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Úvod 

 Strategie komunitně vedeného místního rozvoje MAS Jablunkovska na období 2014-2020  

je výsledkem mnoha měsíční intenzivní spolupráce všech aktérů území, studia příslušných 

dokumentů a definování potřebností oblasti. Strategie Jablunkovska byla vytvářena kombinací 

několika strategických metod. 

 Při tvorbě strategie bylo zapotřebí respektovat související strategické dokumenty 

a dokumenty vyšších územně správních celků. Ve strategii se tedy odráží specifika a priority všech 

zainteresovaných obcí, organizací a Moravskoslezského kraje. Jsou respektovány strategické 

dokumenty celostátní i nadnárodní úrovně. 

Strategie je výsledkem partnerské spolupráce veřejného, soukromého a občanského sektoru 

a předpokládá široký rozvoj území MAS Jablunkovsko. 

 Tato práce je návazným dokumentem již předcházejících strategií mikroregionu. 

Ke strategickému plánování je přistupováno kontinuálně. Obohacuje region nejen o další pohledy 

ze strany podnikatelské a občanské, ale také prohlubuje a klade důraz na potřeby obyvatelstva, které 

je základní jednotkou celého území MAS Jablunkovsko. 

 Strategické plánování je možné zjednodušeně vnímat jako nástroj řízení.  Stejně jako ostatní 

nástroje řízení slouží ke snaze koordinovat aktivity obcí, organizací co nejefektivněji. S ohledem 

na úsporu finančních i personálních zdrojů, stejně tak času a energie. Sjednocuje pohled začleněných 

subjektů na různorodé problematiky a využívá potenciálu celého území jako celistvého území, ovšem 

se zachováním vlastní identity. 

 Lze tedy konstatovat, že cílem strategického plánování je podrobně se seznámit se stavem 

v území, vyhodnotit jej a nastavit směr rozvoje v závislosti na změnách probíhajících v jejich 

bezprostředním okolí. Krátce řečeno, strategické plánování je ukázněné úsilí vedoucí k základním 

rozhodnutím a činnostem, které tvaruje a určuje co je organizace, co dělá a proč to dělá,  

se zaměřením na svou budoucnost.1  

                                                           

1 BRYSON, Strategického plánování ve veřejných a neziskových organizací 
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Základní informace o MAS Jablunkovsko 

Přesný název MAS: Místní akční skupina Jablunkovsko, z.s. 

Právní forma: Zájmový spolek  

IČ: 00739286 

Datum založení:  12. 7. 2012 

Sídlo:  Bystřice 334, 739 95 Bystřice nad Olší 

Statutární zástupci: Bc. David Ćmiel – předseda programového výboru 

  telefon: 725 146 249 

  email: starosta@obecpisecna.cz 

 Ing. Robert Cieślar – místopředseda programového výboru 

 telefon: 724 586 550 

 email: robko@post.cz  

Web:  www.masjablunkovsko.cz 

Kontaktní email: info@masjablunkovsko.cz 

 

mailto:starosta@obecpisecna.cz
mailto:robko@post.cz
http://www.masjablunkovsko.cz/
mailto:info@masjablunkovsko.cz
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Obr. 1: Území MAS Jablunkovsko 

 

Zdroj: Vlastní zpracování 
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 Místní akční skupiny jsou místní partnerství, která mají připravené integrované územní 

strategie rozvoje venkova, disponují dostatečnou administrativní kapacitou a schopnostmi zajistit 

realizaci jednotlivých projektů.2 

 16 obcí na území Jablunkovska a dalších 21 ziskových a neziskových subjektů založili  

12. července 2012 zájmové sdružení právnických osob MAS Jablunkovsko. Místní akční skupina 

Jablunkovsko je zapsaný spolek, který je tvořen partnerstvím veřejného sektoru, podnikatelů a 

neziskových organizací. Smysl existence MAS spočívá v realizaci rozvojových strategií a strategických 

plánů v rámci iniciativy LEADER Evropské unie nebo jiných aktivit, které podporují rozvoj venkova. 

Hlavní myšlenkou metody LEADER je, že pouze místní společenství znají podrobně silné a slabé 

stránky svého regionu a jsou schopna dobře řešit své vlastní problémy. 

 Jsme živým uskupením, které intenzivně spolupracuje se všemi svými členy. Jelikož 

si udržujeme pověst efektivního a aktivního spolku, je v území zaznamenáváno mnoho zájemců 

o vstup do MAS Jablunkovsko. 

 Soukromý sektor 

 Do MAS Jablunkovsko se aktivně zapojují soukromé ekonomické subjekty. Jejich předmět 

podnikání je poměrně odlišný. Jsou zde zastoupeny společnosti zabývající se například zemědělskou 

produkcí, poskytováním ubytovacích služeb až po knižní nakladatelství a firmy podnikající 

ve stavebnictví. Převažujícím typem zřízení je společnost s ručením omezeným. Dále 

jsou zde zastoupeny akciové společnosti, družstvo i fyzické osoby podnikající (OSVČ). 

 Neziskové organizace 

V rámci členské základny aktivně působí mnoho neziskových organizací. Několik organizací 

se zaměřuje na sport a cestovní ruch. Řadíme zde například zájmová sdružení rybářů 

nebo tělovýchovné jednoty. Další subjekty se orientují na společnost, poskytují tedy určitým 

způsobem služby prospěšné společnosti. Mezi tyto zájmové spolky zahrnujeme místní 

organizace PZKO, personální agenturu či charitu. 

                                                           

2 https://www.szif.cz/cs/eafrd/osa4/1/11 
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 Veřejný sektor  

Veřejný sektor je v MAS Jablunkovsko zastoupen především obcemi. V MAS Jablunkovsko je 

sdružených všech 16 obcí regionu Jablunkovska. Následující tabulka zobrazuje základní údaje 

o způsobu řízení začleněných obcí. 

Tab. 1: Způsob řízení členských obcí MAS Jablunkovsko ke dni 1. 1. 2015 

Obec Starosta/ka Místostarosta/ka Tajemník/ce Počet zaměstnanců 

Bocanovice 1 1 - 1 - 5 

Bukovec 1 1 - 10 - 19 

Bystřice 1 1 1 50 - 99 

Dolní Lomná 1 1 - 10 - 19 

Horní Lomná 1 1 - 6 - 9 

Hrádek 1 1 - 10 - 19 

Hrčava 1 1 - 1 - 5 

Jablunkov 1 1 1 100 - 199 

Košařiska 1 1 - 6 - 9 

Milíkov 1 1 - 10 - 19 

Mosty u Jablunkova 1 1 - 25 - 49 

Návsí 1 1 - 25 - 49 

Nýdek 1 1 - 10 - 19 

Písečná 1 1 - 10 - 19 

Písek 1 1 - 10 - 19 

Vendryně 1 1 - 25 - 49 

CELKEM 16 16 2 v průměru 19 - 39 

Zdroj: Ministerstvo financí ČR, vlastní zpracování 

 Ve všech obcích MAS Jablunkovska stojí ve vedení obce starosta/ka společně s jedním 

místostarostou/kou. Pozice tajemníka je zřízena pouze v Bystřici a Jablunkově, ve zbylých obcích 

tato pozice není aktuální. Z pohledu počtu zaměstnanců je pochopitelně největším úřadem 

ten jablunkovský. Mezi velké obecní úřady se také řadí bystřický úřad. Oproti tomu nejmenší počet 

obecních zaměstnanců je zaznamenán v Bocanovicích a na Hrčavě. Nejčastější počet zaměstnanců 

se pohybuje v rozmezí od desíti do devatenácti osob. 

 V rámci území je jedno město a 15 obcí. Město Jablunkov je obcí s rozšířenou působností, 

pod jeho správu tedy spadají obce Bocanovice, Bukovec, Dolní Lomná, Horní Lomná, Hrádek, Hrčava, 

Milíkov, Mosty u Jablunkova, Návsí, Písečná a Písek. Obec Bystřice, Košařiska, Nýdek a Vendryně jsou 

pod správou ORP Třinec. 

 Jak již bylo zmíněno, do území MAS Jablunkovsko je zahrnuto 15 obcí I. typu. Obec 

je základním územním samosprávným uspořádáním občanů; tvoří územní celek, který je vymezen 
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hranicí území obce. Obec spravuje své záležitosti samostatně. Státní orgány a orgány krajů mohou 

do samostatné působnosti zasahovat jen tehdy, vyžaduje-li to ochrana zákona. A jen způsobem, 

kterým zákon stanoví. Rozsah samostatné působnosti může být omezen pouze zákonem. Povinnosti 

může obec ukládat v samostatné působnosti obecně závaznou vyhláškou. Orgány obce je vykonávána 

přenesená působnost v základním rozsahu ve věcech, které stanoví zvláštní zákony; v tomto případě 

je území obce správním obvodem. 

 Jediné město Jablunkov je obcí III. typu, tzv. obecní úřad obce s rozšířenou působností. 

Obecní úřad obce s rozšířenou působností zastává funkce obcí všechny typů. Mimo pravomocí obce 

I. typu, zastává také působnost obce II. a III. typu. Obec II. typu, neboli pověřený obecní úřad, vedle 

přenesené působnosti základního rozsahu vykonává další ve svěřeném rozsahu přenesenou 

působnost ve správním obvodu určeném prováděcím právním předpisem. Pověřenému obecnímu 

úřadu jsou podřízeny mimo jiné odbor matriční a stavební úřad. Mimo to vykonává i další  

ve svěřeném rozsahu přenesené působnosti ve správním obvodu určeném prováděcím právním 

předpisem. Věcně je rozšířená působnost vymezena jak v zákoně o obcích, tak v mnoha speciálních 

zákonech. Jedná se např. o vydávání cestovních a osobních dokladů, řidičských průkazů, 

živnostenského oprávnění, vodoprávní řízení apod.3 

Dosavadní činnost MAS Jablunkovsko 

 Místní akční skupina Jablunkovsko vyhlásila v březnu 2014, v souladu s projektem Příprava 

ISÚ MAS Jablunkovsko schváleným Státním zemědělským intervenčním fondem v rámci Programu 

rozvoje venkova ČR, tréninkovou výzvu pro žadatele o příspěvek na realizaci akce. Byly podporovány 

aktivity směřující ke zvýšení informovanosti obyvatel území v působnosti MAS Jablunkovsko  

o existenci a působení Místní akční skupiny Jablunkovsko, z. s. p. o., především k jejímu zviditelnění 

a propagaci.  

 Oprávněnými žadateli byly pouze subjekty uvedené níže, které měly své sídlo či provozovnu 

na území MAS Jablunkovsko: 

 Nestátní neziskové organizace, dle zákona č. 89/2012 Sb., Občanského zákoníku. 

 Podnikatelské subjekty včetně OSVČ, které splňují definici malého podnikatele (dle definice 

malého a středního podniku uvedené v příloze č. 1 Nařízení Komise (č. 800/2008). V rámci 

kategorie malých a středních podniků jsou malé podniky vymezeny jako podniky,  

                                                           

3 http://portal.uur.cz/spravni-usporadani-cr-organy-uzemniho-planovani/obce.asp 
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které zaměstnávají méně než 50 osob a jejichž roční obrat nebo bilanční suma roční rozvahy 

nepřesahuje 10 milionů EUR. 

 Příspěvkové organizace obce, kraje či státu, působící na území MAS (včetně škol a školských 

zařízení). 

 Církevní právnická osoba. 

 Částka určená k alokaci k rozdělení v rámci 1. tréninkové výzvy byla ve výši 290 000 Kč, 

přičemž maximální cena projektových nákladů byla 60 000 Kč. Následující tabulka zobrazuje akce 

a projekty podporované v rámci již zmíněné výzvy.  

Tab. 2: Seznam aktivit podporovaných v rámci tréninkové výzvy 2014 

Název projektu Subjekt Částka 

Miyszaniłowiec v Košařiskách Koliba o. s. 43 000 

Mezinárodní žákovský fotbalový turnaj  
"O pohár starosty Bystřice" 

TJ Bystřice o. s. 43 400 

Den dětí s MAS Jablunkovsko ZŠ a MŠ Hrádek 49 000 

Rybářská soutěž - MO ČRS Bystřice MO ČRS Bystřice 48 000 

Den dětí v Mostech u Jablunkova Charita Jablunkov 30 850 

Slezsko bez hranic - historie a současnost Historie celnictví - spolek vysloužilých celníků 36 000 

Soutěž ve všestranné fotbalové dovednosti  
přípravky a předžáků 

TJ SOKOL Mosty u Jablunkova 24 000 

Tady jsem rád, tady jsem doma ZŠ a MŠ Bukovec 21 495 

CELKEM 295 745 

Zdroj: Vlastní zpracování 

 Celková přerozdělená suma přesáhla stanovený limit 290 000 Kč. Jelikož dostupná suma 

na tyto aktivity byla vyšší, programový výbor MAS Jablunkovsko dodatečně rozhodl o navýšení 

rozpočtu o necelých šest tisíc. 
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I. Analytická část 
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1  Společnost 

 Kapitola pojímá sociální prostředí v území MAS Jablunkovsko. Do této oblasti spadají veškerá 

témata týkající se například obyvatelstva, sociálních služeb či školství. 

1.1  Obyvatelstvo 

 Na území Místní akční skupiny Jablunkovsko žije celkem 34 745 obyvatel na ploše o rozloze 

bez mála 260 km2. Tyto hodnoty určují, že hustota obyvatelstva je 135 obyvatel na km2.  

Tab. 3: Věková struktura obyvatelstva MAS Jablunkovsko k 1. 1. 2014 

Obec 

Počet obyvatel k 1. 1. 2014 
z toho 

ženy v % 
Index 
stáří 

Výměra 
v km2 

CELKEM 
v tom ve věku 

0–14 15–64 65+ 

Bocanovice 440 71 310 59 47,3 83,1 3,8 

Bukovec 1391 259 960 172 49,7 66,4 17,1 

Bystřice 5317 854 3 558 905 51,3 106 16,1 

Dolní Lomná 876 151 595 130 51,5 86,1 27 

Horní Lomná 374 49 265 60 46 122,4 24,7 

Hrádek 1812 276 1 263 273 51,2 98,9 9,8 

Hrčava 271 41 188 42 50,6 102,4 2,9 

Jablunkov 5727 878 3 950 899 51,6 102,4 10,4 

Košařiska 383 72 260 51 50 70,8 17,2 

Milíkov 1324 204 918 202 50,5 99 9,1 

Mosty u Jablunkova 3892 597 2 682 613 49,6 102,9 33,8 

Návsí 3909 649 2 691 569 51,5 87,7 19,6 

Nýdek 2014 289 1 374 351 51,4 121,5 28,2 

Písečná 965 181 656 128 51,8 70,7 2,4 

Písek 1792 295 1 273 224 50,5 75,9 15,5 

Vendryně 4383 759 2 917 707 51,5 93,1 21 

CELKEM 34 745 5 625 23 860 5 385 50,8 105 258,6 

Zdroj: Český statistický úřad 

Největšími obcemi z hlediska počtu obyvatel jsou Bystřice a Jablunkov, který má jako jediný 

statut města. Nejmenší počet osob obývá Hrčavu. Ve všech obcích zájmové oblasti je zastoupení 

můžu a žen v populaci srovnatelný. Z celkového pohledu mírně převažuje počet žen nad muži. 

Největší rozdíl je zaznamenám v obci Horní Lomná, kde rozdíl činí 4 p. b., tedy 37 osob.  

 V rámci analýzy obyvatelstva byl stanoven i index stáří. Index stáří je velmi často používanou 

charakteristikou věkové struktury obyvatelstva, která vypovídá o stárnutí populace. Vyjadřuje, kolik 
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obyvatel ze starších věkových skupin připadá na sto dětí. Konkrétně v tomto případě kolik obyvatel 

ve věku 65 a více let připadá na 100 dětí do 15 let věku. Je-li výsledná velikost indexu nižší než sto, 

je podíl sledované dětské složky obyvatel vyšší než podíl starších osob, a naopak převyšuje-li výsledná 

hodnota indexu sto, je počet osob ve věku nad 65 let vyšší než počet dětí v populaci.4 Mezi obce 

s větším podílem starších občanů patří Bystřice, Horní Lomná, Hrčava, Jablunkov, Mosty u Jablunkova 

a Nýdek. Celkově je v oblasti výrazněji zastoupena starší generace. Přesto je MAS Jablunkovsko 

ve srovnání s většími územními celky mladým regionem. Index stáří tohoto regionu má hodnotu 105. 

Na sto dětí ve věku do 14 let tak připadá sto pět občanů starších 65 let, oproti tomu 

v Moravskoslezském kraji 116 a v České republice 112,3. 

Tab. 4: Vývoj počtu obyvatel MAS Jablunkovsko a vyšších územních celků vždy k 31. 12. 

Rok MAS Jablunkovsko Okres Frýdek-Místek Moravskoslezský kraj Česká republika 

2005 33 943 227 264 1 250 769 10 251 079  

2006 33 957 227 846 1 249 290 10 287 189  

2007 34 107 210 369 1 249 897 10 381 130  

2008 34 188 211 070 1 250 255 10 467 542  

2009 34 299 211 482 1 247 373 10 506 813  

2010 34 397 212 100 1 243 220 10 532 770  

2011 34 539 211 853 1 230 613 10 505 445  

2012 34 745 212 448 1 226 602 10 516 125  

2013 34 870 212 537 1 221 832 10 512 419  

2014 34 884 212 987 1 217 676 10 538 275  

Zdroj:  Český statistický úřad  

 Vývoj počtu obyvatel MAS Jablunkovsko zaznamenal mezi lety 2004-2008 v zásadě stagnaci. 

V roce 2009 se situace změnila a počet obyvatel začal stoupat. Z komplexního pohledu celého území 

tak v posledních letech zaznamenáváme neustálé zvyšování počtu obyvatel. Zřejmě i díky 

současnému trendu stěhování mladých rodin do venkovských oblastí. Tím jsou typické především 

obce Bystřice a Vendryně. Jedním z problémů, se kterým se tato oblast potýká v oblasti demografie 

je bezpochyby odliv mladých, vzdělaných lidí do měst. Velká část vysokoškolských absolventů 

se již z místa studia do domovského regionu nevrací, a to zejména pod vidinou lepšího profesního 

uplatnění ve větším městě s lepším zázemím. Podrobný vývoj počtu obyvatelstva v jednotlivých 

obcích naleznete v příloze č. 1. Následující tabulka zobrazuje výchozí data, grafy posléze demonstrují 

vývojovou křivku ve výše zmíněných územích. 

                                                           

4 http://www.czso.cz/xl/redakce.nsf/i/030703104 
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Obr. 2: Vývojový trend počtu obyvatel MAS Jablunkovsko a vyšších územních celků vždy k 31. 12.  

MAS Jablunkovsko     Okres Frýdek-Místek 

  

Moravskoslezský kraj     Česká republika 

 

 

 

 

 

 

Zdroj: Český statistický úřad, vlastní zpracování  

 Ve srovnání s vyššími územními celky se vývoj nezaměstnanosti v území MAS Jablunkovsko 

shoduje s vývojem České republiky. Počet obyvatel okresu Frýdek-Místek  roste pozvolnějším 

tempem. Výkyv zaznamenaný v roce 2006 byl způsoben přeřazením několika obcí a měst k jinému 

okresu, v rámci kraje tak zůstaly hodnoty bez významných výkyvů. Jako jedinému z celků klesá počet 

obyvatel Moravskoslezskému kraji, který v posledních letech zaznamenává razantní úbytek obyvatel. 

1.2  Vzdělanostní struktura obyvatel 

 Další možností, jak členit obyvatelstvo, je dle jejich nejvyššího dosaženého vzdělání. 

Následující tabulka zobrazuje již zmíněnou strukturu. 

Přes 50 % obyvatel ve věku nad 15 let nemá úplné středoškolské vzdělání, tedy maturitu. 

Jedná se především o občany starší 50 let, mladší věkové skupiny častěji dosahují vyššího vzdělání. 

Absolventů úplného středního vzdělání s maturitou žije na Jablunkovsku více než 22 %, přibližně  

10 % občanů pak jako nejvyšší dosažené vzdělání uvádí vysokoškolské. Podíl vysokoškolsky 

vzdělaných lidí je ve srovnání s Českou republikou (12,5 %) a Moravskoslezským krajem (11,2 %) 

nízký. Je třeba ovšem připomenout, že počet vysokoškoláků stále roste, vzdělanostní úroveň 
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obyvatelstva tak má stoupající tendenci. Zatímco v roce 2001, dle SLDB 2001, bylo na území 

MAS Jablunkovska 5,2 % vysokoškolsky vzdělaných, k roku 2011 jich je již 7,2 %. Projevuje  

se zde obdobný trend, jako i v jiných menších městech ČR, a to odliv vzdělaných lidí do velkých měst  

a aglomerací. 

Obr. 3: Vzdělanostní struktura obyvatelstva MAS Jablunkovsko 

 

Zdroj: Sčítání lidu, domů, bytů 2011, vlastní zpracování 

1.3 Národnostní struktura obyvatel 

 Ve všech příhraničních oblastech, i na území MAS Jablunkovsko, se mísí kultura česká 

s kulturami sousedních států. Oblast leží na hranici s Polskou i Slovenskou republikou.  

Již z historického hlediska je zde formována tzv. „goralská“ kultura, která je typická svým specifickým 

nářečím. Toto nářečí se vyvinulo ze staropolštiny, jeho podobu ovlivnily především podněty  

z  němčiny, polštiny, češtiny. Významným specifikem sledované oblasti je velmi početná polská 

menšina, které je přizpůsobeno mnoho aspektů v území. Je zde zastoupena i slovenská národnost, 

ovšem zdaleka nedosahuje tak vysokých hodnot, jako již zmíněné polská menšina. Tento stav 

je pravděpodobně podmíněn především historickým vývojem oblasti. Hranice byly do dnešní podoby 

upraveny ve 20. letech 20. století.  

