a další vybavenost. Veřejná prostranství (nejen parky) 
reflektují místní obyvatelé zejména ve spojitosti s užitkovostí takového prostoru pro volnočasové aktivity, re-
kreaci, cykloturistiku, pobyt pro rodiny s dětmi atd.  
Stav zeleně mimo obce poznamenalo především ve druhé polovině 20. století hospodaření jednotných země-
dělských družstev. V této době byly utvořeny velké celky a došlo k necitlivým zásahům do krajiny scelováním 
pozemků a rušením remízků, mezí a menších lesních porostů. Tato opatření mají dodnes za následek značně 
narušené odtokové poměry a vodní režim v krajině, znečištění vod a degradaci půdy, likvidaci stanovišť rostlin a 
živočichů, kteří měli přirozený ekosystém zemědělskou krajinu.  
Uvedené zásahy do zemědělské krajiny společně s intenzivním hospodařením, nadměrnou chemizací postupně 
nastartovaly proces ztráty přirozené úrodnosti půdy, výrazné snížení schopnosti retence vody v krajině, snížení 
biologické rozmanitosti a snížení početnosti druhů vázaných na zemědělskou krajinu. Obnova krajinné zeleně 
může kromě řešení nastíněných problémů přispět i k adaptaci na změny klimatu, a to především lepším zadrže-
ním vody v krajině a ochranou před extrémními výkyvy počasí. 
Péče o stávající krajinné prvky a zakládání nových je přínosná zejména v katastrech obcí s velkou mírou zornění, 
velkými bloky zemědělské půdy a malým podílem stabilních krajinných prvků. 
 
Graf 11: Plánované výsadby zeleně v obcích MAS Hlučínsko   

 
Zdroj: Dotazníkové šetření 2014 
 
V rámci dotazníkového šetření mezi starosty byl zjišťován stav zeleně v jednotlivých obcích. 5 obcí označilo stav 
zeleně v obcích za bezvadný a 23 za uspokojivý. Pouze v jedné obci (Dobroslavice) byl stav zeleně označován 
jako neuspokojivý. Obce zeleň průběžně obnovují a dosazují, a především na veřejných prostranstvích, parcích 
a liniovou zeleň podél komunikací a cyklostezek. 
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Obce byly dále dotazovány na požadvky v oblasti výsadeb zeleně. Velká většina z nich plánuje provádět další 
výsadby zeleně na obecních prostranstvích a také v krajině mimo obec. Relativně vysoký zájem je také o výsad-
by související s územním systémem ekologické stability. Část obcí plánuje zalesnění nevyužívaných ploch. 
Problémem pro zachování a zvýšení biodiverzity mohou být invazivní rostliny, mezi nejznámnější z nich patří 
křídlatka, bolševník a netýkavka atd. Některé z nich mají také negativní vliv na zdraví člověka. Přesný výskyt 
uvedených rostlin nebyl zatím na Hlučínsku zmapován, dosavadní pozorování však potvrdila plochy porostlé 
křídlatkou – u vodních toků, cest i ve volné ploše. Poměrně velký výskyt bolševníku trápí několik polských obcí 
v blízkosti hranic. Lze očekávat, že se v příštích letech rozšíří bolševník na katastry českých příhraničních obcí. Je 
proto potřebné, aby se v následujících letech přikročilo ke zmapování výskytu invazivních rostlin a jejich likvida-
ci, nejlépe ve spolupráci s polskými obcemi. Jen tak bude možné zamezit jejich opětovnému výskytu. 
 

2.8.9 Ovzduší 
Kvalita ovzduší je úzce spojena s průmyslovou výrobou, dopravou a lokálními topeništi. Oblast MAS Hlučínsko 
se nachází v sousedství ostravské průmyslové oblasti a současně u hranic s Polskem a je tedy vystavena inten-
zívnímu přenosu znečišťujících látek z těchto oblastí, čímž je negativně ovlivňována kvalita zdejšího ovzduší.  
Tomu odpovídá i vymezení oblastí se zhoršenou kvalitou ovzduší. Z datového modelu ČHMÚ vyplývá, že 
v území jsou překračovány imisní limity pro ochranu zdraví lidí pro polétavý prach (PM10) a benzo(a)pyren (po-
lycyklické aromatické uhlovodíky). Jsou dodržovány imisní limity pro roční průměr u PM10, avšak jsou překračo-
vány imisní limity pro denní koncentrace. Výše překročení klesá od východu na západ se vzdáleností od Ostravy. 
Situace v MAS Hlučínsko je mírně lepší než situace na Ostravsku a Karvinsku, avšak v rámci ČR patří mezi nejvíce 
znečištěné regiony. Toto je dobře patrné na následujících přehledkách.  
Na většině území jsou také překročeny imisní limity pro přízemní ozon, což je ovšem dlouhodobě celorepubli-
kový problém. Ostatní imisní limity jsou dodržovány, což je významný pokrok např. oproti období na počátku 
devadesátých let.   
Na území MAS Hlučínsko se nenachází žádná stanice imisního monitoringu, je tedy nutné vycházet především 
z těchto modelů a empirické zkušenosti místních obyvatel. Nejbližší měřící stanice se nacházejí v Opavě, Bo-
humíně a Ostravě. Z dotazníkového šetření vyplývá, že většina obcí nezajišťuje pro své obyvatele pravidelné 
informování o kvalitě ovzduší, výjimečně (např. Kravaře) je informování zajištěno např. na webových stránkách 
odkazem na Český hydrometeorologický ústav. To je řešeno nepravidelně především za významně nepříznivých 
rozptylových podmínek.  
 
Obrázek 5: Překračování imisních limitů pro polétavý prach (PM10) – 24 hodinové koncentrace 

 
Zdroj: ČHMÚ 2012 
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Přehledka znázorňuje 36. průměrnou nejvyšší denní imisní koncentraci v čtvercové síti 1krát 1 km. Maximální 
možný počet překročení hodnoty 50 µg/m3 pro denní koncentrace polétavého prachu je 35 krát za rok. Pokud 
je 36. nejvyšší hodnota nižší než 50 µg/m3, znamená to, že imisní limit byl dodržen. Dle obrázku tedy došlo 
k překročení imisního limitu na celém území MAS Hlučínsko.  
 
Obrázek 6: Překračování imisních limitů pro polétavý prach (PM10) – roční průměr 
 

 
Zdroj: ČHMÚ 2012 
 
Roční imisní limit pro imisní koncentrace polétavého prachu je 40 µg/m3. Přehledka znázorňuje roční průměry 
imisních koncentrací v čtvercové síti 1krát 1 km za období 2008-2012. Je patrné, že dlouhodobě dochází 
k překračování tohoto imisního limitu ve východní části MAS Hlučínsko (červená a oranžová barva).  
 
Obrázek 7: Překračování imisních limitů pro benzo(a)pyren – roční průměr 

 
Zdroj: ČHMÚ 2012 
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Roční imisní limit pro imisní koncentrace benzo(a)pyrenu je 1 ng/m3. Přehledka znázorňuje roční průměry imis-
ních koncentrací v čtvercové síti 1krát 1 km za období 2008-2012. Z přehledky je patrné, že dlouhodobě dochází 
k překračování tohoto imisního limitu na celém území MAS Hlučínsko, situace je lepší v západní části území 
s rostoucí vzdáleností od Ostravy.  
Ačkoliv je území MAS Hlučínsko velmi ovlivňováno zdroji z Ostravska, lokálně je kvalita ovzduší dána zejména 
vytápěním v rodinných domech. V téměř všech obcích je zajištěna plynofikace, přičemž vytápění plynem je 
často kombinováno (z důvodu úspory finančních prostředků) s vytápěním uhlím, biomasou nebo elektřinou. 
Problémem z hlediska znečištění ovzduší je zejména nekvalitní spalování uhlí, případně spolu spalování domov-
ního odpadu. Obnovitelné zdroje energie jsou (s výjimkou dřeva) k vytápění využívány pouze v malé míře. Zde 
je prostor ke zlepšení prostřednictvím výměny kotlů domácností, také jednotlivé obce mohou podporou ekolo-
gických způsobů vytápění a zateplování výrazně přispět ke zlepšení kvality ovzduší. 
Dalším zdrojem znečištění ovzduší je doprava. Nejvíce se jedná o silnice I/46 (výhledově zpracována přeložka v 
obci Služovice) a zejména pak v okolí silnice I/ 56. Pozornost je třeba věnovat také čištění cest. Doprava je také 
zdrojem hlukového znečištění – viz dále. 
Na obecní úrovni jsou možnosti řešení omezené. Spočívají především v environmentální osvětě, realizaci úspor 
energie, modernizaci spalovacích zařízení (kotle), případně výsadbách izolační zeleně do vhodných lokalit.  
 

2.8.10 Odpady 
Celková produkce směsného komunálního odpadu v SO ORP Hlučín činila v roce 2014 9601,4 t, v SO ORP 
Kravaře v tom samém roce 4963 t (údaje se uvádějí za SO ORP, nejsou započítány obce z SO ORP Opava).  
Třídění odpadů v obcích již dosáhlo přijatelné úrovně, je zajištěno třídění základních druhů komunálního odpa-
du (papír, plasty, sklo, velkoobjemový odpad, nebezpečný odpad, elektroodpad apod.). Obce dále zajišťují sběr 
komunálního odpadu, který je ve většině případů zajišťován v intervalu 1krát za 2 týdny, případně 1krát týdně.  
Svoz odpadů zajišťují v nejvíce případech společnosti Marius Pedersen a.s. a OZO Ostrava s.r.o. – provozovna 
Ostrava Přívoz a AVE CZ.  
Do systému sběru komunálního odpadu je také ve většině obcí (dle dotazníkového šetření) zapojena řada men-
ších firem nevýrobního charakteru (tj. působících např. v oblasti služeb apod.).  
Z následujícího grafu je patrné, že je v obcích MAS zajištěna separace většiny základních druhů odpadů.  
 
Graf 12: Počet obcí zajišťujících sběr dané suroviny 
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Zdroj: Dotazníkové šetření 2014 
 
Dle Strategie území správního obvodu ORP Kravaře v oblasti předškolní výchovy a základního školství, sociálních 
služeb, odpadového hospodářství a bezpečnosti a krizového řízení jsou problémem černé skládky a odpad 
podél cest. Jedná se o celoplošný jev, černé skládky i odpad podél cest se v nepravidelných intervalech vyskytují 
ve většině obcí.  V rámci dotazníkového šetření byl problém černých skládek uváděn u 11 obcí.  
Až na výjimky panuje v řešených obcích (Kravaře, Bolatice, Chuchelná, Kobeřice, Rohov, Strahovice, Sudice, 
Štěpánkovice, Třebom) spokojenost se službami svozových firem. Sběrné dvory a sběrná místa se nacházejí 
v řešeném území SO ORP Kravaře v dostatečné míře. Pouze v Kobeřicích by rádi transformovali stávající sběrné 
místo na sběrný dvůr. Rozšířit sběrný dvůr chtějí také v Bolaticích, o vybudování sběrného místa či sběrného 
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dvoru usilují také v Sudicích. Také v Třebomi není sběrný dvůr či sběrné místo, což však není vnímáno jako 
nedostatek.  
Všechny obce v řešeném území se shodují na tom, že je potřeba řešit doposud stále otevřenou problematiku 
likvidace biologicky rozložitelného odpadu.   
Dle obdobné strategie pro SO ORP Hlučín byly identifikovány tyto významnější problémy: 
 výskyt černých skládek (malého rozsahu) 
 nepořádek v okolí sběrných míst a přistavených kontejnerů na velkoobjemový odpad 
 nedisciplinovanost občanů v oblasti třídění odpadů   

 
V rámci strategie pro území SO ORP Kravaře byla řešena také možnost spolupráce mezi obcemi. Byly uváděny 
možnosti, které je možné zobecnit na celé zájmové území: 
 sběr a likvidace bioodpadů (spolupráce na likvidaci biologicky rozložitelného odpadu) 
 spolupráce při plnění kvót pro odvoz elektroodpadu (odpadla by nutnost skladování) 
 založení společné právnické osoby na zpracování a prodej dřevěného odpadu (výroba peletek, briket), 

recyklace plastů (ve spolupráci s PF Chuchelná) 
 společná poptávka u svozových firem (sdružené nákupy na svoz odpadu - slevy), e-aukce na odpady  
 systém elektronické evidence např. na rodiny – pokles množství komunálního odpadu díky efektivnějšímu 

třídění 
 společný nákup sběrného vozu a svážení komunálního odpadu z obcí SOH (možná úspora finančních pro-

středků 
 

Nakládání s bioodpadem 
Separace bioodpadu dosahuje nižší úrovně než u výše zmíněných druhů odpadu. Díky venkovskému charakteru 
území s rodinnými domy funguje z významné míry likvidace bioodpadu domácím kompostováním. Přesto je 
v řadě obcí stále značný podíl bioodpadu v komunálním odpadu, což zvyšuje náklady na jeho odvoz a separaci. 
Některé obce zajišťují sběr a odvoz bioodpadu prostřednictvím tzv. hnědých popelnic. 
V rámci dotazníkového šetření bylo uváděno, že nejčastější způsob kompostování je přímo na zahradě u domu, 
kdy se bioodpad nedostane vůbec do veřejného systému nakládání s odpady. Jedná se o optimální a nejméně 
nákladný způsob. Další způsoby nakládání s bioodpadem jsou uváděny v následujícím grafu.  
 
Graf 13: Způsoby kompostování na úrovni obcí 

 
Zdroj: Dotazníkové šetření 2014 
 
Dle výše uvedené strategie se v SO ORP Kravaře neeviduje čistě zařízení pro nakládání s BRO. V obcích se řeší 
především likvidace zeleně a dalšího odpadu z okolí domů zahrad a veřejných prostranství. Tento druh odpadů 
je buď svážen na vytyčená místa v obcích a následně odvážen v pravidelných intervalech svozovou společností, 
nebo je ukládán na určené místo. Tzv. zelený odpad ze zahrad do určených míst dováží jen občané dané obce, 
příp. je takto vytyčených míst v jedné obci vícero a pracovníci technických služeb jej svážejí následně na jedno 
místo. 
SO ORP Hlučín má k dispozici dvě velké kompostárny (jedna v obci Markvartovice a druhá mimo SO ORP Hlučín 
v Ostravě Hrušově) a další dvě menší kompostárny v Hlučíně a Markvartovicích. Mnoho obyvatel chová drobné 
zvířectvo a vlastní kompostéry, proto je velká část biologicky rozložitelného odpadu (BRO) zužitkována. Součas-
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ně je ze strany obyvatel využívána také možnost placeného svozu BRO svozovými společnostmi s následným 
odvozem na výše uvedené kompostárny. Pro SO ORP Hlučín je kapacita kompostáren dostatečná a v dobré 
dojezdové vzdálenosti. 
Několik obcí v minulých letech poskytlo svým občanům domácí kompostéry pořízené v rámci projektu OPŽP. 
Malá část bioodpadu pochází z kalů z čištění komunálních odpadních vod. Dalším zdrojem jsou odpady pochá-
zející ze zpracování dřeva a odpady spojené se zemědělstvím (rostlinnou i živočišnou výrobou).  
 

2.8.11 Ekologické zátěže a brownfields 
Ekologické zátěže a brownfields patří často k dlouhodobým problémům. V nemálo případech jsou dědictvím 
z minulosti hospodaření JZD a státních statků. Jejich řešení pak také znesnadňují vlastnické spory nebo nedosta-
tek financí na jejich likvidaci či rekultivaci. Z více hledisek (ekonomické, estetické, environmentální) je žádoucí 
využití těchto ploch, ať už v podobě rekultivace, revitalizace, rekonstrukce objektu a zejména pak nalezení 
vhodného využití. 
Mezi staré ekologické zátěže řadíme především uzavřené, technicky nevyhovující skládky odpadů, které vznikly 
v minulosti nebo byly provozovány na základě zvláštních podmínek, a také nevyužívané plochy dřívějších vý-
robních podniků. 
Je třeba dodat, že evidence starých ekologických zátěží a brownfields je neúplná a nejednotná, evidenci vede 
více subjektů, metodika je často rozdílná. Proto je nutné v jednotlivých případech aktuální stav ověřit, což bylo 
v rámci zpracování analytické části provedeno u zástupců jednotlivých obcí. Níže je uveden přehled starých 
ekologických zátěží a brownfields dle dat z územně analytických podkladů SO ORP Opava, Kravaře a Hlučín.  
 
Tabulka 37: Staré ekologické zátěže a brownfields v území MAS Hlučínsko 

Obec Název a základní charakteristika Obec Název a základní charakteristika 
Dobroslavice Bývalý zemědělský areál Markvartovice Skládka Markvartovice 

Bývalý teletník 
Dolní Benešov MSA, a.s. Benzina, s.r.o. ČS PHM 

Dolní Benešov  
Závada Kaménka 

Oldřišov Masospol – bývalý vepřín 
Bývalá družstevní pískovna 

Hať Selvická ulice 

Velké Hoštice Pekliska Hlučín Pod cihelnou  
Skládka Hlučín, Za loukou 

Chlebičov Skládka Ludgeřovice Bývalá pískovna 
Skládka Ludgeřovice 

Bohuslavice Na Palarni – velký dvůr a bývalý 
lihovar 
Skládka Bohuslavice 

Kobeřice Olšina – skládka TKO 
Rozestavěné nákupní středisko 

Darkovice U hřiště Rohov Skládka TKO 

Bolatice Skládka TKO v Borové 
Zemědělský areál Opavice a.s. 

Služovice Bývalý obchod na Vrbce 

Kravaře Kravaře-Kouty Olšinka – skládka 
TKO 

Sudice Bývalý zemědělský areál 
Bývalá evangelická škola 

Strahovice Za Točnou – Skládka TKO Třebom  U mlýna - Skládka TKO 

Štěpánkovice Skládka TKO u ulice Jasanová, po-
blíž „U Bartošovce“ -  

Závada Bývalý státní statek 

Zdroj: Data ÚAP (SO ORP Opava, Hlučín, Kravaře), dotazníkové šetření 2013-15 
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2.8.12 Vodní hospodářství 
Nejvýznamnějším tokem na území MAS Hlučínsko je bezpochyby řeka Opava, která tvoří velkou část jižní hrani-
ce území. Řeka pramení v Hrubém Jeseníku a v Ostravě se vlévá do řeky Odry. Dále se zde nacházejí méně 
významné vodní toky, jako jsou např. Opusta, Bohuslavický potok, Bílá Voda, Šilheřovský potok, Strahovický 
potok, Vřesinka, Jasénka, Ludgeřovický potok a řada dalších menších vodotečí, z nichž část ústí do řeky Opavy a 
část odtéká směrem do Polska.  
Dále se zde nachází několik významnějších vodních ploch, a to především Šterkovna v Hlučíně, rybníky Nezmar, 
Přehyně, Bezedno, Rakovec, Chobot, Bobrov, Kamenec a Paškův rybník okolo Dolního Benešova, Chobot, Bob-
rov a Lihovarský rybník v Bohuslavicích, Poštovní rybník v Dobroslavicích nebo Štěpán v Děhylově. Dále se zde 
nachází řada dalších menších vodních ploch, především rybníků (Hněvošice, Markvartovice, Ludgeřovice, Kobe-
řice, Kozmice, Oldřišov atd.) a nádrží (Hať, Píšť).  
Tyto vodní plochy mají jak význam vodohospodářský, tak pro produkci ryb a zejména v případě Štěrkovny také 
rekreační – tato vodní plocha je atraktivní lokalitou pro návštěvníky z Opavska a Ostravska. Celkový podíl vod-
ních ploch v území je 2,3 % a je srovnatelný se situací v ČR (2,1 %) i se situací v Moravskoslezském kraji (2,1 %). 
 
Obrázek 8: Vodní toky a záplavové území Q100 v MAS Hlučínsko 

Zdroj: VÚV 2015 
 
Znečištění vod 
Jakost vod je sledována celorepublikově, ovšem pouze na významnějších tocích. V rámci MAS Hlučínsko je 
sledován tok řeky Opavy, kdy jakost vody je v celém tomto úseku zařazena do III. třídy jako mírně znečištěná 
voda. Oproti období devadesátých let se jedná o významný posun, neboť v r. 1992 byla jakost vody v Opavě 
hodnocena jako velmi silně znečištěná.  Dle Plánu oblasti povodí Odry je většina vodních toků hodnocena jako 
riziková a nevyhovující. Např. Opusta je řazena mezi nejvíce znečištěné toky v povodí Odry, kdy je zařazena do 
V. třídy jako velmi silně znečištěná vlivem vysokého organického znečištění a vysokým obsahem amoniakálního 
dusíku a nerozpuštěných látek. Špatná kvalita je způsobena plošným znečištěním a vypouštěním komunálních 
odpadních vod. Obdobná situace je např. u Bílé vody, kde je negativní stav způsoben komunálním znečištěním a 
znečištěním důlními vodami ze sádrovcových dolů v Kobeřicích. 
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Výzkumný ústav vodohospodářský zjišťuje stav povrchových vod. Dle těchto údajů je chemický stav vodních 
toků v severní části území dobrý, naopak v jižní části území je stav zhoršený. Je to dáno jednak krátkou délkou 
toků v severní části území, jednak přítomností řeky Opavy v jižní části území a výskytem větších sídel v jižní části 
území podél toků (Opava, Kravaře, Dolní Benešov, Hlučín).   
V odpovědích dotazníkového šetření je uváděno znečištění povrchových vod cca u 1/3 obcí – tento problém je 
uváděn u Bohuslavic, Darkovic, Hatě, Hlučína, Chlebičova, Kobeřic, Kravař, Markvartovic a Strahovic. 
Jako hlavní zdroje znečištění vod je v dotazníkovém šetření uváděno vypouštění znečištěných odpadních vod ze 
septiků a žump (Bohuslavice, Darkovice, Hať, Hlučín, Hněvošice, Kobeřice), zemědělská činnost (Darkovice, Hať, 
Hlučín, Strahovice, Vřesina, Kobeřice), chybějící kanalizace nebo části kanalizací (Ludgeřovice, Markvartovice, 
Kobeřice) a další. 
 
Povodňové ohrožení 
Povodně dělíme na povodně vznikající rozlivem vod ve vodních tocích (tj. především za jarního tání a dlouhotr-
vajících srážek) a dále na bleskové povodně, kdy větší množství srážek spadne v relativně krátkém čase na ma-
lém území.  
Problematika povodní z řeky Opavy trápí zájmové území pouze okrajově. Kolem řeky Opavy je vymezeno zápla-
vové území Q100 (rozliv stoleté vody) a aktivní zóna záplavového území. Nachází se na územích obcí Velké Hošti-
ce, Kravaře, Dolní Benešov, Kozmice, Dobroslavice, Děhylov a Hlučín. Obyvatelé a nemovitosti jsou však více 
ohroženi pouze v Kravařích a Velkých Hošticích, v ostatních obcích nezasahuje záplavové území stoleté vody do 
obydlené zástavby.  
Za přívalových srážek během bleskových povodní se povodňové riziko může týkat i menších toků. Tato situace 
je v podstatě nepředvídatelná a může se objevit prakticky kdekoliv. Zde dochází jak k ohrožení nemovitostí, tak 
mnohem častěji k nevratnému odnosu půdy a k půdní erozi. K tomuto typu povodní dochází nepravidelně a 
není možné je předvídat. Riziko takovýchto povodní je dle dotazníkového šetření zmiňováno ve většině obcí. 
Část obcí v zájmovém území řeší ochranu před povodněmi komplexně a mají zpracovány studie řešící tuto 
problematiku (Šilheřovice, Vřesina, Bohuslavice, Chuchelná a další), případně protipovodňová opatření plánují 
(Hlučín, Dobroslavice) nebo již ochranná opatření realizovali. Mezi stávajícími protipovodňovými opatřeními 
jsou uváděny suché poldry (např. Bělá, Bolatice, Hať, Ludgeřovice, Píšť, Bohuslavice), hráze (Velké Hoštice, 
Dolní Benešov, Markvartovice), retenční nádrže (Hať, Vřesina) nebo plocha rozlivu (Ludgeřovice). Nejedná se o 
úplný výčet. 
Unikátní je v tomto případě obec Bolatice, kde byly vybudovány suché poldry, které zajišťují komplexní ochranu 
před povodněmi z přívalových srážek a kde byla vybudována naučná stezka k tomuto tématu.    
Z dotazníkového šetření vyplynulo, že alespoň částečně vybudované protipovodňové zabezpečení (ať už dokon-
čené, realizované nebo částečně vybudované) mají dvě třetiny obcí. Menší část obcí protipovodňové zabezpe-
čení nemá a některé jej plánují – viz graf a záměry obcí v oblasti ŽP. 
 
Graf 14: Stav protipovodňových opatření v obcích MAS Hlučínsko 

 
Zdroj: Dotazníkové šetření 2013, 2014 
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Z hlediska vodní eroze na zemědělské půdě jsou (dle dostupných dat – EKOTOXA 2014) nejvíce ohrožené země-
dělské obce v severozápadní části území MAS Opavsko a dále v Děhylově a Dobroslavicích. Souvisí to se skloni-
tostí pozemků, plochami orné půdy, typem půd a dalšími charakteristikami půd a pokryvu. Přednostně v těchto 
územích mají protierozní opatření nejvyšší význam.     
V územních plánech jednotlivých obcí, komplexních pozemkových úpravách nebo v Plánu oblasti povodí Odry 
jsou navržena protierozní opatření – např.:  
 revitalizace Opusty v Bohuslavicích,  
 protierozní opatření (suché poldry, průlehy) a retenční nádrž v Kobeřicích,  
 hráze podél řeky Opavy v Kravařích, protipovodňová a protierozní opatření v Rohově,  
 záchytný příkop ve Strahovicích,  
 suchý poldr a odvodný příkop ve Štěpánkovicích,  
 zkapacitnění koryta a retenční nádrže v Hati,  
 suché vodní nádrže v Bohuslavicích a Děhylově, 
 retenční nádrž v Třebomi,  
 suchý poldr na vodoteči Jasénka v Hlučíně, 
 ochranné hráze, rekonstrukce hráze a revitalizace území okolí Hlučínského jezera s cílem zajistit ochranu 

na stoletou vodu, 
 suché poldry v Šilheřovicích,  
 vybudování rybníků k chovu ryb ve Vřesině a Závadě, 
 protipovodňové opatření v Sudicích. 

 
S povodňovou problematikou souvisí také čištění vodních toků, které je záležitostí Povodí Odry. Funguje zde 
vzájemná spolupráce s obcemi, které se občas zúčastňují čištění a údržby, především po záplavách.  
 

2.8.13 Hlukové znečištění 
Nadměrný hluk je zdrojem stresu a ruší spánek, což se může společně podílet na snížení imunity, vyšší náchyl-
nosti k infekčním chorobám a rozvoji některých civilizačních onemocnění (např. alergie). Dlouhodobý hluk také 
způsobuje zvýšený krevní tlak. Nadměrná hlučnost může způsobovat pokles ceny nemovitostí a změny sociální 
struktury obyvatelstva v dané lokalitě. 
Zcela převažujícím zdrojem nadlimitní hlukové zátěže je silniční doprava, která způsobuje značnou hlukovou 
zátěž obyvatelstva. Většina obcí hlukové znečištění neměří nebo jinak nezjišťuje. Měření (jednorázové nebo 
pravidelné) je uváděno v Bolaticích, Kozmicích, Kravařích a Ludgeřovicích, tj. obcích na dopravních tazích s vyšší 
intenzitou dopravy. O výsledcích měření jsou obyvatelé obcí informováni.   
Nejvíce obtěžováno hlukem je zastavěné území Kravař podél průtahu silnice I/56 a silnice II/467 (ve směru na 
Štítinu). Dle výsledku sčítání dopravy 2010 projíždí Kravařemi po silnici I/56 8.590 vozidel denně, po silnici 
II/467 v průjezdu Kravařemi 3.240 vozidel denně. Vyšší dopravní zátěž (3.460 vozidel) a stísněné podmínky 
průtahu silnice II/467 Štěpánkovicemi a Kobeřicemi také způsobují nadměrné obtěžování hlukem v obytném 
území. U silnice I/46 je zátěž 1.300 (Sudice-Rohov) až 2.300 (Kobeřice) vozidel denně.  
Méně negativně je ovlivňováno také obytné území Kravař podél železniční trati 317 Opava – Kravaře – Hlučín. 
V rámci dotazníkového šetření bylo zmíněno také hlukové znečištění v Hněvošicích a Služovicích z provozu na 
silnici I/46 a Dolním Benešově, předpokládat se dá také u dalších obcí podél silnice I/56. Výhledově je zde plá-
nována přeložka této komunikace.  
Popsané problémy jsou často velmi obtížně řešitelné, východiskem může být realizace obchvatů, instalace 
protihlukových stěn a doplňkově vhodné výsadby izolační zeleně mezi komunikacemi a zástavbou.   
 
 

2.8.14 Zemědělská půda a lesy 
Zemědělská půda tvoří ve většině obcí největší podíl z celkové výměry katastru, v obcích Darkovice, Kravaře, 
Rohov, Strahovice, Štěpánkovice, Třebom, Oldřišov, Chlebičov a Velké Hoštice tvoří dokonce více než 80 % 
plochy katastru obce. Málo svažitý reliéf a kvalitní úrodná půda je bezpochyby silnou stránkou Hlučínska. 
V obcích s vysokým podílem zemědělské půdy a malou členitostí stabilních krajinných prvků je (z ekologického 
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hlediska i důvodu podpoření rekreačních funkcí krajiny) důležité věnovat zvýšenou pozornost novým výsadbám 
a dbát o údržbu zbývající krajinné zeleně. 
Největší podíl lesních pozemků (nad 40 %) se nachází na území obcí Dobroslavice, Šilheřovice, Vřesina, Závada a 
Chuchelná, tzn. V severovýchodní části území. Naopak minimum lesních pozemků je na území obcí Dolní Bene-
šov, Kravaře, Rohov, Strahovice, Sudice, Štěpánkovice, Třebom, Chlebičov, Oldřišov a Velké Hoštice.  Celkově je 
lesnatost v MAS Hlučínsko na 17 %, což je výrazně méně, než je průměr Moravskoslezského kraje (36 %), České 
republiky (34 %) a sousední MAS Opavsko (35 %).  
 
Tabulka 38: Podíl jednotlivých druhů pozemků na území obcí 

Obec 

Podíl ZP 
z celkové 
výměry  

(%) 

Podíl orné 
půdy ze ZP 

(%) 

Podíl TTP ze 
ZP (%) 

Podíl zastavě-
ných a ostat-

ních ploch  
(%) 

Podíl vod-
ních ploch 

(%) 

Podíl lesních 
pozemků (%) 

Bělá 58,8 75,0 19,6 8,1 2,9 30,3 
Bohuslavice 62,3 91,1 5,8 4,7 3,1 29,9 
Darkovice 81,4 87,9 8,9 11,1 1,3 6,2 
Děhylov 70,9 73,3 21,3 9,8 10,9 8,5 
Dobroslavice 36,5 70,3 18,6 13,0 7,7 42,8 
Dolní Benešov 64,1 73,3 22,2 18,2 16,3 1,3 
Hať 75,1 88,1 5,6 9,1 1,0 14,8 
Hlučín 66,0 74,9 15,3 20,7 1,3 12,0 
Kozmice 64,9 78,8 16,7 14,9 0,9 19,3 
Ludgeřovice 55,5 75,9 10,8 12,5 0,8 31,3 
Markvartovice 79,2 83,7 9,3 12,3 1,0 7,5 
Píšť 66,1 81,1 15,8 6,1 0,8 27,0 
Šilheřovice 41,0 92,7 4,1 9,4 1,2 48,4 
Vřesina 38,1 85,8 6,3 6,7 0,3 54,9 
Závada 42,9 89,2 7,6 5,6 1,4 50,0 
Bolatice 63,6 91,6 2,7 9,3 0,1 27,1 
Chuchelná 43,0 88,4 5,7 9,6 1,1 46,4 
Kobeřice 71,8 88,7 7,6 11,4 1,1 15,7 
Kravaře 82,0 72,6 22,8 13,3 2,5 2,2 
Rohov 90,2 95,3 3,0 8,1 1,4 0,4 
Strahovice 89,5 89,2 7,6 7,8 0,9 1,8 
Sudice 93,0 94,2 4,4 5,5 0,7 0,8 
Štěpánkovice 89,8 89,6 6,9 9,7 0,5 0,1 
Třebom 93,0 92,8 6,1 4,6 1,5 1,0 
Hněvošice 78,6 88,5 7,7 7,1 0,7 13,6 
Chlebičov 88,3 91,3 4,1 11,1 0,4 0,3 
Oldřišov 90,2 97,8 0,8 6,5 0,5 2,8 
Služovice 72,9 95,1 2,2 8,6 0,5 18,0 
Velké Hoštice 86,8 80,1 17,5 8,9 2,8 1,5 
MAS Hlučínsko 69,6 85,5 10,0 2,7 2,3 17,7 

Zdroj: ČSÚ 2014 
 
Zemědělská půda je ohrožována větrnou a především vodní erozí, ke které dochází zejm. za vydatnějších srážek 
(dlouhotrvajících i přívalových dešťů), jak již bylo uvedeno v části věnované vodnímu režimu v krajině. V rámci 
dotazníkového šetření bylo riziko eroze uváděno minimálně u dvou třetin obcí, konkrétně u obcí Bělá, Bolatice, 
Darkovice, Hať, Hlučín, Kobeřice, Ludgeřovice, Markvartovice, Oldřišov, Petřkovice, Rohov, Služovice, Strahovi-
ce, Sudice, Šilheřovice, Štěpánkovice, Třebom, Vřesina a Dobroslavice. 
Splachy ornice z polí mohou souviset se svažitým terénem, se scelením pozemků do velkých lánů (nejvíce 
v západní části území), odstraněním polních cest a remízků, zorněním původních lučních porostů a pastvin i 
pěstováním monokultur (řepka, kukuřice) a snižováním humusu v půdě způsobeném nedostatečným hnojením 
organickými substráty. Často zmiňovaným požadavkem je také v tomto případě obnova, údržba a zpevnění 
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polních cest a případná výsadba alejí podél nich. S tématem okrajově souvisí také revitalizace pozemků po 
těžbě nerostných surovin, konkrétně se jedná o sádrovcový důl v Kobeřicích a pískovnu v Závadě. 
 
Graf 15: Podíl jednotlivých druhů pozemků na území MAS Hlučínsko 

 
Zdroj: ČSÚ 2014 
 
 

2.8.15 Záměry obcí v oblasti životního prostředí 
V rámci přípravy analytické části bylo mezi starosty všech obcí provedeno dotazníkové šetření, které se mimo 
jiné zabývalo jejich záměry v oblasti životního prostředí. Tabulka níže uvádí přehled hlavních záměrů za jednot-
livé obce v příštích letech. Záměry se v největší míře týkají protipovodňových a protierozních opatření, výstavby 
zařízení pro nakládání s odpady (sběrné dvory, kompostárny), revitalizace brownfields nebo výsadeb zeleně.  
 
Tabulka 39: Přehled požadavků obcí v oblasti životního prostředí 

Obec Požadavek 
Bělá Revitalizace obecní stoky; Protierozní opatření; Protipovodňová opatření – suché poldry  
Bohuslavice Výstavba sběrného dvora; Odbahnění rybníků v obci; Výstavba suchých poldrů; Rekonstrukce 

centra obce – úprava prostor; Revitalizace brownfieldů – velký dvůr a lihovar; Revitalizace 
brownfieldu letiště Bohuslavice – výsadba zeleně; Rekonstrukce břehů Bohuslavického potoka 

Bolatice Protipovodňové opatření na ul. Svobody – kanalizace na odvod dešťových vod 
Dobroslavice Vybudování ČOV 
Chlebičov Protipovodňová a protierozní opatření – suchý poldr 
Chuchelná Protipovodňová opatření 
Kobeřice Revitalizace areálu Kačáku; Protipovodňová opatření v krajině (suché poldry, vodní nádrže 

atd.); Protipovodňové úpravy v intravilánu obce 
Ludgeřovice Sběrný dvůr 
Markvartovice Zpevnění svahu – opěrné zdi 
Oldřišov Odbahnění Selského rybníka; Dosadba parku – 2. a 3. etapa; Kompostárna; Komplexní pozem-

kové úpravy 
Píšť Protipovodňová ochrana – odbahnění retenčního rybníka č. VIII; Revitalizace Píšťského poto-

ka; Sběrný dvůr; Protipovodňová ochrana – vybudování a úprava protipovodňových poldrů 
Rohov Protipovodňová opatření – suché poldry 
Služovice Protipovodňová opatření; Odbahnění rybníků 
Strahovice Komplexní pozemkové úpravy 
Šilheřovice Revitalizace koryta potoka 
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Obec Požadavek 
Vřesina Protierozní opatření – poldry; Provedení KPÚ; Revitalizace potoka a přírodě blízká protipo-

vodňová opatření 
Závada Komplexní pozemkové úpravy; Vybudování rybníka; Protipodvodňová opatření a vybudování 

rybníku pod Selským lesem 
Sudice Protipovodňové úpravy 

Zdroj: vlastní šetření a komunitní plánování 2013-15 
 
 

2.8.16 SWOT analýza 
 

Silné stránky Slabé stránky 
 Dobře fungující a postupně se zlepšující systém 

odpadového hospodářství v obcích. 
 Rekultivované skládky TKO – snížená rizikovost. 
 Dostatek úrodné zemědělské půdy pro země-

dělskou výrobu. 
 Kvalitní péče o zeleň a veřejná prostranství 

v obcích. 
 Realizovené výsadby v krajině – zejm. aleje. 
 Realizována opatření přispívajících ke snížení 

vypouštěného komunálního znečištění do vod-
ních toků. 

 Bylo vybudováno několik protipovodňových a 
protierozních opatření.  

 V územních plánech je navržena a připravena 
řada opatření na ochranu před povodněmi a 
erozí. 

 Několik maloplošně zvláště chráněných území a 
území Natura 2000. 

 Znečištění ovzduší způsobené lokálními topeniš-
ti v topné sezóně (nedokonalé spalování, spo-
luspalování komunálního odpadu), dopravou a 
zdroji znečištění z Ostravska. 

 Znečištění vodních toků odpadními vodami a 
zemědělskými hnojivy a jejich poškození tvrdý-
mi technickými úpravami.  

 Nízká ekologická stabilita krajiny, v zemědělské 
krajině chybí stabilizační prvky, není realizován 
územní systém ekologické stability.  

 Není kompletně vyřešeno nakládání 
s bioodpadem – sběr a likvidace. 

 Ohrožení zemědělské půdy vodní erozí, nízká 
retenční schopnost krajiny a náchylnost 
k povodňovému ohrožení za přívalových srážek. 

 Černé skládky a odpad podél cest. 
 Staré ekologické zátěže a brownfields 

v některých obcích. 
Příležitosti Ohrožení 

 Realizace komplexního systému protipovodňo-
vých opatření v krajině i na tocích k ochraně za-
stavěného území obcí. 

 Budování protierozních opatření. 
 Realizace výsadeb v obcích, ve volné krajině, 

realizace ÚSES. 
 Využití opatření k realizaci kanalizací a ČOV. 
 Realizace komplexních pozemkových úprav a 

vyřešení vlastnických vztahů v krajině. 
 Zvyšující se environmentální povědomí obyva-

tel. 
 Dotace na pořízení kvalitnějších kotlů a energe-

ticky úsporná opatření. 
 Modernizace automobilů a snížení zátěže na ŽP. 

 Omezení využití území vlivem neřešení proble-
matiky starých ekologických zátěží 
a brownfields. 

 Riziko povodní a eroze zemědělské půdy. 
 Nové technické úpravy vodních toků. 
 Rostoucí množství vyprodukovaného odpadu, 

vytváření černých skládek. 
 Zhoršená kvalita vod v důsledku nerealizace 

ČOV. 
 Nárůst emisí z plošných zdrojů v důsledku pou-

žívání nešetrných technologií spalování a spo-
luspalování komunálního odpadu. 

 Zdražování energií s následkem přechodu do-
mácností na levnější fosilní paliva s větším ne-
gativním dopadem na životní prostředí. 

 Nárůst automobilové dopravy zvyšující emise 
prachu a hluk. 

 Negativní projevy klimatických změn – extrémní 
změny teplot, povodně, sucha, silné větry, atd. 
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2.9  Analýza problémů, potenciálů a potřeb 

2.9.1  Problémy v území 
Na základě rozsáhlého rozboru provedeném v analytické části a SWOT výroků byla vypracována analýza pro-
blémů a potenciálů území MAS. Problémy vycházejí ze slabých stránek a hrozeb uvedených ve SWOT, odrážejí 
proto rovněž konkrétní problémy a nedostatky území uvedené v analytické části. Potenciály se vztahují k silným 
stránkám a příležitostem (viz SWOT) území, které lze využít pro další rozvoj oblasti, zároveň mohou být využity 
při řešení problémů. Uvedené potenciály a problémy se staly východisky pro vymezení potřeb a následně pro 
vypracování strategických a specifických cílů. Jednotlivé problémy a potenciály jsou pro přehlednost uvedeny 
ve struktuře kapitol analytické části. 
 
 
Problémy 
 
Obyvatelstvo 
 Mírný úbytek obyvatelstva v některých sídlech způsobený negativním migračním saldem nebo negativ-

ním přirozeným přírůstkem. 
 Stárnutí obyvatelstva – celkový počet seniorů je vyšší než počet dětí. 
 Nižší úroveň vzdělanosti – nižší podíl středoškoláků s maturitou a vysokoškoláků. 
 Starší bytový fond s vyšší energetickou náročností a ekologickým zatížením. 

 
Vybavenost obcí a služby 
 Hůře dostupná, chybějící nebo nedostatečně fungující občanská vybavenost především v některých 

menších obcích – nejvíce to platí pro kulturní domy, společenské sály, hostinec se stravováním, sběrný 
dvůr atd. 

 Některé budovy a zařízení občanské vybavenosti jsou ve špatném stavu – obecní úřady, školy, hřiště, tě-
locvičny, školní hřiště atd. 

 Nedostatečně využité kapacity některých venkovských škol znamenají ohrožení jejich existence. 
 Některé mateřské školy nejsou schopné svou kapacitou uspokojit poptávku.  
 V nabídce předškolního vzdělávání chybí jesle. 
 Některé základní školy mají nedostatky v kvalitě vybavení a výuky – postrádají kvalitní speciální učebny, 

školní sportoviště, nenabízejí kvalitní výuku předmětů, zejm. cizích jazyků, někteří pedagogové nemají 
potřebnou aprobaci. 

 Nižší poptávka po řemeslných oborech na školách. 
 Nižší nabídka mimoškolního a celoživotního vzdělávání ve srovnání s poptávkou. 

 
Zdravotní a sociální péče a služby 
 V některých obcích není k dispozici nebo je hůře dostupná lékařská péče. 
 Nedostatky v úrovni lékařské péče – nedostatečná kvalita péče a vybavení, omezené ordinační hodiny, 

nevyhovující a energeticky náročné prostory atd. 
 Nabídka některých sociálních služeb je nedostatečná, některé služby chybí, nemají vhodné podmínky a 

prostory pro provoz, chybí jim personální a finanční zajištění. 
 Prostředí obcí a měst není dostatečně přizpůsobeno pohybu tělesně, zrakově a jinak postižených osob. 
 Informovanost občanů o nabídce sociálních služeb není dostatečná. 

 
Život v obcích 
 Neziskové organizace se potýkají s několika druhy problémů: nedisponují vhodnými prostory a vybave-

ním, což omezuje jejich činnost, stárnoucí členská základna, nedostatek financí na provoz, nedostatečná 
propagace spolkové činnosti a pořádaných akcí, stále více s projevující pasivní přístup a menší motivace 
k zapojení některých obyvatel do spolkových aktivit, zejména mládeže. 

 Některé skupiny obvatel, zejm. děti, mládež a senioři mají omezené možnosti trávení volného času. 
 Rostoucí kriminalita, vandalismus a výkyt sociopatologických jevů (alkoholismus, drogy, kouření, xeno-

fobie). 
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 Nedostatečné působení bezpečnostních složek: snížené počty policistů, nedostatečné prostředky na 
provoz, chybí společná koncepce prevence kriminality a zajišťování veřejného pořádku. 

 Lokality s nedostatečně zajištěnou bezpečností chodců a cyklistů. 
 Výskyt toulavých zvířat a případy napadení chodců či cyklistů psy. 
 Nedostatek možností trávení volného času zvyšující riziko sociopatologických jevů (kriminalita, závislosti 

atd.) a sociálního vyloučení. 
 Rostoucí administrativní zátěž a byrokracie v samosprávě. 
 Nedostatečná vybavenost a připravenost složek HZS ČR. 

 
Technická infrastruktura 
 Nedostatky v zásobování vodou v některých obcích – zdroje vody, vodovody, vodojemy. 
 Nevyřešené čištění odpadních vod v některých obcích, chybí odpovídající kanalizace s napojením na 

ČOV. 
 Velká část domácností a veřejných budov používá pro vytápění fosilní paliva v kotlích s nedokonalým 

spalováním.  
 Nevyužitý potenciál v oblasti výroby energie z obnovitelných zdrojů. 
 Zastaralé a energeticky velmi náročné veřejné osvětlení a místní rozhlas v některých obcích. 

 
Dopravní infrastruktura 
 Neuspokojivý stav silnic nižších tříd, místních komunikací a některých dopravních staveb ve většině obcí. 
 Vysoká intenzita dopravy na silnicích I. třídy a jiných frekventovaných silnicích představující velký pro-

blém zejména v zastavěných částech obcí. 
 Nedostatečné nebo zcela chybějící prvky pro chodce a cyklisty (chybějící chodníky, přechody atd.) a cyk-

listy (chybějící cyklostezky). 
 Nedostatečná a problematická údržba komunikací. 
 Horší dostupnost hromadnou dopravou v obcích na periferii regionu a o víkendech. 

 
Podnikání a zaměstnanost 
 Vyšší nezaměstnanost v obcích v severním výběžku Hlučínska (Sudice, Rohov, Třebom). 
 Vysoký podíl obyvatel vyjíždějících za zaměstnáním mimo region. 
 Velmi malý podíl podnikatelů a zaměstnanců v zemědělství. 
 Nízká míra zpracování zemědělské výroby zemědělskými subjekty. 
 Nedostatečně rozvinutá venkovská turistika a agroturistika. 
 Útlum tradičních a lidových řemesel. 
 Nedostatek kvalifikované pracovní síly pro specializované obory. 
 Nedostatečné surovinové vybavení regionu. 
 Málo rozvinutá propagace výrobků a služeb v regionu a mimo něj. 
 Komplikovaná struktura majetkové držby, nedořešené majetkoprávní vztahy k půdě omezující rozvoj 

podnikání. 
 Zaznamenané nedostatky v podnikání v oblasti: nedostatek kapitálu, nižší konkurenceschopnost zejmé-

na u malých a středních podnikatelů, vyšší vstupní náklady v porovnání se sousedním polským územím, 
nedostatek vhodných prostor pro podnikání, značná byrokracie a neuspokojivá legislativa. 
 

Životní prostředí 
 Ovzduší znečištěné lokálními topeništi (nedokonalým spalováním), spoluspalováním komunálního odpa-

du, dopravou a zdroji z Ostravska. 
 Znečištěné vodní toky odpadními vodami, zemědělskými hnojivy a splachy zeminy.  
 Nízká ekologická stabilita krajiny, v důsledku chybějících stabilizačních prvků v ořevážně zemědělské kra-

jině. 
 Hrozba rozšíření invazivních rostlin (křídlatka, bolševník a další) s negativními důsledky na biodiverzitu a 

zdraví obyvatel. 
 Nedořešené způsoby sběru a zpracování bioodpadu ve velké části obcí. 
 Zemědělská půda ohrožená vodní erozí, s nízkou retenční schopností a náchylností k povodňovému 

ohrožení za přívalových srážek. 
 Nedostatečná ochrana území několika obcí před povodněmi. 
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 Dosud neprovedené komplexní pozemkové úpravy v mnoha obcích. 
 Výskyt černých skládek a odpadu podél cest. 
 Nevyřešené staré ekologické zátěže a brownfields v některých obcích. 
 Nedostatečná opatření proti hluku z dopravy. 
 Nedostatečně rozvinuté environmentální vzdělávání a osvěta. 

 
 

Potenciály 
 
Obyvatelstvo 
 Celkově populačně stabilizované území z hlediska vývoje počtu obyvatelstva. 
 Poměrně vysoký podíl obyvatel narozených v území, vyšší sociální stabilita území a identifikace obyvatel 

s územím. 
 Mírně kladné migrační saldo – oblast je atraktivní pro obyvatele z okolí. 
 Neobydlené byty mohou být rekonstruovány k bydlení či podnikání nebo využívány k rekreaci. 
 Nárůst úrovně vzdělání jako možnost rozvoje podnikání, inovací, sebezaměstnání a získání práce 

v oblasti nebo v nedalekých centrech Opavě a Ostravě. 
 
Vybavenost obcí a služby 
 Příležitosti pro konání vzdělávacích aktivit, poptávka i zkušenosti s pořádáním – obce, neziskové organi-

zace. 
 Vybudovaná a fungující zařízení a služby umožňující naplnění potřeb, volnočasového vyžití atd. 
 Vybavenost pro společenské, kulturní a sportovní aktivity ve většině obcí – společenské místnosti, kul-

turní dům nebo sál, hřiště, dětské hřiště a klubovny spolků. 
 Připravené záměry obcí směřující k budování sportovní a kulturní vybavenosti. 
 Síť školských zařízení jako center základního a celoživotního vzdělávání a volnočasových aktivit. 
 Fungující osvětová činnost v obcích MAS a celoživotní vzdělávání. 

 
Zdravotní a sociální péče a služby 
 Fungující základní lékařská péče ve větších obcích, specializovaní lékaři ve městech. 
 Fungující služby pro seniory v obcích. 
 Připravenost obcí a poskytovatelů nabízet sociální a zdravotní služby – zpracované záměry a projekty. 
 Rozvoj dalších služeb v rámci existujících terénních sociálních služeb. 

 
Život v obcích 
 Pestrá činnost spolků, společné aktivity s obcí, pořádané společenské, kulturní a sportovní aktivity. 
 Nabídka aktivit středisek volného času, církevních center a dalších organizací. 
 Udržované náboženské a další tradice, folklor. 
 Rozvinutá péče o místní dědictví (oprava a údržba památek, péče o krajinu). 
 Pestré aktivity interpretace místního dědictví (expozice Muzea Hlučínska, výstavy, festivaly, naučné 

stezky, publikace atd). 
 Fungující Sdružení obcí Hlučínska pořádající řadu společenských, kulturních a vzdělávacích akcí.  
 Rozvinutá přeshraniční česko-polská spolupráce na úrovni spolků, obcí, svazků obcí a MAS. 
 Fungující Městská policie v Hlučíně a Kravařích, specializované pracoviště krizového řízení, složek IZS a 

Policie ČR v území. 
 Fungující útvary sborů dobrovolných hasičů ve všech obcích. 
 Neexistence sociálně vyloučených lokalit. 

 
Technická infrastruktura 
 Rozvinutá technická infrastruktura ve velkých sídlech je dobrým východiskem pro rozvoj bydlení a pod-

nikání.  
 
Dopravní infrastruktura 
 Dobrá dopravní dostupnost, zejména pro obce v blízkosti Opavy a Ostravy, důležitá komunikace spojující 

tato krajská centra. 
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 Vyhovující dopravní obslužnost hromadnou dopravou v pracovních dnech a v obcích na hlavních úsecích 
a trasách nadregionálních linek. 

 Rozvoj cyklodopravy, realizované a připravené záměry budování cyklostezek. 
 
Podnikání a zaměstnanost 
 Výrazně nižší podíl nezaměstnanosti i dlouhodobé nezaměstnanosti než celokrajský průměr. 
 Vyšší ekonomická aktivita obyvatel ve srovnání s MSK: rozvinuté podnikání v oblasti služeb a stavebnic-

tví, velký počet malých firem a řemeslníků, tradiční firmy s celosvětovým významem, střední a velké ze-
mědělské farmy. 

 Vybudované průmyslové zóny ve městech a některých obcích. 
 Dobré podmínky pro zemědělství, krátkodobou a příměstskou turistiku. 
 Spolupráce podnikatelů se samosprávou, mikroregiony a Sdružením obcí Hlučínska. 
 Zavedení regionální značky – postupný zpracování a prodeje potravin, místního prodeje. 
 Vymezení nových rozvojových ploch v územních plánech a využití brownfieldů pro podnikání. 

 
Životní prostředí 
 Zkušenosti s realizací a péčí o výsadby v obcích a ve volné krajině, záměry dalších výsadeb ve všech ob-

cích. 
 Připravenost obcí k realizaci opatření přispívajících ke snížení vypouštěného komunálního znečištění do 

vodních toků. 
 Fungující a rozvíjející se systémy odpadového hospodářství v obcích. 
 Rekultivované skládky se možností dalšího rozvoje. 
 Realizovaná, připravená a navržená opatření na ochranu před povodněmi a erozí, vymezená v územních 

plánech měst a obcí.  
 Maloplošná zvláště chráněná území a území Natura 2000 vymezená v území. 
 Zvyšující se environmentální povědomí obyvatel. 

 
 

2.9.2  Potřeby území 
Na základě rozboru provedeném v analytické části, SWOT výroků a uvedených problémů a potenciálů, komu-
nitního plánování (dotazníková šetření, rozhovory a pracovní skupiny) byly vypracovány potřeby území MAS. 
Uvedené potřeby využívají potenciály a reflektují problémy území, zároveň je jim aktéry v území dána důležitost 
a jsou východisky pro vymezení strategických a specifických cílů. Jednotlivé potřeby jsou pro přehlednost uve-
deny ve struktuře kapitol analytické části. 
 
Obyvatelstvo 
 Udržení a zvyšování podmínek pro spokojený život všech sociálních skupin s jejich specifickými potřeba-

mi (mladé rodiny, kvalifikovaní lidé v produktivním věku, senioři, tělesně postižení). 
 Rekonstrukce bytového fondu vedoucí ke zvýšení kvality a atraktivity bydlení, nižší ekologické a ekono-

mické náročnosti. 
 Vymezení rozvojových ploch určených k bydlení v ÚPD.  
 Zamezení migrace formou vytvoření a udržení pracovních míst, např. podporou drobného podnikání, 

rozvojem tradičních řemesel, vyhledáváním inovativních řešení, sebezaměstnání, práce z domu, atd. 
 Upevňování identifikace obyvatel s územím, posilování sounáležitosti, udržování tradic, mezigenerační-

ho soužití.  
 
Vybavenost obcí a služby 
 Doplnění základní občanské vybavenosti – nejvíce postrádány kulturní domy, společenské sály, hostinec 

se stravováním, sběrný dvůr. 
 Oprava budov občanské vybavenosti (obecní domy, školy atd.) s ohledem na kvalitu provozu a snížení 

energetické náročnosti, multifunkčnost (obecní samospráva, lékařské ordinace, společenské sály, klu-
bovny, další služby). 

 Rozšíření kapacit mateřských škol či vybudování stálých přípravných programů pro děti od dvou let věku. 
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 Zajištění kvalitní a dostupné předškolní a školní výchovy a zlepšení dostupnosti z malých obcí. 
 Doplnění vybavení školských zařízení jako předpoklad zvýšení kvality výuky a úrovně vzdělání žáků. 
 Zkvalitnění výuky formou zvyšování kvalifikace pedagogických pracovníků. 
 Poskytování dalšího vzdělávání, zejm. jako pomoc při rozjezdu podnikatelských aktivit, rekvalifikace, pro 

aktivní trávení volného času. 
 Zvýšení nabídky volitelných předmětů, kroužků pro žáky ZŠ jako předpoklad zvýšení zájmu o řemeslné a 

technické obory s pozitivním dopadem na zaměstnanost a vyšší nabídku služeb, zároveň jako prevence 
proti sociálním patologickým jevům. 

 Zajištění co největší propojenosti výuky s firmami v regionu, potenciálními zaměstnavateli. 
 Další rozvoj celoživotního vzdělávání a zlepšení jeho dostupnosti všem zájemcům v regionu. 
 Rozvoj spolupráce škol navzájem, s rodiči, s místními samosprávami, neziskovým sektorem, přeshraniční 

spoluráce jako předpoklad kvalitního a praktického vzdělávání. 
 Opravy a dlouhodobá péče o místní památky, jejich využití v prezentaci regionu.  
 Vybudování a opravy sportovních zařízení (hřiště, tenisové kurty, dětská hřiště), zlepšení zázemí pro po-

řádání sportovních akcí a podpory zdravého životního stylu. 
 Řešení nevyužívaných budov v majetku obce (bývalé školy, obecní úřady, kina atd.) a jejich další využití 

pro život v obci – zejména pro zdravotní, sociální služby, činnost spolků, místních živnostníků atd., 
s preferencí multifunkčního využití.  

 
Zdravotní a sociální péče a služby 
 Zajištění a udržení sítě zdravotních a sociálních služeb. 
 Doplnění nabídky sociálních služeb na úrovni obcí a MAS.  
 Budování zařízení pro děti (jesle, miniškolky, mateřská centra) i pro zdravotně postižené a seniory. 
 Oprava budov zdravotních a sociálních služeb s ohledem na kvalitu provozu a snížení energetické nároč-

nosti. 
 Zřízení sociálního bydlení a startovacích bytů.  
 Začlenění osob trpících sociálním vyloučením, chudobou do společnosti (sociální podnikání, rekvalifika-

ce, sociální služby, poradenská činnost atd.). 
 Rovnoměrné financování provozu sociálních služeb. 
 Rozšíření plošné dostupnosti terénní sociální služby do všech obcí MAS, doplnění nabídky služeb. 
 Rozšíření služeb a plošné působnosti sociální prevence (rodinné poradny, prevence sociálně patologic-

kých jevů, finanční a dluhové poradenství, zařízení pro děti a mládež – nízkoprahová centra, volnočasové 
aktivity, poradenství pro osoby se zdravotním postižením atd.). 

 Posilování mezigeneračního soužití – společné aktivity dětí, mládeže a seniorů. 
 Odstraňování bariér u veřejných budov, vyhledání a odstranění problémových míst na komunikacích. 
 Podpora spolupráce mezi organizacemi. 
 Zlepšení mobility znevýhodněných skupin obyvatelstva – v zajištění dopravy pro zdravotně postižené 

občany, rozšíření nízkopodlažních spojů. 
 Rozvíjení zájmu o práci v sociálních službách, rozvíjení dobrovolnictví a udržování sousedské výpomoci. 

 
Život v obcích 
 Obnova, rozvíjení a podpora tradičních a nových společenských, kulturních a sportovních aktivit spolků.  
 Vybudování a rekonstrukce vhodných prostor pro pořádání akcí, klubovou a zájmovou činnost.  
 Pořízení potřebného vybavení pro pořádání akcí, klubovou a zájmovou činnost.  
 Přilákání a zapojení veřejnosti, zejm. mládeže do činnosti tradičních spolků, nabídka dalších aktivit. 
 Rozvíjení spolupráce mezi spolky navzájem, s místní samosprávou, podnikatelským sektorem, školami a 

dalšími subjekty. 
 Rozšíření nabídky volnočasových a sportovních aktivit zaměřených na zdravý životní styl, pro děti, ženy, 

seniory a zdravotně postižené. 
 Rozvíjení environmentálního a regionálního vzdělávání zaměřeného na všechny věkové skupiny (založení 

a provoz centra pro environmentální a regionální vzdělávání).   
 Posílení mezigeneračních aktivit a soužití formou společných aktivit (např. ruční a řemeslné práce, bese-

dy, exkure, workshopy atd.). 
 Podpora vedoucích kroužků na školách a ve střediscích volného času a při pořádání akcí zaměřených na 

mládež (turnaje, závody, tábory, kurzy atd.).  
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 Rozvoj volnočasových a vzdělávacích aktivit pro seniory v městských i venkovských obcích (činnost klubů 
seniorů, univerzita třetího věku, vzdělávací kurzy, zájezdy pro seniory, besedy a přednášky, zpravodaje 
pro seniory atd.). 

 Rozvoj volnočasových a vzdělávacích aktivit pro zdravotně postižené v městských i venkovských obcích.  
 Rozvíjení společné prezentace volnočasových aktivit na úrovní obce, mikroregionu, MAS za účelem zapo-

jení širší veřejnosti, přilákání místních i přespolních zájemců, propagace aktivit v obci i v širším regionu. 
 Podpora (finanční či materiální) místních spolků, jejich spolkové i společenské činnosti. 
 Rozvoj a podpora dobrovolnictví a aktivit, které nedokáže řešit samospráva, a dosud se jim nevěnují 

spolky v obcích. 
 Rozvoj meziobecní spolupráce v oblasti bezpečnosti – např. prevence kriminality a zajišťování veřejného 

pořádku, společná Městská policie, kamerový systém, řešení problematiky toulavých psů atd. 
 Zlepšení preventivního represivního působení bezpečnostních složek přímo v terénu. 
 Zodolnění území posílením infrastruktury složek IZS, zvýšení odolnosti stanic na mimořádné události. 
 Zlepšení bezpečnosti chodců a cyklistů. 

 
Technická infrastruktura 

• Vyřešení zásobování vodou tam, kde je problematické – zdroje vody, vodovody, vodojemy. 
• Zajištění čištění odpadních vod. 
• Zvýšení využívání alternativních ekologických zdrojů energie oproti fosilním palivům. 
• Snížení energetické náročnosti a dopadů na životní prostředí – zateplení budov, revitalizace bytových 

domů, modernizace topenišť atd. 
• Rekonstrukce veřejného osvětlení. 
• Rekonstrukce místního rozhlasu. 

 
Dopravní infrastruktura 
 Vybudování přeložek silnic I/56 a I/46. 
 Opravy komunikací a dopravních staveb – místních komunikací, chodníků, křižovatek, mostů atd. 
 Zvýšení bezpečnosti chodců – vybudování a oprava chodníků, přechodů pro chodce, osvětlení, a dalších 

bezpečnostních prvků. 
 Zajištění údržby silnic po celý rok. 
 Zvýšení bezpečnosti cyklistů – vybudování cyklostezek, zlepšení stavu cyklotras (včetně doprovodné in-

frastruktury - značení, mapy, stojany, atd.). 
 Zachování a zlepšování rozsahu hromadné dopravy k zajištění dopravní obslužnosti a fungování doprav-

ních integrovaných systémů. 
 
Podnikání a zaměstnanost 
 Zvýšení konkurenceschopnosti zejména prostřednictvím modernizace zázemí a technického vybavení 

podniků, zvyšování kompetencí zaměstnanců, rozšířením výroby a nabízených služeb apod. 
 Zřízení a podpora místního zpracování a prodeje potravin, jiných výrobků a služeb.  
 Podpora a obnova tradičních řemesel – zachování kontinuity, příspěvek k turistické přitažlivosti regionu. 
 Rozvoj venkovské turistiky, agroturistiky a ekologického zemědělství. 
 Zlepšení Spolupráce podnikatelských, neziskových a statutárních subjektů v rozvojových aktivitách. 
 Zapojení podnikatelů do regionálních a nadregionálních projektů, které zvýší povědomí o oblasti i podni-

katelské činnosti. 
 Zleošení propagace a informovanosti o podnikatelích a jejich aktivitách. 
 Rozvoj regionálního značení na podporu místní produkce. 
 Snížení administrativní náročnosti při získávání dotací. 
 Zlepšení zaměstnanosti sociálních skupin ohrožených sociálním vyloučením (dlouhodobě nezaměstnaní, 

matky s dětmi, tělesně postižení apod.). 
 Vymezení nových ploch a využití brownfieldů pro podnikání. 
 Zlepšení spolupráce mezi podnikateli a školami při přípravě studentů na budoucí povolání. 
 Podpora příchodu nových podnikatelů do regionu. 
 Dořešení majetkoprávních vztahů k půdě. 
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Životní prostředí 
• Realizace výsadeb krajinné zeleně – výsadby alejí podél cest, obnova remízků, realizace územního sys-

tému ekologické stability. 
• Obnova a revitalizace krajinných struktur – např. polních cest, mezí, vodních ploch, studánek, pramenů. 
• Zachování místního genofondového bohatství ovocných dřevin a jejich výsadby. 
• Zmapování výskytu invazivních rostlin a jejich likvidace. 
• Obnova zeleně na veřejných prostranstvích včetně doprovodného mobiliáře. 
• Zlepšení efektivity třídění, sběru a svozu odpadu, zřizování sběrných dvorů. 
• Zlepšení sběru a zpracování bioodpadu. 
• Likvidace a zamezení tvorby černých skládek. 
• Realizace opatření ke zlepšení kvality ovzduší: postupná modernizace kotlů, realizace úsporných opatře-

ní, realizace obchvatů, výsadby izolační zeleně podél cest a výrobních areálů, čištění komunikací, envi-
ronmentální osvěta. 

• Vyřešení problému starých ekologických zátěží – prověření aktuálního stavu, stabilizace a revitalizace. 
• Zajištění využití brownfields. 
• Řešení protihlukových opatření – realizace obchvatů, instalace protihlukových stěn a doplňkově vhodné 

výsadby izolační zeleně mezi komunikacemi a zástavbou. 
• Podpora využívání alternativních zdrojů energie, využití biomasy při vytápění domácností a veřejných 

budov.  
• Zvýšení angažovanosti občanů v otázkách ochrany životního prostředí, rozvíjení environmentálního 

vzdělávání všech věkových skupin. 
• Zlepšení čištění odpadních vod – vybudování splaškových kanalizací se zakončením v čistírnách odpad-

ních vod. 
• Realizace protipovodňových a protierozních opatření: technická opatření na tocích, přírodě blízká proti-

povodňová opatření na tocích a v povodích, realizace protierozních opatření na zemědělské půdě. 
• Zavedení šetrných způsobů hospodaření na zemědělské půdě – omezení znečištění povrchových a pod-

zemních vod ze zemědělství. 
• Šetrné lesní hospodaření s ohledem na produkční i mimoprodukční funkce lesa. 
• Realizace komplexních pozemkových úprav a vyřešení vlastnických vztahů v krajině jako předpoklad rea-

lizace opatření v krajině. 
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2.10 Hierarchie priorit rozvoje 
V rámci komunitně zpracovávané strategie rozvoje, jejich jednotlivých částí – definice problémů, potenciálů a 
potřeb jednotlivými aktéry v území – občané, zástupci obcí, podnikatelského a neziskového sektoru, při tvorbě 
návrhu opatření byly těmito aktéry určovány priority rozvoje.  
Prostřednictvím dotazníkového šetře-
ní, rozhovorů a komunitního plánová-
ní vzešly následující oblasti, kterým 
aktéři v území dali různou míru důleži-
tosti. Jelikož probíhalo určování priorit 
již v průběhu celého komunitně vede-
ného místního rozvoje, nebyly aktéry 
hodnoceny jednotlivé cíle, ale oblasti 
rozvoje. Každá z těchto priorit proto 
odpovídá jednomu nebo více specific-
kým cílům (a následným opatřením), 
které jsou často vymezeny v různých 
strategických cílech, někdy i v různých 
okruzích. Tato skutečnost opět svědčí 
o vzájemné provázanosti strategických 
a specifických cílů i opatření. 
V prvním grafu jsou uvedeny priority 
označené za důležité obyvateli území, 
mezi nimi i zástupci podnikatelského a 
neziskového sektoru. Největší důleži-
tost dávají tito aktéři rozvoji podnikání 
a tvorbě nových pracovních míst, 
rozvoji občanských, spolkových a 
volnočasových aktivit, zvýšení nabídky 
a dostupnosti zdravotní péče, zlepšení 
kvality životního prostředí, následují 
další potřeby.  
V druhém grafu jsou zahrnuty priority 
rozvoje označené zástupci obcí. Tato 
skupina aktérů v území byla zařazena 
zvlášť, jelikož je role vedení obcí smě-
rodatná a nejdůležitější při realizaci 
projektů (velkou část projektů realizují 
obce samotné nebo ve spolupráci 
s jinými subjekty). Nejvíce preferova-
nými jsou obnova a rozvoj technické 
infrastruktury, rozvoj občanských, 
spolkových a volnočasových aktivit, 
obnova a tvorba kulturní krajiny, 
zvýšní dostupnosti a kvality bydlení, 
zvýšení nabídky sociální péče. Také 
další uvedené priority si zaslouží po-
zornost a pro mnoho obcí patří mezi 
ty nejdůležitější. 

Aktéři v území: 
občané, zástupci 

podnikatelského a 
neziskového sektoru 

Městské a obecní 
samosprávy 

Graf 16: Hierarchie cílů – aktéři v území a městské a obecní samo-
správy  
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Pro dosažení souhrného přehledu priorit za obě skupiny aktérů v území byly hodnoty jednotlivých uváděných 
priorit ohodnoceny bodovou stupnicí 1-5, od priorit  nejnižší (1) po nejvyšší (5) preferencie. Výsledné hodnoty 
pak vyjadřují průměr za obě skupiny aktérů (koeficient). Pro snazší orientaci byly ohodnocené priority seskupe-
ny dle obdrženého koeficientu. 
 