 Občané polské národnosti dnes tvoří okolo 17 % místních obyvatel. Z tohoto důvodu 

se na Jablunkovsku setkáváme s dvojjazyčnými nápisy i specifickými zájmovými spolky. Obyvatelé 

hlásící se ke slovenské národnosti tvoří pouze 2 % populace. Následující graf zobrazuje složení 

obyvatelstva dle české, polské a slovenské národnosti. 

https://cs.wikipedia.org/w/index.php?title=Staropol%C5%A1tina&action=edit&redlink=1
https://cs.wikipedia.org/wiki/N%C4%9Bm%C4%8Dina
https://cs.wikipedia.org/wiki/Pol%C5%A1tina
https://cs.wikipedia.org/wiki/%C4%8Ce%C5%A1tina


 

 

 

17 

Obr. 4: Národnostní složení obyvatel MAS Jablunkovsko  

 

Zdroj: Sčítání lidu, domů, bytů 2011, vlastní zpracování 

 Vyučovacím jazykem v převážné většině škol v území je čeština. Obce však jsou podle 

§ 14 zákona č. 561/2004 Sb. povinny zajistit vzdělávání příslušníků národnostní menšiny v jejím 

jazyce. S ohledem na národnostní složení obyvatelstva na území MAS Jablunkovsko se jedná 

především o splnění zákonných podmínek a zajištění služeb pro příslušníky polské menšiny.  

Co se týče předškolní výchovy a základního vzdělávání, musí být splněny následující podmínky: 

 1. obec, kraj, popřípadě ministerstvo zajišťuje pro příslušníky národnostních menšin 

vzdělávání v jazyce národnostní menšiny v mateřských, základních a středních školách, a to v obcích, 

v nichž byl zřízen výbor pro národnostní menšiny, pokud jsou splněny podmínky stanovené tímto 

zákonem; 

 2. třídu mateřské školy lze zřídit, pokud se ke vzdělávání v jazyce národnostní menšiny 

přihlásí nejméně osm dětí s příslušností k národnostní menšině, třídu základní školy lze zřídit, pokud 

se ke vzdělávání v jazyce národnostní menšiny přihlásí nejméně deset žáků s příslušností  

k národnostní menšině; mateřskou školu nebo základní školu s jazykem národnostní menšiny lze 

zřídit za předpokladu, že všechny třídy budou v průměru naplněny nejméně 12 dětmi nebo žáky 

s příslušností k národnostní menšině v jedné třídě.  

1.4  Domovní a bytový fond 

 Naprostá většina územních celků zapojených do aktivit MAS Jablunkovska 

jsou ve své podstatě venkovské obce. Statut města má pouze jedna z obcí, Jablunkov. Od tohoto 

česká 

slovenská 

polská 
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faktu se odvíjí i charakter osídlení oblasti. V rodinných domech žije více než 87 % obyvatelstva.  

U nově příchozích obyvatel či obyvatel, kteří z jakéhokoliv důvodu opouští své stávající bydlení  

a hledají nové (např. osamostatnění od rodičů), je rovněž sledován trend bydlení v rodinných 

domech. Zbylá část obyvatel bydlí v bytových domech, kterých je v území 178 s 1355 bytovými 

jednotkami. Celkově obydlených domů je ve sledované oblasti něco málo přes sedm a půl tisíce. 

Neobydlených budov je 670.  

Tab. 5: Přehled rodinných a bytových domů v území MAS Jablunkovsko 

Obec 

Rodinné domy Bytové domy 

CELKEM 
z toho obydlené 

domy 
v tom 

obyvatel 
CELKEM 

z toho 
obydlené domy 

/ byty 

v tom 
obyvatel 

Bocanovice 100 92 404 2 2/7 15 

Bukovec 324 304 1319 2 1/2 20 

Bystřice 1308 1188 4690 28 27/150 473 

Dolní Lomná 230 209 781 1 1/6 40 

Horní Lomná 96 83 262 3 3/18 88 

Hrádek 499 450 1758 1 1/2 7 

Hrčava 70 68 250 - - - 

Jablunkov 857 777 3201 103 101/903 2470 

Košařiska 86 82 331 - - 336 

Milíkov 346 309 1263 1 1/3 5 

Mosty u Jablunkova 970 918 3648 9 7/49 163 

Návsí 899 842 3341 22 21/140 387 

Nýdek 576 499 1790 6 6/34 158 

Písečná 223 200 893 - - - 

Písek 468 442 1738 - - - 

Vendryně 1101 1027 4016 7 7/35 102 

CELKEM 8153 7490 29685 185 178/1355 4264 

Zdroj: Sčítání lidu, domů a bytů 2011 

 Analýza bytového fondu pro potřeby strategického plánování MAS Jablunkovsko řazena 

v sociálním kontextu. Je tedy nutno v rámci analýzy uvést také ostatní zásadní ukazatele. Důležitým 

faktorem ovlivňujícím sociální klima je v území MAS Jablunkovsko je, mimo struktury, i kvalita 

bytového fondu. 

 Na území MAS Jablunkovska se vyskytují byty standardní i byty se sníženou kvalitou. Tento 

status ovlivňuje například úroveň či samotná existence sociálního zařízení a podobně. Počet 

standardních bytů atakuje hranici 95 %. 
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Tab. 6: Kvalita bytového fondu v území MAS Jablunkovsko 

Obec 

Byty v rodinných domech Byty v bytových domech 

standardní se sníženou kvalitou standardní se sníženou kvalitou 

Bocanovice 94,78 5,22 100 - 

Bukovec 92,54 7,46 100 - 

Bystřice 95,57 4,43 97,89 2,11 

Dolní Lomná 94,63 5,37 100 - 

Horní Lomná 83,51 16,49 100 - 

Hrádek 92,76 7,24 100 - 

Hrčava 90,8 9,2 - - 

Jablunkov 95,15 4,85 96,55 3,45 

Košařiska 84,21 15,79 - - 

Milíkov 93,7 6,3 100 - 

Mosty u Jablunkova 94,54 5,46 95,83 4,17 

Návsí 93,16 6,84 97,1 2,9 

Nýdek 92,78 7,22 100 - 

Písečná 95,83 4,17 - - 

Písek 92,29 7,71 - - 

Vendryně 95,17 4,83 91,18 8,82 

CELKEM 94,04 5,96 96,77 3,23 

Zdroj: Sčítání lidu, domů a bytů 2011 

1.5  Informovanost obyvatelstva 

 Z analýzy vyplývá, že pouze dvě obce z celkového počtu 16 členských obcí MAS Jablunkovsko 

nevydávají žádný zpravodaj. Jedná se o Bocanovice a Hrčavu. V podobě pravidelného měsíčníku  

je informátor publikován v obcích Dolní Lomná, Jablunkov, Mosty u Jablunkova a v Návsí. Ve čtyřech 

obcích, konkrétně v Bukovci, Košařiskách, Milíkově a v Písku je zpravodaj distribuován ve čtvrtletním 

intervalu. Vendryně vydává tištěné informace šestkrát do roka, tedy co dva měsíce. Ostatní obce 

informují občany o dění v území prostřednictvím občasníků, které vydávají minimálně dvakrát ročně. 

Všechny zpravodaje jsou volně dostupné i v elektronické podobně na webových stránkách 

příslušných obcí.  

 V rámci oblasti MAS Jablunkovsko aktivně provozují svou činnost tři certifikovaná turistická 

centra, a to v obcích Bystřice, Jablunkově a v Mostech u Jablunkova. Dle jednotné klasifikace 

turistických informačních center České republiky se jedná o místo bez překážek přístupné veřejnosti, 

prostor, kam lze bez omezení a komplikací vstoupit a získat potřebnou službu. Většinou je turistické 

informační centrum lokalizované na náměstí, případně v hlavní ulici, v přízemí budovy.  
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1.6 Občanská vybavenost 

 Občanskou vybavenost obce obsahuje hned několik typů staveb a služeb. Množství a kvalita 

občanské vybavenosti ve velké míře ovlivňuje kvalitu života obyvatelstva. Řadíme zde například 

školství, sociální služby, poštu, nákupní možnosti, církevní služby, bankovní služby, dětská hřiště  

a podobně.  

1.6.1  Školství 

 Mimo mateřské a základní školy, jejichž přehled je uveden v tabulce 5, působí v oblasti také 

SOŠ a SOU podnikání a služeb Jablunkov, p. o. Tato organizace nabízí vzdělání v oboru Doprava.  

Toto zaměření je orientováno na silniční dopravu, zejména na provozně ekonomické činnosti  

ve veřejné i neveřejné silniční dopravě, včetně dopravy městské i příměstské. Jedná se o čtyřletý 

maturitní obor. Pro absolventy SOŠ a SOU je připravena možnost dálkového tříletého studia oboru 

Podnikání. Rozšíření a prohloubení vědomostí z oblasti administrativně ekonomické, s cílem připravit 

absolventa pro zvládnutí podnikatelských aktivit. Důraz je kladen na rozvoj schopností aplikovat 

poznatky a dovednosti z ekonomiky podniku, účetnictví, písemné a elektronické komunikace, práva, 

managementu a marketingu či psychologie.5 Zřizovatelem je Moravskoslezský kraj. 

V oblasti také působí dva Domy dětí a mládeže, v Bystřici a Jablunkově. Jablunkovské 

DDM poskytuje své služby i v sousední obci, kde provozuje turistické středisko Návsí. Tato školská 

zařízení poskytují náplň volného času dětem i dospělým. Je možné se účastnit výtvarných, 

vědomostních i sportovních kroužků. Hlavními spádovými městy pro středoškolské studenty 

z Jablunkovska jsou však Třinec a Český Těšín. Dopravní dostupnost do obou měst je výborná, tudíž 

není nutné považovat absenci dalších středních škol na území regionu jako problém.  

 MAS Jablunkovsko je sídlem Základní umělecké školy Jablunkov, která je zřízena 

Moravskoslezským krajem. Jak již název napovídá, sídlem ZUŠ je město Jablunkov, provozuje také 

odloučená pracoviště v obcích Bukovec, Hrádek, Mosty u Jablunkova a v Návsí. V oblasti jsou mimo  

to zřízena i pracoviště třineckých základních uměleckých škol. Soukromá základní umělecká škola 

TUTTI MUSIC, spol. s r.o. působí v Bystřici, Mostech u Jablunkova a Vendryni. 

 Hustota a četnost školských zařízení je v regionu dostatečná. Veškeré organizace jsou zřízeny 

příslušnými obcemi. Následující tabulka zobrazuje podrobnou analýzu škol v oblasti. 

                                                           

5 http://sos.jablunkov.cz/nabidkaskoly/studijni-obory/ 

http://sos.jablunkov.cz/home/
http://sos.jablunkov.cz/nabidkaskoly/studijni-obory/?utm_source=copy&utm_medium=paste&utm_campaign=copypaste&utm_content=http%3A%2F%2Fsos.jablunkov.cz%2Fnabidkaskoly%2Fstudijni-obory%2F
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Tab. 7: Mateřské a základní školy v území MAS Jablunkovsko k 31. 12. 2013 

Obec 
Mateřská 

škola 
Základní škola 

(úplná) 
Základní škola 

(neúplná) 
z toho sloučené 

organizace 

Bocanovice 1 - - - 

Bukovec 2 - 2 2 

Bystřice 2 2 - 2 

Dolní Lomná 1 - 2 1 

Horní Lomná - - - - 

Hrádek 2 - 2 2 

Hrčava 1 - 1 1 

Jablunkov 2 2 - - 

Košařiska 1 - 1 1 

Milíkov 2 - 2 2 

Mosty u Jablunkova 2 1 1 1 

Návsí 2 1 1 1 

Nýdek 1 1 - 1 

Písečná 1 - 1 1 

Písek 1 1 - 1 

Vendryně 3 2 - - 

CELKEM 24 10 13 16 

Zdroj: Český statistický úřad 

 Ve všech obcích dotčeného území je alespoň jedna základní škola. Výjimkou je Horní Lomná, 

kde není zřízena žádná organizace. V Bocanovicích je v provozu pouze mateřská škola.   

 Úplné základní školy jsou zřízeny v  obcích Bystřice, Jablunkov, Mosty  

u Jablunkova, Návsí, Nýdek, Písek, Vendryně. Úplnou základní školou se rozumí organizace, 

kde je zajištěno vzdělávání žáků ve všech devíti ročnících. Základní školy mohou být také 

organizovány jako školy neúplné, tedy takové, které nemají všech devět ročníků. Prototypem 

neúplných škol jsou ZŠ pouze s 1. stupněm. Variantou neplně organizované školy je málotřídní škola, 

která má méně tříd než ročníků.6 Devět obcí provozuje obecní neúplnou školu, kdy je převážná 

většina i školou malotřídní. Z celkových 50 subjektů je 36 % samostatných, zbývající počet jsou 

sloučené organizace, tedy organizace provozující současně jak mateřskou školu, tak školu základní. 

V rámci základní školy Jablunkov jsou zřízeny třídy pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami. 

Věnují se zde žákům s vadou řeči i žákům s mentálním postižením. 

 Kapacita školské sítě je dostačující, výjimku tvoří snad jen mateřské školy, kde poptávka 

v některých zařízeních překračuje počet volných míst. Problém se však týká především dětí mladších 

                                                           

6 http://www.phil.muni.cz/wupv/home/veda/podminky_capv.doc 
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tří let, tříleté a starší dětí, pro něž je předškolní vzdělávání koncipováno, problémy s umístěním 

nemívají. Jediným problémem v rámci docházky do mateřské školy je mnohdy její otevírací doba. 

Závažnost problému se samozřejmě liší v závislosti na místu výkonu práce rodičů dětí. Polovina 

mateřských školek v území je otevřena od 6:30 do 16:00. V území jsou v provozu ovšem i zařízení,  

otevřená už od 6:00, nebo jsou uzavírány v 15:00, což mnohdy způsobuje nepřekonatelnou překážku 

pro rodiče. V současné době není v území evidována žádná dětská skupina či mateřské centrum. 

V příloze č. 2 je uveden podrobný seznam všech škol působících v území, včetně jejich kontaktů 

a organizací fungujících v jejich působnosti.  

A) Kapacity základních a mateřských škol 

 Mnoho obcí v území MAS Jablunkovsko bojuje s kapacitou svých zařízení. Některá zařízení 

dokonce dlouhodobě plánují navýšení své kapacity. Následující tabulky zobrazují aktuální data. 

Tab. 8: Kapacita základních škol MAS Jablunkovsko vždy k 31. 9. daného roku 

Obec 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 Kapacita 

Bocanovice   

Bukovec 79 75 75 66 77 79 88 95 87 165 

Bystřice 735 724 699 660 634 616 624 611 639 838 

Dolní Lomná 62 62 62 69 57 65 61 66 67 68 

Horní Lomná   

Hrádek 85 86 85 92 91 97 87 88 88 118 

Hrčava 21 11 12 6 9 10 14 12 11 30 

Jablunkov 929 875 845 825 802 799 805 776 764 1 398 

Košařiska 52 45 45 42 44 48 50 52 59 50 

Milíkov 42 49 44 45 42 36 42 43 44 62 

Mosty u Jablunkova 365 352 337 332 298 293 290 290 287 415 

Návsí 338 310 284 288 290 298 312 325 353 590 

Nýdek 186 178 173 152 142 138 137 139 142 230 

Písečná 39 34 42 39 40 37 46 46 44 65 

Písek 248 253 246 239 241 224 219 216 229 350 

Vendryně 348 335 314 322 351 360 371 384 386 486 

CELKEM 3 529 3 389 3 263 3 177 3 118 3 100 3 146 3 143 3 200 4 865 

Zdroj: Výkazy MŠMT, vlastní zpracování 
Poznámka: Rok 2006 odpovídá školnímu roku 2005/2006. Stejný princip je uplatněn i v následujících letech. 

V regionu funguje celkem 23 základních škol, které navštěvuje více než 3 000 žáků. U poloviny 

obcí, ve kterých je zřízena škola, je zřejmý nárůst počtu žáků oproti počátku sběru dat. Jedná  

se o Dolní Lomnou, Hrádek, Košařiska, Milíkov, Návsí, Písečnou a Vendryni. V 50 % případů, 

konkrétně v obcích Bukovec, Bystřice, Hrčava, Jablunkov, Mosty u Jablunkova, Nýdek a Písek, 
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je zaznamenán pokles. Obecně ovšem došlo na základních školách v území během sledovaného 

období k 11% poklesu, z 3 529 žáků ve školním roce 2005/2006 na 3 143 žáků v 2012/2013. 

V posledním sledovaném školním roce 2013/2014 je patrné zanedbatelné navýšení, o necelá  

2 % žáků. 

 Celková kapacita základních škol v regionu činí 4 865 žáků, přičemž nejvyšší počet, 

1 389 žáků, je v Jablunkově. Spádové školy jsou v Bystřici, Písku a Vendryni. Nejmenší škola se nachází 

na Hrčavě s 30 žáky. Z tabulky je patrné, že v obci Dolní Lomná a Košařiska se počet žáků 

na základních školách pohybuje na hranici s jejich kapacitou. 

Tab. 9: Kapacita mateřských škol MAS Jablunkovsko vždy k 31. 9. daného roku 

Obec 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 Kapacita 

Bocanovice 21 23 24 26 28 26 26 28 26 30 

Bukovec 51 56 60 64 55 54 52 47 54 66 

Bystřice 167 168 164 195 203 202 219 222 225 244 

Dolní Lomná 42 36 47 41 46 44 49 49 44 35 

Horní Lomná   

Hrádek 54 68 64 67 61 58 67 69 81 96 

Hrčava 15 10 10 9 11 11 11 13 10 15 

Jablunkov 215 218 220 213 222 214 222 234 243 270 

Košařiska 23 23 27 30 30 30 30 30 30 30 

Milíkov 32 32 33 37 46 39 42 46 44 50 

Mosty u Jablunkova 130 124 125 125 125 125 124 127 136 149 

Návsí 101 94 107 108 115 134 134 135 133 135 

Nýdek 47 38 38 42 50 56 57 63 62 72 

Písečná 39 39 38 37 40 44 44 39 40 50 

Písek 59 64 61 60 51 57 64 67 85 90 

Vendryně 116 119 125 129 133 134 134 138 144 184 

CELKEM 1 112 1 112 1 143 1 183 1 216 1 228 1 275 1 307 1 357 1 424 

Zdroj: Výkazy MŠMT, vlastní zpracování 
Poznámka: Rok 2006 odpovídá školnímu roku 2005/2006. Stejný princip je uplatněn i v následujících letech. 

 Ve všech obcích, vyjma Horní Lomné, funguje alespoň jedna mateřská škola. Celkový počet 

dětí, navštěvujících mateřskou školu ve školním roce 2013/2014, dosáhl 1 357 dětí. Tato hodnota 

představuje nárůst o 22 % oproti roku 2005/2006. Hranici 200 dětí zapsaných v MŠ přesahuje 

Jablunkov a Bystřice. Nejméně dětí je evidováno na Hrčavě, kde současně jako v jediné obci došlo 

během sledovaného období k poklesu počtu dětí. 

 Do mateřských škol je možné zapsat až 1 516 dětí, přičemž největší zařízení jsou v Bystřici 

a Jablunkově. V současné době se šest obcí potýká s problematikou počtu dětí pohybujícího 

se na hranici únosné kapacity. V Dolní Lomné byla kapacita dokonce překročena o devět dětí. 
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 Dle informací získaných vlastním šetřením lze konstatovat, že v naprosté většině mateřských 

škol jsou ochotni přijímat děti mladší tří let, vyžadují ovšem dosažení alespoň dvou let věku. Možnosti 

zařízení omezují pouze jejich kapacity. O umístění dětí do mateřské školy je ze strany rodičů velký 

zájem. Některé matky zvolili dvouletou mateřskou dovolenou, a tak musí řešit skloubení rodinného 

a pracovního života. Ve více než polovině mateřských škol v území se musí jak vedení organizace, 

tak obce potýkat s každoroční nedostatečnou kapacitou. V některých místech je tato problematika 

řešena formou udělení výjimky, jinde jsou ovšem nuceni nevyhovět podaných přihláškám. 

Tato situace samozřejmě negativně ovlivňuje i možnosti umístění dětí mladších tří let. 

B) Vybavenost základních škol 

Stále častěji je kladen důraz na odborné vzdělání dětí, žáků na základních školách. 

Tyto dovednosti jsou důležité z dlouhodobého hlediska, i ve vztahu k trhu práce. Následující data 

reprezentují stav v oblasti. 

Tab. 10: Odborné učebny v základních školách MAS Jablunkovsko k 31. 8. 2015 

Obec Cizí jazyky Informatika Dílny Chemie Fyzika Tělovýchova 

Bocanovice             

Bukovec - 1  - - - 4 

Bystřice 1 2  - 2 2 6 

Dolní Lomná - 2  - - - 4 

Horní Lomná             

Hrádek 1 2 1  -  - 3 

Hrčava - - -  -  - 1 

Jablunkov 2 2 2 2 2 5 

Košařiska 1 1  -  -  - - 

Milíkov - -  -  -  - 2 

Mosty u Jablunkova 2 2 2 2 2 4 

Návsí 1 2 2 2 2 4 

Nýdek 1 1 1  -  - 2 

Písečná - 1 -  -  - 2 

Písek 1 1 1 1  - 2 

Vendryně 2 2 2 2 2 2 

CELKEM 12 19 11 11 10 41 

Zdroj: Vlastní zpracování 

 Dle šetření bylo zjištěno, že žádné odborné učebny nemají školy v obci Hrčava a Milíkov. 

Polovina škol v území má učebny cizích jazyků, chemie, fyziky i dílen. Více než 80 % škol má zřízenu  

i učebnu informačních technologií, mnoho z nich ovšem konstatovalo, že je nutno vybavení učeben 
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modernizovat. Na toto téma bylo také v území sesbíráno mnoho projektových záměrů. Pouze  

na některých školách pravidelně probíhají besedy a semináře zaměřené na environmentální 

vzdělávání, výchovu a osvětu. V Dolní Lomné vzniklo interaktivní ekologické centrum, jehož cílem  

je šířit osvětu právě v této oblasti. V oblasti tělovýchovy jsou zahrnuty jak tělocvičny, tak sály, 

posilovny či hřiště provozované v rámci školní organizace. Jedinou školou, která neprovozuje žádné 

zařízení určené pro pohyb dětí je základní škola v Košařiskách.  

 V území se vyskytují základní školy, jejichž vybavenost neodpovídá požadavkům dnešních dětí 

a mládeže. Rovněž jejich technický stav je v mnoha případech neuspokojivý, což si uvědomují  

jak zřizovatelé, tak ředitelé škol. 

C) Vývoj obyvatel do 14 let věku 

 Stále častěji je kladen důraz na odborné znalosti a vědomosti, a to nejen při hledání 

zaměstnání. Proto se základní školy snaží žáky vést k různým oborům a používat k tomu vhodné 

pomůcky i prostředí. 

 Na základě rozsáhlých konzultací s pracovníky Krajského úřadu Moravskoslezského kraje, 

statistickými agendami  a odborníky v území byl sestaven trend vývoje počtu obyvatel do 14 let věku, 

tedy dětí a žáků základních a mateřských škol. Je předpokladem, že bude počet těchto obyvatel 

kolísat, v zásadě však bude konstantní. V závislosti na věku dítěte bude trend vykazovat mírný pokles 

dětí ve věku od 0 do 3 let. Děti a žáci od 3 do 14 let věku budou na obdobné úrovni  

jako v současnosti. Je tedy více než pravděpodobné, že se problematická situace s nedostatečnými 

kapacitami ve školských zařízeních budou opakovat. 

1.6.2 Zdravotnictví 

 Zdravotnické služby jsou v rámci regionu zajištěny vcelku dobře. Trvalá lékařská služba 

s každodenním provozem ordinací je zajištěna v těchto obcích – Bystřice, Jablunkov, 

Mosty u Jablunkova, Návsí, Vendryně. Občasná lékařská služba, omezená převážně na provoz 

na několik hodin v týdnu, je k dispozici v Dolní Lomné, Hrádku, Nýdku a Písku.  Bez zdravotnické péče 

v obci se musejí obejít občané Bocanovic, Bukovce, Horní Lomné, Hrčavy, Košařisek, Milíkova  

a Písečné. Dojezdové vzdálenosti do obcí a měst se zajištěnou lékařskou péči však nejsou příliš velké. 

 Zdravotnickým centrem regionu je Jablunkov, kde funguje poliklinika, v níž kromě praktických 

lékařů a stomatologů najdeme i ordinace gynekologa, urologa, oftalmologa, ORL, chirurga  

a diabetologa. Ve městě ordinuje také neurolog, ortoped, alergolog a psychiatr. 
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 Kompletní specializované zdravotnické služby jsou dostatečně zabezpečeny v blízkých 

městech, zejména v Třinci, případně v Českém Těšíně, kam je výborná dopravní dostupnost. 

Nadregionální význam má v rámci zdravotní péče Sanatorium v Jablunkově, zaměřené na léčbu 

plicních onemocnění u dospělých osob. K dispozici je zde také rehabilitační ambulance a lůžkové 

oddělení léčebny dlouhodobě nemocných a jednotky ošetřovatelské péče. 

1.6.3 Komunitní plánování 

 Do oblasti sociálních služeb zasahuje hned několik specifických skupin, zadavatel, 

poskytovatel, uživatel a veřejnost. Zadavatel je ten, kdo je odpovědný za zajištění sociálních služeb 

v příslušném území. Rozumí se tím zejména obce nebo kraje. Poskytovatelem sociálních služeb jsou 

subjekty, jež služby nabízí a poskytují. Jedná se o nestátní neziskové organizace, organizace zřízené 

obcí nebo krajem, případně státem. Uživateli sociálních služeb jsou lidé, kteří se ocitli v nepříznivé 

nebo tíživé sociální situaci. Veřejnost je zastoupena všemi ostatními zájemci, kterým není fungování 

a poskytování sociálních služeb lhostejné a jsou schopni se aktivně podílet na vyhotovení a realizaci.7 

V území působí mnoho neziskových organizací, které se zaměřují na všechny skupiny obyvatel 

ohrožených sociálním vyloučením a jinými negativními společenskými jevy. Tyto subjekty provádí 

poradenství, poskytují hmotnou podporu, pomáhají v oblasti zaměstnání a podobně. 

 Dokument pojednávající o komunitním plánování mají vypracován pouze město Jablunkov  

a obec Bystřice. 

A) Skupiny obyvatel ohrožené sociálním vyloučením 

Osoby ohrožené sociálním vyloučením představují velmi různorodou skupinu, nejčastěji 

se jedná o osoby s nízkým vzděláním, nezaměstnané, handicapované, příslušníky menšin (konkrétně 

Romů). Zákon 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů, definuje sociální 

vyloučení jako vyčlenění osoby mimo běžný život společnosti a nemožnosti se do něj zapojit 

v důsledku nepříznivé sociální situace, kterou je myšleno oslabení nebo ztráta schopnosti řešit 

vzniklou situaci tak, aby toto řešení podporovalo sociální začlenění.  

Na základě nesčetných diskuzí s mnoha subjekty, zasahujícími do oblasti komunitního 

plánování v oblasti, bylo stanoveno pět následujících cílov skupiny, které jsou považovány za nejvíce 

ohrožené a potřebné sociální pomoci. Skupiny jsou definovány jako senioři, rodiny s dětmi, osoby 

potřebující zvláštní pomoc, handicapované osoby a uchazeči a zájemci o zaměstnání. 

                                                           

7 Co je komunitní plánování sociálních služeb a kdo jsou jeho hlavní aktéři. In: [online]. [cit. 2015-01-14].  

 Dostupné z: http://www.mpsv.cz/cs/850  

http://www.mpsv.cz/cs/850
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a. Cílová skupina „senioři“ je tvořena občany, kteří dosáhli rozhodného věku pro přiznání 

starobního důchodu, tedy 65 let, a to bez rozdílu pohlaví. Tito jednotlivci jsou ohroženi sníženou 

soběstačností a úbytkem jak fyzických, tak i psychických sil. Mohou se stát závislými na poskytování 

péče a pomoci jiných osob i při běžných rutinních činnostech. Předmětem sociálních služeb je nejen 

poskytování pobytových služeb, ale také snaha o udržení seniora v přirozeném prostředí. 

b. Cílová skupina „osoby potřebující zvláštní pomoc“ je tvořena občany, kteří se z jakéhokoli 

důvodu potýkají se sociálním vyloučením, nebo jim tato situace bezprostředně hrozí. Příčinou může 

být ztráta zaměstnání, platební neschopnost, problémy s bydlením, mezilidské vztahy, požívání 

omamných látek, nemoc a podobně. Těmto osobám je poskytována především poradenská činnost. 

Velký vliv na snižování dopadu této situace má také kvalitní a cílená preventivní činnost. 

c. Cílová skupina „rodiny s dětmi“ je tvořena úplnými rodičovskými páry i rodiči samoživiteli, 

kteří soustavně pečují o jedno či více potomků mladší 18 let. Cílem poskytování sociálních služeb této 

skupině je pomoc při výchově nezletilého, zvládání životních situací, poradenská činnost 

v konkrétních krizových situacích či smysluplné naplňování volného času mladistvého. 

d. Cílová skupina „handicapovaní“ je tvořena občany, kteří z jakéhokoli důvodu trpí určitým 

znevýhodněním ve srovnání s naprostou většinou místní populace. Tento handicap může nabývat 

jak fyzických, tak mentálních projevů. Osoba s touto charakteristikou je tak ohrožena sociálním 

vyloučením, ztíženými životními podmínkami a mnoha dalšími závažnými dopady. 

e. Cílová skupina uchazečů a zájemců o zaměstnání je tvořena občany, kteří jsou ochotni 

pracovat a snaží se práci intenzivně vyhledávat. Jejich problematika ovšem spočívá v určitém ostychu 

a mnohdy i strachu při jednání s institucemi a zaměstnavateli. Tito lidé si nejsou schopni samostatně 

nalézt práci. Proto potřebují poradenství a pomoc při jednání s úřady, při přípravě a účasti 

na pracovních pohovorech a podobně. 

 Na území MAS Jablunkovsko není evidována žádná sociálně vyloučená lokalita. 

B) Sociální služby 

 Na území MAS Jablunkovsko provozuje svou činnost hned několik zařízení sociálních služeb, 

jejichž služby jsou zaměřeny ve velké míře na potřeby seniorů a zdravotně postižených občanů. 

Vzhledem k demografickému vývoji je pravděpodobné, že bude vzrůstat poptávka po pečovatelských 

službách pro seniory. V současné době je péče o seniory se sníženou soběstačností zajištěna 

v Domově sv. Alžběty v Jablunkově. Domy s pečovatelskou službou jsou k dispozici v Bystřici, Dolní 

Lomné, Jablunkově, Návsí, Nýdku a Vendryni. 
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 K dalším poskytovatelům sociálních služeb na území Jablunkovska patří Charita Jablunkov, 

která provozuje denní stacionář a bezplatnou právní poradnu, svou pobočku má v Jablunkově také 

Slezská diakonie, jejíž středisko Tabita nabízí asistenční a odlehčovací služby. Odborné sociální 

poradenství poskytuje každé první úterý v měsíci odloučené pracoviště moravskoslezského Centra 

pro zdravotně postižené. V Hrádku je zřízeno několik málo bytů se statutem sociálního bydlení, 

v ostatních obcích ovšem žádné sociální bydlení není zřízeno, proto uvažují o jejich zřízení. 

Potřebnost v území představuje deset projektů v průměrné hodnotě 800 000 Kč. Rovněž je potřebné 

zajistit prostor pro výkon sociálních služeb, na toto téma bylo sesbíráno šest projektů v průměrné 

hodnotě 6 mil. Kč. 

Tab. 11: Sociální služby a jejich kapacita na území MAS Jablunkovsko 

Název sociální služby Počet zařízení Kapacita zařízení Typ sociální služby 

Denní stacionář 1 15 ambulantní 

Domovy pro seniory 1 75 pobytová 

Odborné sociální poradenství 1 1 ambulantní 

Osobní asistence 1 5 terénní 

Sociálně akviziční služby pro rodiny s dětmi 1 1 terénní 

Odlehčovací služby 1 5 terénní 

Pečovatelská služba 6 120 terénní 

Zdroj: Registr poskytovatelů sociálních služeb 

 V území je provozováno 12 sociálních služeb, většinou terénní formou. Nejvíce jsou služby 

zaměřeny do oblasti pečovatelství, kde je zaznamenána i největší kapacita. 

 Níže uvedený obrázek znázorňuje rozložení zařízení sociálních služeb a zařízení poskytujících 

sociální služby v území. Jejich podrobný seznam naleznete v příloze č. 3. S ohledem na provázanost 

sociálních služeb a blízkost Třince jsou ve zmíněné příloze uvedena i zařízení působící právě v tomto 

městě. 
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Obr. 5: Rozložení a kapacita zařízení sociálních služeb a zařízení poskytujících sociální služby 

v území MAS Jablunkovsko k 31. 12. 2014 

 

Zdroj: Vlastní zpracování 
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C) Financování sociálních služeb 

 Financování zařízení sociálních služeb a sociálních služeb je složeno z několika zdrojů, 

ať už z rozpočtu státního, obecního či například od sponzorů.  

Tab. 12: Zdroje financování sociálních služeb v území MAS Jablunkovsko k 31. 12. 2013 

Druh služby Dotace MPSV Dotace obec Úhrady uživatelů Jiné zdroje CELKEM 

Stacionáře 56,4 2 11 30,7 100 

Zařízení pro seniory 19,5 1,2 66,7 12,6 100 

Sociální poradny 74,2 24,9 - 0,8 100 

Ostatní 16,4 1,4 35,9 46,2 100 

Zdroj: Vlastní zpracování 

 Bez ohledu na poskytovatele finanční podpory, největší objem prostředků míří do oblasti 

podpory seniorů, a to více jako tři čtvrtiny. Z tabulky je zřejmé, že největší podpora ze strany státu 

je soustředěna do provozu stacionářů a sociálních poraden v území. Stacionáře dále získávají 

podstatné finanční prostředky z jiných zdrojů, jako jsou sponzoři. Oproti tomu, zařízení pro seniory 

financují svůj provoz především z prostředků získaných z úhrad uživatelů.  

Jako v jiných územích, i na území MAS Jablunkovsko každodenně bojují provozovatelé 

sociálních zařízení i služeb s nedostatečným zázemím, jak materiálním, tak finančním.  

Z dotazníkového šetření, které bylo provedeno v rámci projektu Meziobecní spolupráce, vyplývá,  

že třetina představitelů obcí ORP považuje nedostatek financí, které je možno směřovat do sociální 

oblasti, jako největší problém při poskytování sociálních služeb. Mnohdy jsou také velkou překážkou 

nevyhovující prostory a nedostatečné vybavení. 

1.6.4 Kultura a sport 

 Naprostá většina obcí žije bohatým kulturním a sportovním životem. V území aktivně působí 

kina, knihovny, sportovní zařízení i mnoho zájmových spolků. Stručný přehled naleznete níže. 

 Co se týče sportovního vyžití, je možné navštívit velké množství koupališť, stadionů i hřišť, 

která jsou dostupná všem občanům v každém území. Sport a tělovýchova jsou v různé míře 

zastoupeny ve všech obcích. Obce mají svá hřiště a tělocvičny, jejichž stav však v mnoha případech 

neodpovídá současným požadavkům na komfortní zázemí pro sportovní aktivity. Obdobné 

je to i s úrovní zázemí pro lyžaře, o němž je ve větší míře pojednáno v kapitole věnované cestovnímu 

ruchu. V regionu není příliš míst pro provozování vodních sportů. Jsou zde v podstatě jen koupaliště, 

přičemž největší procento bazénů funguje v rámci jednotlivých rekreačních zařízení, hotelů 

a penzionů. Jejich návštěvní možnosti i služby jsou tak omezené. Významnějšími veřejnými koupališti 
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jsou areál Ameryka v Jablunkově nebo mini aquapark v Mostech u Jablunkova. Jejich provoz je však 

vzhledem k horskému charakteru podnebí omezený a koupací sezona trvá zpravidla jen zhruba  

tři měsíce. Obyvatelé by uvítali více krytých veřejných koupališť. V krytých bazénech je možné  

si zaplavat v Bystřici a ve wellness centru ve Vendryni. Obě zmíněné obce nabízejí  

také asi nejkvalitnější sportovní zázemí na Jablunkovsku. V Bystřickém sportovním areálu je možné 

kromě bazénu využít i dvě moderní sportovní haly, squashové kurty, venkovní hřiště, v obci  

se nachází i jezdecký areál. Vendryně nabízí špičkové zázemí pro tenisty, stolní tenisty, dále hřiště 

pro plážový volejbal, minigolf, bowling a další. 

Tab. 13: Kulturní a sportovní zařízení v obcích MAS Jablunkovsko k 31. 12. 2013 

Obec 

V
e

ře
jn

á 
kn

ih
o

vn
a

 

K
in

o
 

M
u

ze
u

m
 a

 g
al

e
ri

e
 

K
u

lt
u

rn
í z

ař
íz

e
n

í 

o
st

at
n

í 

Sa
kr

ál
n

í s
ta

vb
a 

K
o

u
p

al
iš

tě
 a

 

b
az

é
n

y 

H
ři

št
ě

 

B
az

é
n

y 
o

te
vř

e
n

é
 

O
st

at
n

í z
ař

íz
e

n
í 

p
ro

 t
ě

lo
vý

ch
o

vu
 

Bocanovice 1 - - 2 - 1 1 - 1 

Bukovec - - - 1 1 - 1 - 1 

Bystřice 1 1  - 1 2 1 3 2 6 

Dolní Lomná 1 - - - - 2 4 - 2 

Horní Lomná 1 - - 1 2 4 2 - - 

Hrádek 1 - - 1 2 1 5 - 1 

Hrčava 1 - - 1 2 - 2 - - 

Jablunkov 1 1 2 - 2 1 5 1 2 

Košařiska 1 - 1 2 1 - 1 - - 

Milíkov 1 - - 1 2 - 1 1 1 

Mosty u Jablunkova 1 - - 3 2 1 4 - 2 

Návsí 1 - - 2 1 - 2 - 1 

Nýdek 1 - - 1 2 1 2 1 1 

Písečná - - - 1 1 - 1 - - 

Písek 1 - - - 3 1 2 1 1 

Vendryně 1 - - 2 2 - 1 1 1 

CELKEM 14 2 3 19 25 13 37 7 20 

Zdroj: Český statistický úřad  

 Zatímco sportovních zařízení je v regionu relativně dostatek, horší je to s dostupností jiných 

aktivit pro trávení volného času. Nabídka volnočasových aktivit je značně omezená, zaměřená 

především na školní děti a mládež a realizovaná především v rámci školských zařízení. Téměř ve všech 

obcích, vyjma Bukovce a Písečné, fungují místní knihovny. Každá z obcí má také svůj prostor 

pro pořádání místních kulturních akcí, mezi něž patří zejména plesy, poutě, taneční zábavy. Jedná  
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se ovšem v naprosté většině o kulturní sály s nízkou kapacitou. V území tak chybí zázemí pro pořádání 

větších kulturních akcí. 

1.6.5 Ostatní služby 

 Mezi jednu ze složek občanské vybavenosti řadíme i existenci pošty v obci. Tyto pobočky 

zřizuje Česká pošta. Funguje zde deset poštovních poboček s více či méně omezenou provozní dobou. 

V obci Hrčava funguje pouze výdejní místo.  

Obr. 6: Přehled poboček České pošty v území MAS Jablunkovsko k 1. 1. 2014 
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Zdroj: Vlastní zpracování 

 Další služby v rámci občanské vybavenosti jsou znázorněny v následující tabulce, data byla 

získávána vlastním šetřením a pomocí místní znalosti.  

Tab. 14: Další složky občanské vybavenosti k 31. 8. 2015 

Obec Bankomat Potraviny Pohostinství 

Bocanovice - - 2 

Bukovec - 4 2 

Bystřice 1 7 8 

Dolní Lomná - 1 5 

Horní Lomná - 2 4 

Hrádek - 2 2 

Hrčava - - 1 

Jablunkov 4 17 13 

Košařiska - - 2 

Milíkov - 1 2 

Mosty u Jablunkova - 3 8 

Návsí 1 5 1 

Nýdek - 2 5 

Písečná - - - 

Písek - 2 2 

Vendryně - 4 6 

CELKEM 6 50 63 

Zdroj: Vlastní zpracování 

 Bankomat je v provozu pouze ve třech obcích celého území, tedy v Bystřici, Návsí  

a Jablunkově, kde jsou zřízeny dokonce čtyři bankomaty. Alespoň drobná prodejna potravin  

či večerka je zřízena ve většině obcí Místní akční skupiny Jablunkovsko, vyjma tří. Jedinou obcí, jenž 

nemá žádné zařízení věnující se pohostinství je obec Písečná, nejvíce jich je v Jablunkově. 

1.6.6 Spolky 

 Region má silnou folklorní tradici, o jejíž rozvoj se ve velké míře zasluhují místní organizace 

PZKO. Mezi nejznámější folklorní akce regionu, které každoročně přilákají návštěvníky ze širokého 

okolí, patří Gorolski Świeto, Slezské dny nebo Bal gorolski.  

 V rámci spolkového života mají silnou tradici také sdružení dobrovolných hasičů, která 

pořádají mnohé soutěže, přehlídky, plesy a zábavy. Stejně tak v téměř všech obcích fungují 

tělovýchovné jednoty, sportovní spolky či kluby, které se kromě sportovního vyžití místních občanu 

podílejí také na kulturním životě. Místní občané jsou také členy dalších zájmových organizací, mezi 

něž patří například myslivecká sdružení, svazy rybářů, včelařů i chovatelů. Tyto spolky již dlouho 
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pociťují potřebu rekonstrukcí svých prostor, ovšem s ohledem na podstatu fungování není možné 

tyto aktivity provádět z vlastních prostředků.  

 Kulturním centrem regionu je Jablunkov, ve kterém se pravidelně pořádá mnoho zajímavých 

akcí. Významným centrem místní kultury je Národopisný areál v Dolní Lomné, kde se kromě Slezských 

dnů pořádá každoročně také Festival na Pomezí. Gorolské turistické informační centrum GOTIC 

v Mostech u Jablunkova pomáhá na svých akcích prezentovat, udržovat a rozvíjet lokální tradice  

a řemesla.  

 Region se v posledních letech potýká s nezájmem mladé generace právě o tradiční způsob 

života. Na základě diskuse byl zjištěn pokles počtu tradičních řemeslníků. V oblasti funguje pouze 

sedm osob, zabývajících se tradičními řemesly, jako je krajkářství, keramika, výroba tradičních 

produktů a podobně. Je samozřejmé, že mnoho obyvatel MAS Jablunkovska provozuje tyto činnosti 

v rámci svého volného času a koníčků, neprezentují je však navenek, proto není možné evidovat 

jejich aktuální počet. Povědomí o tradičních řemeslech upadá. Přesto se mnoho subjektů v území 

snaží o propagaci tradičního způsobu života. V území je 13 projektových záměrů, které jsou zaměřeny 

právě na tradiční způsob života, řemesla či tradice, jejich průměrná hodnota je vyčíslena na 3 mil. Kč. 

1.6.7 Bezpečnostní složky 

 V rámci bezpečnostních složek je obecně evidována policie, hasičský záchranný sbor a rychlá 

záchranná služba,  které na území MAS Jablunkovsko činnost neprovozuje a území je tak obsluhováno 

z nedalekého města Třinec. Ve městě Jablunkov jsou k dispozici vozy rychlé záchranné služby, které 

ovšem pacienty vozí do již zmíněné Nemocnice Třinec. 

A) Policie 

 Jak již bylo zmíněno, v organizaci MAS Jablunkovsko je zapojeno pouze jedno město, 

a to Jablunkov. Město Jablunkov, jako ORP, má zřízeno oddělení jak městské policie, tak policie 

státní. Dle zákona č. 553/1991 Sb., o obecní policii, je obecní policie orgánem obce, který zřizuje 

a zrušuje obecní zastupitelstvo obecně závaznou vyhláškou. Je tedy ustavena zcela na bázi 

dobrovolnosti. Oproti tomu zákon č. 273/2008 Sb., definuje Policii ČR, ta je podřízena ministerstvu.  

Policejní prezident odpovídá za činnost policie ministrovi.  Detašovaná pracoviště obecní policie jsou 

zřízena v Bukovci a Dolní Lomné. Mnohé obce v současnosti uvažují nad zřízením oddělení obecní 

policie na svém území. Tyto úvahy jsou nyní ve fázi plánů a předběžných kalkulací. 

Obecně lze konstatovat, že čím větší počet obyvatel je v obci, tím větší je i výskyt 

jak trestných činů, tak přestupků. Ve všech obcích, vyjma Hrádku a Písečné, je páchána především 
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majetková trestná činnost. Trestných činů bylo na území MAS Jablunkovsko zaznamenáno 437. 

Přestupků je vedeno mnohonásobně vyšší množství, a to 1 640. Ve 12 obcích převažují přestupky 

majetkového charakteru, především drobné krádeže. 