Tabulka 40: Přehled hierarchie cílů za obě skupiny aktérů – aktéři v území a městské a obecní samosprávy  

Pořadí Priorita Koeficient Vazba na návrhovou část – 
specifický cíl 

1 

Rozvoj občanských, spolkových a volnočasových aktivit  5 S.1.4, S.1.5, S.3.2, S.4.2 

Obnova a rozvoj technické infrastruktury 4,5 S.1.2 

Zlepšení kvality životního prostředí  4,5 K.2.1, K.2.2, K.2.3 

2 

Rozvoj podnikání, tvorba nových pracovních míst 4 P.1.1, P.1.2, P.1.3, P.2.1,  P.2.2 

Zvýšení dostupnosti a kvality bydlení 4 S.1.1, S.3.1 

Zvýšení nabídky sociální péče 4 S.3.1 

3 

Zvýšení nabídky a dostupnosti zdravotní péče 3,5 S.3.1 

Ochrana a tvorba kulturní krajiny 3 K.1.1, K.1.2, K.2.3, S.1.5 

Rozvoj dopravní infrastruktury 3 S.2.2 

4 

Zlepšení dopravní obslužnosti 2,5 S.2.2 

Zlepšení systému likvidace odpadů  2,5 K.2.2 

Rozvoj cestovního ruchu 2 P.1.1, P.1.2, P.2.1, S.1.4, S.1.5 

Zvýšení nabídky vzdělávání 2 S.4.1, S.4.2, K.2.3 

Podpora zemědělské výroby 1 P.2.2 

Zdroj: dotazníkové šetření, komunitní plánování 2013-15 
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3 Strategická část 

3.1 Vymezení vize a strategických cílů 

MISE  

Definování MISE vyjadřuje principy, kterými se aktéři budou řídit při rozvoji území, a které byly použity při tvor-
bě návrhové část ve všech jejich úrovních – strategických, specifických cílech i opatřeních: 

 Trvale udržitelný rozvoj ve všech svých třech aspektech – ekonomickém, sociálním a environmentál-
ním. 

 Spolupráce a dlouhodobá partnerství mezi aktéry v území, jak na úrovni oborové, tak mezioborové. 
 Integrovanost cílů a aktivit vedoucích k rozvoji území. 
 Inovativnost při řešení potřeb a rozvíjení potenciálu území. 

 

Vize 

Hlučínsko – region se svébytnou historií, upravenými obcemi a udržovanými tradicemi, pří-
jemné a tvůrčí prostředí k životu, práci a trávení volného času. Pracovití a zodpovědní lidé, 
kteří vědí, odkud a kam jdou. 
 
 

Klíčové oblasti rozvoje území 
V souladu s principy udržitelného rozvoje ve všech třech pilířích (environmentální, sociální a ekonomický) byly 
definovány tři klíčové oblasti rozvoje území: KRAJINA – SPOLEČNOST – PRÁCE. 
V následující tabulce a v přiložením schématu je přehledně uvedena struktura a hierarchizace celé strategické 
části, jež je na úrovni strategických cílů podrobně popsána a rozdělena do jednotlivých opatření, jimiž má být 
implementována SCLLD MAS Hlučínsko v období 2014-2020.  
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Tabulka 41: Stanovení strategických a specifických cílů 

Okruh Strategický cíl Specifický cíl 
Kr

aj
in

a 

K.1 Stabilní a bohatá venkov-
ská krajina 

K.1.1 Hodnotná a pestrá sídelní a volná krajina 

K.1.2 Účinná ochrana před povodněmi a erozí 

K.2 Zdravé a čisté prostředí pro 
život 

K.2.1 Zlepšená kvalita ovzduší 

K.2.2 Odpovědné nakládání s odpady 

K.2.3 Environmentální vzdělávání a osvěta 

Sp
ol

eč
no

st
 

S.1 Kvalitní podmínky pro život 
a práci 

S.1.1 Bydlení dostupné všem obyvatelům 

S.1.2 Spolehlivá a šetrná technická infrastruktura 

S.1.3 Efektivní a otevřená samospráva 

S.1.4 Kvalitní občanská vybavenost 

S.1.5 Péče o místní dědictví 

S.2 Příznivé a bezpečné místo k 
životu 

S.2.1 Bezpečné prostředí obcí a měst  

S.2.2 Bezpečná a spolehlivá doprava 

S.3 Zdravý a aktivní život S.3.1 Plnohodnotná a dostupná zdravotní a sociální péče  

S.3.2 Aktivní a kreativní trávení volného času pro všechny 

S.4 Vzdělaná a odpovědná 
společnost 

S.4.1 Dostupné, kvalitní a efektivní vzdělávání 

S.4.2 Rozvinuté komunitní a další vzdělávání pro bohatý a zodpo-
vědný život 

Pr
ác

e 

P.1 Rozvinuté a tvořivé podni-
katelské prostředí 

P.1.1 Rozvinutá podnikatelská infrastruktura  

P.1.2 Tvořivá spolupráce a prezentace k rozvoji podnikání 

P.1.3 Pracovní příležitosti pro všechny skupiny obyvatel 

P.2 Konkurenceschopná regio-
nální ekonomika 

P.2.1 Prosperující a konkurenceschopné firmy 

P.2.2 Konkurenceschopné, rozvinuté a udržitelné zemědělství 
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Obrázek 9: Návaznost strategických a specifických cílů 
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3.2 Návrh opatření strategie 
Ve třech navržených klíčových oblastech byly vytvořeny strategické a specifické cíle na základě potenciálů a 
potřeb, jež vzešly z analýzy území, jejich silných a slabých stránek, možných budoucích potenciálů a hrozeb. 
Stanovené strategické a specifické cíle a opatření jsou v souladu s ostatními strategiemi, jež geograficky zasahu-
jí území MAS Hlučínsko, zároveň vzešly z komunitně vedené tvorby strategie, kdy se na všech úrovních tohoto 
procesu zapojují místní aktéři – při analýze problémů, potenciálů a potřeb, při stanovování cílů, volbě opatření 
a stanovení jejich priorit. 
V souladu s Metodickým pokynem pro využívání integrovaných nástrojů v programovém období 2014-2020 je 
provedena hierarchie cílů v jednotlivých oblastech rozvoje, stanoveny strategické a specifické cíle a opatření 
s přiřazenými indikátory.  
V jednotlivých specifických cílech byly vypracovány také následující aspekty: 
 
Řešená problematika – Stručný popis problematiky, na kterou je daný strategický či specifický cíl zaměřen. 
Vychází z rozboru provedeného v analytické části, SWOT výroků a stanovených problémů a potřeb. 
 
Očekávané přínosy – Stručné vyjádření výsledků uvedených cílů, k nimž má dojít realizací uvedených opatření.  
 
Opatření – nástroje k dosažení stanovených cílů, jsou stanoveny na určitém stupni konkrétnosti, avšak zároveň 
vždy zahrnují soubor konkrétních projektů. 
 
Příklady projektů – příklady konkrétních projektů, které lze v rámci navržených opatření realizovat. Jedná se o 
příklady odvozené ze zásobníku projektů, jež vznikl při zpracování strategie, během komunitního plánování a při 
konzultacích s představiteli subjektů, jež zprostředkovávají operační programy.  
 
Inovace – popis nových metod nebo způsobů řešení současných problémů, resp. stanovených cílů a opatření. 
Jedná se o inovace přírůstkové, tzn. Postupné, k již stávajícím způsobům řešení, nebo o inovace radikální, kdy se 
jedná o zcela novou metodu či způsob řešení – daný projekt je svým zaměřením a provedením zcela mimořád-
ným v kontextu území nebo nad jeho rámec. Očekávané inovativní rysy jsou přiřazeny k opatřením 
v jednotlivých specifických cílech, aby byly co nejvíce konkrétní a spojeny s navrženými opatřeními.komunitko 
má být podle  
 
Integrační prvky – dle metodiky (MPIN) je Spolupráce a koordinovaný přístup je základní podmínkou a předpo-
kladem dalšího rozvoje – je integrujícím prvkem strategie ve všech jeho fázích a je jakousi konstantou náležející 
k jakémukoli pilíři, strategickému cíli, specifickému cíli i opatření. Integrovanost znamená, že jednotlivé defino-
vané cíle, směřující k naplnění vize budou realizovány prostřednictvím různých projektů, které jsou integrovány 
právě pod cíle, tzn. Že se na sebe (i uvnitř) tyto specifické cíle navazují a doplňují se, ať už tematicky či formou a 
nebo typem podpory. Integrační prvky mezi jednotlivými specifickými cíli jsou popsány a vyznačeny v tabulce 
v kapitole 3.3 Popis integrovaných rysů. 
 
Související operační programy – uváděny jsou ty operační programy, z nichž lze podpořit realizaci navržených 
opatření. Nejsou zde uváděny národní dotační tituly a jiné dotační programy, jejichž pravidla nebyla v době 
zpracování strategie známa. Podtržením jsou označeny ty OP, které jsou realizovány v rámci SCLLD a dále jsou 
rozpracovány v programových rámcích (OPZ, IROP a PRV). 
 
Indikátory – představují ukazatele vývoje určitého vybraného jevu, slouží jako kontrolní nástroj pro vyhodnoco-
vání účinnosti a úspěšnosti naplánovaných opatření, zaměřují se proto na výstup či výsledek navržených opat-
ření. V souladu s Metodickým pokynem pro využívání integrovaných nástrojů v programovém období 2014-
2020 byly vybírány indikátory, jež jsou stanoveny jako závazné pro naplňování strategických cílů operačních 
programů, v našem případě OPZ, IROP a PRV, jež jsou realizovány v rámci SCLLD a dále rozpracovány v progra-
mových rámcích v kapitole 3.5 Akční plán. Dále pro ostatní opatření byly použity indikátory uvedené 
v Národním číselníku indikátorů a vlastní indikátory, jež byly vytvořeny za účelem vyhodnocení účinnosti opat-
ření realizovaných aktéry v území za podpory operačních programů (mimo SCLLD), národních programů, grantů 
či soukromých zdrojů. Nastavení cílových hodnot indikátorů vycházelo ze zjištěných dat, potřeb a záměrů míst-
ních aktétů, podporovaných opatření v rámci operačních programů a jiných podpor, absorpční kapacity území i 
ze zjištěných nebo průměrných nákladů projektů v jednotlivých opatřeních. 



 

106 
 
 

Oblast rozvoje KRAJINA 

K.1 Stabilní a bohatá venkovská krajina 
V krajině se odehrává celá řada procesů a činností, a je proto důležité zajistit v jejich vzájemném působení 
dlouhodobou udržitelnost. Setkávají se zde potřeby zemědělského a lesnického hospodaření, rekreačních po-
žadavků člověka, ochrany přírody nebo např. povodňové problematiky.  
Při naplňování cíle bude kladen důraz na jednoduchá, efektivní a moderní řešení v souladu s potřebami a mož-
nostmi území a na naplňování principů dlouhodobé udržitelnosti ve prospěch člověka a krajiny. Také s ohledem 
na probíhající a předpokládané změny klimatu se do popředí dostává problematika ochrany před povodněmi.  
Předpokládá se, že výraznou úlohu v těchto opatřeních budou sehrávat zejména obce, a dále neziskové organi-
zace, podnikatelé v zemědělství a lesnictví a správci vodních toků.  
Tento strategický cíl je dále rozpracován do specifických cílů: 
 
K.1.1 Hodnotná a pestrá sídelní a volná krajina 
K.1.2 Účinná ochrana před povodněmi a erozí 
 
S ohledem na charakter řešené problematiky, stanovené specifické cíle a opatření, jež jsou primárně zaměřeny 
na tvorbu a obnovu kulturní krajiny, byl stanoven indikátor na úrovni strategického cíle, jeho počáteční a cílová 
hodnota. 
 
Indikátor 

Název MJ Výchozí hodnota 
(2014) 

Cílová hodnota 
(2023) 

Koeficient ekologické stability krajiny koeficient 0,41 Stejná nebo vyšší 
 
 

K.1.1 Hodnotná a pestrá sídelní a volná krajina 
Řešená problematika 
Problémem krajiny Hlučínska je její nízká míra ekologické stability. Je dána vysokou mírou zornění a relativně 
malým množstvím krajinných prvků. Tento neuspokojivý stav je z velké míry způsoben intenzívním zeměděl-
ským hospodařením v druhé polovině 20. století, kdy došlo k mnoha necitlivým zásahům do krajiny, jako bylo 
scelování pozemků, rušení remízků, mezí a menších lesních porostů s celou řadou negativních doprovodných 
důsledků, jako je např. úbytek biodiverzity. Důsledkem jsou např. splachy ornice ze zemědělsky obhospodařo-
vaných ploch, které způsobují znečištění vod a pokles biodiverzity. Úzce s tím kromě vysoké úrovně chemizace 
zemědělství souvisí také pěstování zemědělských monokultur. 
Současně je potřebné průběžně řešit také kvalitu zeleně na veřejných prostranstvích v obcích, která zde plní 
také celou řadu funkcí, od estetické přes rekreační po příznivé působení na kvalitu ovzduší a zvýšení kvality 
života v sídlech, v neposlední řadě vytváří příznivé mikroklima. S péčí o sídelní a krajinnou zeleň souvisí problém 
s invazními druhy rostlin, které mají tendenci vytlačovat původní druhy. Jedná se zejména o křídlatku a bolšev-
ník. 
Území je charakteristické nízkým podílem lesů, které kromě funkce hospodářské plní také dalších funkce, jako 
jsou rekreační, protierozní, stabilizační apod. Tyto funkce je nutné zachovat a dále rozvíjet.  
Důležitým předpokladem pro realizaci uvedených opatření je vyřešení vlastnických vztahů, optimálně celoploš-
ně formou komplexních pozemkových úprav. 
 
Očekávané přínosy 
 Zvýšení ekologické stability krajiny a posílení přirozených funkcí krajiny. 
 Zlepšení prostupnosti krajiny. 
 Lepší zadržení vody v krajině a vyšší ochrana půdy před erozí, vysycháním a degradací. 
 Omezení znečištění povrchových a podzemních vod a předcházení kontaminaci půd a dalších negativních 

dopadů zemědělského hospodaření. 
 Zvýšení biodiverzity, tzn. udržení a návrat typických druh a odrůd pro krajinu Hlučínska. 
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 Vyšší stabilita lesních porostů a jejich lepší ochrana např. před škůdci. 
 Zvýšená adaptabilita na změny klimatu. 

 
Opatření 
K.1.1.1 Obnova a výsadba zeleně na obecních prostranstvích včetně doprovodného mobiliáře 
K.1.1.2 Obnova krajinných prvků ve volné krajině 
K.1.1.3 Realizace územního systému ekologické stability 
K.1.1.4 Realizace opatření dle schválených komplexních pozemkových úprav 
K.1.1.5 Podpora environmentálně šetrných způsobů hospodaření na zemědělské půdě 
K.1.1.6 Podpora environmentálně šetrných způsobů hospodaření v lesích 
K.1.1.7 Likvidace invazivních rostlinných druhů 
 
Příklady projektů 
 Výsadby alejí, remízků, solitérní zeleně atd.  
 Realizace územního systému ekologické stability (biocentra, biokoridory a doplňující interakční prvky) 

vymezeného v územních plánech obcí. 
 Obnova a revitalizace krajinných struktur, např. polních cest, sadů, mezí, menších vodních ploch, studá-

nek, pramenů atd. 
 Výsadby zeleně na návsích, v ulicích, na obecních prostranstvích včetně doprovodného mobiliáře. 
 Záchrana místního genofondového bohatství ovocných dřevin formou výsadby genofondových ploch, 

výsadeb v krajině a sídlech. 
 Likvidace invazivních druhů rostlin – křídlatka, bolševník atd. 

 
Inovace 
 Obnova polních cest v zemědělské krajině. 
 Nové založené biokoridory. 
 Projekty zaměřené na záchranu druhového a odrůdového bohatství krajiny Hlučínska (např. záchrana 

místního genofondového bohatství ovocných dřevin, které mohou být využity pro realizaci daných opat-
ření v krajině a sídlech).  

 Realizace výsadeb ve spolupráci obcí a zemědělců. 
 Ekologické zemědělství. 
 Zalesňování původními druhy dřevin. 

 
Související operační programy 
 OPŽP 

SC 4.2 Posílit biodiverzitu 
SC 4.3 Posílit přirozené funkce krajiny 
SC 4.4 Zlepšit kvalitu prostředí v sídlech  

 PRV 
19.2.1 Podpora provádění operací v rámci strategie komunitně vedeného místního rozvoje 
P1. 1B) Posílení vazeb mezi zemědělstvím, produkcí potravin a lesnictvím a výzkumem a inovacemi, mimo 
jiné za účelem zlepšeného řízení v oblasti životního prostředí a environmentálního profilu 
P4. 4A) obnova, zachování a zvýšení biologické rozmanitosti (včetně oblastí sítě Natura 2000, v oblastech s 
přírodními či jinými zvláštními omezeními), zemědělství vysoké přírodní hodnoty a stavu evropské krajiny 
P4. 4B) Lepší hospodaření s vodou, včetně nakládání s hnojivy a pesticidy 
P4. 4C) Předcházení erozi půdy a lepší hospodaření s půdou 

 
Indikátory výstupu 

ID Název MJ Cílová hodnota 
(2023) Původ 

93701 Počet podpořených podniků/příjemců počet 1 PRV 

SCLLD/K1 Počet realizovaných opatření zaměřených na 
tvorbu a obnovu kulturní krajiny počet 80 vlastní 
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K.1.2 Účinná ochrana před povodněmi a erozí 
Řešená problematika 
Hlučínsko je ohrožováno povodněmi vznikajícími rozlivem vody ve vodních tocích a také bleskovými povodněmi 
z přívalových srážek. Zatímco povodněmi na tocích jsou ohroženi obyvatelé pouze některých obcí a lokalit v 
blízkosti vodních toků, bleskové povodně jsou jevem celoplošným. Kromě ohrožení nemovitostí a lidských živo-
tů je bezprostředně souvisejícím negativním jevem také nevratná eroze půdy, která znamená odnos nejkvalit-
nější ornice, snižování úrodnosti zemědělské půdy a škody na majetku.  
Významnou příčinou tohoto stavu je snížená retenční schopnosti krajiny, která byla způsobena z velké míry 
nešetrným zemědělským hospodařením v 2. polovině 20. století (viz také výše), kdy byly narušeny odtokové 
poměry v krajině a vodní režim.  
Zlepšení současného stavu lze dosáhnout prostřednictvím přírodě blízkých protipovodňových a protierozních 
opatření na zemědělské půdě a přírodě blízkých protipovodňových a protierozních opatření na vodních tocích 
v krajině. 
 
Očekávané přínosy 
 Zlepšená ochrana sídel a krajiny. 
 Zlepšený vodní režim a odtokové poměry v krajině. 
 Zvýšená adaptabilita na změny klimatu. 

 
Opatření 
K.1.2.1 Realizace přírodě blízkých protipovodňových a protierozních opatření na zemědělské půdě a na vod-

ních tocích 
K.1.2.2 Realizace technických opatření na vodních tocích v intravilánu obcí 
 
Příklady projektů 
 Přírodě blízká protipovodňová a protierozní opatření na zemědělské půdě – suché poldry, remízky, zelené 

pásy, záchytné příkopy atd. 
 Přírodě blízká protipovodňová a protierozní opatření na vodních tocích v krajině – např. revitalizace koryt 

vodních toků, revitalizace vodních ploch.  
 

Inovace 
 Realizace protipovodňových opatření ve spolupráci více subjektů – např. více obcí, obcí a zemědělců. 

 
Související operační programy 
 OPŽP  

SC 1.3 Zajistit povodňovou ochranu intravilánu 
SC 4.3 Posílit přirozené funkce krajiny 

 
Indikátor 

ID Název MJ Cílová hodnota 
(2023) Původ 

SCLLD/K2 Počet realizovaných protipovodňových a 
protierozních opatření počet 13 vlastní 
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K.2 Zdravé a čisté prostředí pro život 
Čisté životní prostředí je základním předpokladem pro kvalitní život obyvatel a současně je hodnotou samo o 
sobě, kterou je třeba chránit. V posledních 25 letech došlo na Hlučínsku v oblasti životního prostředí 
k významným pokrokům – týká se to čištění odpadních vod a nakládání s odpady. Na tyto kroky je potřeba 
navázat a stávající stav dále zlepšovat.  
Z hlediska zdraví obyvatel je prioritou zlepšení kvality ovzduší tak, aby byly naplňovány imisní limity pro ochra-
nu zdraví lidí. Dále je potřeba dořešit systém čištění odpadních vod i v menších obcích nebo okrajových částech 
a zefektivnit systém nakládání s odpady, a to především v oblasti komunálních bioodpadů. Hlavní úlohu při 
plnění těchto cílů budou mít v případě zlepšení kvality ovzduší domácnosti, u čištění odpadních vod a separace 
odpadů pak zejména obce, kdy často bude potřebná jejich vzájemná spolupráce. Velkou roli při řešení těchto 
problémů hraje environmentální vzdělávání a osvěta.  
Tento strategický cíl je dále rozpracován do specifických cílů: 
 
K.2.1 Zlepšená kvalita ovzduší 
K.2.2 Odpovědné nakládání s odpady  
K.2.3 Environmentální vzdělávání a osvěta 
 
S ohledem na charakter řešené problematiky, stanovené specifické cíle a opatření, jež jsou primárně zaměřeny 
na zlepšení životního prostředí v městech a obcích na Hlučínsku, byly stanoveny indikátory na úrovni strategic-
kého cíle, jejich počáteční a cílově hodnoty. 
 
Indikátory 

Název MJ Výchozí hodnota 
 (2014) 

Cílová hodnota 
(2023) 

Plocha území s překročením imisních limitů pro 
polétavý prach PM10 

% 100 75 

Celková produkce směsného komunálního odpa-
du v ORP Hlučín a ORP Kravaře 

t/rok 14564 11000 

 
 

K.2.1 Zlepšená kvalita ovzduší 
Řešená problematika 
Ačkoliv je ovzduší v MAS Hlučínsko nadále ovlivňováno zdroji z Ostravska a Polska, lokálně je kvalita ovzduší 
negativně ovlivňována zejm. spalováním nekvalitních paliv při vytápění rodinných domů, a to i přes celoplošnou 
plynofikaci území. Na vině je mimo jiné vysoká cena zemního plynu. Dalším méně významným problémem jsou 
emise z automobilové dopravy v sídlech (která je tak rovněž zdrojem hlukového znečištění) a lokálně také ploš-
né znečištění ze zemědělství a průmyslu.  
Vedle opatření směřujících k modernizaci lokálních topenišť a snížení energetické náročnosti objektů je doplň-
kovým opatřením předcházení sekundární prašnosti čištěním komunikací. Pozitivní vliv budou mít také případ-
né výstavby obchvatů měst a obcí, které jsou však řešeny v rámci jiné části strategie.  
Základním cílem všech uvedených opatření je zajištění odpovídajících podmínek pro uspokojivý zdravotní stav 
obyvatel v území.  
 
Očekávané přínosy 
 Snížení emisí pocházejících z lokálního vytápění domácností a ze zdrojů vytápění veřejných budov. 
 Snižování energetické náročnosti objektů, s pozitivními environmentálními (zlepšení kvality ovzduší, sní-

žení spotřeby fosilních paliv) a ekonomickými (úspora provozních nákladů) dopady a s předpokladem pro 
efektivnější využití obnovitelných zdrojů energie.  

 Oddělení zdroje znečištění od obytné zástavby prostřednictvím výsadeb izolační zeleně.  
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Opatření 
K.2.1.1 Modernizace spalovacích zdrojů 
K.2.1.2 Snižování prašnosti na komunikacích a veřejných prostorech 
K.2.1.3 Rozvoj monitorovacích systémů sledování kvality ovzduší 
 
Příklady projektů 
 Nové vytápění využívající ekologicky šetrné zdroje, např. nízkoemisní kotle na biomasu, tepelné čerpadlo, 

solární kolektory, či kondenzační kotel na zemní plyn atd. 
 Výsadby izolační zeleně oddělující zdroj znečištění od obytné zástavby – linie, aleje atd. 
 Pořízení zařízení na čištění komunikací.  
 Vybudování integrovaného systému sledování kvality ovzduší na úrovni několika obcí, mikroregionu atd. 

 
Inovace 
 Vytápění využívající obnovitelné zdroje. 
 Integrovaný systém sledování monitoringu kvality ovzduší na úrovni několika obcí, mikroregionu atd. 

 
Související operační programy 
 IROP  

SC 2.5 Snížení energetické náročnosti v sektoru bydlení 
 OPŽP 

SC 2.1 Snížit emise z lokálního vytápění domácností podílející se na expozici obyvatelstva nadlimitním kon-
centracím znečišťujících látek 
SC 2.2 Snížit emise stacionárních zdrojů podílejících se na expozici obyvatelstva nadlimitním koncentracím 
znečišťujících látek 
SC 2.3: Zlepšit systém sledování, hodnocení a předpovídání vývoje kvality ovzduší a souvisejících meteoro-
logických aspektů 
SC 4.4 Zlepšit kvalitu prostředí v sídlech 
SC 5.1 Snížit energetickou náročnost veřejných budov a zvýšit využití obnovitelných zdrojů energie 
SC 5.2: Dosáhnout vysokého energetického standardu nových veřejných budov 

 PRV  
PO5, 5C Usnadnění dodávek a využívání energie z obnovitelných zdrojů, vedlejších produktů, odpadu, re-
ziduí a jiných nepotravinářských surovin pro účely biologického hospodářství 

 
Indikátor 

ID Název MJ Cílová hodnota 
(2023) Původ 

SCLLD/K3 Počet realizovaných opatření zaměřených na 
zvýšení kvality ovzduší  počet 230 vlastní 

 
 

K.2.2 Odpovědné nakládání s odpady  
Řešená problematika 
Ačkoliv se jakost vod v území MAS Hlučínsko v období posledních 20 let zlepšila, stále je stav vodních toků 
hodnocen jako nevyhovující. Špatná kvalita je kromě plošného znečištění ze zemědělství způsobena především 
vypouštěním nedostatečně vyčištěných komunálních odpadních vod.  
V rámci tohoto cíle budou podporována opatření se zaměřením na rekonstrukci a dobudování kanalizačních 
soustav se zakončením na čistírnách odpadních vod, a to včetně decentralizovaného čištění odpadních vod. 
Systém nakládání s odpady je na území MAS poměrně funkční, zbývá dořešit zejména oblast nakládání 
s bioodpady, např. vybudování obecních a komunitních kompostáren a zajištění podmínek pro domácí kom-
postování, a také systém sběru a svozu, třídění a využití komunálního odpadu, vznik a zařízení sběrných míst. 
Důvodem je v tomto případě naplňování požadavků evropské a národní legislativy. Prioritou jsou vzájemná 
spolupráce mezi obcemi a dalšími subjekty při zajišťování efektivnějšího sběru, svozu a využití komunálního 
odpadu.   
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Stále frekventovaným problémem jsou především uzavřené, technicky nevyhovující skládky odpadů, které 
vznikly v minulosti a také nevyužívané plochy dřívějších výrobních podniků (staré ekologické zátěže a brown-
fields), dále černé skládky a odpad podél cest. Likvidace černých skládek a stabilizace, sanace a následné vhod-
né využití lokalit se starými ekologickými zátěžemi a obnova využití brownfields je zásadní nejen z hlediska 
zlepšení stavu životního prostředí, nýbrž i dalšího územního rozvoje. 
 
Očekávané přínosy 
 Zlepšení kvality vod ve vodních tocích, vodních plochách i podzemních vod s přínosem pro životní prostře-

dí, ochranu přírody a současně také pro rekreaci.  
 Snížení množství odpadu ukládaného na skládky. 
 Využití biologicky rozložitelných odpadů v místě vzniku formou kompostování. 

 
Opatření 
K.2.2.1 Výstavba a rekonstrukce kanalizačních řádů a čistíren odpadních vod 
K.2.2.2 Zlepšení systému sběru a svozu, třídění a využití komunálního odpadu, vybudování a úprava sběrných 

míst 
K.2.2.3 Zlepšení nakládání s bioodpadem 
K.2.2.4 Likvidace černých skládek 
K.2.2.5 Stabilizace, sanace a následné vhodné využití lokalit se starými ekologickými zátěžemi a zajištění 

podmínek pro využití brownfields 
 
Příklady projektů 
 Zřízení sběrného místa a sběrného dvora. 
 Výstavba kompostárny. 
 Pořízení a dodávky kompostérů do domácnosti. 
 Budování a rekonstrukce kanalizačních sítí. 
 Budování čistíren odpadních vod (centrální i decentralizované). 
 Informační a vzdělávací aktivity zaměřené na zlepšení kvality ovzduší a vody. 
 Rekultivace staré ekologické zátěže. 

 
Inovace 
 Znovuvyužití odpadu – např. linka na třídění nebo technologie na znovuzpracování odpadu. 
 Zpracování bioodpadu na úrovni komunit, obcí, meziobecní spolupráce a spolupráce mezi obcemi a země-

dělci. 
 Rekultivované plochy skládek a starých ekologických zátěží. 

 
Související operační programy 
 OPŽP  

SC 1.1 Snížit množství vypouštěného znečištění do povrchových i podzemních vod z komunálních zdrojů a 
zajistit dodávky pitné vody v odpovídající jakosti a množství 
SC 3.1 Předcházet vzniku odpadů a snížit vliv nebezpečných vlastností odpadů  
SC 3.2 Zvýšit podíl materiálového a energetického využití odpadů 
SC 3.3 Odstranit nepovolené skládky a rekultivovat staré skládky 
SC 3.4 Odstranit a inventarizovat ekologické zátěže 

 
Indikátor 

ID Název MJ Cílová hodnota 
(2023) Původ 

SCLLD/K4 Počet realizovaných projektů zaměřených na 
zlepšení kvality vod počet 6 vlastní 

SCLLD/K5 Počet realizovaných projektů zaměřených na 
likvidaci a separaci odpadu počet 24 vlastní 
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K.2.3 Environmentální vzdělávání a osvěta 
Řešená problematika 
Environmentální osvěta a vzdělávání jedním jsou základními nástroji, jimiž lze přispět k řešení problémů popsa-
ných v předešlých opatřeních. Povědomí o problematice životního prostředí, nakládání s odpady a ochrany 
přírody a krajiny v posledních letech stoupá, v území bylo realizováno několik projektů zaměřených na tuto 
problematiku. V mnoha ohledech však byly dosavadní aktivity nedostatečné. V případě žáků mateřských, zá-
kladních a středních škol je důležitá průběžná environmentální osvěta, v případě dospělé populace se jako 
jeden z možných nástrojů jeví konkrétně zacílené osvětové kampaně.  
  
Očekávané přínosy 
 Environmentální osvěta využitelná jako podpora při naplňování výše uvedených cílů – tzn. v oblastech 

nakládání s odpady, ochrany ovzduší a ochrany přírody.  
 Zajištění environmentální výchovy a osvěty na školách. 
 Zvýšená angažovanost občanů v otázkách ochrany životního prostředí a rozvíjení environmentálního vzdě-

lávání všech věkových skupin jako efektivní forma prevence negativních jevů v území.  
 Připravené a realizované činnosti zaměřené na zlepšení životního prostředí na úrovni domácností, ne-

ziskových organizací, obcí atd. 
 
Opatření 
K.2.3.1 Podpora environmentálního vzdělávání a osvěty na školách 
K.2.3.2 Podpora environmentálního vzdělávání a osvěty pro širokou veřejnost 
K.2.3.3 Podpora místních organizací zabývající se ochranou životního prostředí a péčí o krajinu 
 
Příklady projektů 
 EVVO na školách, soutěže mezi školami. 
 Přednášky, krátkodobé a dlouhodobé kurzy a exkurze pro širokou veřejnost. 
 Rozšíření činnosti místních organizací zabývající se ochranou životního prostředí a péčí o krajinu – např. 

formou péče o ekologicky hodnotné lokality, vydávání informačních materiálů a pořádáním vzdělávacích 
akcí. 

 Založení a provozování centra environmentální výchovy a poradenství. 
 
Inovace 
 Fungování centra environmentální výchovy a poradenství. 
 Realizace projektů EVVO založená na víceodvětvové spolupráci. 
 Přeshraniční spolupráce při realizaci EVVO (školy, veřejná správa, neziskový sektor, zemědělci, firmy).  
 Inkubátor environmentálních projektů na úrovni výuky EVVO na ZŠ. 

 
Související operační programy 
 PRV 

PO1, 1A Podpora inovací, spolupráce a rozvoje znalostní základny ve venkovských oblastech 
PO1, 1C Podpora celoživotního vzdělávání a odborné přípravy v odvětvích zemědělství a lesnictví. 

 OP CZ/PL  
4.1 Posilování institucionální kapacity orgánů veřejné správy a zúčastněných subjektů a účinné veřejné 
správy podporou právní a správní spolupráce a spolupráce mezi občany a institucemi 

 
Indikátory 

ID Název MJ Cílová hodnota 
(2023) Původ 

SCLLD/S11 Počet realizovaných projektů zaměřených na 
vzdělávání počet 10 vlastní 
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Oblast rozvoje SPOLEČNOST 

S.1 Kvalitní podmínky pro život a práci 
K dosažení příznivého prostředí pro život a práci je nezbytné naplnění základních potřeb, kterými jsou 
v převážně venkovském prostředí dostupné a dostatečně komfortní bydlení, zajištěná základní infrastruktura 
(tzn. zásobování vodou, elektřinou, případně plynem, zajištěná možnost likvidace odpadů), efektivní samosprá-
va a dostupná a kvalitní občanská vybavenost. Kvalitní podmínky pro život a práci jsou reflektovány výraznou 
většinou aktérů v území a vztahuje se k nim velká část záměrů. 
Předpokládá se, že výraznou úlohu v těchto opatřeních budou sehrávat zejména obce, a dále podnikatelé a 
neziskové organizace.  
Tento strategický cíl je dále rozpracován do specifických cílů: 
 
S.1.1 Bydlení dostupné všem obyvatelům 
S.1.2 Spolehlivá a šetrná technická infrastruktura 
S.1.3 Efektivní a otevřená samospráva 
S.1.4 Kvalitní občanská vybavenost  
S.1.5 Péče o místní dědictví 
 
S ohledem na charakter řešené problematiky, stanovené specifické cíle a opatření, jež jsou primárně zaměřeny 
na vytváření kvalitních podmínek pro život a práci v území MAS Hlučínsko, byl stanoven indikátor na úrovni 
strategického cíle, jeho počáteční a cílová hodnota. 
 
Indikátor 

Název MJ Výchozí hodnota 
(2014) 

Cílová hodnota 
(2023) 

Saldo migrace počet 
kladné 

(přistěhovalí> 
vystěhovalí) 

kladné 
(přistěhovalí> 
vystěhovalí) 

 
 

S.1.1 Bydlení dostupné všem obyvatelům 
Řešená problematika 
Předpokladem pro spokojený život v městech a obcích Hlučínska je dostupnost a odpovídající kvalita bydlení. I 
když dochází z hlediska demografického vývoje v řadě obcí k úbytku počtu obyvatel, je zaznamenána poměrně 
velká poptávka po výstavbě nových domů, na což také reagují obce vymezením nových ploch pro výstavbu. Lze 
očekávat, že i v následujících letech bude potřeba podporovat zajištění ploch určených k bydlení a jejich vyba-
vení technickou infrastrukturou. 
Značná část domácností využívá pro vytápění a ohřev vody zastaralé kotle s nedokonalým spalováním. Energe-
ticky náročný provoz části bytového fondu se promítá do vysokého zatížení domácností výdaji na energie a 
může se stát rizikem, přispívajícím k sociálnímu vyčleňování rodin s nízkými příjmy. Vzhledem k špatnému stavu 
ovzduší zejména v zimních měsících, přetrvávajícímu nedokonalému spalování zejm. fosilních paliv a nedosta-
tečného prosazování úsporných opatření je proto důležité se v dalších opatřeních zaměřit na využívání alterna-
tivních zdrojů energie, snížení energetické náročnosti a dopadů na životní prostředí – této tématice je věnován 
specifický cíl K.2.1. 
Důležitým požadavkem je rovněž zajištění bezproblémové dostupnosti bydlení znevýhodněným skupinám oby-
vatel, jako jsou např. zdravotně postižení, senioři, matky samoživitelky, mladé manželské páry, dále také osoby 
ohrožené sociálním vyloučením – lidé s nízkými příjmy, lidé na hranici chudoby atd. Problematika sociálního 
bydlení je řešena v rámci specifického cíle S.3.1. 
 
Očekávané přínosy 
 Snížení ekonomické a energetické náročnosti bydlení. 
 Zvýšení kvality a atraktivity bydlení. 
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 Zajištěné možnosti bydlení pro znevýhodnění skupiny obyvatel. 
 Vymezené nové plochy pro bydlení. 

 
Opatření 
S.1.1.1 Výstavba a obnova bytového fondu s ohledem na vyšší kvalitu, atraktivitu bydlení a na snížení eko-

nomické a energetické náročnosti a využití úsporných technologií 
S.1.1.2 Vymezení rozvojových ploch určených k bydlení 
S.1.1.3 Zřízení bezbariérového bydlení pro seniory a zdravotně postižené, sociálního bydlení a startovacích 

bytů 
 

Příklady projektů 
 Zlepšení tepelných vlastností budov – zateplení obvodového pláště, stěnových, střešních, stropních a pod-

lahových konstrukcí, výměna a rekonstrukce oken a dveří, ohřev vody, stínění atd.   
 Vybudování a rekonstrukce bytů pro účely sociálního bydlení, bytů pro seniory a startovacích bytů. 
 Vypracování územně plánovací dokumentace a územní studie. 

 
Inovace 
 Nové kapacity bydlení pro mladé rodiny, seniory a sociálně znevýhodněné. 
 Využití nevyužitých obecních nebo soukromých prostor pro sociální bydlení. 
 Využívání alternativních zdrojů vytápění bytů. 

 
Související operační programy 
 IROP 

SC 2.1 Zvýšení kvality a dostupnosti služeb vedoucí k sociální inkluzi 
SC 2.5 Snížení energetické náročnosti v sektoru bydlení 
SC 3.3: Podpora pořizování a uplatňování dokumentů územního rozvoje 

 OPŽP  
SC 2.1 Snížit emise z lokálního vytápění domácností podílející se na expozici obyvatelstva nadlimitním kon-
centracím znečišťujících látek 

 OPZ 
SC 2.3.1: Zvýšit zapojení lokálních aktérů do řešení problémů nezaměstnanosti a sociálního začleňování ve 
venkovských oblastech 

 
Indikátor 

ID Název MJ Cílová hodnota 
(2023) Původ 

SCLLD/S1 Počet realizovaných projektů zaměřených 
na zvýšení nabídky a kvality bydlení počet 250 vlastní 

 
 

S.1.2 Spolehlivá a šetrná technická infrastruktura 
Řešená problematika 
Dobrý stav technické infrastruktury je základním předpokladem jak pro zajištění potřeb člověka (pitná voda, 
dodávky tepla), tak i pro ochranu životního prostředí (nakládání s odpadními vodami, úspory energie, emise 
znečišťujících látek). Spolehlivá technická infrastruktura podmiňuje kvalitu života v obcích, jejich podnikatelský 
a rekreační potenciál. Jak ukázala analýza současného stavu, stav technické infrastruktury je v jednotlivých 
obcích na různé úrovni.  Je budována postupně, je potřeba ji neustále obnovovat a přizpůsobovat novým poža-
davkům a technologiím.  
Zásobování pitnou vodou je ve všech obcích řešeno vodovodním řadem, v některých obcích jsou však stávající 
rozvody nevyhovující. K zajištění dostatečného množství kvalitní dodávky pitné vody i do budoucna je potřeba 
provádět průběžnou údržbu a modernizaci vodovodního řadu a souvisejících technických zařízení, stejně jako 
pečovat o zdroje pitné vody, popř. zřizovat zdroje nové. Nakládání s odpadními vodami není stále v řadě obcí 
uspokojivě vyřešeno. V mnoha místech kanalizace chybí, je zastaralá; chybí i navazující čistírny odpadních vod. 
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Realizace opatření potřebných k dosažení optimálního stavu kanalizace a čistíren odpadních vod je finančně 
nákladná a proto mnohými obcemi stále odkládána, ovšem nezbytná.  
V obcích byla dále stanovena potřeba vybudování či rekonstrukce veřejného osvětlení a místního rozhlasu.  
 
Očekávané přínosy 
 Bezproblémové zásobování vodou. 
 Vyšší účinnost čištění odpadních vod. 
 Nižší provozní a energetické nároky na provoz veřejného osvětlení a místního rozhlasu. 
 ve městech a obcích regionu.  

 
Opatření 
S.1.2.1 Zajištění bezproblémového zásobování pitnou vodou 
S.1.2.2 Budování a rekonstrukce kanalizací a čistíren odpadních vod 
S.1.2.3 Výstavba a rekonstrukce veřejného osvětlení 
S.1.2.4 Výstavba a rekonstrukce místního rozhlasu 
 
Příklady projektů 
 Zajištění zdrojů vody, budování a rekonstrukce vodovodů, vodojemů atd. 
 Optimální řešení odkanalizování a čištění odpadních vod – centralizované, decentralizované, alternativní 

řešené (např. kořenové čističky). 
 Výstavba a oprava veřejného osvětlení – výměna těles, vedení, ovládacích prvků atd. 
 Výstavba a oprava místního rozhlasu, včetně napojení na integrovaný systém. 

 
Inovace 
 Alternativní a hospodárné řešení odkanalizování a čištění odpadních vod. 
 Veřejné osvětlení s vysokými úsporami a s nižším světelným znečištěním. 

 
Související operační programy 
 OPŽP 

SC 1.1 Snížit množství vypouštěného znečištění do povrchových i podzemních vod z komunálních zdrojů a 
zajistit dodávky pitné vody v odpovídající jakosti a množství 

  
Indikátor 

ID Název MJ Cílová hodnota 
(2023) Původ 

SCLLD/S2 
Počet realizovaných projektů zaměřených 
na vybudování a rekonstrukci technické 
infrastruktury 

počet 21 vlastní 

 
 

S.1.3 Efektivní a otevřená samospráva 
Řešená problematika 
Jedním z pilířů fungující společnosti a rozvíjejícího se venkovského regionu jsou efektivní samosprávy obcí, 
které dokážou strategicky a účinně rozvíjet svá území a být otevřená k vlastním občanům. Úkolem a náplní 
práce obecních samospráv je tak vedle péče o obecní majetek, zajišťování školství, služeb, bezpečnosti a napl-
ňování požadavků legislativy, také občanskoprávní agenda a informování o dění v obci, o činnosti a plánech 
obecní samosprávy.  
Regionální webové stránky zajišťuje SOH, společný regionální zpravodaj, který by obyvatelům přinesl komplexní 
informace z dění v regionu, však chybí. 
Díky uvedeným službám a činnostem samospráv došlo v posledních letech ke zlepšení fungování administrativy 
i informovanosti občanů. Na druhé straně vzrostla administrativní zátěž pro zaměstnance samospráv, což nega-
tivně hodnotí i občané. Je proto potřebné dosáhnout požadované kvality služeb veřejné správy, konkrétně 
koordinovaným propojením a sdílením informací a dat a dokončením procesu elektronizace agend a zavedením 



 

116 
 
 

úplného elektronického podání rozvojem služeb nad základními registry, vytváření nových a modernizace stáva-
jících informačních a komunikačních systémů pro potřeby subjektů veřejné správy a složek IZS.  
Ke zvýšení kvality fungování veřejné správy, ať již z hlediska řízení obce, vedení agend, provádění investic, po-
řádání výběrových řízení, administrace projektů atd., tak směrem k občanům, podnikatelům nebo nadřazeným 
orgánům veřejné správy, je vhodné zvyšování kvalifikace zaměstnanců samospráv a zastupitelů. 
Dalším z charakteristických rysů otevřené samosprávy a principů zastupitelské demokracie je zapojení komunity 
o rozhodování, nejčastěji ve formě komunitního plánování, referenda atd. Také z tohoto ohledu byly v obcích 
na Hlučínsku provedeny v minulých letech pozitivní kroky, např. v případě řešení veřejných prostranství, sociál-
ních služeb, strategických plánů obcí atd. Je potřeba, aby se komunitní plánování stalo pevnou součástí určová-
ní priorit rozvoje obce a řešení závažných investic nebo problémů.     
 
Očekávané přínosy 
 Posílená výkonnost a transparentnost orgánů veřejné samosprávy. 
 Přiblížení veřejné správy občanům a dalším klientům – jednoduché a spolehlivé vyřizování agend, nižší 

administrativní zátěž. 
 Efektivní přístupné a snadno ovladatelné informační a komunikační systémy pro potřeby veřejné správy a 

složek IZS. 
 Vzdělaní zastupitelé a zaměstnanci samospráv. 
 Využívané výstupy komunitních projednávání při rozhodování o rozvoji obcí a měst regionu. 

 
Opatření 
S.1.3.1 Vytváření nových a modernizace stávajících informačních a komunikačních systémů pro potřeby ve-

řejné správy a složek IZS 
S.1.3.2 Posílení strategického plánování rozvoje území založené na komunitně vedeném plánování 
S.1.3.3 Vytváření sítí spolupráce na různých úrovních při řešení problémů ve městech a obcích 
S.1.3.4 Vzdělávání zaměstnanců veřejné správy a zastupitelů 
 
Příklady projektů 
 Zřízení nebo rozšíření webových stránek obce, sdružení obcí atp. 
 Budování a rekonstrukce informačních ploch pro občany – vývěsky, plakátovací plochy. 
 Vybudování centralizovaných agendových informačních systémů veřejné správy pro sdílení dat a komuni-

kačních systémů, např. systému pro komunikaci složek IZS. 
 Zavedení systému samoobslužného získání výpisů z registrů veřejné správy a elektronické podání vůči 

veřejné správě (eJustice, eCulture, eHealth, eProcurement, eSbírka, eLegislativa apod.). 
 Tvorba strategických plánů rozvoje – integrované plány rozvoje území, strategické plány zaměřené na 

části území, některé jeho aspekty atd. 
 Vzdělávání zaměstnanců veřejné správy – účetnictví, počítačová gramotnost, právní gramotnost, strate-

gické plánování, výběrová řízení, udržitelný rozvoj, příklady dobré praxe atd. 
 
Inovace 
 Efektivní přístupné a snadno ovladatelné informační a komunikační systémy pro potřeby veřejné správy a 

složek IZS. 
 Strategické plány rozvoje založené na komunitně vedeném plánování. 
 Komplexní systém vzdělávání zaměstnanců veřejné správy a zastupitelů na úrovni mikroregionů, celé 

MAS. 
 
Související operační programy 
 IROP 

SC 3.2 Zvyšování efektivity a transparentnosti veřejné správy prostřednictvím rozvoje využití a kvality sys-
témů 

 OPPS 
4.1 Posilování institucionální kapacity orgánů veřejné správy a zúčastněných subjektů a účinné veřejné 
správy podporou právní a správní spolupráce a spolupráce mezi občany a institucemi 
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Indikátor 

ID Název MJ Cílová hodnota 
(2023) Původ 

SCLLD/S3 Počet realizovaných projektů zaměřených 
na posílení výkonnosti veřejné samosprávy. počet 15 vlastní 

 
 

S.1.4 Kvalitní občanská vybavenost  
Řešená problematika 
Kvalitní občanská vybavenost je základním předpokladem pro fungování obce z hlediska uspokojení základních 
potřeb občanů, jako např. obchod, pošta, zdravotní a sociální služby, restaurace, duchovní život, rekreační a 
sportovní vyžití. Od těchto podmínek se dále odvíjí možnosti rozvoje i ve sféře podnikání a vlastní realizaci 
obyvatel.  
Vzhledem k silné náboženské tradici je na Hlučínsku více než jinde kladen důraz na stavby náboženského cha-
rakteru, které slouží k bohoslužbám (kostely, kaple), duchovnímu životu (fary, církevní a komunitní centra) nebo 
k dalším duchovním aktivitám jako jsou např. poutě (kapličky, Boží Muka, kříže) atd. Zdejší zámky často nejsou 
jen historickými budovami a kulturními památkami, nýbrž slouží v mnoha případech jako obecní úřady, zázemí 
pro muzea, výstavy, pro spolkovou činnost nebo k pořádání kulturních a společenských akcí.  
Kontinuita vývoje, tradice a soudržnost se na Hlučínsku promítla rovněž do spolkového života (viz specifický cíl 
S.3.2) a následně do občasné vybavenosti – např. hasičské zbrojnice, sportovní, zahrádkářské areály, moštárny, 
myslivecké chaty atd. 
V souhrnu lze konstatovat, že ve většině obcí jsou prvky občanské vybavenosti zajištěny a dosahují potřebné 
úrovně. Zejména v menších obcích chybí nebo nedostačují kapacitně, jsou zastaralé a fungují v nevyhovujících 
prostorech (špatný technický stav, vysoké náklady na vytápění) atd. Týká se to např. obecních úřadů, kulturních 
domů, kostelů, far, tělocvičen, hřišť, kapliček, areálů společenských organizací (fotbalových klubů, hasičů, za-
hrádkářů…), veřejných prostranství pro pořádání společenských akcí atd. K uvedeným zařízením se vztahuje 
také velká část požadavků a záměrů obcí, farností, společenských organizací, podnikatelů a dalších aktérů na 
Hlučínsku.  
Neexistencí nebo omezeným fungováním občanské vybavenosti jsou postiženy zejména znevýhodněné skupiny 
obyvatel, jako jsou senioři, matky na mateřské dovolené, postižení (musí dojíždět do vedlejších nebo vzdáleněj-
ších obcí). 
Zdravotní a sociální péče a školská infrastruktura nejsou začleněny do tohoto specifického cíle, jsou řešeny 
v rámci specifických cílů S.3.1, S.4.1 a S.4.2. 
 
Očekávané přínosy 
 Dostupná a kvalitní zařízení občanská vybavenost.  
 Dosažená vyšší úroveň občanské vybavenosti napomáhající k sociálnímu speciálním začleňováním, zejm. 

ohrožených skupin významně dopomáhá při sociální inkluzi. 
 
Opatření 
S.1.4.1 Výstavba nových a rekonstrukce stávajících prostor občanské vybavenosti, s ohledem na požadavky 

obyvatel, na kvalitu provozu, snížení energetické náročnosti a na bezbariérový přístup. 
S.1.4.2 Pořízení vybavení pro pořádání společenských, kulturních a sportovních akcí, klubovou a zájmovou 

činnost. 
 
Příklady projektů 
 Vybudování nebo rekonstrukce objektů občanské vybavenosti, zázemí pro spolkovou činnost, kulturní, 

společenské a sportovní vyžití tzn. výstavba, oprava nebo zateplení budovy – kulturní dům, víceúčelová 
hala, tělocvična, tenisový kurt, hasičská zbrojnice, klubovna pro spolky, seniory, matky s dětmi atd. Včetně 
revitalizace veřejných prostranství sloužících pro výše uvedené činnosti. 

 Oprava knihovny, jejího vybavení, zřízení veřejného internetu atd. 
 Úprava stávajících budovy občanské vybavenosti nebo nevyužívané budovy pro multifunkční využití – 

např. jako obecní úřad, ordinace lékaře, klubovna pro seniory, mateřský klub atd. 
 Zřízení bezbariérových přístupů k zařízení občanské vybavenosti. 
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Inovace 
 Budování nových nebo rekonstrukce stávajících objektů na multifunkční využití – např. v jedné budově 

obecní úřad, zázemí pro spolky, mateřské centrum, klubovna pro seniory, klubovna apod. 
 Inovativní příprava a budování zázemí pro volný čas – příprava na základě výsledku komunitního plánová-

ní, současných zájmů dětí a mládeže, matek, seniorů nebo jiné sociální nebo profesní skupiny. 
 Používání moderních informačních a komunikačních technologií při pořádání, propagaci společenských, 

sportovních a kulturních aktivit (např. jednotný informační portál pro celé území). 
 Budování a rekonstrukce zázemí pro občanskou vybavenost ve spolupráci subjektů z různých sektorů – 

samospráva, podnikatelský a neziskový sektor. 
 Příhraniční spolupráce při budování a rekonstrukci zázemí pro občanskou vybavenost. 

 
Související operační programy 
 IROP 

SC 2.1 Zvýšení kvality a dostupnosti služeb vedoucí k sociální inkluzi 
 OPŽP  

SC 4.4 Zlepšit kvalitu prostředí v sídlech 
SC 5.1 Snížit energetickou náročnost veřejných budov a zvýšit využití obnovitelných zdrojů energie 

 OPZ 
SC 3.1.1: Zvýšit kvalitu a kvantitu využívání sociálních inovací a mezinárodní spolupráce v tematických ob-
lastech  

 
Indikátor 

ID Název MJ Cílová hodnota 
(2023) Původ 

SCLLD/S4 
Počet realizovaných projektů zaměřených 
na výstavbu, rekonstrukci a provoz zařízení 
občanské vybavenosti  

počet 70 vlastní 

 
 

S.1.5 Péče o místní dědictví 
Řešená problematika 
Přestože místní dědictví – přírodní a kulturní památky, folklor, lidová kultura a tradice na Hlučínsku nedosahují 
republikového významu, mají význam pro prezentaci regionu nejen navenek vůči turistům, ale především pro 
místní obyvatele – tzn. pro uchování a prohlubování zdejších přírodních a kulturních hodnot, místní identity, 
udržování tradic a zvyků. Je zřejmá velká provázanost s mnoha jinými specifickými cíli i z jiných klíčových oblastí 
rozvoje (nejen Společnost, ale i Krajina a Práce). 
Kromě kostelů, jež tvoří dominanty všech obcí, zde najdeme řadu dalších sakrálních staveb v sídlech i ve volné 
krajině, několik venkovských zámků, muzea, objekty lidové architektury (statky, stodoly, srubky), technické 
památky (kovárna, mlýny), městské domy a prvorepublikové vily (v Hlučíně); areály československého opevně-
ní; pomníky; památníky a další. Protože byla v minulosti údržba velké části těchto památek zanedbána, vyžadují 
v současné době rekonstrukci. Pouze odpovídající péče a využití zajistí zachování stavebního dědictví dalším 
generacím.  
Význam zdejších kulturních památek a apel na jejich opravu zvyšuje také fakt, že se často jedná o živé památky, 
které slouží svému účelu v každodenním životě zdejších obyvatel nebo při různých příležitostech – slavení cír-
kevních a světských svátků, slouží jako muzeální expozice, místa pro pořádání výstav, přednášek, koncertů a 
vystoupení, předvádění tradic (také viz specifický cíl S.3.2).  
Neodmyslitelnou součástí mnoha stavebních památek jsou krajinné prvky, jako jsou parky, aleje, skupiny stro-
mů, solitérní stromy, rybníky, kanály atd. V případě rekonstrukcí těchto objektů je potřeba se věnovat také 
stavu těchto prvků a jejich případné revitalizaci nebo obnově (také viz specifický cíl K.1.1).  
Je potřeba se zaměřit na předávání zkušeností, jak lze docílit optimálních způsobů obnovy a péče o prostor 
zdejších sídel s důrazem na tradiční vzhled a funkčnost.  
Propagace kulturního dědictví směrem k turistům probíhá formou informačních center v Hlučíně a Kravařích a 
formou akcí, expozic, výstav atd. pořádaných ve všech obcích Hlučínska (také viz specifický cíl S.3.2).  
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Je nezbytné se věnovat větší propagaci místního dědictví několika způsoby: lepšímu zpřístupnění zajímavých 
objektů kulturního dědictví, budování doprovodné infrastruktury – značené pěší stezky, cyklostezky, cyklotrasy, 
hippostezky a naučné stezky (rozvoji cyklodopravy se věnuje specifický cíl S.2.2), zvýšení nabídky ubytování a 
stravování. 
Nezbytnou součástí péče o místní dědictví je jeho interpretace a prezentace formou kulturních, společenských 
a vzdělávacích akcí, konkr. festivaly, výstavy, expozice, exkurze, kurzy, publikace, CD, soutěže, sportovní soutě-
že, naučné stezky atd., jež v minulosti realizovaly obce, sdružení obcí či MAS s partnery z okolí (destinační ma-
nagement Opavské Slezsko, projekty Spolupráce, českopolská spolupráce). Navázání a prohlubování těchto 
aktivit je velmi účinnou formou péče a propagace místního dědictví. 
 
Očekávané přínosy 
 Obnovené a opravené místní památky sloužící pro občanskou vybavenost, prezentaci regionu, společen-

ské a kulturní akce a jiné činnosti. 
 Dobrá dostupnost místních památek – návštěvní hodiny, stezky pro pěší a cyklisty. 
 Bohatá nabídka služeb turistického ruchu – stravování, ubytování atd. 
 Rozvinutá péče o místní dědictví. 

 
Opatření 
S.1.5.1 Oprava a obnova místních památek 
S.1.5.2 Revitalizace a obnova krajinných prvků, jež jsou součástí stavebních památek 
S.1.5.3 Vybudování, rozšíření a rekonstrukce infrastruktury a služeb turistického ruchu 
S.1.5.4 Propagace místního dědictví a souvisejícího turistického ruchu 
S.1.5.5 Prezentace místního dědictví Hlučínska založená na spolupráci 
 
Příklady projektů 
 Oprava a obnova stavebních památek – zámky, kostely, venkovská architektura, drobné sakrální stavby 

atd. 
 Údržba a obnova tradičních krajinných prvků u kulturních památek a památek místního významu v obcích 

a městech – návsi, veřejná prostranství, parky, aleje, památné stromy, sady atd. 
 Vybudování a posílení infrastruktury a služeb turistického ruchu – rozhleden, odpočívadel, map, pěších 

stezek, cyklostezek, cyklotras, hippostezek, zařízení pro pěší turisty a cykloturisty, atd. 
 Zřízení a posílení služeb turistického ruchu – občerstvení, ubytování, půjčovny turistického a sportovního 

vybavení atd.  
 Společné projekty českých sdružení (SOH a MAS) s polskými partnery (gminy a LGD): festivaly, výstavy, 

exkurze, publikace, CD, soutěže, sportovní soutěže, naučné stezky atd. 
 Tvorba společné systému propagace turistického regionu, spolupráce se sousedním regionem, balíčky 

cestovního ruchu atd. 
 Tvorba manuálu péče o prostory hlučínských měst a obcí – architektonické, stavební, krajinářské a den-

drologické zásady, příklady dobré praxe.  
 Interpretace a prezentace přírodního a kulturního dědictví a historického vývoje Hlučínska.  
 Podpora a prezentace regionálních produktů, řemesel a služeb. 
 Propagace a vzdělávání v oblasti tradičních venkovských činností a řemesel. 

 
Inovace 
 Použití nových a nákladově efektivních technologií při péči o památky. 
 Komplexní řešení obnovy a opravy památek a okolních areálů.  
 Zkvalitnění služeb v oblasti cykloturistiky – půjčovny kol, elektrokol, servisy atd. 
 Nové a netradiční způsoby propagace regionu – např. zavádění a rozšiřování společného systému propa-

gace celého regionu příp. sousedních regionů (také v rámci českopolské spolupráce), balíčků, slevových 
karet, poskytujících zvýhodnění při čerpání různých druhů sportovních, kulturních, gastronomických i zá-
bavních služeb. 

 Rozšíření spolupráce mezi obcemi, spolky, podnikateli, školami a dalšími aktéry na venkově. 
 
Související operační programy 
 PRV 

19.3.1 Příprava a provádění činností spolupráce místní akční skupiny 
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 IROP  
SC 3.1 Zefektivnění prezentace, posílení ochrany a rozvoje kulturního a přírodního dědictví  

 OPPS 
2.1: Podpora růstu podporujícího zaměstnanost rozvojem vnitřního potenciálu jako součásti územní stra-
tegie pro konkrétní oblasti, včetně přeměny upadajících průmyslových oblastí a zlepšení dostupnosti a 
rozvoje zvláštních přírodních a kulturních zdrojů 

 OPŽP 
SC 4.3 Posílit přirozené funkce krajiny 

 
Indikátor 

ID Název MJ Cílová hodnota 
(2023) Původ 

SCLLD/S5 Počet realizovaných projektů zaměřených 
na péči a prezentaci kulturního dědictví  počet 120 vlastní 

92501 Celkové veřejné výdaje (0.1) EUR 52629,6 PRV 
 
 

S.2 Příznivé a bezpečné místo k životu 
Podmínkou pro vytvoření kvalitního prostředí pro život, práci a trávení volného času je vedle vytvoření kvalitní-
ho zázemí (viz specifický cíl S.1) rovněž zajištění příznivého a bezpečného prostředí, v němž se nebudou cítit 
obyvatelé ohroženi. V rámci SCLLD MAS Hlučínsko jsou strategické a specifické cíle zaměřeny na bezpečné 
prostředí v městech a obcích ve smyslu prevence a snižování kriminality, připravenosti na  živelné pohromy, 
dále na zvýšení bezpečnosti dopravy, podpory cyklodopravy a bezpečnosti chodců. 
Předpokládá se, že výraznou úlohu v těchto opatřeních budou sehrávat zejména obce a sdružení obcí. 
Tento strategický cíl je dále rozpracován do specifických cílů: 
 
S.2.1 Bezpečné prostředí obcí a měst 
S.2.2 Bezpečná a spolehlivá doprava 
 
S ohledem na charakter řešené problematiky, stanovené specifické cíle a opatření, jež jsou primárně zaměřeny 
na zajištění bezpečného prostředí ve městech a obcích v území MAS Hlučínsko, byl stanoven indikátor na úrovni 
strategického cíle, jeho počáteční a cílová hodnota. 
 
Indikátor 

Název MJ Výchozí hodnota 
(2014) 

Cílová hodnota 
(2023) 

Saldo migrace počet kladné 
(přistěhovalí>vystěhovalí) 

kladné 
(přistěhovalí>vystěhovalí) 

S.2.1 Bezpečné prostředí obcí a měst 
Bezpečnost ve městech a obcích je vnímána jako problém, který získává v posledních letech na aktuálnosti. 
Nejen ve větších sídlech narůstají počty kriminálních činů a přestupků, případů krádeží, vandalismu, napadení, 
ohrožení psy atd., současně přibývání případů závislosti na alkoholu a drogách.  
Sílící potřeba řešení těchto problémů je v rámci tohoto cíle řešena opatřením zaměřeným na vytvoření bezpeč-
nostních systémů, které mají odhalit přestupky, a kriminální činy a varovných systémů, jež mají občany infor-
movat o hrozícím nebezpečí. Z hlediska sílícího trendu je nezbytné se v opatřeních zaměřit na prevenci 
sociopatologických jevů (závislosti na alkoholu a drogách), kriminální činnosti, vandalismu, preferenci zdravého 
životního stylu na školách i pro širokou veřejnost (poslední dvě opatření jsou rozpracována ve specifickém cíli 
S.3.2). 
Pro dosažení stanovených cílů je vhodné posílit sbory Policie ČR Městská policie v Kravařích a Hlučíně finančně 
a personálně, zvyšovat jejich pohyb přímo v terénu, rozšiřovat teritoria Městské policie, popř. zřídit nové Obec-
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ní policie a tím také dosáhnout vyššího pokrytí území těmito složkami, sjednotit preventivní opatření obcí a 
bezpečnostních sborů, prohlubovat spolupráci obcí s Policií ČR atd. 
V důsledku vzrůstající frekvence výskytu mimořádných událostí, jako jsou sucha, povodně, sněhové přívaly, 
silné námrazy, větrné orkány, smrště, negativní činnosti člověka a zvyšování intenzity jejich negativních dopadů 
je nezbytné zlepšit celkovou připravenost těchto útvarů složek IZS (stanic HZS ČR, zbrojnic jednotek SDH obcí, 
jednotek HZS, Policie ČR), a to především formou zvýšení úrovně jejich vybavenosti technikou a věcnými pro-
středky a posílení odolnosti objektů složek Integrovaného záchranného systému. 
Součástí strategických cílů koncepce je také odolnost stanic na mimořádné události a optimalizace jejich umís-
tění v ohroženém území.  
Dosažení vyšší bezpečnosti a dosažení připravenosti na krizové situace je nezbytný rozvoj specifických doved-
ností a součinnost základních složek IZS při řešení mimořádných událostí, zkvalitnění odborné přípravy základ-
ních složek IZS, která se bude určená příslušníkům Policie ČR, Hasičského záchranného systému ČR, členům 
jednotek SDH obcí, velitelů a vedoucím složek IZS a také starostům obcí, členům krizových štábů a bezpečnost-
ních rad obcí a krajů, atd. 
 
Očekávané přínosy 
 Zvýšení bezpečnosti v ulicích obcí a měst (nižší počty případů kriminální činnosti, vandalismu sociopatolo-

gických jevů).  
 Zvýšená úroveň připravenosti a vybavenosti integrovaného záchranného systému. 
 Fungující evidence psů a řešení problematiky zatoulaných zvířat. 

 
Opatření 
S.2.1.1 Budování bezpečnostních a varovných systémů a opatření 
S.2.1.2 Rozvoj a modernizace integrovaného záchranného systému 
S.2.1.3 Prevence sociopatologických jevů, kriminální činnosti, vandalismu 
 

Příklady projektů 
 Budování bezpečnostních a varovných systémů.  
 Vybudování kamerových a monitorovacích systémů (např. v rámci meziobecní spolupráce). 
 Posílení Městské policie – modernizace prostor, techniky, vybavení, personální posílení. 
 Zřízení Obecní policie a její vybavení. 
 Modernizace zázemí a technického vybavení integrovaného záchranného systému, např. u hasičských 

jednotek a služeben Policie ČR výstavba nebo úpravy zázemí, pořízení specializované techniky a vybavení. 
 Modernizace vzdělávacích a výcvikových středisek a programů pro IZS, starosty obcí, členy krizových štábů 

a bezpečnostních rad obcí a krajů, atd. Možnost řešení v rámci meziobecní spolupráce, přeshraniční spo-
lupráce. 

 Prevence sociopatologických jevů (závislosti na alkoholu a drogách), kriminální činnosti, vandalismu mla-
distvých formou poradenské činnosti, terénních sociálních služeb atd. 

 Zřízení centrální evidence psů, např. čipováním, tetováním. 
 Zřízení, příp. navýšení kapacity útulku pro psy. 
 

Inovace 
 Integrovaný bezpečnostní a varovný systém na úrovni mikroregionu nebo oblasti MAS. 
 Modernizované nebo nově vybudované zázemí složky IZS. 
 Nově vzniklé sbory Městské policie nebo Obecní policie. 
 Zřízení centrální evidence psů. 

 
Související operační programy 
 IROP 

SC 1.3 Zvýšení připravenosti k řešení a řízení rizik a katastrof  
SC 2.1 Zvýšení kvality a dostupnosti služeb vedoucí k sociální inkluzi 

 OPPS 
IP 1.1: Podpora investic zaměřených na řešení konkrétních rizik, zajištění odolnosti vůči katastrofám a vý-
voj systémů krizového řízení 
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Indikátor  

ID Název MJ Cílová hodnota 
(2023) Původ 

SCLLD/S6 Počet realizovaných projektů zaměřených 
na zvýšení bezpečnosti počet 15 vlastní 

 
 

S.2.2 Bezpečná a spolehlivá doprava 
Řešená problematika 
Jak vyplývá z analýzy, je hustota cestní sítě v území dostatečná a odpovídá potřebám. Byly vyjádřeny nároky 
pouze na její doplnění o místní komunikace v ulicích s novostavbami.  
Vzhledem k intenzitě dopravy a s tím související bezpečností chodců a cyklistů, čistotou ovzduší a hlukem jsou 
ve strategiích zaměřených na dopravu a v územních plánech obcí  vymezeny přeložky silnic I/46 (území Služovic, 
Hněvošic, Kobeřic, Rohova a Sudic) a I/56 (Velké Hoštice, Kravaře, Zábřeh, Dolní Benešov, Kozmice, Hlučín), jež 
procházejí přes centra a obytná území obcí a měst.  
Dále je dle požadavků obecních samospráv i občanů potřeba, aby se opatření nadále zaměřovala na 
zkvalitňování stavu silnic I., II. a III. třídy, místních komunikací, křižovatek, mostů, budování odstavných a 
parkovacích ploch, dále také komunikací pro chodce – chodníků, přechodů, semaforů a dalších bezpečnostních 
prvků, které na zdejších komunikacích chybí nebo neodpovídají předpisům či požadavkům.  
Další z priorit je rozvoj cyklodopravy prostřednictvím realizací cyklostezek a zlepšování stavu cyklotras, včetně 
doprovodné infrastruktury – značení, mapy, stojany, atd. V posledních letech se podařilo v území MAS 
realizovat na několika místech významné části cyklostezek a cyklotras, velká část obcí je připravena v příštích 
letech pokračovat s doplněním sítě infrastruktury pro cyklisty.  
Poslední ze zjištěných požadavků je zaměřen na čištění komunikací a odklízení listí v podzimních, resp. sněhu 
v zimních měsících. V rámci tohoto opatření bude možné pořízení vybavení na zametání a čištění cest (ke 
snížení prašnosti) a odklízení sněhu (ze zvýšení bezpečnosti provozu a pohybu). 
Dopravní obslužnost území MAS hromadnou dopravou je díky reliéfu, husté sídelní struktuře, poloze mezi měs-
ty Opavou a Ostravou, velikosti a spádovosti obcí na dobré úrovni. Výjimku tvoří obce v severní okrajové části 
území. Zejména pro dostupnost školských zařízení, služeb lékařské a sociální péče, lékáren a úřadů je dostateč-
ná hustota spojů hromadné dopravy a jejich návaznost důležitá. Rozhodující je zejm. pro některé skupiny oby-
vatel – žáky škol, seniory, tělesně postižené, nemocné, matky s dětmi atd. Ne vždy je tato podmínka splněna. 
Požadavky po zvýšení kvality se dále týkají nedostatečné bezbariérovosti, nedostatečné bezpečnosti, pohodlí a 
ochrany před nepřízní počasí na některých zastávkách, v některých případech špatné návaznosti hromadné 
dopravy, u železničních stanic a zastávek autobusů chybí možnosti zaparkování automobilu či kola. Podporova-
né způsoby rozvoje dopravy by měly zohledňovat snižování zátěže životního prostředí a eliminovat negativní 
vlivy na lidské zdraví.  
 