Tab. 15: Údaje o trestných činech a přestupcích v obcích MAS Jablunkovsko k 1. 1. 2014 
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Bocanovice 3 4 - - 7 - 4 2 2 8 

Bukovec - 7 - 3 10 - 4 7 41 52 

Bystřice 4 43 3 19 69 4 15 25 298 342 

Dolní Lomná 2 13 - 3 18 1 6 3 8 18 

Horní Lomná 1 4 - 1 6 1 2 3 2 8 

Hrádek 7 4 - 1 12 - 5 7 9 21 

Hrčava 1 1 - 1 3 - 2 1 2 5 

Jablunkov 21 51 9 28 109 140 51 104 381 676 

Košařiska 2 2 - - 4 - - 2 5 7 

Milíkov 1 1 1 2 5 1 4 5 9 19 

Mosty u Jablunkova 11 27 1 18 57 1 10 22 164 197 

Návsí 9 22 2 11 44 4 15 27 48 94 

Nýdek 5 18 2 4 29 - 18 3 14 35 

Písečná 2 1 - 1 4 - - 5 - 5 

Písek 3 9 - 4 16 - 3 8 16 27 

Vendryně 6 20 2 16 44 5 27 13 81 126 

CELKEM 78 227 20 112 437 157 166 237 1080 1640 

Zdroj: Policie České republiky, Městská policie Jablunkov 

Kamerový systém je zřízen pouze ve městě Jablunkov. Některé obce v území  

MAS Jablunkovsko pociťují negativní dopady jeho absence. 

B) Hasiči 

 Dle Metodiky zřizování jednotky sboru dobrovolných hasičů, jsou definovány základní typy 

hasičských jednotek, kterých je sedm. Na území MAS Jablunkovsko se vyskytují tři. 

Zastoupeny jsou kategorie jednotek požární ochrany II., III. a V. typu.  

a)      s územní působností zasahující i mimo území svého zřizovatele se označuje jako: 
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JPO II - jednotka sboru dobrovolných hasičů obce, s územní působností zpravidla 

do 10 minut jízdy z místa dislokace, která zabezpečuje jeden nebo dva výjezdy družstva minimálně 

o zmenšeném početním stavu a zřizuje se ve vybrané obci s počtem obyvatel zpravidla nad 1000  

a dobou výjezdu jednotky od vyhlášení poplachu do 5 minut 

JPO III - jednotka SDH obce s územní působností zpravidla do 10 minut jízdy z místa dislokace, 

která zabezpečuje jeden či dva výjezdy družstva minimálně o zmenšeném početním stavu a zřizuje  

se ve vybrané obci s počtem obyvatel zpravidla nad 1000 a dobou výjezdu jednotky od vyhlášení 

poplachu do 10 minut 

b)   s místní působností zasahující zejména na území svého zřizovatele, jestliže není v případě 

rozsáhlých mimořádných událostí požadován výjezd jednotky jinam v souladu s právním předpisem: 

JPO V -  jednotka SDH obce s působností zpravidla na území obce, která ji zřizuje.  

Obr. 7: Mapa rozložení sborů dobrovolných hasičů v obcích MAS Jablunkovsko k 1. 1. 2015 

 

Zdroj: Vlastní zpracování 
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 Jedinou obcí, která nemá vlastní sbor dobrovolných hasičů je Hrčava, je ovšem obsluhována 

z Bukovce. Pět obcí má hasiče, kteří vyjíždí i k událostem mimo katastrální území obce, kterou byla 

zřízena. Zbývající obce podporují hasiče, kteří zpravidla zasahují pouze při rizikových situacích v obci. 
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Shrnutí analytické části Společnost 

Na území Místní akční skupiny Jablunkovsko žije celkově 34 745 obyvatel na ploše o rozloze 

bez mála 260 km2. Tyto hodnoty určují, že hustota obyvatelstva je 135 obyvatel na km2. Ve srovnání 

s vyššími územními celky se vývoj shoduje s vývojem České republiky. Počet obyvatel okresu  

Frýdek-Místek roste pozvolnějším tempem. Výkyv zaznamenaný v roce 2006 byl způsoben 

přeřazením několika obcí a měst k jinému okresu, v rámci kraje tak zůstaly hodnoty bez významných 

výkyvů. Jako jedinému z celků klesá počet obyvatel Moravskoslezskému kraji, který v posledních 

letech zaznamenává razantní úbytek obyvatel. Největšími obcemi z hlediska počtu obyvatel jsou 

Bystřice a Jablunkov, který má jako jediný statut města. Ve všech obcích zájmové oblasti 

je zastoupení můžu a žen v populaci srovnatelný. Celkově je v oblasti výrazněji zastoupena starší 

generace.  

Přes 50 % obyvatel ve věku nad 15 let nemá úplné středoškolské vzdělání, tedy maturitu. 

Podíl vysokoškolsky vzdělaných lidí je ve srovnání s Českou republikou a Moravskoslezským krajem 

nízký. Ve všech příhraničních oblastech, i na území MAS Jablunkovsko, se mísí kultura česká 

s kulturami sousedních států. Nejmarkantněji je zastoupena polská národnost, dnes tvoří okolo 

17 % místních obyvatel.  

Naprostá většina územních celků zapojených do aktivit MAS Jablunkovska jsou ve své 

podstatě venkovské obce. Od tohoto faktu se odvíjí i charakter osídlení oblasti. V rodinných domech 

žije více než 87 % obyvatelstva. 

Ve všech obcích dotčeného území je alespoň jedna základní škola. Výjimkou je Horní Lomná, 

kde není zřízena žádná organizace. V Bocanovicích je v provozu pouze mateřská škola. V území  

je tak 24 mateřských škol, 10 úplných základních škol a 13 neúplných. Kapacita školské sítě  

je dostačující, výjimku tvoří jen mateřské školy, kde poptávka v některých zařízeních překračuje počet 

volných míst. Jediným problémem v rámci docházky do mateřské školy je mnohdy její otevírací doba. 

V současné době není v území evidována žádná dětská skupina či mateřské centrum. Mnoho obcí 

v území  

MAS Jablunkovsko bojuje s kapacitou svých zařízení. Některá zařízení dokonce dlouhodobě plánují 

navýšení své kapacity. U poloviny obcí, ve kterých je zřízena škola, je zřejmý nárůst počtu žáků oproti 

počátku sběru dat. 

Ve více než polovině mateřských škol v území se musí jak vedení organizace, tak obce potýkat 

s každoroční nedostatečnou kapacitou. Tato situace samozřejmě negativně ovlivňuje i možnosti 

umístění dětí mladších tří let. 
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Pouze dvě obce nemají zřízenou žádnou odbornou učebnu. Polovina škol v území má učebny 

cizích jazyků, chemie, fyziky i dílen. Více než 80 % škol má zřízenu i učebnu informačních technologií, 

mnoho z nich ovšem konstatovalo, že je nutno vybavení učeben modernizovat. Na některých školách 

pravidelně probíhají besedy a semináře zaměřené na environmentální vzdělávání, výchovu a osvětu. 

V oblasti také působí dva Domy dětí a mládeže a základní umělecká škola.  

Zdravotnické služby jsou v rámci regionu zajištěny vcelku dobře. Zdravotnickým centrem 

regionu je Jablunkov, kde funguje poliklinika. Kompletní specializované zdravotnické služby  

jsou dostatečně zabezpečeny v blízkých městech, zejména v Třinci, případně v Českém Těšíně. 

Na území MAS Jablunkovsko provozuje svou činnost hned několik zařízení sociálních služeb, 

jejichž služby jsou zaměřeny ve velké míře na potřeby seniorů a zdravotně postižených občanů. 

Vzhledem k demografickému vývoji je pravděpodobné, že bude vzrůstat poptávka po pečovatelských 

službách tohoto typu. Je zde zajištěn rovněž denní stacionář, bezplatná právní poradna, asistenční  

a odlehčovací služba. V současné době není evidován žádný sociální podnik. 

Jako v jiných územích, i na území MAS Jablunkovsko každodenně bojují provozovatelé 

sociálních zařízení i služeb s nedostatečným zázemím, jak materiálním, tak finančním.  

Z dotazníkového šetření, které bylo provedeno v rámci projektu Meziobecní spolupráce, vyplývá,  

že třetina představitelů obcí ORP považuje nedostatek financí, které je možno směřovat do sociální 

oblasti, jako největší problém při poskytování sociálních služeb. Mnohdy jsou také velkou překážkou 

nevyhovující prostory a nedostatečné vybavení. 

Naprostá většina obcí žije bohatým kulturním a sportovním životem. V území aktivně působí 

kina, knihovny, sportovní zařízení i mnoho zájmových spolků. Sport a tělovýchova jsou v různé míře 

zastoupeny ve všech obcích. Obce mají svá hřiště a tělocvičny, jejichž stav však v mnoha případech 

neodpovídá současným požadavkům na komfortní zázemí pro sportovní aktivity. Zatímco sportovních 

zařízení je v regionu relativně dostatek, horší je to s dostupností jiných aktivit pro trávení volného 

času. Nabídka volnočasových aktivit je značně omezená, zaměřená především na školní děti a mládež 

a realizovaná především v rámci školských zařízení. V regionu chybí například vetší centrum, do 

kterého by bylo možno směřovat aktivity pro trávení volného času, regionální kulturní akce, apod. 

Region má silnou folklorní tradici, o jejíž rozvoj se ve velké míře zasluhují místní organizace 

PZKO. V rámci spolkového života mají silnou tradici také sdružení dobrovolných hasičů, tělovýchovné 

jednoty, sportovní spolky či kluby. Region se však potýká se snižujícím se zájmem mladé generace o 

tradice, folklór a řemesla. 

Město Jablunkov, jako ORP, má zřízeno oddělení jak městské policie, tak policie státní. 

Mnohé obce v současnosti uvažují nad zřízením oddělení obecní policie na svém území. Ve většině 
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obcí je páchána především majetková trestná činnost. Jedinou obcí, která nemá vlastní sbor 

dobrovolných hasičů je Hrčava, je ovšem obsluhována z Bukovce. 

 Mnohdy se v území MAS Jablunkovska projevuje problematická vzájemná komunikace  

a koordinace činností na úrovni obcí, soukromých i neziskových subjektů. 
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2  Krajina a infrastruktura  

 Kapitola se zabývá environmentálním prostředím v území MAS Jablunkovsko. Dle zákona 

č.19/1992 Sb., o životním prostředí, je životním prostředím vše, co vytváří přirozené podmínky 

existence organismů včetně člověka a je předpokladem jejich dalšího vývoje. Jeho složkami  

jsou zejména ovzduší, voda, horniny, půda, organizmy, ekosystémy a energie. Z pohledu 

strategického plánování byla do této oblasti zařazena veškerá témata týkající se životního prostředí, 

krajiny, přírody, silniční sítě a podobně.  

2.1  Geomorfologická a geologická stavba 

 Území místní akční skupiny Jablunkovsko spadá do geomorfologické oblasti Západní Beskydy. 

Tato oblast je charakteristická především flyšovými horninami s občasnými bradly jurských vápenců. 

Obr. 8: Geomorfologické členění území MAS Jablunkovsko 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zdroj: Vlastní zpracování 

 Údolí řeky Olše je tvořeno souvrstvím paleogenních pískovců a pleistocenními akumulačními 

plošinami, které jsou porušeny četnými říčními erozními terasami. Najdeme zde stopy periglaciální 
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modelace ve formě mrazových srubů. Typické jsou také relativně četné sesuvy půdy. Následující 

mapa zobrazuje geomorfologické členění MAS Jablunkovsko.8 

2.2  Vodní režim 

 Voda z oblasti je odvodňována řekami odtékajícími do Baltského moře. Územím také 

prochází hlavní evropské rozvodí, které se na některých místech kryje přesně s česko-polskou hranicí. 

Hustota říční sítě je poměrně vysoká, především ve Slezských Beskydech. Území Beskyd je poměrně 

chudé na podzemní vody, a to především z důvodu přítomnosti málo propustných hornin 

karpatského flyše. S tím souvisí problémy se zásobováním pitnou vodou během déle trvajících období 

sucha. 

 Nejvýznamnějším tokem v území je řeka Olše. Její pramen se nachází v nadmořské výšce 

přibližně 909 m. n. m. u polské obce Kamesznica a po 16 km vtéká na území ČR v obci Bukovec. 

Významnými opatřeními k zajištění stability toků v horních partiích povodí Olše bylo hrazení bystřin. 

To probíhalo od počátku 20. století až do jeho sedmdesátých let, a to především na toku Olše mezi 

městem Jablunkov a obcí Bukovec. 

 Dalším významným vodním tokem v této oblasti je řeka Lomná. Lomná pramení  

v Moravskoslezských Beskydech v přibližné nadmořské výšce 870 m. n. m. Pramen vyvěrá mezi 

horami Malý Polom a Bukový vrch, jejichž hřebenem prochází zároveň státní hranice se Slovenskou 

republikou a hlavní evropské rozvodí Odra-Dunaj. V centru Jablunkova se pak Lomná v nadmořské 

výšce 380 m vlévá do řeky Olše. K dalším významným vodním tokům patří například Ošetnice, Jasení 

a Hluchová.9 Stejně tak jako většina území České republiky, tak i území MAS Jablunkovsko, se potýká 

s nízkou retenční schopností krajiny a s nedostatečným zadržováním vody v krajině. Tento fakt  

je zapříčiněn hned několika skutečnostmi, proto je velice obtížné situaci zlepšit. S tímto stavem  

se rovněž pojí i problémy se zdroji pitné vody v řadě lokalit. 

 Kvalita povrchových vod je na poměrně vysoké úrovni. Na území MAS Jablunkovsko jsou čtyři 

vodní útvary, z nich je pouze jeden rizikový, který je ovšem hlavním vodním tokem v oblasti  

a zasahuje do zhruba poloviny celkové rozlohy území. zbývající jsou nerizikové.  

                                                           

8 BALATKA, Břetislav. Zeměpisný lexikon ČR. Vyd. II. Editor Jaromír Demek, Peter Mackovčin. Brno: AOPK ČR, 2006, 580 s. 

 ISBN 80-860-6499-9. 
9 BALATKA, Břetislav. Zeměpisný lexikon ČR. Vyd. II. Editor Jaromír Demek, Peter Mackovčin. Brno: AOPK ČR, 2006, 580 s.  
 ISBN 80- 860-6499-9. 
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Obr. 9: Kvalita povrchových vod v území MAS Jablunkovsko 

  

       nerizikový  

       rizikový 

       hranice útvaru povrchových vod 
       obec s rozšířenou působností 
       hranice území MAS Jablunkovsko 
 
 
        82  Lomná po ústí do toku Olše 
       83  Jasení po ústí do toku Olše 
       84  Hluchová po ústí do toku Olše 
       86  Olše po soutok s tokem Ropičanka 

 

Zdroj: Povodí Odry 

 Rizikovým vodním útvarem je řeka Olše po soutok s tokem Ropičanka. Tento tok  

je nevyhovující z pohledu biologie, fyzikálně-chemických složek i ekologického stavu.  Dle chemického 

stavu vodních toků jsou identifikovány obce Bukovec, Hrádek, Hrčava, Košařiska, Písečná, Písek  

a Vendryně jako obce s jejich špatným stavem. Stejně tak jako obce Jablunkov, Milíkov a Návsí, které 

rovněž vykazují nízké vysoké hodnoty znečištění. Oproti tomu je hodnocen perfektní stav povodí 

v Bocanovicích, Dolní a Horní Lomné, Mostech u Jablunkova a Nýdku. Ve zbývajících obcích je situace 

uspokojivá. 

Obr. 10: Kvalita podzemních vod v území MAS Jablunkovsko 

 
 
 
         
       rizikový 
       hranice území MAS Jablunkovsko  
      32110  Flyš v povodí Olše 

 

   

  

Zdroj: Povodí Odry 

 Stav podzemních vod v území MAS Jablunkovsko je kritický. Celé území je zařazeno  

do rizikového statusu a to především kvůli chemickému stavu povodí. 
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2.3  Klima 

 Podle klimatické rajonizace se oblast nachází v mírně teplé a chladné oblasti. Klima mírně 

teplé oblasti je klimatem obvyklým na většině území České republiky v nadmořských výškách 

300 až 800 m. Léto bývá mírně teplé, středně vlhké. Přechodné období je krátké, s mírným jarem 

a mírně teplým podzimem. Zima je mírná, spíše suchá, s krátkým trváním sněhové pokrývky. Klima 

chladné oblasti je bohaté na srážky. Léto bývá krátké a deštivé. Jaro a podzim bývají dlouhé 

a zaujímají až třetinu roku. Zima bývá dlouhá, s dostatkem sněhové pokrývky, která se často udrží 

až do jara.10 

2.4  Ochrana životního prostředí 

 Územní ochrana je zakotvena v zákoně č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, a jeho 

prováděcích vyhláškách 395/1992 Sb. a 64/2011 Sb. V České republice jsou dvě úrovně zvláště 

chráněných území. Jedná se o velkoplošná zvláště chráněná území a maloplošná zvláště chráněná 

území. Se vstupem do Evropské unie vyvstala povinnost vymezení soustavy chráněných území Natura 

2000, která jsou již také zakotvena v zákoně.11 

2.4.1 Velkoplošná chráněná území 

 Do oblasti MAS Jablunkovska zasahuje Chráněná krajinná oblast Beskydy, která je svou 

rozlohou 1 160 km2 největší v ČR. Do Moravskoslezského kraje zasahuje necelými 560 km2, do území 

bývalého okresu Frýdek-Místek poté 500 km2. V rámci MAS Jablunkovsko je CHKO Beskydy zahrnuto 

v katastrálních územích obcí Bocanovice, Dolní Lomná, Horní Lomná, Košařiska, Milíkov, Mosty 

u Jablunkova, Návsí a Vendryně. Posláním oblasti je ochrana všech hodnot krajiny, jejího vzhledu  

a jejích typických znaků i přírodních zdrojů a vytváření vyváženého životního prostředí. K typickým 

znakům krajiny náleží zejména její povrchové utváření, včetně vodních toků a ploch,  

její vegetační kryt a volně žijící živočišstvo, rozvržení a využití lesního a zemědělského původního 

fondu a ve vztahu k ní také rozmístění a urbanistická skladba sídlišť, architektonické stavby a místní 

zástavba lidového rázu.12 Ve sledované oblasti se nenachází žádný Národní park. 

                                                           

10 PAPAJÍK, David. Atlas podnebí Česka: Climate atlas of Czechia. 1. vyd. Editor Jaromír Demek, Peter Mackovčin. Praha: Český 
 hydrometeorologický ústav, 2007, 255 s. Osobnosti českých a moravských dějin, 10. sv. ISBN 978-80-86690-26-1 
11 http://www.ochranaprirody.cz/uzemni-ochrana/ 
12 http://drusop.nature.cz/ost/chrobjekty/zchru/index.php?frame&SHOW_ONE=1&ID=2343 



 

 

 

45 

 2.4.2 Maloplošná chráněná území 

 Mezi maloplošná chráněná území, vyskytující se na území MAS Jablunkovsko,  jsou řazeny 

národní přírodní rezervace, přírodní rezervace a přírodní památky. Předmětem ochrany jsou zejména 

zachovalé lesní porosty a typická luční společenstva. Původní jedlo-bukové pralesy se zachovaly  

jen ojediněle. V současnosti jsou lesy tvořeny převážně smrkovými monokulturami. Lesnatost území 

je vysoká, přesahuje 70 %. 

Tab. 16: Seznam zvláště chráněných maloplošných území MAS Jablunkovsko k 1. 1. 2014 

Druh Název Obce Rozloha v ha 

Národní přírodní rezervace Mionší Dolní Lomná, Horní Lomná 169,7 
Čantoria Nýdek 39,5 

CELKEM národní přírodní rezervace 209,2 

Přírodní rezervace 

Bukovec Bukovec 7,4 
Plenisko Písek 24,3 
Uplaz Dolní Lomná, Horní Lomná 173,7 
Velký polom Dolní Lomná, Horní Lomná 73,7 
Vřesová stráň Mosty u Jablunkova 7,8 
Čerňavina Košařiska 61,3 

CELKEM přírodní rezervace 347,2 

Přírodní památky 
  

Filipka Návsí 1,1 

Kyčmol Horní Lomná 0,1 

Motyčanka Mosty u Jablunkova 0,3 

Pod hájenkou Kyčera Mosty u Jablunkova 6,7 

Rohovec Návsí 29,5 

CELKEM přírodní památka 37,7 

CELKEM zvláště chráněných maloplošných území 594,1 

 Zdroj: Agentura ochrany přírody a krajiny ČR 

 Národní přírodní rezervace Mionší je typická porostem buku, jedle, smrku a javoru ve stáří 

od 130-270 let. NPR Čantoria představuje původní lesní geobiocenóza pralesovitého charakteru 

v oblasti Slezských Beskyd, v níž jsou zastoupena téměř všechna vývojová stádia s jednotlivými 

starými exempláři smrku, buku a jedle na kamenitých sutích s nevyvinutou půdou.  

 PR Bukovec je významnou lokalitou rašeliništní květeny, vázané na podhorskou a horskou 

oblast Beskyd. Přírodní rezervace zajišťuje ochranu přirozených lesních porostů pralesovitého 

vzhledu. Přírodě blízké bučiny s javorem, smrkem a jedlí jako území tvořící ekologicky významný 

funkční celek s navazující NPR Mionší a ochrana přirozených procesů v lesních ekosystémech, 
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PR Uplaz. Přirozené smrkobukové porosty s příměsí jedle bělokoré a javoru klenu na severním úbočí 

Velkého Polomu na rozmanitých půdních stanovištích s četnými prameništi ve vysokých polohách 

Moravskoslezských Beskyd nalezneme v Přírodní rezervaci Velký polom. PR Vřesová stráň je lokalitou 

chráněných a mizejících druhů rostlin, je též biotopem ohrožené fauny a má nemalý význam estetický 

a krajinotvorný. Poslední jmenovaná PR Čerňavina je komplex přirozených bukových porostů 

karpatského typu s příměsí smrku, javoru klenu a s vtroušenou jedlí ve vysokých polohách 

Moravskoslezských Beskyd. Přírodní památka Filipka je ojedinělá lokalita s hromadným výskytem 

jalovce obecného a dalších chráněných a mizejících druhů rostlin. Rašelinná louka s typickými prvky 

vegetace jako ojedinělá a vzácná v povodí Lomné se nachází v PP Kyčmol. Mokřadní louka s typickými 

prvky vegetace jako ojedinělá a vzácná v této oblasti, PP Motyčanka. Rašeliniště a prameniště 

s hojným výskytem chráněných a vzácných druhů rostlin jsou chráněná v PP Pod hájenkou Kyčera. 