Očekávané přínosy 
 Zvýšení bezpečnosti dopravy, zejména pro chodce a cyklisty. 
 Odklonění frekventovaných silnic mimo centra a obytná území obcí a měst. 
 Zachovaná a zlepšená nabídka spojů hromadné dopravy. 
 Fungující integrovaný dopravní systém. 
 Vyšší míra komfortu, bezbariérovosti a bezpečnosti hromadné dopravy. 

 
Opatření 
S.2.2.1 Výstavby a opravy komunikací a dopravních staveb, vybudování přeložek frekventovaných silnic 
S.2.2.2 Vybudování a rekonstrukce komunikací pro chodce a cyklisty  a bezpečnostních prvků v dopravě s 

důrazem na bezpečnost chodců a cyklistů 
S.2.2.3 Zajištění údržby silnic 
S.2.2.4 Zachování rozsahu a posílení hromadné dopravy k zajištění dopravní obslužnosti a fungování doprav-

ních integrovaných systémů 
S.2.2.5 Zvyšování kvality hromadné dopravy – posílení komfortu, bezpečnosti, bezbariérovosti a ekologické-

ho provozu 
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Příklady projektů 
 Opravy komunikací a dopravních staveb – křižovatky, mosty, světelná signalizace atd. 
 Opatření na zvýšení bezpečnosti chodců – budování a opravy chodníků, přechody pro chodce, osvětlení, 

radary, retardéry a další bezpečnostní prvky. 
 Budování a opravy cyklostezek, cyklotras, včetně doprovodné infrastruktury – značení, mapy, odpočívadla, 

stojany, atd. 
 Modernizace integrovaných dopravních systémů, informačních systémů pro cestující atd. 
 Zavedení vozidel hromadné dopravy s bezbariérovým přístupem.  
 Zavedení alternativních forem dopravy (senior taxi, sdílená jízda). 
 Vybudování parkoviště pro automobily a kola u zastávek autobusů a železničních stanic (systémy park and 

ride atd.). 
 Rekonstrukce stávajících a výstavba nových autobusových zastávek s ohledem na zvýšení bezpečnosti a 

bezbariérového přístupu, signalizace pro nevidomé. 
 Pořizování nízkoemisních nebo bezemisních vozidel – elektrobusy, autobusy na CNG či jiné alternativní 

pohony atd. 
 Nákup zařízení na zajištění údržby komunikací – zametací vůz, pluh na sníh, a další technika. 

 
Inovace 
 Použití inovativní technologie opravy místních komunikací. 
 Zavádění inteligentních systémů pro bezpečnost silniční dopravy v obcích. 
 Vybudování sítě parkovišť – systém zaparkuj a jeď. 
 Využívání nízkoemisních nebo bezemisních vozidel. 
 Zavedení alternativních forem dopravy (senior taxi, sdílená jízda). 
 Zastřešená parkoviště kol u zastávek autobusů a železničních stanic. 
 Dopravní prostředky a zázemí přístupné pro přepravu osob se sníženou schopností pohybu a orientace. 

 
Související operační programy 
 IROP 

SC 1.1 Zvýšení regionální mobility prostřednictvím modernizace a rozvoje sítí regionální silniční infrastruk-
tury navazující na síť TEN-T 
SC 1.2 Zvýšení podílu udržitelných forem dopravy 
SC 4.1 Posílení komunitně vedeného místního rozvoje za účelem zvýšení kvality života ve venkovských ob-
lastech a aktivizace místního potenciálu  
 

Indikátory výsledku 

ID Název MJ 
Výchozí 
hodnota 
 (2014) 

Cílová 
hodnota 
(2023) 

Původ 

76310 Podíl cyklistiky na přepravních výkonech % 7 10 IROP 

75120 Podíl veřejné osobní dopravy na celko-
vých výkonech v osobní dopravě % 30 35 IROP 

 
Indikátory výstupu 

ID Název MJ Cílová hodnota 
(2023) Původ 

75001 Počet realizací vedoucích ke zvýšení bez-
pečnosti v dopravě  Realizace 3 IROP 

76100 Délka nově vybudovaných cyklostezek a 
cyklotras  

Km 11 IROP 

CLLD/S6 Počet realizovaných projektů zaměřených 
na zvýšení bezpečnosti  Počet 60 Vlastní 

CLLD/S7 
Počet realizovaných projektů vedoucích ke 
zkvalitnění a zvýšení dostupnosti a bezpeč-
nosti hromadné dopravy 

Počet 7 Vlastní 
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S.3 Zdravý a aktivní život 
Rozhodujícími faktory pro úroveň života ve venkovském prostředí jsou mimo jiných také kvalita zdravotní a 
sociální péče a její dostupnost pro všechny sociální skupiny, podobně možnosti trávení volného času, rozvíjení 
osobnosti a seberealizace, jež jsou předpokladem pro omezení a odstranění sociálního vyloučení. 
Předpokládá se, že výraznou úlohu v těchto opatřeních budou sehrávat zejména obce, sdružení obcí, neziskové 
organizace a podnikatelé. 
Tento strategický cíl je dále rozpracován do specifických cílů: 
 
S.3.1 Plnohodnotná a dostupná zdravotní a sociální péče 
S.3.2 Aktivní a kreativní trávení volného času pro všechny 
 
S ohledem na charakter řešené problematiky, stanovené specifické cíle a opatření, jež jsou primárně zaměřeny 
na zlepšení kvality dostupnosti zdravotních a sociálních služeb a zajištění možností aktivního trávení volného 
času, byl stanoven indikátor na úrovni strategického cíle, jeho počáteční a cílová hodnota. 
 
Indikátor 

Název MJ Výchozí hodnota 
(2014) 

Cílová hodnota 
(2023) 

Přírůstek obyvatel Počet 
kladný 

(narození + přistěhovalí> 
zemřelí + vystěhovalí) 

kladný 
(narození + přistěhovalí> 

zemřelí + vystěhovalí) 
 
 

S.3.1 Plnohodnotná a dostupná zdravotní a sociální péče 
Řešená problematika 
Z celkového počtu 29 obcí MAS Hlučínsko se ordinace praktického lékaře nacházejí v 18 městech a obcích regi-
onu, ale řadě případů jde pouze o detašovaná pracoviště s omezenými ordinačními hodinami. Ordinace praktic-
kého lékaře pro děti a dorost fungují v 9 sídlech. Specializovaní lékaři pracují vesměs jen ve městech a několika 
velkých obcích. Ve zbývajících obcích je lékařská péče postrádána (v celkem 11 obcích regionu není k dispozici 
vůbec žádná ordinace lékaře), a proto také hůře dostupná. Kromě tohoto nedostatku patří k problémům nedo-
statečná kvalita péče a vybavení, omezené ordinační hodiny, nevyhovující prostory s vysokými provozními 
náklady (v nemálo případech jde o prostory ve vlastnictví obcí). V některých případech nejsou ordinace bezba-
riérové a kvůli vlastnickým a nájemním vztahům je dohoda o případných investicích obtížná. Již v následujících 
letech lze očekávat nedostatek praktických lékařů, což se bude týkat i větších obcí v území MAS. 
Provozovatelé sociálních služeb se dlouhodobě potýkají s nedostatkem finančních zdrojů. S tím souvisí také 
přetrvávající nedostatečná nabídka některých sociálních služeb, nedostatek vhodných prostor pro zařízení 
poskytující sociální služby, neuspokojivý technický stav některých stávajících zařízení a zázemí služeb, nedosta-
tečná kapacita pobytových služeb, chybějící sociální bydlení ve většině obcí atd. Stále není dostatečná informo-
vanost občanů o nabídce sociálních služeb, a to především těch, kteří jsou kvůli svému věku či zdravotnímu 
handicapu či z jiných důvodů prakticky vyloučeni z veřejného života a běžné informační zdroje jsou pro ně ne-
dostupné. V důsledku dlouhodobé nezaměstnanosti a zadluženosti skupiny obyvatel regionu hrozí zvyšování 
chudoby a zvýšení počtu sociálně vyloučených osob, přičemž jde zejména o zaměstnance s nízkou kvalifikací, 
v předdůchodovém věku, ženy samoživitelky po mateřské a rodičovské dovolené, ženy pečující o blízkou osobu 
nebo ženy vyššího věku. K odstranění uvedených nedostatků se vztahují cíle a navržená opatření. 
 
Očekávané přínosy 
 Udržení a zkvalitnění zdravotní péče v regionu, případné doplnění stávající sítě zdravotnických zařízení. 
 Zkvalitnění zdravotnických zařízení a jejich vybavení – atraktivnější zázemí pro případné nové lékaře. 
 Snížení bariérovosti ordinací a dalších zdravotnických zařízení – lepší dostupnost pro handicapované ob-

čany, seniory, matky s kočárky, atd. 
 Zkvalitnění zázemí sociálních služeb a zařízení včetně materiálového vybavení – vyšší úroveň péče o klien-

ty, lepší dostupnost. 
 Vznik nových služeb v souladu s komunitními plány a principy udržitelnosti. 
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 Větší povědomí občanů regionu o způsobech, jak řešit životní situace s pomocí vhodných sociálních slu-
žeb, kde a na koho se v případě potřeby mají obrátit. 

 
Opatření 
S.3.1.1 Zřizování nových, udržení a modernizace stávající sítě ordinací praktických, specializovaných lékařů a 

dalších zdravotnických zařízení 
S.3.1.2 Rozvoj a modernizace sociálních služeb 
S.3.1.3 Rozvoj poradenství v oblasti sociálního vyloučení a sociálních služeb 
S.3.1.4 Podpora rodin 
 
Příklady projektů 
 Výstavba, zřízení a rekonstrukce ordinací praktických a specializovaných lékařů. 
 Zajištění a rozvíjení poradenství (včetně zajištění potřebného zázemí) zaměřeného na osoby nacházející se 

v krizi (ekonomické, sociální, psychické, atd.) a na osoby se zdravotním postižením – např. dluhové pora-
denství, finanční a právní gramotnost, rodinné poradny, sociálně patologických jevů, zdravý životní styl, 
atd. 

 Zřízení odlehčovací služby v rámci domovů pro seniory. 
 Zvýšení kvality terénních sociálních a zdravotních služeb, a to zejména pečovatelských, asistenčních a 

ošetřovatelských (nové vybavení, nákup automobilů, školící akce, atd.).  
 Zvýšení kapacity domovů pro seniory, doplnění, obnova jejich vybavení 
 Rekonstrukce budov sloužících jako zázemí sociálních a zdravotních služeb – zateplení pláště, výměna 

oken, rekonstrukce topení, úprava vnitřních dispozic, atd.  
 Zřízení nové sociálně terapeutické dílny a posílení kapacity dílny stávající 
 pořízení vybavení mobilního týmu pro poskytování zdravotně sociální pomoci 
 Vybudování denního stacionáře pro děti nebo seniory, domu na půl cesty, chráněného bydlení, azylového 

ubytování, zařízení rané péče, nízkoprahového zařízení, rozvoz obědů, potravin do domu atd.) 
Budování malokapacitních zařízení v menších obcích pro děti (miniškolky, mateřská centra) i pro občany se 
zdravotním postižením a seniory. 

 Projekty prevence sociálně patologických jevů. 
 

Inovace 
 Rozvoj sociálních a zdravotních služeb prostřednictvím komunitního plánování a na úrovni spolupráce obcí 

v regionu. 
 Kooperace místních samospráv, podnikatelského a neziskového sektoru při zřizování nových sociálních 

služeb vycházejících z komunitních plánů. 
 Budování nových či rekonstrukce stávajících objektů za účelem multifunkčního využití – např. zařízení pro 

spolky, děti, seniory, ordinace lékaře, zázemí pro sociální služby, apod. 
 Nové způsoby zajišťování bydlení pro mladé rodiny či seniory apod.  

 
Související operační programy 
 IROP 

SC 2.1 Zvýšení kvality a dostupnosti služeb vedoucí k sociální inkluzi 
SC 2.3 Rozvoj infrastruktury pro poskytování zdravotních služeb a péče o zdraví 
SC 4.1 Posílení komunitně vedeného místního rozvoje za účelem zvýšení kvality života ve venkovských ob-
lastech a aktivizace místního potenciálu  

 OPŽP 
SC 5.1 Snížit energetickou náročnost veřejných budov a zvýšit využití 

 OPZ 
SC 2.2.1: Zvýšit kvalitu a udržitelnost systému sociálních služeb, služeb pro rodiny a děti a dalších navazují-
cích služeb podporujících sociální začleňování 
SC 2.2.2: Zvýšit dostupnost a efektivitu zdravotních služeb a umožnit přesun těžiště psychiatrické péče do 
komunity 
SC 2.3.1: Zvýšit zapojení lokálních aktérů do řešení problémů nezaměstnanosti a sociálního začleňování ve 
venkovských oblastech 
SC 3.1.1: Zvýšit kvalitu a kvantitu využívání sociálních inovací a mezinárodní spolupráce v tematických ob-
lastech  
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Indikátory výsledku 

ID Název MJ 
Výchozí 
hodnota 
 (2014) 

Cílová 
hodnota 
(2023) 

Původ 

67510 Kapacita služeb a sociální práce  Klienti 76 120 IROP 

55320 Průměrný počet osob využívajících 
sociální bydlení Klienti 65 85 IROP 

55310 Nárůst kapacity sociálních bytů Lůžka 70 90 IROP 

67010 Využívání podpořených služeb Osoby 0 230 OPZ 

50110 Počet osob využívajících zařízení péče o 
děti předškolního věku Osoby 0 15 OPZ 

 
Indikátor výstupu 

ID Název MJ Cílová hodnota 
(2023) Původ 

55401 Počet podpořených zázemí pro služby a sociál-
ní práci  Zázemí 4 IROP 

55301 Počet podpořených bytů pro sociální bydlení  Bytové 
jednotky 15 IROP 

60000 Celkový počet účastníků Účastníci 482 OPZ 
67001 Kapacita podpořených služeb Místa 46 OPZ 

50001 Kapacita podpořených zařízení péče o děti 
nebo vzdělávacích zařízení Osoby 24 OPZ 

SCLLD/S8 
Počet realizovaných projektů nově zřízených, 
rekonstruovaných a modernizovaných zařízení 
pro zdravotní péči 

Počet 4 vlastní 

SCLLD/S9 
Počet realizovaných projektů nově zřízených, 
rekonstruovaných a modernizovaných zařízení 
pro sociální péči 

Počet 25 vlastní 

 
 

S.3.2 Aktivní a kreativní trávení volného času pro všechny 
Řešená problematika 
Obce na Hlučínsku žijí pestrým kulturním a společenským životem, na němž se podílí řada organizací. Za dlou-
hou spolkovou tradicí stojí i kontinuita vývoje v oblasti, velká religiozita, udržování mnoha tradic, pospolitost, 
dosud poměrně velká soudržnost rodin, fungující sousedská výpomoc atd. 
Z hlediska struktury zde najdeme tradiční a nejrozšířenější organizace – sportovní kluby, hasiče, myslivce, za-
hrádkáře, chovatele atd.; kluby ručních prací i několik dalších spolků zaměřených na kulturu – divadelní, pěvec-
ké soubory; na náboženství, folklor, tradice a zvyky, práci s mládeží nebo na historii, obnovu krajiny a 
interpretaci místního dědictví atd. V několika obcích fungují kluby seniorů a žen, a neziskové organizace 
v oblasti poskytování sociálních služeb. Možnosti aktivního trávení volného času nabízí dětem a mládeži také 
centra volného času. 
Různorodost spolků je zřetelná na jejich činnosti – na pestrosti kulturních a společenských akcí. Na velké části 
kulturních, společenských a vzdělávacích aktivit se podílelo nebo je pořádalo Sdružení obcí Hlučínska. Část 
z projektů také podpořila nebo spoluvytvořila MAS Hlučínsko. Úspěšná byla spolupráce s polskými partnery na 
úrovni obcí, gmin, mikroregionů, MAS a LGD. Část pořádaných společenských a kulturních akcí navazuje na 
dlouhou tradici, přibyly některé nové. 
Také tuto činnost provází řada problémů, nedostatků a požadavků po rozvoji. Mezi současné problémy patří 
zejm. nedostatečné finanční prostředky, slabá a stárnoucí členská základna, nedostatečné zázemí a vybavení, 
pasivní přístup některých obyvatel, menší motivace k zapojení se u mladých lidí, nedostatečná propagace, 
nedostatečné znalosti účetnictví atd. 
Důsledkem je v případě některých spolků omezení činnosti, v krajních případech i zrušení spolků.  
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Rozvíjení aktivního a kreativního trávení volného času je také možností, jak potlačit stále častější výskyt socio-
patologických jevů (alkoholismus, drogy, kouření, kriminalita, xenofobie), což je rizikové zejm. u dětí a mladých 
lidí, a také jednou z možností snižování rizika sociálního vyloučení. 
 
Očekávané přínosy 
 Pokračující a rozvíjející se tradiční a nové společenské, kulturní a sportovní aktivity, rozšiřování (omlazení) 

členské základny spolků.  
 Rozšíření nabídky volnočasových a sportovních aktivit zaměřených na zdravý životní styl, podnikavost a 

kreativitu (zejm. u mládeže, žen seniorů). 
 Úspěšné sociální začleňování u všech věkových a sociálních skupin prostřednictvím spolkové činnosti, spo-

lečenských, kulturních a sportovních činností a ve spolupráci se sociálními službami.  
 Rozvoj občanské společnosti, komunitního soužití, sousedské výpomoci a dobrovolnictví. 
 Úspěšná interpretace regionální identity, historie a tradic regionu směřující k místním obyvatelům (sebe-

poznávání, budování vlastní identity) i za hranice území (prezentace, podpora turismu).    
 Posílené mezigenerační soužití prostřednictvím společných aktivit různých věkových skupin. 
 Rozšíření povědomí o dobrovolnické činnosti. 

 
Opatření 
S.3.2.1 Rozvíjení a podpora tradičních a nových společenských, kulturních a sportovních aktivit spolků 
S.3.2.2 Rozšíření nabídky vzdělávacích, osvětových, volnočasových a sportovních aktivit a aktivit zaměřených 

na zdravý životní styl, zejm. pro děti, ženy, seniory a zdravotně postižené 
S.3.2.3 Podpora stávajících a nových aktivit a personálního zajištění pro práci s dětmi a mládeží  
S.3.2.4 Realizace společenských, kulturních a vzdělávacích aktivit zaměřených na identifikaci obyvatel 

s územím, regionální identitu, historii, tradice a řemesla 
S.3.2.5 Rozvíjení mezigeneračního soužití  
S.3.2.6 Rozvíjení spolupráce mezi spolky navzájem, s místní samosprávou, podnikatelským sektorem, školami 

a dalšími subjekty v regionu 
 
Příklady projektů 
 Pořízení vybavení pro pořádání společenských, kulturních a sportovních akcí, klubovou a zájmovou čin-

nost. 
 Zakládání a rozvíjení volnočasových aktivity pro seniory – kluby seniorů, univerzita třetího věku, vzdělávací 

kurzy, zájezdy pro seniory, besedy a přednášky, zpravodaje pro seniory atd. 
 Udržování, zaznamenání a prezentace kultury Hlučínska – lokální literatura, folklor, pověsti a pohádky, 

tradice a zvyky, dialekt, tradiční řemesla, způsoby hospodaření, festivaly, koncerty a taneční vystoupení 
folklorních souborů. 

 Sběr a archivace historických dokumentů, fotografií, dobových předmětů a vytváření obecních kronik atd. 
 Tvorba publikací, místních expozic, CD, muzeí, výstavy, naučných stezek, exkurzí a jiných forem interpreta-

ce místního dědictví v krajině a sídlech Hlučínska. 
 Rozšíření a podpora kroužků na školách a ve střediscích volného času a při pořádání akcí zaměřených na 

mládež (turnaje, závody, tábory, kurzy atd.).  
 Založení a provoz zařízení pro děti a mládež – nízkoprahová centra, volnočasové aktivity. 
 Získání dobrovolníků pro aktivizační a volnočasové aktivity v domovech pro seniory. 
 Společné prezentace volnočasových aktivit na úrovní obce, mikroregionu, MAS. 

 
Inovace 
 Používání moderních informačních a komunikačních technologií při realizaci a propagaci a volnočasových 

aktivit. (např. jednotný informační portál pro celé území). 
 Nově vytvořené volnočasové aktivity pro seniory, ženy, děti a mládež. 
 Společné aktivity fungující na principech mezigenerační výměny. 

 
Související operační programy 
 IROP 

SC 2.4 Zvýšení kvality a dostupnosti služeb vedoucí k sociální inkluzi 
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 OPZ 
SC 2.3.1: Zvýšit zapojení lokálních aktérů do řešení problémů nezaměstnanosti a sociálního začleňování ve 
venkovských oblastech 

 OPPS 
IP 4.1 Posilování institucionální kapacity orgánů veřejné správy a zúčastněných subjektů a účinné veřejné 
správy: podporou právní a správní spolupráce a spolupráce mezi občany a institucemi.  

 
Indikátor výstupu 

ID Název MJ Cílová hodnota 
(2023) Původ 

SCLLD/S10 
Počet realizovaných projektů zaměřených 
na podporu aktivního a kreativního trávení 
volného času a rozvoj občanské společnosti 

Počet 120  Vlastní 

 
 

S.4. Vzdělaná a odpovědná společnost 
Podmínkou pro dosažení odpovědné, kreativní, aktivní a podnikavé společnosti, spokojený život a 
setrvání zejména mladých rodin ve venkovském prostředí je důležité udržení vzdělaných lidí a zajištění pří-
stupu ke vzdělání, který se nebude o mnoho lišit od nabídky vzdělávání ve městech (samozřejmě s výjimkou 
středoškolského a vysokoškolského vzdělávání). Na druhou stranu má úroveň vzdělanosti významný vliv také na 
aktivity, postoje, potřeby a přání obyvatel. Vyšší podíl vzdělaných obyvatel v území má potenciál pro ekonomic-
ký rozvoj, snížení nezaměstnanosti a zlepšení sociální a kulturní vybavenosti obcí.  
Území MAS potvrzuje z pohledu vzdělanostní struktury tradiční venkovský charakter, tzn. vyšší procento lidí se 
ZŠ a SŠ vzděláním bez maturity na úkor vysokoškoláků a středoškoláků s maturitou. V meziročních srovnáních 
roste podobně jako v jiných oblastech ČR podíl vysokoškoláků a středoškoláků s maturitou na úkor lidí se zá-
kladním vzděláním a bez maturity. 
Cílem je udržet na Hlučínsku vzdělávání na co nejvíce úrovních – předškolní, školní, případně středoškolské, 
včetně zajištění nabídky mimoškolních aktivit a vzdělávání a osvěty pro dospělé. Tomuto záměru také odpovídá 
rozvržení specifických cílů. 
Předpokládá se, že výraznou úlohu v těchto opatřeních budou sehrávat zejména obce, obcemi zřizované orga-
nizace a dále neziskové organizace, podnikatelé a sdružení obcí.  
Tento strategický cíl je dále rozpracován do specifických cílů: 
 
S.4.1 Dostupné, kvalitní a efektivní vzdělávání 
S.4.2 Rozvinuté komunitní a další vzdělávání pro bohatý a zodpovědný život 
 
S ohledem na charakter řešené problematiky, stanovené specifické cíle a opatření, jež jsou primárně zaměřeny 
na rozvoj vzdělávání na všech úrovních, jež jsou v oblasti MAS Hlučínska přítomny, byl stanoven indikátor na 
úrovni strategického cíle, jeho počáteční a cílová hodnota. 
 
Indikátor 

Název MJ Výchozí hodnota 
(2011) 

Cílová hodnota 
(2023) 

Index vzdělanosti procento 45,7 50,0 
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S.4.1 Dostupné, kvalitní a efektivní vzdělávání 
Řešená problematika 
Z celé škály vzdělávacích zařízení jsou na území MAS mateřské školy, základní školy téměř ve všech obcích nebo 
dostupné ve vedlejších obcích, také základní umělecké školy a školy poskytující středoškolské vzdělání zakonče-
né maturitou nebo výučním listem. Úplnou nabídku středních a vysokých škol nabízí města Opava a Ostrava. 
Poměrně hustá síť předškolních a školních zařízení na území MAS Hlučínsko se v současnosti ve většině případů 
potýká s dvěma opačnými problémy – nedostatečná kapacita mateřských škol vzhledem k počtu přihlášených 
dětí na straně jedné a nízký počet žáků základních škol na straně druhé. Přesto, že bylo v minulých dvou deseti-
letích investováno do školských budov i do vybavení, je v tomto ještě stále řada nedostatků – zejm. se jedná o 
vyšší počet žáků se specifickými potřebami, nedostatek nebo zastaralé speciální učebny a školní sportoviště, 
nedostatečná výuka cizích jazyků, nevyhovující aprobace pedagogů atd. 
V prvním případě je potřeba provést opatření směřující k navýšení kapacity školek – rozšíření, rekonstrukce 
budov atd., případně zřídit zařízení pro malé děti, zajistit péči v letních měsících. Za účelem usnadnění přecho-
du dětí z MŠ na ZŠ je potřebné věnovat pozornost prohloubení kvalifikace pedagogů MŠ.   
V případě základních škol je zejména potřeba prosazovat opatření vedoucí ke zkvalitnění výuky, aby žáci nepře-
cházeli do lépe vybavených městských škol nebo neukončovali předčasně školní docházku: zvyšování kvalifikace 
a schopností pedagogů, které vedou začleňování žáků do kolektivu a výuky, modernizace učeben vedoucí ke 
zlepšení výuky, rekonstrukce a výstavby školních hřišť a tělocvičen atd. Některé mateřské a základní školy pů-
sobí nadále v budovách s vysokými energetickými nároky. Tento stav napomůže zlepšit zateplení budov, výmě-
na oken, rekonstrukce sítí atd. 
S kvalitou a systémem školství částečně souvisí také problém malého uplatnění absolventů na trhu práce. Je 
proto nutné zaměřit efektivní opatření na spolupráci škol s budoucími možnými zaměstnavateli, vytvářet a 
nabízet žákům škol možnosti realizace, rozvíjet formou kroužků kreativní i manuální dovednosti, polytechnické-
ho vzdělávání, jazykových znalostí, environmentální výchovy atd. Škola nesmí zůstat izolována, je nutné, aby 
byly podporovány a rozvíjeny společné aktivity ZŠ, ZUŠ, SŠ, VOŠ a VŠ, výzkumných ústavů, obcí a soukromých 
subjektů, např. firem ve strojírenských oborech, které mají v regionu tradici. Pro realizaci celé řady opatření je 
nezbytné zpracování Místních akčních plánů vzdělávaní. 
 
Očekávané přínosy  
 Kvalitní předškolní výchova dostupná všem zájemcům a usnadňující přechod dětí na ZŠ. 
 Zvyšující se kvalita školní výuky podporující inkluzi žáků se speciálními vzdělávacími potřebami, kreativitu a 

přípravu pro budoucí vzdělávání a povolání. 
 Školní budovy s nižšími provozními náklady a nižšími dopady na životní prostředí. 

 
Opatření 
S.4.1.1 Zajištění dostupné a kvalitní předškolní výchovy, dostupné dětem se speciálními vzdělávacími 

potřebami 
S.4.1.2 Zajištění dostupné a kvalitní školní výuky, dostupné žákům se speciálními vzdělávacími potřebami 
S.4.1.3 Výstavby a opravy budov poskytujících vzdělání s ohledem na navýšení kapacity, zvýšení kvality 

provozu, snížení energetické náročnosti a bezbariérový přístup 
S.4.1.4 Nabídka zájmového a neformálního vzdělávání v návaznosti na další stupeň vzdělávání, pracovní 

uplatnění a sociální inkluzi 
S.4.1.5 Zajištění a rozvíjení spolupráce mezi školami (ZŠ, ZUŠ, SŠ, VOŠ a VŠ), podnikatelskými a neziskovými 

subjekty a veřejnou správou atd. 
 
Příklady projektů 
 Výstavba a rekonstrukce mateřských škol za účelem navýšení kapacit, zřízení specializovaných tříd – pro 

děti s postižením, kombinovanými vadami, logopedické oddělení atd. 
 Vybudování stálých přípravných programů pro děti od dvou let věku. 
 Zavedení inkluzivního prostředí v procesu vzdělání ve v mateřských a základních školách pro postižené 

žáky a žáky se specifickými potřebami – bezbariérový přístup, pomůcky, asistence atd. 
 Doplnění vybavení školských zařízení pro zvýšení úrovně výuky – speciální učebny, jejich vybavení – 

výstavba a modernizace laboratoří, dílen, jazykových učeben; prosazování dalších moderních způsobů 
výuky – projekty, exkurze, stáže, workshopy, trenažéry, nářadí a další vybavení. 

 Výstavba a rekonstrukce školního hřiště, tělocvičny a dalších zařízení určených pro tělesnou výchovu.  
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 Zlepšení tepelných vlastností budov – zateplení obvodového pláště, stěnových, střešních, stropních a pod-
lahových konstrukcí, výměna a rekonstrukce oken a dveří, vytápění, ohřev vody, stínění atd.  

 Zvyšování kvalifikace pedagogických pracovníků (ŽŠ, MŠ, SŠ, ZUŠ) formou dalšího vzdělávání, školení a 
praxí ve firmách a neziskových organizacích atd. 

 Společné projekty základních škol s dalšími školami (ZŠ, ZUŠ, SŠ, VOŠ a VŠ), podnikatelských a neziskových 
subjektů, veřejné správy se zaměřením na rozvíjení kreativity, praktických dovedností (technické a příro-
dovědné obory atd.), jazykových znalostí, směřování k budoucímu vzdělání, zaměstnání a uplatnění na tr-
hu práce.  

 Rozšíření nabídky výuky ZUŠ ve stávajících prostorách a v dalších obcích. 
 

Inovace  
 Zřízení specializované třídy v MŠ pro děti s postižením, kombinovanými vadami atd. 
 Zařazení nových prvků do výuky (moderní technologie, interaktivní metody atd.). 
 Využívání obnovitelných zdrojů energie při vytápění objektů škol. 
 Vzdělávací programy realizované společně se ZŠ, SŠ, VOŠ a VŠ, výzkumnými ústavy, soukromými a ne-

ziskovými subjekty, veřejnou správou atd. 
 Nové a netradiční aktivity v nabídce SVČ a dalších organizací a spolků zaměřených na děti a mladistvé. 

 
Související operační programy 
 IROP 

SC 2.4 Zvýšení kvality a dostupnosti infrastruktury pro vzdělávání a celoživotní učení 
SC 4.1 Posílení komunitně vedeného místního rozvoje za účelem zvýšení kvality života ve venkovských ob-
lastech a aktivizace místního potenciálu  

 OP VVV 
PO 3 IP 1 SC 1: Zvýšení kvality předškolního vzdělávání včetně usnadnění přechodu dětí na ZŠ 
PO 3 IP 1 SC 2: Zlepšení kvality vzdělávání a výsledků žáků v klíčových kompetencích 
PO 3 IP 1 SC 3: Rozvoj systému strategického řízení a hodnocení kvality ve vzdělávání 
PO 3 IP 1 SC 4: Zkvalitnění přípravy budoucích a začínajících pedagogických pracovníků 
PO 3 IP 1 SC 5: Zvýšení kvality vzdělávání a odborné přípravy včetně posílení jejich relevance pro trh práce 
PO 3 IP 2 SC 1: Kvalitní podmínky pro inkluzívní vzdělávání 

 
Indikátor výsledku 

ID Název MJ 
Výchozí 
hodnota 
 (2014) 

Cílová 
hodnota 
(2023) 

Původ 

50020 Podíl tříletých dětí umístěných v před-
školním zařízení % 77,3 90,5 IROP 

50030 Podíl osob předčasně opouštějících vzdě-
lávací systém   % 5,4 5 IROP 

 
Indikátor výstupu 

ID Název MJ Cílová hodnota 
(2023) Původ 

50000 Počet podpořených vzdělávacích zařízení  Zařízení 15 IROP 

50001 Kapacita podporovaných zařízení péče o 
děti nebo vzdělávacích zařízení Osoby 225 IROP 

SCLLD/S11 
Počet realizovaných projektů zaměřených 
na podporu školního, mimoškolního a celo-
životního vzdělávání 

Počet 20  Vlastní 
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S.4.2 Rozvinuté komunitní a další vzdělávání pro bohatý a zodpovědný život 
Řešená problematika 
Vzdělávání hraje ve venkovských regionech podstatnou roli nejen na úrovni primárního a sekundárního vzdělá-
vání, nýbrž také ve formě mimoškolního vzdělávání a vzdělávání dospělých, kdy může napomoci nejen k aktiv-
nímu a kreativnímu využití volného času, udržení a rozvoji řemesel a tradic, nýbrž mohou také napomoci při 
boji s nezaměstnaností, zvýšení pracovního uplatnění a v rozvoji podnikání (viz specifický cíl P.1.3).  
V minulých letech probíhaly v obcích na Hlučínsku kurzy, semináře a přednášky z pestré škály oborů pro velkou 
část veřejnosti – včetně dětí, mláděže, lidí v produktivním věku, seniorů atd. Dobrým příslibem do budoucna je 
fakt, že všechny obce regionu mají snahu pokračovat ve vzdělávacích aktivitách ať již ve spolupráci s SOH, ne-
ziskovými organizacemi, školami nebo jinými vzdělávacími organizacemi. 
Možným způsobem řešení celoživotního vzdělávání je založení a provozování komunitního venkovského centra 
pro celoživotní vzdělávání, které by se vedle vzdělávacích programů zaměřených na zvyšování kvalifikace pro 
získání práce nebo rozvoj podnikání zaměřilo formou workshopů, kurzů, zábavných programů a her předávalo 
informace a poznatky nejen z historie území, ale také o řemeslech, tradicích, ovocnářství a kultuře regionu. 
Součástí centra by měla být rovněž environmentální výchova vzdělávání a celé své šíři.  
Vzdělávací a osvětové aktivity lze realizovat nejen na úrovni obcí, mikroregionů nebo MAS, nýbrž i na úrovni 
neregionální a přeshraniční spolupráce. Takové projekty jsou plné příkladů dobré praxe a mohou být dále inspi-
rativní pro řadu obyvatel regionu.  
 
Očekávané přínosy 
 Široká nabídka mimoškolního vzdělávání pro všechny věkové skupiny. 
 Mezioborová a neregionální spolupráce při rozvoji vzdělávání. 

 
Opatření 
S.4.2.1 Vytváření podmínek pro stávající a nové volnočasové aktivity pro děti a mládež 
S.4.2.2 Vytváření podmínek pro stávající a vytváření nové aktivity celoživotního vzdělávání, dalšího 

vzdělávání a zájmových kroužků pro lidi v produktivním věku a pro seniory 
 
Příklady projektů 
 Vybudování nebo rekonstrukce prostor pro využití dalšího vzdělávání. 
 Vzdělávací kurzy – jazykové kurzy, počítačová gramotnost, fotografování, hospodaření atd.  
 Osvětové přednášky – bezpečnost dopravy, zdravověda, právní gramotnost, třídění odpadů, ochrana před 

povodněmi, protierozní opatření, ekologické vytápění budov atd. 
 Vzdělávání zastupitelů a zaměstnanců samosprávy. 
 Univerzita třetího věku. 
 Rozšířená nabídka aktivit nabízených SVČ a dalších organizací a spolků zaměřených na vzdělávání dětí a 

mládeže. 
 Založení a provoz centra pro environmentální a regionální vzdělávání. 
 Vybudování komunitního venkovského centra pro celoživotní vzdělávání 
 Vytvoření regionálních učebních pomůcek s regionální tematikou. 

 
Inovace 
 Komunitně navrhované a vedené vzdělávací aktivity. 
 Vzdělávací aktivity rozvíjené ve spolupráci s českými a zahraničními partnery.  
 Vybudování vzdělávacího centra. 

 
Související operační programy 
 IROP 

SC 2.4 Zvýšení kvality a dostupnosti infrastruktury pro vzdělávání a celoživotní učení 
 OPPS 

SC 3.1 Investice do vzdělávání, odborné přípravy a školení za účelem získávání dovedností a celoživotního 
učení vypracováním a naplňováním společných programů vzdělávání, odborné přípravy a školení 

 OPZ 
SC 1.4.2: Zvýšit kvalitu systému dalšího vzdělávání 
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SC 2.3.1: Zvýšit zapojení lokálních aktérů do řešení problémů nezaměstnanosti a sociálního začleňování ve 
venkovských oblastech 

 OP VVV 
PO 3 SC5 IP2 Zvyšování kvality vzdělávání a odborné přípravy včetně posílení jejich relevance pro trh práce 

 
Indikátor 

ID Název MJ Cílová hodnota 
(2023) Původ 

SCLLD/S11 
Počet realizovaných projektů zaměřených 
na podporu školního, mimoškolního a celo-
životního vzdělávání 

Počet 10  Vlastní 

 

 
 

Oblast rozvoje PRÁCE 

P.1 Rozvinuté a tvořivé podnikatelské prostředí 
Podnikání lze vedle podpory již existujících podnikatelských subjektů a jejich aktivit rozvíjet několika způsoby. 
Pro území Hlučínska byly v takto zaměřeném strategickém cíli vybrány strategické cíle, které se zaměřují na 
přípravu podnikatelské infrastruktury, účinnou propagaci a spolupráci vedoucí k rozvoji podnikání a podpora 
zaměstnanosti, jež probíhá formou vytváření nových pracovních míst, rovněž prostřednictvím rekvalifikací a 
dalšího vzdělávání pro získání zaměstnání a pro rozjezd podnikatelských aktivit. Vedle vytváření vhodných 
podmínek pro rozvoj podnikatelského prostředí by mělo docházet ke zlepšení postavení ohrožených sociálních 
skupin obyvatel regionu. 
Předpokládá se, že výraznou úlohu v těchto opatřeních budou sehrávat zejména obce, sdružení obcí, podnika-
telské subjekty, spolupráce subjektů z různých odvětví, subjekty změřené na vzdělávání atd. 
Tento strategický cíl je dále rozpracován do specifických cílů: 
 
P.1.1 Rozvinutá podnikatelská infrastruktura 
P.1.2 Tvořivá spolupráce a prezentace k rozvoji podnikání 
P.1.3 Pracovní příležitosti pro všechny skupiny obyvatel 
 
S ohledem na charakter řešené problematiky, stanovené specifické cíle a opatření, jež jsou primárně zaměřeny 
na rozvoj prostředí pro podnikání, prezentace, spolupráce při podnikání a na podporu zaměstnanosti byl stano-
ven indikátor na úrovni strategického cíle, jeho počáteční a cílová hodnota. 
 
Indikátor 

Název MJ Výchozí hodnota 
(2014) 

Cílová hodnota 
(2023) 

Průměrný podíl nezaměstnaných 
osob za posledních 5 let % 7,7 nižší než výchozí hodno-

ta 
 
 

P.1.1 Rozvinutá podnikatelská infrastruktura 
Řešená problematika 
Budování průmyslových zón v některých městech a obcích regionu mělo pozitivní dopad na rozvoj podnikání a 
zvýšení zaměstnanosti, která se tak zvýšila. Obce však stále nedisponují dostatečným množstvím vhodných 
prostor pro drobné podnikání, které by mohly nabídnout k využití soukromým subjektům. V některých obcích 
již hrozí nebo již došlo k odchodu podnikatelských subjektů ze stávajících průmyslových zón bez nalezení ná-
hrady. Z dlouhodobého hlediska proto hrozí chátrání objektů a vznik nových brownfields. 
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Vytváření podmínek pro podnikání však často nelze řešit pouze jedním projektem nebo krátkodobou činností, 
vyžaduje delší časový horizont. Přesto lze v programovém období udělat mnohé pro rozvoj podnikatelského 
prostředí. Obce se mohou zaměřit se na rozšiřování stávajících nebo výstavbu nových podnikatelských zón 
s cílem přilákání většího počtu, pokud možno doposud nezastoupených podnikatelských subjektů. Mohou také 
nabídnout objekty a plochy ve vlastnictví obce podnikatelům za výhodných podmínek, podílet se s podnikateli 
na revitalizaci brownfields, rekonstrukci dosud využívaných objektů atd. Místní samosprávy mohou jednat ve 
spolupráci, případně na úrovni mikroregionu či sdružení obcí (viz specifický cíl P.1.2). 
 
Očekávané přínosy 
 Kvalitnější podmínky pro podnikání. 
 Vyšší podnikatelská aktivita a rozvoj podnikání. 
 Nižší nezaměstnanost díky nově vytvořeným pracovním místům. 
 Vyšší konkurenceschopnost firem. 

 
Opatření 
P.1.1.1 Příprava ploch a objektů pro podnikání a doprovodnou infrastrukturu na budoucí využití začínajícími 

podnikateli či podnikateli s novými podnikatelskými záměry 
P.1.1.2 Přestavba nevyužívaných ploch a budov (brownfields) pro podnikatelské účely 
P.1.1.3 Dořešení majetkoprávních vztahů k pozemkům 
 
Příklady projektů  
 Rekonstrukce či výstavba objektů, prostor, jejich vybavení a příprava na podnikání.  
 Příprava plochy pro podnikání – vybudování infrastruktury. 
 Revitalizace nevyužívaných ploch určených pro podnikání. 
 Vymezení ploch pro podnikání v územně plánovací dokumentaci obcí. 
 Realizace komplexních pozemkových úprav – optimalizace držby bloků zemědělské půdy. 
 Vytváření podpůrné infrastruktury a podmínek pro rozvoj agroturistiky a venkovskou turistiky. 

 
Inovace 
 Revitalizovaný brownfield připravený pro podnikání. 
 Provedené komplexní pozemkové úpravy s vymezenými plochami pro podnikání. 

 
Související operační programy 
 OPPIK 

SC 2.3 Zvýšit využitelnost infrastruktury pro podnikání 
 IROP 

SC 3.3 Podpora pořizování a uplatňování dokumentů územního rozvoje 
 

Indikátor 

ID Název MJ Cílová hodnota 
(2023) Původ 

SCLLD/P1 Počet realizovaných projektů zaměřených 
na rozvoj podnikání počet  7 vlastní 

 
 

P.1.2 Tvořivá spolupráce a prezentace k rozvoji podnikání 
Řešená problematika 
Podmínkou úspěšného podnikání je bezesporu prezentace podnikatelů a jejich výrobků a služeb. Často pak 
závisí na schopnosti spolupracovat s jinými podnikateli a subjekty z jiných sektorů. Z tohoto ohledu se jeví jako 
nedostatečná současná společná prezentace regionu, poradenská a vzdělávací činnost podnikatelů, spolupráce 
mezi podnikateli, veřejným a neziskovým sektorem, podpora začínajících podnikatelů, inovativních činností atd.  
Důležité je tedy nastavit systém spolupráce v území se zapojením různých aktérů a koordinace postupu vůči 
zákazníkům. Osvědčeným způsobem prezentace lokální produkce je regionální značení, jež bylo zavedeno také 
v oblasti MAS Hlučínska a do něhož se dosud zapojilo již téměř 10 podnikatelských subjektů. Jako vhodná se 
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vzhledem k velmi dobrým zkušenostem jeví prezentace zdejších výrobků na festivalech, výstavách, trzích a 
dalších akcích pořádaných jak na Hlučínsku, tak mimo toto území, často ve spojení s prezentací celého regionu 
(např. prostřednictvím Sdružení obcí Hlučínska, MAS Hlučínska a Turistické oblasti Opavské Slezsko).  
 
Očekávané přínosy 
 Vyšší podnikatelská aktivita a rozvoj podnikání. 
 Kvalitnější podmínky pro podnikání. 
 Vyšší konkurenceschopnost firem. 

 
Opatření 
P.1.2.1 Rozvoj prezentace výrobků a služeb vyrobených podnikatelskými subjekty v regionu 
P.1.2.2 Rozvoj spolupráce a podnikatelského, neziskového a veřejného sektoru regionu 
 
Příklady projektů 
 Vytváření prostoru pro pracovní setkávání, inovace, kreativitu a rozvoj podnikání např. formou zakládání 

podnikatelských inkubátorů. 
 Vznik a rozvoj spolupráce a síťování, např. sdílení zdrojů (techniky, odborníků), posílení pozice na trhu. 
 Rozvíjení spolupráce podnikatelského sektoru se základními a středními školami za účelem zvýšení pra-

covního uplatnění absolventů. 
 Rozvoj regionálního značení. 
 Společné marketingové akce podnikatelů regionu, regionální propagace formou webové stránky, prezen-

tace na výstavách, veletrzích, aj. 
 Vzdělávání a poradenství v oblasti obchodních dovedností, marketingu, projektového managementu, atd. 
 Prezentace tradičních lidových řemesel. 
 Propojení místních dodavatelsko-odběratelských řetězců. 
 Mezinárodní (českopolská) spolupráce mezi podnikateli – výměna zkušeností, příklady dobré praxe, stáže 

zaměstnanců, exkurze atd. 
 Vznik a rozvoj poradenství a služeb pro malé a střední podnikatele. 

 
Inovace 
 Nové modely poradenství a služeb pro podnikatele (startovací kanceláře, podnikatelské inkubátory). 
 Nové fungující spolupráce v rámci a napříč sektory. 

 
Související operační programy 
 PRV 

3A) zlepšení konkurenceschopnosti prvovýrobců jejich lepším začleněním do zemědělskopotravinářského 
řetězce prostřednictvím programů jakosti, zvýšení hodnoty zemědělských produktů, podpory na místních 
trzích a krátkých dodavatelských řetězců, seskupení a organizací producentů a meziodborových organizací 

 OPPIK 
SC 1.2: Zvýšit intenzitu a účinnost spolupráce ve výzkumu, vývoji a inovacích 

 
Výstupový indikátor 

ID Název MJ Cílová hodnota 
(2023) Původ 

SCLLD/P1 Počet realizovaných projektů zaměřených 
na rozvoj podnikání počet 5 vlastní 

 
 



 

135 
 
 

P.1.3 Pracovní příležitosti pro všechny skupiny obyvatel 
Řešená problematika 
Jedním z hlavních cílů z hlediska zaměstnanosti je dosažení takového stavu, kdy nezaměstnaní jsou pouze ti 
lidé, kteří přechází z jednoho zaměstnání do druhého. Průměrný podíl nezaměstnanosti (průměr za poslednách 
5 let) za celou MAS Hlučínsko (7,7%), který je pod krajským průměrem (9%) svědčí o poměrně dobré ekonomic-
ké aktivitě zdejších obyvatel. Podíl nezaměstnaných osob se však v jednotlivých obcích MAS Hlučínsko značně 
liší. Od  5% k hodnotám přesahujícím 10% (Kravaře,  Sudice, Rohov, Třebom dokonce až 16,3%). 
Dlouhodobým problémem je pak podobně jako v jiných oblastech také na Hlučínsku strukturální a dlouhodobá 
nezaměstnanost, nezaměstnanost čerstvých absolventů, žen po rodičovské dovolené nebo lidí 
v předdůchodovém věku. Limitem pro rozvoj podnikání a zaměstnanosti jsou často chybějící nezbytné doved-
nosti a schopnosti zaměstnanců nebo nezaměstnaných, kteří hledají práci nebo mají v plánu začít podnikat.  
Ohroženými skupinami jsou také matky s dětmi, absolventi, zdravotně postižení nebo ti, jejichž vzdělání a kvali-
fikace nereflektují současné požadavky trhu práce. Obyvatelé, kteří nenacházejí uplatnění na zdejším trhu práce 
a v blízkém okolí se častěji rozhodují k vystěhování z oblasti a jsou náchylnější k sociálnímu vyloučení. Neza-
městnanost se však stala celospolečenským problémem, který se nevyhýbá ani vzdělaným odborníkům v oboru. 
Zaměstnanost a podnikání lze dle dosavadních zkušeností účinně rozvíjet prostřednictvím dalšího vzdělávání a 
rekvalifikací uchazečů o zaměstnání a zaměstnanců podle současných požadavků trhu práce.  
Zlepšení uplatnitelnosti absolventů lze dosáhnout prostřednictvím spolupráce škol s místními podnikateli, vzá-
jemnou propojeností mezi všemi úrovněmi školství, obcemi, neziskovými organizacemi a dalšími důležitými 
institucemi (viz specifický cíl S.4.1 a S.4.2). Vhodným způsobem, jak lze vytvářet pracovní příležitosti pro znevý-
hodněné osoby je sociální podnikání, kdy sociální podnik akcentuje sociální rozměr podnikání a tak naplňuje 
veřejně prospěšný cíl.  
 
Očekávané přínosy 
 Vyšší podnikatelská aktivita a rozvoj podnikání. 
 Zvýšení zaměstnanosti na území MAS s důrazem na osoby ohrožené sociálním vyloučením nebo osoby 

sociálně vyloučené ve společnosti a na trhu práce. 
 Zvýšení kvalifikační odbornosti obyvatel reflektující na potřeby trhu práce, umožňující lepší uplatnění, 

profesní růst, kariérní postup apod. 
 
Opatření 
P.1.3.1 Poskytování rekvalifikací a dalšího vzdělávání pro získání zaměstnání a rozjezd podnikatelských 

aktivit 
P.1.3.2 Podpora zaměstnanosti 
P.1.3.3 Podpora a rozvoj sociálního podnikání 
 
Příklady projektů 
 Podpora zaměstnání na částečný úvazek, zejm. pro matky s dětmi, studenty, dlouhodobě nezaměstnané, 

zdravotně postižené. 
 Rekvalifikační kurzy pro uchazeče o zaměstnání a zaměstnance podle současných požadavků trhu práce – 

profesní, obchodní dovednosti, účetnictví, počítačová gramotnost atd. 
 Zřízení nebo rozšíření školících středisek, učeben pro rozvíjení odborných znalostí. 
 Stáže pro absolventy škol a rekvalifikací. 
 Poradenství pro nezaměstnané, znevýhodněné skupiny a sociálně vyloučené. 
 Založení nebo rozšíření sociálního podniku. 

 
Inovace 
 Lokální modely podpory uchazečů a zájemců o zaměstnání ve venkovském prostředí (doplnění činnosti 

pracovních úřadů, spolupráce místních aktérů). 
 Projekty v oblasti sociálního podnikání. 

 
Související operační programy 
 IROP 

SC 2.2 Vznik nových a existujících podnikatelských aktivit v oblasti sociálního podnikání  
SC 2.4 Zvýšení kvality a dostupnosti infrastruktury pro vzdělávání a celoživotní učení 
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SC 4.1 Posílení komunitně vedeného místního rozvoje za účelem zvýšení kvality života ve venkovských ob-
lastech a aktivizace místního potenciálu  

 OPPS 
SC 3.1 Investice do vzdělávání, odborné přípravy a školení za účelem získávání dovedností a celoživotního 
učení vypracováním a naplňováním společných programů vzdělávání, odborné přípravy a školení 

 OPZ 
SC 1.1.1: Zvýšit zaměstnanost podpořených osob, zejména starších, nízkokvalifikovaných a znevýhodně-
ných 
SC 1.1.2: Zvýšit zaměstnanost podpořených mladých osob prostřednictvím programu Záruky pro mládež 
SC 1.2.1: Snížit rozdíly v postavení žen a mužů na trhu práce 
SC 1.3.1: Zvýšit odbornou úroveň znalostí, dovedností a kompetencí pracovníků a soulad kvalifikační úrov-
ně pracovní síly s požadavky trhu práce 
SC 1.3.2: Zvýšit adaptabilitu starších pracovníků 
SC 1.4.2: Zvýšit kvalitu systému dalšího vzdělávání 
SC 2.3.1: Zvýšit zapojení lokálních aktérů do řešení problémů nezaměstnanosti a sociálního začleňování ve 
venkovských oblastech 

 OP VVV 
PO 3 SC5 IP2 Zvyšování kvality vzdělávání a odborné přípravy včetně posílení jejich relevance pro trh práce 

 OP PIK 
SC 2.3 Zvýšit využitelnost infrastruktury pro podnikání 
SC 2.4 Zvýšit kapacitu pro odborné vzdělávání v MSP 

 PRV 
6A Usnadnění diverzifikace, vytváření a rozvoje malých podniků, jakož i pracovních míst  
 

Indikátor výsledku 

ID Název MJ 
Výchozí 
hodnota 
 (2014) 

Cílová 
hodnota 
(2023) 

Původ 

10411 Míra nezaměstnanosti osob s nejnižším 
vzděláním   % 28,5 22 IROP 

62700 Účastníci zaměstnaní po ukončení své 
účasti, včetně OSVČ Osoby 0 6 OPZ 

 
Indikátor výstupu 

ID Název MJ Cílová hodnota 
(2023) Původ 

10000 Počet podniků pobírajících podporu Podniky 2 IROP 

10400 Zvýšení zaměstnanosti v podporovaných 
podnicích FTE 11 IROP 

60000 Celkový počet účastníků Účastníci 21 OPZ 

10212 Počet podpořených již existujících sociálních 
podniků Organizace 2 OPZ 

SCLLD/P1 Počet realizovaných projektů zaměřených 
na rozvoj podnikání Počet 6 vlastní 

 
 

P.2 Konkurenceschopná regionální ekonomika 
Struktura podnikatelského prostředí Hlučínska odpovídá charakteru jiných venkovských oblastí – kromě několi-
ka větších firem, převažují zde drobní živnostníci a menší firmy. V posledních 25 letech dochází 
k restrukturalizaci tradičních venkovských ekonomik, silně se projevují trendy posilování podnikání 
v průmyslové výrobě a ve službách, naopak úbytek ve stavebnictví a zejména pak v zemědělství, objevuje se 
řada nových oborů. Podnikatelé musí čelit novým a měnícím se požadavkům odběratelů a spotřebitelů, zároveň 
řeší dlouhodobé a nově se vyskytující překážky. Také proto se strategické cíle vymezené v rámci SCLLD zaměřují 
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na podporu lokálních, zejména menších a středních firem, pozornost si však zaslouží i velké firmy, které jsou 
zaměstnavateli nezanedbatelné části obyvatel oblasti.  
Předpokládá se, že výraznou úlohu v těchto opatřeních budou sehrávat zejména samotní podnikatelé, případně 
podnikatelé ve spolupráci s obcemi, neziskovými organizacemi nebo s jinými subjekty. 
Tento strategický cíl je dále rozpracován do specifických cílů: 
 
P.2.1 Prosperující a konkurenceschopné firmy 
P.2.2 Konkurenceschopné, rozvinuté a udržitelné zemědělství 
 
S ohledem na charakter řešené problematiky, stanovené specifické cíle a opatření, jež jsou primárně zaměřeny 
na rozvoj prostředí pro podnikání, prezentace, spolupráce při podnikání a na podporu zaměstnanosti byl stano-
ven indikátor na úrovni strategického cíle, jeho počáteční a cílová hodnota. 
 
Indikátor 

Název MJ Výchozí hodnota 
(2014) 

Cílová hodnota 
(2023) 

Podíl nezaměstnaných osob % 5,3 stejná nebo nižší 
Počet aktivních podnikatelských 
subjektů na 1000 obyvatel počet 107 stejná nebo vyšší 

 

P.2.1 Prosperující a konkurenceschopné firmy 
Řešená problematika 
S výjimkou několika obcí (s průmyslovými zónami) a tří měst, kde sídlí několik větších firem, převažují na území 
MAS Hlučínsko drobní živnostníci a menší firmy. Nejčastěji se vyskytují následující obory podnikání: stavebnictví 
(široká škála profesí), obrábění kovů, ubytování a pohostinství, služby. Zemědělství se omezuje pouze na něko-
lik málo subjektů. Současným trendem je zvyšování zaměstnanosti v průmyslové výrobě a ve službách, naopak 
úbytek ve stavebnictví a zemědělství Objevují se stále nové obory podnikání, které reagují na poptávku spotře-
bitelů. Některé obory zaznamenaly úpadek nebo dokonce krach. 
Míra ekonomické aktivity (podíl ekonomicky aktivních obyvatel k populaci 15-64 let) se pohybuje ve většině 
obcí kolem 70%, výjimkou jsou Třebom a Bělá (61,3 a 65,0%), které jsou níže pod průměrem. Průměrné hodno-
ty jsou v podstatě shodné s hodnotami pro Moravskoslezský kraj i pro celou Českou republiku. 
Průměrná hodnota v MAS Hlučínsko je 107 aktivních podnikatelských subjektů na 1000 obyvatel, co zhruba 
odpovídá hodnotám Moravskoslezského kraje. 
Nedostatky, které omezují rozvoj podnikání v oblasti MAS, jsou: nedostatek kapitálu, vysoké vstupní náklady – 
nižší konkurenceschopnost (zejm. oproti dovozům z Polska), nedostatek ploch a nevyhovující prostory pro 
podnikání, značná byrokracie a neuspokojivá legislativa, nedostatek kvalifikované pracovní síly pro specializo-
vané obory, nedostatečně rozvinutý turistický ruch – venkovská turistika a agroturistika, slabá podpora part-
nerství napříč podnikáním a ze strany obcí a měst regionu, nedostatečné surovinové vybavení regionu, 
nedostatečná propagace regionu, útlum tradičních a lidových řemesel. Na některé z těchto problémů je zacílen 
tento specifický cíl, další řeší jiné specifické cíle v rámci této oblasti rozvoje území. 
Pro podporu podnikání a zvyšování zaměstnanosti v obcích MAS hovoří také skutečnost, že podíl obyvatel vyjíž-
dějících za prací (značná část do jiného okresu) je v jednotlivých obcích relativně vysoký, odpovídá průměrným 
hodnotám v ČR i v Moravskoslezském kraji. Z celkového počtu ekonomicky aktivních obyvatel vyjíždí 
v jednotlivých obcích MAS Hlučínsko (v jednotlivých obcích od 29 – 57 % pracujících). 
Pro udržení současného žádoucího stavu, pro udržení efektivity a konkurenceschopnosti je nezbytné moderni-
zovat současnou výrobu, dále podporovat malé a střední podnikání na vesnicích, zaměřit se jak na inovace, 
nové obory, tak na tradiční řemeslnou výrobu, ruční práce, výrobu místních produktů, na zvýšení nabídky slu-
žeb a jiných činností, které bývaly pro venkovské oblasti charakteristické. Sociálnímu podnikání je řešeno ve 
strategickém cíli P.1.3. 
 
Očekávané přínosy 
 Vyšší podnikatelská aktivita a rozvoj podnikání. 
 Rozvoj tradičních oborů. 
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 Snížení provozní náročnosti podnikatelských subjektů. 
 Zvýšení konkurenceschopnosti firem. 
 Rozvoj malého a středního podnikání na vesnicích. 
 Rozvoj podnikání v nových oborech, inovativní přístupy. 

 
Opatření 
P.2.1.1 Zavádění nových technologií, inovací, modernizace a rozvíjení podnikání. 
P.2.1.2 Podpora stávajících a nově vznikajících malých a středních podniků. 
P.2.1.3 Obnova a rozvíjení tradičních řemesel a činností. 
 
Příklady projektů 
 Aplikace nových technologií ve výrobním procesu, při realizaci služby. 
 Zahájení a rozvoj služeb trávení volného času, rekreace a venkovského turismu. 
 Zahájení a rozvoj podnikání s obnovitelnými zdroji energie – biomasa, vodní energie atd. 
 Rozvoj sociální ekonomiky – podpora zakládání a provozu sociálních podniků. 
 Modernizace a rekonstrukce rozvodů elektřiny, plynu a tepla v budovách sloužících k podnikání. 

 
Inovace 
 Nové obory podnikání, které se dosud v oblasti MAS nenacházely. 
 Prosazení nových technologií do výroby s pozitivními environmentálními a sociálními dopady. 
 Podnikání zaměřené na tradiční výrobky nebo službu, která zanikla a díky projektu je obnovena. 
 Radikální snížení provozních nákladů způsobené zavedením nové technologie nebo modernizace. 

Související operační programy 
 OPPIK 

SC 1.1 Zvýšit inovační výkonnost podniků 
SC 1.2 Zvýšit intenzitu a účinnost spolupráce ve výzkumu, vývoji a inovacích 
SC 2.1 Zvýšit konkurenceschopnost začínajících a rozvojových MSP 
SC 2.2 Zvýšit internacionalizaci malých a středních podniků 
SC 2.3 Zvýšit využitelnost infrastruktury pro podnikání 
SC 2.4 Zvýšit kapacitu pro odborné vzdělávání MSP 
SC 3.1 Zvýšit podíl výroby energie z obnovitelných zdrojů na hrubé konečné spotřebě ČR 
SC 3.2 Zvýšit energetickou účinnost podnikatelského sektoru 
SC 3.4 Uplatnit inovativní nízkouhlíkové technologie v oblasti nakládání energií a při využívání druhotných 
surovin 
SC 3.5: Zvýšit účinnost soustav zásobování teplem 
SC 4.1 Zvětšit pokrytí vysokorychlostním přístupem k internetu 
SC 4.2 Zvýšit využití potenciálu ICT sektoru pro konkurenceschopnost ekonomiky 

 IROP 
SC 2.2 Vznik nových a existujících podnikatelských aktivit v oblasti sociálního podnikání 

 PRV 
19.2.1 Podpora provádění operací v rámci strategie komunitně vedeného místního rozvoje 

 
Indikátor výsledku 

ID Název MJ 
Výchozí 
hodnota 
 (2014) 

Cílová 
hodnota 
(2023) 

Původ 

94800 Pracovní místa vytvořená v rámci podpo-
řených projektů (Leader) Počet 0 2 PRV 

 
Indikátor výstupu 

ID Název MJ Cílová hodnota 
(2023) Původ 

93701 Počet podpořených podniků/příjemců Počet 12 PRV 

SCLLD/P1 Počet realizovaných projektů zaměřených 
na rozvoj podnikání Ppočet 40  vlastní 
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P.2.2 Konkurenceschopné, rozvinuté a udržitelné zemědělství 
Řešená problematika 
Zemědělství hraje v krajině Hlučínska významnou roli, což dosvědčuje vysoký podíl zemědělské půdy (70% z 
celkové plochy území), z toho dominuje orná půda na 85,5% zemědělské půdy (průměr MSK je 62,4%), 
v některých katastrech (zejména na severozápadě území) tvoří téměř 100% plochy zemědělské půdy. Následují 
trvalé travní porosty na desetině plochy zemědělské půdy a zahrady, které zabírají 4,3% plochy zemědělské 
půdy. Od charakteru zemědělských kultur se také odvíjí zaměření zemědělské činnosti zdejších zemědělských 
subjektů zejména na rostlinnou a o poznání méně na živočišnou výrobu, jež byla v průběhu minulých 25 let 
utlumena, v případě několika z nich dokonce zcela zrušena. 
Problémem je, že téměř celá zemědělská produkce je prodávána ve formě prvotní suroviny, u živočišné výroby 
formou jatečních zvířat a mléka. Zpracování zemědělské produkce přímo zemědělskými subjekty zde prakticky 
neexistuje. Výsledkem je stav, kdy se zemědělská produkce vyváží a zároveň je region téměř zcela závislý na 
dovozech. 
Kromě nedostatečné motivace je prodej a zpracování zemědělské produkce ze dvora zpravidla limitován chybě-
jícími prostory pro zpracování, které by odpovídaly přísným hygienickým normám, také administrativou a nedo-
statkem kapitálu pro rozvoj vlastního podnikání a nižší schopnosti konkurovat. Podpora takového podnikání by 
zároveň napomohla ke snížení nezaměstnanosti, rozvoji lokálních trhů a produkci lokálních potravin, lepší a užší 
spolupráci mezi zemědělci a spotřebiteli i mezi zemědělci navzájem. 
Vzhledem k charakteru zemědělství a krajiny, omezenému počtu turistických atraktivit není zatím náležitě 
rozvinuta agroturistika. Několik dobrých příkladů však ukazuje možnosti dalšího rozvoje. Podobná je situace u 
dalších typů diverzifikace zemědělské činnosti. 
Vážným nedostatkem jsou nešetrné způsoby hospodaření na zemědělských plochách, které společně s dalšími 
faktory vyšší náchylnost k vodní a větrné erozi, vyčerpání půdy, eutrofizaci vod atd. Je potřeba se věnovat řeše-
ní těchto problémů (z části se věnujeme této problematice ve specifickém cíli). 
Dalším nedostatkem je zastaralost zemědělské techniky, která také díky dotacím prochází v posledních letech 
postupnou modernizací. Nové stroje budou pro zdejší zemědělství znamenat nejen větší produktivitu práce a 
lepší konkurenceschopnost, nýbrž také environmentálně šetrnější způsoby hospodaření. 
Neméně významný problém zdejšího zemědělství tkví ve stále se zvyšujícím věkovém průměru zemědělců a 
skutečnosti, že toto odvětví je pro mladší generace málo atraktivní. Aby docházelo ke generační obměně a 
zachování tohoto odvětví, je potřebné podporovat začínající a mladé zemědělce. 
 
Očekávané přínosy 
 Zlepšení konkurenceschopnosti zemědělských podniků. 
 Zvýšená podnikatelská aktivita a diverzifikace činnosti zemědělských podniků. 
 Větší míra zpracování a odbytu místní zemědělské produkce v regionu. 
 Vyšší podíl mladých a začínajících zemědělců. 
 Snížení dopadů zemědělské činnosti na životní prostředí. 

 
Opatření 
P.2.2.1 Modernizace zemědělské činnosti 
P.2.2.2 Zřízení a podpora zpracování a odbytu místní zemědělské produkce 
P.2.2.3 Diverzifikace zemědělství a poskytování služeb zemědělci 
P.2.2.4 Prosazování udržitelného hospodaření v zemědělství 
P.2.2.5 Podpora začínajících a mladých zemědělců 
P.2.2.6 Vzdělávání pro zemědělce 
 
Příklady projektů 
 Pořízení zemědělských strojů. 
 Zřízení zpracovny zemědělské produkce – mlékárna, porážka, zpracování zeleniny atd.  
 Zavedení krátkých dodavatelských řetězců pro místní produkci – do místních škol, restaurací, atd. 
 Společný nákup techniky a zařízení. 
 Rozvoj zařízení agroturistiky. 
 Přechod zemědělského podniku do režimu ekologického zemědělství. 
 Pořízení zemědělské techniky mladým zemědělcem. 
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 Vzdělávací kurzy a semináře zaměřené na nové technologie, šetrné způsoby hospodaření, zpracování ze-
mědělské produkce, atd. 
 

Inovace 
 Nové diverzifikované činnosti. 
 Zřízení zpracovny zemědělské produkce.  
 Fungující lokální trh se zemědělskými výrobky. 
 Realizace environmentálně prospěšných projektů zemědělci. 
 Zavedení krátkých dodavatelských řetězců pro místní produkci. 

 
Související operační programy 
 PRV 

1A) Podpora inovací, spolupráce a rozvoje znalostní základny ve venkovských oblastech 
1B) Posílení vazeb mezi zemědělstvím, produkcí potravin a lesnictvím a výzkumem a inovacemi, mimo jiné 
za účelem zlepšeného řízení v oblasti životního prostředí a environmentálního profilu 
1C) Podpora celoživotního vzdělávání a odborné přípravy v odvětvích zemědělství a lesnictví 
2A) Zlepšení hospodářské výkonnosti všech zemědělských podniků a usnadnění jejich restrukturalizace a 
modernizace, zejména za účelem zvýšení míry účasti na trhu a orientace na trh, jakož i diverzifikace země-
dělských činností 
2B) Usnadnění vstupu dostatečně kvalifikovaných zemědělců do odvětví zemědělství, a zejména generační 
obnovy v tomto odvětví 
3A) Zlepšení konkurenceschopnosti prvovýrobců jejich lepším začleněním do zemědělskopotravinářského 
řetězce prostřednictvím programů jakosti, zvýšení hodnoty zemědělských produktů, podpory na místních 
trzích a krátkých dodavatelských řetězců, seskupení a organizací producentů a meziodborových organizací 
4A) Obnova, zachování a zvýšení biologické rozmanitosti (včetně oblastí sítě Natura 2000, v oblastech s 
přírodními či jinými zvláštními omezeními), zemědělství vysoké přírodní hodnoty a stavu evropské krajiny 
4B) Lepší hospodaření s vodou, včetně nakládání s hnojivy a pesticidy 
4C) Předcházení erozi půdy a lepší hospodaření s půdou 
5C) Usnadnění dodávek a využívání energie z obnovitelných zdrojů, vedlejších produktů, odpadu, reziduí a 
jiných nepotravinářských surovin pro účely biologického hospodářství 
5E) Podpora ukládání a pohlcování uhlíku v zemědělství a lesnictví 
6A) Usnadnění diverzifikace, vytváření a rozvoje malých podniků a pracovních míst 
19.2.1 Podpora provádění operací v rámci strategie komunitně vedeného místního rozvoje 
 

 
Indikátor výsledku 

ID Název MJ 
Výchozí 
hodnota 
 (2014) 

Cílová 
hodnota 
(2023) 

Původ 

94800 Pracovní místa vytvořená v rámci podpo-
řených projektů (Leader) Počet 0 2 PRV 

 
Indikátor výstupu 

ID Název MJ Cílová hodnota 
(2023) Původ 

93701 Počet podpořených podniků/příjemců Počet 21 PRV 

SCLLD/P2 Počet realizovaných projektů zaměřených 
na rozvoj zemědělství Počet 40 vlastní 
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3.3 Popis integrovaných rysů 
Jedním z principů, jimiž se řídí naplňování vize strategie je integrovanost cílů a aktivit vedoucí k rozvoji (viz 
MISE), jež zajistí sjednocující charakter. Tyto synergické efekty zpravidla vytváří přidané hodnoty pro všechny 
strany a také vyšší efektivitu práce a nižší finanční náročnost. Strategie je proto koncipována tak, aby obsahova-
la co nejvíce integračních rysů na úrovni strategických cílů, specifických cílů, opatření i na úrovni implementace 
prostřednictvím realizace projektů. 
Z předchozího přehledu cílů a opatření je tento princip patrný – navržené strategické a specifické cíle a opatření 
jsou mezi sebou v mnoha případech provázány – svými postupy, zaměřením a svými důsledky se navzájem 
posilují a doplňují, tzn. že jsou integrovanými nástroji strategie.  
Příkladem integrovaných rysů mohou být multifunkční objekty či zařízením, např. rekonstrukce nevyužívaných 
obecních budov a jejich adaptace na multifunkční zařízení s obecním úřadem, společenským sálem, knihovnou, 
ordinací lékaře, klubovnou spolků atd. Kromě cílů zaměřených na rozvíjení občanské vybavenosti jsou zároveň 
naplněny požadavky na zdravotní služby, snižování energetické náročnosti budov. Dalším příkladem může být 
multifunkční hřiště či veřejné prostranství sloužící k rekreaci, pořádání kulturních, společenských a sportovních 
akcí.  
V některých případech se integrace z hlediska struktury SCLLD odehrává v rovině doplnění jiného cíle a opatření 
– např. v případě budování kanalizací a ČOV vzniká nejen jedna z částí technické infrastruktury, nýbrž se zlepší i 
stav povrchových vod, navíc se zvyšuje atraktivita obce pro bydlení a podnikání.  
Provázanost je zajištěna i napříč jednotlivými okruhy – environmentálním vzděláváním se nejen zlepšuje úroveň 
znalostí žáků, nýbrž i jejich možné budoucí pracovní zaměření a v neposlední řadě stav životního prostředí a 
krajiny. Jednotlivá opatření tak ve svých důsledcích často integrují více cílů.  
Řada problémů v území nemůže být vnímána izolovaně, naopak je společně úzce spjata, a proto vyžaduje kom-
plexní řešení. Jelikož řešení prostřednictvím jednoho projektu bez dalších vazeb zde nic nezmůže, je potřeba 
vytvořit soubor opatření a následně projektů, které jsou schopny pouze společně dosáhnout významného efek-
tu. Příkladem takové problematiky je nezaměstnanost, odliv obyvatel, nízká ekologická stabilita, kvalita životní-
ho prostředí atd.  
Také proto je důležité, aby procesy navrhování a řešení problémů probíhaly v součinnosti více subjektů – např. 
obcí a zemědělců v případě protipovodňové a protierozní ochrany, různých sportovních organizací při budování 
sportoviště, volnočasových a vzdělávacích subjektů při budování komunitního centra, více školských zařízení při 
plánování vybudování speciálních učeben či zařízení (dopravní hřiště, lezecká stěna atd.), podnikatelů 
v pohostinství, provozovatelů muzeí a obcí při vytváření propagace regionu, při společném prodeji místních 
potravin apod. 
Často je při realizaci souboru komplementárních opatření nutná podpora z více operačních programů, jejichž 
cíle a opatření se navzájem doplňují. Příkladem může být vznik a fungování sociálních služeb, jež bude probíhat 
realizací projektů podpořených z IROP a OPZ. 
Jelikož není možné popsat všechny případy propojenosti, tzn. příklady integrace, byla zvolena metoda schéma-
tu, kde jsou naznačeny vazby mezi jednotlivými specifickými cíli, ať již na úrovni jednotlivých okruhů (KRAJINA, 
SPOLEČNOST, PRÁCE) nebo mezi nimi. 
Různé formy potenciální integrace jsou přehledně vyznačeny v sledující tabulce: tmavě zelená = obousměrná 
synergie, světle zelená = podpůrná (vedlejší) synergie, kdy výsledek opatření nemá zcela jasný synergický efekt, 
může však znamenat podporu v řešení problémů. Dále jsou v návrhové části u jednotlivých opatření uvedeny 
rovněž možnosti financování z operačních programů, jež mohou také mít synergický efekt. 
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Tabulka 42: Popis integrovaných rysů 

Specifické cíle 

K.
1.

1 

K.
1.

2 

K.
2.

1 

K.
2.

2 

K.
2.

3 

S.
1.

1 

S.
1.

2 

S.
1.

3 

S.
1.

4 

S.
1.

5 

S.
2.

1 

S.
2.

2 

S.
3.

1 

S.
3.

2 

S.
4.

1 

S.
4.

2 

P.
1.

1 

P.
1.

2 

P.
1.

3 

P.
2.

1 

P.
2.

2 

K.1.1 Hodnotná a pestrá sídelní a volná krajina 

                     K.1.2 Účinná ochrana před povodněmi a erozí 

                     K.2.1 Zlepšená kvalita ovzduší 

                     K.2.2 Odpovědné nakládání s odpady 

                     K.2.3 Environmentální vzdělávání a osvěta 

                     S.1.1 Bydlení dostupné všem obyvatelům 

                     S.1.2 Spolehlivá a šetrná technická infrastruktura 

                     S.1.3 Efektivní a otevřená samospráva 

                     S.1.4 Kvalitní občanská vybavenost 

                     S.1.5 Péče o místní dědictví 

                     S.2.1 Bezpečné prostředí obcí a měst  

                     S.2.2 Bezpečná a spolehlivá doprava 

                     S.3.1 Plnohodnotná a dostupná zdravotní a 
sociální péče  

                     S.3.2 Aktivní a kreativní trávení volného času pro 
všechny 

                     S.4.1 Dostupné, kvalitní a efektivní vzdělávání 

                     S.4.2 Rozvinuté komunitní a další vzděl. pro 
bohatý a zodpovědný život 

                     P.1.1 Rozvinutá podnik. infrastruktura  

                     P.1.2 Tvořivá spol. a prez. k rozvoji podnik. 

                     P.1.3 Pracovní příležitosti pro všechny skupiny 
obyvatel 

                     P.2.1 Prosperující a konkurenceschopné firmy 

                     P.2.2 Konkurenceschopné, rozvinuté a udržitelné 
zemědělství 

                     Legenda:  
synergie 
podpůrná synergie 
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3.4 Vazba na strategické dokumenty 
V souladu s metodickými pokyny vychází Strategie komunitně vedeného místního rozvoje MAS Hlučínsko ze 
strategií místního, krajského, národního a evropského významu, které byly zmapovány před zahájením prací. 
Rovněž byly zohledněny územně plánovací dokumentace měst a obcí a Zásady územního rozvoje Moravsko-
slezského kraje a Operační programy na období 2014-2020. V přehledu jsou uvedeny strategické dokumenty,  
s nimiž je v souladu a o něž se opírá SCLLD MAS Hlučínsko. 
 
Dokumenty evropského významu 
 
Evropa 2020  
Strategický dokument vymezuje hlavní cíle: Inteligentní růst, Inovace v unii; Mládež v pohybu; Digitální program 
pro Evropu; Udržitelný růst; Evropa méně náročná na zdroje; Průmyslová politika pro věk globalizace; Růst 
podporující začlenění; Program pro nové dovednosti a pracovní místa; Evropská platforma pro boj proti chudo-
bě. Tyto cíle, s ohledem na charakter území MAS, jsou definovány také v rámci SCLLD MAS Hlučínsko. 
 
Obnovená strategie EU pro udržitelný rozvoj  
Strategie určuje hlavní cíle: Ochrana životního prostředí, Sociální spravedlnost a soudržnost; Hospodářská pro-
sperita; Plnění našich mezinárodních povinností. Tyto cíle, s ohledem na charakter území MAS, jsou definovány 
také v rámci SCLLD MAS Hlučínsko. 
 
Územní agenda EU 2020 
Větší vliv globalizace – strukturální změny po globální hospodářské krizi; Výzvy integrace EU a rostoucí vzájem-
ná provázanost regionů; Demografické a sociální výzvy lišící se podle územních celků a vyloučení zranitelných 
skupin; Změna klimatu a environmentální rizika – geograficky odlišné dopady; Energetické výzvy zaujímají 
přední místo a ohrožují konkurenceschopnost regionů; Ztráta biologické rozmanitosti; ohrožené přírodní, kra-
jinné a kulturní dědictví; Územní priority rozvoje Evropské unie: Podpora polycentrického a vyváženého územ-
ního rozvoje; Podpora integrovaného rozvoje ve městech a venkovských a specifických oblastech; Podpora 
integrovaného rozvoje ve městech a venkovských a specifických oblastech; Územní integrace v přeshraničních a 
nadnárodních funkčních regionech; Zajištění globální konkurenceschopnosti regionů na základě silné místní 
ekonomiky; Zlepšení územního propojení pro jednotlivce, komunity a podniky; Správa a propojení ekologic-
kých, krajinných a kulturních hodnot regionů. Tato témata jsou rozvíjena v cílech SCLLD MAS Hlučínsko a jsou 
k nim navržena opatření. 
 
 
Dokumenty celostátního významu  
 
Strategie regionálního rozvoje ČR 2014-2020 
Jedná se o základní koncepční dokument v oblasti regionálního rozvoje, nástroj realizace regionální politiky a 
koordinace působení ostatních veřejných politik na regionální rozvoj: Priorita 1: Využití potenciálu rozvojových 
území; Priorita 3: Zkvalitnění sociálního prostředí rozvojových území; Priorita 4: Vyvážený rozvoj stabilizovaných 
území; Priorita 6: Ochrana a udržitelné využívání zdrojů v regionech; Priorita 7: Ochrana přírody a krajiny, kva-
litní a bezpečné prostředí pro život; Priorita 9: Podpora spolupráce na místní a regionální úrovni. SCLLD MAS 
Hlučínsko je v souladu a bude naplňovat následující priority SRR. 
 
Koncepce podpory malých a středních podnikatelů 2014-2020  
Jedná se o zásadní strategický dokument, jež definuje opatření vedoucí k efektivnímu fungování a celkovému 
rozvoji malých a středních podnikatelů jako významné součásti národní ekonomiky, dále stanovuje prioritní 
oblasti podpory pro programovací období 2014–2020, jejichž opatření budou financovaná ze strukturálních 
fondů EU, a vymezuje nástroje pro naplňování jednotlivých priorit. Koncepce MSP 2014+ reflektuje zásadní 
evropské i národní dokumenty. SCLLD MAS Hlučínsko je v souladu s tímto dokumentem, nejvíce se opírá o 
strategické priority: Rozvoj podnikání založeného na podpoře výzkumu, vývoje a inovací; Podpora podnikatel-
ské a inovační infrastruktury; Podpora internacionalizace MSP a Rozvoj vzdělávání pro podnikání. 
 
Strategie pro růst - české zemědělství a potravinářství v rámci společné zemědělské politiky EU po roce 2013  
Důležitým cílem strategie je formulace principů pro implementaci nové Společné zemědělské politiky EU 
v prostředí českého zemědělství po roce 2013. Priority stanovené v SCLLD MAS Hlučínsko se Strategií růstu v 
následujících oblastech: Zvýšení efektivnosti a konkurenceschopnosti zemědělských podniků; Rozvoj zeměděl-
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ství při podstatném zlepšení jeho vztahů k přírodním zdrojům; Zajištění vyváženého ekonomického rozvoje a 
životaschopnosti zemědělských podniků; Rozvoj využití zemědělské produkce a odpadů jako obnovitelných 
zdrojů energie; Zlepšení vztahů zemědělství k venkovu; Rozvoj a využití poznatků vědecko-technologického 
vývoje ve prospěch reálné konkurenceschopnosti. 
 
Strategie politiky zaměstnanosti do roku 2020  
Cílem Strategie zaměstnanosti je zvýšit celkovou míru zaměstnanosti věkové skupiny občanů 20 – 64 let a záro-
veň splnit dílčí národní cíle. V souladu s prioritami Podpora přístupu k zaměstnání, zejména pro skupiny ohro-
žené na trhu práce, Podpora rovnosti žen a mužů na trhu práce a Přizpůsobení podniků, zaměstnanců a 
nezaměstnaných změnám a potřebám trhu práce, vymezila SCLLD celou řadu specifických cílů a opatření zamě-
řených na podporu podnikání a zaměstnanosti s ohledem na skupiny ohrožené na trhu práce a ohrožené soci-
álním vyloučením. 
 
Národní inovační strategie 2014-2020  
Předmětem této strategie je rozvoj podmínek k provádění excelentního výzkumu, spolupráce veřejného vý-
zkumného sektoru s podniky při transferu znalostí, podpora inovačního podnikání a rozvoj lidských zdrojů pro 
výzkum, vývoj a inovace. Na tyto cíle se zaměřuje také SCLLD MAS Hlučínsko, jež do svých strategických cílů 
podporu inovací v podnicích, poradenství, odborné vzdělávání, propojení výzkumu a praxe, meziresortní spolu-
práci apod. 
 
Koncepce bydlení České republiky do roku 2020  
Cíle definované v oblasti bydlení se vztahují k následujícím tématům: Dostupnost přiměřeného bydlení – zajiš-
tění přiměřené dostupnosti ve všech formách bydlení; Vytváření stabilního prostředí pro oblast bydlení – vytvo-
ření stabilního prostředí v oblasti financí, legislativy a institucí pro všechny účastníky trhu s bydlením; Trvalé 
zvyšování kvality bydlení – snižování investičního dluhu bydlení, včetně zvyšování kvality vnějšího prostředí 
rezidenčních oblastí. Všechna tato témata jsou rozvíjena v cílech SCLLD MAS Hlučínsko a jsou k nim navržena 
opatření. 
 
Koncepce ochrany obyvatelstva do roku 2020 s výhledem do roku 2030 
Koncepce definuje postup rozvoje významných oblastí ochrany obyvatelstva, jako jsou výchova a vzdělávání, 
síly, věcné zdroje, úkoly ochrany obyvatelstva, krizové řízení, věda a výzkum. V souladu s těmito oblastmi jsou 
stanovena a řešena témata v rámci SCLLD MAS Hlučínsko. 
 
Koncepce řešení problematiky ochrany před povodněmi v ČR s využitím technických a přírodě blízkých opat-
ření  
Dokument se zaměřuje na řešení problematiky ochrany před povodněmi v ČR s využitím technických a přírodě 
blízkých opatření s ohledem na udržitelný rozvoj společnosti a zájmy ochrany přírody a krajiny. V souladu 
s těmito cíli a principy je zpracována analýza a jsou navrhovány cíle a opatření SCLLD MAS Hlučínsko. 
 
Dopravní politika ČR pro období 2014 – 2020 s výhledem do roku 2050 
Dokument vymezuje hlavní problémy v oblasti dopravy a navrhuje opatření na jejich řešení. Problematiku roz-
děluje do celé řady témat, z nichž jsou z hlediska SCLLD MAS Hlučínsko soulady v následujících: zlepšení kvality 
silniční dopravy, omezení vlivů dopravy na životní prostředí a veřejné zdraví, zvýšení bezpečnosti dopravy, 
rozvoj městské, příměstské a regionální hromadné dopravy v rámci IDS, bezpečná, provozně spolehlivá a envi-
ronmentálně šetrná doprava. 
 
Národní strategie bezpečnosti silničního provozu 2011-2020 
Strategie vytyčuje cíle, základní principy i návrhy konkrétních opatření směřující k zásadnímu snížení nehodo-
vosti na silnicích v České republice. Současně vytváří podmínky pro zapojení dalších resortů i všech ostatních 
subjektů, které mohou svou činností BESIP ovlivnit. Tato témata jsou také obsažena mezi významnými cíli a 
opatřeními SCLLD MAS Hlučínsko.  
 
Národní strategie rozvoje cyklistické dopravy  
Mezi cíli této národní strategie jsou uvedeny: Výstavba a údržba cyklistické infrastruktury; Využití stávajících 
cest i pro potřeby cyklistů. Tato témata jsou také obsažena mezi významnými cíli a opatřeními SCLLD MAS 
Hlučínsko.  
 



 

145 
 

Strategie regionálního rozvoje 2014 - 2020 
Tento strategický dokument se zaměřuje na: Regionální konkurenceschopnost; Územní soudružnost; Environ-
mentální udržitelnost; Veřejná správa a spolupráce. Tato témata jsou také zařazena a rozvíjena na úrovni stra-
tegických, specifických cílů a opatření SCLLD MAS Hlučínsko. 
 
Strategický rámec udržitelného rozvoje ČR  
Tento strategický dokument se zaměřuje na trvale udržitelný rozvoj v celé jeho šíři, čemuž také odpovídají 
stanovené cíle: Zlepšování podmínek pro zdravý život; Zlepšování životního stylu a zdravotního stavu populace; 
Přizpůsobit politiky a služby demografickému vývoji a podpořit mezigenerační a rodinnou soudružnost; Podpo-
ra dynamiky národní ekonomiky a posilování konkurenceschopnosti; Zajištění energetické bezpečnosti státu a 
zvyšování energetické a surovinové efektivity hospodářství; Rozvoj lidských zdrojů, podpora vzdělávání, výzku-
mu a vývoje; upevňování územní soudružnosti; Zvyšování kvality života obyvatel území; Účinněji prosazovat 
strategické a územní plánování; Odpovědné hospodaření v zemědělství a lesnictví; Posilování sociální stability a 
soudružnosti. Jelikož je trvale udržitelný rozvoj základním principem při tvorbě SCLLD MAS Hlučínsko, je zajištěn 
soulad mezi cíli. 
 
Státní politika životního prostředí 2012 - 2020 
Tento dokument definuje plán efektivní ochrany životního prostředí v České republice do roku 2020, kde je 
hlavním cílem zajištění zdravého a kvalitního životního prostředí pro občany ČR, přispění k efektivnímu využívá-
ní veškerých zdrojů a minimalizace negativních dopadů lidské činnosti na životní prostředí, včetně dopadů 
přesahujících hranice státu, tzn. přispívání ke zlepšování kvality života v Evropě i celosvětově. Tematicky je 
zaměřena na oblast ochrany a udržitelného využívání zdrojů, ochranu klimatu a zlepšení kvality ovzduší, ochra-
nu přírody a krajiny, bezpečné prostředí. Tato témata jsou také zařazena a rozvíjena na úrovni strategických, 
specifických cílů a opatření SCLLD MAS Hlučínsko. 
 
Státní program ochrany přírody a krajiny ČR 2009-2020  
Program určuje legislativní, ekonomické a odborné informační nástroje k ochraně krajiny, lesních ekosystémů, 
vodních a mokřadních ekosystémů, horských ekosystémů, agrosystémů a půdy, travinných ekosystémů, urbán-
ních ekosystémů, chráněných území a druhů. Tyto cíle, s ohledem na charakter území MAS, jsou definovány 
také v rámci SCLLD MAS Hlučínsko. 
 
Zásady státní lesnické politiky  
Dokument definuje následující cíle: Zajistit zachování lesa a lesní půdy pro budoucí generace; Zvyšovat konku-
renceschopnost lesního hospodářství; Zvyšovat biodiverzitu v lesních ekosystémech, jejich celistvost a ekologic-
kou stabilitu; Posílit význam lesa a lesního hospodářství pro ekonomický rozvoj venkova; Posílit význam školství, 
výzkumu a inovací v lesním hospodářství. SCLLD MAS Hlučínsko je v souladu s takto stanovenými cíli. 
 
Plán odpadového hospodářství ČR pro období 2015 - 2024 
Tento nástroj je určen k řízení odpadového hospodářství ČR a pro realizaci dlouhodobé strategie odpadového 
hospodářství ČR. Jsou zde obsaženy strategické cíle: Předcházení vzniku odpadů a snižování měrné produkce 
odpadů; Minimalizace nepříznivých účinků vzniku odpadů a nakládání s nimi na lidské zdraví a životní prostředí; 
Udržitelný rozvoj společnosti a přiblížení se k evropské „recyklační společnosti“; Maximální využívání odpadů 
jako náhrady primárních zdrojů a přechod na oběhové hospodářství. SCLLD MAS Hlučínsko přebírá a dále roz-
pracovává tyto cíle do svých cílů a opatření.  
 
Státní energetická koncepce ČR 2010 - 2030 
Tato koncepce představuje politický, legislativní a administrativní rámec ke spolehlivému, cenově dostupnému 
a dlouhodobě udržitelnému zásobování energií. Jejím hlavním posláním je zajistit spolehlivou, bezpečnou a k 
životnímu prostředí šetrnou dodávku energie pro potřeby obyvatelstva a ekonomiky ČR, a to za konkurence-
schopné a přijatelné ceny za standardních podmínek. Současně musí zabezpečit nepřerušené dodávky energie v 
krizových situacích v rozsahu nezbytném pro fungování nejdůležitějších složek infrastruktury státu a přežití 
obyvatelstva. SCLLD MAS Hlučínsko je v souladu s takto stanovenými cíli. 
 
Národní akční plán ČR pro energii z obnovitelných zdrojů 2010  - 2020 
Česká republika se touto směrnicí zavazuje do roku 2020 splnit dva závazné cíle – podíl energie z OZE na hrubé 
konečné spotřebě energie v ČR ve výši 13 % v roce 2020 a podíl energie z OZE ve všech druzích dopravy na 
hrubé konečné spotřebě energie v dopravě v ČR ve výši 10 % v roce 2020. Tento akční plán předpokládá v roce 
2020 dosažení 14 % podílu energie z obnovitelných zdrojů na hrubé konečné spotřebě energie a 10,8 % podílu 
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energie z obnovitelných zdrojů na hrubé konečné spotřebě v dopravě. Oba cíle jsou zahrnuty mezi cíli a opatře-
ními vymezenými v SCLLD MAS Hlučínsko. 
 
Koncepce státní politiky cestovního ruchu v ČR na období 2014 – 2020  
Hlavním cílem koncepce je zvyšování konkurenceschopnosti celého odvětví cestovního ruchu na národní i regi-
onální úrovni, udržení jeho ekonomické výkonnosti i jeho pozitivních dopadů na sociokulturní a environmentál-
ní rozvoj České republiky. SCLLD MAS Hlučínsko je v souladu s touto koncepcí, opírá se o následující priority 
této koncepce: Zkvalitnění nabídky cestovního ruchu; Management cestovního ruchu; Destinační marketing. 
 
Strategie podpory využití potenciálu kulturního dědictví 2014+ 
Hlavními prioritami dokumentu jsou: Základní péče o kulturní dědictví; Dostupnost kulturního dědictví a efek-
tivní veřejná správa; Zabezpečení rozvoje kulturních a kreativních odvětví; Efektivita lidských zdrojů. SCLLD MAS 
Hlučínsko je v souladu s takto stanovenými cíli. 
 
Strategie podpory využití podpory potenciálu kulturního dědictví v kontextu politiky soudržnosti 2014 +  
Jedná se o podpůrný strategický materiál s návrhy cílů, priorit, opatření a strategických směrů podpory pro 
financování ze strukturálních fondů v novém programovém období v oblasti kulturního dědictví. Je zde kladen 
důraz na ochranu, obnovu a využití kulturního dědictví, využití lidských zdrojů a efektivní propagaci a marke-
ting. Soulad mezi prioritami této strategie a cíli SCLLD je v těchto opatřeních uvedené strategie:  Opatření 1.4: 
Nemovité kulturní a technické památky v havarijním stavu; Opatření 1.5: Drobné kulturní památky, venkovské 
kulturní památky a drobné sakrální stavby; Opatření 1.6: Obnova kulturní krajiny; Opatření 1.7: Osvěta a propa-
gace.  
 
Dlouhodobý záměr vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy ČR 2011 - 2015 
Dokument navazuje a dále rozpracovává dokumenty formulující základní strategické cíle školství jako Progra-
mové prohlášení vlády v oblasti regionálního školství a Národní program reforem. Základním principem a urču-
jícím motivem Dlouhodobého záměru ČR 2011 pro následující období je zvýšit kvalitu a efektivitu ve vzdělávání 
a tím také konkurenceschopnost ČR v mezinárodním srovnání. V souladu s těmito cíli byly stanoveny v SCLLD 
MAS Hlučínsko cíle a opatření zaměřené na rozvoj vzdělávání. 
 
Strategie vzdělávací politiky České republiky do roku 2020 
Dokument uvádí priority: snižovat nerovnosti ve vzdělávání, podporovat kvalitní výuku a učitele jako její klíčový 
předpoklad a odpovědně a efektivně řídit vzdělávací systém. Tato témata jsou také zařazena a rozvíjena na 
úrovni strategických, specifických cílů a opatření SCLLD MAS Hlučínsko. 
 
Strategie celoživotního učení ČR 2007 - 2015 
Cílem strategie je: Snižovat nerovnosti v přístupu ke vzdělání; Rozvíjet mimoškolní aktivity a zájmové činnosti 
žáků; Podporovat otevřenost a prostupnost mezi vzdělávacími programy středoškolského studia i mezi progra-
my středoškolského a terciárního studia a jejich propojení na další vzdělávání; Usnadnit přechod a uplatnění 
absolventů v praxi; Stimulovat jednotlivce i zaměstnavatele k rozšíření účasti na dalším vzdělávání a ke zvýšení 
investic do dalšího vzdělávání, provázat systémovou a programovou složku finanční podpory dalšího vzdělávání. 
V souladu s těmito cíli byly stanoveny v SCLLD cíle a opatření zaměřené na rozvoj vzdělávání. 
 
Strategie sociálního začleňování 2014 - 2020 
Strategie popisuje prioritní témata ČR pro oblast sociálního začleňování osob v období do roku 2020, obsahuje 
přehled opatření zaměřených na sociální začleňování a boj s chudobou s přehledem relevantních materiálů a 
zdrojů. Strategie zahrnuje i oblasti překračující hranice resortu, které mají významný vliv na sociální začleňování 
osob. Tato témata jsou také zařazena a rozvíjena na úrovni strategických, specifických cílů a opatření SCLLD 
MAS Hlučínsko. 
 
Národní koncepce podpory rodin s dětmi  
Koncepce je zaměřena na vytváření vhodných socioekonomických podmínek pro fungování rodin zaměřující se 
na finanční zajištění rodiny, slučitelnost práce a rodiny a služby péče o děti; podporu zkvalitňování rodinných 
vztahů a posilování rodičovských kompetencí; podporu rodin se specifickými potřebami a podporu zapojení 
krajů a obcí do rodinné politiky. Takto stanovené cíle jsou zohledněny také v SCLLD MAS Hlučínsko. 
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Strategie prevence kriminality 2012 – 2015 
Mezi hlavní cíle strategie patří snížení výskytu kriminálního chování a rizikových faktorů, zvýšení bezpečí na 
veřejných místech, stabilní finanční podpora efektivních aktivit a projektů prevence kriminality a stabilizovaný a 
efektivní systém prevence kriminality. Takto stanovené cíle jsou zohledněny také v SCLLD MAS Hlučínsko.  
 
 
Strategické dokumenty na úrovni kraje 
 
Strategie rozvoje Moravskoslezského kraje 2009 - 2020 
Strategický dokument vymezuje pět globálních strategických cílů: Konkurenceschopná, inovačně založená eko-
nomika; Dobré vzdělání a vysoká zaměstnanost – příležitost pro všechny; Soudržná společnost – kvalitní zdra-
votnictví, cílené sociální služby a úspěšný boj proti chudobě; Kvalitní a kulturní prostředí, služby a infrastruktura 
pro život, práci a návštěvu; Efektivní správa věcí veřejných. Všechny tyto cíle jsou také obsaženy v SCLLD MAS 
Hlučínsko. 
 
Zásady územního rozvoje Moravskoslezského kraje  
Dokument stanovuje priority územního plánování pro dosažení vyváženého vztahu územních podmínek pro 
hospodářský rozvoj, sociální soudružnost obyvatel a příznivé životní prostředí kraje. Tyto zásady jsou také za-
pracovány do SCLLD MAS Hlučínsko. 
 
Koncepce rozvoje zemědělství a venkova Moravskoslezského kraje  
Koncepce je zaměřena na následující cíle: Zabezpečení rozvoje zemědělských aktivit v oblastech s příhodnými 
podmínkami pro agrární produkci; Zabezpečení jiných podnikatelských aktivit navazujících na rozvoj zeměděl-
ství i dalších vhodných odvětví; Zachování tradičních hodnot v území, a to i v návaznosti na trvale udržitelný 
rozvoj krajiny; Posílení ekonomické a sociální stability venkovských sídelních celků. Stanovené cíle jsou 
v souladu a staly se podkladem pro cíle vymezené v SCLLD MAS Hlučínsko. 
 
Krajský integrovaný program ke zlepšení kvality ovzduší Moravskoslezského kraje  
Program si klade za cíl zajištění zlepšení kvality ovzduší na celém území aglomerace Moravskoslezského kraje a 
přispění k dodržení závazků, které ČR přijala v oblasti omezování emisí znečišťujících látek do ovzduší. K takto 
vymezenému cíli se připojuje také SCLLD MAS Hlučínsko. 
 
Koncepce kvality sociálních služeb v Moravskoslezském kraji 
Koncepce identifikuje způsoby, jak se mohou poskytovatelé sociálních služeb připravit a být hybnou silou napl-
ňování jejich záměrů v oblasti kvality sociálních služeb a procesu transformace. V souladu s uvedenými cíli byly 
stanoveny v SCLLD cíle a opatření zaměřené na rozvoj sociálních služeb a zvýšení sociální inkluze. 
 
Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb na léta 2015 - 2020 
Plán je nástrojem k řízení sítě sociálních služeb v kraji, proto také obsahuje popis stanovování sítí s ohledem na 
reálné možnosti, pokud se jedná o udržitelnost, kvalitu, efektivitu a dostupnost sociálních služeb. Jednou 
z priorit pro následující období je udržení optimální sítě sociálních služeb a její dlouhodobě udržitelný rozvoj při 
zachování stávajících zdrojů. Tyto zásady jsou také zapracovány do SCLLD MAS Hlučínsko. 
 
Koncepce prevence kriminality MSK kraje na období 2012 - 2016 
Koncepce určuje vize, cíle a cílové skupiny, identifikuje hlavní faktory a problémy, včetně stanovení dílčích 
aktivit k jejich řešení. Záměrem plánovaných opatření uvedených v tomto dokumentu je podporovat efektivní 
preventivní projekty, šířit příklady dobré praxe a zapojit do spolupráce co nejširší okruh partnerů. Hlavním 
cílem je vytvoření takových podmínek pro občany, které jim budou poskytovat dostatečnou ochranu, posílí 
jejich pocit bezpečí a povedou k celkovému zlepšení kvality života v MSK.  V souladu s uvedenými cíli byly sta-
noveny v SCLLD cíle a opatření zaměřené na prevenci kriminality. 
 
Dlouhodobý záměr vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy Moravskoslezského kraje 2012 
Dokument si klade následující cíle: Zvýšení kvality vzdělávání; Nové metody hodnocení škol; Optimalizace na-
bídky vzdělávání; Rozvoj odborného vzdělávání; Podpora pedagogických pracovníků. Takto stanovená témata 
jsou také přenesena do cílů SCLLD MAS Hlučínsko. 
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Strategické dokumenty na místní úrovni  
Při zpracování analytické i návrhové části strategie byly zpracovávány výstupy z analýz a návrhů řešení ze stra-
tegií a plánů z území Hlučínska, včetně strategických plánů mikroregionů a obcí. V rámci komunitního plánování 
byli přítomni zpracovatelé některých uvedených dokumentů a byly společně vytvářeny jak analýzy problémů, 
tak návrhy opatření. 
 
Strategie území správního obvodu ORP Kravaře v oblasti předškolní výchovy a základního školství, sociálních 
služeb, odpadového hospodářství a bezpečnosti a krizového řízení (2015 – 2024) 
Strategie území správního obvodu ORP Hlučín v oblasti předškolní výchovy a základního školství, sociálních 
služeb, odpadového hospodářství a bezpečnosti a krizového řízení (2015 – 2024) 
Strategie území správního obvodu ORP Opava (2015) 
Územně analytické podklady ORP Kravaře (2014) 
Územně analytické podklady ORP Hlučín (2014) 
Územně analytické podklady ORP Opava (2014) 
Sociální služby Sdružení obcí Hlučínska 
Střednědobý plán sociálních služeb a souvisejících aktivit pro Hlučínsko 2014-2017 
Analýza sociálních služeb města Kravaře 
Koncepce rozvoje cestovního ruchu města Kravaře 
Strategický plán města Kravaře 
Strategický plán města Hlučína  
Strategie rozvoje polsko-české spolupráce v Euroregionu Silesia na léta 2014–2020 
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3.5 Akční plán 
Účelem akčního plánu je definovat programové rámce, jakožto nástroje implementace SCLLD MAS Hlučínsko. V 
programových rámcích jsou vymezeny způsoby realizace dílčích částí strategie prostřednictvím dotačních pro-
gramů spolufinancovaných z fondů EU.  
Pro každý z relevantních dotačních programů podporovaných z fondů EU je vypracován samostatný programo-
vý rámec, který je v souladu s dotačními programy na období 2014–2020. Jedná se o Programové rámce Inte-
grovaného regionálního operačního programu (IROP), Operačního programu Zaměstnanost (OPZ) a Programu 
rozvoje venkova (PRV).  
 
Obrázek 10: Znázornění struktury programových rámců a opatření (fichí) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Požadavky na strukturu a obsah programových rámců každého ze tří uvedených operačních programů byly 
jednotlivými orgány (zodpovědnými za jejich realizaci) definovány rozdílně. Také proto je struktura níže uvede-
ných programových rámců rozdílná. Opatření CLLD (v případě PRV fiche) jsou povětšinou uváděna se stručnými 
popisy, s vazbami na cíle SCLLD, typy podporovaných projektů, principy pro určení preferenčních kritérií (sa-
motná kritéria budou uváděna až ve výzvě), definicí příjemců, výší způsobilých výdajů, indikátory atd.  
Programové rámce jsou zpracovány na základě znalostí podkladů k lednu 2016, kdy ještě nebyly známy veškeré 
podmínky (budou známy v rámci výzev), preferenční kritéria, limity atp. Proto nelze tuto kapitolu přesně stano-
vit, zejm. co se týká limitů, typu žadatelů a indikátorů. Z tohoto důvodu bude část položek definitivně stanove-
na až v konkrétních výzvách MAS. 
Za jednotlivými programovými rámci následuje v tabulce popis integrovaných rysů, jež deklarují provázanost 
(vzájemné posilování a doplňování) opatření svými postupy, zaměřením a důsledky. Integrovaným rysům stra-
tegie je věnována kapitola 3.3 Popis integrovaných rysů. 

SCLLD 

Programový rámec IROP Programový rámec OPZ Programový rámec PRV 

1. Bezpečná  doprava 

2. Rozvoj sociálních služeb 

3. Vhodné podmínky pro 
sociální podnikání 

4. Kvalitní podmínky pro 
vzdělávání 

1. Rozvoj a modernizace 
sociálních služeb 

2. Rozvoj poradenství 
v oblasti sociálního vylou-
čení a sociálních služeb 

3. Podpora zaměstnanosti 

4. Podpora a rozvoj sociální-
ho podnikání  

5. Podpora rodin 

1. Rozvoj zemědělských 
podniků 

2. Podpora zpracování ze-
mědělské produkce 

3. Obnova zemědělské infra-
struktury 

4. Podpora podnikání na 
venkově 

5. Projekty spolupráce 
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3.5.1 Programový rámec IROP 
V programovém rámci Integrovaném operačním programu byla vytvořena a popsána ve stanovené struktuře 
následující opatření: 
 
Specifický cíl  
strategie:  

Specifický cíl: S.2.2 Bezpečná a spolehlivá doprava 

Název opatření:  IROP-1 Bezpečná doprava 
Vazba na specifický 
cíl IROP:  

4.1 Posílení komunitně vedeného místního rozvoje za účelem zvýšení kvality života ve 
venkovských oblastech a aktivizace místního potenciálu  
Vazba na specifické cíle v ostatních prioritních OP IROP: 
Specifický cíl: SC 1.2 Zvýšení podílu udržitelných forem dopravy 

Popis opatření:  Vzhledem k intenzitě dopravy zejména v obcích ležících na silnicích 1. třídy (I/46 a I/56), 
ale i na frekventovaných a nebezpečných úsecích v ostatních obcích je cílem opatření 
zajištění vyšší bezpečnost chodců a cyklistů, zejména pak je nutné se zaměřit na potřeby 
zrakově a tělesně postižených občanů. 
Předmětem opatření bude zvyšování bezpečnosti dopravy, např. bezbariérový přístup 
zastávek, zvuková a jiná signalizace pro nevidomé, přizpůsobení komunikací pro nemo-
torovou dopravu osobám s omezenou pohyblivostí nebo orientací. Dále bude předmě-
tem opatření výstavba a modernizace cyklostezek sloužících k dopravě do zaměstnání, 
škol a za službami. Součástí projektu může být budování doprovodné infrastruktury, 
např. stojanů na kola, úschoven kol, odpočívadel a dopravního značení, případně také 
doprovodná zeleň. 
Tato problematika je v SCLLD řešena v analytické části v kapitole 2.6. Dopravní infra-
struktura, ve strategické části se jí týká následující oddíl:  
Strategický cíl: S.2 Příznivé a bezpečné místo k životu  
Specifický cíl: S.2.2 Bezpečná a spolehlivá doprava 
Opatření:  
S.2.2.2 Vybudování a rekonstrukce komunikací pro chodce a cyklisty a bezpečnostních 
prvků v dopravě s důrazem na bezpečnost chodců a cyklistů. 

Typy projektů:   Nově vybudovaná cyklostezka mezi obcí a městem sloužící k dopravě do zaměst-
nání, včetně doprovodné infrastruktury – značení, odpočívadla, stojany na kola. 

 Rekonstrukce komunikace pro pěší a přilehlé stávající autobusové zastávky 
s ohledem na zvýšení bezpečnosti a bezbariérového přístupu, signalizace pro ne-
vidomé. 

 Komplexní opatření na zvýšení bezpečnosti chodců – komunikace, přechody pro 
chodce, osvětlení, retardéry a další bezpečnostní prvky. 
A podobně zaměřené projekty. 
A další obdobně zaměřené projekty. 

Příjemci podpory:   obce 
 DSO  
 organizace zřizované nebo zaklá-

dané obcemi 

 organizace zřizované nebo zakládané 
DSO 

Minimální  
a maximální výše:  

Limity budou stanoveny a bude o nich informováno ve výzvě. 

Principy preferenč-
ních kritérií:  

Preferenční kritéria budou upřesněna v rámci výzvy daného opatření. 

Výsledky:  Indikátory výsledku  
Kód NČI2014+  název indikátoru  

76310 Podíl cyklistiky na přepravních výkonech 

75120 Podíl veřejné osobní dopravy na celkových výkonech 
v osobní dopravě 

Indikátory výstupu  
Kód NČI2014+  název indikátoru  

75001 Počet realizací vedoucích ke zvýšení bezpečnosti v 
dopravě  

76100 Délka nově vybudovaných cyklostezek a cyklotras  
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Specifický cíl  
strategie:  

Specifický cíl: S.3.1 Plnohodnotná a dostupná zdravotní a sociální péče  

Název opatření:  IROP-2 Rozvoj sociálních služeb 
Vazba na specifický 
cíl IROP:  

4.1 Posílení komunitně vedeného místního rozvoje za účelem zvýšení kvality života ve 
venkovských oblastech a aktivizace místního potenciálu  
Vazba na specifické cíle v ostatních prioritních OP IROP: 
SC 2.1 Zvýšení kvality a dostupnosti služeb vedoucí k sociální inkluzi 

Popis opatření:  Na území Hlučínska přetrvává nedostatečná nabídka některých sociálních služeb, nedo-
statek vhodných prostor pro zařízení poskytující sociální služby, neuspokojivý technický 
stav některých stávajících zařízení a zázemí služeb, nedostatečná kapacita pobytových 
služeb, chybějící sociální bydlení ve většině obcí atd. Napříč celým územím byla zjištěná 
velká poptávka po ubytovacích, terénních i ambulantních službách. Zároveň byla jako 
stále nedostatečná vyhodnocena informovanost občanů o nabídce sociálních služeb, a 
to především těch, kteří jsou kvůli svému věku či zdravotnímu handicapu nebo z jiných 
důvodů prakticky vyloučeni z veřejného života a běžné informační zdroje jsou pro ně 
nedostupné. 
Cílem opatření je zvyšování sociálního začleňování a uplatnitelnosti, předmětem opat-
ření proto bude podpora výstavby, zřizování a rekonstrukce stávajících zařízení pro 
poskytování komunitní péče, např. vybudování sociálního bydlení, vybudování nebo 
rekonstrukce zázemí pro terénní a ambulantní služby.  
Tato problematika je v SCLLD řešena v analytické části v kapitole 2.3.2 Sociální služby, ve 
strategické části se jí týká následující oddíl:  
Strategický cíl: S.3 Zdravý a aktivní život 
Specifický cíl: S.3.1 Plnohodnotná a dostupná zdravotní a sociální péče  
Opatření:  
S.3.1.2 Rozvoj a modernizace sociálních služeb. 
S.3.1.3 Rozvoj poradenství v oblasti sociálního vyloučení a sociálních služeb. 

Typy projektů:   Nákup objektu, rekonstrukce a pořízení vybavení pro kvalitní poskytování nově 
zřizovaných ambulantních a terénních sociálních služeb. Jedná se např. o vybudo-
vání sociálně terapeutické dílny. 

 Rekonstrukce objektů, úprava zázemí a pořízení vybavení pro kvalitnější poskyto-
vání stávajících ambulantních a terénních sociálních služeb. 

 Vybudování a rekonstrukce bytů pro účely sociálního bydlení. 
A další obdobně zaměřené projekty. 

Příjemci podpory:  sociální služby:  
 NNO 
 organizační složky státu 
 příspěvkové organizace organizač-

ních složek státu 
 obce 
 organizace zřizované nebo zaklá-

dané obcemi 
 DSO 

 organizace zřizované nebo zakládané 
DSO  

 církve 
 církevní organizace 
sociální bydlení:  
 obce 
 NNO 
 církve 
 církevní organizace 

Minimální  
a maximální výše:  

Limity budou stanoveny a bude o nich informováno ve výzvě. 

Principy preferenč-
ních kritérií:  

Preferenční kritéria budou upřesněna v rámci výzvy daného opatření. 

Výsledky:  Indikátory výsledku  
Kód NČI2014+  název indikátoru  

67510 Kapacita služeb a sociální práce  
55320 Průměrný počet osob využívajících sociální bydlení 
55310 Nárůst kapacity sociálních bytů 

Indikátory výstupu  
Kód NČI2014+  název indikátoru  

55401 Počet podpořených zázemí pro služby a sociální práci  
55301 Počet podpořených bytů pro sociální bydlení  
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Specifický cíl  
strategie:  

Specifický cíl: P.1.3 Pracovní příležitosti pro všechny skupiny obyvatel  

Název opatření:  IROP-3 Vhodné podmínky pro sociální podnikání 
Vazba na specifický 
cíl IROP:  

4.1 Posílení komunitně vedeného místního rozvoje za účelem zvýšení kvality života ve 
venkovských oblastech a aktivizace místního potenciálu  
Vazba na specifické cíle v ostatních prioritních OP IROP: 
Specifický cíl: SC 2.2 Vznik nových a rozvoj existujících podnikatelských aktivit v oblasti 
sociálního podnikání 

Popis opatření:  Podobně jako v jiných oblastech, jsou také na Hlučínsku z hlediska nezaměstnanosti 
nejvíce ohroženými skupinami matky s dětmi, absolventi, zdravotně postižení nebo ti, 
jejichž vzdělání a kvalifikace nereflektují současné požadavky trhu práce. Obyvatelé, 
kteří nenacházejí uplatnění na zdejším trhu práce a v blízkém okolí, se častěji rozhodují 
k vystěhování z oblasti a jsou náchylnější k sociálnímu vyloučení a ztrátě pracovních 
návyků.  
Cílem opatření je vytváření pracovních příležitostí pro osoby nejvíce ohrožené sociálním 
vyloučením, zejm. pro zdravotně postižené osoby nebo pro osoby s jiným sociálním 
znevýhodněním. Předmětem opatření proto bude zřízení, nebo rozšíření sociálního 
podniku, formou výstavby, rekonstrukce a vybavení.  
Tato problematika je v SCLLD řešena v analytické části v kapitole 2.7. Podnikání a za-
městnanost, ve strategické části se jí týká následující oddíl:  
Strategický cíl: P.1 Rozvinuté a tvořivé podnikatelské prostředí 
Specifický cíl: P.1.3 Pracovní příležitosti pro všechny skupiny obyvatel  
Opatření: 
P.1.3.2 Podpora zaměstnanosti. 
P.1.3.3 Podpora a rozvoj sociálního podnikání. 

Typy projektů:   Rekonstrukce objektu, pořízení zařízení, vybavení a stavební úpravy, které vytvoří 
podmínky pro sociální podnikání. 

 Zřízení zázemí, bezbariérové úpravy prostor pro znevýhodněné zaměstnance 
v prostorách podniku. 

 Vytvoření nové podnikatelské aktivity nebo rozšíření nabízených produktů a slu-
žeb OSVČ. 
A další obdobně zaměřené projekty. 

Příjemci podpory:   OSVČ 
 malé a střední podniky 
 obce 
 organizace zřizované nebo zakláda-

né obcemi 
 dobrovolné svazky obcí 

 organizace zřizované nebo zakládané 
dobrovolnými svazky obcí 

 nestátní neziskové organizace 
 církve 
 církevní organizace 

Minimální  
a maximální výše:  

Limity budou stanoveny a bude o nich informováno ve výzvě. 

Principy preferenč-
ních kritérií:  

Preferenční kritéria budou upřesněna v rámci výzvy daného opatření. 

Výsledky:  Indikátory výsledku  
Kód NČI2014+  název indikátoru  

10411 Míra nezaměstnanosti osob s nejnižším vzděláním   
Indikátory výstupu  
Kód NČI2014+  název indikátoru  

10000 Počet podniků pobírajících podporu 
10400 Zvýšení zaměstnanosti v podporovaných podnicích 
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Specifický cíl 
strategie:  

Specifický cíl: S.4.1 Dostupné, kvalitní a efektivní vzdělávání 
 

Název opatření:  IROP-4 Kvalitní podmínky pro vzdělávání 
Vazba na specifický 
cíl IROP:  

4.1 Posílení komunitně vedeného místního rozvoje za účelem zvýšení kvality života ve 
venkovských oblastech a aktivizace místního potenciálu  
Vazba na specifické cíle v ostatních prioritních OP IROP: 
Specifický cíl: SC 2.4 Zvýšení kvality a dostupnosti infrastruktury pro vzdělávání a celoži-
votní učení 

Popis opatření:  Poměrně hustá síť předškolních a školních zařízení na území MAS Hlučínsko se 
v současnosti ve většině případů potýká s dvěma opačnými problémy – nedostatečná 
kapacita mateřských škol vzhledem k počtu přihlášených dětí na straně jedné a nízký 
počet žáků základních škol na straně druhé. Přesto, že bylo v minulých dvou desetiletích 
hodně investováno do školských budov i do vybavení, je v tomto ještě stále řada nedo-
statků – zejm. se jedná o vyšší počet žáků se specifickými potřebami, nedostatek nebo 
zastaralé speciální učebny, školní sportoviště, nedostatečná výuka cizích jazyků, nevy-
hovující aprobace pedagogů atd. 
V prvním případě je Cílem opatření navýšení kapacity školek – rozšíření, rekonstrukce 
budov atd., případně zřídit zařízení pro malé děti. Za účelem usnadnění přechodu dětí 
z MŠ na ZŠ je cílem opatření prohloubení kvalifikace pedagogů MŠ a věnovat se lepší 
integraci při přechodu z mateřské na základní školu. 
V případě základních škol je cílem opatření zkvalitnění výuky, aby žáci nepřecházeli do 
lépe vybavených městských škol nebo neukončovali předčasně školní docházku. Před-
mětem opatření proto bude zvyšování kvalifikace a schopností pedagogů, které vedou 
začleňování žáků do kolektivu a výuky, modernizace učeben vedoucí ke zlepšení výuky, 
v souladu s Předmětem opatření proto bude vybudování infrastruktury vzdělávání 
v klíčových kompetencích – v oblastech komunikace v cizích jazycích, v oblasti technic-
kých a řemeslných oborů, přírodních věd, ve schopnosti práce s digitálními technologi-
emi. 
S kvalitou a systémem školství částečně souvisí také problém malého uplatnění absol-
ventů na trhu práce. Je proto nutné zaměřit efektivní opatření na spolupráci škol 
s budoucími možnými zaměstnavateli, vytvářet a nabízet žákům škol možnosti realizace, 
rozvíjet formou kroužků kreativní i manuální dovednosti, polytechnického vzdělávání, 
jazykových znalostí, environmentální výchovy atd. Škola nesmí zůstat izolována, je 
nutné, aby byly podporovány a rozvíjeny společné aktivity ZŠ, ZUŠ, SŠ, VOŠ a VŠ, vý-
zkumných ústavů, obcí a soukromých subjektů. Předmětem opatření proto také bude 
vytváření zázemí pro tyto aktivity. 
Vzdělávání a osvěta by měly mít charakter celoživotního učení, kdy je cílem napomoci 
nejen k aktivnímu a kreativnímu využití volného času, při boji proti šíření sociopatolo-
gických jevů, při zvýšení možností uplatnění v dalším vzdělávání a pracovním uplatnění 
a v rozvoji podnikavosti. Předmětem opatření proto bude vybudování infrastruktury pro 
celoživotní vzdělávání ve vymezených klíčových kompetencích. 
Tato problematika je v SCLLD řešena v analytické části v kapitole 2.2.2. Školská vybave-
nost a její dostupnost, ve strategické části se jí týká následující oddíl:  
Strategický cíl: S.4 Vzdělaná a odpovědná společnost 
Specifický cíl: S.4.1 Dostupné, kvalitní a efektivní vzdělávání 
Opatření: 
S.4.1.1 Zajištění dostupné a kvalitní předškolní výchovy, dostupné dětem se speciálními 

vzdělávacími potřebami. 
S.4.1.2 Zajištění dostupné a kvalitní školní výuky, dostupné žákům se speciálními 

vzdělávacími potřebami. 
S.4.1.3 Výstavby a opravy budov poskytujících vzdělání s ohledem na navýšení kapacity, 

zvýšení kvality provozu, snížení energetické náročnosti a bezbariérový přístup. 
S.4.1.4 Nabídka zájmového a neformálního vzdělávání v návaznosti na další stupeň 

vzdělávání, pracovní uplatnění a sociální inkluzi. 
S.4.1.5 Zajištění a rozvíjení spolupráce mezi školami (ZŠ, ZUŠ, SŠ, VOŠ a VŠ), podnikatel-

skými a neziskovými subjekty a veřejnou správou atd. 
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Typy projektů:   Výstavba a rekonstrukce mateřských škol za účelem navýšení kapacit, vybavení 
tříd. 

 Zavedení inkluzivního prostředí v procesu vzdělání v mateřských a základních 
školách pro postižené žáky a žáky se specifickými potřebami – bezbariérový 
přístup, pomůcky, atd. 

 Doplnění vybavení školských zařízení pro zvýšení úrovně výuky – speciální učebny, 
jejich vybavení – výstavba a modernizace laboratoří, dílen, jazykových učeben;  

 Zřízení nebo rozšíření učeben pro rozvíjení odborných znalostí a pracovních do-
vedností. 

 Vybudování nebo rekonstrukce prostor pro využití dalšího vzdělávání. 
A další obdobně zaměřené projekty. 

Příjemci podpory:   zařízení péče o děti do 3 let  
 školy a školská zařízení v oblasti 

předškolního, základního a střední-
ho vzdělávání a vyšší odborné školy  

 další subjekty podílející se na reali-
zaci vzdělávacích aktivit  

 obce 

 organizace zřizované nebo zakládané 
obcemi 

 nestátní neziskové organizace 
 církve 
 církevní organizace 
 organizační složky státu 
 příspěvkové organizace organizačních 

složek státu 
Minimální  
a maximální výše:  

Limity budou stanoveny a bude o nich informováno ve výzvě. 

Principy preferenč-
ních kritérií:  

Preferenční kritéria budou upřesněna v rámci výzvy daného opatření. 

Výsledky:  Indikátory výsledku  
Kód NČI2014+  název indikátoru  

50020 Podíl tříletých dětí umístěných v předškolním zaříze-
ní   

50030 Podíl osob předčasně opouštějících vzdělávací sys-
tém   

Indikátory výstupu  
Kód NČI2014+  název indikátoru  

50000 Počet podpořených vzdělávacích zařízení  

50001 Kapacita podporovaných zařízení péče o děti nebo 
vzdělávacích zařízení 
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3.5.2 Programový rámec OPZ 
V programovém rámci Operačního programu Zaměstnanost byla vytvořena a popsána ve stanovené struktuře 
následující opatření: 
 

OPZ-1 Rozvoj a modernizace sociálních služeb 
 
A) Popis vazby opatření na specifický cíl 2.3.1 OPZ 
Zaměření tohoto opatření je v souladu s následujícími podporovanými aktivitami v rámci investiční priority 
2.3.1:  
 Podpora sociálního začleňování osob sociálně vyloučených či sociálním vyloučením ohrožených pro-

střednictvím aktivit zaměřených na prevenci sociálního vyloučení osob, služeb poskytovaných terénní a 
ambulantní formou, podpora komunitní sociální práce;  

 Podpora prorodinných opatření obcí a dalších aktérů na místní úrovni.   
 
B) Popis cíle opatření  
Provozovatelé sociálních služeb se dlouhodobě potýkají s nedostatkem kvalitního vybavení, personálních kapa-
cit a provozních zdrojů. S tím souvisí také přetrvávající nedostatečná nabídka některých sociálních služeb, ne-
dostatek vhodných prostor pro zařízení poskytující sociální služby, neuspokojivý technický stav některých 
stávajících zařízení a zázemí služeb, chybějící sociální bydlení ve většině obcí atd. Napříč celým územím byla 
zjištěná velká poptávka po ubytovacích (nelze je v rámci tohoto opatření podpořit), terénních i ambulantních 
službách. Zároveň byla jako stále nedostatečná vyhodnocena informovanost občanů o nabídce sociálních slu-
žeb, a to především těch, kteří jsou kvůli svému věku či zdravotnímu handicapu nebo z jiných důvodů prakticky 
vyloučeni z veřejného života a běžné informační zdroje jsou pro ně nedostupné. 
 
Cílem tohoto opatření je: 
 Zkvalitnění sociálních služeb, jejich zázemí, zařízení a materiálového vybavení – vyšší úroveň péče o kli-

enty. 
 Vznik nových sociálních služeb, jež budou v souladu s komunitními plány sociálních služeb a principem 

udržitelnosti. 
 Zvýšení povědomí obyvatel o tom, jak řešit životní situace s pomocí vhodných sociálních služeb.  

 
Uvedené cíle vychází z CLLD MAS Hlučínsko – konkr. z popisu území, analýzy problémů a potřeb, navrhovaných 
strategických, specifických cílů a opatření pro území MAS Hlučínsko, jež byly stanoveny takto: 
 
Strategický cíl: S.3 Zdravý a aktivní život 
Specifický cíl:  S.3.1 Plnohodnotná a dostupná zdravotní a sociální péče 
Opatření: S.3.1.2 Rozvoj a modernizace sociálních služeb 
 
C) Popis provázanosti navrhovaných opatření, a to včetně provázanosti na ostatní operační programy 
Vazba na opatření CLLD: 
Strategický cíl: S.3 Zdravý a aktivní život 
Specifický cíl:  S.3.1 Plnohodnotná a dostupná zdravotní a sociální péče 
Opatření: S.3.1.3 Rozvoj poradenství v oblasti sociálního vyloučení a sociálních služeb. 
 
Vazba opatření na další OP:  
IROP, SC 2.1 Zvýšení kvality a dostupnosti služeb vedoucí k sociální inkluzi. 
 
D) Priorizace navrhovaných opatření  
Opatření budou financovaná z alokované částky. 
 
E) Časový harmonogram realizace opatření ve vazbě na finanční plán 
Opatření bude realizováno:  2018 – 2022 
Doba realizace projektu:  max. 3 roky.  
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F) Popis možných zaměření projektů  
 Poskytování vybraných terénních a ambulantních sociálních služeb v souladu se zákonem č. 108/2006 

Sb., s cílem sociálního začlenění a prevence sociálního vyloučení osob sociálně vyloučených či sociálním 
vyloučením ohrožených. Konkrétní zaměření:   
o Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi, kde je ohrožen vývoj dítěte v důsledku dlouhodobé 

krizové sociální situace, kterou rodiče nedokáží sami bez pomoci překonat.  
o Nízkoprahová zařízení pro děti a mládež ve věku od 15 do 26 let ohrožené společensky nežádoucí-

mi jevy; cílem služby je předcházet nebo snižovat sociální a zdravotní rizika a vytvářet podmínky 
pro řešení nepříznivé sociální situace u osob cílové skupiny.   

o Sociálně terapeutické dílny, jejichž cílem je podporovat zdokonalování pracovních návyků a doved-
ností u osob, které jsou kvůli snížené soběstačností z důvodu zdravotního postižení neumístitelné 
na otevřeném ani chráněném trhu práce.  

o Osobní asistence poskytovaná osobám, které mají sníženou soběstačnost z důvodu věku, chronic-
kého onemocnění nebo zdravotního postižení.   

 
G) Podporované cílové skupiny 
 Osoby sociálně vyloučené a osoby sociálním vyloučením ohrožené  
 Osoby se zdravotním postižením (včetně osob s duševním onemocněním)  
 Osoby s kombinovanými diagnózami  
 Osoby žijící v sociálně vyloučených lokalitách  
 Národnostní menšiny  
 Imigranti a azylanti  
 Oběti trestné činnosti  
 Osoby pečující o malé děti  
 Osoby pečující o jiné závislé osoby  
 Rodiče samoživitelé  
 Osoby dlouhodobě či opakovaně nezaměstnané  
 Osoby ohrožené předlužeností  
 Osoby ohrožené domácím násilím a závislostmi  
 Osoby opouštějící institucionální zařízení  
 Ohrožené osoby do 18 let věku  
 Osoby ohrožené vícenásobnými riziky  

 
H) Typy příjemců podpory 
 Poskytovatelé sociálních služeb registrovaní dle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách  
 Nestátní neziskové organizace 
 Obce dle zákona č. 128/2000 Sb., o obcích 
 Organizace zřizované obcemi působící v sociální oblasti 
 Dobrovolné svazky obcí 
 MAS 

 
I) Absorpční kapacita MAS  
Na území MAS se nachází zkušení poskytovatelé sociálních služeb registrovaní dle zákona č. 1089/2006 Sb., o 
sociálních službách a řada neziskových organizací. Všechny tyto organizace mají zkušenosti s řadou projektů 
z předchozího programovacího období. 
 
J) Vliv opatření na naplňování horizontálních témat OPZ 
Udržitelný rozvoj  
Z hlediska výkladu udržitelného rozvoje jakožto dosahování rozvoje a rovnováhy v ekonomické, sociální a envi-
ronmentální oblasti budou mít projekty pozitivní dopad, jelikož budou rozvíjet sociální služby v regionu. Projekt, 
u nějž bude v rámci hodnocení zaznamenán negativní dopad na udržitelný rozvoj, a to jak ze sociálního, eko-
nomického i environmentálního ohledu, nebude v rámci tohoto opatření podpořen. 
  
Rovné příležitosti a nediskriminace  
Jelikož jsou cíle opatření zaměřené na zvýšení kvality sociálních služeb a zvýšení sociální inkluze, měly by proto 
mít pozitivní vliv na zajištění stejného přístupu k využití podpory všemi potřebnými sociálními skupinami, tzn., 
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že podpoří rovné příležitosti a nediskriminační jednání. Projekt, u nějž bude v rámci hodnocení zaznamenán 
negativní dopad na rovné příležitosti a nediskriminaci, nebude v rámci tohoto opatření podpořen. 
 
Rovnost žen a mužů  
Jelikož jsou cíle opatření zaměřené na zvýšení kvality sociálních služeb a zvýšení sociální inkluze, měly by proto 
mít pozitivní vliv na zajištění stejného přístupu k využití podpory jak mužům, tak ženám, tzn., že podpoří rov-
nost žen a mužů, konkr. opatření k odstranění možných bariér, které diskriminují ženy. Projekt, u nějž bude v 
rámci hodnocení zaznamenán negativní dopad na rovné příležitosti žen a mužů, nebude v rámci tohoto opatře-
ní podpořen. 
 
K) Principy pro určení preferenčních kritérií  
 Projekt napomáhá ke snižování nezaměstnanosti. 
 Inovativnost metody nebo technologie řešení. 
 Rozšiřování stávajících aktivit. 
 Spolupráce s dalšími subjekty. 
 Využití stávajících budov nebo staveb. 
 Dostupnost služby, jež se v území dosud nevyskytovala.  

 
L) Indikátory 

Indikátory výsledku OP 
ID Název MJ 

Výchozí/cílová 
hodnota 

(2013/2023) 
67010 Využívání podpořených služeb Osoby 0/10 

Indikátory výstupu OP 

ID Název MJ Cílová hodno-
ta (2023) 

60000 Celkový počet účastníků Účastníci 208 

67001 Kapacita podpořených služeb Místa 44 

 
 
 
OPZ-2 Rozvoj poradenství v oblasti sociálního vyloučení a sociálních služeb  
 
A) Popis vazby opatření na specifický cíl 2.3.1 OPZ 
Zaměření tohoto opatření je v souladu s následujícími podporovanými aktivitami v rámci investiční priority 
2.3.1:  
 Podpora sociálního začleňování osob sociálně vyloučených či sociálním vyloučením ohrožených pro-

střednictvím aktivit zaměřených na prevenci sociálního vyloučení osob, služeb poskytovaných terénní a 
ambulantní formou, podpora komunitní sociální práce;  

 Podpora prorodinných opatření obcí a dalších aktérů na místní úrovni.   
 
B) Popis cíle opatření  
Účinným prostředkem proti sociálnímu vyloučení jsou nejen fungujících sociální služby, současně také fungují-
cím poradenství, jež dokáže pozitivně působit preventivně nebo již v počátku problémů a řešit komplexně situ-
aci lidí nacházejících se v krizi. Občané regionu by měli získat větší nabídku možností řešení svých problémů i 
povědomí o tom, jak řešit životní situace s pomocí vhodných sociálních služeb, kde a na koho se v případě po-
třeby mají obrátit. Provozovatelé sociálních služeb se dlouhodobě potýkají s nedostatkem kvalitního vybavení, 
personálních kapacit a provozních zdrojů. S tím souvisí také přetrvávající nedostatečná nabídka některých po-
radenských služeb, nedostatek vhodných prostor a nedostatečné územní pokrytí. Zároveň byla jako stále nedo-
statečná vyhodnocena informovanost občanů o nabídce sociálních služeb, a to především těch, kteří jsou kvůli 
svému věku či zdravotnímu handicapu nebo z jiných důvodů prakticky vyloučeni z veřejného života a běžné 
informační zdroje jsou pro ně nedostupné. 
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Cílem tohoto opatření je: 
 Zkvalitnění zázemí poradenství v oblasti sociálního vyloučení a sociálních služeb. 
 Zajištění a rozvíjení poradenství (včetně zajištění potřebného zázemí) zaměřeného na osoby nacházející 

se v krizi (ekonomické, sociální, psychické, atd.) a na osoby se zdravotním postižením – např. dluhové 
poradenství, finanční a právní gramotnost, rodinné poradny, k omezování sociálně patologických jevů, 
zdravý životní styl, atd. 

 Zvýšení povědomí obyvatel o tom, jak řešit životní situace s pomocí poradenství v oblasti sociálního vy-
loučení a sociálních služeb.  

 
Uvedené cíle vychází z CLLD MAS Hlučínsko – konkr. z popisu území, analýzy problémů a potřeb, navrhovaných 
strategických, specifických cílů a opatření pro území MAS Hlučínsko, jež byly stanoveny takto: 
 
Strategický cíl: S.3 Zdravý a aktivní život 
Specifický cíl:  S.3.1 Plnohodnotná a dostupná zdravotní a sociální péče 
Opatření: S.3.1.3 Rozvoj poradenství v oblasti sociálního vyloučení a sociálních služeb. 
 
C) Popis provázanosti navrhovaných opatření, a to včetně provázanosti na ostatní operační programy 
Vazba na opatření CLLD: 
Strategický cíl: S.3 Zdravý a aktivní život 
Specifický cíl:  S.3.1 Plnohodnotná a dostupná zdravotní a sociální péče 
Opatření: S.3.1.2 Rozvoj a modernizace sociálních služeb 
 
Vazba opatření na další OP:  
IROP, SC 2.1 Zvýšení kvality a dostupnosti služeb vedoucí k sociální inkluzi. 
 
D) Priorizace navrhovaných opatření  
Opatření budou financovaná z alokované částky. 
 
E) Časový harmonogram realizace opatření ve vazbě na finanční plán 
Opatření bude realizováno:  2017 – 2020 
Doba realizace projektu:  max. 3 roky.  
 
F) Popis možných zaměření projektů  
 Poskytování vybraných terénních a ambulantních sociálních služeb v souladu se zákonem č. 108/2006 

Sb., s cílem sociálního začlenění a prevence sociálního vyloučení osob sociálně vyloučených či sociálním 
vyloučením ohrožených. Konkrétní zaměření: 
o Odborné sociální poradenství  (občanské poradny, manželské a rodinné poradny, poradny pro 

osoby se zdravotním postižením, pro oběti trestných činů a domácího násilí.  
o Poradenství osobám, jejichž způsob života může vést ke konfliktu se společností atd. 

 Poskytování programů a činností realizované terénní nebo ambulantní formou v rámci sociálního začle-
ňování nad rámec/mimo režim zákona č. 108/2006. Konkrétní zaměření: 
o Poradenství zaměřené na posilování finanční gramotnosti osob ohrožených předlužeností, dluho-

vé poradenství atd.   
 