Rohovec získal statut přírodní památky z důvodu výskytu biotopu lesních mravenců. 

 Celková plocha maloplošných chráněných území atakuje hranici 600 ha, z čehož NPR zaujímá 

území přesahující 200 ha, celková plocha přírodních rezervací představuje bez mála 350 ha. Zbývající 

plochu zaujímají přírodní památky. Území je protkáno poměrně hustou sítí migračních koridorů 

velkých savců. Vyskytuje se zde rys, stále častěji vlk, ze Slovenska migruje medvěd, který 

zde v posledních letech i zimuje.13  

2.4.3 Natura 2000 

Do soustavy chráněných území Natura 2000, na území MAS Jablunkovska, řadíme 

jak evropsky významné lokality, tak ptačí oblasti. 

Tab. 17: Seznam území Natura 2000 v území MAS Jablunkovsko k 1. 1. 2014 

Druh Název Obce Rozloha v ha 

Evropsky významná 
lokalita 

Olše Bukovec, Hrádek, Jablunkov, Návsí, Písek, Vendryně 169 

Beskydy 
Bocanovice, Dolní Lomná, Horní Lomná, Košařiska, 
Milíkov, Mosty u Jablunkova, Návsí a Vendryně.  

120 386,5 

CELKEM evropsky významná lokalita 120 555,5 

Ptačí oblast Beskydy 
Dolní Lomná, Horní Lomná, Košařiska, Milíkov, Návsí, 

Vendryně 
41 702    

CELKEM území Natura 2000  162 257,5 

 Zdroj: Agentura ochrany přírody a krajiny ČR 

                                                           

13 http://beskydy.ochranaprirody.cz/ 
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EVL Olše byla vyhlášena díky smíšeným jasanovo-olšovým lužním lesům temperátní  

a boreální Evropy; alpínským řekám a bylinné vegetaci podél jejich břehů; alpínským řekám a jejich 

dřevinným vegetacím s vrbou šedou. Jedná se o lokalitu mihule potoční a vydry říční. V rámci 

bývalého okresu Frýdek-Místek zaujímá 1,69 km2 plochy. EVL Beskydy je druhově bohatá oblast 

obsahující louky, prameny s tvorbou pěnovce, jeskyně nepřístupné veřejnosti; bučiny a další přírodní 

lesy. Jedná se o lokalitu medvěda hnědého, vlka obecného, netopýra velkého, rysa ostrovida a dalších 

živočichů. Celková rozloha EVL Beskydy je 1 204 km2, na území bývalého okresu F-M zaujímá 520 km2. 

 PO Beskydy je oblastí s populací čápa černého, tetřeva hlušce, puštíka bělavého, kulíška 

nejmenšího a mnoha dalších druhů ptáků včetně jejich biotopů, které zaujímají plochu 41 702 ha.14 

2.4.4 Památné stromy 

 Podle § 46, odst. 1, zákona č. 114/1992 Sb. o ochraně přírody a krajiny je možno mimořádně 

významné stromy, jejich skupiny a stromořadí vyhlásit rozhodnutím orgánu ochrany přírody 

za "památné stromy".  

Tab. 18: Seznam památných stromů v obcích MAS Jablunkovsko k 1. 1. 2014 

Obec Název Výška v m Obvod v cm 

Bystřice 

Dub letní v Bystřici 18 450 

Hrušeň v Bystřici 18 250 

Labojův dub v Bystřici 30 398 

Vendryně 

Javor klen ve Vendryni 20 306 

Lípa ve Vendryni 18 295 

Vendryňský černý topol u Kopytné 30 520 

Vendryňský topol černý u Olše 27 500 

Bukovec Jilm v Bukovci (Hraničář) 29 540 

Hrčava  

Buk lesní na Husarově Grúni 19 335 

Dub letní na Hrčavě 26 325 

Skupina stromů v Hrčavě - - 

Návsí Lípa malolistá v Návsí 19 275 

Jablunkov Lípy u kapličky na Vitališově - - 

Hrádek Hrádecká lípa  22 650 

Písek Lípa malolistá a jasan ztepilý v Písku - - 

Písečná Lípy malolisté u kapličky na Lazech - - 

Mosty u Jablunkova  

Duby červené v Mostech u Jablunkova - - 

Javor klen v Mostech u Jablunkova 16 295 

Lípy v Mostech - - 

Zdroj: Agentura ochrany přírody a krajiny ČR  

                                                           

14 http://drusop.nature.cz/ost/chrobjekty/evl/index.php?frame&SHOW_ONE=1&ID=12308 
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 Pro zabezpečení památných stromů před škodlivými vlivy je možné, aby orgán ochrany 

přírody, který vyhlašuje památné stromy, vymezil pro ně ochranné pásmo a stanovil podmínky 

ochrany, respektive určil činnosti, které je možno v ochranném pásmu konat jen s předchozím 

souhlasem orgánu ochrany přírody. 

Na území MAS Jablunkovska se nachází 15 památných stromů a čtyři chráněné skupiny 

stromů. Mnohé z nich dosahují výšky 30 metrů a průměrného obvodu 430 cm. Památné stromy  

jsou mnohdy cílem turistických tras a jejich význam pro lokalitu je vysoký. Ve více než 60 % obcí 

se nachází alespoň jeden památný strom. 

2.4.5 Křídlatka 

Druhy křídlatky se v České republice řadí mezi invazní rostliny, které se nekontrolovatelně šíří 

mimo svůj původní areál rozšíření a vytlačují domácí druhy rostlin.15 Na území MAS Jablunkovsko 

bojují s touto plevelnou rostlinou především Lesy ČR. Dle sdělení Ing. Zdeňka Petra byl na ploše 

s výskytem křídlatky prováděn chemický postřik 8% roztokem herbicidu při celkovém množství  

20 l/ha plochy. Postřik je prováděn v korytě a na svazích včetně břehové hrany předmětného vodního 

toku. 

Tab. 19: Hubení křídlatky v území MAS Jablunkovsko v roce 2014 

Název objektu/ vodního toku Katastrální území Plocha v m2 

Hluchová Bystřice, Nýdek 250 

Jatný Bystřice 950 

Kopytná Bystřice 20 

Kostkov Návsí 50 

Kotelnice Písečná 220 

Lomná Bocanovice 80 

Mostořonka Dolní Lomná 10 

Ošetnice Jablunkov, Mosty u Jablunkova 3690 

Přelač Horní Lomná 20 

Radvanov Jablunkov 80 

Rogovec Návsí 450 

Upalony Horní Lomná 50 

Zdroj: Lesy ČR 

 Na území MAS Jablunkovsko proběhlo v roce 2014 několik akcí na hubení křídlatky. Ošetřeno 

bylo 12 toků o celkové ploše bez mála 6 000 m2. Po konzultacích lze ovšem konstatovat,  

že provedené zásahy jsou nedostatečné.  

                                                           

15 http://eagri.cz/public/web/file/125248/Z111316_MZE_listovka_kridlatky_1AK.pdf 
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2.5  Ochrana ovzduší  

Na území SO ORP Jablunkov funguje jedna automatická měřící stanice čistoty ovzduší  

a meteorologie (AMS). Stanice je umístěna na zahradě rodinného domu v obci Návsí a jedná  

se o pozaďovou stanici ve venkovském prostředí. Cílem tohoto měření je stanovení celkové hladiny 

pozadí koncentrací. Od roku 2010 je zaznamenávána pouze hodnota polétavého prachu PM10. 

Tab. 20: Hodnoty PM10 zaznamenané AMS v roce 2014 
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2010 128,8 x 40,4 32,4 17,4 21,1 21,9 15,6 18 45,2 30,2 56,7 73 

2011 44,6 78,2 53,9 32,1 20,6 17,7 14,1 18,9 20,7 29,1 52,4 x 46 

2012 64,2 x 47,7 24 20,7 16,7 17,2 20,5 21,7 31,2 41,4 x 34 

2013 x x 45,5 39,5 17,8 19,2 21,4 21,4 17,2 27,8 34,8 x 30 

2014 42 x 41,2 31 16 17,7 17,3 15,8 22,6 23,1 43,1 52 51 

Zdroj: Český hydrometeorologický ústav 
Legenda: x – v měsíci nebyl proveden dostatečný počet měření 

 Během sledovaného období bylo zaznamenáno sedm měsíců, kdy byla přesažena hodnota 

polétavého prachu PM10, proto jsou tyto měsíce považovány za smogové. Kvalita ovzduší  

je na Jablunkovsku poměrně dobrá. Avšak převážně v zimních měsících je zde problém se znečištěním 

z lokálních topenišť. Dalším faktorem, který hraje roli v kvalitě zdejšího ovzduší, je velmi hustá silniční 

doprava. Tento problém je nejpatrnější především v obcích bez obchvatu, tedy v Bystřici a Vendryni. 

Stav ovzduší a jeho kvalitu velice významně ovlivňuje nejen blízkost průmyslového města Třince,  

ale rovněž průmyslové aglomerace v sousedním Polsku, především v Katovicích. Za určitých 

povětrnostních podmínek jsou emise unášeny do oblasti Jablunkovského průsmyku a znečišťují 

ovzduší především oxidy síry. 

2.6 Odpadové hospodářství 

 Na území MAS Jablunkovsko jsou zavedeny systémy sběru a separace odpadu. V obcích  

jsou umístěny kontejnery na třídění papíru, skla a plastu, dále také i kontejnery na textil a drobné 

elektrospotřebiče.  

 V převážné většině obcí rovněž probíhá tzv. „pytlový svor“. Svozová firma poskytla občanům 

barevně odlišené pytle určené pro třídění odpadu, které posléze v pravidelných intervalech sváží 

přímo od domů a bytových jednotek. V Jablunkově a Návsí jsou zřízeny sběrné dvory, v obci Bystřice 

funguje kompostárna. Následující tabulka zobrazuje řešení svozu odpadu. 
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Svoz odpadů v území zajišťují čtyři společnosti, podrobnosti naleznete v níže uvedené 

tabulce. 

Tab. 21: Přehled společností zajišťujících svoz odpadu v území MAS Jablunkovsko k 1. 1. 2014 

Společnost Počet obcí 

TS-technické služby, a.s. 1 

.A.S.A., s. r.o.  2 

BM servis a.s. 2 

Nehlsen Třinec, s.r.o. 11 

CELKEM 16 

Zdroj: Vlastní zpracování 

 TS-technické služby jsou vlastněny městem Jablunkov, proto provádí také svoz odpadu  

pro jeho občany. Působnost této společnosti ovšem v tomto směru nepřesahuje administrativní 

hranice města. Firmy .A.S.A. a BM servis obsluhují shodně po dvou obcích. Největší část území 

obhospodařuje třinecký Nehlsen, a to více než 68 %. 

 Společnost Nehlsen Třinec, a.s. provozuje také zařízení pro nakládání s biologicky 

rozložitelným odpadem, provádí svoz ve sběrných nádobách určených pro komunální odpad. 

Následně je tento odpad třízen v třídících linkách společnosti a dále je odpad využíván k dalšímu 

zpracování. Nejbližší skládka odpadů se nachází v Horní Suché. V území je svoz a nakládání s odpady 

efektivně zajištěno, nevznikají rizikové situace, které by ohrožovaly obyvatele či životní prostředí. 

Množství odpadu vyprodukovaného na území MAS Jablunkovsko znázorňuje následující tabulka. 

Tab. 22: Produkce odpadů na území MAS Jablunkovsko v tunách vždy k 31. 12. daného roku 

Skupina odpadů 2013 2014 

Odpady z tváření a z fyzikální a mechanické povrchové úpravy kovů a plastů 0,34 0,58 

Odpadní obaly, absorpční činidla, čistící tkaniny, filtrační materiály a ochranné 
oděvy jinak neurčené 

65,79 48,34 

Komunální odpady (odpady z domácností a podobné živnostenské, průmyslové 

odpady a odpady z úřadů) včetně složek z odděleného sběru 
7 904,85 6 883,92 

Stavební a demoliční odpady (včetně vytěžené zeminy z kontaminovaných míst) 98,47 68,13 

Odpady v katalogu jinak neurčené 13,84 13,17 

CELKEM 8083,29 7014,14 

Zdroj: Hlášení o produkci a nakládání s odpady  
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 Největší podíl na množství vyprodukovaného odpadu má samozřejmě komunální odpad 

pocházející z domácností v území. V zásadě lze konstatovat celkové snížení množství odpadu,  

což pozitivně ovlivňuje životní prostředí oblasti. 

 Na území MAS Jablunkovsko jsou čtyři oblasti definované jako staré ekologické zátěže  

či kontaminované plochy a to v obcích Bystřice, Jablunkov, Písek a Návsí. Jedná se o jednu 

z nejnebezpečnějších složek kontaminace životního prostředí. Mezi velké znečišťovatele je v území 

řazeno 16 subjektů, které působí především v Jablunkově. Jejich polohu v rámci území  

MAS Jablunkovska znázorňuje následující mapa. 

Obr. 11: Největší znečišťovatelé v území MAS Jablunkovsko k 31. 12. 2014 

 

Zdroj: Český hydrometeorologický ústav, vlastní zpracování 

2.7  Přírodní rizika 

 Přírodní rizika se na území MAS Jablunkovska vyskytují pouze v malém množství.  

Mezi nejzásadnější patří sesuvy půdy, podmíněné geologickou stavbou regionu a také poměrně 

svažitým terénem.  

 Na území MAS Jablunkovsko se v zásadě všechny obce potýkají s problematikou týkající  

se sesuvných území. V současné době je řešeno 40 aktivních sesuvných území a stejné množství 
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oblastí s potencionální hrozbou sesuvu. Jeden z největších zaznamenaných sesuvů se udál na Gírové, 

katastrální území obce Bukovec, kde se 19. 5. 2010 v ranních hodinách sesunula půda v délce 3 km, 

šířce 500 m. Výška odtrhu byla v rozmezí od 30 do 40 m. K dalším rizikům řadíme povodně. Zdejší 

oblast je ohrožena především v případě rozvodnění řeky Olše a jejího levostranného přítoku Lomné. 

Záplavová území v této oblasti jsou situována především v Jablunkově, částečně také v Hrádku  

a Návsí.16 

Tab. 23: Sesuvná území k roku 2014 

Obec 
Počet sesuvných území 

 
 

aktivní potencionální stabilizovaná 

Bocanovice 2 1 1 

Bukovec 2 3 - 

Bystřice 2 - - 

Dolní Lomná - 1 - 

Horní Lomná 7 - - 

Hrádek 6 1 - 

Hrčava - - - 

Jablunkov 4 8  - 

Košařiska 1 - 4 

Milíkov - - 2 

Mosty u Jablunkova 2 12 6 

Návsí 7 2 1 

Nýdek 3 - - 

Písečná 2 - - 

Písek - 11 - 

Vendryně 2 1 - 

CELKEM  40  40  14 

Zdroj: Územně analytické podklady ORP Jablunkov, Územně analytické podklady pro ORP Třinec 

2.8  Dopravní infrastruktura 

 Územím MAS Jablunkovsko procházejí dvě páteřní komunikace. Mezinárodní silnice 

I/11 vedoucí z Hradce Králové, přes Ostravsko až na Slovensko a železniční trať 320 z Bohumína 

do Čadce. Obě komunikace mají nadregionální význam, jedná se o hlavní tahy spojující Českou 

republiku se Slovenskem, proto jsou hojně využívány pro osobní i nákladní přepravu.  

                                                           

16 http://mapy.geology.cz/sesuvy_cgs/ 
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Silnice I/11 je v rámci průtahů obcemi v současné době řešena pomocí obchvatů. 

Problematický je úsek procházející Vendryní a Bystřicí, kde obchvat chybí. Zatíženost silnice je přitom 

enormní, podle posledního sčítání dopravy z roku 2010, projede středem Vendryně denně  

asi 14 500 vozidel, z toho více než čtvrtinu tvoří těžká motorová vozidla. Vysoký objem dopravy  

je také hrozbou pro životní prostředí a bezpečnost obyvatel. Tato komunikace byla v rámci projektu 

EuroRAP (mapa viz příloha č. 4) vyhodnocena jako riziková, kde nepomáhají žádná dopravní omezení 

ani silniční kontroly. V okamžiku, kdy je zde doprava ochromena, mnoho řidičů využívá objížďky přes 

okolní obce a ohrožují tak bezpečnost obyvatel. Přes všechny komplikace v přípravné fázi přeložky 

I/11 je nyní stavba připravena, 5. srpna 2014 byla zahájena. Brzy se tak zlepší dopravní situace  

na páteřní komunikaci a zkvalitní  se i život obyvatel. 

 Sledovaným územím prochází silnice II. třídy II/474 skrz Hrádek, Návsí, Jablunkov, Mosty 

u Jablunkova až k hranicím Slovenské republiky. Dopravní obslužnost v rámci Jablunkovska  

je dále vedena po komunikacích III. vozové třídy. Hustota silniční sítě odpovídá současným potřebám 

regionu, ovšem technický stav některých silnic a místních komunikací není příliš uspokojivý. 

Narůstající objem osobní přepravy v posledních deseti letech je na stavu vozovek zřejmá, mnohé 

z nich je nutno rekonstruovat a pravidelně odstraňovat závady. Dalším problematickým bodem 

v silniční dopravě je zimní údržba místních komunikací. Pro tento region je typická rozptýlená slezská 

zástavba, která se vyznačuje rozptýleným osídlením a velkým počtem vlastníků pozemků i staveb.  

S tímto se pojí zvýšené náklady na vybudování komunikací i jejich následnou pravidelnou či zimní 

údržbu. Komunikace II. a II. tříd je v zimním období časově i finančně náročné udržovat ve sjízdném 

stavu a ne vždy jsou tak silnice dostatečně ošetřeny. V mnoha obcích je stav některých místních 

komunikací včetně chodníků špatný. 

Železniční doprava je vedena po trati 320, která spojuje region s Ostravskem na jedné straně  

a se Slovenskem na straně druhé. Tato trať je součástí třetího železničního koridoru. Je po celé délce 

elektrifikována, dvoukolejná a v posledních letech prochází modernizací, která byla na území  

MAS Jablunkovsko dokončena v roce 2013. V rámci modernizace byly mimo jiné přestavěny 

Jablunkovské tunely, ze dvou jednokolejných na jeden dvoukolejný. Rovněž byla vystavěna nová 

železniční zastávka Třinec – centrum. Trať poskytuje komfortní osobní přepravu a je hojně využívána 

i pro přepravu nákladní. Vlakové stanice pro osobní přepravu jsou umístěné ve Vendryni, Bystřici, 

Hrádku, Návsí, Bocanovicích a poslední stanice na území České republiky je v Mostech u Jablunkova. 

Provoz tohoto vlakového spoje si vynucuje koordinaci veřejné dopravy, ostatních vlaků a autobusů.  
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Tab. 24: Přehled parkovišť u vlakových stanic v obcích MAS Jablunkovsko k 31. 8. 2015 

Obec 

Parkoviště Stojany na kola 

Ano Ne Ano Ne 

Bocanovice  x  x 

Bystřice x  x  

Hrádek  x x  

Mosty u Jablunkova  x x  

Návsí x  x  

Vendryně x  x  

Zdroj: Vlastní zpracování 

U vlakových nádraží je aktuální řešit i návaznost dalších druhů dopravy jako je cyklodoprava  

a doprava osobními automobily. Následující tabulka zobrazuje možnosti obyvatel MAS Jablunkovska. 

Tzv. parkoviště P+R, neboli Park and Ride. Cílem tohoto typu parkovišť je odlehčení 

dopravy v centru měst a obcí. Jedná se o plochy, kde je možné odstavit osobní automobil na delší 

dobu a k další přepravě využít vlakových spojů. Polovina vlakových stanic v území MAS Jablunkovsko  

má taková parkoviště, v naprosté většině je však jejich kapacita nedostačující či jejich technický stav 

nevyhovující. Vyjma obce Bocanovice, mají všechny obce u vlakových stanic alespoň několik stojanů 

na kola, které jsou z části zastřešené. Pouze obce Bystřice má umístěny stojany na kola, které nejsou 

zastřešené.  

Na území města Jablunkov je v provozu autobusové stanoviště, které je hojně využíváno 

nejen občany města, ale i přilehlých obcí. Cestující mohou využít odstavného parkoviště, které  

je ovšem nevyhovující, cyklisté nemají kam odložit svá kola. 

Letiště se na území MAS Jablunkovsko nenachází. Obyvatelé, kteří využívají leteckou dopravu, 

cestují na Letiště Ostrava, vzdálené zhruba 50 km nebo využívají polské Letiště Katovice. 

 Hromadná doprava je v rámci území zajišťována autobusy. Frekvence spojů je vyhovující, 

přestože mezi periferními obcemi (Horní Lomná, Hrčava) a regionálními centry (Jablunkovem 

a Třincem) je četnost spojů nižší.  

Dopravní dostupnost regionu bychom mohli zhodnotit jako velmi dobrou. Mezinárodní silnice 

i železnice přináší výborné spojení s velkými městy a je příslibem pro rozvoj podnikatelských aktivit 

i cestovního ruchu v regionu. Problémem je chybějící obchvat na silnici I/11 na průtahu obcemi 

Bystřice a Vendryně. Také kolísající kvalita místních komunikací a jejich náročná zimní údržba 

je v tomto regionu aktuální otázkou. 
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2.8.1 Nehodovost  

 Mnoho obyvatel MAS Jablunkovska volí pro dopravu do zaměstnání jízdní kolo. Pro tyto účely 

jsou v území budovány cyklotrasy. Většina z nich ovšem vede po stávajících místních komunikacích, 

některé po stezkách pro pěší turisty, ve frekventovaných úsecích. Mnohdy tak dochází 

k nežádoucímu vzájemnému ohrožení, případně kolizím s motorovými vozidly i pěšími turisty. 

Zejména na frekventovaných úsecích – např. průjezd Dolní a Horní Lomnou, cesta z Jablunkova přes 

Písek do Bukovce, které jsou často využívány i rodinami s dětmi. Stejně tak ve směru na město Třinec,  

kam obyvatelé míří za zaměstnáním. Tuto problematiku je nutno řešit například v Bystřici, Vendryni  

a podobně. Sesbírány tak byly projektové záměry na více jak osm km cyklostezek. Jeví se jako 

nejvhodnější podél stávajících komunikací vystavět samostatné cyklostezky.  