G) Podporované cílové skupiny 
 Osoby sociálně vyloučené a osoby sociálním vyloučením ohrožené  
 Osoby se zdravotním postižením (včetně osob s duševním onemocněním)  
 Osoby s kombinovanými diagnózami  
 Osoby žijící v sociálně vyloučených lokalitách  
 Národnostní menšiny  
 Imigranti a azylanti  
 Bezdomovci a osoby žijící v nevyhovujícím nebo nejistém ubytování  
 Oběti trestné činnosti  
 Osoby pečující o malé děti  
 Osoby pečující o jiné závislé osoby  
 Rodiče samoživitelé  
 Osoby dlouhodobě či opakovaně nezaměstnané  
 Osoby ohrožené předlužeností  
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 Osoby ohrožené domácím násilím a závislostmi  
 Osoby po výkonu trestu  
 Osoby opouštějící institucionální zařízení  
 Ohrožené osoby do 18 let věku  
 Osoby ohrožené vícenásobnými riziky  

 
H) Typy příjemců podpory 
 Poskytovatelé sociálních služeb registrovaní dle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách  
 Nestátní neziskové organizace 
 Obce dle zákona č. 128/2000 Sb., o obcích 
 Organizace zřizované obcemi působící v sociální oblasti 
 Dobrovolné svazky obcí 
 MAS 
 Vzdělávací a poradenské instituce  
 Školy a školská zařízení 
 Obchodní korporace (veřejná obchodní společnost, komanditní společnost, společnost s ručením ome-

zeným, akciová společnost, evropská společnost, evropské hospodářské zájmové sdružení, družstva - 
družstvo, sociální družstvo, evropská družstevní společnost) 

 OSVČ - Sociální podniky (v případě sociálního podnikání nejsou oprávněnými žadateli NNO; je-li jedním 
ze zřizovatelů obec, její celkový vlastnický podíl v podniku musí být menší než 50%; je-li zřizovatelem ví-
ce obcí, vlastnický podíl každé z těchto obcí musí být menší než 50 %) 

 
I) Absorpční kapacita MAS  
Na území MAS se nachází zkušení poskytovatelé sociálních služeb registrovaní dle zákona č. 1089/2006 Sb., o 
sociálních službách a řada neziskových organizací. Všechny tyto organizace mají zkušenosti s řadou projektů 
z předchozího programovacího období. 
 
J) Vliv opatření na naplňování horizontálních témat OPZ 
Udržitelný rozvoj  
Z hlediska výkladu udržitelného rozvoje jakožto dosahování rozvoje a rovnováhy v ekonomické, sociální a envi-
ronmentální oblasti budou mít projekty pozitivní dopad, jelikož budou rozvíjet sociální služby v regionu, konkr. 
zaměřené na sociální poradenství. Projekt, u nějž bude v rámci hodnocení zaznamenán negativní dopad na 
udržitelný rozvoj, a to jak ze sociálního, ekonomického i environmentálního ohledu, nebude v rámci tohoto 
opatření podpořen. 
  
Rovné příležitosti a nediskriminace  
Jelikož jsou cíle opatření zaměřené na zvýšení kvality sociálních služeb a zvýšení sociální inkluze, budou proto 
mít pozitivní vliv na zajištění stejného přístupu k využití podpory všemi potřebnými sociálními skupinami, tzn., 
že podpoří rovné příležitosti a nediskriminační jednání, poskytnou poradenskou službu všem dotčeným sociál-
ním skupinám. Projekt, u nějž bude v rámci hodnocení zaznamenán negativní dopad na rovné příležitosti a 
nediskriminaci, nebude v rámci tohoto opatření podpořen. 
 
Rovnost žen a mužů  
Jelikož jsou cíle opatření zaměřené na zvýšení kvality sociálních služeb a zvýšení sociální inkluze, měly by proto 
mít pozitivní vliv na zajištění stejného přístupu k využití podpory jak mužům, tak ženám, tzn., že podpoří rov-
nost žen a mužů, konkr. povedou k odstranění možných bariér, které diskriminují ženy. Projekt, u nějž bude v 
rámci hodnocení zaznamenán negativní dopad na rovné příležitosti žen a mužů, nebude v rámci tohoto opatře-
ní podpořen. 
 
K) Principy pro určení preferenčních kritérií  
 Projekt napomáhá ke snižování nezaměstnanosti. 
 Inovativnost metody nebo technologie řešení. 
 Rozšiřování stávajících aktivit. 
 Spolupráce s dalšími subjekty. 
 Využití stávajících budov nebo staveb. 
 Dostupnost služby, jež se v území dosud nevyskytovala. 
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L) Indikátory 

Indikátory výsledku OP 
ID Název MJ 

Výchozí/cílová 
hodnota 

(2013/2023) 
67010 Využívání podpořených služeb osoby 0/220 

Indikátory výstupu OP 

ID Název MJ Cílová hodno-
ta (2023) 

60000 Celkový počet účastníků účastníci 224 

67001 Kapacita podpořených služeb místa 2 
 
 
 
 
OPZ-3 Podpora zaměstnanosti 
 
A) Popis vazby opatření na specifický cíl 2.3.1 OPZ 
Zaměření tohoto opatření je v souladu s následujícími podporovanými aktivitami v rámci investiční priority 
2.3.1:  
 Podpora vytváření nových pracovních míst na lokální úrovni;  
 Podpora spolupráce aktérů na místní úrovni při řešení lokální nezaměstnanosti, zjišťování potřeb lokál-

ních zaměstnavatelů;  
 Vzdělávání venkovského obyvatelstva v oblastech relevantních pro zvýšení lokální zaměstnanosti a po-

radenství pro získání zaměstnání;  
 Podpora sociálního začleňování osob sociálně vyloučených či sociálním vyloučením ohrožených pro-

střednictvím aktivit zaměřených na prevenci sociálního vyloučení osob.  
 
B) Popis cíle opatření  
Jedním z hlavních cílů při řešení problematiky zaměstnanosti je dosažení takového stavu, kdy nezaměstnaní 
jsou pouze ti lidé, kteří přechází z jednoho zaměstnání do druhého a lidé, kteří nechtějí pracovat. Průměrný 
podíl nezaměstnanosti za celou MAS Hlučínsko, který je pod krajským průměrem, svědčí o poměrně dobré 
ekonomické aktivitě zdejších obyvatel, zároveň však dlouhodobým problémem zůstává, podobně jako v jiných 
oblastech, strukturální a dlouhodobá nezaměstnanost, nezaměstnanost absolventů nebo lidí 
v předdůchodovém věku. Limitem pro rozvoj podnikání a zaměstnanosti jsou často chybějící nezbytné doved-
nosti a schopnosti zaměstnanců nebo nezaměstnaných, kteří hledají práci nebo mají v plánu začít podnikat. 
Ohroženými skupinami jsou také matky s dětmi, absolventi, zdravotně postižení nebo ti, jejichž vzdělání a kvali-
fikace nereflektují současné požadavky trhu práce. Nezaměstnanost se však stala celospolečenským problé-
mem, který se nevyhýbá ani vzdělaným odborníkům v oboru. Obyvatelé, kteří nenacházejí uplatnění na zdejším 
trhu práce a v blízkém okolí se častěji rozhodují k vystěhování z oblasti a jsou náchylnější k sociálnímu vylouče-
ní.  
Z tohoto důvodu se opatření zaměřuje na zvyšování uplatnitelnosti osob ohrožených sociálním vyloučením 
nebo osob sociálně vyloučených ve společnosti a na trhu práce prostřednictvím poradenství vedoucího ke 
změně kvalifikace, podporu získání či obnovy pracovních návyků, ambulantní i terénní formy pracovního a 
kariérového poradenství, podporu vytváření nových pracovních míst, umístění na uvolněná pracovní místa atd.  
 
Cílem tohoto opatření je: 
 Podpora podnikatelské aktivity, konkurenceschopnosti a rozvoje podnikání prostřednictvím podpory 

zaměstnanosti, zvýšení kvalifikace pracovníků. 
 Zvýšení zaměstnanosti na území MAS s důrazem na osoby ohrožené sociálním vyloučením nebo osoby 

sociálně vyloučené ve společnosti a na trhu práce 
 Rozvoj poradenství vedoucího ke zvýšení uplatnění, profesnímu růstu, kariérnímu postupu apod. 

 
Uvedené cíle vychází z CLLD MAS Hlučínsko – konkr. z popisu území, analýzy problémů a potřeb, navhovaných 
strategických, specifických cílů a opatření pro území MAS Hlučínsko, jež byly stanoveny takto: 
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Strategický cíl: P.1 Rozvinuté a tvořivé podnikatelské prostředí 
Specifický cíl: P.1.3 Pracovní příležitosti pro všechny skupiny obyvatel  
Opatření: 
P.1.3.2 Podpora zaměstnanosti. 
 
C) Popis provázanosti navrhovaných opatření, a to včetně provázanosti na ostatní operační programy 
Vazba na opatření CLLD: 
Strategický cíl: P.1 Rozvinuté a tvořivé podnikatelské prostředí 
Specifický cíl: P.1.3 Pracovní příležitosti pro všechny skupiny obyvatel  
Opatření: 
P.1.3.1 Poskytování rekvalifikací a dalšího vzdělávání pro získání zaměstnání a rozjezd podnikatelských aktivit. 
P.1.3.3 Podpora a rozvoj sociálního podnikání. 
 
Strategický cíl: P.1 Rozvinuté a tvořivé podnikatelské prostředí 
Specifický cíl: P.1.2 Tvořivá spolupráce a prezentace k rozvoji podnikání 
Opatření: 
P.1.2.2 Rozvoj spolupráce a podnikatelského, neziskového a veřejného sektoru regionu. 
 
Strategický cíl: P.2 Konkurenceschopná regionální ekonomika 
Specifický cíl: P.2.1 Prosperující a konkurenceschopné firmy 
Opatření: 
P.2.1.1 Zavádění nových technologií, inovací, modernizace a rozvíjení podnikání, zejm. v oblasti výroby, služeb a 

řemesel 
P.2.1.2 Podpora stávajících a nově vznikajících malých a středních podniků 
P.2.1.3 Obnova a rozvíjení tradičních řemesel a činností 
 
Specifický cíl: P.2.2 Konkurenceschopné, rozvinuté a udržitelné zemědělství 
Opatření: 
P.2.2.2 Zřízení a podpora zpracování a odbytu místní zemědělské produkce 
P.2.2.3 Diverzifikace zemědělství a poskytování služeb zemědělci 
P.2.2.5 Podpora začínajících a mladých zemědělců 
P.2.2.6 Vzdělávání pro zemědělce 
 
Vazba opatření na další OP:  
OPPIK:  
SC 1.1: Zvýšit inovační výkonnost podniků,  
SC 1.2: Zvýšit intenzitu a účinnost spolupráce ve výzkumu, vývoji a inovacích,  
SC 2.1: Zvýšit konkurenceschopnost začínajících a rozvojových MSP,  
SC 2.3: Zvýšit využitelnost infrastruktury pro podnikání,  
OPVVV: 
SC 5: Zvýšení kvality vzdělávání a odborné přípravy včetně posílení jejich relevance pro trh práce 
 
D) Priorizace navrhovaných opatření  
Opatření budou financovaná z alokované částky. 
 
E) Časový harmonogram realizace opatření ve vazbě na finanční plán 
Opatření bude realizováno:  2017 – 2022 
Doba realizace projektu:  max. 3 roky.  
 
F) Popis možných zaměření projektů  
 Podpora vytváření nových pracovních míst. Konkrétní zaměření: 

o Tvorba pracovních míst pro příslušníky cílových skupin 
o Podpora uplatnění na trhu práce formou příspěvku na úhradu mzdových nákladů zaměstnavatelům  

 Podpora flexibilních forem zaměstnání. Konkrétní zaměření: 
o Vytváření podmínek pro uplatnění cílové skupiny na trhu práce 
o Formou mzdových příspěvků bude podporováno vytváření nových pracovních míst na zkrácený 

úvazek 
o Dále bude podporováno sdílení pracovního místa, rotace na pracovním místě, práce na dálku apod. 



 

162 
 

 
G) Podporované cílové skupiny 
 Uchazeči o zaměstnání (osoby zařazené ÚP ČR do evidence uchazečů o zaměstnání)  
 Zájemci o zaměstnání (osoby zařazené ÚP ČR do evidence zájemců o zaměstnání)  
 Osoby se zdravotním postižením  
 Osoby s kumulací hendikepů na trhu práce (tj. splňují alespoň dvě z níže uvedených charakteristik: ucha-

zeči o zaměstnání vedení v evidenci déle než 5 měsíců, osoby mladší 25 let, osoby ve věku nad 54 let, 
osoby s nízkou úrovní kvalifikace (stupeň ISCED 0 - 2), osoby pečující o dítě mladší 15 let či o osobu blíz-
kou, osoby z národnostních menšin či osoby z jiného sociokulturního prostředí)  

 Osoby vracející se na trh práce po návratu z mateřské/rodičovské dovolené (tj. nevykonávaly zaměstnání 
nebo samostatnou výdělečnou činnost po dobu mateřské/rodičovské dovolené a v řádu měsíců se u nich 
očekává návrat na trh práce)  

 Osoby sociálně vyloučené a osoby sociálním vyloučením ohrožené 
 
H) Typy příjemců podpory 
 Poskytovatelé sociálních služeb registrovaní dle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách  
 Nestátní neziskové organizace 
 Obce dle zákona č. 128/2000 Sb., o obcích 
 Organizace zřizované obcemi působící v sociální oblasti 
 Dobrovolné svazky obcí 
 MAS 
 Vzdělávací a poradenské instituce  
 Školy a školská zařízení 
 Obchodní korporace (veřejná obchodní společnost, komanditní společnost, společnost s ručením ome-

zeným, akciová společnost, evropská společnost, evropské hospodářské zájmové sdružení, družstva - 
družstvo, sociální družstvo, evropská družstevní společnost) 

 OSVČ - Sociální podniky (v případě sociálního podnikání nejsou oprávněnými žadateli NNO; je-li jedním 
ze zřizovatelů obec, její celkový vlastnický podíl v podniku musí být menší než 50%; je-li zřizovatelem ví-
ce obcí, vlastnický podíl každé z těchto obcí musí být menší než 50 %) 

 
I) Absorpční kapacita MAS  
Na území MAS se nachází zkušení poskytovatelé sociálních služeb registrovaní dle zákona č. 1089/2006 Sb., o 
sociálních službách a řada neziskových organizací. Všechny tyto organizace mají zkušenosti s řadou projektů 
z předchozího programovacího období. 
 
J) Vliv opatření na naplňování horizontálních témat OPZ 
Udržitelný rozvoj  
Z hlediska výkladu udržitelného rozvoje jakožto dosahování rozvoje a rovnováhy v ekonomické, sociální a envi-
ronmentální oblasti budou mít projekty pozitivní dopad zejména ze sociálního a ekonomického hlediska, 
v prvním případě podporují sociální začleňování, uplatnění ve společnosti apod., ve druhém případě podporují 
zvýšení ekonomické aktivity, profesní úrovně obyvatel, přispívají ke zvyšování životní úrovně, zvyšování za-
městnanosti, podnikatelské aktivity a konkurenceschopnosti firem. Z hlediska environmentálního lze očekávat 
neutrální dopady opatření. Projekt, u nějž bude v rámci hodnocení zaznamenán negativní dopad na udržitelný 
rozvoj, a to jak ze sociálního, ekonomického i environmentálního ohledu, nebude v rámci tohoto opatření pod-
pořen. 
  
Rovné příležitosti a nediskriminace  
Rovné příležitosti a nediskriminace jsou úzce spojeny s hlavním cílem při naplňování tohoto opatření – podpo-
rou zaměstnanosti prostřednictvím poradenství vedoucího ke změně kvalifikace, podporou získání či obnovy 
pracovních návyků a s vytvářením nových pracovních míst. Principy, kdy musí mít všechny sociální skupiny 
stejný přístup k čerpání prostředků (např. etnické menšiny, osoby se zdravotním postižením apod.) jsou ne-
zbytné pro přistoupení k realizaci v rámci tohoto opatření. Projekt, u nějž bude v rámci hodnocení zaznamenán 
negativní dopad na rovné příležitosti a nediskriminaci, nebude v rámci tohoto opatření podpořen. 
 
Rovnost žen a mužů  
Rovnost žen a mužů je úzce spojena s hlavním cílem při naplňování tohoto opatření – podporou zaměstnanosti 
prostřednictvím poradenství vedoucího ke změně kvalifikace, podporou získání či obnovy pracovních návyků a s 
vytvářením nových pracovních míst. Principy, kdy musí být zohledněny specifické potřeby obou cílových skupin 
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(zejm. se jedná o odstranění bariér, jež diskriminují ženy při zaměstnání či hledání zaměstnání), jsou nezbytné 
pro přistoupení k realizaci projektu v rámci tohoto opatření. Projekt, u nějž bude v rámci hodnocení zazname-
nán negativní dopad na rovné příležitosti žen a mužů, nebude v rámci tohoto opatření podpořen. 
 
K) Principy pro určení preferenčních kritérií  
 Projekt napomáhá ke snižování nezaměstnanosti. 
 Projekt napomáhá ke zvyšování pracovního uplatnění.  
 Inovativnost metody nebo technologie řešení. 
 Rozšiřování stávajících aktivit. 
 Spolupráce s dalšími subjekty. 
 Využití stávajících budov nebo staveb. 
 Podpora zaměstnanosti rizikových skupin. 

 
L) Indikátory 
Indikátory výsledku OP 

ID Název MJ 
Výchozí/cílová 

hodnota 
(2013/2023) 

62700 Účastníci zaměstnaní po ukončení 
své účasti, včetně OSVČ Osoby 0/3 

Indikátory výstupu OP 
ID Název MJ Cílová hodnota 

(2023) 
60000 Celkový počet účastníků účastníci 15 

 
 
 
 
OPZ-4 Podpora a rozvoj sociálního podnikání 
 
A) Popis vazby opatření na specifický cíl 2.3.1 OPZ 
Zaměření tohoto opatření je v souladu s následujícími podporovanými aktivitami v rámci investiční priority 
2.3.1:  
 Podpora vytváření nových pracovních míst na lokální úrovni;  
 Podpora spolupráce aktérů na místní úrovni při řešení lokální nezaměstnanosti, zjišťování potřeb lokál-

ních zaměstnavatelů;  
 Podpora a vytváření podmínek pro vznik a rozvoj sociálních podniků. 

 
B) Popis cíle opatření  
Podobně jako v jiných oblastech, jsou také na Hlučínsku z hlediska nezaměstnanosti nejvíce ohroženými skupi-
nami matky s dětmi, absolventi, zdravotně postižení nebo ti, jejichž vzdělání a kvalifikace nereflektují současné 
požadavky trhu práce. Obyvatelé, kteří nenacházejí uplatnění na zdejším trhu práce a v blízkém okolí, se častěji 
rozhodují k vystěhování z oblasti a jsou náchylnější k sociálnímu vyloučení a ztrátě pracovních návyků.  
Vhodným způsobem, jak lze vytvářet pracovní příležitosti pro osoby nejvíce ohrožené sociálním vyloučením, 
zejm. pro zdravotně postižené osoby nebo pro osoby s jiným sociálním znevýhodněním je sociální podnikání. 
Sociální podnik akcentuje sociální rozměr podnikání a tak naplňuje veřejně prospěšný cíl. 
 
Cílem tohoto opatření je: 
 Zvýšení zaměstnanosti s důrazem na znevýhodněné sociální skupiny. 
 Podpora vzniku a rozvoje sociálního podnikání. 
 Zvýšení kvalifikační odbornosti zaměstnanců sociálního podniku. 

 
Uvedené cíle vychází z CLLD MAS Hlučínsko – konkr. z popisu území, analýzy problémů a potřeb, navhovaných 
strategických, specifických cílů a opatření pro území MAS Hlučínsko, jež byly stanoveny takto: 
 
Strategický cíl: P.1 Rozvinuté a tvořivé podnikatelské prostředí 
Specifický cíl: P.1.3 Pracovní příležitosti pro všechny skupiny obyvatel  
Opatření: P.1.3.3 Podpora a rozvoj sociálního podnikání. 
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C) Popis provázanosti navrhovaných opatření, a to včetně provázanosti na ostatní operační programy 
Vazba na opatření CLLD: 
Strategický cíl: P.1 Rozvinuté a tvořivé podnikatelské prostředí 
Specifický cíl: P.1.3 Pracovní příležitosti pro všechny skupiny obyvatel  
Opatření: 
P.1.3.1 Poskytování rekvalifikací a dalšího vzdělávání pro získání zaměstnání a rozjezd podnikatelských aktivit. 
P.1.3.2 Podpora zaměstnanosti. 
 
Strategický cíl: P.1 Rozvinuté a tvořivé podnikatelské prostředí 
Specifický cíl: P.1.2 Tvořivá spolupráce a prezentace k rozvoji podnikání 
Opatření: 
P.1.2.2 Rozvoj spolupráce a podnikatelského, neziskového a veřejného sektoru regionu.  
 
Strategický cíl: P.2 Konkurenceschopná regionální ekonomika 
Specifický cíl: P.2.1 Prosperující a konkurenceschopné firmy 
Opatření: 
P.2.1.1 Zavádění nových technologií, inovací, modernizace a rozvíjení podnikání, zejm. v oblasti výroby, služeb a 

řemesel. 
P.2.1.2 Podpora stávajících a nově vznikajících malých a středních podniků. 
P.2.1.3 Obnova a rozvíjení tradičních řemesel a činností. 
 
Vazba opatření na další OP:  
IROP, SC 2.2 Vznik nových a rozvoj existujících podnikatelských aktivit v oblasti sociálního podnikání 
 
D) Priorizace navrhovaných opatření  
Opatření budou financovaná z alokované částky. 
 
E) Časový harmonogram realizace opatření ve vazbě na finanční plán 
Opatření bude realizováno:  2018 – 2021 
Doba realizace projektu:  max. 3 roky.  
 
F) Popis možných zaměření projektů  
 Vznik a (rozšíření kapacity podniku) nových podnikatelských aktivit v oblasti sociálního podnikání – inte-

grační sociální podnik. Konkrétní zaměření: 
o Vytvoření a zachování pracovních míst pro cílové skupiny 
o Provozování sociálního podnikání 

 Vznik a rozvoj (rozšíření kapacity podniku) nových podnikatelských aktivit v oblasti sociálního podnikání 
– environmentální sociální podnik. Konkrétní zaměření: 
o Vytvoření a zachování pracovních míst pro cílové skupiny 
o Provozování sociálního podnikání 

 
G) Podporované cílové skupiny 
 Osoby sociálně vyloučené nebo ohrožené sociálním vyloučením 
 Osoby dlouhodobě nezaměstnané (uchazeči o zaměstnání evidovaní na ÚP ČR déle než 1 rok) 
 Osoby opakovaně nezaměstnané (uchazeči o zaměstnání, jejichž doba evidence na ÚP ČR dosáhla v po-

sledních 2 letech souborné délky 12 měsíců) 
 Osoby se zdravotním postižením (viz § 67 zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti) 
 Osoby v nebo po výkonu trestu (osoby opouštějící výkon trestu odnětí svobody, a to do 12 měsíců po 

opuštění výkonu trestu) 
 Osoby opouštějící institucionální zařízení (zařízení pro výkon ústavní nebo ochranné výchovy, a to do 12 

měsíců od opuštění zařízení) 
 
H) Typy příjemců podpory 
 Poskytovatelé sociálních služeb registrovaní dle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách  
 Nestátní neziskové organizace 
 Obce dle zákona č. 128/2000 Sb., o obcích 
 Organizace zřizované obcemi působící v sociální oblasti 
 Dobrovolné svazky obcí 
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 MAS 
 Vzdělávací a poradenské instituce  
 Školy a školská zařízení 
 Obchodní korporace (veřejná obchodní společnost, komanditní společnost, společnost s ručením omeze-

ným, akciová společnost, evropská společnost, evropské hospodářské zájmové sdružení, družstva - druž-
stvo, sociální družstvo, evropská družstevní společnost) 

 OSVČ - Sociální podniky (v případě sociálního podnikání nejsou oprávněnými žadateli NNO; je-li jedním ze 
zřizovatelů obec, její celkový vlastnický podíl v podniku musí být menší než 50%; je-li zřizovatelem více ob-
cí, vlastnický podíl každé z těchto obcí musí být menší než 50 %) 

 
I) Absorpční kapacita MAS  
Na území MAS se nachází zkušení poskytovatelé sociálních služeb registrovaní dle zákona č. 1089/2006 Sb., o 
sociálních službách a řada neziskových organizací. Všechny tyto organizace mají zkušenosti s řadou projektů 
z předchozího programovacího období. 
 
J) Vliv opatření na naplňování horizontálních témat OPZ 
Udržitelný rozvoj  
Z hlediska výkladu udržitelného rozvoje jakožto dosahování rozvoje a rovnováhy v ekonomické, sociální a envi-
ronmentální oblasti budou mít projekty pozitivní dopad zejména ze sociálního a ekonomického hlediska, 
v prvním případě podporují sociální začleňování skupin obyvatelstva ohrožených sociálním vyloučením, uplat-
nění ve společnosti apod., ve druhém případě podporují zvýšení ekonomické aktivity, profesní úrovně obyvatel, 
přispívají ke zvyšování životní úrovně, zvyšování zaměstnanosti a podnikatelské aktivity sociálních firem. 
Z hlediska environmentálního lze očekávat neutrální dopady opatření. Projekt, u nějž bude v rámci hodnocení 
zaznamenán negativní dopad na udržitelný rozvoj, a to jak ze sociálního, ekonomického i environmentálního 
ohledu, nebude v rámci tohoto opatření podpořen. 
  
Rovné příležitosti a nediskriminace  
Rovné příležitosti a nediskriminace jsou úzce spojeny s hlavním cílem při naplňování tohoto opatření – podpo-
rou zaměstnanosti a rozvojem sociálního podnikání, jež má vést ke zvyšování uplatnitelnosti osob ohrožených 
sociálním vyloučením nebo osob sociálně vyloučených ve společnosti a na trhu práce. Principy, kdy musí mít 
všechny sociální skupiny stejný přístup k čerpání prostředků (např. etnické menšiny, osoby se zdravotním posti-
žením apod.) jsou nezbytné pro přistoupení k realizaci v rámci tohoto opatření. Projekt, u nějž bude v rámci 
hodnocení zaznamenán negativní dopad na rovné příležitosti a nediskriminaci, nebude v rámci tohoto opatření 
podpořen. 
 
Rovnost žen a mužů  
Rovnost žen a mužů je úzce spojena s hlavním cílem při naplňování tohoto opatření – podporou zaměstnanosti 
prostřednictvím poradenství vedoucího ke změně kvalifikace, podporou získání či obnovy pracovních návyků a s 
vytvářením nových pracovních míst. Principy, kdy musí být zohledněny specifické potřeby obou cílových skupin 
(zejm. se jedná o odstranění bariér, jež diskriminují ženy při zaměstnání či hledání zaměstnání), jsou nezbytné 
pro přistoupení k realizaci projektu v rámci tohoto opatření. Projekt, u nějž bude v rámci hodnocení zazname-
nán negativní dopad na rovné příležitosti žen a mužů, nebude v rámci tohoto opatření podpořen. 
 
K) Principy pro určení preferenčních kritérií  
 Projekt napomáhá ke snižování nezaměstnanosti či udržení zaměstnanosti. 
 Inovativnost metody nebo technologie řešení. 
 Rozšiřování stávajících aktivit. 
 Vznik nových aktivit. 
 Spolupráce s dalšími subjekty. 
 Využití stávajících budov nebo staveb. 
 
L) Indikátory 
Indikátory výsledku OP 

ID Název MJ 
Výchozí/cílová 

hodnota 
(2013/2023) 

62700 Účastníci zaměstnaní po ukončení 
své účasti, včetně OSVČ Osoby 0/3 
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Indikátory výstupu OP 
ID Název MJ Cílová hodno-

ta (2023) 
60000 Celkový počet účastníků Účastníci 6 

10212 Počet podpořených již existujících 
sociálních podniků Organizace 2 

 
 
 
OPZ-5 Podpora rodin 
 
A) Popis vazby opatření na specifický cíl 2.3.1 OPZ 
Zaměření tohoto opatření je v souladu s následujícími podporovanými aktivitami v rámci investiční priority 
2.3.1:  
 Podpora spolupráce aktérů na místní úrovni při řešení lokální nezaměstnanosti, zjišťování potřeb lokál-

ních zaměstnavatelů;  
 Podpora prorodinných opatření obcí a dalších aktérů na místní úrovni. 

 
B) Popis cíle opatření  
Jednou ze skupin obyvatelstva, které jsou postiženi diskriminací a nerovným přístupem jsou rodiče dětí, jež 
navštěvují mateřskou a základní školu. Péče o dítě je do určité míry omezuje v pracovním nasazení a profesním 
životě, je to patrné především u matek, zejména pak v období školních prázdnin, při onemocnění dětí apod.. 
Opatření má zmírnit tuto diskriminaci a zavést rovné příležitosti v zaměstnání, při získání profesního růstu, 
v neposlední řadě má podpořit zdravé rodinné prostředí. 
 
Cílem tohoto opatření je: 
 Podpořit fungování rodin, návrat rodiče do práce atd. formou podpory péče a aktivit pro děti předškol-

ního a školního věku.  
 
Uvedené cíle vychází z CLLD MAS Hlučínsko – konkr. z popisu území, analýzy problémů a potřeb, navhovaných 
strategických, specifických cílů a opatření pro území MAS Hlučínsko, jež byly stanoveny takto: 
 
Strategický cíl: S.3 Zdravý a aktivní život 
Specifický cíl:  S.3.1 Plnohodnotná a dostupná zdravotní a sociální péče 
Opatření: S.3.1.4 Podpora rodin 
 
C) Popis provázanosti navrhovaných opatření, a to včetně provázanosti na ostatní operační programy 
Vazba na opatření CLLD: 
Strategický cíl: S.1 Kvalitní podmínky pro život a práci 
Specifický cíl:  S.1.1 Bydlení dostupné všem obyvatelům 
Opatření: S.1.1.3 Zřízení bezbariérového bydlení pro seniory a zdravotně postižené, sociálního bydlení a starto-
vacích bytů 
 
Strategický cíl: S.3 Zdravý a aktivní život 
Specifický cíl:  S.3.1 Plnohodnotná a dostupná zdravotní a sociální péče 
Opatření:  
S.3.1.2 Rozvoj a modernizace sociálních služeb 
S.3.1.3 Rozvoj poradenství v oblasti sociálního vyloučení a sociálních služeb 
 
Vazba opatření na další OP:  
IROP, SC 2.1 Zvýšení kvality a dostupnosti služeb vedoucí k sociální inkluzi 
 
D) Priorizace navrhovaných opatření  
Opatření budou financovaná z alokované částky. 
 
E) Časový harmonogram realizace opatření ve vazbě na finanční plán 
Opatření bude realizováno:  2017 – 2022 
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Doba realizace projektu:  max. 3 roky.  
 
F) Popis možných zaměření projektů  
 Podpora zařízení, která doplní chybějící kapacitu stávajících institucionálních forem zařízení. Konkrétní 

zaměření: 
o Školní družiny, kluby. 
o Příměstské tábory. 

 Podpora dětských skupin pro podniky i veřejnost 
 
G) Podporované cílové skupiny 
 Zejména ženy ohrožené na trhu práce  
 Rodiče s malými dětmi  
 Osoby pečující o jiné závislé osoby 

 
 
H) Typy příjemců podpory 
 Poskytovatelé sociálních služeb registrovaní dle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách  
 Nestátní neziskové organizace 
 Obce dle zákona č. 128/2000 Sb., o obcích 
 Organizace zřizované obcemi působící v sociální oblasti 
 Dobrovolné svazky obcí 
 MAS 
 Vzdělávací a poradenské instituce  
 Školy a školská zařízení 
 Obchodní korporace (veřejná obchodní společnost, komanditní společnost, společnost s ručením ome-

zeným, akciová společnost, evropská společnost, evropské hospodářské zájmové sdružení, družstva - 
družstvo, sociální družstvo, evropská družstevní společnost) 

 OSVČ – Sociální podniky (v případě sociálního podnikání nejsou oprávněnými žadateli NNO; je-li jedním 
ze zřizovatelů obec, její celkový vlastnický podíl v podniku musí být menší než 50%; je-li zřizovatelem ví-
ce obcí, vlastnický podíl každé z těchto obcí musí být menší než 50 %) 

 
I) Absorpční kapacita MAS  
Na území MAS se nachází zkušení poskytovatelé sociálních služeb registrovaní dle zákona č. 1089/2006 Sb., o 
sociálních službách a řada neziskových organizací. Všechny tyto organizace mají zkušenosti s řadou projektů 
z předchozího programovacího období. 
 
J) Vliv opatření na naplňování horizontálních témat OPZ 
Udržitelný rozvoj  
Z hlediska výkladu udržitelného rozvoje jakožto dosahování rozvoje a rovnováhy v ekonomické, sociální a envi-
ronmentální oblasti budou mít projekty pozitivní dopad, jelikož budou rozvíjet aktivity s pozitivními dopady na 
rodinné soužití a nediskriminaci příslušníku rodiny. Projekt, u nějž bude v rámci hodnocení zaznamenán nega-
tivní dopad na udržitelný rozvoj, a to jak ze sociálního, ekonomického i environmentálního ohledu, nebude 
v rámci tohoto opatření podpořen. 
  
Rovné příležitosti a nediskriminace  
Rovné příležitosti a nediskriminace jsou úzce spojeny s hlavním cílem při naplňování tohoto opatření – podpo-
rou rodinného soužití a odstraněním diskriminace příslušníků rodiny např. v zaměstnání. Principy, kdy musí mít 
všechny sociální skupiny stejný přístup k čerpání prostředků (např. etnické menšiny, osoby se zdravotním posti-
žením apod.) jsou nezbytné pro přistoupení k realizaci v rámci tohoto opatření. Projekt, u nějž bude v rámci 
hodnocení zaznamenán negativní dopad na rovné příležitosti a nediskriminaci, nebude v rámci tohoto opatření 
podpořen. 
 
Rovnost žen a mužů  
Rovnost žen a mužů je úzce spojena s hlavním cílem při naplňování tohoto opatření – podporou rodinného 
soužití a nediskriminaci příslušníků rodiny. Principy, kdy musí být zohledněny specifické potřeby obou cílových 
skupin (zejm. se jedná o odstranění bariér, jež diskriminují ženy při zaměstnání či hledání zaměstnání), jsou 
nezbytné pro přistoupení k realizaci projektu v rámci tohoto opatření. Projekt, u nějž bude v rámci hodnocení 
zaznamenán negativní dopad na rovné příležitosti žen a mužů, nebude v rámci tohoto opatření podpořen. 



 

168 
 

 
K) Principy pro určení preferenčních kritérií  
 Projekt napomáhá ke snižování nezaměstnanosti a udržení zaměstnanosti. 
 Rozšiřování stávajících aktivit. 
 Spolupráce s dalšími subjekty. 
 Využití stávajících budov nebo staveb. 
 
L) Indikátory 
Indikátory výsledku OP 

ID Název MJ 
Výchozí/cílová 

hodnota 
(2013/2023) 

50110 Počet osob využívajících zařízení 
péče o děti předškolního věku Osoby 0/15 

Indikátory výstupu OP 
ID Název MJ Cílová hodno-

ta (2023) 
60000 Celkový počet účastníků Účastníci 50 

50001 Kapacita podpořených zařízení péče 
o děti nebo vzdělávacích zařízení Osoby 24 
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3.5.3 Programový rámec PRV 
V programovém rámci Programu rozvoje venkova byly vytvořeny a popsány ve stanovené struktuře následující 
fiche: 
 
Číslo Fiche 1 
Název Fiche  PRV-1 Rozvoj zemědělských podniků 
Vazba na článek Nařízení 
PRV  

Článek 17, odstavec 1., písmeno a) Investice do zemědělských podniků 

 
Vymezení Fiche   
- stručný popis Fiche  Podpora je zaměřena na zvýšení celkové výkonnosti a udržitelnosti zemědělské-

ho podniku. 
Podpora přispívá k naplňování Priority 2 Zvýšení životaschopnosti zemědělských 
podniků a konkurenceschopnosti všech druhů zemědělské činnosti ve všech 
regionech a podpora inovativních zemědělských technologií a udržitelného ob-
hospodařování lesů, zejména prioritní oblasti 2A Zlepšení hospodářské výkonnos-
ti všech zemědělských podniků a usnadnění jejich restrukturalizace a 
modernizace, zejména za účelem zvýšení míry účasti na trhu a orientace na trh, 
jakož i diverzifikace zemědělských činností. 

- vazba na cíle SCLLD  Strategický cíl: P.2 Konkurenceschopná regionální ekonomika 
Specifický cíl: P.2.2 Konkurenceschopné, rozvinuté a udržitelné zemědělství  
Opatření:  
P.2.2.1 Modernizace zemědělské činnosti 
P.2.2.4 Prosazování udržitelného hospodaření v zemědělství 

 
Oblasti podpory  
(Popis podporovaných 
aktivit dle SCLLD a jednotli-
vých specifických cí-
lů/článků Nařízení PRV 
vycházející z potřeb území)  

 

Hospodaření zdejších zemědělských subjektů je zaměřeno zejména na rostlinnou 
a o poznání méně na živočišnou výrobu, jež byla v průběhu minulých 25 let utlu-
mena, v případě několika z nich dokonce zcela zrušena. Vážným nedostatkem je 
zastaralost zemědělské a techniky, dále některé nešetrné způsoby hospodaření na 
zemědělských plochách, které společně s dalšími faktory vyšší náchylnost k vodní 
a větrné erozi, vyčerpání půdy, eutrofizaci vod atd. Je potřeba se věnovat řešení 
těchto problémů. Nové stroje budou pro zdejší zemědělství znamenat nejen větší 
produktivitu práce a lepší konkurenceschopnost, nýbrž také environmentálně 
šetrnější způsoby hospodaření, tzn. snížení dopadů zemědělské činnosti na životní 
prostředí. Stejná je situace v živočišné výrobě, kde zastaralé nebo chybějící vyba-
vení, ustájení nebo nedostatečné skladovací prostory znatelně snižují schopnost 
konkurovat a omezuje rozvoj zemědělského podniku. 
Ke zlepšení konkurenceschopnosti zemědělských podniků vede také diverzifikace 
zemědělství a poskytování služeb zemědělci. 
Podpora dle odpovídajícího článku PRV zahrnuje hmotné a nehmotné investice v 
živočišné a rostlinné výrobě, je určena na investice do zemědělských staveb a 
technologií pro živočišnou a rostlinnou výrobu a pro školkařskou produkci. Podpo-
rovány budou též investice na pořízení mobilních strojů pro zemědělskou výrobu a 
investice do pořízení peletovacích zařízení pro vlastní spotřebu v zemědělském 
podniku. 
V rámci této Fiche nelze podpořit investice pro živočišnou výrobu týkající se včel a 
rybolovu. Investice pro rostlinnou výrobu se nesmí týkat obnovy nosných kon-
strukcí vinic, oplocení vinic a oplocení sadů. Podpora nemůže být poskytnuta na 
pořízení kotlů na biomasu. 

 
Definice příjemce dotace  Zemědělský podnikatel 
 
Výše způsobilých výdajů  

- min 50 000,- Kč 
- max 5 000 000,- Kč 
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Preferenční kritéria*  
(pro účely 19.2.1 se jedná o principy 
pro stanovení preferenčních kritérií)   

1. Tvorba pracovního místa. 
2. Využití stávajících budov nebo staveb. 
3. Využití obnovitelných zdrojů energie. 
4. Efektivita a hospodárnost.  
5. Inovativnost metody nebo technologie řešení. 
6. Spolupráce se subjekty z Hlučínska. 
7. Délka realizace projektu. 
8. Výše celkové hodnoty projektu a dotace. 

 
Indikátory výstupů  
- číslo  93701 
- název Počet podpořených podniků/příjemců 
- výchozí stav  0 

- hodnota pro mid-term 
(r. 2018) 

8 

- cílový stav  18 
 
Indikátory výsledků   

- číslo  94800 
- název Pracovní místa vytvořená v rámci podpořených projektů (Leader) 
- výchozí stav  0 

- hodnota pro mid-term 
(r. 2018) 

0 

- cílový stav  1 
 
 
 
Číslo Fiche 2 
Název Fiche  PRV-2 Podpora zpracování zemědělské produkce 
Vazba na článek Nařízení 
PRV  

Článek 17, odstavec 1., písmeno b) Zpracování a uvádění na trh zemědělských 
produktů 

 
Vymezení Fiche   
- stručný popis Fiche  Podpora je zaměřena na investice, které se týkají zpracování, uvádění na trh 

nebo vývoje zemědělských produktů uvedených v příloze I Smlouvy o fungování 
EU3 nebo bavlny, s výjimkou produktů rybolovu, přičemž výstupem procesu 
produkce může být produkt, na nějž se uvedená příloha nevztahuje. 
Podpora přispívá k naplňování Priority 3 Podpora organizace potravinového 
řetězce, včetně zpracování zemědělských produktů a jejich uvádění na trh, dob-
rých životních podmínek zvířat a řízení rizik v zemědělství, zejména prioritní 
oblasti 3A Zlepšení konkurenceschopnosti prvovýrobců jejich lepším začleněním 
do zemědělsko-potravinářského řetězce prostřednictvím programů jakosti, při-
dáváním hodnoty zemědělským produktům a podporou místních trhů a krátko-
dobých řetězců, seskupení a organizací producentů a mezioborových organizací. 

- vazba na cíle SCLLD  Strategický cíl: P.2 Konkurenceschopná regionální ekonomika 
Specifický cíl: P.2.2 Konkurenceschopné, rozvinuté a udržitelné zemědělství  
Opatření:  
P.2.2.2 Zřízení a podpora zpracování a odbytu místní zemědělské produkce 

 
Oblasti podpory  
(Popis podporovaných 
aktivit dle SCLLD a jednotli-
vých specifických cí-
lů/článků Nařízení PRV 
vycházející z potřeb území)  

Zemědělské farmy na Hlučínsku jsou zaměřeny zejména na rostlinnou a o poznání 
méně na živočišnou výrobu, jež byla v případě několika z nich dokonce zcela zru-
šena. Problémem je, že téměř celá zemědělská produkce je prodávána ve formě 
prvotní suroviny, u živočišné výroby formou jatečních zvířat a mléka. Zpracování 
zemědělské produkce přímo zemědělskými subjekty zde prakticky neexistuje, 
věnuje se mu oficiálně nebo neoficiálně pouze několik mikropodnikatelů. Výsled-
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 kem je stav, kdy se zemědělská produkce vyváží a zároveň je region téměř zcela 
závislý na dovozech. 
Kromě nedostatečné motivace je prodej a zpracování zemědělské produkce ze 
dvora zpravidla limitován chybějícím technickým vybavením a prostory pro zpra-
cování, které by odpovídaly přísným hygienickým normám, také administrativou 
a nedostatkem kapitálu pro rozvoj vlastního podnikání a nižší schopnosti konku-
rovat. Podpora zpracování místní zemědělské produkce by zároveň napomohla ke 
zlepšení konkurenceschopnosti zemědělských podniků, snížení nezaměstnanosti, 
rozvoji lokálních trhů a produkci lokálních potravin, lepší a užší spolupráci mezi 
zemědělci a zákazníky. 
Podpora dle odpovídajícího článku PRV zahrnuje hmotné a nehmotné investice, 
které se týkají zpracování zemědělských produktů a jejich uvádění na trh. 
Způsobilé výdaje jsou investice do výstavby a rekonstrukce budov včetně nezbyt-
ných manipulačních ploch, pořízení strojů, nástrojů a zařízení pro zpracování ze-
mědělských produktů, finální úpravu, balení, značení výrobků (včetně technologií 
souvisejících s dohledatelností produktů) a investic souvisejících se skladováním 
zpracovávané suroviny, výrobků a druhotných surovin vznikajících při zpracování. 
Způsobilé jsou rovněž investice vedoucí ke zvyšování a monitorovaní kvality pro-
duktů, investice související s uváděním zemědělských a potravinářských produktů 
na trh (včetně investic do marketingu) a investice do zařízení na čištění odpad-
ních vod ve zpracovatelském provozu. 
V rámci této Fiche nelze podpořit investice týkající se zpracování produktů rybo-
lovu a výroby medu a dále v případě zpracování vinných hroznů technologie, kte-
ré obsahují: dřevěný sud nebo uzavřenou dřevěnou nádobu na výrobu vína o 
objemu nejméně 600 litrů, speciální kvasnou nádobu s aktivním potápěním ma-
tolinového klobouku pro výrobu červených vín nebo cross-flow filtr na víno, ve 
kterém je víno přiváděno na membránu tangenciálně a určitý objem vína prochá-
zí membránou jako filtrát a zbývající pokračuje podél membrány s odfiltrovanými 
nečistotami. 

 
Definice příjemce dotace  Zemědělský podnikatel, výrobce potravin, výrobce krmiv nebo jiné subjekty ak-

tivní ve zpracování, uvádění na trh a vývoji zemědělských produktů uvedených v 
příloze I Smlouvy o fungování EU jako vstupní produkt. 

 
Výše způsobilých výdajů  

- min 50 000,- Kč 
- max 5 000 000,- Kč 

 
6. Preferenční kritéria*  
(pro účely 19.2.1 se jedná o principy 
pro stanovení preferenčních kritérií)   

1. Tvorba pracovního místa. 
2. Využití stávajících budov nebo staveb. 
3. Efektivita a hospodárnost.  
4. Inovativnost metody nebo technologie řešení. 
5. Návaznost na tradici výroby.  
6. Podíl využívání místních surovin. 
7. Spolupráce se subjekty z Hlučínska. 
8. Rozšíření produkce podniku. 
9. Rozvoj krátkých dodavatelských řetězců a místních trhů. 
10. Délka realizace projektu. 
11. Výše celkové hodnoty projektu a dotace. 

 
Indikátory výstupů  
- číslo  93701  
- název Počet podpořených podniků/příjemců 
- výchozí stav  0 
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- hodnota pro mid-term 
(r. 2018) 

1 

- cílový stav  3 
 
Indikátory výsledků   

- číslo  94800  
- název Pracovní místa vytvořená v rámci podpořených projektů (Leader) 
- výchozí stav  0 
- hodnota pro mid-term 

(r. 2018) 
0 

- cílový stav  1 
 
 
 
 
Číslo Fiche 3 
Název Fiche  PRV-3 Obnova zemědělské infrastruktury 
Vazba na článek Nařízení 
PRV  

Článek 17, odstavec 1., písmeno c) Zemědělská infrastruktura 

 
Vymezení Fiche   
- stručný popis Fiche  Podpora je zaměřena na investice, které se týkají infrastruktury související s 

rozvojem, modernizací nebo přizpůsobením se zemědělství, včetně přístupu k 
zemědělské půdě.  
Podpora přispívá k naplňování Priority 2 Zvýšení životaschopnosti zemědělských 
podniků a konkurenceschopnosti všech druhů zemědělské činnosti ve všech 
regionech a podpora inovativních zemědělských technologií a udržitelného ob-
hospodařování lesů, zejména prioritní oblasti 2A Zlepšení hospodářské výkonnos-
ti všech zemědělských podniků a usnadnění jejich restrukturalizace a 
modernizace, zejména za účelem zvýšení míry účasti na trhu a orientace na trh, 
jakož i diverzifikace zemědělských činností. 

- vazba na cíle SCLLD  Strategický cíl: K.1 Stabilní a bohatá venkovská krajina 
Specifický cíl: K.1.1 Hodnotná a pestrá sídelní a volná krajina 
Opatření: 
K.1.1.2 Obnova krajinných prvků ve volné krajině 
K.1.1.3 Realizace územního systému ekologické stability 
K.1.1.4 Realizace opatření dle schválených komplexních pozemkových úprav; 

v obcích kde dosud neproběhly KPÚ jejich zpracování 
 
Oblasti podpory  
(Popis podporovaných 
aktivit dle SCLLD a jednotli-
vých specifických cí-
lů/článků Nařízení PRV 
vycházející z potřeb území)  

 

Krajina na Hlučínsku byla vždy formována zejména zemědělstvím, s pohnutým 
vývojem od poloviny 20. století, kdy docházelo vlivem intenzívních způsobů hos-
podaření ke scelování obhospodařovaných pozemků do velkých lánů, likvidaci 
polních cest, mezí a menších lesních porostů s celou řadou negativních dopro-
vodných důsledků, jako je např. úbytek biodiverzity. Důsledkem jsou např. spla-
chy ornice ze zemědělsky obhospodařovaných ploch, které způsobují znečištění 
vod a pokles biodiverzity. Problémem krajiny Hlučínska je vysoká míra zornění a 
relativně malé množství krajinných prvků.  
Důležitým předpokladem pro realizaci uvedených opatření je vyřešení vlastnic-
kých vztahů, jež proběhlo formou komplexních pozemkových úprav. 
Obnovou zemědělské infrastruktury dojde nejen ke zlepšení prostupnosti krajiny, 
nýbrž také ke zvýšení ekologické stability krajiny a posílení přirozených funkcí 
krajiny. 
Podpora dle odpovídajícího článku PRV zahrnuje hmotné nebo nehmotné investi-
ce, které souvisejí s rekonstrukcí a budováním zemědělské infrastruktury vedoucí 
ke zlepšení kvality či zvýšení hustoty polních cest. Kromě rekonstrukce a výstavby 
polních cest bude podporována i obnova či nová výstavba souvisejících objektů a 
technického vybavení. Polní cesty musí být realizovány na území, kde byly dokon-
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čeny pozemkové úpravy, a mimo intravilán obce. 

 
Definice příjemce dotace  Obec nebo zemědělský podnikatel. 
 
Výše způsobilých výdajů  

- min 50 000,- Kč 
- max 5 000 000,- Kč 

 
Preferenční kritéria*  
(pro účely 19.2.1 se jedná o principy 
pro stanovení preferenčních kritérií)   

1. Efektivita a hospodárnost. 
2. Obnova historické zemědělské infrastruktury. 
3. Obnova komunikace mezi dvěma sídly. 
4. Délka realizace projektu. 
5. Výše celkové hodnoty projektu a dotace. 

 
Indikátory výstupů  
- číslo  93701 
- název Počet podpořených podniků/příjemců 
- výchozí stav  0 

- hodnota pro mid-term 
(r. 2018) 

1 

- cílový stav  1 
 
Indikátory výsledků   

- číslo  Závazný indikátor není stanoven. 
- název  
- výchozí stav   
- hodnota pro mid-term 

(r. 2018) 
 

- cílový stav   
 
 
 
 
Číslo Fiche 4 
Název Fiche  PRV-4 Podpora podnikání na venkově 
Vazba na článek Nařízení 
PRV  

Článek 19, odstavec 1., písmeno b) Podpora investic na založení nebo rozvoj 
nezemědělských činností 

 
Vymezení Fiche   
- stručný popis Fiche  Podpora zahrnuje investice na založení a rozvoj nezemědělských činností. 

Podpora přispívá k naplňování Priority 6 Podpora sociálního začleňování, snižo-
vání chudoby a podpora hospodářského rozvoje ve venkovských oblastech, 
zejména prioritní oblasti 6A Usnadnění diverzifikace, vytváření malých podniků a 
pracovních míst. 

- vazba na cíle SCLLD  Strategický cíl: P.2 Konkurenceschopná regionální ekonomika 
Specifický cíl: P.2.1 Prosperující a konkurenceschopné firmy 
Opatření:  
P.2.1.1 Zavádění nových technologií, inovací, modernizace a rozvíjení podnikání 
P.2.1.2 Podpora stávajících a nově vznikajících malých a středních podniků 
P.2.1.3 Obnova a rozvíjení tradičních řemesel a činností 

 
Oblasti podpory  
(Popis podporovaných 
aktivit dle SCLLD a jednotli-
vých specifických cí-

Na území  MAS Hlučínsko převažují drobní živnostníci a menší firmy. Objevují se 
stále nové obory podnikání, které reagují na poptávku spotřebitelů.  
Nedostatky, které omezují rozvoj podnikání v oblasti MAS, jsou: nedostatek kapi-
tálu, vysoké vstupní náklady – nižší konkurenceschopnost, nedostatek ploch a 
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lů/článků Nařízení PRV 
vycházející z potřeb území)  

 

nevyhovující prostory pro podnikání, značná byrokracie a neuspokojivá legislativa, 
nedostatek kvalifikované pracovní síly pro specializované obory, nedostatečně 
rozvinutý turistický ruch – venkovská turistika a agroturistika, slabá podpora part-
nerství napříč podnikáním a ze strany obcí a měst regionu, nedostatečné surovi-
nové vybavení regionu, nedostatečná propagace regionu, útlum tradičních a 
lidových řemesel.  
Pro dosažení žádoucího stavu, zvýšení efektivity a konkurenceschopnosti je ne-
zbytné modernizovat současnou výrobu, dále podporovat malé a střední podniká-
ní na vesnicích, je potřeba se zaměřit jak na zavádění nových oborů, technologií, 
inovací, modernizace a rozvíjení podnikání, zejm. v oblasti výroby, služeb a řeme-
sel. Důraz je kladen také na tradiční řemeslnou výrobu, ruční práce, výrobu míst-
ních produktů, nabídku služeb a jiných činností, které bývaly pro venkovské oblasti 
charakteristické.  
Podpora dle odpovídajícího článku PRV zahrnuje investice do vybraných nezemě-
dělských činností dle Klasifikace ekonomických činností (CZ-NACE): C (Zpracovatel-
ský průmysl s výjimkou činností v odvětví oceli, v uhelném průmyslu, v odvětví 
stavby lodí, v odvětví výroby syntetických vláken dle čl. 13 písm. a) NK (EU) č. 
651/2014, a dále s výjimkou tříd 12.00 Výroba tabákových výrobků a 25.40 Výroba 
zbraní a střeliva), F (Stavebnictví s výjimkou skupiny 41.1 Developerská činnost), G 
(Velkoobchod a maloobchod; opravy a údržba motorových vozidel s výjimkou 
oddílu 46 a skupiny 47.3 Maloobchod s pohonnými hmotami ve specializovaných 
prodejnách), I (Ubytování, stravování a pohostinství), J (Informační a komunikační 
činnosti s výjimkou oddílů 60 a 61), M (Profesní, vědecké a technické činnosti s 
výjimkou oddílu 70), N 79 (Činnosti cestovních kanceláří a agentur a ostatní rezer-
vační služby), N 81 (Činnosti související se stavbami a úpravou krajiny s výjimkou 
skupiny 81.1), N 82.1 (Administrativní a kancelářské činnosti), N 82.3 (Pořádání 
konferencí a hospodářských výstav), N 82.92 (Balicí činnosti), P 85.59 (Ostatní 
vzdělávání j. n.), R 93 (Sportovní, zábavní a rekreační činnosti), S 95 (Opravy počí-
tačů a výrobků pro osobní potřebu a převážně pro domácnost) a S 96 (Poskytování 
ostatních osobních služeb). 
V případě uvádění produktů na trh jsou na trh uváděny produkty, které nejsou 
uvedeny v příloze I Smlouvy o fungování EU, případně v kombinaci s produkty 
uvedenými v příloze I Smlouvy o fungování EU (převažovat musí produkty neuve-
dené v příloze I Smlouvy o fungování EU). V případě zpracování produktů jsou 
výstupem procesu produkty, které nejsou uvedeny v příloze I Smlouvy o fungování 
EU. 
Činnosti R 93 (Sportovní, zábavní a rekreační činnosti) a I 56 (Stravování a pohos-
tinství) mohou být realizovány pouze ve vazbě na venkovskou turistiku a ubytovací 
kapacitu. 

 
Definice příjemce dotace  Podnikatelské subjekty (FO a PO) - mikropodniky a malé podniky ve venkovských 

oblastech, jakož i zemědělci. 
 

 
Výše způsobilých výdajů  

- min 50 000,- Kč 
- max 5 000 000,- Kč 

 
Preferenční kritéria*  
(pro účely 19.2.1 se jedná o principy 
pro stanovení preferenčních kritérií)   

1. Tvorba pracovního místa. 
2. Využití stávajících budov nebo staveb. 
3. Využití obnovitelných zdrojů energie. 
4. Efektivnost a hospodárnost.  
5. Inovativnost metody nebo technologie řešení. 
6. Návaznost na tradici výroby.  
7. Podíl využívání místních surovin. 
8. Spolupráce se subjekty z Hlučínska. 
9. Podpora mladého podnikatele. 
10. Velikost podniku. 
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11. Délka realizace projektu. 
12. Výše celkové hodnoty projektu a dotace. 

 
Indikátory výstupů  
- číslo  93701  
- název Počet podpořených podniků/příjemců 
- výchozí stav  0 
- hodnota pro mid-term 

(r. 2018) 
6 

- cílový stav  12 
 
Indikátory výsledků   

- číslo  94800 
- název Pracovní místa vytvořená v rámci podpořených projektů (Leader) 
- výchozí stav  0 

- hodnota pro mid-term 
(r. 2018) 

0 

- cílový stav  2 
 
 
 
 
Číslo Fiche 5 
Název Fiche  PRV-5 Projekty Spolupráce 
Vazba na článek Nařízení 
PRV  

Článek 44 Činnosti spolupráce v rámci iniciativy LEADER 

 
Vymezení Fiche   
- stručný popis Fiche  Předmětem Fiche je realizace společných projektů Místními akčními skupinami a 

jinými partnery. Projekty musí vykazovat hodnotu přidanou spoluprací, tzn., že 
výstupy projektu by bez této spolupráce v takové podobě nevznikly. MAS může 
spolupracovat i s jinými partnerstvími, avšak způsobilé pro podporu budou pouze 
výdaje realizované MAS, jejíž SCLLD byla schválena z PRV. 

- vazba na cíle SCLLD  Strategický cíl: S.1 Kvalitní podmínky pro život a práci 
Specifický cíl: S.1.5 Péče o místní dědictví 
Opatření:  
S.1.5.4 Propagace místního dědictví a souvisejícího turistického ruchu. 
S.1.5.5 Prezentace místního dědictví Hlučínska založená na spolupráci 

 
Oblasti podpory  
(Popis podporovaných 
aktivit dle SCLLD a jednotli-
vých specifických cí-
lů/článků Nařízení PRV 
vycházející z potřeb území)  

 

Projekty Spolupráce reflektují široké spektrum potřeb uvedených ve strategii, jež 
byly zjištěny u aktérů území a zároveň vychází z jejich dosavadních aktivit a poten-
ciálu. Na úrovni území MAS budou projekty směřovány na posílení povědomí o 
regionu, posílení spolupráce a komunikace s veřejnou správou, neziskovým i pod-
nikatelským sektorem, na posílení aktivit místní komunity, soudržnosti a 
soběstačnosti území, na zvyšování vzdělanosti a informovanosti.  
Oblasti zaměření projektů Spolupráce: 

- interpretace a prezentace přírodního a kulturního dědictví a historického 
vývoje Hlučínska  

- podpora a prezentace regionálních produktů, řemesel a služeb 
- environmentální vzdělávání a vzdělávání v oblasti tradičních venkovských 

činností a řemesel 
- rozšíření spolupráce mezi obcemi, spolky, podnikateli, školami a dalšími ak-

téry na venkově 
Oblast podpory bude vymezovat popis témat projektů spolupráce, které musí být 
v souladu se SCLLD MAS. V rámci projektů lze realizovat měkké akce (propagační, 
informační, vzdělávací a volnočasové) zaměřené na témata, která jsou řešena v 
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SCLLD daných MAS. 
Mezi možné hmotné a nehmotné investice včetně stavebních úprav patří: investi-
ce týkající se zajištění odbytu místní produkce včetně zavedení značení místních 
výrobků a služeb, investice související se vzdělávacími aktivitami, investice do 
informačních a turistických center. 
K měkkým akcím lze přiřadit především pořádání konferencí, festivalů, workshopů, 
exkurzí, výstav, přenosů příkladů správné praxe, včetně produktů s tím spojených 
(publikace, brožury, letáky apod.). Investice mohou být realizovány pouze takové, 
které budou provozovat po celou dobu lhůty vázanosti projektu na účel samy 
MAS. 
Způsobilá pro podporu je i předběžná technická podpora projektů spolupráce, kdy 
MAS musí prokázat, že plánovala provedení konkrétního projektu. Na předběžnou 
technickou podporu projektů spolupráce může MAS využít maximálně 10 % z 
alokace přidělené MAS na realizaci projektů spolupráce. 

 
Definice příjemce dotace  Příjemcem dotace může být pouze MAS, jejíž SCLLD byla schválena z PRV. 

Kromě jiných místních akčních skupin (tzn. MAS, jejíž SCLLD nebyla schválena z 
PRV či zahraniční MAS) může MAS spolupracovat se: 
a) skupinou místních veřejných a soukromých partnerů na venkovském území, 
která provádí strategii místního rozvoje v rámci EU či mimo ni; 
b) skupinou místních veřejných a soukromých partnerů na jiném než venkovském 
území, která provádí strategii místního rozvoje v rámci EU. 

 
Výše způsobilých výdajů  
max.  

 
5 000 000,- Kč, resp. dle stanovené alokace MAS 

 
Indikátory výstupů  
- číslo  92501  
- název Celkové veřejné výdaje (0.1)) 
- výchozí stav  0 
- hodnota pro mid-term 

(r. 2018) 
37778 

- cílový stav  52629,6 
 
 
 



 

177 
 

3.5.4 Integrované rysy v programových rámcích 
V návaznosti na integrované rysy popsané v kapitole č. 3.3 jsou také opatření/fiche vymezené v programových 
rámcích mezi sebou v mnoha případech provázány, tzn. že se svými postupy, zaměřením a svými výsledky na-
vzájem posilují, doplňují, případně se mohou navzájem zastupovat. V závorce je vždy uveden operační program, 
z něhož jsou konkrétní opatření/fiche (případně konkrétní aktivity) podporovány. 
 
1. vazba – Rozvoj infrastruktury sociálních služeb (IROP) umožňuje vytvořit zázemí, podporuje a doplňuje 
možnosti rozvoje sociálních služeb (OPZ). 
2. vazba – Rozvoj infrastruktury sociálních služeb (IROP) umožňuje vytvořit zázemí, podporuje a doplňuje 
možnosti rozvoje poradenství v oblasti sociálního vyloučení a sociálních služeb (OPZ). 
3. vazba – Rozvoj infrastruktury sociálních služeb (IROP) umožňuje vytvořit zázemí, podporuje a doplňuje 
možnosti zvyšování zaměstnanosti.  (OPZ). 
4. vazba – Opatření jsou integrovaná navzájem, kdy vytvoření vhodných podmínek pro sociální podnikání 
formou investic do podniků atd. (IROP) vytváří vhodnou možnost pro realizaci opatření zaměřeného na rozvoj 
nebo rozšíření podnikatelských aktivit sociálního podniku (OPZ). 
5. vazba – Podpora infrastruktury vzdělávání (IROP) zaměřená na zlepšování praktických znalostí a dovedností 
zvyšuje možnosti dalšího vzdělávání a pracovního uplatnění, tzn. že se tyto aktivity doplňují a ve svých cílech 
integrují s opatřeními  zaměřenými na podporu zaměstnanosti (OPZ). 
6. vazba – Opatření zaměřená na rozvoj poradenství v oblasti sociálního vyloučení a sociálních služeb (OPZ) 
souvisí s opatřeními zaměřenými na rozvoj sociálních služeb (OPZ) zejména svou tematickou provázaností, kdy 
se zaměřují na sociální inkluzi, pomoc ohroženým skupinám, zároveň lze účinným poradenstvím snížit počet 
osob, které by v nouzi musely využít sociální službu a zároveň lze účinným a včasným poradenstvím informovat 
a přimět osoby v nouzi k využití sociální služby.  
7. vazba – Opatření Podpora rodin (OPZ) zaměřená na podporu rodičů, zejména zaměstnaných matek se dopl-
ňuje s opatřeními na podporu zaměstnanosti (OPZ), v nichž se také vyskytuje uvedená cílová skupina. 
8. vazba – Fiche Obnova zemědělské infrastruktury (PRV), tzn. vybudování polních cest má pozitivní dopad na 
zlepšení mobility, zejména cyklodopravy, což je také cílem opatření Bezpečná doprava (IROP), je zde tedy zřej-
má integrovanost uvedené fiche s opatřením. 
9. vazba – Opatření Bezpečná doprava (IROP) může v obou svých typech projektů, tzn. zvýšení bezpečnosti 
chodců a cyklistů, znamenat zlepšení infrastruktury pro podnikání na venkově, jež budou podporována v rámci 
fiche (PRV) a budou zaměřena např. na rozvoj agroturistiky, venkovské turistiky nebo gastronomie atd. 
10. vazba – Fiche Projekty spolupráce (PRV) počítá v některých aktivitách se zaměřením na školní a mimoškolní 
vzdělávání, což je také cíl opatření orientovaného na zkvalitnění podmínek pro vzdělávání (IROP), kde bude 
docíleno vytvoření vhodného prostoru pro rozvoj vzdělávání ve vybraných oborech. 
11. vazba – Cíle a důsledky opatření Podpora zaměstnanosti (OPZ) a fiche Podnikání na venkově jsou podobné – 
zvyšování ekonomické a zaměstnanecké úrovně oblasti. Zároveň může podnik, jenž v rámci fiche (PRV) dosáhne 
na modernizaci výroby využít integraci s opatřením (IROP) zaměřeným na rozvoj dovedností zaměstnanců atd. 
12. vazba – Fiche Projekty spolupráce (PRV) počítá v některých aktivitách se zaměřením na rozvoj podnikání a 
zaměstnanosti, např. při podpoře regionální produkce, vzdělávacích aktivitách, podpoře tradic a tradičního 
hospodaření a řemesel apod. Tyto aktivity mohou mít za následek stejné nebo podobné dopady jako podpora 
zaměstnanosti (OPZ).  
13. vazba – Cíle a důsledky opatření Podpora a rozvoj sociálního podnikání (OPZ) a fiche Podnikání na venkově 
jsou podobné – zvyšování ekonomické a zaměstnanecké úrovně oblasti. Zároveň může podnik, jenž v rámci 
fiche (PRV) dosáhne na modernizaci výroby využít synergii s opatřením (IROP) zaměřeným na integraci znevý-
hodněných sociálních skupin. 
14. vazba – Fiche Rozvoj zemědělských podniků (PRV) je zaměřena na modernizaci zemědělské výroby a řada 
takto zaměřených projektů může vytvořit či zlepšit podmínky pro zpracování zemědělské produkce. Integrace 
projektu z této fiche s projektem z fiche zaměřené na zpracování zemědělské produkce vytváří vysokou přida-
nou hodnotu. 
15. vazba – Fiche Projekty spolupráce (PRV) počítá v některých aktivitách se zaměřením na rozvoj regionálního 
trhu, podporu regionální produkce, tradic, tradičního hospodaření a řemesel apod. Tyto aktivity mohou přímo 
podnítit rozvoj zpracování zemědělské produkce (PRV) nebo napomoci s propagací zdejších lokálních potravin a 
dalších výrobků.  
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Tabulka 43: Znázornění integrovaného přístupu napříč programovými rámci 
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Bezpečná  doprava 
           8 9  

Rozvoj sociálních služeb 
    1 2 3        

Vhodné podmínky pro sociální 
podnikání        4       
Kvalitní podmínky pro vzdělá-
vání       5       10 
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Rozvoj a modernizace sociál-
ních služeb      6         
Rozvoj poradenství v oblasti 
soc. vyloučení a soc. služeb               

Podpora zaměstnanosti 
        7    11 12 

Podpora a rozvoj sociálního 
podnikání              13  

Podpora rodin 
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Rozvoj zemědělských podniků 
          14    

Podpora zpracování zeměděl-
ské produkce              15 

Obnova zemědělské infra-
struktury               

Podpora podnikání na venkově 
              

Projekty spolupráce 
              



 

  

3.6 Vazba na horizontální témata 
Evropskou komisí byla pro programové období 2014–2020 stanovena a definována konkrétní horizontální té-
mata, jež zasahují do všech oblastí socioekonomického rozvoje. Je nutné je chápat jako platné principy při 
tvorbě strategie, při určení cílů a opatření. Jedná se o problematiku podpory rovnosti mezi muži a ženami, 
nediskriminaci a udržitelný rozvoj. V případě Programu rozvoje venkova je nezbytné respektovat specifická 
témata programu, jimiž jsou: zmírňování změn klimatu a přizpůsobování se této změně, inovace a životní pro-
středí. V následujícím přehledu je ve stručnosti popsán vliv strategie na jednotlivá témata.  
 
Rovnost žen a mužů  
Jelikož jsou cíle opatření v Programovém rámci IROP a Programovém rámci OPZ zaměřené na zvýšení kvality 
sociálních služeb a zvýšení sociální inkluze, měly by proto mít pozitivní vliv na zajištění stejného přístupu 
k využití podpory jak mužům, tak ženám, tzn., že podpoří rovnost žen a mužů, konkr. odstraněním bariér, které 
diskriminují ženy. Pouze v případě opatření Bezpečná doprava v Programovém rámci IROP bude tento dopad 
neutrální, obdobně tomu bude u všech fichí Programového rámce PRV, jejichž cílem je podpora zemědělského 
a nezemědělského podnikání na venkově a obnova zemědělské infrastruktury. Výjimku v rámci tohoto progra-
mového rámce tvoří Projekty spolupráce, jejichž posláním jsou rovněž vzdělávací aktivity s cílem podporovat 
rovnost žen a mužů. 
Nebude podpořen projekt, u nějž bude v rámci hodnocení zaznamenán negativní dopad na rovnost žen a mužů. 
 
Rovné příležitosti a nediskriminace  
V případě opatření v Programovém rámci IROP zaměřených na zlepšení bezpečnost dopravy (zejm. u zlepšení 
bezpečnosti s ohledem chodce, na tělesně a zrakově postižené), rozvoj sociálních služeb a sociálního podnikání 
a podporu vzdělávání, resp. v případě opatření v Programovém rámci OPZ zaměřených na sociální služby, soci-
ální podnikání, zaměstnanost v regionu a podporu rodin, je vliv na horizontální téma rovné příležitosti a nedis-
kriminace pozitivní. Také proto, že napomáhá ke zlepšení životní situace některé ze znevýhodněných sociálních 
skupin (např. etnické menšiny, osoby se zdravotním postižením, nezaměstnaní absolventi škol, matky s dětmi, 
žáci se specifickými poruchami učení apod.). Podobně lze očekávat pozitivní efekt u Projektů spolupráce zamě-
řených na vzdělávací aktivity. Ostatní opatření a fiche definovaná v programových rámcích mají neutrální vliv na 
toto horizontální téma. 
Nebude podpořen projekt, u nějž bude v rámci hodnocení zaznamenán negativní dopad na rovné příležitosti a 
bude tolerovat nebo zvyšovat diskriminaci. 
 
Udržitelný rozvoj  
Udržitelný rozvoj je jedním z hlavních principů používaných při tvorbě strategie – viz MISE. Z hlediska výkladu 
udržitelného rozvoje jakožto rovnovážného rozvoje v ekonomické, sociální a environmentální oblasti budou mít 
projekty realizované v rámci operačních programů pozitivní dopad. V případě Programového rámce IROP bu-
dou realizované projekty zaměřeny na zlepšení bezpečnosti dopravy, rozvoj sociálních služeb a podnikání a 
podporu vzdělávání, což znamená pozitivní sociální a často také ekonomické dopady, lze předpokládat neutrál-
ní environmentální dopady. Výsledný dopad na udržitelný rozvoj tedy bude pozitivní. 
V případě Programového rámce OPZ budou realizované projekty rozvíjet sociální služby, sociální podnikání, 
zaměstnanost v regionu a podporu rodin, což znamená pozitivní sociální a často také ekonomické dopady, lze 
předpokládat neutrální environmentální dopady. Výsledný dopad na udržitelný rozvoj tedy bude pozitivní. 
V případě Programového rámce PRV budou realizované projekty rozvíjet zemědělské (modernizace a zpracová-
ní) a nezemědělské podnikání na venkově, také budou obnovovat zemědělskou infrastrukturu v krajině, což 
znamená pozitivní nebo neutrální ekonomické, sociální a environmentální dopady. Výsledný dopad na udržitel-
ný rozvoj tedy bude pozitivní. 
Nebude podpořen projekt, u nějž bude v rámci hodnocení zaznamenán negativní dopad na udržitelný rozvoj, a 
to jak ze sociálního, ekonomického i environmentálního ohledu. 
 
Inovace 
Inovace jsou jedním z hlavních principů používaných při tvorbě strategie – viz MISE. Účelem strategie je rozvoj 
inovací ve všech oblastech, jelikož jsou hybatelem rozvoje území, přináší nové přístupy a způsoby řešení. Při 
realizaci projektů ve všech opatřeních a fichích budou podporovány inovace technologické, procesní, environ-
mentální, sociální apod. Očekávané typy inovací byly uvedeny u opatření v jednotlivých strategických cílech. 
Nebude podpořen projekt, který by byl v rámci hodnocení nesplňoval princip inovativnosti. 



 

  

 
 
Zmírňování změn klimatu a přizpůsobování se této změně  
Pozitivní dopady na zmírňování změn klimatu a přizpůsobování se této změně budou mít projekty realizované 
v rámci opatření Programového rámce IROP Bezpečná doprava, kdy budování cyklostezek napomáhá zvyšování 
podílu cyklodopravy a tedy i nižšímu počtu vozidel, tzn. nižšímu podílu emisí v ovzduší. Dále také projekty reali-
zované v Programovém rámci PRV ve Fichích Rozvoj zemědělských podniků a Podpora zpracování zemědělské 
produkce, jelikož jsou zaměřeny na modernizaci zemědělství, snížení vlivů na životní prostředí (účinnější a mo-
dernější stroje a technologie), zkrácení dodavatelských řetězců, čímž se sníží podíl dovozů potravin, tzn. snížení 
spotřeby fosilních paliv, nároků na dopravu, nižší podíl chemizace atd. Obnova zemědělské infrastruktury je 
jedním z opatření v krajině, jež mají pozitivní vliv na zmírňování změn klimatu – krajinný prvek, v tomto případě 
cesta s případnou doprovodnou zelení přispěje ke zvýšení ekologické stability krajiny, udržení vody v krajiny a 
snížení vodní eroze. U ostatních opatření jsou předpokládány neutrální dopady na toto horizontální téma.  
Nebude podpořen projekt, který by byl v rámci hodnocení v rozporu s cílem zmírňování změn klimatu a přizpů-
sobování se této změně. 
 
Životní prostředí 
Hodnocení dopadů na životní prostředí vychází u opatření a fichí programových rámců velmi podobně jako u 
předešlého horizontálního tématu, za předpokladu, budeme-li vnímat životní prostředí jako soubor přírodních 
podmínek pro život organismů. Také zde bude rozhodující nižší podíl emisí v ovzduší v případě podpory cyklo-
dopravy (IROP), snížení spotřeby fosilních paliv, nároků na dopravu, nižší podíl chemizace, obnova krajinných 
prvků atd. s pozitivními vlivy na čistotu ovzduší, vod, ekologickou stability krajiny, snížení vodní eroze apod. 
v případě realizací projektů ve fichích Programového rámce PRV. U ostatních opatření jsou předpokládány 
neutrální dopady na toto horizontální téma.  
Nebude podpořen projekt, u nějž bude v rámci hodnocení zaznamenán negativní dopad na životní prostředí. 
 



 

  

Tabulka 44: Znázornění vazby opatření a fichí na horizontální témata stanovená Evropskou komisí a Programem 
rozvoje venkova 
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Bezpečná  doprava 
      

Rozvoj sociálních služeb 
      

Vhodné podmínky pro sociální podnikání 
      

Kvalitní podmínky pro vzdělávání 
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Rozvoj a modernizace sociálních služeb 
      

Rozvoj poradenství v oblasti soc. vyloučení 
a soc. služeb       

Podpora zaměstnanosti 
      

Podpora a rozvoj sociálního podnikání        

Podpora rodin 
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Rozvoj zemědělských podniků 
      

Podpora zpracování zemědělské produkce       

Obnova zemědělské infrastruktury 
      

Podpora podnikání na venkově 
      

Projekty spolupráce 
      

Legenda:  
pozitivní vazba na horizontální téma 
neutrální vazba na horizontální téma 
negativní vazba na horizontální téma 
 



 

  

4 Implementační část 
Implementační část strategie definuje a popisuje rámec a postupy realizace SCLLD Místní akční skupiny Hlučín-
sko z.s. V předepsané struktuře je stanovena zodpovědnost za plnění naplánovaných kroků, dosahování cílů, 
naplňování indikátoru a realizaci konkrétních opatření a projektů. Za tímto účelem je popsána organizační 
struktura MAS, řídící a realizační složky organizace, dále jsou uvedeny administrativní postupy při vyhlašování 
výzev, hodnocení a výběru projektů s plánem personálních kapacit, následuje popis animačních aktivit a spolu-
práce MAS na národní, mezinárodní a příhraniční úrovni.  
Administrativní postupy stejně jako další části implementace budou podrobně rozpracovány do dalších vnitř-
ních předpisů, které budou reflektovat případné vnější či vnitřní změny, potřeby a okolnosti. 
Vyhodnocení implementace SCLLD bude probíhat minimálně jednou ročně a výsledky budou zohledněny 
v dalším postupu realizace strategie. 
 

4.1 Popis řízení  

4.1.1 Organizační a řídící struktura 
Místní akční skupina Hlučínsko z.s. je samosprávným a dobrovolným svazkem členů, kteří se sdružili za účelem 
naplňování zájmu o rozvoj a péči o region a kteří zastupují veřejné a soukromé místní socioekonomické zájmy.  
 
Nositel strategie:  Místní akční skupina Hlučínsko z.s. 
Sídlo:   Mírové náměstí 24/23, 748 01 Hlučín 
Doručovací adresa::  Výhon 182, 747 31 Velké Hoštice 
IČ:   27044939  
Spolek je vedený ve spolkovém rejstříku, vedený Krajským soudem v Ostravě, oddíl L, vložka 7273. 
 
Přehled organizační struktury MAS Hlučínsko: 
 
Členská schůze  
Je nejvyšším orgánem spolku. Jedná se o kolektivní orgán, který je tvořen všemi členy spolku., tzn. fyzickými a 
právnickými osobami, jež jsou členy spolku, nebo osobami, jež jednají za členy na základě plné moci pro kon-
krétní Členskou schůzi. Do kompetencí Členské schůze patří zejména:  
 volí členy Programového výboru, Kontrolní a revizní komise a Hodnotící a výběrové komise, určuje počet 

členů povinných orgánů, jejich působnost a pravomoci, způsob jejich volby a způsob jednání; 
 schvaluje SCLLD; 
 nese zodpovědnost za distribuci veřejných prostředků a provádění SCLLD v území působnosti MAS. 

 
Programový výbor 
Je kolektivním výkonným orgánem spolku s rozhodovací funkcí. Programový výbor zajišťuje činnost spolku 
podle usnesení Členské schůze a v souladu se Stanovami, hospodaří s finančními prostředky podle schváleného 
rozpočtu při dodržování platných obecně závazných předpisů. Z řad svých členů volí předsedu a dva místopřed-
sedy. Do kompetencí Programového výboru patří zejména: 
 zpracovávat a schvalovat: výzvy k podání žádostí, způsob hodnocení a výběru projektů, výběrová a bo-

dovací kritéria výběru projektů, schvalovat výzvy k podávání žádostí, stanovovat výši alokace a vybírat 
projekty k realizaci na základě návrhu výběrového orgánu; 

 rozhodovat o činnosti spolku a vykonávat ji v období mezi Členskými schůzemi;  
 zajišťovat úkoly stanovené Valnou hromadou;  
 může vydávat organizační směrnice nebo jiné potřebné předpisy pro vnitřní činnost spolku a zřizovat 

pracovní skupiny a odborné komise. 
 

Statutárním zástupcem spolku je Předseda. Předseda řídí a organizuje činnost spolku, zastupuje spolek navenek 
a jedná jménem spolku dle stanov spolku, usnesení Valné hromady a usnesení Programového výboru. 



 

  

Kontrolní a revizní komise  
Je kolektivním kontrolním orgánem spolku. Do kompetencí Kontrolní a revizní komise patří zejména dohlížet na 
to, že spolek vyvíjí činnost v souladu se zákony, platnými pravidly, standardy MAS a SCLLD. 

 
Výběrová a hodnotící komise  
Je kolektivní orgán spolku s výběrovou funkcí. Do kompetence komise náleží výběr projektů na základě stano-
vených objektivních kritérií – stanovuje jejich pořadí podle přínosu těchto operací k plnění záměrů a cílů SCLLD. 
 
Odborné komise nebo pracovní skupiny  
Mohou být zřízeny trvale nebo dočasně k vyřešení konkrétních úkolů.  
 
Bližší specifikace jsou určeny ve Stanovách MAS Hlučínsko z.s., dostupné na webových stránkách: 
http://www.mashlucinsko.cz/dokumenty/zakladni_dokumenty/ 
Jmenné seznamy členů jednotlivých orgánů Místní akční skupiny Hlučínsko z.s. jsou dostupné na webových 
stránkách: 
http://www.mashlucinsko.cz/mas-hlucinsko/kontakty/ 
 
Obrázek 11: Schéma organizační a řídící struktury 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
     
 
 
Legenda: volené orgány:         , zaměstnanci MAS:         , externí poradci:  

 
 

4.1.2 Realizační struktura 
Kancelář MAS je řízena vedoucím zaměstnancem pro realizaci SCLLD. Kancelář MAS zabezpečuje komplexní 
evidenci projektů MAS (průběh výběru projektů, registraci projektů, administrativní kontrolu a kontrolu přija-
telnosti apod.) a shromažďuje a uchovává výsledky jejich hodnocení a schvalování. Zaměstnanci kanceláře: 
vedoucí manažer pro realizaci SCLLD, manažeři/administrativní pracovníci, účetní, mzdová účetní, IT.  
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Obrázek 12: Schéma realizační struktury 
 
 

 
 

 
 
 
         
     
 
 
 
 
 
Vedoucí zaměstnanec pro realizaci SCLLD 
Má na starosti realizaci SCLLD, tak aby byla co nejvíce naplněna v daném časovém harmonogramu. Koordinuje 
činnosti k naplnění SCLLD se členy a subjekty v regionu, deleguje jednotlivé úkoly na zaměstnance apod.  
Kompetence a zodpovědnosti vedoucího zaměstnance v rámci realizace SCLLD:  
 supervize administrativní, finanční a správní činnosti organizace; 
 konzultace přípravy projektových záměrů a žádostí o dotace;  
 iniciování nových forem spolupráce, příprava projektů;  
 komunikace s českými i zahraničními partnery a příprava záměrů projektů spolupráce;  
 podpora partnerství a spolupráce v regionu;  
 průběžný monitoring realizace strategie CLLD;  
 monitoring realizace jednotlivých integrovaných projektů;  
 monitoring realizace kroků vedoucích k naplnění ročních závazků Programových rámců;  
 monitoring projektových záměrů MAS Hlučínsko;  
 monitoring územně plánovacích a strategických dokumentací vztahující se k danému období a jejich 

provázání;  
 reportovací povinnost nositele SCLLD;  
 evaluace SCLLD a projektů;  
 řízení projektů a dohled nad zpracováním závěrečných zpráv k projektům;  
 zprostředkování informací o dotačních možnostech obcím, NNO, podnikatelským subjektům, veřejnosti 

a dalším místním aktérům;  
 zprostředkování informací o realizaci projektů, o nabídce vzdělávání a dalších aktivit vznikajících v sou-

vislosti s projektem realizace SCLLD;  
 

K dalším povinnostem patří zejména: 
 organizování činnosti Místní akční skupiny;  
 komunikace s řídícími orgány; 
 delegování činnosti na zaměstnance;  
 poskytování jednorázového i kontinuálního poradenského servisu předkladatelům projektů; 
 uzavírání smluv s dodavateli a službami potřebnými pro realizaci SCLLD a chod kanceláře;  
 vedení seznamu členů Místní akční skupiny, jejich zástupců a všech jejích orgánů;  
 účast na jednání Programového výboru; 
 prezentace a propagace Místní akční skupiny Hlučínsko z.s.; 
 zajištění aktualizace internetových stránek a webových prezentací MAS. 
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Manažer MAS/administrativní pracovník 
Tento pracovník má přidělený program či programy, u kterých je zodpovědný za jejich realizaci a pravidelně 
informuje vedoucího pracovníka CLLD. Místní akční skupina z.s praktikuje princip zastupitelnosti. V rámci orga-
nizační struktury je manažer/administrativní pracovník podřízen přímo vedoucímu zaměstnanci pro realizaci 
SCLLD. 
Hlavní pracovní zaměření  manažera/administrativního pracovníka: 
 vedení administrativy a koordinace fungování kanceláře MAS;  
 realizace komunitního plánování, školení, seminářů ve svěřené oblasti a kompletně za MAS;  
 příprava, realizace, administrace projektů MAS (projekty spolupráce, klíčové projekty apod.), konzultace 

za svěřenou agendu;  
 poskytování potřebné pomoci a informací žadatelům;  
 poskytování jednorázového i kontinuálního poradenského servisu předkladatelům projektů;  
 zpracování podkladů pro vyhlášení výzvy, příjem žádostí, jejich kontrola a administrace, včetně násled-

ných kontrol a konzultací. Zajištění archivace a evidence všech potřebných dokumentů; 
 vedení korespondence a komunikace s žadateli ohledně schválení/neschválení projektů;  
 příprava projektových záměrů a projektů k žádostem o dotace; 
 propojování projektových záměrů do společných projektů; 
 podporování spolupráce partnerů, iniciování nových forem spolupráce, příprava projektů;  
 monitorování územně plánovacích a strategických dokumentací vztahujících se k danému období a jejich 

provázání;  
 řízení projektů a zpracování závěrečných zpráv k projektům;  
 zprostředkovávání informací o dotačních možnostech obcím, NNO, podnikatelským subjektům, veřej-

nosti a dalším místním aktérům;  
 zprostředkovávání informací o realizaci projektů, o nabídce vzdělávání a dalších aktivitách vznikajících v 

souvislosti s projektem realizace SCLLD;  
 vedení aktuálního seznamu členů Místní akční skupiny Hlučínsko  z.s., členů orgánů, komisí a pracovních 

skupin včetně aktuálního adresáře kontaktních osob; 
 příprava podkladů pro vypracovávání zpráv a hlášení o průběhu realizace SCLLD;  
 spolupráce při realizaci monitoringu a evaluace SCLLD dle předpisů, pravidel ŘO a vnitřních směrnic; 
 zajištění úkolů delegovaných vedoucím pracovníkem pro CLLD; 
 podpůrná činnost vedoucímu pracovníkovi CLLD;  
 komunikace s partnery, členy orgánů a ostatními místními aktéry spojená s implementací SCLLD;  
 provádění animačních a komunikačních aktivit MAS; 
 archivace dokumentů a souborů; 
 archivace pošty; 
 provádění dalších aktivit – další profesní vzdělávání, účast na setkáních apod.  

 
Účetní, mzdová účetní 
Zajišťují účetní a mzdovou agendu Místní akční skupiny Hlučínsko z.s. 
 
IT pracovník 
Zajišťuje servis webových stránek, webových prezentací, webových rozhraní a grafického zpracování. 
 
 

4.2 Popis postupů při vyhlašování výzev, hodnocení a výběr 
projektů 

Postupy MAS zahrnují všechny kroky od vyhlášení výzvy MAS, administrace žádostí o podporu v průběhu hod-
nocení a výběru a posuzování změn projektů až do skončení období udržitelnosti projektu konečného příjemce. 
Procesy uvnitř MAS jsou nastaveny transparentně, a to na úrovni hodnocení a výběru projektů, schvalování, 
administrativních postupů a personálního zajištění činnosti MAS.  



 

  

Kapitola rovněž obsahuje postup, jak bude zajištěno hodnocení souladu projektů žadatelů se SCLLD a zajištění 
auditní stopy, tj. archivace příslušných dokumentů na úrovni nositele (týká se zejména jednání povinných orgá-
nů MAS). 
 
 
Obrázek 13: Organizační schéma procesu řízení a kontrolních mechanismů MAS 
 
 
 
 
 
 
       
 
 
 
 
 
 

  
 
 
 
 
         
 
 
 
 
 
    
          
 
          
          
         
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ŘO/SZIF 

Vyhlášení výzvy. 
Schválení výzvy MAS. 

Programový výbor 
Schválení výzvy, hodnotících a 
výběrových kritérií, výše alokace a 
dalších předpisů dle zadání ŘO. 
Vyhlášení výzvy. 

Kancelář MAS 

Příprava textu výzvy, příprava podkladů 
pro hodnocení a výběr projektů. 
Propagace a informovanost veřejnosti a 
žadatelů. 
Školení žadatelů. 
Konzultace a poradenství pro žadatele. 
Školení členů hodnotící a výběrové 
komise. Žadatel 

Kancelář MAS 

Příjem žádostí.  
Kontrola formálních náležitostí.  
Kontrola přijatelnosti. 
Kontrola obsahové správnosti. 
Tvorba seznamu žadatelů. 
Předložení Programovému výboru. 
Zveřejnění žadatelů. 
Předání hodnotící a výběrové komi-
si. 
Zpracování celkové dokumentace 
po výběru žádostí pro předložení 
Programovému výboru. 

Hodnotící a výběrová komise 

Účast na školení pro členy. 
Hodnocení a výběr projektů. 
Vypracování závěrečných zpráv. 

Kontrolní a revizní komise 

Kontrola správnosti metodiky. 
Kontrola administrativních 
postupů. 
Kontrola hodnocení a výběru 
projektů. 
Zkoumání odvolání a připomí-
nek žadatelů. 

Programový výbor 

Schválení hodnocení a 
výběru projektů. 

Kancelář MAS 

Zveřejnění vybraných žádostí. 
Předání seznamů schválených 
žádostí a povinné dokumentace 
na ŘO/SZIF. 
Informovanost žadatele. 
 

ŘO/SZIF 

Postupy dle vlastních metodik a 
předpisů, uzavírání smluv apod. 

Žadatel 

podání žádosti 



 

  

4.2.1 Vyhlašování výzev 
MAS Hlučísko připravuje výzvy na základě pokynů a výzev ŘO (řídícího orgánu) nebo SZIF (v případě Programu 
rozvoje venkova). Ty mohou obsahovat určité společné prvky, postupy a hodnotící kritéria. ŘO/SZIF může také 
stanovit některá závazná kritéria, která musí MAS do svého návrhu začlenit, a některá doporučující kritéria, 
prostřednictvím kterých lze naplňovat principy stanovené ve výzvě ŘO/SZIF. Průběh vyhlášení výzvy: 

1. ŘO/SZIF  vyhlásí výzvu na překládání projektů v rámci SCLLD podle jednotlivých typů.  
2. Kancelář MAS vytvoří návrh výzvy pro jednání Programového výboru na schválení výzvy. V návrhu uvede 

popis způsobu výběru projektů a v případě PRV také vymezí alokaci na jednotlivé Fiche. Výzva rovněž 
obsahuje kritéria pro hodnocení a výběr integrovaných projektů MAS stanovená s důrazem na soulad 
projektu se SCLLD a příslušným programem (soulad s podmínkami stanovenými ve výzvě ŘO) a v souladu 
s principy pro určení hodnoticích (preferenčních) kritérií MAS uvedenými ve schválené SCLLD.  

3. Programový výbor projedná předložené návrhy, vymezí alokace a upřesní další podmínky dle stanove-
ných předpisů a pravidel ŘO/SZIF a v souladu s jednotlivými OP a SCLLD a stanoví datum vyhlášení výzvy. 

4. MAS výzvu vyhlašuje prostřednictvím ISKP14+ systému MS 2014+ (PRV – IS SZIF). Termínem vyhlášení 
výzvy se rozumí zveřejnění výzvy na webových stránkách mashlucinsko.cz a na sociálních sítích.  Výzva je 
také zaslána na obce v území MAS Hlučínsko, které text zveřejní na svých úředních deskách nebo veřej-
ných vývěskách.  

 
Pro potencionální žadatele o dotaci zorganizuje kancelář MAS informační seminář. Termín, místo a čas bude 
zveřejněno na webových stránkách organizace a prostřednictvím sociálních sítí a o konání budou informovány 
všechny obce v území.  
 

4.2.2 Administrace žádostí 
Průběh administrace žádosti: 

1. Příjem žádostí o dotaci začíná dle časového harmonogramu, jenž je součástí výzvy. Veškeré administra-
tivní úkony jsou zaznamenávány do protokolu. 

2. Pro každou jednotlivou žádost je zavedena složka projektu, do které jsou vkládány všechny dokumenty a 
písemnosti vztahující se k projektu.  

3. Kancelář MAS přijímá žádosti elektronicky prostřednictvím informačního systému. Kancelář při přijímání 
provádí kontrolu formálních náležitostí.  

4. Po ukončení příjmu žádostí je vypracován seznam předložených žádostí. Kancelář provede kontrolu při-
jatelnosti a kontrolu obsahové správnosti. MAS může vyzvat žadatele k opravě zjištěných nedostatků. 
Vnitřní předpisy stanoví přesné termíny pro opravy a doplnění, jejich nedodržení znamení vyloučení žá-
dosti z administrace. Po ukončení administrace jsou žadatelé o kontrole informováni (písemně – poštou, 
mailem nebo přes datovu schránku), proti výsledku se mohou odvolat v souladu s Pravidly a Směrnicemi. 
Po ukončení kontrol je vypracován seznam žádostí včetně požadavků na výši dotace. 

5. Seznamy jsou předloženy k projednání Programovému výboru. Po schválení jsou seznamy zveřejněny na 
webových stránkách MAS Hlučínsko.  

6. Veškeré administrativní postupy jsou kontrolovány Kontrolní a revizní komisí. 
 
Průběh odvolání žadatele: 

1. Žadatel má možnost podat připomínku či žádost o přezkoumání administrativních postupů, a to písemně 
do 7 pracovních dnů po přijetí oznámení o ukončení administrativních kontrol do kanceláře MAS; 

2. Písemnost poté bude předána Kontrolní a revizní komisi, která projedná připomínku či žádost o přezkum 
a výsledek sdělí žadateli, Programovému výboru a kanceláři MAS;  

3. Kancelář MAS vypracuje na základě stanoviska Kontrolní a revizní komise (je-li to nutné) nové seznamy, 
které poté znovu projedná Programový výbor. 

4. Není-li žadatel spokojen s verdiktem Kontrolní a revizní komise, má právo podat žádost o přezkoumání 
na ŘO/SZIF. O tomto kroku je povinen informovat kancelář MAS. Žadatel podává odvolání v souladu 
s Pravidly OP. 

 



 

  

4.2.3 Hodnocení projektů 
Průběh hodnocení projektů: 

1. Hodnocení projektů provádí hodnotící a výběrová komise na základě preferenčních kritérií stanovených 
v jednotlivých výzvách. Hodnotitelská komise je devítičlenná, hodnocení se provádí minimálně 
v pětičlenném složení. Rozhodovací procesy se řídí statusem, jenž popisuje vlastní hodnocení a je uve-
den na webových stránkách MAS (http://mashlucinsko.cz/dokumenty/zakladni_dokumenty/).  

2. Pro hodnotitele vypisuje kancelář MAS minimálně 1x ročně instruktážní školení, na kterém budou hod-
notitelé seznámeni s principy hodnocení, Pravidly a Směrnicemi ŘO, a také budou poskytnuty informace 
vyhlášené výzvy a souladu SCLLD. 

3. Hodnotitelé musí rozhodovat transparentně a spravedlivě. Musí mít podepsaný etický kodex, ve kterém 
deklarují svou bezúhonnost a nezainteresovanost. 

4. Po ukončení hodnocení a výběru žádostí vypracuje komise závěrečnou zprávu, kterou předá kanceláři 
MAS. Zpráva bude poté projednána Programovým výborem a výsledky hodnocení budou zveřejněny a 
taktéž zaslány žadatelům o dotaci. 

5. V případě hodnocení klíčových projektů MAS (projektů realizovaných MAS) musí MAS zajistit dodržení 
transparentních a nediskriminačních postupů hodnocení a výběru projektů. MAS rovněž zajistí soulad s 
pravidly pro administraci klíčových projektů MAS, pokud jsou v řídicí dokumentaci příslušného programu 
stanovena. 

6. Veškeré postupy při hodnocení a výběru projektů kontroluje Kontrolní a revizní komise. 
 

4.2.4 Posuzování změn projektů 
Posuzování změn projektu se řídí Pravidly a Směrnicemi příslušných operačních programů. Pokud v průběhu 
realizace projektu dojde k nutnosti provedení změny, žadatel podá žádost o změnu na příslušném formuláři. 
Každou změnu posuzuje Programový výbor a dle příslušných Pravidel a Směrnic OP vydává stanovisko. Projekt 
nemůže být změněn v částech, za které získal body při hodnocení. Programový výbor také posuzuje, zda změna 
negativně neovlivní plnění cílů SCLLD. 

 

4.2.5 Zajištění transparentnosti 
Veškeré aktivity v rámci přípravy a realizace SCLLD jsou prováděny transparentně a veškeré uvedené adminis-
trativní postupy jsou rovněž vedeny transparentně – u všech aktivit je zajištěna veřejná kontrola. Ta je zajištěna 
členy spolku, veřejností na základě zveřejňování dokumentace a Kontrolní a revizní komisí, která má za povin-
nost kontrolu spolku a všech jeho aktivit. 
Všichni zaměstnanci, členové řídícího orgánu a členové komisí podepisují Etický kodex. Jeho znění je dostupné 
na webových stránkách MAS (http://www.mashlucinsko.cz/dokumenty/zakladni_dokumenty/eticke-kodexy/). 
Všechny zápisy jednání orgánů spolku jsou zveřejňovány na webových stránkách MAS a za transparentnost 
všech postupů a aktivit odpovídá vedoucí manažer pro realizaci SCLLD: 

1. Příprava Strategie komunitně vedeného rozvoje: 
 zveřejnění na webových stránkách; 
 možnost připomínkování všech částí dokumentu; 
 veřejné projednávání SCLLD; 
 veřejné schvalování SCCLD. 

2. Vlastní realizace SCLLD: 
 principy hodnocení a výběru projektů vycházejí z praxe předešlých let, provedených analýz a vlast-

ního zpracování strategického dokumentů. Detailní kritéria budou upřesněna po vyhlášení výzvy 
ŘO/SZIF na základě stanových Pravidel a budou zveřejněna na webových stránkách jako součást vý-
zvy vyhlašované MAS;  

 vyhlašovaná výzva včetně hodnotících kritérií bude poskytována pro zveřejnění také obcím na 
území MAS; 

 administrace žádostí včetně hodnocení a výběru projektů bude probíhat podle předem stanove-
ných postupů a zveřejněných výběrových kritérií. Každý, kdo přijde do styku s podanou žádostí, má 
podepsaný Etický kodex a všechny postupy a aktivity jsou pod dohledem Kontrolní a revizní komise. 
 



 

  

4.2.6 Personální zajištění 
Kancelář MAS disponuje kmenovými zaměstnanci, kteří se podílejí na administrativních procesech. Kmenoví 
zaměstnanci mají potřebnou kvalifikaci podle svého pracovního zařazení.  
Zaměstnanci jsou povinni zúčastňovat se aktivit vedoucích ke zvyšování vlastní kvalifikace, jež jsou organizová-
ny ŘO/SZIF nebo vzdělávací agenturou, která jedná na pokyn ŘO/SZIF. 
MAS organizuje interní školení a semináře pro členy a zaměstnance organizace a v rámci zvyšování odbornosti 
mají všichni členové a zaměstnanci právo účasti na externích odborných seminářích a kurzech týkajících se 
problematiky realizace SCLLD, komunitního partnerství, spolupráce a metody Leader. 

 

4.2.7 Hodnocení souladu projektů s SCLLD 
Hodnocení souladu realizovaných projektů s SCLLD je prováděna na několika úrovních: 

1. Základní posouzení, které provádí kancelář MAS při příjmu žádostí o dotaci.  
2. Následné posouzení v gesci Programového výboru, který projednává předložené seznamy žádostí o do-

tace před hodnocením a výběrem projektů. 
3. Hodnotící a výběrová komise při svém hodnocení posuzuje soulad záměru žádosti a SCLLD. Přidělené 

bodové hodnocení musí odpovídat výši souladu záměru a SCLLD. 
4. Kontrolní a revizní komise dohlíží na správnost a transparentnost administrativních postupů včetně hod-

nocení a výběru projektů. Je povinna rovněž kontrolovat soulad záměru projektu a SCLLD. 
 

4.2.8 Zajištění auditní stopy 
Místní akční skupina má vypracovaný Spisový a archivační řád, jenž je vnitřní směrnicí spolku. Je závazný pro 
všechny zaměstnance a členy MAS. Jeho součástí je Spisový a skartační řád. Tyto interní předpisy určují způsoby 
vedení správy dokumentů, archivace a vyřazování dokumentů, vedení složek ve spisovém plánu. 
Archivační řád může být aktualizován dle potřeb, které vyvstanou při realizaci  SCLLD, vlastní činnosti MAS a 
jiných činnostech. 
Archivem MAS pro uchovávání archiválií a písemností označené skartačními znaky je kancelář MAS a archivní 
místnost. Pro archivaci je kancelář vybavena vlastním inventářem s dostatečným zabezpečením (uzamykatelná 
skříň, vlastní zabezpečení kanceláře MAS). 
 

4.3 Popis animačních aktivit 
Animační aktivity zahrnují všechny činnosti MAS v rámci CLLD mimo administraci projektů konečných žadate-
lů/příjemců. Animační aktivity jsou zaměřeny na: 
 zajištění propagace a prezentace SLLD v území; 
 informovanost místních aktérů o činnosti MAS Hlučínsko včetně vyhlašování výzev, o způsobu hodnoce-

ní a výběru projektů; 
 aktivizace a koordinace místních aktérů;  
 podpora rozvíjení projektových záměrů; 
 komunikace a spolupráce s obcemi, podniky a živnostníky a organizacemi na území MAS (Sdružení obcí 

Hlučínska) a organizacemi, jež mají širší území působnosti, jež zasahuje také na území MAS Hlučínsko 
(Euroregion Silesia, Turistická oblast Opavské Slezsko, Celostátní síť pro venkov apod.); 

 komunikace a spolupráce se školami a vzdělávacími institucemi; 
 komunikace a spolupráce s institucemi Krajského úřadu Moravskoslezského kraje a NUTS II Moravsko-

slezsko a dalšími institucemi zřizovanými státem; 
 informovanost Regionální stálé konference (RSK) prostřednictvím Krajské sítě Moravskoslezského kraje 

Národní sítě MAS ČR. 
 
Komunikační aktivity jsou rozděleny do úrovně interní a externí komunikace. 
 



 

  

Interní komunikace 
Náplň interní komunikace: 
 zajišťuje shodu všech členů a zaměstnanců se strategií a s hodnotami MAS; 
 zajišťuje finanční prostředky pro realizaci strategie; 
 získává a udržuje odborníky;  
 je nástrojem propracování efektivních a hospodárných postupů; 
 zamezuje případnému střetu zájmu; 
 umožňuje navazování dalšího partnerství a spolupráce uvnitř území. 

Nástroje interní komunikace: 
 porady, konference a kulaté stoly – účastníci: členové MAS, členové řídících orgánů, komisí, zaměstnanci 

a aktéři dané problematiky; 
 mailová a telefonní komunikace; 
 individuální setkávání, rozhovory; 
 společné akce. 

 
Externí komunikace 
Náplň externí komunikace: 
 zajišťuje informovanost;   
 zajišťuje zapojení komunity do dění v MAS Hlučínsko; 
 zajišťuje transparentnost všech aktivit spolku; 
 poskytuje zpětnou vazbu na činnost spolku; 
 zajišťuje propagaci a prezentaci spolku a celého území, na kterém MAS působí; 
 umožňuje navazování dalšího partnerství a spolupráce vně území. 

Nástroje externí komunikace: 
 webové stránky (http://mashlucinsko.cz/); 
 sociální sítě (190https://www.facebook.com/MASHlucinsko); 
 konference a semináře; 
 tiskové zprávy v médiích a obecních zpravodajích; 
 místní webové televizní vysílání (http://www.hlucinsko.tv/); 
 školení k jednotlivým výzvám; 
 individuální konzultace. 

 
Pro širší možnosti získávání zkušeností a informací jsou využívány další zdroje např. NS MAS ČR, SMS, Evropský 
venkovský parlament, konference (např. Venkov), LeaderFest, RSK, NSK, ELARD, školení, konference, pracovní 
skupiny apod. MAS Hlučínsko má zpracován základní grafický manuál pro jednotnou prezentaci. 
 

4.4 Popis spolupráce mezi MAS a příhraniční spolupráce  

4.4.1 Národní spolupráce 
Na národní úrovni spolupracuje MAS Hlučínsko se všemi partnery, kteří projeví zájem o spolupráci. Nejširší 
činnost národní spolupráce probíhá s místními akčními skupinami na krajské úrovni. Takto byl realizován pro-
jekt Vzpomínky na budoucnost – evaluace a monitoring strategického plánování MAS Moravskoslezského kraje. 
Výsledkem bylo vytvoření evaluačního nástroje pro hodnocení činnosti místních akčních skupin, který byl využit 
pro tvorbu evaluačního hodnocení za období 2007-2013 (http://novy.mashlucinsko.cz/uploads/files/ zakladni 
dokumenty/Metodika_evaluace_MAS_MSK.pdf). 
S Místní akční skupinou Opavsko z.s probíhá spolupráce na úrovni destinačního managementu – Turistická 
oblast Opavské Slezsko (http://www.opavske-slezsko.cz/). S touto MAS je rovněž společně realizována podpora 
regionálních výrobců, včetně hodnocení a kontroly při udělení regionální značky Opavské Slezsko 
(http://www.regionalni-znacky.cz/opavske-slezsko/). 
Na národní úrovni jsou připravena témata pro spolupráci v následujících oblastech: 
 vzdělávání; 
 prezentace přírodního a kulturního dědictví; 



 

  

 podpora regionální značky a zemědělského podnikání; 
 pořádání trhů a festivalů; 
 p191říhraniční191 spolupráce ve vzdělávání, ochraně přírody a krajiny atd.; 
 inovace na venkově; 
 podpora života v obci; 
 posilování regionální identity s vazbou na historií území a iniciace tvorby školních pomůcek, učebnic a 

knih; 
 udržování tradic a folkloru; 
 předávání znalostí a zkušeností. 

 

4.4.2 Mezinárodní a přeshraniční spolupráce 
Na mezinárodní úrovni spolupracuje MAS Hlučínsko se všemi partnery, kteří projeví zájem o spolupráci. Stěžejní 
činnost mezinárodní spolupráce je v současnosti směřována k polským organizacím, což je dáno lokalizací MAS 
Hlučínsko, kdy celá severní část území hraničí s Polskou republikou. Do budoucna však nejsou vyloučeny další 
formy mezinárodní spolupráce s partnery z jiných států. 
Současná spolupráce s místními akčními skupinami (LGD) z Opolského a Slezského vojvodství, jež probíhá již 
řadu let, vyplývá nejen z již zmiňované  příhraniční polohy území MAS Hlučínsko, nýbrž také z podobných cílů a 
záměrů všech zpracovaných strategických dokumentů i z každodenních potřeb místních komunit. 
Již v roce 2008 byla podepsána Dohoda o spolupráci s polskou místní akční skupinou Lokalna grupa działania 
(LGD) Płaskowyź Dobrej Ziemi. Podpis dohody byl iniciován z důvodu sousedství obou spolků, zejména pak také 
blízkým historickým a sociálně-kulturním vývojem obou území. Obě místní akční skupiny mají podobnou rozlo-
hu i počet obyvatel. Jazyková bariéra se objevuje pouze v úředních dokumentech, v běžné komunikaci mezi 
partnery není problémem. Dohoda má neomezenou platnost a na obou stranách se počítá se spoluprací 
v dalších oblastech trvale udržitelného rozvoje území a s případným čerpáním také z jiných zdrojů za účelem 
naplnění stanovených cílů. Byly také podepsány dohody o budoucí spolupráci pro realizaci projektů 
s organizacemi Lokalna grupa działania (LGD) Wrota Wielkopolski a Lokalna grupa działania (LGD) Morawskie 
Wrota. Další část přeshraniční spolupráce probíhá prostřednictvím Euroregionu Silesia, jehož je MAS Hlučínsko 
přidruženým členem (viz webové stránky: http://www.euroregion-silesia.cz/show_text.php? id=euroregion-
silesia-clenska-zakladna-CZ). 
 
Na mezinárodní úrovni jsou připravena témata pro spolupráci v následujících oblastech: 
 vzdělávání; 
 prezentace kulturního a přírodního dědictví; 
 podpora života v obci; 
 inovace na venkově; 
 udržování tradic a folkloru; 
 regionální výrobky a zemědělství; 
 ochrana příroda a krajiny. 

 

4.5 Popis zvláštních opatření pro hodnocení 
MAS Hlučínsko využívá pro monitorování a vyhodnocování strategie indikátory definované NČI. Tyto indikátory 
jsou navázány na specifické cíle programů a budou sledovány v MS2014+.    
Při monitorování realizace SCLLD a vyhodnocování naplňování aktivit vycházejících z vypracované strategie je 
MAS povinna dodržovat a plnit povinnosti vyplývající z Metodiky pro standardizaci MAS v programovém období 
2014–2020, schválené usnesením vlády ČR ze dne 21. 5. 2014 č. 368 (dále také Metodika standardizace MAS):  
 MAS (v relevantních případech žadatel o standardizaci) je povinna plnit podmínky vyplývající z kapitoly 

3.3 Standardy pro přijatelnost MAS (s výjimkou podmínky 3.3.5.3.) Metodiky standardizace MAS a to od 
vydání Osvědčení o splnění standardů MAS, což platí po celé programové období 2014 – 2020;  

 žadatel o standardizaci nesmí přijímat odměny, dary či jinak definované příjmy za poradenství, zpraco-
vání či administraci projektů, které jsou následně administrovány příslušnou MAS; 

 žadatel o standardizaci je povinen evidovat finanční a věcné dary v hodnotě nad 1 000 Kč. Veškeré dary 
mohou být přijímány pouze za konkrétním účelem, který musí být v darovací smlouvě specifikován. Se-



 

  

znam dárců a přijatých darů týkajících se SCLLD zveřejňuje MAS ve výroční zprávě o činnosti a hospoda-
ření MAS; 

 MAS zveřejňuje zápisy z jednání povinných orgánů na webových stránkách; 
 MAS zveřejňuje aktuální přehled pracovních skupin včetně jejich statutu, seznamu členů, zápisů 

z jednání nebo zpráv o jejich činnosti a kontaktních osobách; 
 MAS minimálně 1x za rok informuje veřejnost o plnění SCLLD; 
 konzultace v souvislosti s implementací SCLLD jsou kanceláří MAS poskytovány zdarma; 
 při rozhodování o výběru projektů náleží nejméně 50 % hlasů partnerům, kteří nejsou veřejnými orgány;  
 změna územní působnosti MAS je možná pouze v rámci střednědobého hodnocení SCLLD. 

 

4.5.1 Monitoring 
Monitoring je nedílnou součástí programového i projektového cyklu. Cílem monitoringu je průběžné zjišťování 
pokroku v realizaci projektů, aktivit spolku a porovnávání získaných dat a informací s výchozím předpokládaným 
plánem. Monitoring je soustavnou činností, která probíhá během celého trvání realizace SCLLD.  
Monitoringem ve vypracované komunitně vedené strategii místního rozvoje se rozumí sběr dat sledovaných 
ukazatelů za dané časové období pro zajištění řízení a účelného, úsporného a účinného naplňování záměrů a 
cílů SCLLD (EEE – Effectiveness, Economy, Efficiency)   
Povinnosti MAS při řízení a administraci integrovaných projektů monitorování integrovaných nástrojů upravuje 
Metodický pokyn pro využití integrovaných nástrojů (MPIN). 
 základním nástroje pro monitorování integrovaných nástrojů (IN) je jednotný monitorovací systém pro 

programové období 2014-2020, který zajišťuje sběr územně identifikovaných informací o projektech, 
věrně dokumentujících jednotlivé fáze realizace projektů; 

 nositel IN provádí prostřednictvím MS2014+ monitorování realizace jednotlivých integrovaných projektů 
a také monitorování IN jako celku; 

 nositel IN může navrhovat stanoveným postupem změny IN. 
V rámci průběžného monitorování realizace SCLLD se provádí:  
 kontrola naplňování akčního plánu pro příslušný rok (včasná identifikace možných překážek při naplňo-

vání Programových rámců v daném roce umožní reagovat a iniciovat nezbytná nápravná opatření); 
 celkové monitorování realizace strategie na základě monitorování a kontroly jednotlivých integrovaných 

projektů;  
 při průběžném monitorování lze využívat pololetní Zprávy o plnění integrované strategie, případně je 

doplnit vlastním průběžným monitorováním v mezidobí zpráv;  
 tvorba podkladů pro jednání členské základy, orgánů MAS a pro informovanost vnějších aktérů a partne-

rů (ŘO/SZIF, RSK, MSK a další);  
 pravidelné roční vyhodnocování naplňování implementační části SCLLD bude podkladem či součástí 

Zprávy o plnění integrované strategie;  
 součástí podkladů pro monitoring jsou také zprávy příjemců dotací, zprávy o kontrolách provedených 

Kontrolní a revizní komisí nebo ŘO/SZIF, případně jimi pověřenou organizaci, dále také vnější audit MAS, 
rozhovory, dotazníková šetření, tiskové zprávy, statistické údaje apod. 

Za zpracovávání monitoringu odpovídá vedoucí zaměstnanec pro realizaci SCLLD, který může zpracováním 
pověřit pracovníky kanceláře MAS. Finální podobu povinně předkládaných Zpráv o plnění integrované strategie 
(předkládá se dle MPIN 2x ročně) schvaluje Programový výbor MAS a tyto zprávy jsou součástí Zprávy o činnosti 
předkládané členům MAS. Monitorovací zprávy jsou rovněž součástí kontrol prováděných Kontrolní a revizní 
komisí. 
 



 

  

4.5.2 Evaluace 
Evaluace je systematické posouzení kvality a hodnoty daného projektu, v tomto případě realizace SCLLD MAS 
Hlučínsko. Evaluace SCLLD je aktivita spolku zaměřená na sběr, analýzu, interpretaci, syntézu a sdělování infor-
mací o činnosti MAS a o účelnosti, úspornosti a účinnosti za sledované období. Důležitým aspektem je také 
sledování relevance a udržitelnosti. 
Povinnosti MAS pro evaluaci upravuje MPIN: 
 nositel IN provádí povinnou mid-term evaluaci provádění a plnění svého IN s údaji platnými k 31. 12. 

2017;  
 MMR zajišťuje provedení mid-term evaluace realizace IN jako součást evaluace naplňování územní di-

menze. Zpracování všech evaluačních výstupů musí respektovat principy a standardy evaluací, pravidla 
pro sdílení informací a přiměřeně postupy pro sestavení a realizaci evaluačního plánu uvedené v Meto-
dickém pokynu pro evaluace v programovém období 2014–2020; 

 NSK (Národní stálá konference) napomáhá zajistit výměnu zkušeností z provedených hodnocení na cent-
rální úrovni i na úrovni jednotlivých integrovaných strategií (formou vzdělávacích akcí).  

 Evaluace prováděné MMR ve vztahu k integrovaným nástrojům a územní dimenzi jsou součástí Evaluač-
ního plánu Dohody o Partnerství, který připravuje ve spolupráci s relevantními partnery MMR – NOK, a 
budou využity jako podklad pro zpracování Zpráv o pokroku implementace Dohody o partnerství. 
 

Evaluace se provádí dle požadavků stanovených MPIN a dle interních potřeb MAS (Ad hoc – nepravidelné eva-
luace, zaměřené na analýzu a řešení konkrétních problémů). 
Vždy platí, že k dosažení dobrého hodnocení je zapotřebí mít dobrý monitoring, aby byla naplněna základní 
funkce evaluace, tj.: 

1. Prostředek pro ověřování dosažených výsledků ve srovnání se zamýšlenými výsledky – pohled zpět. 
2. Základna ke zlepšování kvality programování – pohled do budoucna. 

 
Evaluace probíhá formou sebehodnocení MAS, která bude posuzovat tyto tři části hodnocení: 

1. Cíle SCLLD MAS Hlučínsko. 
2. Principy LEADER. 
3. Přidanou hodnotu činností MAS Hlučínsko. 

 
Zdroje dat pro provedení evaluace:  
- výstupy z pravidelného monitorování realizace SCLLD (průběžný monitoring a Zprávy o realizaci strate-

gie) – informace o realizaci jednotlivých (pod)výzev, výstupy z půlročních Zpráv ohledně naplňování 
Programových rámců);  

- aktuální informace z monitorovacího systému MS2014+; 
- integrované projekty realizované v rámci strategie (předložené /realizované /ukončené);  
- informace o všech projektech spolufinancovaných z ESIF realizovaných na území MAS; 
- naplňování indikátorů na úrovni strategie SCLLD (indikátory NČI naplňované ze statistik by měly být do-

stupné prostřednictvím MS2014+); 
- informace z provedených šetření, případně provedených kontrol na místě, získání informací od místních 

aktérů – individuální rozhovory, skupinové rozhovory, dotazníková šetření, statistické údaje, fokusní 
skupiny (participativní evaluační metoda, která je uzpůsobena pro získání podrobných kvalitativních dat 
od menší skupiny osob prostřednictvím společné diskuze strukturované a vedené moderátorem). 

 



 

  

Obrázek 14: Hlavní evaluační kritéria 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Za zpracovávání evaluací odpovídá vedoucí zaměstnanec pro realizaci SCLLD, který může zpracováním pověřit 
pracovníky kanceláře MAS.  
Vypracované evaluace schvaluje Programový výbor a jsou součástí Zprávy o činnosti předkládaných členům 
MAS Hlučínsko.  
 
Pro evaluační činnost, nastavení procesu evaluace a tvorby evaluačních dokumentů lze vycházet z Metodiky 
evaluace zpracované v rámci projektu Spolupráce MAS MSK, která je dostupná na webových stránkách: 
http://novy.mashlucinsko.cz/uploads/files/zakladni-dokumenty/Metodika_evaluace_MAS_MSK.pdf. 
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5 Přílohy 
V této kapitole jsou uvedeny povinné přílohy, jmenované v Metodickém pokynu pro využití integrovaných 
nástrojů v programovém období 2014-2020, a nepovinné přílohy SCLLD MAS Hlučínsko. 
 
Poviné přílohy: 
 

 Finanční plán a indikátory pro programové rámce 
o Financování podle jednotlivých specifických cílů a opatření SCLLD 
o Financování SCLLD v jednotlivých letech podle specifických cílů operačních programů / opatření 

EZFRV 
o Indikátory podle jednotlivých specifických cílů a opatření SCLLD 
o Financování podle programů a ESI fondů 

 Mapa území a seznam obcí 
 Popis postupu zapojení komunity do vypracování strategie 
 Analýza rizik 
 Česrné prohlášení 

 
 
Nepovinné přílohy: 
 

 Seznam členů Místní akční skupiny Hlučínsko 
 Seznam neziskových organizací působících na území MAS Hlučínsko 
 Přehled kulturních a společenských akcí pořádaných na území MAS Hlučínsko



 

  

5.1 Finanční plán a indikátory pro programové rámce 

5.1.1 Financování podle jednotlivých specifických cílů a opatření SCLLD 
Tabulka 45: Financování podle jednotlivých specifických cílů a opatření SCLLD – celkem 

Specifický cíl SCLLD Fiche/Opatření SCLLD 

IDENTIFIKACE programu PLÁN FINANCOVÁNÍ (způsobilé výdaje v Kč) 

Nezpů-
sobilé 
výdaje Program 

Prioritní 
osa /  

Specifický 
cíl pro-
gramu 

Investiční 
priorita 

/ 
Prioritní 
oblast 

Vazba na specifický cíl programu 
Celkové 

způsobilé 
výdaje 

Z toho dotace Z toho vlastní zdroje 
příjemce 

Příspěvek 
Unie 

Národní 
veřejné 
zdroje 

Veřejné 
zdroje 

Soukromé 
zdroje 

S.2.2 Bezpečná a spoleh-
livá doprava 

IROP-1 Bezpečná 
doprava IROP 4 9d 

Posílení komunitně vedeného místního rozvo-
je za účelem zvýšení kvality života ve venkov-
ských oblastech a aktivizace místního 
potenciálu 

48 421,05 46 000,00 0,00 2 421,05 0,00 0,00 

S.3.1 Plnohodnotná a 
dostupná zdravotní a 
sociální péče 

IROP-2 Rozvoj sociál-
ních služeb IROP 4 9d 

Posílení komunitně vedeného místního rozvo-
je za účelem zvýšení kvality života ve venkov-
ských oblastech a aktivizace místního 
potenciálu 

26 421,05 25 100,00 0,00 0,00 1 321,05 0,00 

P.1.3 Pracovní příleži-
tosti pro všechny skupi-
ny obyvatel  

IROP-3 Vhodné pod-
mínky pro sociální 
podnikání 

IROP 4 9d 

Posílení komunitně vedeného místního rozvo-
je za účelem zvýšení kvality života ve venkov-
ských oblastech a aktivizace místního 
potenciálu 

4 736,84 4 500,00 0,00 0,00 236,84 0,00 

S.4.1 Dostupné, kvalitní 
a efektivní vzdělávání 

IROP 4 Kvalitní pod-
mínky pro vzdělávání IROP 4 9d 

Posílení komunitně vedeného místního rozvo-
je za účelem zvýšení kvality života ve venkov-
ských oblastech a aktivizace místního 
potenciálu 

15 743,16 14 956,00 0,00 787,16 0,00 0,00 

S.3.1 Plnohodnotná a 
dostupná zdravotní a 
sociální péče 

OPZ-1 Rozvoj a mo-
dernizace sociálních 
služeb 

OPZ 2 3 
Zvýšit zapojení lokálních aktérů do řešení 
problémů nezaměstnanosti a sociálního 
začleňování ve venkovských oblastech 

4 748,40 4 036,14 0,00 0,00 712,26 0,00 

S.3.1 Plnohodnotná a 
dostupná zdravotní a 
sociální péče 

OPZ-2 Rozvoj pora-
denství v oblasti 
sociálního vyloučení a 
sociálních služeb 

OPZ 2 3 
Zvýšit zapojení lokálních aktérů do řešení 
problémů nezaměstnanosti a sociálního 
začleňování ve venkovských oblastech 

1 055,20 896,92 0,00 0,00 158,28 0,00 

P.1.3 Pracovní příleži-
tosti pro všechny skupi-
ny obyvatel  

OPZ-3 Podpora za-
městnanosti OPZ 2 3 

Zvýšit zapojení lokálních aktérů do řešení 
problémů nezaměstnanosti a sociálního 
začleňování ve venkovských oblastech 

2 638,00 2 242,30 0,00 0,00 395,70 0,00 



 

  

Specifický cíl SCLLD Fiche/Opatření SCLLD 

IDENTIFIKACE programu PLÁN FINANCOVÁNÍ (způsobilé výdaje v Kč) 

Nezpů-
sobilé 
výdaje Program 

Prioritní 
osa /  

Specifický 
cíl pro-
gramu 

Investiční 
priorita 

/ 
Prioritní 
oblast 

Vazba na specifický cíl programu 
Celkové 

způsobilé 
výdaje 

Z toho dotace Z toho vlastní zdroje 
příjemce 

Příspěvek 
Unie 

Národní 
veřejné 
zdroje 

Veřejné 
zdroje 

Soukromé 
zdroje 

P.1.3 Pracovní příleži-
tosti pro všechny skupi-
ny obyvatel  

OPZ-4 Podpora a 
rozvoj sociálního 
podnikání 

OPZ 2 3 
Zvýšit zapojení lokálních aktérů do řešení 
problémů nezaměstnanosti a sociálního 
začleňování ve venkovských oblastech 

1 055,20 896,92 0,00 0,00 158,28 0,00 

S.3.1 Plnohodnotná a 
dostupná zdravotní a 
sociální péče 

OPZ-5 Podpora rodin OPZ 2 3 
Zvýšit zapojení lokálních aktérů do řešení 
problémů nezaměstnanosti a sociálního 
začleňování ve venkovských oblastech 

1 055,20 896,92 0,00 0,00 158,28 0,00 

P.2.2 Konkurence-
schopné, rozvinuté a 
udržitelné zemědělství  

PRV-1 Rovoj zeměděl-
ských podniků PRV 19.2 6b Podpora provádění operací v rámci komunitně 

vedeného místního rozvoje 21 458,85 6 437,66 2 145,89 0,00 12 875,31 0,00 

P.2.2 Konkurence-
schopné, rozvinuté a 
udržitelné zemědělství  

PRV-2 Podpora zpra-
cování zemědělské 
produkce 

PRV 19.2 6b Podpora provádění operací v rámci komunitně 
vedeného místního rozvoje 7 663,88 2 299,16 766,39 0,00 4 598,33 0,00 

K.1.1 Hodnotná a pestrá 
sídelní a volná krajina 

PRV-3 Obnova země-
dělské infrastruktury PRV 19.2 6b Podpora provádění operací v rámci komunitně 

vedeného místního rozvoje 1 923,48 1 226,22 408,74 0,00 288,52 0,00 

P.2.1 Prosperující a 
konkurenceschopné 
firmy 

PRV-4 Podpora podni-
kání na venkově PRV 19.2 6b Podpora provádění operací v rámci komunitně 

vedeného místního rozvoje 17 882,38 5 364,71 1 788,24 0,00 10 729,43 0,00 

S.1.5 Péče o kulturní 
dědictví 

PRV-5 Projekty spolu-
práce PRV 19.3 6b Příprava a provádění činností spolupráce 

místních akčních skupin 1 776,25 1 065,75 355,25 0,00 355,25 0,00 

 



 

  

Tabulka 46: Financování podle jednotlivých specifických cílů a opatření SCLLD – rok 2016 

Specifický cíl SCLLD Fiche/Opatření SCLLD 

IDENTIFIKACE programu PLÁN FINANCOVÁNÍ (způsobilé výdaje v Kč) 

Nezpů-
sobilé 
výdaje Program 

Prioritní 
osa /  

Specifický 
cíl pro-
gramu 

Investiční 
priorita 

/ 
Prioritní 
oblast 

Vazba na specifický cíl programu 
Celkové 

způsobilé 
výdaje 

Z toho dotace Z toho vlastní zdroje 
příjemce 

Příspěvek 
Unie 

Národní 
veřejné 
zdroje 

Veřejné 
zdroje 

Soukromé 
zdroje 

S.2.2 Bezpečná a spoleh-
livá doprava 

IROP-1 Bezpečná 
doprava IROP 4 9d 

Posílení komunitně vedeného místního rozvo-
je za účelem zvýšení kvality života ve venkov-
ských oblastech a aktivizace místního 
potenciálu 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

S.3.1 Plnohodnotná a 
dostupná zdravotní a 
sociální péče 

IROP-2 Rozvoj sociál-
ních služeb IROP 4 9d 

Posílení komunitně vedeného místního rozvo-
je za účelem zvýšení kvality života ve venkov-
ských oblastech a aktivizace místního 
potenciálu 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

P.1.3 Pracovní příleži-
tosti pro všechny skupi-
ny obyvatel  

IROP-3 Vhodné pod-
mínky pro sociální 
podnikání 

IROP 4 9d 

Posílení komunitně vedeného místního rozvo-
je za účelem zvýšení kvality života ve venkov-
ských oblastech a aktivizace místního 
potenciálu 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

S.4.1 Dostupné, kvalitní 
a efektivní vzdělávání 

IROP 4 Kvalitní pod-
mínky pro vzdělávání IROP 4 9d 

Posílení komunitně vedeného místního rozvo-
je za účelem zvýšení kvality života ve venkov-
ských oblastech a aktivizace místního 
potenciálu 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

S.3.1 Plnohodnotná a 
dostupná zdravotní a 
sociální péče 

OPZ-1 Rozvoj a mo-
dernizace sociálních 
služeb 

OPZ 2 3 
Zvýšit zapojení lokálních aktérů do řešení 
problémů nezaměstnanosti a sociálního 
začleňování ve venkovských oblastech 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

S.3.1 Plnohodnotná a 
dostupná zdravotní a 
sociální péče 

OPZ-2 Rozvoj pora-
denství v oblasti 
sociálního vyloučení a 
sociálních služeb 

OPZ 2 3 
Zvýšit zapojení lokálních aktérů do řešení 
problémů nezaměstnanosti a sociálního 
začleňování ve venkovských oblastech 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

P.1.3 Pracovní příleži-
tosti pro všechny skupi-
ny obyvatel  

OPZ-3 Podpora za-
městnanosti OPZ 2 3 

Zvýšit zapojení lokálních aktérů do řešení 
problémů nezaměstnanosti a sociálního 
začleňování ve venkovských oblastech 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

P.1.3 Pracovní příleži-
tosti pro všechny skupi-
ny obyvatel  

OPZ-4 Podpora a 
rozvoj sociálního 
podnikání 

OPZ 2 3 
Zvýšit zapojení lokálních aktérů do řešení 
problémů nezaměstnanosti a sociálního 
začleňování ve venkovských oblastech 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

S.3.1 Plnohodnotná a 
dostupná zdravotní a 
sociální péče 

OPZ-5 Podpora rodin OPZ 2 3 
Zvýšit zapojení lokálních aktérů do řešení 
problémů nezaměstnanosti a sociálního 
začleňování ve venkovských oblastech 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 



 

  

Specifický cíl SCLLD Fiche/Opatření SCLLD 

IDENTIFIKACE programu PLÁN FINANCOVÁNÍ (způsobilé výdaje v Kč) 

Nezpů-
sobilé 
výdaje Program 

Prioritní 
osa /  

Specifický 
cíl pro-
gramu 

Investiční 
priorita 

/ 
Prioritní 
oblast 

Vazba na specifický cíl programu 
Celkové 

způsobilé 
výdaje 

Z toho dotace Z toho vlastní zdroje 
příjemce 

Příspěvek 
Unie 

Národní 
veřejné 
zdroje 

Veřejné 
zdroje 

Soukromé 
zdroje 

P.2.2 Konkurence-
schopné, rozvinuté a 
udržitelné zemědělství  

PRV-1 Rovoj zeměděl-
ských podniků PRV 19.2 6b Podpora provádění operací v rámci komunitně 

vedeného místního rozvoje 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

P.2.2 Konkurence-
schopné, rozvinuté a 
udržitelné zemědělství  

PRV-2 Podpora zpra-
cování zemědělské 
produkce 

PRV 19.2 6b Podpora provádění operací v rámci komunitně 
vedeného místního rozvoje 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

K.1.1 Hodnotná a pestrá 
sídelní a volná krajina 

PRV-3 Obnova země-
dělské infrastruktury PRV 19.2 6b Podpora provádění operací v rámci komunitně 

vedeného místního rozvoje 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

P.2.1 Prosperující a 
konkurenceschopné 
firmy 

PRV-4 Podpora podni-
kání na venkově PRV 19.2 6b Podpora provádění operací v rámci komunitně 

vedeného místního rozvoje 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

S.1.5 Péče o kulturní 
dědictví 

PRV-5 Projekty spolu-
práce PRV 19.3 6b Příprava a provádění činností spolupráce 

místních akčních skupin 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

 



 

  

Tabulka 47: Financování podle jednotlivých specifických cílů a opatření SCLLD – rok 2017 

Specifický cíl SCLLD Fiche/Opatření SCLLD 

IDENTIFIKACE programu PLÁN FINANCOVÁNÍ (způsobilé výdaje v Kč) 

Nezpů-
sobilé 
výdaje Program 

Prioritní 
osa /  

Specifický 
cíl pro-
gramu 

Investiční 
priorita 

/ 
Prioritní 
oblast 

Vazba na specifický cíl programu 
Celkové 

způsobilé 
výdaje 

Z toho dotace Z toho vlastní zdroje 
příjemce 

Příspěvek 
Unie 

Národní 
veřejné 
zdroje 

Veřejné 
zdroje 

Soukromé 
zdroje 

S.2.2 Bezpečná a spoleh-
livá doprava 

IROP-1 Bezpečná 
doprava IROP 4 9d 

Posílení komunitně vedeného místního rozvo-
je za účelem zvýšení kvality života ve venkov-
ských oblastech a aktivizace místního 
potenciálu 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

S.3.1 Plnohodnotná a 
dostupná zdravotní a 
sociální péče 

IROP-2 Rozvoj sociál-
ních služeb IROP 4 9d 

Posílení komunitně vedeného místního rozvo-
je za účelem zvýšení kvality života ve venkov-
ských oblastech a aktivizace místního 
potenciálu 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

P.1.3 Pracovní příleži-
tosti pro všechny skupi-
ny obyvatel  

IROP-3 Vhodné pod-
mínky pro sociální 
podnikání 

IROP 4 9d 

Posílení komunitně vedeného místního rozvo-
je za účelem zvýšení kvality života ve venkov-
ských oblastech a aktivizace místního 
potenciálu 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

S.4.1 Dostupné, kvalitní 
a efektivní vzdělávání 

IROP 4 Kvalitní pod-
mínky pro vzdělávání IROP 4 9d 

Posílení komunitně vedeného místního rozvo-
je za účelem zvýšení kvality života ve venkov-
ských oblastech a aktivizace místního 
potenciálu 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

S.3.1 Plnohodnotná a 
dostupná zdravotní a 
sociální péče 

OPZ-1 Rozvoj a mo-
dernizace sociálních 
služeb 

OPZ 2 3 
Zvýšit zapojení lokálních aktérů do řešení 
problémů nezaměstnanosti a sociálního 
začleňování ve venkovských oblastech 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

S.3.1 Plnohodnotná a 
dostupná zdravotní a 
sociální péče 

OPZ-2 Rozvoj pora-
denství v oblasti 
sociálního vyloučení a 
sociálních služeb 

OPZ 2 3 
Zvýšit zapojení lokálních aktérů do řešení 
problémů nezaměstnanosti a sociálního 
začleňování ve venkovských oblastech 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

P.1.3 Pracovní příleži-
tosti pro všechny skupi-
ny obyvatel  

OPZ-3 Podpora za-
městnanosti OPZ 2 3 

Zvýšit zapojení lokálních aktérů do řešení 
problémů nezaměstnanosti a sociálního 
začleňování ve venkovských oblastech 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

P.1.3 Pracovní příleži-
tosti pro všechny skupi-
ny obyvatel  

OPZ-4 Podpora a 
rozvoj sociálního 
podnikání 

OPZ 2 3 
Zvýšit zapojení lokálních aktérů do řešení 
problémů nezaměstnanosti a sociálního 
začleňování ve venkovských oblastech 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

S.3.1 Plnohodnotná a 
dostupná zdravotní a 
sociální péče 

OPZ-5 Podpora rodin OPZ 2 3 
Zvýšit zapojení lokálních aktérů do řešení 
problémů nezaměstnanosti a sociálního 
začleňování ve venkovských oblastech 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 



 

  

Specifický cíl SCLLD Fiche/Opatření SCLLD 

IDENTIFIKACE programu PLÁN FINANCOVÁNÍ (způsobilé výdaje v Kč) 

Nezpů-
sobilé 
výdaje Program 

Prioritní 
osa /  

Specifický 
cíl pro-
gramu 

Investiční 
priorita 

/ 
Prioritní 
oblast 

Vazba na specifický cíl programu 
Celkové 

způsobilé 
výdaje 

Z toho dotace Z toho vlastní zdroje 
příjemce 

Příspěvek 
Unie 

Národní 
veřejné 
zdroje 

Veřejné 
zdroje 

Soukromé 
zdroje 

P.2.2 Konkurence-
schopné, rozvinuté a 
udržitelné zemědělství  

PRV-1 Rovoj zeměděl-
ských podniků PRV 19.2 6b Podpora provádění operací v rámci komunitně 

vedeného místního rozvoje 5 109,25 1 532,78 510,93 0,00 3 065,55 0,00 

P.2.2 Konkurence-
schopné, rozvinuté a 
udržitelné zemědělství  

PRV-2 Podpora zpra-
cování zemědělské 
produkce 

PRV 19.2 6b Podpora provádění operací v rámci komunitně 
vedeného místního rozvoje 2 554,63 766,39 255,46 0,00 1 532,78 0,00 

K.1.1 Hodnotná a pestrá 
sídelní a volná krajina 

PRV-3 Obnova země-
dělské infrastruktury PRV 19.2 6b Podpora provádění operací v rámci komunitně 

vedeného místního rozvoje 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

P.2.1 Prosperující a 
konkurenceschopné 
firmy 

PRV-4 Podpora podni-
kání na venkově PRV 19.2 6b Podpora provádění operací v rámci komunitně 

vedeného místního rozvoje 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

S.1.5 Péče o kulturní 
dědictví 

PRV-5 Projekty    
spolupráce PRV 19.3 6b Příprava a provádění činností spolupráce 

místních akčních skupin 450,00 270,00 90,00 0,00 90,00 0,00 



 

  

Tabulka 48: Financování podle jednotlivých specifických cílů a opatření SCLLD – rok 2018 

Specifický cíl SCLLD Fiche/Opatření SCLLD 

IDENTIFIKACE programu PLÁN FINANCOVÁNÍ (způsobilé výdaje v Kč) 

Nezpů-
sobilé 
výdaje Program 

Prioritní 
osa /  

Specifický 
cíl pro-
gramu 

Investiční 
priorita 

/ 
Prioritní 
oblast 

Vazba na specifický cíl programu 
Celkové 

způsobilé 
výdaje 

Z toho dotace Z toho vlastní zdroje 
příjemce 

Příspěvek 
Unie 

Národní 
veřejné 
zdroje 

Veřejné 
zdroje 

Soukromé 
zdroje 

S.2.2 Bezpečná a spoleh-
livá doprava 

IROP-1 Bezpečná 
doprava IROP 4 9d 

Posílení komunitně vedeného místního rozvo-
je za účelem zvýšení kvality života ve venkov-
ských oblastech a aktivizace místního 
potenciálu 

15 789,47 15 000,00 0,00 789,47 0,00 0,00 

S.3.1 Plnohodnotná a 
dostupná zdravotní a 
sociální péče 

IROP-2 Rozvoj sociál-
ních služeb IROP 4 9d 

Posílení komunitně vedeného místního rozvo-
je za účelem zvýšení kvality života ve venkov-
ských oblastech a aktivizace místního 
potenciálu 