Tab. 25: Nehodovost v území MAS Jablunkovsko k 31. 12. 2014 
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Bocanovice 2 - - - - - - 

Bukovec - - 3 1 - - 1 

Bystřice 16 4 8 1 6 - 1 

Dolní Lomná 4 1 5 - - - 1 

Horní Lomná - - 1 - - - - 

Hrádek - - - - - - - 

Hrčava - - 1 - - - - 

Jablunkov 8 6 10 2 2 - 2 

Košařiska - - 1 - - - - 

Milíkov - - - 1 - - - 

Mosty u Jablunkova 6 - 14 - 3 - 5 

Návsí 5 2 8 - 4 - - 

Nýdek 2 1 2 - - - - 

Písečná - - - - - - - 

Písek 2 - 3 - - - 1 

Vendryně 10 - 10 4 6 - 3 

CELKEM 55 14 66 9 21 0 14 

Zdroj: Policie ČR, registr dopravních nehod 

Nejvíce nehod má charakter srážky s pevnou překážkou, tvoří tak více než třetina všech 

nehod v území. Dalším nejčastějším typem srážky je srážka s jedoucím nekolejovým vozidlem, kam 
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řadíme klasické dopravní nehody. V tomto období na území MAS Jablunkovsko došlo k dvanácti 

dopravním nehodám, jejichž účastníkem byl cyklista. V naprosté většině případů dochází  

i ke zraněním, mnohdy vážným. Pouze obec Hrádek a Písečná v minulém roce neevidují žádnou 

dopravní nehodu. V minulých obdobích se ovšem staly nehody i v těchto obcích. Bezpečnost 

na komunikacích je tak nutné aktivně řešit v celé oblasti. Tento fakt si uvědomují všechny členské 

obce, sesbíráno tak bylo bez mála dvacet projektových záměrů na zvýšení bezpečnosti  

na komunikacích s průměrným rozpočtem 1, 5 mil. Kč. 

2.8.2  Intenzita dopravy 

Na silničních komunikacích v území je především během letních měsíců poměrně vysoká 

koncentrace cyklistické dopravy. Následující analýza zobrazuje poměr cyklistů na celkovém množství 

dopravy. 

Tab. 26: Provoz na komunikacích v území MAS Jablunkovsko 

Číslo silnice Název silnice Celkový provoz z toho cyklistů 

I/11 I/11 Lyžbice – Bystřice 14 511 155 

I/12 I/11 Bystřice – Hrádek 9 710 163 

I/13 I/11 Hrádek – Jablunkov 6 342 2 

I/14 I/11 Jablunkov–Mosty u Jablunkova 5 955 7 

I/15 I/11 Mosty u Jablunkova–st. hranice  6 630 19 

II/474 II/474 Hrádek – Návsí  6 510 104 

II/475 II/474 Návsí – Jablunkov  9 281 553 

II/476 II/474 Jablunkov 5 613 274 

II/477 II/474 Jablunkov – sil. I/11  4 597 284 

II/478 II/474 Jablunkov – mezi I/11 a III/01151  4 659 686 

II/479 II/474 sil. III/01151 – Mosty u Jablunkova 2 344 388 

III/01149 III/01149 Jablunkov –Bukovec, st. hranice  406 4 

III/01179 III/01179 Mosty u Jablunkova – st. Hranice 223 44 

III/4682 III/4682 Třinec – Vendryně 3 818 134 

Zdroj: Celostátní sčítání dopravy 2010 

 Jak je z tabulky zřejmé, na každé z komunikací je evidována cyklistická doprava. Tudíž všude 

je potencionální hrozba dopravních nehod s tragickými následky. Především během letních měsíců 

je tento typ dopravy hojně využíván k cestě do zaměstnání, a to v převážné většině do nedalekých 

Třineckých železáren. Pro zajištění vyšší bezpečnosti na komunikacích byly vybudovány v území 

cyklotrasy, které alespoň v určité míře odklánějí cyklisty z hlavních páteřních tras.  
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Tab. 27: Přehled cyklotras v území MAS Jablunkovsko k 31. 8. 2015 

Číslo cyklotrasy Název cyklotrasy Délka v km 

56 Bohumín (CZ/PL) – Havířov – Střítež – Jablunkov – Bukovec (CZ/PL) 87 

561 Bukovec – Mosty u J. – Šance (CZ/SK) 19 

6080 Jablunkov - Studeničný – Půlgrúň 9 

6081 Bocanovice – Šance 10 

6082 Bocanovice – Dolní Lomná - Babí vrch - Kozubová – Milíkov 24 

6084 Pod Beskydem - Skalka - Tetřev – Pod Beskydem 10,5 

6085 Horní Líštná (CZ/PL) - Třinec - Bystřice - Košařiska 15,5 

6086 Pláňava - Pod Stožkem - Nýdek - Vendryně 36 

6087 Bystřice - Nýdek 4 

6088 Na Pasekách - Hrádek - Filipka 8 

6101 Dolní Lomná – Pod Lačnovem – Dolní Lomná 11,5 

CELKEM 234,5 

Zdroj: cyklotrasy.cz 

 Jak vyplývá z analýzy, je třeba trend cyklotras nadále rozvíjet. Na území MAS Jablunkovska  

se podílí cyklodoprava na celkové dopravě zhruba 3,5 %. Oproti tomu na území SO ORP Třinec pouze 

necelým procentem. Lze tak soudit, že je podíl cyklistů na Jablunkovsku mnohonásobně vyšší. 

 Výše zmíněné cyklotrasy zabezpečují jak bezpečnost na cestách, tak turistický ruch.  

Jsou propojeny i s trasami mimo území MAS Jablunkovsko. Návaznost některých z nich je ovšem 

nutné zlepšovat, například co se týče propojení s Třincem a dalšími oblastmi. Celková délka cyklotras 

vedoucích alespoň částečně přes území MAS Jablunkovsko je něco málo přes 230 km, skutečně však 

do území zasahují 152 kilometry. V území rovněž funguje Trojmezí Radegast CykloTrack o délce  

75 km. 

2.9 Technická infrastruktura 

V rámci tohoto oddílu byla provedena analýza veškeré technické infrastruktury v členských 

obcích. Analýza se týká kanalizačních, vodovodních i dalších sítí. 

 Na celém území je zajištěno zásobování elektrickou energií. Kapacita přenosové sítě však není 

podle místní samosprávy dostatečná a není schopná pokrýt případné požadavky na zvýšenou 

spotřebu elektrické energie, například při příchodu nových investorů a velkých zaměstnavatelů. 

 



 

 

 

58 

Tab. 28: Přehled technické infrastruktury v obcích MAS Jablunkovsko 

Obec CELKEM domů 

z toho připojeno v % 

kanalizace vodovod plyn ústřední topení 

Bocanovice 102 - 84,3 57,8 86,3 

Bukovec 326 - 85 31,3 88 

Bystřice 1 336 31,3 86,7 63,9 86,8 

Dolní Lomná 231 5,2 87,9 63,6 87,9 

Horní Lomná 99 22,2 81,8 30,3 64,6 

Hrádek 500 - 84,8 64,5 86 

Hrčava 70 - 80 11,4 75,7 

Jablunkov 960 36,6 88,5 53,9 87,1 

Košařiska 86 - 84,9 25,6 88,4 

Milíkov 347 - 81,6 51 85,6 

Mosty u Jablunkova 979 23,8 88,2 47,6 89,7 

Návsí 921 20,3 86,8 57,4 89 

Nýdek 582 18,6 71,8 44,7 68,4 

Písečná 223 - 80,3 8,1 86,5 

Písek 468 31 87 38,5 89,5 

Vendryně 1 108 5,2 87,6 65,3 87,9 

CELKEM 8 338 26,7 85,3 53 86,1 

Zdroj: Sčítání lidu, domů, bytů 2011 

 Ve všech obcích je zajištěno zásobování pitnou vodou z veřejného vodovodu. Ne všechny 

domácnosti jsou ale na vodovod napojeny, poměrně velká část obyvatelstva využívá vlastní studny. 

Hlavním zdrojem pitné vody ve veřejných vodovodních řádech je její jímání z povrchových zdrojů 

do místních vodojemů, část vody pochází také z vrtů. Vodovodní řády a vodojemy jsou zpravidla 

ve správách obcí. Stav povrchových vodních zdrojů je do velké míry závislý na srážkách. Při vysoké 

spotřebě vody a déletrvajícím suchu dochází v některých částech regionu k nedostatku pitné vody. 

Tento problém se ve větší míře týká například obcí Bukovec a Mosty u Jablunkova. Řešením 

je především hledání zdrojů podzemní vody a její následné využití. Na obecní vodovody je připojeno 

93 % domácností. 

 Od devadesátých let 20. století byla na Jablunkovsku prováděna plošná plynofikace. Plynem 

jsou zásobovány všechny obce. Ve většině z nich je na plynovod napojena velká část objektů, ovšem 

vzhledem k charakteru lokální zástavby není plynofikace kompletní. Zemní plyn využívají domácnosti 

především v kuchyních a pro ohřev užitkové vody. Vzhledem k vysokým cenám domácnosti 

v posledních letech ustupují od vytápění zemním plynem a vracejí se zpět k tuhým palivům, čímž 

často vznikají problémy s neekologickým provozem těchto lokálních topenišť. 
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 Problémem technické infrastruktury na území MAS Jablunkovsko jsou chybějící kanalizace 

a čističky odpadních vod v mnoha obcích. Zcela bez kanalizační sítě jsou v současné době Bocanovice, 

Bukovec, Hrádek, Hrčava, Košařiska, Milíkov, Písečná. V některých obcích právě probíhají práce 

související s budováním kanalizace. V ostatních obcích kanalizace vybudována je, ale napojení je, 

opět z důvodu slezské rozptýlené zástavby, značně omezené. 

 Technická infrastruktura je vybudována v zásadě ve všech centrech obcí a jejich nejbližším 

okolí, mnohdy však chybí v okrajových, vzdálenějších částech obcí. 
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Shrnutí analytické části Krajina a infrastruktura 

Území místní akční skupiny Jablunkovsko spadá do oblasti Západních Beskyd. Hustota říční 

sítě je poměrně vysoká, především ve Slezských Beskydech. Nejvýznamnějším tokem v území je řeka 

Olše. Území Beskyd je chudé na podzemní vody, a to především z důvodu přítomnosti málo 

propustných hornin. S tím souvisí i problémy se zásobováním pitnou vodou během déle trvajících 

období sucha. 

Součástí MAS Jablunkovsko jsou chráněná území jak maloplošného, tak velkoplošného 

charakteru. Zasahuje zde Chráněná krajinná oblast Beskydy, která je svou rozlohou 1 160 km2 největší 

v ČR. Maloplošná území tvoří v úhrnu 13 594,52 ha, území Natura 2000 zaujímají rozlohu 1623 km2. 

Charakter krajiny a dalších aspektů zapříčiňují nevhodné podmínky pro pěstování náročnějších 

zemědělských plodin, přesto zde však provozuje svou činnost poměrně velké množství drobných 

zemědělců. 

Na území jsou zavedeny systémy sběru a separace odpadu.  Největší část obcí obhospodařuje 

třinecký Nehlsen, a to více než 68 % z nich. 

Přírodní rizika se vyskytují pouze v malém množství. Mezi nejzásadnější patří sesuvy půdy. 

K dalším hrozbám řadíme povodně. Zdejší oblast je ohrožena především v případě rozvodnění řeky 

Olše a jejího levostranného přítoku Lomné. Co se týče jednotlivých složek životního prostředí, pak 

prioritní oblastí, které je potřeba řešit jsou voda a ovzduší a krajina. V rámci jednání, která v regionu 

proběhla byla zjištěna nedostatečná úroveň environmentálního vzdělávání. 

Územím procházejí dvě páteřní komunikace. Mezinárodní silnice I/11 vedoucí z Hradce 

Králové, přes Ostravsko až na Slovensko a železniční trať 320 z Bohumína do Čadce. Obě komunikace 

mají nadregionální význam. 

Silnice I/11 je v rámci průtahů obcemi v současné době řešena pomocí obchvatů. 

Problematický je úsek procházející Vendryní a částí Bystřice, kde obchvat chybí. Denně zde projede 

asi 14 500 vozidel, z toho více než čtvrtinu tvoří těžká motorová vozidla. Vysoký objem dopravy  

je také hrozbou pro životní prostředí a bezpečnost obyvatel v dotčených obcích. Železniční doprava  

je vedena po trati 320, která spojuje region s Ostravskem na jedné straně a se Slovenskem na straně 

druhé. U vlakových nádraží je aktuální řešit i návaznost dalších druhů dopravy jako je cyklodoprava  

a doprava osobními automobily. Polovina vlakových stanic v území MAS Jablunkovsko  

má parkoviště, v naprosté většině je však jejich kapacita nedostačující či jejich technický stav 

nevyhovující. Vyjma obce Bocanovice mají všechny obce u vlakových stanic alespoň několik stojanů 

na kola, které jsou z části zastřešené. Pouze obce Bystřice má umístěny stojany na kola, které nejsou 

zastřešené.  
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Dopravní dostupnost regionu bychom mohli zhodnotit jako velmi dobrou. Mezinárodní silnice 

i železnice přináší výborné spojení s velkými městy a je příslibem pro rozvoj podnikatelských aktivit 

i cestovního ruchu v regionu. Problémem je chybějící obchvat na silnici I/11  na průtahu obcemi 

Bystřice a Vendryně. Také kolísající kvalita místních komunikací a jejich náročná zimní údržba 

je v tomto regionu aktuální otázkou. 

Nejvíce dopravních nehod má charakter srážky s pevnou překážkou, tvoří více než třetinu 

všech nehod v území. Na každé z komunikací je evidována cyklistická doprava. Tudíž všude  

je potenciální hrozba dopravních nehod s tragickými následky. Mnoho obyvatel MAS Jablunkovska 

volí pro dopravu do zaměstnání jízdní kolo. Pro tyto účely jsou v území budovány cyklotrasy. Většina 

z nich ovšem vede po stávajících místních komunikacích, některé po stezkách pro pěší turisty,  

ve frekventovaných úsecích. Mnohdy tak dochází k nežádoucímu vzájemnému ohrožení, případně 

kolizím s motorovými vozidly i pěšími turisty. Dochází tak k dopravním nehodám, jejichž účastníkem 

je cyklista. V naprosté většině případů dochází i ke zraněním, mnohdy vážným. 

Pro zajištění vyšší bezpečnosti na komunikacích byly vybudovány v území cyklotrasy,  

které alespoň v určité míře odklánějí cyklisty z hlavních páteřních tras. Jak ovšem vyplývá z analýzy,  

je tento trend třeba nadále rozvíjet. Jako nejvhodnější se jeví vystavět samostatné cyklostezky podél 

stávajících komunikací. Na území MAS Jablunkovsko tvoří cyklisté více než 3 % objemu dopravy, 

v porovnání s SO ORP Třinec je tato hodnota mnohonásobně vyšší. Územím prochází 11 cyklotras, 

ovšem nejde všechny použít pro dopravu do zaměstnání, jelikož jsou v nepřístupném terénu. 

Na celém území je zajištěno zásobování elektrickou energií. Kapacita přenosové sítě však není 

podle místní samosprávy dostatečná a není schopná pokrýt případné požadavky na zvýšenou 

spotřebu elektrické energie, například při příchodu nových investorů a velkých zaměstnavatelů. 

Ve všech obcích je zajištěno zásobování pitnou vodou z veřejného vodovodu. Ne všechny domácnosti 

jsou ale na vodovod napojeny, poměrně velká část obyvatelstva využívá vlastní studny. Při vysoké 

spotřebě vody a déletrvajícím suchu dochází v některých částech regionu k nedostatku pitné vody. 

Plynem jsou zásobovány všechny obce. Ve většině z nich je na plynovod napojena velká část objektů, 

ovšem vzhledem k charakteru lokální zástavby není plynofikace kompletní. V návaznosti na vysoké 

ceny, domácnosti v posledních letech ustupují od vytápění zemním plynem a vracejí se zpět k tuhým 

palivům, čímž často vznikají problémy s neekologickým provozem těchto lokálních topenišť. 

Problémem technické infrastruktury na území MAS Jablunkovsko jsou chybějící kanalizace a čističky 

odpadních vod v mnoha obcích. Zcela bez kanalizační sítě je v současné době 5 obcí. V ostatních 

obcích kanalizace vybudována je, ale napojení je, opět z důvodu slezské rozptýlené zástavbě, značně 

omezené. 
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3  Hospodářství 

 Kapitola pojímá o ekonomickém prostředí v území MAS Jablunkovsko. Do této oblasti spadají 

veškerá témata týkající se průmyslu a hospodářství obecně.17 Velký potenciál má ve sledovaném 

regionu zemědělský sektor s rozsáhlými pastvinami. Jsou zde příhodné podmínky k rozvoji 

ekozemědělství a agroturistiky. Z hospodářského hlediska velmi perspektivním a rozvíjejícím  

se odvětvím je cestovní ruch, pro který jsou zde vynikající podmínky. Krásná a čistá příroda okolních 

Beskyd, turistické destinace nadregionálního významu (Trojmezí, Mionší apod.), specifický folklor. 

3.1  Nezaměstnanost 

 Na základě dohody s Českým statistickým úřadem Ministerstvo práce a sociálních věcí 

počínaje lednem 2013 přechází na nový ukazatel registrované nezaměstnanosti v ČR s názvem Podíl 

nezaměstnaných osob, který vyjadřuje podíl dosažitelných uchazečů o zaměstnání ve věku 15-64 let 

ze všech obyvatel ve stejném věku. Tento ukazatel nahrazuje doposud zveřejňovanou míru 

registrované nezaměstnanosti, která poměřuje všechny dosažitelné uchazeče o zaměstnání pouze 

k ekonomicky aktivním osobám. Údaje počínaje měsícem říjnem 2012 jsou zveřejněny podle stávající 

i nové metodiky paralelně, od ledna 2013 pouze podle nového výpočtu. Nový ukazatel Podíl 

nezaměstnaných osob má kvůli odlišné definici jinou úroveň, a je tudíž s původním ukazatelem 

nesrovnatelný.18 Následující tabulka znázorňuje v letech 2009-2012 míru nezaměstnanosti, od roku 

2013 je sledován nový ukazatel podílu nezaměstnaných osob. V období 2012 a 2013 není bohužel 

možné dohledat data za jednotlivé obce. 

 Jak již bylo zmíněno, velký počet pracovních míst poskytují především nedaleké Třinecké 

železárny. V období ekonomické krize si region počínal relativně dobře, v porovnání s okresem 

Frýdek-Místek. Vývoj nezaměstnanosti v zásadě kopíruje trend zaznamenaný i v již zmíněném okrese. 

Jablunkovsko nebylo zasaženo výraznějším nárůstem nezaměstnanosti. Vděčí tomu především 

Třineckým železárnám, které zaměstnávají velké procento populace, a v době krize masivně 

nepropouštěly. 

                                                           

17 http://web.ff.cuni.cz/ustavy/uprav/pages/semi/definice_hospodarstvi.pdf 
18 Změna metodiky ukazatele registrované nezaměstnanosti. [online]. [cit. 2014-09-02].  
 Dostupné z: https://portal.mpsv.cz/sz/stat/nz/zmena_metodiky  
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Tab. 29: Vývoj nezaměstnanosti v obcích MAS Jablunkovsko, 2009 – 2014 vždy k 31. 12.  

Obec 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 

 

2013 2014 

Bocanovice 10 7,4 5,8 7,9 7,9 6,3 - - 3,5 

Bukovec 13,9 7,9 6,6 10,1 8,1 7,6 - - 6,9 

Bystřice 10,1 7,3 5 7,34 9,09 6,2 - - 8,5 

Dolní Lomná 15,7 10,6 5,2 11,1 10,6 8,8 - - 4,8 

Horní Lomná 21,9 16,6 14,2 19,5 18,9 17,8 - - 4,8 

Hrádek 9,4 7,8 5,5 6,8 8,6 14,3 - - 4,9 

Hrčava 22,7 12,6 6,7 14,3 17,6 7,5 - - 5 

Jablunkov 11,8 8,8 6,5 8,2 8 6,5 - - 7,9 

Košařiska 11 11 8,7 10,98 10,4 8,88 - - 5 

Milíkov 11,5 9 7,3 8,4 6,3 5,8 - - 10,1 

Mosty u Jablunkova 11,2 8,2 5,3 7,8 6,7 6,4 - - 6 

Návsí 12,7 8,5 6,9 8,9 6,2 6,9 - - 3,9 

Nýdek 12,6 9,5 5,6 9,52 12,14 8,72 - - 5,3 

Písečná 8,9 8,6 4,9 9,4 6 10,9 - - 5 

Písek 11,9 10,3 6,9 8,7 9,2 7,4 - - 4,3 

Vendryně 9,2 7,9 5,2 7,48 6,47 9,23 - - 5,9 

Okres F-M 10,4 7,9 5,9 9,8 9,5 8,1 - - 7 

Zdroj: Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR 

 V současné době podíl nezaměstnaných v regionu dosahuje hodnot v rozmezí  

od 3,5 do 10,1 %. Vývoj nezaměstnanosti v regionu přibližně odpovídá vývoji nezaměstnanosti  

v celém Moravskoslezském kraji. Pozitivní je, že ačkoli je území MAS Jablunkovsko relativně periferní 

oblastí, nezaměstnanost se zde pohybuje na nižších hodnotách, než jaký je průměr celostátní (5,7 %)  

i průměr Moravskoslezského kraje (10 %). 

3.2 Specifická míra nezaměstnanosti 

Každý region je svým způsobem specifický nejen z pohledu nezaměstnanosti, a je tedy nutné 

k němu i odlišně přistupovat. V opakujících se intervalech jsou stanovovány rizikové skupiny 

obyvatelstva, které jsou nezaměstnaností více ohroženy ve srovnání s osobami nespadajícími 

do rizikové skupiny. Z tohoto důvodu je sledován podíl nezaměstnaných osob z pohledu mnoha 

specifik, ať už pohlaví, vzdělání či jiných odlišností. Pro tyto kategorie obyvatel je sledován  

tzv. specifický podíl nezaměstnaných osob. Specifický podíl nezaměstnaných osob vyjadřuje podíl 
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počtu určité skupiny nezaměstnaných na shodně vymezené pracovní síle v procentech (např. určitá 

věková skupina, stupeň vzdělání).19   

3.2.1 Specifická míra nezaměstnanosti – dle pohlaví 

Poměrně často široká veřejnost hovoří o problematickém zaměstnávání žen, což podporuje 

diskusi v mediích i mezi odborníky. Jak sdělil jeden z pracovníků Ministerstva práce a sociálních věcí: 

„Ženy jsou rizikovou skupinou po celou dobu svého ekonomicky aktivního života. Na počátku 

jsou čerstvými absolventkami, poté potencionálními matkami a nakonec matkami, hrozí jejich častá 

absence v zaměstnání z důvodu péče o nezletilé dítě a následně se již řadí do kategorie 

předdůchodového věku.“ Při zaměstnávání matek hraje významnou roli také provozní doba 

mateřských školek, která je ve většině případů neadekvátně sestavena. V následující tabulce 

naleznete data podílu nezaměstnaných osob rozlišena dle pohlaví. 

Tab. 30: Specifická míra nezaměstnanosti v obcích MAS Jablunkovsko - dle pohlaví k 1. 1. 2015 

Obec 
Podíl nezaměstnaných 

osob v % 
z toho žen v 

% 
z toho počet 

mužů 

z toho počet 
žen 

Bocanovice 5,2 56 7 9 

Bukovec 5,4 52 26 28 

Bystřice 3,6 39 82 53 

Dolní Lomná 5,2 65 11 20 

Horní Lomná 10,2 39 17 11 

Hrádek 5,1 56 29 37 

Hrčava 10,1 48 11 10 

Jablunkov 6,2 50 127 127 

Košařiska 6,5 35 11 6 

Milíkov 4,1 50 20 20 

Mosty u Jablunkova 5,2 48 76 69 

Návsí 5,1 42 83 60 

Nýdek 6,2 56 39 50 

Písečná 4,4 52 14 15 

Písek 6,7 56 38 49 

Vendryně 4,9 56 63 80 

Zdroj: Úřad práce České republiky, Krajská pobočka v Ostravě, Kontaktní pracoviště Frýdek Místek 

Z tabulky je zřejmý poměrně rovnovážný stav mezi počtem nezaměstnaných mužů a žen. 

Uchazeček o zaměstnání je v rámci území MAS Jablunkovsko evidováno 644, uchazečů 654. 

                                                           

19 ČSÚ: Zaměstnanost a nezaměstnanost podle výsledků VŠPS - Metodika. [online]. 2 .9. 2014 [cit. 2014-09-02]. Dostupné z: 

 http://www.czso.cz/csu/redakce.nsf/i/zam_vsps. 
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Nejpropastnější rozdíl mezi pohlavími z pohledu nezaměstnanosti je v obci Bystřice a Návsí, kdy tento 

rozdíl převyšuje dvacet osob. Nezaměstnaných je tak více mužů než žen. 

3.2.2 Specifická míra nezaměstnanosti – dle vzdělání 

Nezaměstnanost je rovněž sledována z pohledu nejvyššího dosaženého vzdělání uchazečů 

o zaměstnání. Nejrizikovější skupinou jsou osoby s nízkou kvalifikací, tímto jsou myšleny osoby 

bez vzdělání či například pouze se základním vzděláním. Pomocníci a nekvalifikovaní pracovníci 

vykonávají většinou manuální práce, jednoduché a rutinní úkony vyžadující vesměs ruční nástroje 

a často fyzickou sílu. Většina zaměstnání v této hlavní třídě vyžaduje dovednosti na úrovni základního 

vzdělání.20 Následující přehled definuje podíl nezaměstnaných osob podle úrovně vzdělání. 

Tab. 31: Specifická míra nezaměstnanosti v obcích MAS Jablunkovsko – dle vzdělání k 1. 1. 2015 

Obec 

Se základním vzděláním S vyučením S maturitou 

Podíl 
uchazečů v 

% 

Počet 
uchazečů 

Podíl 
uchazečů v 

% 

Počet 
uchazečů 

Podíl 
uchazečů v 

% 

Počet 
uchazečů 

Bocanovice 13 2 56 9 31 5 

Bukovec 11 6 50 27 22 12 

Bystřice 17 23 39 53 29 39 

Dolní Lomná 13 4 61 19 13 4 

Horní Lomná 14 4 61 17 14 4 

Hrádek 21 14 38 25 36 24 

Hrčava 19 4 62 13 19 4 

Jablunkov 18 45 45 115 27 69 

Košařiska 24 4 41 7 24 4 

Milíkov 13 5 48 19 25 10 

Mosty u Jablunkova 15 22 54 79 22 32 

Návsí 14 20 55 79 22 31 

Nýdek 18 16 48 43 22 20 

Písečná 24 7 28 8 31 9 

Písek 13 11 47 41 28 24 

Vendryně 18 26 30 43 40 57 

Zdroj: Úřad práce České republiky, Krajská pobočka v Ostravě, Kontaktní pracoviště Frýdek Místek 

V naprosté většině obcí je počet nezaměstnaných složen především z uchazečů o zaměstnání 

s výučním listem. V souhrnu tvoří tito lidé bez mála polovinu nezaměstnaných. Se základním 

                                                           

20 ČSÚ: Přehled a charakteristika hlavních tříd klasifikace. [online]. 2. 9. 2014 [cit. 2014-09-02].  

 Dostupné z: http://www.czso.cz/csu/klasifik.nsf/i/prehled_a_charakteristika_hlavnich_trid_klasifikace_kzam 
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vzděláním je evidováno necelých 20 % z celkového počtu uchazečů. Zbylý počet nezaměstnaných 

dosáhlo maturitního či vysokoškolského typu vzdělání. 

3.2.3 Specifická míra nezaměstnanosti – dle délky evidence 

Nejrizikovější skupinu obyvatel, z pohledu specifické míry nezaměstnanosti, jsou osoby 

vedené na úřadu práce dlouhodobě. Dlouhodobě nezaměstnanými jsou osoby registrované na úřadu 

práce po dobu delší jednoho roku, tedy dvanácti po sobě jdoucích kalendářních měsíců. Tito uchazeči 

postupně ztrácí profesní hodnotu, a tak je jejich uplatnění na trhu práce den ode dne náročnější. 

Podíl nezaměstnaných osob dle délky evidence na úřadu práce je zobrazena v následující tabulce.  

Pro porovnatelnost údajů, jsou do analýzy zahrnuti i nezaměstnaní po dobu kratší jednoho roku.  

Tab. 32: Specifická míra nezaměstnanosti v obcích MAS Jablunkovsko – dle délky evidence  

k 1. 1. 2015 

Obec 

Do 6 měsíců 6 - 12 měsíců Nad 12 měsíců 

Podíl 

uchazečů v % 

Počet 

uchazečů 

Podíl 

uchazečů v % 

Počet 

uchazečů 

Podíl 

uchazečů v % 

Počet 

uchazečů 

Bocanovice 56 9 25 4 19 3 

Bukovec 39 21 37 20 24 13 

Bystřice 25 33 45 61 30 41 

Dolní Lomná 13 4 55 17 32 10 

Horní Lomná 14 4 50 14 36 10 

Hrádek 25 16 42 28 33 22 

Hrčava 10 2 52 11 38 8 

Jablunkov 28 70 46 117 26 67 

Košařiska 12 2 53 9 35 6 

Milíkov 24 10 48 19 28 11 

Mosty u Jablunkova 9 13 54 78 37 54 

Návsí 26 36 45 65 29 42 

Nýdek 19 17 47 42 34 30 

Písečná 14 4 48 14 38 11 

Písek 22 19 47 41 31 27 

Vendryně 29 41 45 65 26 37 

 Zdroj: Úřad práce České republiky, Krajská pobočka v Ostravě, Kontaktní pracoviště Frýdek Místek 

 Dlouhodobě nezaměstnaní tvoří v průměru bez mála třetinu celkového počtu 

nezaměstnaných. Kritická situace je v Horní Lomné, Hrčavě, Mostech u Jablunkova a Písečné,  

kde je tento průměr výrazně překročen. Obecně platí, že obyvatelé jsou nejčastěji evidování na úřadu 

práce po dobu kratší 12 měsíce, ovšem delší půl roku. Výjimku tvoří obec Bocanovice, kdy si více  

než polovina obyvatel najde pracovní uplatnění do šesti měsíců. 
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3.2.4 Nejohroženější skupiny uchazečů o zaměstnání 

 Na základě rozsáhlých diskusí se sociálními odbory v území, personálními agenturami  

a dalšími dotčenými subjekty byly stanoveny následující skupiny uchazečů o zaměstnání, které jsou 

v současné době nejvíce ohroženy. Identifikováni byly uchazeči o zaměstnání se zdravotním 

postižením, uchazeči o zaměstnání starší 50 let a absolventi. Tyto cílové skupiny jsou v současnosti 

nejproblematičtější. Je na ně kladen důraz z pohledu pomoci a nabídek bezplatných aktivit a možných 

dotací v rámci mzdových příspěvků. 

Tab. 33: Nejohroženější skupiny uchazečů o zaměstnání v obcích MAS Jablunkovsko  

k 1. 1. 2015 

Obec 

Se zdravotním 
postižením 

 

Absolventů Ve věku 50-54 Ve věku 55-59 Ve věku 60-99 
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Bocanovice 6 1 - - 19 3 6 1 - - 

Bukovec 11 6 11 6 9 5 11 6 4 2 

Bystřice 11 15 7 10 7 10 20 27 7 9 

Dolní Lomná 6 2 10 3 16 5 13 4 6 2 

Horní Lomná 7 2 7 2 14 4 14 4 7 2 

Hrádek 5 3 14 9 11 7 11 7 2 1 

Hrčava 10 2 5 1 10 2 24 5 - - 

Jablunkov 12 31 5 12 13 34 15 37 4 11 

Košařiska - - - - - - 18 3 12 2 

Milíkov 20 8 3 1 5 2 18 7 8 3 

Mosty u Jablunkova 19 28 8 11 12 17 19 28 3 4 

Návsí 14 20 3 5 10 14 17 25 8 12 

Nýdek 15 13 10 9 18 16 11 10 9 8 

Písečná 3 1 10 3 17 5 10 3 7 2 

Písek 16 14 8 7 13 11 11 10 6 5 

Vendryně 13 18 5 7 8 11 10 14 8 11 

Zdroj: Úřad práce České republiky, Krajská pobočka v Ostravě, Kontaktní pracoviště Jablunkov 

 Na území MAS Jablunkovsko je v průměru z celkového množství nezaměstnaných  

10 % uchazečů se zdravotním postižením, více než třetina ve věku nad 50 let, absolventi tvoří 7% část 

nezaměstnanosti. V mnoha případech se příčiny ztížení uplatnění na trhu práce kombinují.  

 Na základě diskusí s pracovníky Úřadu práce a místních neziskových organizací byl zjištěn 

nárůst počtu osob obtížně zaměstnatelných, osob se zdravotním a jiným hendikepem, v důsledku 

chybějících vhodných forem zaměstnání jako například flexibilní formy zaměstnání. 
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3.3   Zaměstnanost 

 Vývoj nezaměstnanosti v regionu přibližně odpovídá vývoji nezaměstnanosti v celém 

Moravskoslezském kraji. Pozitivní je, že ačkoli je území MAS Jablunkovsko relativně periferní oblastí, 

nezaměstnanost se zde pohybuje na výrazně nižších hodnotách, než  je průměr celostátní i průměr 

Moravskoslezského kraje.  

Tab. 34: Zaměstnaní podle odvětví ekonomické činnosti v obcích MAS Jablunkovsko 

Obec 
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Bocanovice 3,4 40,8 7,5 9,8 6,3 2,9 - 1,1 3,4 4 5,2 7,5 8,1 

Bukovec 2,3 40,5 5,2 6,8 5,4 3,4 0,7 1,4 2,9 2,2 6,5 5,6 17,1 

Bystřice 0,9 34,9 7,1 9,9 4 3,1 1 1,2 6,5 3,3 5,6 8 14,5 

Dolní Lomná 5,6 35,5 5,9 7,3 5 3,4 1,1 0,3 4,7 4,5 6,7 7,8 12,2 

Horní Lomná 3,8 29,5 16,7 6,1 3 12,

9 

- - 3,8 6,8 4,5 3 9,9 

Hrádek 1,4 39,1 5,8 12,7 4,9 3,1 1,8 1 3,6 4,6 3,1 6,8 12,1 

Hrčava 10,8 26,9 7,5 5,4 5,4 14 - - 2,2 2,2 2,2 4,3 19,1 

Jablunkov 1,9 31,4 8,1 10,5 5,3 2,9 0,5 1,1 3,9 5,1 6,9 8,9 13,5 

Košařiska 7,8 31,4 5,9 4,6 8,5 2 - 0,7 4,6 6,5 6,5 5,8 15,7 

Milíkov 3,2 42,4 2,8 8,1 5,3 3 0,9 0,6 5,3 4 4,7 8,1 11,6 

Mosty u 

Jablunkova 

2,3 34,3 7 7,5 6,7 4 1,3 1 5,4 6 6,3 6,4 11,8 

Návsí 2,2 33,9 5,8 10,3 8 2,8 1,1 1,2 3,9 3,9 7 7 12,9 

Nýdek 1,4 37,1 6 8 5,4 3,1 1,4 1 4,9 4,3 6 7,4 14 

Písečná 0,5 41 6,8 10,4 3,9 2,9 0,8 1 4,4 4,4 6,5 3,4 14 

Písek 4,7 34,1 8,5 8,7 6,3 3,5 1 0,7 4,5 3,5 5,1 3,5 15,9 

Vendryně 1,2 37,2 4,8 10,3 4,5 1,8 1,2 1,4 6,1 3,9 6,1 9 12,5 

Průměr 3,3 35,6 7,0 8,5 5,5 4,3 0,8 0,9 4,4 4,3 5,6 6,4 13,4 

Zdroj: Sčítání lidu, domů, bytů 2011 

 Jak již vyplývá z charakteristiky oblasti, největší podíl zaměstnání na území místní akční 

skupiny je průmyslové povahy, více než 35 %. Srovnatelné zastoupení sledujeme u stavebnictví, 

dopravy a skladování, vzdělávání, zdravotní a sociální péče či velkoobchod, maloobchod. Mizivý podíl 

na celkové zaměstnanosti mají obory bankovnictví, pojišťovnictví a informační technologie. Na území 
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MAS Jablunkovsko neuskutečňuje činnost žádný sociální podnik, dle projektových záměrů je ovšem 

možný vznik osmi takovýchto subjektů v průměrné hodnotě sedm mil. Kč. 

3.3.1 Největší zaměstnavatelé 

Území místní akční skupiny je venkovská oblast, není zde tedy zastoupen ve větší míře žádný 

průmysl. Jedná se o území charakteristické působením především malých až středně velkých 

podnikatelů. Oblast je, co se týče zaměstnanosti a pracovních příležitostí, dosti závislá na nedalekých 

Třineckých železárnách. Na území samotném se však nenacházejí žádné významné průmyslové zóny. 

Na území správního obvodu MAS Jablunkovsko provozuje svou ekonomickou činnost 

nepřeberné množství společností i osob podnikajících na základě živnostenského oprávnění.  

Tyto ekonomické subjekty se podílí na rozvoji celého území, jeho nezávislosti a poskytují pracovní 

místa pro širokou masu obyvatel z různých odvětví. Následující tabulka zobrazuje nejvýznamnějších 

zaměstnavatele ve všech obcích námi sledovaného území. 

Tab. 35: Přehled nejvýznamnějších zaměstnavatelů SO ORP Třinec k 31. 12. 2014 

Obchodní jméno Sídlo Převažující činnost 
Počet 

zaměstnanců 

JOMA-G CZ, s.r.o. Jablunkov Činnosti agentur zprostředkujících práci na 

přechodnou dobu 

100 - 199 

Město Jablunkov Jablunkov Všeobecné činnosti veřejné správy 100 - 199 

MROZEK a.s. Bystřice Stavební společnost 100 - 199 

NETIS, a.s. Návsí Chov mléčného skotu 100 - 199 

OLZA, spol. s r.o. Jablunkov Výroba ostatních kovodělných výrobků  100 - 199 

Sanatorium Jablunkov, a.s. Jablunkov Ústavní zdravotní péče 100 - 199 

SGM Route, a.s. Jablunkov Silniční nákladní doprava 100 - 199 

Zdroj: Vlastní zpracování 

3.4  Celoživotní vzdělávání 

 V rámci snahy o zvyšování uplatnitelnosti na trhu práce je v území poskytováno mnoho typů 

celoživotního vzdělávání. Občané se tak snaží zvýšit svou „hodnotu“ pro potencionální či současné 

zaměstnavatele. Hlavními organizacemi, které poskytují tento typ služeb a zároveň působí přímo 

na území MAS Jablunkovska je Kvalifikační a personální agentura, o. p. s., a Infinity centrum, s. r. o. 

Tyto agentury zprostředkovávají vzdělávání v oblasti cizích jazyků, počítačové gramotnosti 

i přírodovědných oborů. Je zde samozřejmě možnost využít také soukromé školitele či organizace 

sídlící mimo zájmové území. Občané mnohdy za tímto čelem dojíždí do nedalekého Třince 

či vzdálenější Ostravy.  
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 Mezi subjekty poskytujícími celoživotní vzdělávání, které mají provozovnu na území  

MAS Jablunkovsko bylo provedeno šetření týkající se charakteristiky jejich klientů. Bylo zjištěno,  

že klienti pocházejí ze všech obcí dotčeného území. Organizace se věnují jak absolventům, osobám 

vracejícím se na trh práce, osobám se zdravotním postižením, nezaměstnaným tak osobám starším  

50 let. Většinu klientů tvoří muži, a to v průměru 60 %.  

Tab. 36: Typy poskytovaných kurzů v území MAS Jablunkovsko k 31. 5. 2015 

Cizí jazyky Přírodní vědy PC gramotnost Technické obory 

39% 10% 24% 27% 

Zdroj: Vlastní zpracování 

 V území je možné využít kurzů zaměřených na cizí jazyky, přírodní vědy, počítačovou 

gramotnost i technické obory. Největší část je zaměřena na výuku cizích jazyků, především angličtinu. 

Kurzy s technických či IT zaměřením jsou navštěvovány srovnatelným počtem účastníků, přibližně 

jednou čtvrtinou.  

3.5  Ekonomické subjekty 

 Mezi  nejčetněji zastoupené ekonomické subjekty v obcích patří osoby podnikající na základě 

živnostenského oprávnění. 

Tab. 37: Vývoj živností na území MAS Jablunkovsko vždy k 31. 12. 

Typ živnosti 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

Vzniklé 178 140 164 187 138 111 260 

Zaniklé 1888 - 8 2 6 6 4 

Přerušené 20 63 100 91 131 120 127 

Vývoj -1730 77 56 94 1 -15 129 

Zdroj: Městský úřad Třinec, Městský úřad Jablunkov, Odbor živnostenský úřad 

 Přestože počet přerušených živností přibývá, v zásadě počet živnostenských oprávnění roste. 

Zaniklých živností je zanedbatelné množství. Dle sdělení pracovnice MěÚ Třinec, výkyv v roce  

2008 byl způsoben změnou zákona k redukci všech živností volných pod jednotný název Výroba, 

obchod a služby. Proto je počet zaniklých živností neobvykle vysoký. Dne 17.10.2013 nabyl účinnosti 

zákon 309/2013 Sb., kterým se mění zákon č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský 

zákon), ve znění pozdějších předpisů. Tento zákon, kromě jiného, ukládal podnikateli, který byl k datu 

účinnosti zákona oprávněn prodávat líh nebo lihoviny, povinnost do 6 měsíců zažádat o koncesi  

na prodej lihu. Proto během 1. pololetí 2014 došlo k velkému nárůstu počtu nových živností, jelikož 
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většina prodejců (velkoobchod, maloobchod, pohostinství, spolky apod.) zažádala o vydání koncese  

na prodej lihu. Vyjma roku 2013, se vždy jedná o růst podnikání na základě živnostenského 

podnikání. 

 Mezi ekonomické subjekty řadíme jak fyzické, tak právnické osoby. Fyzická osoba neboli 

živnostník je jedinec, který podniká na základě živnostenského oprávnění. Bývá označován  

jako OSVČ, osoba samostatně výdělečně činná. Oproti tomu právnické osoby jsou uměle vytvořené 

subjekty, které v právních vztazích vystupují jako lidé. 21 

Tab. 38: Přehled počtu firem a živnostníků v území MAS Jablunkovsko k 31. 12. 2014 

Obec Fyzické osoby Právnické osoby 

Bocanovice 54 8 

Bukovec 169 12 

Bystřice 523 101 

Dolní Lomná 134 15 

Horní Lomná 55 9 

Hrádek 234 22 

Hrčava 51 5 

Jablunkov 823 157 

Košařiska 36 10 

Milíkov 143 17 

Mosty u Jablunkova 519 51 

Návsí 547 65 

Nýdek 174 25 

Písečná 145 8 

Písek 272 15 

Vendryně 414 74 

CELKEM 4293 594 

Zdroj: Městský úřad Třinec, Městský úřad Jablunkov, Odbor živnostenský úřad 

V každé obci provozuje svou činnost několik firem i osob samostatně výdělečně činných. 

Ve všech sledovaných obcích několikanásobně převyšuje počet živnostníků nad počtem podniků. 

Nejvíce firem i živnostníků je zapsáno v jádrovém městě. V zásadě lze konstatovat, že počet 

ekonomických subjektů kopíruje počet obyvatel v dané obci. Na Hrčavě, kde je nejmenší počet 

obyvatel, je i nejméně ekonomických subjektů. V Jablunkově je tomu právě naopak, nejlidnatější 

území správního obvodu, nejhustší síť firem a živnostníků.  

                                                           

21 http://www.bezplatnapravniporadna.cz/online-zdarma/ruzne/pravnicky-slovnik/298-kdo-je-pravnicka-osoba-definice-

 vysvetleni- pojmu.html 

http://www.bezplatnapravniporadna.cz/online-zdarma/ruzne/pravnicky-slovnik/298-kdo-je-pravnicka-osoba-definice-vysvetleni-
http://www.bezplatnapravniporadna.cz/online-zdarma/ruzne/pravnicky-slovnik/298-kdo-je-pravnicka-osoba-definice-vysvetleni-
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3.6 Zastavitelné plochy výroby na území MAS Jablunkovsko 

 Pro rozvoj ekonomiky, především pro příchod nových investorů a růst těch stávajících  

je nutné disponovat potřebným množstvím volných ploch. Následující tabulka znázorňuje celkové 

průmyslové plochy v obci.  