11 105,26 10 550,00 0,00 0,00 555,26 0,00 

P.1.3 Pracovní příleži-
tosti pro všechny skupi-
ny obyvatel  

IROP-3 Vhodné pod-
mínky pro sociální 
podnikání 

IROP 4 9d 

Posílení komunitně vedeného místního rozvo-
je za účelem zvýšení kvality života ve venkov-
ských oblastech a aktivizace místního 
potenciálu 

1 315,79 1 250,00 0,00 0,00 65,79 0,00 

S.4.1 Dostupné, kvalitní 
a efektivní vzdělávání 

IROP 4 Kvalitní pod-
mínky pro vzdělávání IROP 4 9d 

Posílení komunitně vedeného místního rozvo-
je za účelem zvýšení kvality života ve venkov-
ských oblastech a aktivizace místního 
potenciálu 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

S.3.1 Plnohodnotná a 
dostupná zdravotní a 
sociální péče 

OPZ-1 Rozvoj a mo-
dernizace sociálních 
služeb 

OPZ 2 3 
Zvýšit zapojení lokálních aktérů do řešení 
problémů nezaměstnanosti a sociálního 
začleňování ve venkovských oblastech 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

S.3.1 Plnohodnotná a 
dostupná zdravotní a 
sociální péče 

OPZ-2 Rozvoj pora-
denství v oblasti 
sociálního vyloučení a 
sociálních služeb 

OPZ 2 3 
Zvýšit zapojení lokálních aktérů do řešení 
problémů nezaměstnanosti a sociálního 
začleňování ve venkovských oblastech 

351,73 298,97 0,00 0,00 52,76 0,00 

P.1.3 Pracovní příleži-
tosti pro všechny skupi-
ny obyvatel  

OPZ-3 Podpora za-
městnanosti OPZ 2 3 

Zvýšit zapojení lokálních aktérů do řešení 
problémů nezaměstnanosti a sociálního 
začleňování ve venkovských oblastech 

351,73 298,97 0,00 0,00 52,76 0,00 

P.1.3 Pracovní příleži-
tosti pro všechny skupi-
ny obyvatel  

OPZ-4 Podpora a 
rozvoj sociálního 
podnikání 

OPZ 2 3 
Zvýšit zapojení lokálních aktérů do řešení 
problémů nezaměstnanosti a sociálního 
začleňování ve venkovských oblastech 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

S.3.1 Plnohodnotná a 
dostupná zdravotní a 
sociální péče 

OPZ-5 Podpora rodin OPZ 2 3 
Zvýšit zapojení lokálních aktérů do řešení 
problémů nezaměstnanosti a sociálního 
začleňování ve venkovských oblastech 

175,87 149,49 0,00 0,00 26,38 0,00 



 

  

Specifický cíl SCLLD Fiche/Opatření SCLLD 

IDENTIFIKACE programu PLÁN FINANCOVÁNÍ (způsobilé výdaje v Kč) 

Nezpů-
sobilé 
výdaje Program 

Prioritní 
osa /  

Specifický 
cíl pro-
gramu 

Investiční 
priorita 

/ 
Prioritní 
oblast 

Vazba na specifický cíl programu 
Celkové 

způsobilé 
výdaje 

Z toho dotace Z toho vlastní zdroje 
příjemce 

Příspěvek 
Unie 

Národní 
veřejné 
zdroje 

Veřejné 
zdroje 

Soukromé 
zdroje 

P.2.2 Konkurence-
schopné, rozvinuté a 
udržitelné zemědělství  

PRV-1 Rovoj zeměděl-
ských podniků PRV 19.2 6b Podpora provádění operací v rámci komunitně 

vedeného místního rozvoje 5 109,25 1 532,78 510,93 0,00 3 065,55 0,00 

P.2.2 Konkurence-
schopné, rozvinuté a 
udržitelné zemědělství  

PRV-2 Podpora zpra-
cování zemědělské 
produkce 

PRV 19.2 6b Podpora provádění operací v rámci komunitně 
vedeného místního rozvoje 5 109,25 1 532,78 510,93 0,00 3 065,55 0,00 

K.1.1 Hodnotná a pestrá 
sídelní a volná krajina 

PRV-3 Obnova země-
dělské infrastruktury PRV 19.2 6b Podpora provádění operací v rámci komunitně 

vedeného místního rozvoje 1 923,48 1 226,22 408,74 0,00 288,52 0,00 

P.2.1 Prosperující a 
konkurenceschopné 
firmy 

PRV-4 Podpora podni-
kání na venkově PRV 19.2 6b Podpora provádění operací v rámci komunitně 

vedeného místního rozvoje 7 663,88 2 299,16 766,39 0,00 4 598,33 0,00 

S.1.5 Péče o kulturní 
dědictví 

PRV-5 Projekty     
spolupráce PRV 19.3 6b Příprava a provádění činností spolupráce 

místních akčních skupin 825,00 495,00 165,00 0,00 165,00 0,00 

 



 

  

Tabulka 49: Financování podle jednotlivých specifických cílů a opatření SCLLD – rok 2019 

Specifický cíl SCLLD Fiche/Opatření SCLLD 

IDENTIFIKACE programu PLÁN FINANCOVÁNÍ (způsobilé výdaje v Kč) 

Nezpů-
sobilé 
výdaje Program 

Prioritní 
osa /  

Specifický 
cíl pro-
gramu 

Investiční 
priorita 

/ 
Prioritní 
oblast 

Vazba na specifický cíl programu 
Celkové 

způsobilé 
výdaje 

Z toho dotace Z toho vlastní zdroje 
příjemce 

Příspěvek 
Unie 

Národní 
veřejné 
zdroje 

Veřejné 
zdroje 

Soukromé 
zdroje 

S.2.2 Bezpečná a spoleh-
livá doprava 

IROP-1 Bezpečná 
doprava IROP 4 9d 

Posílení komunitně vedeného místního rozvo-
je za účelem zvýšení kvality života ve venkov-
ských oblastech a aktivizace místního 
potenciálu 

15 789,47 15 000,00 0,00 789,47 0,00 0,00 

S.3.1 Plnohodnotná a 
dostupná zdravotní a 
sociální péče 

IROP-2 Rozvoj sociál-
ních služeb IROP 4 9d 

Posílení komunitně vedeného místního rozvo-
je za účelem zvýšení kvality života ve venkov-
ských oblastech a aktivizace místního 
potenciálu 

11 105,26 10 550,00 0,00 0,00 555,26 0,00 

P.1.3 Pracovní příleži-
tosti pro všechny skupi-
ny obyvatel  

IROP-3 Vhodné pod-
mínky pro sociální 
podnikání 

IROP 4 9d 

Posílení komunitně vedeného místního rozvo-
je za účelem zvýšení kvality života ve venkov-
ských oblastech a aktivizace místního 
potenciálu 

1 315,79 1 250,00 0,00 0,00 65,79 0,00 

S.4.1 Dostupné, kvalitní 
a efektivní vzdělávání 

IROP 4 Kvalitní pod-
mínky pro vzdělávání IROP 4 9d 

Posílení komunitně vedeného místního rozvo-
je za účelem zvýšení kvality života ve venkov-
ských oblastech a aktivizace místního 
potenciálu 

4 210,53 4 000,00 0,00 210,53 0,00 0,00 

S.3.1 Plnohodnotná a 
dostupná zdravotní a 
sociální péče 

OPZ-1 Rozvoj a mo-
dernizace sociálních 
služeb 

OPZ 2 3 
Zvýšit zapojení lokálních aktérů do řešení 
problémů nezaměstnanosti a sociálního 
začleňování ve venkovských oblastech 

879,33 747,43 0,00 0,00 131,90 0,00 

S.3.1 Plnohodnotná a 
dostupná zdravotní a 
sociální péče 

OPZ-2 Rozvoj pora-
denství v oblasti 
sociálního vyloučení a 
sociálních služeb 

OPZ 2 3 
Zvýšit zapojení lokálních aktérů do řešení 
problémů nezaměstnanosti a sociálního 
začleňování ve venkovských oblastech 

351,73 298,97 0,00 0,00 52,76 0,00 

P.1.3 Pracovní příleži-
tosti pro všechny skupi-
ny obyvatel  

OPZ-3 Podpora za-
městnanosti OPZ 2 3 

Zvýšit zapojení lokálních aktérů do řešení 
problémů nezaměstnanosti a sociálního 
začleňování ve venkovských oblastech 

351,73 298,97 0,00 0,00 52,76 0,00 

P.1.3 Pracovní příleži-
tosti pro všechny skupi-
ny obyvatel  

OPZ-4 Podpora a 
rozvoj sociálního 
podnikání 

OPZ 2 3 
Zvýšit zapojení lokálních aktérů do řešení 
problémů nezaměstnanosti a sociálního 
začleňování ve venkovských oblastech 

351,73 298,97 0,00 0,00 52,76 0,00 

S.3.1 Plnohodnotná a 
dostupná zdravotní a 
sociální péče 

OPZ-5 Podpora rodin OPZ 2 3 
Zvýšit zapojení lokálních aktérů do řešení 
problémů nezaměstnanosti a sociálního 
začleňování ve venkovských oblastech 

351,73 298,97 0,00 0,00 52,76 0,00 



 

  

Specifický cíl SCLLD Fiche/Opatření SCLLD 

IDENTIFIKACE programu PLÁN FINANCOVÁNÍ (způsobilé výdaje v Kč) 

Nezpů-
sobilé 
výdaje Program 

Prioritní 
osa /  

Specifický 
cíl pro-
gramu 

Investiční 
priorita 

/ 
Prioritní 
oblast 

Vazba na specifický cíl programu 
Celkové 

způsobilé 
výdaje 

Z toho dotace Z toho vlastní zdroje 
příjemce 

Příspěvek 
Unie 

Národní 
veřejné 
zdroje 

Veřejné 
zdroje 

Soukromé 
zdroje 

P.2.2 Konkurence-
schopné, rozvinuté a 
udržitelné zemědělství  

PRV-1 Rovoj zeměděl-
ských podniků PRV 19.2 6b Podpora provádění operací v rámci komunitně 

vedeného místního rozvoje 5 109,25 1 532,78 510,93 0,00 3 065,55 0,00 

P.2.2 Konkurence-
schopné, rozvinuté a 
udržitelné zemědělství  

PRV-2 Podpora zpra-
cování zemědělské 
produkce 

PRV 19.2 6b Podpora provádění operací v rámci komunitně 
vedeného místního rozvoje 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

K.1.1 Hodnotná a pestrá 
sídelní a volná krajina 

PRV-3 Obnova země-
dělské infrastruktury PRV 19.2 6b Podpora provádění operací v rámci komunitně 

vedeného místního rozvoje 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

P.2.1 Prosperující a 
konkurenceschopné 
firmy 

PRV-4 Podpora podni-
kání na venkově PRV 19.2 6b Podpora provádění operací v rámci komunitně 

vedeného místního rozvoje 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

S.1.5 Péče o kulturní 
dědictví 

PRV-5 Projekty    
spolupráce PRV 19.3 6b Příprava a provádění činností spolupráce 

místních akčních skupin 250,00 150,00 50,00 0,00 50,00 0,00 

 



 

  

Tabulka 50: Financování podle jednotlivých specifických cílů a opatření SCLLD – rok 2020 

Specifický cíl SCLLD Fiche/Opatření SCLLD 

IDENTIFIKACE programu PLÁN FINANCOVÁNÍ (způsobilé výdaje v Kč) 

Nezpů-
sobilé 
výdaje Program 

Prioritní 
osa /  

Specifický 
cíl pro-
gramu 

Investiční 
priorita 

/ 
Prioritní 
oblast 

Vazba na specifický cíl programu 
Celkové 

způsobilé 
výdaje 

Z toho dotace Z toho vlastní zdroje 
příjemce 

Příspěvek 
Unie 

Národní 
veřejné 
zdroje 

Veřejné 
zdroje 

Soukromé 
zdroje 

S.2.2 Bezpečná a spoleh-
livá doprava 

IROP-1 Bezpečná 
doprava IROP 4 9d 

Posílení komunitně vedeného místního rozvo-
je za účelem zvýšení kvality života ve venkov-
ských oblastech a aktivizace místního 
potenciálu 

8 421,05 8 000,00 0,00 421,05 0,00 0,00 

S.3.1 Plnohodnotná a 
dostupná zdravotní a 
sociální péče 

IROP-2 Rozvoj sociál-
ních služeb IROP 4 9d 

Posílení komunitně vedeného místního rozvo-
je za účelem zvýšení kvality života ve venkov-
ských oblastech a aktivizace místního 
potenciálu 

2 105,26 2 000,00 0,00 0,00 105,26 0,00 

P.1.3 Pracovní příleži-
tosti pro všechny skupi-
ny obyvatel  

IROP-3 Vhodné pod-
mínky pro sociální 
podnikání 

IROP 4 9d 

Posílení komunitně vedeného místního rozvo-
je za účelem zvýšení kvality života ve venkov-
ských oblastech a aktivizace místního 
potenciálu 

1 052,63 1 000,00 0,00 0,00 52,63 0,00 

S.4.1 Dostupné, kvalitní 
a efektivní vzdělávání 

IROP 4 Kvalitní pod-
mínky pro vzdělávání IROP 4 9d 

Posílení komunitně vedeného místního rozvo-
je za účelem zvýšení kvality života ve venkov-
ských oblastech a aktivizace místního 
potenciálu 

4 210,53 4 000,00 0,00 210,53 0,00 0,00 

S.3.1 Plnohodnotná a 
dostupná zdravotní a 
sociální péče 

OPZ-1 Rozvoj a mo-
dernizace sociálních 
služeb 

OPZ 2 3 
Zvýšit zapojení lokálních aktérů do řešení 
problémů nezaměstnanosti a sociálního 
začleňování ve venkovských oblastech 

1 582,80 1 345,38 0,00 0,00 237,42 0,00 

S.3.1 Plnohodnotná a 
dostupná zdravotní a 
sociální péče 

OPZ-2 Rozvoj pora-
denství v oblasti 
sociálního vyloučení a 
sociálních služeb 

OPZ 2 3 
Zvýšit zapojení lokálních aktérů do řešení 
problémů nezaměstnanosti a sociálního 
začleňování ve venkovských oblastech 

351,73 298,97 0,00 0,00 52,76 0,00 

P.1.3 Pracovní příleži-
tosti pro všechny skupi-
ny obyvatel  

OPZ-3 Podpora za-
městnanosti OPZ 2 3 

Zvýšit zapojení lokálních aktérů do řešení 
problémů nezaměstnanosti a sociálního 
začleňování ve venkovských oblastech 

879,33 747,43 0,00 0,00 131,90 0,00 

P.1.3 Pracovní příleži-
tosti pro všechny skupi-
ny obyvatel  

OPZ-4 Podpora a 
rozvoj sociálního 
podnikání 

OPZ 2 3 
Zvýšit zapojení lokálních aktérů do řešení 
problémů nezaměstnanosti a sociálního 
začleňování ve venkovských oblastech 

351,73 298,97 0,00 0,00 52,76 0,00 

S.3.1 Plnohodnotná a 
dostupná zdravotní a 
sociální péče 

OPZ-5 Podpora rodin OPZ 2 3 
Zvýšit zapojení lokálních aktérů do řešení 
problémů nezaměstnanosti a sociálního 
začleňování ve venkovských oblastech 

351,73 298,97 0,00 0,00 52,76 0,00 



 

  

Specifický cíl SCLLD Fiche/Opatření SCLLD 

IDENTIFIKACE programu PLÁN FINANCOVÁNÍ (způsobilé výdaje v Kč) 

Nezpů-
sobilé 
výdaje Program 

Prioritní 
osa /  

Specifický 
cíl pro-
gramu 

Investiční 
priorita 

/ 
Prioritní 
oblast 

Vazba na specifický cíl programu 
Celkové 

způsobilé 
výdaje 

Z toho dotace Z toho vlastní zdroje 
příjemce 

Příspěvek 
Unie 

Národní 
veřejné 
zdroje 

Veřejné 
zdroje 

Soukromé 
zdroje 

P.2.2 Konkurence-
schopné, rozvinuté a 
udržitelné zemědělství  

PRV-1 Rovoj zeměděl-
ských podniků PRV 19.2 6b Podpora provádění operací v rámci komunitně 

vedeného místního rozvoje 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

P.2.2 Konkurence-
schopné, rozvinuté a 
udržitelné zemědělství  

PRV-2 Podpora zpra-
cování zemědělské 
produkce 

PRV 19.2 6b Podpora provádění operací v rámci komunitně 
vedeného místního rozvoje 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

K.1.1 Hodnotná a pestrá 
sídelní a volná krajina 

PRV-3 Obnova země-
dělské infrastruktury PRV 19.2 6b Podpora provádění operací v rámci komunitně 

vedeného místního rozvoje 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

P.2.1 Prosperující a 
konkurenceschopné 
firmy 

PRV-4 Podpora podni-
kání na venkově PRV 19.2 6b Podpora provádění operací v rámci komunitně 

vedeného místního rozvoje 5 109,25 1 532,78 510,93 0,00 3 065,55 0,00 

S.1.5 Péče o kulturní 
dědictví 

PRV-5 Projekty    
spolupráce PRV 19.3 6b Příprava a provádění činností spolupráce 

místních akčních skupin 251,25 150,75 50,25 0,00 50,25 0,00 

 



 

  

Tabulka 51: Financování podle jednotlivých specifických cílů a opatření SCLLD – rok 2021 

Specifický cíl SCLLD Fiche/Opatření SCLLD 

IDENTIFIKACE programu PLÁN FINANCOVÁNÍ (způsobilé výdaje v Kč) 

Nezpů-
sobilé 
výdaje Program 

Prioritní 
osa /  

Specifický 
cíl pro-
gramu 

Investiční 
priorita 

/ 
Prioritní 
oblast 

Vazba na specifický cíl programu 
Celkové 

způsobilé 
výdaje 

Z toho dotace Z toho vlastní zdroje 
příjemce 

Příspěvek 
Unie 

Národní 
veřejné 
zdroje 

Veřejné 
zdroje 

Soukromé 
zdroje 

S.2.2 Bezpečná a spoleh-
livá doprava 

IROP-1 Bezpečná 
doprava IROP 4 9d 

Posílení komunitně vedeného místního rozvo-
je za účelem zvýšení kvality života ve venkov-
ských oblastech a aktivizace místního 
potenciálu 

8 421,05 8 000,00 0,00 421,05 0,00 0,00 

S.3.1 Plnohodnotná a 
dostupná zdravotní a 
sociální péče 

IROP-2 Rozvoj sociál-
ních služeb IROP 4 9d 

Posílení komunitně vedeného místního rozvo-
je za účelem zvýšení kvality života ve venkov-
ských oblastech a aktivizace místního 
potenciálu 

2 105,26 2 000,00 0,00 0,00 105,26 0,00 

P.1.3 Pracovní příleži-
tosti pro všechny skupi-
ny obyvatel  

IROP-3 Vhodné pod-
mínky pro sociální 
podnikání 

IROP 4 9d 

Posílení komunitně vedeného místního rozvo-
je za účelem zvýšení kvality života ve venkov-
ských oblastech a aktivizace místního 
potenciálu 

1 052,63 1 000,00 0,00 0,00 52,63 0,00 

S.4.1 Dostupné, kvalitní 
a efektivní vzdělávání 

IROP 4 Kvalitní pod-
mínky pro vzdělávání IROP 4 9d 

Posílení komunitně vedeného místního rozvo-
je za účelem zvýšení kvality života ve venkov-
ských oblastech a aktivizace místního 
potenciálu 

3 661,05 3 478,00 0,00 183,05 0,00 0,00 

S.3.1 Plnohodnotná a 
dostupná zdravotní a 
sociální péče 

OPZ-1 Rozvoj a mo-
dernizace sociálních 
služeb 

OPZ 2 3 
Zvýšit zapojení lokálních aktérů do řešení 
problémů nezaměstnanosti a sociálního 
začleňování ve venkovských oblastech 

1 582,80 1 345,38 0,00 0,00 237,42 0,00 

S.3.1 Plnohodnotná a 
dostupná zdravotní a 
sociální péče 

OPZ-2 Rozvoj pora-
denství v oblasti 
sociálního vyloučení a 
sociálních služeb 

OPZ 2 3 
Zvýšit zapojení lokálních aktérů do řešení 
problémů nezaměstnanosti a sociálního 
začleňování ve venkovských oblastech 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

P.1.3 Pracovní příleži-
tosti pro všechny skupi-
ny obyvatel  

OPZ-3 Podpora za-
městnanosti OPZ 2 3 

Zvýšit zapojení lokálních aktérů do řešení 
problémů nezaměstnanosti a sociálního 
začleňování ve venkovských oblastech 

527,60 448,46 0,00 0,00 79,14 0,00 

P.1.3 Pracovní příleži-
tosti pro všechny skupi-
ny obyvatel  

OPZ-4 Podpora a 
rozvoj sociálního 
podnikání 

OPZ 2 3 
Zvýšit zapojení lokálních aktérů do řešení 
problémů nezaměstnanosti a sociálního 
začleňování ve venkovských oblastech 

351,73 298,97 0,00 0,00 52,76 0,00 

S.3.1 Plnohodnotná a 
dostupná zdravotní a 
sociální péče 

OPZ-5 Podpora rodin OPZ 2 3 
Zvýšit zapojení lokálních aktérů do řešení 
problémů nezaměstnanosti a sociálního 
začleňování ve venkovských oblastech 

175,87 149,49 0,00 0,00 26,38 0,00 



 

  

Specifický cíl SCLLD Fiche/Opatření SCLLD 

IDENTIFIKACE programu PLÁN FINANCOVÁNÍ (způsobilé výdaje v Kč) 

Nezpů-
sobilé 
výdaje Program 

Prioritní 
osa /  

Specifický 
cíl pro-
gramu 

Investiční 
priorita 

/ 
Prioritní 
oblast 

Vazba na specifický cíl programu 
Celkové 

způsobilé 
výdaje 

Z toho dotace Z toho vlastní zdroje 
příjemce 

Příspěvek 
Unie 

Národní 
veřejné 
zdroje 

Veřejné 
zdroje 

Soukromé 
zdroje 

P.2.2 Konkurence-
schopné, rozvinuté a 
udržitelné zemědělství  

PRV-1 Rovoj zeměděl-
ských podniků PRV 19.2 6b Podpora provádění operací v rámci komunitně 

vedeného místního rozvoje 6 131,10 1 839,33 613,11 0,00 3 678,66 0,00 

P.2.2 Konkurence-
schopné, rozvinuté a 
udržitelné zemědělství  

PRV-2 Podpora zpra-
cování zemědělské 
produkce 

PRV 19.2 6b Podpora provádění operací v rámci komunitně 
vedeného místního rozvoje 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

K.1.1 Hodnotná a pestrá 
sídelní a volná krajina 

PRV-3 Obnova země-
dělské infrastruktury PRV 19.2 6b Podpora provádění operací v rámci komunitně 

vedeného místního rozvoje 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

P.2.1 Prosperující a 
konkurenceschopné 
firmy 

PRV-4 Podpora podni-
kání na venkově PRV 19.2 6b Podpora provádění operací v rámci komunitně 

vedeného místního rozvoje 5 109,25 1 532,78 510,93 0,00 3 065,55 0,00 

S.1.5 Péče o kulturní 
dědictví 

PRV-5 Projekty     
spolupráce PRV 19.3 6b Příprava a provádění činností spolupráce 

místních akčních skupin 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

 



 

  

Tabulka 52: Financování podle jednotlivých specifických cílů a opatření SCLLD – rok 2022 

Specifický cíl SCLLD Fiche/Opatření SCLLD 

IDENTIFIKACE programu PLÁN FINANCOVÁNÍ (způsobilé výdaje v Kč) 

Nezpů-
sobilé 
výdaje Program 

Prioritní 
osa /  

Specifický 
cíl pro-
gramu 

Investiční 
priorita 

/ 
Prioritní 
oblast 

Vazba na specifický cíl programu 
Celkové 

způsobilé 
výdaje 

Z toho dotace Z toho vlastní zdroje 
příjemce 

Příspěvek 
Unie 

Národní 
veřejné 
zdroje 

Veřejné 
zdroje 

Soukromé 
zdroje 

S.2.2 Bezpečná a spoleh-
livá doprava 

IROP-1 Bezpečná 
doprava IROP 4 9d 

Posílení komunitně vedeného místního rozvo-
je za účelem zvýšení kvality života ve venkov-
ských oblastech a aktivizace místního 
potenciálu 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

S.3.1 Plnohodnotná a 
dostupná zdravotní a 
sociální péče 

IROP-2 Rozvoj sociál-
ních služeb IROP 4 9d 

Posílení komunitně vedeného místního rozvo-
je za účelem zvýšení kvality života ve venkov-
ských oblastech a aktivizace místního 
potenciálu 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

P.1.3 Pracovní příleži-
tosti pro všechny skupi-
ny obyvatel  

IROP-3 Vhodné pod-
mínky pro sociální 
podnikání 

IROP 4 9d 

Posílení komunitně vedeného místního rozvo-
je za účelem zvýšení kvality života ve venkov-
ských oblastech a aktivizace místního 
potenciálu 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

S.4.1 Dostupné, kvalitní 
a efektivní vzdělávání 

IROP 4 Kvalitní pod-
mínky pro vzdělávání IROP 4 9d 

Posílení komunitně vedeného místního rozvo-
je za účelem zvýšení kvality života ve venkov-
ských oblastech a aktivizace místního 
potenciálu 

3 661,05 3 478,00 0,00 183,05 0,00 0,00 

S.3.1 Plnohodnotná a 
dostupná zdravotní a 
sociální péče 

OPZ-1 Rozvoj a mo-
dernizace sociálních 
služeb 

OPZ 2 3 
Zvýšit zapojení lokálních aktérů do řešení 
problémů nezaměstnanosti a sociálního 
začleňování ve venkovských oblastech 

703,47 597,95 0,00 0,00 105,52 0,00 

S.3.1 Plnohodnotná a 
dostupná zdravotní a 
sociální péče 

OPZ-2 Rozvoj pora-
denství v oblasti 
sociálního vyloučení a 
sociálních služeb 

OPZ 2 3 
Zvýšit zapojení lokálních aktérů do řešení 
problémů nezaměstnanosti a sociálního 
začleňování ve venkovských oblastech 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

P.1.3 Pracovní příleži-
tosti pro všechny skupi-
ny obyvatel  

OPZ-3 Podpora za-
městnanosti OPZ 2 3 

Zvýšit zapojení lokálních aktérů do řešení 
problémů nezaměstnanosti a sociálního 
začleňování ve venkovských oblastech 

527,60 448,46 0,00 0,00 79,14 0,00 

P.1.3 Pracovní příleži-
tosti pro všechny skupi-
ny obyvatel  

OPZ-4 Podpora a 
rozvoj sociálního 
podnikání 

OPZ 2 3 
Zvýšit zapojení lokálních aktérů do řešení 
problémů nezaměstnanosti a sociálního 
začleňování ve venkovských oblastech 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

S.3.1 Plnohodnotná a 
dostupná zdravotní a 
sociální péče 

OPZ-5 Podpora rodin OPZ 2 3 
Zvýšit zapojení lokálních aktérů do řešení 
problémů nezaměstnanosti a sociálního 
začleňování ve venkovských oblastech 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 



 

  

Specifický cíl SCLLD Fiche/Opatření SCLLD 

IDENTIFIKACE programu PLÁN FINANCOVÁNÍ (způsobilé výdaje v Kč) 

Nezpů-
sobilé 
výdaje Program 

Prioritní 
osa /  

Specifický 
cíl pro-
gramu 

Investiční 
priorita 

/ 
Prioritní 
oblast 

Vazba na specifický cíl programu 
Celkové 

způsobilé 
výdaje 

Z toho dotace Z toho vlastní zdroje 
příjemce 

Příspěvek 
Unie 

Národní 
veřejné 
zdroje 

Veřejné 
zdroje 

Soukromé 
zdroje 

P.2.2 Konkurence-
schopné, rozvinuté a 
udržitelné zemědělství  

PRV-1 Rovoj zeměděl-
ských podniků PRV 19.2 6b Podpora provádění operací v rámci komunitně 

vedeného místního rozvoje 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

P.2.2 Konkurence-
schopné, rozvinuté a 
udržitelné zemědělství  

PRV-2 Podpora zpra-
cování zemědělské 
produkce 

PRV 19.2 6b Podpora provádění operací v rámci komunitně 
vedeného místního rozvoje 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

K.1.1 Hodnotná a pestrá 
sídelní a volná krajina 

PRV-3 Obnova země-
dělské infrastruktury PRV 19.2 6b Podpora provádění operací v rámci komunitně 

vedeného místního rozvoje 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

P.2.1 Prosperující a 
konkurenceschopné 
firmy 

PRV-4 Podpora podni-
kání na venkově PRV 19.2 6b Podpora provádění operací v rámci komunitně 

vedeného místního rozvoje 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

S.1.5 Péče o kulturní 
dědictví 

PRV-5 Projekty    
spolupráce PRV 19.3 6b Příprava a provádění činností spolupráce 

místních akčních skupin 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

 



 

  

Tabulka 53: Financování podle jednotlivých specifických cílů a opatření SCLLD – rok 2023 

Specifický cíl SCLLD Fiche/Opatření SCLLD 

IDENTIFIKACE programu PLÁN FINANCOVÁNÍ (způsobilé výdaje v Kč) 

Nezpů-
sobilé 
výdaje Program 

Prioritní 
osa /  

Specifický 
cíl pro-
gramu 

Investiční 
priorita 

/ 
Prioritní 
oblast 

Vazba na specifický cíl programu 
Celkové 

způsobilé 
výdaje 

Z toho dotace Z toho vlastní zdroje 
příjemce 

Příspěvek 
Unie 

Národní 
veřejné 
zdroje 

Veřejné 
zdroje 

Soukromé 
zdroje 

S.2.2 Bezpečná a spoleh-
livá doprava 

IROP-1 Bezpečná 
doprava IROP 4 9d 

Posílení komunitně vedeného místního rozvo-
je za účelem zvýšení kvality života ve venkov-
ských oblastech a aktivizace místního 
potenciálu 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

S.3.1 Plnohodnotná a 
dostupná zdravotní a 
sociální péče 

IROP-2 Rozvoj sociál-
ních služeb IROP 4 9d 

Posílení komunitně vedeného místního rozvo-
je za účelem zvýšení kvality života ve venkov-
ských oblastech a aktivizace místního 
potenciálu 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

P.1.3 Pracovní příleži-
tosti pro všechny skupi-
ny obyvatel  

IROP-3 Vhodné pod-
mínky pro sociální 
podnikání 

IROP 4 9d 

Posílení komunitně vedeného místního rozvo-
je za účelem zvýšení kvality života ve venkov-
ských oblastech a aktivizace místního 
potenciálu 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

S.4.1 Dostupné, kvalitní 
a efektivní vzdělávání 

IROP 4 Kvalitní pod-
mínky pro vzdělávání IROP 4 9d 

Posílení komunitně vedeného místního rozvo-
je za účelem zvýšení kvality života ve venkov-
ských oblastech a aktivizace místního 
potenciálu 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

S.3.1 Plnohodnotná a 
dostupná zdravotní a 
sociální péče 

OPZ-1 Rozvoj a mo-
dernizace sociálních 
služeb 

OPZ 2 3 
Zvýšit zapojení lokálních aktérů do řešení 
problémů nezaměstnanosti a sociálního 
začleňování ve venkovských oblastech 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

S.3.1 Plnohodnotná a 
dostupná zdravotní a 
sociální péče 

OPZ-2 Rozvoj pora-
denství v oblasti 
sociálního vyloučení a 
sociálních služeb 

OPZ 2 3 
Zvýšit zapojení lokálních aktérů do řešení 
problémů nezaměstnanosti a sociálního 
začleňování ve venkovských oblastech 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

P.1.3 Pracovní příleži-
tosti pro všechny skupi-
ny obyvatel  

OPZ-3 Podpora za-
městnanosti OPZ 2 3 

Zvýšit zapojení lokálních aktérů do řešení 
problémů nezaměstnanosti a sociálního 
začleňování ve venkovských oblastech 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

P.1.3 Pracovní příleži-
tosti pro všechny skupi-
ny obyvatel  

OPZ-4 Podpora a 
rozvoj sociálního 
podnikání 

OPZ 2 3 
Zvýšit zapojení lokálních aktérů do řešení 
problémů nezaměstnanosti a sociálního 
začleňování ve venkovských oblastech 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

S.3.1 Plnohodnotná a 
dostupná zdravotní a 
sociální péče 

OPZ-5 Podpora rodin OPZ 2 3 
Zvýšit zapojení lokálních aktérů do řešení 
problémů nezaměstnanosti a sociálního 
začleňování ve venkovských oblastech 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 



 

  

Specifický cíl SCLLD Fiche/Opatření SCLLD 

IDENTIFIKACE programu PLÁN FINANCOVÁNÍ (způsobilé výdaje v Kč) 

Nezpů-
sobilé 
výdaje Program 

Prioritní 
osa /  

Specifický 
cíl pro-
gramu 

Investiční 
priorita 

/ 
Prioritní 
oblast 

Vazba na specifický cíl programu 
Celkové 

způsobilé 
výdaje 

Z toho dotace Z toho vlastní zdroje 
příjemce 

Příspěvek 
Unie 

Národní 
veřejné 
zdroje 

Veřejné 
zdroje 

Soukromé 
zdroje 

P.2.2 Konkurence-
schopné, rozvinuté a 
udržitelné zemědělství  

PRV-1 Rovoj zeměděl-
ských podniků PRV 19.2 6b Podpora provádění operací v rámci komunitně 

vedeného místního rozvoje 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

P.2.2 Konkurence-
schopné, rozvinuté a 
udržitelné zemědělství  

PRV-2 Podpora zpra-
cování zemědělské 
produkce 

PRV 19.2 6b Podpora provádění operací v rámci komunitně 
vedeného místního rozvoje 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

K.1.1 Hodnotná a pestrá 
sídelní a volná krajina 

PRV-3 Obnova země-
dělské infrastruktury PRV 19.2 6b Podpora provádění operací v rámci komunitně 

vedeného místního rozvoje 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

P.2.1 Prosperující a 
konkurenceschopné 
firmy 

PRV-4 Podpora podni-
kání na venkově PRV 19.2 6b Podpora provádění operací v rámci komunitně 

vedeného místního rozvoje 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

S.1.5 Péče o kulturní 
dědictví 

PRV-5 Projekty     
spolupráce PRV 19.3 6b Příprava a provádění činností spolupráce 

místních akčních skupin 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

 



 

  

5.1.2 Financování SCLLD v jednotlivých letech podle specifických cílů operačních programů / opatření 
EZFRV 

Tabulka 54: Financování SCLLD v jednotlivých letech podle specifických cílů operačních programů / opatření EZFRV – celkem 

Programový 
rámec  

Prioritní osa 
OP / Priorita 

Unie 

Investiční 
priorita OP / 

Prioritní 
oblast 

Specifický cíl 
OP/Operace 

PRV 

PLÁN FINANCOVÁNÍ (způsobilé výdaje v tis. Kč) 

Nezpůsobilé 
výdaje 

(v tis. Kč) 

Celkové způ-
sobilé výdaje 

(CZV) 

Z toho dotace Z toho vlastní zdroje příjemce 

Příspěvek Unie Národní veřejné 
zdroje (SR, SF) 

Národní veřejné 
zdroje  

(kraj, obec, jiné) 

Národní sou-
kromé zdroje 

PR IROP 4.1 9d 4.1 95 322,11 90 556,00 0,00 3 208,21 1 557,89 0,00 
PR ZAM PO 2 IP 3 2.3 10 552,00 8 969,20 0,00 0,00 1 582,80 0,00 

PR PRV 
M19 6/6b 19.2.1 48 928,58 15 327,75 5 109,25 0,00 28 491,58 0,00 
M19 6/6b 19.3.1 1 776,25 1 065,75 355,25 0,00 355,25 0,00 

 
 
Tabulka 55: Financování SCLLD v jednotlivých letech podle specifických cílů operačních programů / opatření EZFRV – rok 2016 

Programový 
rámec  

Prioritní osa 
OP / Priorita 

Unie 

Investiční 
priorita OP / 

Prioritní 
oblast 

Specifický cíl 
OP/Operace 

PRV 

PLÁN FINANCOVÁNÍ (způsobilé výdaje v tis. Kč) 

Nezpůsobilé 
výdaje 

(v tis. Kč) 

Celkové způ-
sobilé výdaje 

(CZV) 

Z toho dotace Z toho vlastní zdroje příjemce 

Příspěvek Unie Národní veřejné 
zdroje (SR, SF) 

Národní veřejné 
zdroje  

(kraj, obec, jiné) 

Národní sou-
kromé zdroje 

PR IROP 4.1 9d 4.1 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
PR ZAM PO 2 IP 3 2.3 0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   

PR PRV 
M19 6/6b 19.2.1 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
M19 6/6b 19.3.1 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 



 

  

Tabulka 56: Financování SCLLD v jednotlivých letech podle specifických cílů operačních programů / opatření EZFRV – rok 2017 

Programový 
rámec  

Prioritní osa 
OP / Priorita 

Unie 

Investiční 
priorita OP / 

Prioritní 
oblast 

Specifický cíl 
OP/Operace 

PRV 

PLÁN FINANCOVÁNÍ (způsobilé výdaje v tis. Kč) 

Nezpůsobilé 
výdaje 

(v tis. Kč) 

Celkové způ-
sobilé výdaje 

(CZV) 

Z toho dotace Z toho vlastní zdroje příjemce 

Příspěvek Unie Národní veřejné 
zdroje (SR, SF) 

Národní veřejné 
zdroje  

(kraj, obec, jiné) 

Národní sou-
kromé zdroje 

PR IROP 4.1 9d 4.1 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
PR ZAM PO 2 IP 3 2.3 0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   

PR PRV 
M19 6/6b 19.2.1 7 663,88 2 299,16 766,39 0,00 4 598,33 0,00 
M19 6/6b 19.3.1 450,00 270,00 90,00 0,00 90,00 0,00 

 
 
Tabulka 57: Financování SCLLD v jednotlivých letech podle specifických cílů operačních programů / opatření EZFRV – rok 2018 

Programový 
rámec  

Prioritní osa 
OP / Priorita 

Unie 

Investiční 
priorita OP / 

Prioritní 
oblast 

Specifický cíl 
OP/Operace 

PRV 

PLÁN FINANCOVÁNÍ (způsobilé výdaje v tis. Kč) 

Nezpůsobilé 
výdaje 

(v tis. Kč) 

Celkové způ-
sobilé výdaje 

(CZV) 

Z toho dotace Z toho vlastní zdroje příjemce 

Příspěvek Unie Národní veřejné 
zdroje (SR, SF) 

Národní veřejné 
zdroje  

(kraj, obec, jiné) 

Národní sou-
kromé zdroje 

PR IROP 4.1 9d 4.1 28 210,53 26 800,00 0,00 789,47 621,05 0,00 
PR ZAM PO 2 IP 3 2.3 12 421,05 11 800,00 0,00 0,00 621,05 0,00 

PR PRV 
M19 6/6b 19.2.1 1 667,52 1 548,97 0,00 0,00 118,55 0,00 
M19 6/6b 19.3.1 703,47 597,95 0,00 0,00 105,52 0,00 

 
 



 

  

Tabulka 58: Financování SCLLD v jednotlivých letech podle specifických cílů operačních programů / opatření EZFRV – rok 2019 

Programový 
rámec  

Prioritní osa 
OP / Priorita 

Unie 

Investiční 
priorita OP / 

Prioritní 
oblast 

Specifický cíl 
OP/Operace 

PRV 

PLÁN FINANCOVÁNÍ (způsobilé výdaje v tis. Kč) 

Nezpůsobilé 
výdaje 

(v tis. Kč) 

Celkové způ-
sobilé výdaje 

(CZV) 

Z toho dotace Z toho vlastní zdroje příjemce 

Příspěvek Unie Národní veřejné 
zdroje (SR, SF) 

Národní veřejné 
zdroje  

(kraj, obec, jiné) 

Národní sou-
kromé zdroje 

PR IROP 4.1 9d 4.1 32 421,05 30 800,00 0,00 1 000,00 621,05 0,00 
PR ZAM PO 2 IP 3 2.3 2 286,27   1 943,33   0,00   0,00   342,94   0,00   

PR PRV 
M19 6/6b 19.2.1 5 109,25 1 532,78 510,93 0,00 3 065,55 0,00 
M19 6/6b 19.3.1 250,00 150,00 50,00 0,00 50,00 0,00 

 
 
Tabulka 59: Financování SCLLD v jednotlivých letech podle specifických cílů operačních programů / opatření EZFRV – rok 2020 

Programový 
rámec  

Prioritní osa 
OP / Priorita 

Unie 

Investiční 
priorita OP / 

Prioritní 
oblast 

Specifický cíl 
OP/Operace 

PRV 

PLÁN FINANCOVÁNÍ (způsobilé výdaje v tis. Kč) 

Nezpůsobilé 
výdaje 

(v tis. Kč) 

Celkové způ-
sobilé výdaje 

(CZV) 

Z toho dotace Z toho vlastní zdroje příjemce 

Příspěvek Unie Národní veřejné 
zdroje (SR, SF) 

Národní veřejné 
zdroje  

(kraj, obec, jiné) 

Národní sou-
kromé zdroje 

PR IROP 4.1 9d 4.1 15 789,47 15 000,00 0,00 631,58 157,89 0,00 
PR ZAM PO 2 IP 3 2.3 3 517,33   2 989,73   0,00   0,00   527,60   0,00   

PR PRV 
M19 6/6b 19.2.1 5 109,25 1 532,78 510,93 0,00 3 065,55 0,00 
M19 6/6b 19.3.1 251,25 150,75 50,25 0,00 50,25 0,00 

 
 



 

  

Tabulka 60: Financování SCLLD v jednotlivých letech podle specifických cílů operačních programů / opatření EZFRV – rok 2021 

Programový 
rámec  

Prioritní osa 
OP / Priorita 

Unie 

Investiční 
priorita OP / 

Prioritní 
oblast 

Specifický cíl 
OP/Operace 

PRV 

PLÁN FINANCOVÁNÍ (způsobilé výdaje v tis. Kč) 

Nezpůsobilé 
výdaje 

(v tis. Kč) 

Celkové způ-
sobilé výdaje 

(CZV) 

Z toho dotace Z toho vlastní zdroje příjemce 

Příspěvek Unie Národní veřejné 
zdroje (SR, SF) 

Národní veřejné 
zdroje  

(kraj, obec, jiné) 

Národní sou-
kromé zdroje 

PR IROP 4.1 9d 4.1 15 240,00 14 478,00 0,00 604,11 157,89 0,00 
PR ZAM PO 2 IP 3 2.3 2 638,00   2 242,30   0,00   0,00   395,70   0,00   

PR PRV 
M19 6/6b 19.2.1 11 240,35 3 372,11 1 124,04 0,00 6 744,21 0,00 
M19 6/6b 19.3.1 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

 
 
Tabulka 61: Financování SCLLD v jednotlivých letech podle specifických cílů operačních programů / opatření EZFRV – rok 2022 

Programový 
rámec  

Prioritní osa 
OP / Priorita 

Unie 

Investiční 
priorita OP / 

Prioritní 
oblast 

Specifický cíl 
OP/Operace 

PRV 

PLÁN FINANCOVÁNÍ (způsobilé výdaje v tis. Kč) 

Nezpůsobilé 
výdaje 

(v tis. Kč) 

Celkové způ-
sobilé výdaje 

(CZV) 

Z toho dotace Z toho vlastní zdroje příjemce 

Příspěvek Unie Národní veřejné 
zdroje (SR, SF) 

Národní veřejné 
zdroje  

(kraj, obec, jiné) 

Národní sou-
kromé zdroje 

PR IROP 4.1 9d 4.1 3 661,05 3 478,00 0,00 183,05 0,00 0,00 
PR ZAM PO 2 IP 3 2.3 1 231,07   1 046,41   0,00   0,00   184,66   0,00   

PR PRV 
M19 6/6b 19.2.1 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
M19 6/6b 19.3.1 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

 
 



 

  

Tabulka 62: Financování SCLLD v jednotlivých letech podle specifických cílů operačních programů / opatření EZFRV – rok 2023 

Programový 
rámec  

Prioritní osa 
OP / Priorita 

Unie 

Investiční 
priorita OP / 

Prioritní 
oblast 

Specifický cíl 
OP/Operace 

PRV 

PLÁN FINANCOVÁNÍ (způsobilé výdaje v tis. Kč) 

Nezpůsobilé 
výdaje 

(v tis. Kč) 

Celkové způ-
sobilé výdaje 

(CZV) 

Z toho dotace Z toho vlastní zdroje příjemce 

Příspěvek Unie Národní veřejné 
zdroje (SR, SF) 

Národní veřejné 
zdroje  

(kraj, obec, jiné) 

Národní sou-
kromé zdroje 

PR IROP 4.1 9d 4.1 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
PR ZAM PO 2 IP 3 2.3 0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   

PR PRV 
M19 6/6b 19.2.1 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
M19 6/6b 19.3.1 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

 



 

  

5.1.3 Indikátory podle jednotlivých specifických cílů a opatření SCLLD 

Tabulka 63: Indikátory podle jednotlivých specifických cílů a opatření SCLLD 

Specifický cíl 
SCLLD 

Fiche/ 
Opatření 

SCLLD 

IDENTIFIKACE programu Identifikace indikátorů Hodnoty indikátorů 

Program 

Prioritní 
osa / 

Specifický 
cíl pro-
gramu 

Investiční 
priorita / 
Prioritní 
oblast 

Specifický 
cíl OP / 

Operace 
PRV 

Kód NČI 
2014+ Název indikátoru 

Měrná 
jednotka 

Typ 
indikátoru 

Výchozí 
hodnota 

Datum 
výchozí 
hodnoty 
(31. 12.) 

Cílová 
hodnota 

Datum 
cílové 

hodnoty  
(31. 12.) 

Milník 
31.12. 
2018 

S.2.2  
Bezpečná a 
spolehlivá 
doprava 

IROP-1 
Bezpečná 
doprava 

IROP 4 9d 4.1 

76310 Podíl cyklistiky na přepravních 
výkonech % Výsledek 7 2011 10 2023 Ne 

75120 
Podíl veřejné osobní dopravy 
na celkových výkonech v 
osobní dopravě 

% Výsledek 30 2011 35 2023 Ne 

75001 Počet realizací vedoucích ke 
zvýšení bezpečnosti v dopravě  Realizace Výstup 0 2013 3 2023 Ne 

76100 Délka nově vybudovaných 
cyklostezek a cyklotras  Km Výstup 0 2013 11 2023 Ne 

Odůvodnění jakým způsobem byly hodnoty stanoveny: 
76310 – Výchozí i cílová hodnota byly převzaty z indikátorů nastavených v rámci specifického cíle 4.1 IROP. 
75120 – Výchozí i cílová hodnota byly převzaty z indikátorů nastavených v rámci specifického cíle 4.1 IROP. 
75001 – Na základě komunitního plánování byla cílová hodnota indikátoru stanovena ve výši 3 realizovaných projektů vedoucích ke zvyšování bezpečnosti dopravy s tím, 
že tento požadavek vychází ze šetření zpracovaného v analytické části, na základě stanovených strategických a specifických cílů a opatření strategické části SCLLD MAS 
Hlučínsko. Průměrná cena byla stanovena na základě zjištění obvyklé ceny a v porovnání s již realizovanými obdobnými projekty v daném místě a čase: 3 mil. Kč na jeden 
projekt, z toho dotace činí 2,85 mil Kč (95% dotace). Celkově je v rámci tohoto opatření alokováno na projekty vedoucí ke zvyšování dopravy 9 mil. Kč, z toho dotace činí 
cca 8,6 mil. Kč (v celém opatření společně s budováním cyklotras činí dotace cca 46,2 mil. Kč). 
76100 – Na základě komunitního plánování byla cílová hodnota indikátoru stanovena ve výši 11 km nových cyklostezek s tím, že tento požadavek vychází ze šetření zpra-
covaného v analytické části, na základě stanovených strategických a specifických cílů a opatření strategické části SCLLD MAS Hlučínsko. Průměrná cena byla stanovena na 
základě zjištění obvyklé ceny a v porovnání s již realizovanými obdobnými projekty v daném místě a čase: 3,55 mil. Kč, tzn. 3,4 mil Kč dotace na jeden km cyklostezky (95% 
dotace). Celkově je v rámci tohoto opatření alokováno na projekty výstavby cyklostezek a cyklotras 39 mil. Kč, z toho dotace činí cca 37 mil. Kč (v celém opatření společně 
s budováním cyklotras činí dotace cca 46,2 mil. Kč). 



 

  

Specifický cíl 
SCLLD 

Fiche/ 
Opatření 

SCLLD 

IDENTIFIKACE programu Identifikace indikátorů Hodnoty indikátorů 

Program 

Prioritní 
osa / 

Specifický 
cíl pro-
gramu 

Investiční 
priorita / 
Prioritní 
oblast 

Specifický 
cíl OP / 

Operace 
PRV 

Kód NČI 
2014+ Název indikátoru 

Měrná 
jednotka 

Typ 
indikátoru 

Výchozí 
hodnota 

Datum 
výchozí 
hodnoty 
(31. 12.) 

Cílová 
hodnota 

Datum 
cílové 

hodnoty  
(31. 12.) 

Milník 
31.12. 
2018 

S.3.1  
Plnohodnotná 
a dostupná 
zdravotní a 
sociální péče 

IROP-2 
Rozvoj 
sociálních 
služeb 

IROP 4 9d 4.1 

67510 Kapacita služeb a sociální 
práce  Klienti Výsledek 76 2013 120 2023 Ne 

55401 Počet podpořených zázemí pro 
služby a sociální práci  Zázemí Výstup 0 2013 4 2023 Ne 

55320 Průměrný počet osob využíva-
jících sociální bydlení Klienti Výsledek 65 2013 85 2023 Ne 

55310 Nárůst kapacity sociálních bytů Lůžka Výsledek 70 2013 90 2023 Ne 

55301 Počet podpořených bytů pro 
sociální bydlení  

Bytové 
jednotky Výstup 0 2013 15 2023 0 

Odůvodnění jakým způsobem byly hodnoty stanoveny: 
67510 – Vstupní hodnota indikátoru byla stanovena na základě údajů Registru poskytovatelů sociálních služeb, který obsahuje údaje o okamžité kapacitě registrovaných 
sociálních služeb. Pro sociální služby poskytované na území MAS Hlučínsko byla zjištěna kapacita 76 klientů. Cílová hodnota indikátoru 120 klientů pro kapacitu služeb a 
sociální práci v roce 2023 byla stanovena s ohledem na plánované rozšíření služeb dle komunitních plánů sociálních služeb a s ohledem na předpokládaný počet podpoře-
ných zázemí. Požadavek rovněž vychází z šetření zpracovaného v analytické části, ze stanovených strategických a specifických cílů a opatření strategické části SCLLD MAS 
Hlučínsko. 
55401 – Cílová hodnota indikátoru byla stanovena na 4 podpořená zázemí pro služby a sociální práci na základě šetření mezi poskytovateli sociálních služeb, komunitních 
plánů sociálních služeb obcí. Požadavek rovněž vychází ze šetření zpracovaného v analytické části, ze stanovených strategických a specifických cílů a opatření strategické 
části SCLLD MAS Hlučínsko. Průměrná cena za nákup, rekonstrukci či úpravu jednoho zázemí byla stanovena na základě zjištění obvyklé ceny a porovnáním s již realizova-
nými projekty podobného typu v daném místě a čase. Průměrná cena tak byla stanovena na cca 4,6 mil, tj. cca 4,4 mil Kč dotace (95% dotace) na jedno zázemí pro sociální 
služby a pro sociální práci. Celkové způsobilé výdaje opatření při 4 podpořených projektech dosahují 18,5 mil Kč, přičemž dotace činí 17,6 mil. Kč. 
55320 – Vstupní hodnota indikátoru byla stanovena na základě údajů zjištěných v dotazníku pro zástupce obcí. Byla zjištěna výchozí hodnota – průměrný počet 65 osob 
využívajících sociální bydlení. Cílová hodnota indikátoru 85 klientů v roce 2023 byla stanovena s ohledem na plánovanou vymezenou alokaci, která odpovídá vybudování 
15 sociálních bytů, v nichž se předpokládá bydlení pro 20 klientů. Požadavek rovněž vychází z šetření zpracovaného v analytické části, ze stanovených strategických a 
specifických cílů a opatření strategické části SCLLD MAS Hlučínsko. 
55310 – Vstupní hodnota indikátoru byla stanovena na základě údajů zjištěných v dotazníku pro zástupce obcí. Byla zjištěna kapacita 70 lůžek. Cílová hodnota indikátoru 
90 lůžek v roce 2023 byla stanovena s ohledem na plánovanou vymezenou alokaci, která odpovídá vybudování 15 sociálních bytů, v nichž se předpokládá bydlení pro 20 
osob. Požadavek rovněž vychází z šetření zpracovaného v analytické části, ze stanovených strategických a specifických cílů a opatření strategické části SCLLD MAS Hlučín-
sko. 
55301 – Na základě komunitního plánování byla stanovena cílová hodnota indikátoru ve výši 15 podpořených bytů příjemců. Průměrná cena byla stanovena na základě 
zjištěných záměrů v území a zjištěné průměrné ceny obdobných realizovaných projektů v daném místě a čase: cca 0,53 mil. Kč způsobilých výdajů, což odpovídá cca 0,5 mil 
Kč dotace na jeden projekt (95% dotace). Celkové způsobilé výdaje při 15 podpořených projektech dosahují cca 7,9 mil Kč, přičemž dotace činí 7,5 mil. Kč. 



 

  

Specifický cíl 
SCLLD 

Fiche/ 
Opatření 

SCLLD 

IDENTIFIKACE programu Identifikace indikátorů Hodnoty indikátorů 

Program 

Prioritní 
osa / 

Specifický 
cíl pro-
gramu 

Investiční 
priorita / 
Prioritní 
oblast 

Specifický 
cíl OP / 

Operace 
PRV 

Kód NČI 
2014+ Název indikátoru 

Měrná 
jednotka 

Typ 
indikátoru 

Výchozí 
hodnota 

Datum 
výchozí 
hodnoty 
(31. 12.) 

Cílová 
hodnota 

Datum 
cílové 

hodnoty  
(31. 12.) 

Milník 
31.12. 
2018 

P.1.3  
Pracovní  
příležitosti pro 
všechny skupi-
ny obyvatel  

IROP-3 
Vhodné 
podmínky 
pro sociální 
podnikání 

IROP 4 9d 4.1 

10411 Míra nezaměstnanosti osob s 
nejnižším vzděláním   % Výsledek 28,5 2012 22 2023 Ne 

10000 Počet podniků pobírajících 
podporu Podniky Výstup 0 2013 2 2023 0 

10400 Zvýšení zaměstnanosti 
v podporovaných podnicích FTE Výstup 0 2013 11 2023 Ne 

Odůvodnění jakým způsobem byly hodnoty stanoveny: 
10411 – Výchozí i cílová hodnota byly převzaty z indikátorů nastavených v rámci specifického cíle 4.1 IROP. 
10000 – Na základě komunitního plánování byla stanovena cílová hodnota indikátoru ve výši 2 podpořených podniků. Hodnota vychází ze zjištěného stavu sociálního 
podnikání na Hlučínsku (např. v klastru sociálních podniků není zastoupen ani jeden působící na území naší MAS), z analytické části SCLLD a z identifikovaných požadavků 
deklarovaných potenciálními příjemci podpory: celkové způsobilé výdaje při 2 podpořených projektech dosahují cca 4,7 mil Kč, přičemž dotace činí 4,5 mil. Kč (při 95% 
dotace). 
10400 – Cílová hodnota zvýšení zaměstnanosti o 11 úvazků vychází z průzkumu trhu a poptávky ze strany potenciálních zaměstnavatelů a z celkové situace na území MAS 
Hlučínsko, také vychází z počtu 2 podpořených sociálních podniků. 

S.4.1  
Dostupné, 
kvalitní a  
efektivní  
vzdělávání 

IROP-4 
Kvalitní 
podmínky 
pro vzdělá-
vání IROP 4 9d 4.1 

50020 Podíl tříletých dětí umístěných 
v předškolním zařízení   % Výsledek 77,3 2013 90,5 2023 Ne 

50030 Podíl osob předčasně opouště-
jících vzdělávací systém   % Výsledek 5,4 2013 5 2023 Ne 

50000 Počet podpořených vzděláva-
cích zařízení  Zařízení Výstup 0 2013 15 2023 0 

50001 
Kapacita podporovaných 
zařízení péče o děti nebo 
vzdělávacích zařízení 

Osoby Výstup 0 2013 225 2023 Ne 

Odůvodnění jakým způsobem byly hodnoty stanoveny: 
50020 – Výchozí i cílová hodnota byly převzaty z indikátorů nastavených v rámci specifického cíle 4.1 IROP. 
50030 – Výchozí i cílová hodnota byly převzaty z indikátorů nastavených v rámci specifického cíle 4.1 IROP. 
50000 – Na základě komunitního plánování byla stanovena cílová hodnota indikátoru ve výši 15 podpořených vzdělávacích zařízení, u nichž se budou realizovat stavební 
úpravy a vybavení učeben se zaměřením na klíčové kompetence a podporou rovného přístupu ke vzdělávání.  Na základě zkušeností s podobnými typy projektů ve škol-
ských zařízeních byla stanovena průměrná hodnota za jedno podpořené vzdělávací zařízení cca 1,05 mil Kč způsobilých výdajů, což odpovídá cca 0,99 mil Kč dotace na 
jeden projekt (95% dotace). Celkové způsobilé výdaje při 15 podpořených projektech dosahují cca 15,74 mil Kč, přičemž dotace činí 14,96 mil. Kč. 
50001 – Cílová hodnota Kapacity podporovaných zařízení péče o děti nebo vzdělávacích zařízení 225 osob vychází z počtu 15 podpořených vzdělávacích zařízení a 
z průměru 15 osob na jedno podpořené zařízení, jak bylo zjištěno z průzkumu oblasti a poptávky ze strany zařízení péče o děti a vzdělávacích zařízení. 



 

  

Specifický cíl 
SCLLD 

Fiche/ 
Opatření 

SCLLD 

IDENTIFIKACE programu Identifikace indikátorů Hodnoty indikátorů 

Program 

Prioritní 
osa / 

Specifický 
cíl pro-
gramu 

Investiční 
priorita / 
Prioritní 
oblast 

Specifický 
cíl OP / 

Operace 
PRV 

Kód NČI 
2014+ Název indikátoru 

Měrná 
jednotka 

Typ 
indikátoru 

Výchozí 
hodnota 

Datum 
výchozí 
hodnoty 
(31. 12.) 

Cílová 
hodnota 

Datum 
cílové 

hodnoty  
(31. 12.) 

Milník 
31.12. 
2018 

S.3.1  
Plnohodnotná 
a dostupná 
zdravotní a 
sociální péče 

OPZ-1  
Rozvoj  
a moderni-
zace sociál-
ních služeb 

OPZ 2 3 2.3.1 

67010 Využívání podpořených služeb.  Osoby Výsledek 0 2013 10 2023 Ne 

60000 Celkový počet účastníků Účastníci Výstup 0 2013 208 2023 Ne 

67001 Kapacita podpořených služeb Místa Výstup 0 2013 44 2023 Ne 

Odůvodnění jakým způsobem byly hodnoty stanoveny: 
67010 – Vzhledem k charakteru služeb na území MAS Hlučínsko nelze přesně stanovit počet osob s bagatelní podporou. Kvalifikovaným odhadem vycházejícím 
z aktuálních dostupných údajů vybraných služeb bylo stanoveno 5% z celkového počtu účastníků, tedy 10 osob. 
60000 – Cílová hodnota indikátoru Celkového počtu účastníků byla nastavena na 208 účastníků.  Hodnota vychází z komunitních plánů sociálních služeb a ze strategických 
plánů jednotlivých poskytovatelů na území MAS Hlučínsko, rovněž v souvislosti s nastavením kapacity podpořených služeb (stanovena na hodnotě 44). 
67001 – Cílová hodnota indikátoru Kapacity podpořených služeb byla nastavena na 44 míst. Tato hodnota vychází z explorace plánovaných okamžitých kapacit sociálních 
služeb na území MAS Hlučínsko v horizontu 7 let. Plánovaná okamžitá kapacita u jedné sociální služby činí průměrně 11 klientů. 

OPZ-2  
Rozvoj 
poradenství 
v oblasti 
sociálního 
vyloučení  
a sociálních 
služeb 

OPZ 2 3 2.3.1 

67010 Využívání podpořených služeb  Osoby Výsledek 0 2013 220 2023 Ne 

60000 Celkový počet účastníků Účastníci Výstup 0 2013 224 2023 Ne 

67001 Kapacita podpořených služeb Místa Výstup 0 2013 2  2023 Ne 

Odůvodnění jakým způsobem byly hodnoty stanoveny: 
67010 – Cílová hodnota indikátoru Využívání podpořených služeb je nastavena na 220 osob podle aktuálního stavu na území MAS Hlučínsko a dle zjištěné skutečné potře-
by v regionu. Při plánované podpoře vzniku 2 odborných sociálních poraden, při porovnání využití dosud jediné obdobné služby na území MAS (bezplatná právní poradna, 
která však není odborným sociálním poradenstvím dle zákona č. 108/2006 Sb.) a dle identifikovaných potřeb občanů jednotlivých obcí území předpokládáme průměrný 
počet 110 klientů jedné poradny ročně. 
60000 – Cílová hodnota celkového počtu účastníků byla nastavena na 224, je součtem předpokládaného počtu klientů, kteří ročně využijí služby, a plánovaného počtu 
odborných pracovníků, kteří budou v rámci opatření podpořeni. Počet odborníků vychází z šetření mezi potenciálními poskytovateli služeb a z poptávky po konkrétních 
tématech poradenství mezi zájemci o tyto služby, jak je poskytovatelé identifikovali. 
67001 – Cílová hodnota indikátoru Kapacity podpořených služeb byla nastavena na 2 místa. Jde o okamžitou kapacitu, jelikož předpokládané podpořené služby budou mít 
charakter individuálního poradenství. Tato hodnota vychází z explorace plánovaných okamžitých kapacit sociálních služeb na území MAS Hlučínsko v horizontu 7 let. 
 



 

  

Specifický cíl 
SCLLD 

Fiche/ 
Opatření 

SCLLD 

IDENTIFIKACE programu Identifikace indikátorů Hodnoty indikátorů 

Program 

Prioritní 
osa / 

Specifický 
cíl pro-
gramu 

Investiční 
priorita / 
Prioritní 
oblast 

Specifický 
cíl OP / 

Operace 
PRV 

Kód NČI 
2014+ Název indikátoru 

Měrná 
jednotka 

Typ 
indikátoru 

Výchozí 
hodnota 

Datum 
výchozí 
hodnoty 
(31. 12.) 

Cílová 
hodnota 

Datum 
cílové 

hodnoty  
(31. 12.) 

Milník 
31.12. 
2018 

P.1.3  
Pracovní  
příležitosti pro 
všechny skupi-
ny obyvatel  

OPZ-3  
Podpora 
zaměstna-
nosti 

OPZ 2 3 2.3.1 
62700 Účastníci zaměstnaní po ukon-

čení své účasti, včetně OSVČ Osoby Výsledek 0 2013 3 2023 Ne 

60000 Celkový počet účastníků  Účastníci Výstup 0 2013 15 2023 Ne 

Odůvodnění jakým způsobem byly hodnoty stanoveny: 
62700 – V návaznosti na opatření podpořená z IROP lze předpokládat průměrné náklady na jedno vytvořené pracovní místo (celý úvazek) 400.000 Kč. Při záměru použít na 
nově vytvořená pracovní místa polovinu alokace daného opatření byla jako indikátor stanovena 3 nově vytvořená pracovní místa. 
60000 – Hodnota indikátoru byla stanovena na základě posouzení potřeb a předpokládaných nákladů na projekty určené k podpoře zaměstnanosti – byly navrženy prů-
měrné náklady na jednoho účastníka projektu ve výši 150 000 – 180 000,- Kč. Na základě těchto alokací byla vzhledem k hodnotě celkových způsobilých výdajů (cca 2,6 mil 
Kč) nastavena hodnota indikátoru na 15 účastníků. 

OPZ-4  
Podpora  
a rozvoj 
sociálního 
podnikání 

OPZ 2 3 2.3.1 

62700 Účastníci zaměstnaní po ukon-
čení své účasti, včetně OSVČ Osoby Výsledek 0 2013 3 2023 Ne 

60000 Celkový počet účastníků Účastníci Výstup 0 2013 6 2023 Ne 

10212 Počet podpořených již existují-
cích sociálních podniků Organizace Výstup 0 2013 2 2023 Ne 

Odůvodnění jakým způsobem byly hodnoty stanoveny: 
62700 – Na základě šetření mezi zaměstnavateli a potenciálními zakladateli sociálních podniků byla stanovena hodnota 3 účastníků zaměstnaných po skončení své účasti. 
60000 – Vymezená alokace 1,06 mil Kč umožní účinně podpořit cca 6 pracovních míst, tzn. 3 pracovních míst v jednom sociálním podniku (předpokládá se podpora 2 
sociálních podniků). Hodnota byla odvozena z předpokládané podpory cca 160.000 - 180.000 Kč na jedno pracovní místo (jako referenční hodnota byla použita roční výše 
aktuální minimální mzdy vč. zákonných odvodů). 
10212 – Hodnota indikátoru byla nastavena na 2 podpořené podniky, a to v návaznosti na IROP, který předpokládá vznik 2 nových sociálních podniků. Podpora v rámci 
IROP přitom automaticky nepředpokládá zisk podpory prostřednictvím OPZ, ale vzhledem ke stavu a počtu sociálních podniků na území MAS Hlučínska je počet 2 podpo-
řených podniků optimální a adekvátní. Vychází se rovněž z alokace prostředků, která při předpokládané podpoře cca 160.000 - 180.000 Kč na jedno pracovní místo (jako 
referenční hodnota byla použita roční výše aktuální minimální mzdy vč. zákonných odvodů) umožní účinně podpořit cca 6 pracovních míst, tzn. 3 pracovních míst v jednom 
sociálním podniku. 
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indikátoru 

Výchozí 
hodnota 

Datum 
výchozí 
hodnoty 
(31. 12.) 

Cílová 
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(31. 12.) 

Milník 
31.12. 
2018 

S.3.1  
Plnohodnotná 
a dostupná 
zdravotní a 
sociální péče 

OPZ-5  
Podpora 
rodin 

OPZ 2 3 2.3.1 

50110 
Počet osob využívajících zaří-
zení péče o děti předškolního 
věku 

Osoby Výsledek 0 2013 15 2023 Ne 

60000 Celkový počet účastníků Účastníci Výstup 0 2013 50 2023 Ne 

50001 
Kapacita podpořených zařízení 
péče o děti nebo vzdělávacích 
zařízení 

Osoby Výstup 0 2013 24 2023 Ne 

Odůvodnění jakým způsobem byly hodnoty stanoveny: 
50110 – Hodnota indikátoru byla stanovena na základě posouzení kapacit a potřeb zajištění péče o děti a stanovené alokace cca 1 mil Kč, jež je určena na podporu dvou 
projektů. Dva projekty by měly být během realizace využity 50 osobami, z toho děti předškolního věku by měly tvořit skupinu 15 osob.  
60000 – Hodnota indikátoru byla stanovena na základě posouzení kapacit a potřeb zajištění péče o děti a stanovené alokace cca 1 mil Kč, jež je určena na podporu dvou 
projektů. Dva projekty by měly být během realizace využity 50 účastníky. 
50001 – Na základě zjištěných potřeb, komunitního plánování a stanovených minimálních (400 000,- Kč) a průměrných nákladů (500 000,- Kč) na realizaci opatření 
k provozování zařízení péče o děti a mládež, v tomto případě např. dětských skupin, příměstských táborů apod. budou podpořena 2 zařízení s okamžitou kapacitou 12 
osob v jednom zařízení. To znamená nastavení indikátoru na hodnotu 24 osob. 



 

  

Specifický cíl 
SCLLD 

Fiche/ 
Opatření 

SCLLD 

IDENTIFIKACE programu Identifikace indikátorů Hodnoty indikátorů 

Program 

Prioritní 
osa / 

Specifický 
cíl pro-
gramu 
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oblast 
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cíl OP / 
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Kód NČI 
2014+ Název indikátoru 

Měrná 
jednotka 

Typ 
indikátoru 

Výchozí 
hodnota 

Datum 
výchozí 
hodnoty 
(31. 12.) 

Cílová 
hodnota 

Datum 
cílové 

hodnoty  
(31. 12.) 

Milník 
31.12. 
2018 

P.2.2  
Konkurence-
schopné, 
rozvinuté a 
udržitelné 
zemědělství  

PRV-1  
Rovoj ze-
mědělských 
podniků 

PRV 19.2 6b 19.2.1 
94800 

Pracovní místa vytvořená 
v rámci podpořených projektů 
(Leader) 

Pracovní 
místa Výsledek 0 2013 1 2023 0 

93701 Počet podpořených podni-
ků/příjemců 

Podniky/ 
Příjemci Výstup 0 2013 18 2023 8 

Odůvodnění jakým způsobem byly hodnoty stanoveny: 
94800 – Na základě komunitního plánování je na fichi alokováno 8,58 mil. Kč dotace, což odpovídá cca 21,4 mil Kč způsobilých výdajů (dle konečné výše kofinancování), 
počítá se s realizací 18 projektů, předpokládá se tvorba 1 pracovního místa (v midtermu 0). 
93701 – Na základě komunitního plánování byla stanovena cílová hodnota indikátoru ve výši 18 podpořených příjemců. Průměrná cena byla stanovena na základě zjiště-
ných záměrů v území a zjištěné průměrné ceny obdobných realizovaných projektů v daném místě a čase:  cca 1,2 mil Kč, což odpovídá cca 0,5 mil Kč dotace na jeden 
projekt (záleží na výši kofinancování, zde byla počítána 40% dotace). Celkové způsobilé výdaje fiche dosahují cca 21,4 mil Kč, přičemž dotace činí 8,58 mil. Kč. 

PRV-2  
Podpora 
zpracování 
zemědělské 
produkce 

PRV 19.2 6b 19.2.1 
94800 

Pracovní místa vytvořená 
v rámci podpořených projektů 
(Leader) 

Pracovní 
místa Výsledek 0 2013 1 2023 0 

93701 Počet podpořených podni-
ků/příjemců 

Podniky/ 
Příjemci Výstup 0 2013 3 2023 1 

Odůvodnění jakým způsobem byly hodnoty stanoveny: 
94800 – Na základě komunitního plánování je na fichi alokováno 3,1 mil. Kč dotace, což odpovídá cca 7,7 mil Kč způsobilých výdajů (záleží na výši kofinancování, zde byla 
počítána 40% dotace), počítá se s realizací 3 projektů, předpokládá se s tvorbou 1 pracovního místa (v midtermu 0). 
93701 – Na základě komunitního plánování byla stanovena cílová hodnota indikátoru ve výši 3 podpořených příjemců . Průměrná cena byla stanovena na základě zjiště-
ných záměrů v území a zjištěné průměrné ceny obdobných realizovaných projektů v daném místě a čase:  cca 2,6 mil Kč, což odpovídá cca 1 mil Kč dotace na jeden projekt 
(záleží na výši kofinancování, zde byla počítána 40% dotace). Celkové způsobilé výdaje fiche dosahují cca 7,7 mil Kč, přičemž dotace činí cca 3,1 mil. Kč. 

K.1.1  
Hodnotná a 
pestrá sídelní a 
volná krajina 

PRV-3  
Obnova 
zemědělské 
infrastruk-
tury 

PRV 19.2 6b 19.2.1 93701 Počet podpořených podni-
ků/příjemců 

Podniky/ 
Příjemci Výstup 0 2013 1 2023 1 

Odůvodnění jakým způsobem byly hodnoty stanoveny: 
93701 – Na základě komunitního plánování byla stanovena cílová hodnota indikátoru ve výši 1 podpořeného příjemce.  Byla stanovena alokace  ve výši  celkových způsobi-
lých výdajů cca 1,9 mil Kč, což odpovídá cca 1,2 mil Kč dotace (záleží na výši kofinancování, zde byla počítána 85% dotace). 



 

  

Specifický cíl 
SCLLD 
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Opatření 

SCLLD 

IDENTIFIKACE programu Identifikace indikátorů Hodnoty indikátorů 
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Specifický 
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priorita / 
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(31. 12.) 

Cílová 
hodnota 

Datum 
cílové 

hodnoty  
(31. 12.) 

Milník 
31.12. 
2018 

P.2.1  
Prosperující a 
konkurence-
schopné firmy 

PRV-4  
Podpora 
podnikání 
na venkově 

PRV 19.2 6b 19.2.1 
94800 

Pracovní místa vytvořená 
v rámci podpořených projektů 
(Leader) 

Pracovní 
místa Výsledek 0 2013 2 2023 0 

93701 Počet podpořených podni-
ků/příjemců 

Podniky/ 
Příjemci Výstup 0 2013 12 2023 6 

Odůvodnění jakým způsobem byly hodnoty stanoveny: 
94800 – Na základě komunitního plánování je na fichi alokováno 7,2 mil. Kč dotace, což odpovídá cca 17,9 mil Kč způsobilých výdajů (záleží na výši kofinancování, zde byla 
počítána 40% dotace), počítá se s realizací 12 projektů, předpokládá se tvorba 2 pracovních míst (v midtermu 0). 
93701 – Na základě komunitního plánování byla stanovena cílová hodnota indikátoru ve výši 12 podpořených příjemců.  Průměrná cena byla stanovena na základě zjiště-
ných záměrů v území a zjištěné průměrné ceny obdobných realizovaných projektů v daném místě a čase:  cca 1,5 mil Kč, což odpovídá cca 0,6 mil Kč dotace na jeden 
projekt (záleží na výši kofinancování, zde byla počítána 40% dotace). Celkové způsobilé výdaje fiche dosahují cca 17,9 mil Kč, přičemž dotace činí cca 7,2 mil. Kč. 

S.1.5  
Péče o kulturní 
dědictví 

PRV-5  
Projekty 
spolupráce 

PRV 19.3 6b 19.3.1 92 501 Celkové veřejné výdaje (0.1) EUR Výstup 0 2013 52629,6 2023 37778 

Odůvodnění jakým způsobem byly hodnoty stanoveny: 
92501 – Indikátory nejsou metodikou u této fiche stanoveny. Proto byl zvolen výše uvedený indikátor. Hodnota indikátoru 52629,6 Eur (1 421 000,- Kč, při kurzu 27 Kč/Eur 
k 10.2.2016) vychází z alokace určené na realizaci opatření v rámci operace 19.3.1 Příprava a provádění činností spolupráce místní akční skupiny. 

 
 
 
 
 
 



 

  

5.1.4 Financování podle programů a ESI fondů 
Tabulka 64: Indikátory podle jednotlivých specifických cílů a opatření SCLLD 

Fond Program Příspěvek Unie  
(tis. Kč) 

Národní spolufina-
cování  
(tis. Kč) 

Podpora 
(tis. Kč) 

EFRR 
IROP 90 556,00 0,00 90 556,00 

Celkem EFRR 90 556,00 0,00 90 556,00 

ESF 
OPZ  8 969,20 0,00 8 969,20 

Celkem ESF 8 969,20 0,00 8 969,20 

EZFRV 
PRV 16 393,50 5 464,50 21 858,00 

Celkem EZFRV  16 393,50 5 464,50 21 858,00 
 



 

  

5.2 Mapa území a seznam obcí 
Obrázek 15: Mapa území MAS Hlučínsko 

 
Seznam obcí MAS Hlučínsko (tučně jsou vyznačena města): 
Bělá 
Bohuslavice 
Bolatice 
Darkovice 
Děhylov 

Dobroslavice 
Dolní Benešov 
Hať 
Hlučín 
Hněvošice 

Chlebičov 
Chuchelná 
Kobeřice 
Kozmice 
Kravaře 

Ludgeřovice 
Markvartovice 
Oldřišov 
Píšť 
Rohov 

Služovice 
Strahovice 
Sudice 
Šilheřovice 
Štěpánkovice 

Třebom 
Velké Hoštice 
Vřesina 
Závada 



 

  

5.3 Popis postupu zapojení komunity do vypracování strate-
gie 

Zpracování SCLLD MAS Hlučínsko probíhalo podle zásad komunitního plánování. Na tomto složitém a dlouho-
dobém procesu se podíleli zaměstnanci MAS Hlučínsko, místní a externí odborníci, starostové obcí, podnikate-
lé, zástupci NNO, církví a široká veřejnost. Základem řešitelského týmu byli pracovníci MAS Hlučínsko – Mgr. 
Radim Lokoč, PhD. a Mgr. Dagmar Quisková, důležitými spoluautory byli členové Programového výboru – ředi-
tel Charity Hlučín Mgr. Lukáš Volný a předseda MAS Ing. Josef Teuer, externí poradci jako např. za veřejnou 
správu starosta obce Bolatice, předseda Sdružení obcí Hlučínska a poslanec Mgr. Herbert Pavera, 
k problematice životního prostředí přispěli Mgr. Zdeněk Frélich, Mgr. Veronika Frélichová  a Ing. Adrian Czer-
níik, k tématům spojeným s životem v obcích historik a  ředitel Muzea Hlučínska Mgr. Metoděj Chrástecký, 
bývalý děkan hlučínského děkanátu Mons. Msg.  Jan Svoboda, manažerka Sdružení obcí Hlučínska Mgr. Lenka 
Osmančíková, zpracovatelé strategií území správních obvodů ORP Hlučín a Kravaře  Bc. et Bc. Hana Paverová, 
Jana Teichmannová, Ing. Petr Ruhswurm, Mgr. David Adamec, zaměstnankyně MAS Petra Tomíčková a další 
odborníci a aktéři z regionu. 
Komunitní přístup procházel všemi fázemi zpracování strategie, kdy byly voleny různé způsoby zapojení odbor-
níků, místních aktérů i široké veřejnosti – dotazníky, řízené rozhovory, konzultace a připomínkování formou 
komentované diskuse a mailové korespondence, setkání pracovních skupin atd. Komunitní způsob tvorby stra-
tegie bude nejlépe patrný na popisu jednotlivých fází zpracování strategie: 

1. Sběr podkladů pro analytickou část vycházel z dat a statistických údajů o jednotlivých obcích uveřejně-
ných v dokumentech a databázích Českého statistického úřadu, Moravskoslezského kraje, Ministerstva 
práce, strategických dokumentů a z jiných zdrojů. Následně byly tyto informace verifikovány a doplněny 
zástupci obcí a jiných dotčených subjektů, případně dalšími aktéry v území, kteří projevili zájem o zapo-
jení do tvorby SCLLD. Takto zapojení aktéři mohli doplnit další informace, vyjádřit své potřeby a podněty. 

2. V říjnu 2012 se tehdejší Programový výbor rozhodl rozdělit zodpovědnost za komunitní zpracování jed-
notlivých oblasti do gesce členů výboru. Potřeby aktérů v území, které byly postupně shromažďovány, 
byly v průběhu dvou let projednávány na jednáních výkonného orgánu. Doloženo v dokumentech na 
webových stránkách MAS:  
http://mashlucinsko.cz/pdf/pv_29_10_12.pdf, http://mashlucinsko.cz/pdf/pv_2_5_13.pdf, 
http://mashlucinsko.cz/pdf/pv_4_6_13.pdf, http://mashlucinsko.cz/pdf/pv_10_10-13.pdf, 
http://mashlucinsko.cz/uploads/files/zapisy-ze-schuzi/pv/2014/Zapis_PV-28_4_%202014.pdf, 
http://novy.mashlucinsko.cz/uploads/files/zapisy-ze-schuzi/pv/2014/Zapis_PV-12_%208_%202014.pdf  

3. Pro dosažení hlubšího popisu problematiky byly využívány dokumenty vzniklé komunitním plánováním 
v rámci předešlých nebo současně probíhajících projektů, se zpracovateli a aktéry byly tyto informace 
dále konzultovány a prohlubovány v rámci pracovních jednání. Významný spolutvůrce těchto dokumen-
tů – Mgr. Lukáš Volný (Charita Hlučín) se velkou měrou podílel na komunitním plánování zaměřeném na 
problematiku sociálních služeb a občanské vybavenosti na venkově, v SCLLD byly zúročeny jeho dlouho-
leté zkušenosti. Podobně významná byla pro tvorbu SCLLD spolupráce s řešitelskými týmy SO ORP Hlučín 
a Kravaře (Strategie území správního obvodu ORP Kravaře/Hlučín v oblasti předškolní výchovy a základ-
ního školství, sociálních služeb, odpadového hospodářství a bezpečnosti a krizového řízení) a společně 
probíhala jednání, setkávání a tvorba dotčených oblastí. Veškeré dokumenty k tvorbě CLLD a komunit-
nímu plánování byly pravidelně zveřejňovány na webových stánkách:  
http://mashlucinsko.cz/dokumenty/komunitni-projednavani/,  
http://www.hlucin.cz/pro-obcany/komunitni-planovani-2/struktura-kp/struktura.html, 
http://www.hlucin.cz/pro-obcany/komunitni-planovani-2/dokumenty/dok.html  

4. Zejména z důvodu zajištění správné interpretce statistických dat, doplnění analýzy o problémy v území a 
zjištění záměrů a potřeb byl v roce 2012 zveřejněn dotazník pro starosty jednotlivých obcí. Vyhodnocení 
bylo zveřejněno a v roce 2015 proběhly řízení rozhovory se starosty zaměřené aktualizaci dříve uvede-
ných problémů a potřeb, na celou problematiku rozvoje Hlučínska, včetně stanovení priorit rozvoje.  

5. Na podzim a v zimě roku 2014 proběhlo dotazníkové šetření, v němž byli cílovou skupinou aktéři 
v území, tzn. podnikatelé, zástupci NNO a občané. Výstupy dotazníkového šetření byly interpretovány a 
zahrnuty do analýzy  

6. V průběhu zpracování SCLLD bylo zorganizováno několik pracovních setkání nejen v rámci komunitního 
plánování pořádaného MAS – členské schůze, workshopy a kulaté stoly s odborníky a aktéry z území, ale 



 

  

také ve spolupráci se Sdružením obcí Hlučínska, kdy byly zástupcům obcí představovány výstupy analy-
tické a návrhové části, vytvářeny a verifikovány SWOT analýz, společně diskutovány a stanovovány cíle, 
priority a opatření. Doloženo v dokumentech na webových stránkách:  
http://mashlucinsko.cz/pdf/info_seminar-2013.pdf, http://mashlucinsko.cz/aktualne-z-
mas/archiv/2014/?detail=122, http://mashlucinsko.cz/aktualne-z-mas/archiv/2014/?detail=141 

7. Na všech jednáních členů MAS Hlučínsko (Členská schůze, Programový výbor), na společných jednáních 
institucí v regionu (Sdružení obcí Hlučínska, SO ORP Kravaře, SO ORP Hlučín) byl vždy projednáván po-
stup zpracování. Připravené pracovní materiály a výstupy z práce zpracovatelů a z komunitních plánová-
ní byly zveřejňovány na webových stránkách:  
http://novy.mashlucinsko.cz/uploads/files/zapisy-ze-schuzi/cs/Z%C3%A1pis%20%C4%8CS%2014_11_ 
2013. pdf, http://mashlucinsko.cz/dokumenty/zapisy_ze_schuzi/zapisy_ze_schuzi_2014/ - 12. 5. 2014 + 
20. 11. 2014, http://mashlucinsko.cz/uploads/files/zapisy-ze-schuzi/cs/2015/Za% CC%81pis%20z%20C% 
CC%8CS%207 _12_2015.pdf 

8. V srpnu 2014 byla zveřejněna první verze SCLLD s připomínkovými listy a tyto dokumenty byly také za-
slány členům, organizacím a partnerům. Doloženo na webových stránkách MAS: 
http://mashlucinsko.cz/aktualne-z-mas/archiv/2014/?detail=134, 
http://mashlucinsko.cz/dokumenty/komunitni-projednavani/  

9. Po vypořádání připomínek a dopracování dalších částí strategie (zejména doplnění návrhové a imple-
mentační části) následovala dvě setkání pracovních skupin – 8. 10. 2015 a 4. 11. 2015 ve Velkých Hošti-
cích, kde byly hlavním tématem programové rámce operačních programů (IROP, OPZ a PRV). Společnými 
silami zúčastněných byly stanoveny: priority a alokace v jednotlivých opatřeních, finanční plán a nasta-
vení indikátorů. Pracovních skupin se zúčastnili zástupci z řad starostů obcí, zemědělců, neziskových or-
ganizací a další aktéři z území Hlučínska. Výstupy z těchto komunitních projednávání posloužily 
k dokončení SCLLD. Zpracovaný dokument byl rozeslán prostřednictvím mailů členům MAS a všem dal-
ším aktérům, kteří se zapojili do přípravy SCLLD, zároveň byl zveřejněn na webových stránkách MAS: 
http://mashlucinsko.cz/dokumenty/zakladni_dokumenty/clld/ 

 
Odpovědnost za aktivity provádění při tvorbě SCLLD nese Programový výbor. Hlavní část realizace strategických 
rámců budou provádět především pracovníci kanceláře MAS Hlučínsko v čele s vedoucím pracovníkem pro 
SCLLD. Také při realizaci SCLLD se počítá s participací členů MAS, odborníků a dobrovolníků z území.  
 



 

  

Obrázek 16: Zveřejňování dokumentů pro komunitní projednávání a verzí SCLLD na webových stránkách MAS 

 
Zdroj: Web MAS Hlučínsko 2016 
 
 



 

  

5.4 Analýza rizik 

5.4.1 Organizační rizika 
Tabulka 65: Vymezení organizačních rizik  
Druh rizika  Pravděpodobnost/ 

četnost výskytu 
Závažnost rizika  Návrh řešení / předcházení / eliminace rizika  

Nedostatky v práci pro-
jektového týmu  

Malá  Významná  Organizace má zajištěný projektový tým, jenž velikostí a charakterem odpovídá potřebám. V 
týmu jsou pracovníci s bohatými a dlouholetými zkušenostmi s fungováním MAS a regionálním 
rozvojem. K předcházení a eliminaci rizika přispěje vzdělávání zaměstnanců MAS a výměna 
zkušeností se zaměstnanci dalších MAS a jiných orgánů. Případné doplnění projektového týmu 
by mělo probíhat na základě doplnění profesního zaměření, jež je v MAS postrádáno, a jež bude 
efektivně využito při chodu MAS a při implementaci SCLLD. 

Nedodržování termínů  Malá Významná  Pracovníci mají zkušenosti s vedením pracovního kolektivu, implementací a evaluací činnosti 
MAS. K předcházení a eliminaci rizika přispěje dobrá komunikace týmu, vytvoření harmonogra-
mu postupu prací při řešení projektů, chodu kanceláře atd. 

Nesoudržnost členů a 
rozpad členské základny 
MAS 

Malá Významná Členská základna MAS je dlouhodobě poměrně stabilní, k odchodu členů v posledních letech 
nedocházelo. Mezi jednotlivými zájmovými skupinami i členy probíhá dobrá komunikace a spo-
lupráce při naplňování cílů MAS. Zejména z důvodu nedosažení naplánovaných záměrů členů by 
mohlo docházet k nesoudržnosti a odchodu členů. K předcházení a eliminaci rizika přispěje 
dobrá komunikace se členy, zapojení do komunitního plánování při tvorbě SCLLD a řízení organi-
zace. 

Nehlášení změn v pro-
jektech 

Malá Významná  Včasná a důrazná komunikace pracovníků MAS s jednotlivými žadateli a partnery pomůže pře-
dejít zpoždění hlášení o změnách v projektech.  

Neplnění implementace 
strategie 

Malá Významná  Implementační postupy vychází z metodických pokynů a rovněž byly nastaveny na základě zku-
šeností, které měla MAS s implementací v předchozím programovém období. Jelikož byly postu-
py implementace konzultovány a posuzovány, lze očekávat jejich optimální nastavení. 
K předcházení a eliminaci rizika přispěje také vzdělávání zaměstnanců MAS a výměna zkušeností 
se zaměstnanci dalších MAS a zástupci jiných orgánů (MMR, SZIF atd.). 

Nezajištění udržitelnosti 
projektů 

Malá  Významná  Dodržení udržitelnosti je nezbytnou povinností projektů kontrolovanou pracovníky MAS na 
místě jak během realizace, tak po ukončení projektu. O podmínkách udržitelnosti je příjemce 
informován v podmínkách dotace i pracovníky MAS.  

 



 

  

5.4.2 Věcná rizika 
Tabulka 66: Vymezení věcných rizik 
Druh rizika  Pravděpodobnost/ 

četnost výskytu 
Závažnost rizika  Návrh řešení / předcházení / eliminace rizika 

Nedostatečné materiální 
zabezpečení činnosti 
MAS  

Střední   Významná Realistické naplánování materiálního zabezpečení činnosti MAS spojené se stanovením zodpo-
vědnosti a s pravidelnou kontrolou.  

Nedodržené časového a 
finančního plánu  

Malá Významná  Realistické nastavení časového a finančního plánu spojené se stanovením zodpovědnosti a s 
pravidelnou kontrolou včasného a správného naplňování realizace projektů a strategie. 

Nedostatečná propagace 
SCLLD  

Malá Významná  Informace o SCLLD jsou pravidelně aktualizovány na webu a facebooku MAS, předávány místním 
aktérům v rámci informačních akcí a školení. K eliminaci rizika přispěje zefektivnění komunikace 
v území MAS, využití informačních kanálů prostřednictvím členských obcí. 

Malé povědomí potenci-
onálních žadatelů o 
možnostech čerpání 
dotací přes MAS  

Malá 
 

Významná Informace o možnostech získání podpory z operačních programů prostřednictvím MAS jsou 
pravidelně aktualizovány na webu a facebooku MAS, předávány místním aktérům v rámci in-
formačních akcí a školení. K eliminaci rizika přispěje zefektivnění komunikace v území MAS, 
využití informačních kanálů prostřednictvím členských obcí. 

Nedostatečná poptávka 
po realizaci opatření  

Střední Kritická  Opatření navržená a schválená v jednotlivých programových rámcích vychází ze zjištěných zá-
měrů místních aktérů zjištěných v rámci komunitního plánování. V době, kdy probíhalo komu-
nitní plánování a byly stanovovány priority jednotlivých opatření a alokace, nebyla ještě známa 
všechna pravidla, tudíž nemohla být v některých případech jasně stanovena poptávka v území. 
Proto by měl být zajištěn soulad mezi nabídkou opatření a poptávkou ze strany potenciálních 
žadatelů. K eliminaci rizika přispěje zefektivnění komunikace v území MAS, poskytování infor-
mací a vzdělávání zájemců o podpory. 

Nesplnění nastavených 
indikátorů  

Střední Významná  Nastavení monitorovacích ukazatelů, tzn. indikátorů v návrhové části strategie a 
v programových rámcích bylo provedeno z potřeb vymezených v komunitně vytvořené strategii 
a na základě pravidel jednotlivých operačních programů. Hodnoty indikátorů byly nastaveny tak, 
aby jejich splnění bylo maximálně realistické.  Z jejich nedodržení plynou sankce. K předcházení 
a eliminaci rizika přispěje informování a dobrá komunikace s žadateli, důslednost při výběru a 
administraci projektů. 

 
 



 

  

5.4.3 Finanční rizika 
Tabulka 67:Vymezení finančních rizik 
Druh rizika  Pravděpodobnost/ 

četnost výskytu 
Závažnost rizika  Návrh řešení / předcházení / eliminace rizika  

Neschválení SCLLD řídí-
cími orgány  

Malá  Kritická Schválení SCLLD všemi zainteresovanými řídícími orgány je předpokladem implementace. 
V tomto ohledu postupuje MAS odpovědně při zpracování Strategie komunitně vedeného míst-
ního rozvoje a všech požadovaných příloh dle odpovídající metodiky a na základě seminářů a 
konzultací s dotčenými orgány. Tým MAS má dostatek zkušeností s tvorbou strategických  plánů, 
jejich implementací i s komunitním plánováním.  Potenciální nedostatky budou odstraněny 
v rámci administrativní kontroly.  

Neproplacení výdajů 
spojených 
s administrováním  

Malá  Významná  V projektovém týmu jsou pracovníci s bohatými a dlouholetými zkušenostmi s administrováním 
činnosti MAS. K předcházení a eliminaci rizika přispěje nastavení systému kontroly, vzdělávání 
zaměstnanců MAS a výměna zkušeností se zaměstnanci dalších MAS a jiných orgánů.  

Chybějící finanční pro-
středky na chod MAS či 
realizaci projektů 

Malá Kritická  
 

Souběžné řešení několika aktivit a projektů klade vyšší nároky na finanční prostředky, včetně 
kofinancování a předfinancování. Činnosti MAS jsou dlouhodobě plánovány, kdy je vytvářen pro 
každou aktivitu harmonogram s rozpočtem projektu. Zároveň jsou stanoveny prostředky na 
financování a předfinancování a určeny osoby zodpovědné za realizaci. 

Změny ve spolufinanco-
vání  

Střední  Významná  Ačkoli je u jednotlivých operačních programů stanovena míra dotace, může dojít k mírné změně, 
případně může být část výdajů označena jako nezpůsobilá. Je potřeba počítat s rezervou na 
případné nezpůsobilé výdaje, a tudíž s vyšší finanční spoluúčastí.  

Nedostatečné a zpoždě-
né čerpání alokace pro-
gramových rámců  

Střední Významná  Tvorba programových rámců, včetně rozdělení alokací do jednotlivých opatření vycházela ze 
znalostí místních poměrů a plánovaných projektů potencionálních žadatelů. Je možné, že někte-
ří z potenciálních žadatelů nebudou připraveni nebo ochotni své projekty realizovat. Pro před-
cházení nedostatečného a opožděného čerpání dotačních podpor s potřeba se zaměřit na 
vyhledávání a informování možných žadatelů a na případnou aktualizaci odpovídající části  
SCLLD. 

 



 

  

5.4.4 Právní rizika  
Tabulka 68: Vymezení právních rizik  
Druh rizika  Pravděpodobnost/ 

četnost výskytu 
Závažnost rizika  Návrh řešení / předcházení / eliminace rizika 

Nedodržení podmínek 
dotačních titulů  

Malá Kritická   Dodržování podmínek a průběžnou kontrolu jejich dodržování má na starosti zodpovědný pra-
covník z realizačního týmu MAS. Případné změny budou předem konzultovány s poskytovatelem 
dotace.  

Nedodržení Pokynů pro 
zadávání veřejných zaká-
zek  

Malá Kritická   Realizačním týmem MAS bude vyžadování a kontrolováno, aby žadatel postupoval v souladu 
s pokyny pro zadávání dle platných zákonů a dále v souladu s metodikou zadávání veřejných 
zakázek dle metodiky poskytovatele dotace. Stejně bude postupovat MAS při zadávání veřej-
ných zakázek.  

Nedodržení právních 
norem ČR a EU  

Malá  Významná  Na všech úrovních bude vyžadováno dodržování právních norem ČR a EU. Za průběžnou kontro-
lu dodržování norem bude v týmu přímo zodpovědná osoba ze strany MAS.  

Nereagování na změny 
legislativy a dotačních 
podmínek 

Střední Významná Realizační tým MAS bude sledovat dění v oblasti legislativy, podmínek a pravidel dotačních 
titulů, informovat a vzdělávat současné a potenciální žadatele a komunikovat s řídícími orgány. 

 



 

236 
 

5.5 Čestné prohlášení  
 
 
 
Já, níže podepsaný 
Ing. Josef Teuer 
bytem: Dvořákova 173, 747 31 Velké Hoštice 
datum narození: 11. prosince 1955 
 
jako zastupující při výkonu funkce předsedy Místní akční skupiny Hlučínsko z.s., 
Hoštická a.s., IČ: 25844164 
 
 
 
tímto čestně prohlašuji, že údaje uvedené v žádosti o podporu integrované strategie komunitně 
vedeného místního rozvoje jsou pravdivé a údaje uvedené v žádosti o podporu integrované strategie 
jsou shodné s údaji poskytnutými SZIF v rámci procesu standardizace MAS. 
 
 
 
 
 
 
 
 

………………………………………………………. 
Ing. Josef Teuer 

   předseda Místní akční skupiny Hlučínsko z.s. 
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5.6 Seznam členů Místní akční skupiny Hlučínsko 
Tabulka 69: Stav členské základny k 31.12. 2015. 
Zájmová skupina Zemědělci 

23 členů, 38,3 % z členů MAS 

Název Sídlo IČ Email 
Agroland spol.s.r.o. Svobody 559, 747 28 Štěpánkovice 49609378 agroland@volny.cz 
AGROZEA, spol. s r.o. U Dvora 4, 748 01 Hlučín-Darkovičky 48400033 agrozea@volny.cz 
Ceta spol.s.r.o. Slezská 776, 747 27 Kobeřice 49608738 pavel.veselsky@cetasro.cz 
Emil Kašný - SHR Slezská 647/87, 747 27 Kobeřice 42077737 romeor@centrum.cz 
Empresa s.r.o. Poštovní 79, 747 22 Dolní Benešov 25388975 empresa@tiscali.cz 
Hoštická a.s. Výhon 182, 747 31 Velké Hoštice 25844164 j.teuer@centrum.cz 
Hřebčín Albertovec s.r.o Albertovec 297, 747 28 Štěpánkovice 26875551 josef.hajek@hajekas.cz 
Ing. Alfons Laňka Pionýrská 1232/34, 748 01 Hlučín 42043921 alfons.lanka@seznam.cz 
Ing. Jan Hanzlík Opavská 3, 747 35 Hněvošice 43597581 ing.hanzlik@seznam.cz 
Ing. Jiří Thiemel, Ph.D. Moravská 45/24, 748 01 Hlučín 65151399 jthiemel@centrum.cz 
Ing. Karel Veverka Polní 396, 747 19 Bohuslavice 40355888 k.veverka@iol.cz 
Ing. Zbyněk Kašing Petra Bezruče 11, 748 01 Hlučín 43599800 kasing@country-chem.cz 
Jiří Glenz Na Chromině 775/48 B, 747 16 Hať 73366862 jglenz@seznam.cz 
Jiří Mucha Záhumenní 61, 747 21 Kravaře-Kouty 73366374  
Josef Kocián Pod dráhou 342/2, 747 21 Kravaře 13601822 Farma.kouty@quick.cz 
Moravecká odbytová 
s.r.o Moravec 293, 747 22 Dolní Benešov 27769321 opavice@opavice.cz 

Obchodní družstvo 
vlastníků Oldřišov Opavská 42, 747 33 Oldřišov 47676477 predseda@odvoldrisov 

Ondřej Kostelník Na Chromině 167, 747 16 Hať 73366684 ondrasekkostel-
nik@seznam.cz 

Opavice a.s. Moravec 293, 747 22 Dolní Benešov 25375245 opavice@opavice.cz 
Pavel Richter Záhumenní 1485/61, 747 21 Kravaře 10625763 pavel.richter@opavice.cz 
Petr Kocián Pod drahou 2, 747 21 Kravaře-Kouty 73060127 kocianpetr@seznam.cz 
POLNOST spol.s.r.o. Hanůvka 617/2, 747 21 Kravaře 48394904 heda.mik@post.cz 
Zemědělské družstvo 
Hněvošice Opavská 18, 747 35 Hněvošice 47676507 sevcik.j@seznam.cz 

 
 
Zájmová skupina: Veřejnost  

29 členů, 48,3 % z členů MAS 

Obec Adresa IČ Email 
Bělá čp. 150, 747 23 Bělá 00534650 starosta@obecbela.cz 
Bohuslavice Poštovní 119, 747 19 Bohuslavice 00299839 starosta@bohuslavice.eu 
Bolatice Hlučínská 3, 747 23 Bolatice 00299847 starosta@bolatice.cz 
Darkovice Dlouhá 37, 747 17 Darkovice 00635456 obecdarkovice@volny.cz 
Děhylov Výstavní 17, 747 94 Děhylov 00635464 starosta@dehylov.cz 

Dobroslavice Slezská 260/3 A, 747 94 Děhylov 00849731 obec.dobroslavice@sezna
m.cz 

Dolní Benešov Hájecká 65, 747 22 Dolní Benešov 00299979  starosta@dolnibenesov.cz 
Hať Lipová 357/86, 747 16 Hať 00635511 starosta@obechat.cz 
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Hlučín Mírové náměstí 23, 748 01 Hlučín 00300063 starosta@hlucin.cz 
Hněvošice Opavská 170, 747 35 Hněvošice 00300071 hnevosice@hnevosice.cz 
Chlebičov Hlavní 65, 747 31 Chlebičov 00533947 starosta@chlebicov.cz 
Chuchelná Mírová 23, 747 24 Chuchelná 0030016 starosta@chuchelna.com 
Kobeřice Slezská 195/53, 747 27 Kobeřice 00300241 starosta@koberice.cz 

Kozmice Poručíka Hoši 528/2C, 747 11 Kozmi-
ce 00849961 obec@kozmice.cz 

Kravaře Náměstí 43, 747 21 Kravaře 00300292 starostka@kravare.cz 

Ludgeřovice Markvartovická 48/52, 747 14 Ludge-
řovice 00300390 starosta@ludgerovice.cz 

Markvartovice Šilheřovická 491, 747 14 Markvarto-
vice 00300411 staros-

ta@markvartovice.cz 
Oldřišov  Slezská 135, 747 33 Oldřišov 00300527 starosta@oldrisov.cz 
Píšť Opavská 58/2, 747 18 Píšť 00300560 starosta@pist.cz 
Rohov Hlavní 180, 747 25 Rohov 00635499  starosta@rohov.cz 
Služovice čp. 135, 747 28 Služovice 00300675 starosta@služovice.cz 
Strahovice Strahovice 190, 747 24 Strahovice 00534668 strahovice@cbox.cz 
Sudice Nám.P.A.Jureczky 13, 747 25 Sudice 00300713 starosta@obecsudice.cz 
Šilheřovice Střední 305, 747 15 Šilheřovice 00300730 starosta@silherovice.cz 
Štěpánkovice Slezská 13, 747 28 Štěpánkovice 00300756 starosta@stepankovice.cz 
Třebom čp. 3, 747 25 Třebom 00635481 outebom@volny.cz 
Velké Hoštice Zámecká 195, 747 31 Velké Hoštice 00300845 info@hostice.cz 

Vřesina 21. dubna 247/1, 747 20 Vřesina 00635545 starosta@vresina-u-
hlucina.cz 

Závada čp. 106, 747 19 Závada 00635553 obec@závada.cz 
 
 
Zájmová skupina: Církve a sociální služby  

5 členů, 8,3 % z členů MAS 

Název Sídlo IČ Email 

Charita Hlučín U Bašty 275/3, 748 01 Hlučín 44941960 
lu-
kas.volny@charitahlucin.c
z 

ŘKF Dolní Benešov nám. Cypriána Lellka 74, 747 22 Dolní 
Benešov 45236917 rkf.dolnibenesov@doo.cz 

ŘKF Hať Kostelní 6/12, 747 16 Hať 47810599 rkf.hat@doo.cz 
ŘKF Hlučín Farní 7/284, 748 01 Hlučín 47810386 rkf.hlucin@gmail.cz 

ŘKF Ludgeřovice Markvartovická 80/58, 747 14 Ludge-
řovice 48003590 rkf.ludgerovice@doo.cz 

 
 
Zájmová skupina: Volnočasová sdružení 

3 členové, 5 % z členů MAS 

Název Sídlo IČ Email 
Dětský ranč Hlučín Celní 10 b, 748 01 Hlučín 66144400 dudek@detskyranc.inf 
KONDOR, skup. VESMÍR 
Bolatice Svobody 238, 747 23 Bolatice 47815931 tz.vesmir@centrum.cz 

Pony klub Kobeřice o. s. Hlučínská 785, 747 27 Kobeřice 22710205 libor.66@seznam.cz 



 

239 
 

5.7 Seznam neziskových organizací působících na území 
MAS Hlučínsko 

Tabulka 70: Společenské organizace se sídlem na území MAS Hlučínsko 

Bělá Prajzská ambasáda  
Klub přátel školy  
Sbor dobrovolných hasičů Bělá 

TJ Sokol Bělá 
Divadelní spolek - neregistrovaný 
 

Bohuslavice SK Bohuslavice 
HC Buldoci Bohuslavice 
Florbal Bohuslavice 
Senior klub Bohuslavice 
ŘKF Bohuslavic 
Bohuslavický oříšek 

Klub paličkované krajky 
Klub perníkářů a perníkářek 
Spolek zahrádkářů 
Myslivecké sdružení 
Rybářská spolek 
Sbor dobrovolných hasičů 

Bolatice Český svaz chovatelů včel 
ZO Český zahrádkářský svaz  
Dětská organizace KONDOR 
FK Bolatice 
Volejbalový klub Bolatice 
HC Bolatice 
Klub turistů Bolatice 
LMK Bolatice (modelářský klub) 
MilitaryAirsoft Team Bolatice 
Shooters Bolatice (futsalový klub) 
Myslivecká společnost Křeménky 
Křesťanští senioři La Via Montante 
SDH Bolatice 
Chrámový sbor, schola, společenství mlá-
deže 
Rodinné centra Myška a Ježeček 

Rodinné centrum Skřítek 
Římskokatolická farnost Bolatice 
Klub seniorů 
Seniorky z Bolatic (folklorní soubor) 
Slezsko-německý svaz v Bolaticích 
Soubor Burianky (pěvecký soubor) 
Sportovní Club Bolatice 
Stolní tenis TTC Bolatice 
Svaz chovatelů holubů 
Šachový klub 
Florbalový oddíl 
Fitness studio JUMI 
SDH Borová 
Základní umělecká škola 
Fitness centrum Mates GYM 

Darkovice  ZO Český zahrádkářský svaz Darkovice 
Klub důchodců Darkovice 
Klub stolního tenisu Darkovice  
Komunitní centrum  
Myslivecké sdružení OREL  

Relax Sport Darkovice 
Sbor dobrovolných hasičů Darkovice  
Sdružení římskokatolických věřících  
Tělovýchovná jednota Darkovice 

Děhylov Myslivecké sdružení 
Sbor dobrovolných hasičů 

ZO ČZS 
Sokol Děhylov – sportovní klub 

Dobroslavice Divadelní spolek 
Klub seniorů při Obecním úřadě 
TJ Sokol Dobroslavice 

Dobroženy 
SDH 
 

Dolní Benešov Astronomický kroužek 
Místní organizace českého Červeného Kříže 
Základní organizace svazu postižených 
civilizačními chorobami 
Sbor dobrovolných hasičů 
Zásahová jednotka SDH JPO III. 
Místní organizace českého svazu chovatelů 
ZO Český zahrádkářský svaz  
Modeláři 
Šachisté 
Volejbal 
Jachting 

Lyžaři 
Fotbalisté 
Městský orchestr mladých 
Pěvecký sbor Nezmar 
Mažoretky 
DolnobenešovskéKarmašnice 
Dětské divadelní studio Zlatý klíč 
Klub rodičů při ZŠ Dolní Benešov 
Kynologický klub Dolní Benešov 
Futsalový klub - FC Dravci 
Rybářský klub Kamenec 
Myslivecké sdružení Dolní Benešov a Zá-
břeh 

Hať  HA KULTURA o.s.  
Jezdecký klub "Červánek"  

ZO Český svaz chovatelů Hať  
Chovatelé 
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ZO Český zahrádkářský svaz 
Model klub Hať  
Myslivecká společnost Hubert Hať  
Sbor dobrovolných hasičů Hať  

TJ Sokol 
Hokej klub 
Table tenis club 

Hlučín Automotoklub Hlučín  
Český rybářský svaz 
Český zahrádkářský svaz, ZO Hlučín-město  
Dechová hudba Hlučíňanka  
Hlučínský smíšený sbor  
IRIS Hlučín  
Jezdecký klub Baloušek  
Klub důchodců Bobrovníky  
Klub důchodců Darkovičky  
Klub seniorů Hlučín  
Klub seniorů Hlučín - Bobrovníky  
Klub seniorů Hlučín - Darkovičky  

Klub sportovního tance KD Hlučín 
Kynologický klub Hlučín - Rovniny  
Patchworkový klub DDM Hlučín  
Sdružení slezsko-německých přátel Hlučín-
ska  
SK Mažoretky Paprsky Hlučín 
Slezský mushers club Hlučín 
Společnost přátel Muzea Hlučínska  
Svaz dobrovolných hasičů Hlučín  
Svaz tělesně postižených, o.s.  
Tábornický oddíl ORION  
Tenisový klub Hlučín  
Turistický oddíl mládeže Zálesák  

Hněvošice TJ Sokol Hněvošice 
Sbor dobrovolných hasičů Hněvošice 

Myslivecké sdružení Zátiší Hněvošice 
Kynologický klub Hněvošice 

Chlebičov Sbor dobrovolných hasičů  
S.K. Viktorie Chlebičov 

Chovatelé 
Zahrádkáři 

Chuchelná Chrámový sbor Chuchelná 
Klub seniorů 
Rybářský spolek 

SDH Chuchelná 
TJ Spartak Chuchelná 
Turistický klub Chuchelná ve Slezsku 

Kobeřice Atletický oddíl 
ZO Český zahrádkářský svaz  
Čtyřlístek – svaz invalidů 
Slezský svaz invalidů 
Klub seniorů 
Kobeřanka (folklorní soubor) 

Klub motorkářů 
Paintball Club Kobeřice 
Pony klub 
SDH Kobeřice 
Svaz kynologů 
TJ Sokol Kobeřice 

Kozmice ZO Český zahrádkářský svaz  
Sbor dobrovolných hasičů  
Myslivecké sdružení 
TJ Sokol 

Yacht klub 
Červený kříž  
Včelaři 
Kynologický klub 

Kravaře Český svaz chovatelů ZO 
Český svaz včelařů 
Český zahrádkářský svaz základní organiza-
ce Kravaře 
DFK – Kruh přátel Německa 
Jezdecký klub Flamenco 
Klub netradičních sportů 
Klub rodičů a přátel školy při ZŠ Kravaře 
Sdružení rodičů a přátel dětí při ZŠ Kravaře 
– Kouty 
Kynologický klub Kravaře 
Základní organizace Svazu postižených 
civilizačními chorobami v Kravařích, o. s. 

Moto Club Kravaře 
Myslivecká společnost Opavice 
Myslivecké sdružení Olšinka 
Novofundlandský klub Kravaře 
Občanské sdružení HEABC Czech Republic 
American Bulldog Club, 
Sbor dobrovolných hasičů Kravaře  
Sbor dobrovolných hasičů Kravaře – Dvo-
řisko 
Sbor dobrovolných hasičů Kravaře – Kouty 
Šachový klub Kravaře 
Karmašnice Kravaře (folklorní soubor) 
TJ Peřej Kravaře (turistický klub) 
TJ SK Kravaře (fotbalový klub) 
 

Ludgeřovice JK Stáj Supreme, o. s.  
Klub důchodců Vrablovec  

Klub turistů  
Sbor dobrovolných hasičů  

Markvartovice Český svaz chovatelů Markvartovice  
ZO Český zahrádkářský svaz  
Dráček - klub maminek  
Křesťanská organizace – Jednota Orel 
Markvartovice  

Sbor dobrovolných hasičů Markvartovice 
Sdružení rybářů Markvartovice  
Senior klub Markvartovice  
Základní kynologická organizace Markvar-
tovice 
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HC Lipina  Keramika  
Jednotka sboru dobrovolných hasičů 

Oldřišov Českomoravský svaz chovatelů poštovních 
holubů ZO Oldřišov  
Český svaz chovatelů, ZO Oldřišov  
Myslivecké sdružení Chmulovec Oldřišov  

Sbor dobrovolných hasičů  
ZO Český zahrádkářský svaz Oldřišov  
Oldřišovská hokejbalová liga    
Sdružení maminek ROZÁRKY 

Píšť Český svaz chovatelů 
Slavia Píšť 
Včelaři v Píšti 
Sbor dobrovolných hasičů Píšť 

Klub maminek s dětmi  
Myslivecké sdružení Píšť - Hůrky  
Sbor dobrovolných hasičů Píšť  
Sdružení rodičů při ZŠ  

Rohov ZO Český zahrádkářský svaz  
Farnost Rohov 
SDH Rohov 
Klub seniorů 

TJ Spartak Rohov 
SK Veha Team Rohov (cyklistický oddíl) 
Roháček o.s. 
Rohovanka - dechová kapela 

Služovice Myslivecký spolek VILTON 
Sbor dobrovolných hasičů Služovice 
Občanské sdružení Služovice a Vrbka 

Sdružení maminek 
Sbor dobrovolných hasičů Vrbka 
TJ Sokol Služovice 

Strahovice Myslivecké sdružení  
Sbor dobrovolných hasičů Strahovice  
SK Meteor Strahovice (fotbalový klub) 

Rojáček – příroda, turistický 
Schola Strahovice 
 

Sudice Klub seniorů Sudice  
Myslivecké sdružení Sudice ve Slezsku  
Sbor dobrovolných hasičů Sudice  

Sdružení rodičů a přátel školy STROM  
Střelecký klub AVZO Sudice  
Tj Sokol Sudice 

Šilheřovice Prajský sportovní klub 
SDH Šilheřovice 
TJ Sokol Šilheřovice 

Klub důchodců 
Unie rodičů 

Štěpánkovice Badmintonový klub Štěpánkovice 
FBC Štěpánkovice (florbalový klub) 
HC Štěpánkovice 
Hita&Jamsat (sportovní klub) 
Holubaři 
Klub maminek 
Klub přátel Německa 
Myslivecké sdružení Štěpánka  
Sbor dobrovolných hasičůSvoboda 

Sbor dobrovolných hasičů Štěpánkovice 
Srubek (folklorní soubor) 
Svaz tělesně postižených 
Škobránek (dětský folklórní soubor), Ště-
pánkovická fotbalová liga 
TJ Sokol Štěpánkovice (volejbalový oddíl, 
stolní tenis, šachy, běžecký klub) 
Zahrádkáři 

Třebom Sbor dobrovolných hasičů Myslivecké sdružení 
Velké Hoštice Český červený kříž  

Český svaz chovatelů  
Klub důchodců  
Klub vojenské historie Hlučínsko  

Myslivecké sdružení Angelika  
Myslivecké sdružení Borka 
Sbor dobrovolných hasičů  
ZO Český zahrádkářský svaz 

Vřesina TJ Vřesina 
Český svaz včelařů, o.s.  
Sbor dobrovolných hasičů; 
Klub seniorů 
JUNÁK – Svaz skautů a skautek ČR 

Klub rodičů a sponzorů při ZŠ Vřesina 
Myslivecké sdružení Bor-Jih 
OREL 
Chovatelé drobného zvířectva 

Závada Sbor dobrovolných hasičů Závada  
Rozinky 

Sokol Závada 

Zdroj: Dotazníkové šetření, rozhovory se zástupci obecní samosprávy, vlastní šetření 2013-15 
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5.8 Přehled kulturních a společenských akcí pořádaných na 
území MAS Hlučínsko 

Tabulka 71: Kulturně-společenské akce na území MAS Hlučínsko 

Bělá Obecní ples  
Myslivecké hody 

Stavění máje  
Kácení máje 

Bohuslavice Plesy spolků a organizací a obce 
Dětský den 
Myslivecká slavnost 
Annenská slavnost 
Zahrádkářská slavnost 

Táborák na ukončení prázdnin 
Strassenfest 
Den strašidel  
Výstava perníků a paličkované krajky 
Adventní jarmark 

Bolatice Obecní ples a další plesy (myslivecký, škol-
ní, seniorů, sportovní, hasičský, ples 
v Borové) 
Masopust 
Vítání jara 
Stavění máje 
Kácení máje 
Dětský den 
Dožínky 
Country festival 
Strasenfest v Borové 
Myslivecká slavnost 

Sportovní slavnost 
Dny zdraví 
Barevný večer (zábavný pořad nejen pro 
seniory) 
Den bez aut 
Kobzolfest 
Den strašidel  
Krmášová zábava 
Koledy ve skanzenu 
Koledy na náměstí v Borové 
Novoroční koncerty 

Darkovice  Pochování basy 
Vítání jara 
Stavění máje s pálením čarodějnic 
Kácení máje 
Den otevřených dveří (výjezdová jednotka 
SDH) 
Májový ples lásky  
Den matek 
Krmáš 
Big Holiday Cup 
Open Air –hudební festival 
Ukončení prázdnin 

Strassenfest 
Odpust 
Zahrádkářská výstava 
Setkání seniorů 
Opevněná hranice (čs. Opevnění) 
Noční pochod 
Unterhaltung 
Mikulášská besídka s rozsvěcením vánoční-
ho stromku  
Výroba adventních věnců 
Zpívání u vánočního stromu 

Děhylov Plesy 
Den seniorů 

Myslivecké hody 
Rozsvěcení vánočního stromku 

Dobroslavice Ples hasičů, zahrádkářský, zemědělský, 
myslivecký, školní, hasičský, ples TJ, maš-
karní plesy pro děti (MŠ, ZŠ) 
Vítání občánků 
Ples Dobroženy 
Ples mladých 
Velikonoční vítání jara 
Pálení čarodějnic 
Stavění máje 

Oslava Dne matek 
Den dětí Dobroslavické kosení 
Pochod kolem Dobroslavic 
Pochovávání broučků při státním svátku 
vzniku Československa 
Den seniorů 
Vánoční výstava a jarmark 
Živý betlém 
Silvestrovské posezení seniorů 

Dolní Benešov Společenské plesy (myslivecký, rybářský, 
RETRO, Městský reprezentační ples, ZUM-
BA) 
Hasičský bál  
Hlučínský bál 
Ples – pořádají „Benešovští rodiči“ 
MDŽ s mažoretkami  
Rock and roll ples  

Zvěřinové hody na Kamenci a noční karne-
val 
Den mažoretek  
Den otevřených dveří - hasičů 
Výlov rybníku Nezmar  
I. adventní koncert v kostele sv. Martina  
Mikulášení na rynku 
II. Adventní koncert v kostele sv. Martina 
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Šachový turnaj mládeže 
Vítání občánků  
Tradiční oldies velikonoční zábava 
Tradiční setkání seniorů 
Putovní pohár Železného hasiče 
Dětský den – ZŠ Dolní Benešov 
Hudební jaro na Hlučínsku 

Děti dětem – setkání postižených dětí MS 
kraje 
Rockové vánoce 2011 
Předvánoční setkání na rynku 
III. Adventní koncert v kostele sv. Martina 
Vánoční koncert Městského orchestru 
mladých 

Hať  Novoroční koncert v chrámu sv. Matouše 
Tříkrálový koncert v chrámu sv. Matouše 
8 společenských plesů zájmových organiza-
cí 
Koncert Hudba nezná hranic 
Oslavy Dne matek  
Oslava Dne dětí 
Haťský odpust 
Hafest 
Dožínkové slavnosti  

Myslivecké hody 
Haťskýkrmáš 
Výstava drobného zvířectva 
Výstava zahradnických výpěstků 
Setkání seniorů 
Folklorní soubor KOLAJA 
Vánoční ladění 
Vánoční výstavka Mikulášská nadílka + jízda 
Mikuláše koňmo po obci 
Zpíváni koled u vánočního stromu 

Hlučín Společenský ples města Hlučín 
Omlazovna 
Muzejní noc 
Dětský den 
Hlučínské slavnosti  
Štěrkovna Open Music 

Festival Kultury Hlučínska a jarmark řeme-
sel  
Koláčobraní na Hlučínsku 
Hlučínský krmáš 
Rozsvícení vánočního stromu  
Vánoční výstava 

Hněvošice Společenské plesy zájmových organizací 
Velikonoční výstavka 
Den Země 
Oslava Dne matek 
Hněvošický odpust  

Myslivecké hody  
Vesnická zabíjačka  
Rozsvícení vánočního stromu  
Posezení se seniory 

Chlebičov Plesy  
Kácení máje 
Myslivecké dny 

Chovatelská výstava 
Výstava ovoce a zeleniny 

Chuchelná Plesy v plesové sezóně 
Pálení čarodějnic 
Uliční slavnost 

Setkání s důchodci  
Vinobraní 
Mikulášský jarmark 

Kobeřice Masopustní rej  
Obecní ples, ples SRPŠ, Farní ples 
Zabíjačka + soutěž o nejlepší domácí kobe-
řickou slivovici 
Pálení čarodějnic + stavění máje 
Oslava Dne matek 
Kácení máje 

Dětský den (SRPŠ) 
Myslivecké hody 
Sportovní slavnost vč. karnevalů  
Odpustové slavnosti vč. karnevalů  
Den obce 
Krmášové posezení 
Zpívání u vánočního stromku 

Kozmice Obecní ples 
Vítání jara na ledě  
Vítání občánků 
Zahradní slavnost – Den matek  
Stavění a kácení máje 
Procházka a setkání u pramene Juliánka 

Uspávání boučků – škola 
Rozsvícení vánočního stromu 
Setkání seniorů 
Vánoční trhy 
Vánoční koncert 
 

Kravaře Tříkrálový koncert 
Zámecký ples 
Pochování basy  
Bešeda u peřa 
Vítání občánků 
Velikonoce na zámku 
Janáčkův máj 
Stavění a kácení máje 
Pálení čarodějnic 

Den dětí Noc kostelů 
Myslivecký den 
Výstava drobného zvířectva 
Pivní slavnosti 
Oldiespárty 
Veteráni na zámku 
Drakiáda 
Lampionový průvod strašidel 
Svatební veletrh 
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Den matek 
Zahradní slavnost 
Prajzskárely 
Běh zámeckým parkem 

Rozsvěcování vánočního stromu 
Karmašové posezení se seniory 
Vánoce na zámku 

Ludgeřovice Reprezentační ples obce  
Pálení čarodějnic  
Janáčkův máj (koncert v chrámu sv. Mikulá-
še) 
Letní radovánky  

Country karneval 
Svatováclavský hudební festival 
Krmášová zábava  
Adventní koncerty 

Malé Hoštice Plesy společenských organizací  
Vítání jara 
Rej čarodějnic 
Den Matek 
Malohoštický odpust  
Fotbalový turnaj složek „O pohár starosty“ 

Rej strašidel  
Předvánoční jarmark  
Vánoce v obecním domě 
Vánoční koncert 
Silvestrovský běh 

Markvartovice Plesy  
Den Země 
Vítání jara 
Pálení čarodějnic 
Kácení máje 
Dětský den 
Odpust na sv. Trojici 

Výstava zvířat – ČSCH  
Memoriál K. Janoše – SDH 
Kynologické soutěže 
Krmáš 
Vítání prvňáčků  
Vánoční jarmark spojený s podáváním 
punče 

Oldřišov Plesy (Myslivecký, Sportovní, Zahrádkářský, 
Obecní, Hasičský, Sportovní ples 
Dětský maškarní) 
Pochování basy 
Velikonoční veselice 
Stavění máje 
Kácení máje  
Dětský den  
Myslivecké hody 
Karneval 

Smažení vajec  
Posvícení 
Drakiáda 
Strašidýlkovánís lampiony 
Tradiční vinobraní 
Výstava ovoce a zeleniny 
Gulášové hody 
Obecní zabíjačka 
Mikulášská besídka 
Rozsvícení vánočního stromku 

Petřkovice Obecní ples 
Velikonoční výstava tradičních výrobků 

Zahrádkářská výstava 
Vánoční výstava tradičních výrobků 

Píšť Plesy (Sportovní, Hasičský, Myslivecký, 
Námořnický) 
Pochovávání basy 
Pivní slavnosti 
Slavnost ulice – Strassenfest 
Vinobraní 

Zahrádkářská výstava 
Koncert duchovní hudby 
Mikulášská nadílka 
Vánoční výstava 
Vánoční koncert duchovní hudby 
 

Rohov Hasičský ples  
Zvěřinové hody  
Obecní ples  
Dětský maškarní ples 
Pouť mladých  
Rohovský odpust 
Retro party 
Den Země  
Pálení čarodějnic 
Kácení máje 
Dětský den s hasiči 
Strassenfest 

Ukončení prázdnin  
Vinobraní 
Drakiáda 
Potáborové setkání 
Světluškový rej 
Zimní setkání seniorů 
Adventní jarmark 
Mikulášské setkání 
Vítání občánků 
Krmáš 
Stavění vánočního stromu 
Zpívání u vánočního stromu 

Služovice Plesy (Sportovní, Hasičský, Společenský, 
Myslivecký a Maškarní) 
Josefovská zabíjačka 
Slet čarodějnic 

Vrbecký odpust 
Myslivecké hody 
Country estráda 
Drakiáda 
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Stavění máje  
Dětský den 
Kácení máje 
Vinné hody 

Vesnické strašení 
Mikulášská nadílka 
Vánoční besídka 
Předadventní odpoledne 

Strahovice Obecní ples 
Papučový bál 
Pochování basy 
Tragačování 
Stavění máje 
Kácení máje 

Svatofloriánské setkání hasičů 
Strassenfest 
Odpustové odpoledne 
Mikulášský jarmark 
Adventní koncert 
Živý betlém 

Sudice Společenské plesy (sdružení rodičů STROM, 
dobrovolných hasičů, ples pochování basy v 
maskách TJ Sokol Sudice) 
Maškarní ples pro děti  
Vítání jara  
Stavění máje 
Kácení máje  

Zvěřinové hody 
Setkání se seniory z Kietrze 
Dětský den  
Sudický odpust  
Krmáš 
Zpívání u vánočního stromu 

Šilheřovice Obecní ples  
Novoroční koncert 
Den pro ženu 
Stavění máje a kácení máje 
Koncert ke Dni matek 
Pivní slavnosti s jarmarkem tradič. řemesel 

Šilheřovická pouť s koncertem 
Uliční slavnosti  
Pletení adventních věnců 
Zpívání u stromečku 
Vánoční koncert 

Štěpánkovice Plesy 
Den obce 

Zahrádkářská slavnost 

Třebom Setkání s důchodci  
Stavění máje 
Kácení máje 
Den dětí 

Posezení s živou hudbou 
Táborák 
Lampionový průvod 
Mikulášská nadílka 

Velké Hoštice Plesy 
Vítání občánků 
Turnaj ve florbale 
Stavění máje  
Den matek 
Pálení čarodějnic 
Kácení máje 
Den dětí 
Obecní slavnosti  

Extraliga hasičů 
Výstava hroznů Slezska 
Broučci – MŠ 
Setkání s důchodci 
Divadelní představení 
Rozsvěcení vánočního stromu 
Vánoční koncert  
Turnaj v ping-pongu 

Vřesina Obecní ples  
Novoroční koncert 
Společenské plesy  
Josef - předvečer 
Stavění máje  
Den matek 

Dětský den 
Dožínky 
Ukončení prázdnin 
Adventní trhy  
Štěpánovské koledování 

Závada Společenské plesy Oslavy založení obce – vítání prázdnin 
Zdroj: Dotazníkové šetření, rozhovory se zástupci obecní samosprávy, vlastní šetření 2013-15 
 

Tabulka 72: Náboženské akce na území MAS Hlučínsko 

Bělá Odpust Karmaš 
Bohuslavice Farní zahrada 

svátek Nejsvětější trojice  
Představení Živého betléma  
Vánoční koncert chrámového sboru 

Bolatice Slavnost Božího těla 
Bolatický odpust 
Oslava svátku Sv. Ducha 

Karmáš 
Adventní a vánoční koncerty 

Darkovice  Pouť ke cti sv. Floriána Krmáš 
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Noc kostelů 
Boží tělo 

Odpust 

Dobroslavice Krmáš  
Dolní Benešov Pouť do Rud (PL) 

Dožínky 
Odpust 

Průvod Božího těla ke čtyřem oltářům na 
náměstí C. Lelka  
Den farnosti a rodiny 

Hať  Křížová cesta – průvod ke křížům na státní 
hranici 
Procesí ke kapli sv. Urbana v Hati 
Procesí ke kostelu  sv. Urbana v Tworkowě 
Sv. Duch – smažení vajec 

Noc kostelů 
Průvod Božího těla do chrámu sv. Hedviky 
v Darkovicích 
Haťský odpust  
Haťskýkrmáš 

Hlučín Noc kostelů Hlučínský krmáš 
Hněvošice Žehnání dopravních prostředků  Koncert dětských sborů  
Chlebičov Odpust  
Chuchelná Odpust 

Krmáš 
Farní den 
Veřejná bohoslužba u kaple sv. Anny 

Kobeřice Odpustové slavnosti   Karmáš 
Kozmice Farní zájezd na poutní místo  
Kravaře Sv. Duch 

Noc kostelů  
Kravařský a Kutský odpust 

Kravařský a Kutskýkarmaš 
Stodolastr 
Novoroční přípitek 

Ludgeřovice Odpust Boží tělo 
Markvartovice Odpust Mše sv. za hospodyně a hospodáře u příle-

žitosti Krmáše - dožínek 
Oldřišov Odpust  

Karmaš 
Boží tělo  

Pobožnost u kapličky sv. Antonína z Padovy 
Pobožnost ke sv. Markovi 

Píšť Pouť ke sv. Vavřinci 
Hubertská Mše svatá 

Pouť k mariánskému poutnímu místu 

Rohov Rohovský odpust Karmáš 
Služovice Vrbecký odpust Vánoční koncert 
Strahovice Spolčo pro děti a dospělé  

Farfest 
Sv. Duch  
Farfest 

Sudice Sudický odpust Krmáš 
Šilheřovice Odpust 

Krmaš 
Průvod Božího těla 

Oslava pouti na místní faře 
Hubertská pouť  
Oslava svátku Sv. Ducha 

Štěpánkovice Odpust 
Krmáš 

Krmáš na Svobodě 

Třebom Odpust - dožínky  
Velké Hoštice Odpust Vánoční koncert v kostele 
Vřesina Sv. Duch Boží tělo 
Závada Odpust Krmáš 
Zdroj: Dotazníkové šetření, rozhovory se zástupci obecní samosprávy, vlastní šetření 2013-15 
 
Tabulka 73: Sportovní akce na území MAS Hlučínsko 

Bělá Sportovní slavnost Hasičská slavnost 
Bohuslavice Žákovské fotbalové turnaje 

Hasičská slavnost 
Sportovní slavnost 
Volejbalový turnaj 

Badmintonový turnaj 
Nohejbalový turnaj 
Turnaj ve stolním tenise 

Bolatice Volejbalový turnaj 
Florbalový turnaj 
Sportovní slavnost  
Turnaj o pohár starosty – fotbalový turnaj 

Hasičská slavnost  
Fotbalový turnaj v minikopané v Borové  
Futsal 
Odznak všestrannosti olympijských vítězů 
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v minikopané 
Cyklistické závody 

Bolatická dvacítka – pochod a běh 
Triatlon 

Darkovice  Fotbalové utkání I. B třídy 
Hasičská soutěž mládeže (dorost, žáci) 
Fotbalové utkání  Východ - Západ  Tenisový 
turnaj  
Hasičská soutěž a slavnost  

Big Holiday Cup – turnaj v kopané 
s mezinárodní účastí Okrskový turnaj ve 
stolním tenise (děti) Hlučínská liga (hasiči – 
děti)  
Vánoční turnaj ve stolním tenise 

Děhylov Turnaje ve stolním tenise  
Dobroslavice Turnaje - Fotbalisté okresní soutěž III. třídy  

Kuželkáři - Krajská soutěž 
Soutěž mladých fotbalistů (žáci) 
Soutěže SDH - hasiči a mladí hasiči 

Soutěž historických ručních stříkaček Turnaj 
v tenise  
Vánoční turnaj v kuželkách  
Vánoční turnaj ve stolním tenisu 

Dolní Benešov Letní volejbalový turnaj smíšených družstev 
Turnaj smíšených družstev    
Turnaj o vánočního kapra 

Memoriál Evalda Kozelka 
Turnaj Panelák 
Mazda Cup 

Hať  Soutěž ve střelbě na asfaltové terče spoje-
ná se slavností 
Mezinárodní turnaj v kopané (žáci) 
Mezinárodní turnaj mladých hasičů 
Fotbalový turnaj žákovských družstev 
Mezinárodní turnaj žáků v kopané o pohár 
starosty obce 

Mezinárodní soutěž mladých hasičů 
v požárním sportu o pohár starosty obce 
Florbalový turnaj žáků  
Hasičská soutěž mužů se slavností Turnaj 
pouliční kopané HAPOKO Soutěž leteckých 
modelářů v RCA Vánoční turnaj pro nere-
gistrované hráče ve stolním tenise 

Hlučín Hlučínská lilie  
Hlučín Cup  
Hlučínský talent 

Plavecký maratón O pohár starosty města 
Hlučín  
Hlučínský půlmaraton 

Hněvošice Turnaj benjamínků v kopané „ O pohár 
starosty obce“  
Fotbalový turnaj zájmových sdružení, Spor-
tovní slavnost na hřišti  

Hněvošický pahorek – soutěž hasičů  
Oblastní výstava německých ovčáků Okres-
ní liga mládeže v požárním sportu Vánoční 
turnaj ve stolním tenise 

Chlebičov Turnaj minižáků v kopané 
Noční turnaj v kopané 

Feuercup – hasičský závod 

Chuchelná Sportovní slavnost Mezinárodní fotbalový turnaj žáků 
Kobeřice Zimní běh Kobeřicemi 

Kobeřická dvacítka 
Sportovní slavnost – fotbalové a volejbalo-
vý turnaj 

Tenisový turnaj  
Kobeřický půlmaratón  
Nohejbalový turnaj 
Jezdecký den 

Kozmice Volejbalový turnaj o putovní Kozmickýkrygl 
Turnaj v minikopané 
Turnaj v tenise  
Moravsko-slezská liga v požárním sportu 
Šachový a mariášový turnaj 

Turnaj ulic v kopané  
Noční hasičská soutěž 
Sportovní den obce 
Turnaj ve stolním tenise 
Kozmice na ledě 

Kravaře Golfové turnaje  
Američtí buldoci 
Cykloputování po turistických atraktivitách 
Hlučínska a Opavského Slezska  
Běh zámeckým parkem Novofundlandští psi  
PrajzskáRely 
Charitativní akce Pomozte postiženým 
dětem  
Kravařská noční stovka 
Bruslí celá rodina  

Hasičská soutěž o Slezský pohár Veterán 
Cup – hasičská soutěž  
Škola bruslení  
Plave celé město  
Rybářské závody  
Hubertova jízda 
Karmaš cup 
Pohár starosta města 
Vánoční turnaj ve stolním tenise  
Šachový turnaj 

Ludgeřovice Bowlingový turnaj „O pohár starosty obce“  
Ludgeřovická 15 – běžecké závody 
Turnaj minižáků v kopané  
Mezinárodní turnaj „starých pánů“ 
v kopané 

Firefighterschallenge - mezinárodní TFA 
soutěž dvojic hasičů 
Středoevropský pohár nadějí v karate 
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Markvartovice Turnaje  
Turnaj žáků, benjamínků 

Turnaj v halové kopané Orli  

Oldřišov Fotbalový turnaj mladších žáků 
Sportovní slavnost 
Přespolní běh Oldřišov - Pilszcz 

Fotbalový turnaj starých pánů 
Hasičská slavnost 

Píšť Halový turnaj žáků ve fotbale 
Memoriál Bruno Junga (malorážka) 
Noční hasičská soutěž  
Trioball 

Open Air – florbalový turnaj 
Čistý střed (pistolová soutěž) 
Vánoční pochod 

Rohov Sportovní slavnost  
Půlmaratón Kietrz 
Hasičská soutěž   
Sportovní slavnost 

Hry bez hranic   
Turnaj v malé kopané  
Cyklokrosové závody  
Veřejné bruslení 

Služovice Sportovní slavnosti - turnaj v malé kopané 
Hasičské slavnosti 
Memoriál Josefa Wihody 

O pohár starosty SDH Vrbka – starší a 
mladší žáci  
Turnaj ve stolním tenise 

Strahovice Žákovský turnaj v minikopané 
Badmintonový turnaj  
Pouliční turnaj v kopané 
Turnaj v minigolfu 

Hasičské slavnosti  
Sportovní slavnosti  
Vánoční turnaj ve stolním tenise 

Sudice Stavění máje – domácí fotbalový zápas 
v kopané 
VII. Ročník o pohár starosty Sudic ve střelbě 

Sportovní slavnost  
Putovní pohár René Vitáska ve střelbě 

Šilheřovice Turnaj o pohár starosty – žáci 
Šlaušek – cyklistický závod 
Golfový turnaj 

Fotbalové utkání o mistra Šilheřovic 
Florbalový turnaj 

Štěpánkovice Den obce Turnaj ve fotbale amatérů 
Třebom Hasičská slavnost  
Velké Hoštice Obecní sportovní slavnost 

Turnaj ve volejbale 
Turnaj Olympie 

Florbalový turnaj 
2 turnaje ve stolním tenise 

Vřesina Volejbal Vřesina 
Turnaj 3 konců – fotbalová slavnost 
Volejbal Vřesina Open 
Turnaj fotbalovžch přípravek – mezinárodní 

Volejbal  
Čučo cup – nohejbal 
Hlučínsko – Vřesinská šlápota 
Duo nohec – nohejbal 

Závada Turnaj Svobodní – Ženatí Tenisový turnaj 
Zdroj: Dotazníkové šetření, rozhovory se zástupci obecní samosprávy, vlastní šetření 2013-15 
 
 