Tab. 39: Zastavitelné plochy výroby na území MAS Jablunkovsko k 31. 12. 2014 

Obec 

Zastavitelné plochy výroby (v ha) 

CELKEM 
Průmyslová plocha celkem Zemědělská plocha celkem 

Bocanovice 3,9 1,7 5,6 

Bukovec 0,4 - 0,4 

Bystřice 29,2 0,3 29,5 

Dolní Lomná - - - 

Horní Lomná - - - 

Hrádek 0,8 - 0,8 

Hrčava - - - 

Jablunkov 10,7 - 10,7 

Košařiska - - - 

Milíkov 1,7  1,1 2,8 

Mosty u Jablunkova 4,3 - 4,3 

Návsí 6,1 - 6,1 

Nýdek - - - 

Písečná - - - 

Písek - 1,7 1,7 

Vendryně 7,5 0,1 7,6 

Celkem  64,6 3,8 68,4 

Zdroj: Městský úřad Třinec, Městský úřad Jablunkov, Odbor živnostenský úřad 

 Na území MAS Jablunkovsko je v souhrnu bez mála 70 ha zastavitelných ploch výroby. 

Naprostá většina ploch vykazuje průmyslový charakter. Ovšem téměř polovina obcí nedisponuje 

žádným typem ploch výroby. Největší množství zemědělských ploch je v obcích Bocanovice a Písek, 

oproti tomu největší rozlohou průmyslových ploch disponuje obec Bystřice. V naprosté většině  

se ovšem jedná o mnoho malých ploch, které na sebe nenavazují. Největší zemědělská plocha, 

8,56 ha, je v katastrálním území Písku. Největší průmyslová plocha, 6,24 ha, je v katastrálním území 

Bystřice. Výše zmíněný výčet je složen ze 157 ploch, průměrná velikost plochy je tak 0,44 ha. 

Z pohledu zastavitelných ploch jsou území jednotlivých obcí členěny následujícím způsobem. 
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Tab. 40: Zastavitelná území k 31. 10. 2015 v hektarech 

Obec 
Plochy 
bydlení 

Plochy 
rekreace 

Plochy 
občanského 

vybavení 

Plochy 
veřejných 

prostranství 

Plochy 
smíšené 
obytné 

Plochy 
výroby  

a skladování 

Bocanovice 9,4 - - - - - 

Bukovec 31,64 12,70 10,67 - - 2,06 

Bystřice 46,34 0,81 6,21 2,76 35,14 25 

Dolní Lomná 1,26  -  - 0,29  -  - 

Horní Lomná 4,95 0,16 - - - - 

Hrádek 43,2  -  -  -  - 0,6 

Hrčava - - - - - - 

Jablunkov 39,2 3,62 1,63 0,31 47,96 12,18 

Košařiska 7,79  - 1,14  -  -  - 

Milíkov - - 2,06 - 64,6 1,78 

Mosty u Jablunkova 32,86 4,48 6,39 1,59  - 4,88 

Návsí  -  - 2,09  - 55,73 8,05 

Nýdek 15,7  - 3,63 0,42  -  - 

Písečná 6,57 0,71  -  - 2,26 6,14 

Písek 6,46 1,18 10,17 0,36 33,26 1,32 

Vendryně 21,16  - 3,9 8,51  - 2,5 

CELKEM 229,94 10,8 37,22 14,24 238,95 62,45 

Zdroj: Územní plány obcí 

 V této analýze jsou zmíněny základní typy zastavitelných území, tedy plochy určené k bydlení,  

k rekreaci, pro občanskou vybavenost či pro průmyslové využití. Ve všech obcích zaujímají největší 

podíl plochy bydlení, smíšené obytné. Jako doplňkové zastavitelné plochy jsou v územních plánech 

členských obcích vedeny například plochy pro dopravu, infrastrukturu a podobně, tyto údaje ovšem 

nebyly pro potřeby strategie použity. V obci Hrčava jsou veškeré zastavitelné plochy vedeny  

bez rozdělení na jednotlivé typy. 

3.7  Zemědělství 

 Oblast Místní akční skupiny Jablunkovsko nemá příliš vhodné podmínky pro pěstování 

specifických zemědělských plodin. Historicky je tato oblast spojena především s pastvou dobytka. 

Zachovaly se zde četné pastviny, které jsou i v dnešní době využívány k chovu ovcí a skotu.  

Jak je patrné z následujícího obrázku, rozloha orné půdy v jednotlivých obcích je zanedbatelná.  
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Orná půda 

Zahrada 

Ovocný sad 

Trvalý travní 
porost 

Lesní pozemek

Vodní plocha

Zastavěná plocha
a nádvoří

Ostatní plocha

Obr. 12: Využití půdy na území MAS Jablunkovsko k 31. 12. 2013 

 

Zdroj: Vlastní zpracování 

 Následující graf znázorňuje složky zemědělské a nezemědělské půdy v území Místní akční 

skupiny Jablunkovsko v procentuálním vyjádření. 

Obr. 13: Procentuální zastoupení složek v zemědělské a nezemědělské půdě k 30. 9. 2015 

             Zemědělská půda              Nezemědělská půda 

  

 

 

 

 

 

 

Zemědělská půda celkem                                            32,7 Nezemědělská půda celkem                                       67,3 

Orná půda Zahrada Ovocný sad 
Trvalý travní 
porost 

Lesní 
pozemek 

Vodní 
plocha 

Zastavěná 
plocha  

Ostatní 
plocha 

9,78 2,86 0,17 19,88 59 1,09 1,42 5,8 

Zdroj: Český statistický úřad 
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 Bez mála 70 % plochy území tvoří nezemědělská půda, především lesní pozemky, tento fakt 

 je zapříčiněn zásadní přítomností CHKO Beskydy. Několik obcí má ve svém půdním fondu lesní 

pozemky u kterých zvyšuje jejich společenské využití, na tyto aktivity byly sesbírány tři projekty 

v celkové hodnotě tři mil. Kč. V pořadí další nejhojněji zastoupený typ půdy je trvaly travní porost, 

který tvoří 20 % celkové plochy. V území se nevyskytují ani vinice, ani chmelnice. 

Tab. 41: Index ekologické stability k 31. 12. 2014 

Obec 2011 2012 2013 2014 

Bocanovice 2,91 2,91 2,91 2,92 

Bukovec 6,71 6,7 6,7 6,7 

Bystřice 1,83 1,83 1,83 1,83 

Dolní Lomná 15,64 16,06 16,04 15,99 

Horní Lomná 31,38 31,38 31,37 31,41 

Hrádek 2,88 2,85 2,85 2,85 

Hrčava 7,7 7,69 7,72 7,72 

Jablunkov 1,56 1,56 1,55 1,55 

Košařiska 13,61 13,61 14,04 14,04 

Milíkov 2,73 2,74 2,74 2,74 

Mosty u Jablunkova 4,46 4,46 4,46 4,46 

Návsí 3,49 3,48 3,48 3,49 

Nýdek 8,27 8,27 8,3 8,29 

Písečná 3,49 3,48 3,47 3,47 

Písek 6,35 6,34 6,35 6,35 

Vendryně 2,53 2,54 2,54 2,54 

Zdroj: Český statistický úřad 

 Poměrně velká část území MAS Jablunkovsko je součástí Chráněné krajinné oblasti Beskydy, 

tento fakt zobrazuje i index ekologické stability. Šest členských oblastí vykazuje hodnotu v rozmezí  

jedna až tři, což poukazuje na vyváženou krajinu, jsou zde v rovnováze technické objekty s přírodními 

strukturami. Zbývající obce, stejně jako celá oblast, jsou přírodní a přírodně blízká krajina s výraznou 

převahou ekologicky stabilních struktur a nízkou intenzitou využívání krajiny člověkem.  

 Největší firmou, která se zabývá zemědělskou produkcí, je bezpochyby Netis a.s. 

Ta se orientuje především na produkci mléka. V posledních letech si své příznivce nachází 

agroturistika, a tak přibývá ekofarem. V současné době na území působí čtyři ekofarmy. EkoFarma 

Milíkov s.r.o. se zabývá chovem skotu, stejně tak i Eko-farma Krajka, která věnuje pozornost i chovu 

koní. Ekofarma Rucký Jablunkov chová zástavový skot, jehňata, drůbež, vejce. V ekofarmě Alžbětinky 

je hlavní činností chov masného skotu, ovcí, koz, čínských kachen, slepic, krůt, včel a koní. 

 Zaměstnanost v zemědělství je v tomto regionu nízká. Podíl osob zaměstnaných 

v zemědělství činí pouze 3,3 % ekonomicky aktivních obyvatel. Vzhledem ke snaze zvýšit počet 
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ekofarem a subjektů provozující agroturistiku a činnosti s tím související se předpokládá, že se podíl 

osob pracujících v zemědělství do budoucna nepatrně zvýší. Současní zemědělci se potýkají 

především se zastaralou technikou, kterou chtějí modernizovat prostřednictvím MAS Jablunkovsko. 

Podobných projektových záměrů bylo sesbíráno sedm v průměrné hodnotě 800 tis. Kč. 

 Se zemědělstvím, a to zejména z hlediska kvality půd, souvisí pedologická stavba území. 

Zdejší půdy jsou charakteristické zejména pro horské a podhorské oblasti. Podle taxonomické 

klasifikace systému půd jsou na území MAS Jablunkovsko ve velké míře zastoupeny především 

kambizemě, což je půda, která se v rámci celé ČR vyskytuje v největším množství a je typická právě 

pro vyšší nadmořské výšky. V menší míře se zde také nacházejí fluvizemě a pseudogleje. Fluvizemě 

jsou nejrozšířenější v oblasti říční nivy Olše a jejich přítoků, pseudogleje plynule navazují na fluvizemě 

a jsou typické pro deprese, údolí a záplavová území řek.22 Půdní složení oblasti zobrazuje následující 

tabulka. 

Obr. 14: Půdní typy na území MAS Jablunkovsko 

 

Zdroj: Vlastní zpracování 
                                                           

22 http://klasifikace.pedologie.czu.cz 
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3.8  Cestovní ruch 

 Jablunkovsko leží v turistické oblasti nazvané Těšínské Beskydy, území je obklopeno hřebeny 

Moravskoslezských a Slezských Beskyd. Krásné hory nabízejí celoročně mnoho příležitostí pro aktivní 

trávení volného času a odpočinek. Turisticky přitažlivý je i místní folklor. 

 Následující tabulka zobrazuje poplatky obcí, bez ohledu na jejich charakter. Jedná se tedy 

o zohlednění jak lázeňského, tak ubytovacího poplatku. Jsou zde také zobrazena data vztahující 

se k ubytovací kapacitě zařízení. 

Tab. 42: Ubytování v obcích MAS Jablunkovsko k 31. 12. 2014 

Obec Místní poplatek Kapacita lůžek Kapacita přistýlek Kapacita celkem 

Bocanovice ne -  - - 

Bukovec ne 105 11 116 

Bystřice ne 84 16 100 

Dolní Lomná ano 607 46 653 

Horní Lomná ano 446 104 550 

Hrádek ano 43 20 63 

Hrčava ne - -  - 

Jablunkov ano 173 11 184 

Košařiska ano 66 4 70 

Milíkov ano 52 20 72 

Mosty u Jablunkova ano 378 39 417 

Návsí ano 88 2 90 

Nýdek ano 122 19 141 

Písečná ne - - - 

Písek ano 226 18 244 

Vendryně ano 90 1 91 

CELKEM  2 480 311 2 791 

Zdroj: Vlastní zpracování 

 Více než dvě třetiny obcí má zaveden poplatek z „cestovního ruchu“, který vybírá od svých 

návštěvníků. S výjimkou Jablunkova, Milíkova a Vendryně vybírají zmíněné obce ubytovací i lázeňský 

poplatek, v opačném případě pouze poplatek ubytovací. Na území MAS Jablunkovsko je evidováno 

bez mála 3000 míst k ubytování, z toho zhruba 2500 lůžek. V oblasti ovšem funguje poměrně velké 

množství ubytování, která nejsou evidována. Kapacita ubytování se tak jeví jako dostatečná. 
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3.8.1 Celoroční turistika 

 Po celý rok lze provozovat pěší turistiku, pro kterou jsou v oblasti ideální podmínky. Výborná 

dopravní dostupnost výchozích bodů, dostatek kvalitně značených turistických tras a také množství 

celoročně provozovaných horských chat nabízejících osvěžení i odpočinek poskytují kvalitní základ 

místní turistiky. Populárními cíli jsou například pověstmi opředená Velká Čantoryje, dále Gírová, 

Kozubová, Velký Polom, nebo chaty Skalka, Slavíč, Kamenité, Ostrý. Unikátními turistickými 

destinacemi, kterými se žádná jiná navštěvovaná oblast pochlubit nemůže, a které lze navštívit 

kdykoli během roku, jsou česko-polsko-slovenské trojmezí na Hrčavě a nejvýchodnější bod ČR 

v Bukovci. Mezi turisticky zajímavé cíle dosažitelné během celého roku patří také vápenné pece 

„wopienky“ ve Vendryni, dřevěné kostely na Hrčavě (kostel sv. Cyrila a Metoděje), v Bystřici (kostel 

Povýšení sv. Kříže) a v Nýdku (kostel sv. Mikuláše), výstavní síň Muzea Těšínska v Jablunkově, nebo 

Gorolské turistické informační centrum v Mostech u Jablunkova. Celoroční vyžití nabízejí také kryté 

sportovní areály v Bystřici a Vendryni.  

 Zajímavým turistickým cílem by se do budoucna mohly stát také unikátní pozůstatky 

tzv. Jablunkovských šancí, systému opevnění budovanému podél slezských zemských hranic proti 

Turkům. Hlavní pevnost se nachází v Jablunkovském průsmyku v katastru obce Mosty  

u Jablunkova, menší objekty pak stály v Bukovci, Hrčavě a v blízkých obcích na Slovensku. Úprava 

terénu a revitalizace opevnění si však žádají značné investice. 

 Ubytovat se turisté mohou v četných místních hotelech, penzionech, privátech, z nichž 

mnohé dnes kromě tradičních služeb nabízejí i stále populárnější wellness. Problémem pro mnohá 

zařízení je však jejich ne zcela využitá kapacita, zastaralá  infrastruktura či nízká kvalita personálu. 

V současné době převládá na území MAS Jablunkovsko tzv. jednodenní turistika, hosté v ubytovacích 

zařízeních většinou nepřespávají. Jediným čtyřhvězdičkovým hotelem je hotel Vitality. Tento 

čtyřhvězdičkový hotel je místem pro aktivní relaxaci v podhůří Těšínských Beskyd nedaleko Třince, 

v obci Vendryně. Stylové a pohodlné pokoje odrážející nejmodernější trendy, zážitková gastronomie, 

kterou podtrhuje kreativní šéfkuchař světové úrovně, design restaurace a cukrárna nabízející vlastní 

deserty, luxusní a moderní wellness ojedinělé svého druhu v ČR, to vše a mnohem víc hotel Vitality 

nabízí pro nezapomenutelné chvíle.23  

 V současné době neexistuje ucelená prezentace místního území, folklóru či turistických cílů. 

                                                           

23 http://www.hotelvitality.cz/hotel-beskydy 
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3.8.2 Letní turistika 

 V letním období dominuje turistickému ruchu na Jablunkovsku pěší turistika a cykloturistika. 

Kromě výše zmíněných turistických cílů lze od roku 2005, v době od 1. června do 15. září, navštívit 

sedmikilometrovou naučnou stezku okrajem pralesa Mionší, která je určena pouze pro pěší. 

Jde o jedinečnou turistickou destinaci, prales Mionší je největší komplex zachovalého přirozeného 

jedlobukového lesa karpatského typu na území ČR. 

 Zatímco pro pěší turisty jsou podmínky v Těšínských Beskydech výborné, cykloturisté 

se mnohdy potýkají s překážkami. Cyklistických tras, zejména pro horská kola, je dostatek, značených 

cyklostezek je však málo. Cyklostezka je samostatná komunikace pro cyklisty, tedy samostatný 

chodníček vyhrazený cyklistům. Oproti tomu cyklotrasa představuje pouze vyznačení cesty v terénu 

pomocí cyklistických značek. Je to vlastně jen návod odkud kam a kudy jet.24 Většina z nich vede 

po stávajících místních komunikacích, některé po stezkách pro pěší turisty, ve frekventovaných 

úsecích. Mnohdy tak dochází k nežádoucímu vzájemnému ohrožení, případně kolizím s motorovými 

vozidly i pěšími turisty. Zejména na frekventovaných úsecích – např. průjezd Dolní a Horní Lomnou, 

cesta z Jablunkova přes Písek do Bukovce, které jsou často využívány i rodinami s dětmi, by bylo 

nejvhodnější podél stávajících komunikací vystavět samostatné cyklostezky.  

 Aktivní vyžití, zejména pro rodiny s dětmi, nabízejí v letních měsících také místní lyžařské 

areály, například Kempaland v Bukovci nebo Ski areál v Mostech u Jablunkova, kde je mimo jiné 

celoročně v provozu nadzemní bobová dráha. 

 Jednou z možností dalšího turistického rozmachu regionu je již zmíněný rozvoj agroturistiky, 

pro kterou jsou v oblasti ideální podmínky – malebná, klidná horská příroda, venkovský ráz regionu, 

dostatek pastvin pro hospodářská zvířata.  

3.8.3 Zimní turistika 

 Vzhledem k horské poloze území jsou zde dobré podmínky pro zimní sporty. V rámci 

Jablunkovska funguje několik lyžařských areálů a sjezdovek. Nejznámější z nich jsou Ski areál 

v Mostech u Jablunkova a také ski areál Kempaland v Bukovci, kde je kromě možnosti sjezdového 

lyžování také Snowpark, v němž naleznou vyžití snowboardisté. Další sjezdovky se nacházejí v Dolní  

a Horní Lomné (Armáda, Severka, Přelač) a v obcích Hrádek a Písek. Na území je možné rovněž 

provozovat běh na lyžích. Strojově upravovaných běžeckých tras je však nedostatek. Zatímco 

podmínky pro zimní cestovní ruch jsou v regionu dobré, jejich potenciál zůstává nevyužit,  

                                                           

24 http://www.plzenskonakole.cz/cz/cyklostezka-nebo-cyklotrasa-jaky-je-v-tom-rozdil-134.htm 
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a to zejména z důvodu nevyhovující infrastruktuře. Kromě upravovaných běžeckých tras chybí 

modernější vybavení lyžařských areálů, nedostatečná je také nabídka „aprés ski“ aktivit. Turisté  

pak před Jablunkovskem dávají přednost konkurenčním příhraničním zimním střediskům 

v sousedním Polsku a na Slovensku.  

 Přestože možnosti regionu pro cestovní ruch jsou vynikající, ať už díky dobré dopravní 

dostupnosti, krásné horské přírodě, atraktivní poloze s unikátními turistickými cíli, infrastruktura 

zaostává. V regionu chybí například kvalitnější zázemí pro lyžaře, značené cyklostezky oddělené 

od stávajících komunikací pro motorová vozidla, kvalitnější lokální sportoviště. Nedostatečná je také 

propagace, patřičná údržba a služby u unikátních turistických cílů s nadregionálním významem.  

 Výše zmíněné nedostatky jsou hlavními příčinami toho, že v regionu převládá tzv. jednodenní 

turistika. Návštěvníci ráno přijedou, odpoledne míří opět domů. Aby se turistický ruch mohl rozvíjet 

a region tak ekonomicky pozvednout, je třeba na odstranění nedostatků pracovat. Například 

rozvojem patřičné infrastruktury, péčí o turistické cíle, kvalitní propagaci a podobně. 
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Shrnutí analytické části Hospodářství 

Vývoj nezaměstnanosti v regionu přibližně odpovídá vývoji nezaměstnanosti v celém 

Moravskoslezském kraji. Pozitivní je, že ačkoli je území MAS Jablunkovsko relativně periferní oblastí, 

nezaměstnanost se zde pohybuje na nižších hodnotách, než je průměr celostátní i průměr 

Moravskoslezského kraje. 

Existuje zde rovnovážný stav mezi počtem nezaměstnaných mužů a žen. V naprosté většině 

obcí je počet nezaměstnaných složen především z uchazečů o zaměstnání s výučním listem. 

V souhrnu tvoří tito lidé bez mála polovinu nezaměstnaných. Dlouhodobě nezaměstnaní tvoří třetinu 

celkového počtu nezaměstnaných. Obecně platí, že obyvatelé jsou nejčastěji evidování na úřadu 

práce po dobu kratší 12 měsíců, ovšem delší půl roku. Na území MAS Jablunkovsko je v průměru 

z celkového množství nezaměstnaných 10 % uchazečů se zdravotním postižením, více než třetina ve 

věku nad 50 let, absolventi tvoří 7% část nezaměstnanosti. V mnoha případech se příčiny ztížení 

uplatnění na trhu práce kombinují. 

V rámci snahy o zvyšování uplatnitelnosti na trhu práce je v území poskytováno mnoho typů 

celoživotního vzdělávání. Na území MAS Jablunkovsko provozují aktivně svou činnost dvě agentury. 

Tyto agentury zprostředkovávají vzdělávání v oblasti cizích jazyků, počítačové gramotnosti 

i přírodovědných a technických oborů. Občané mnohdy za tímto čelem dojíždí do nedalekého Třince 

či vzdálenější Ostravy. Klienti pocházejí ze všech obcí dotčeného území. Organizace se věnují  

jak absolventům, osobám vracejícím se na trh práce, osobám se zdravotním postižením, 

nezaměstnaným tak osobám starším 50 let. Výraznější část klientů tvoří muži. 

Vývoj nezaměstnanosti v regionu přibližně odpovídá vývoji nezaměstnanosti v celém 

Moravskoslezském kraji. Jak již vyplývá z charakteristiky oblasti, největší podíl zaměstnání na území 

místní akční skupiny je průmyslové povahy. Jedná se o území charakteristické působením především 

malých až středně velkých podnikatelů. Oblast je, co se týče zaměstnanosti a pracovních příležitostí, 

dosti závislá na nedalekých Třineckých železárnách. Na území samotném se však nenacházejí žádné 

významné průmyslové zóny. 

 Počet osob podnikajících na základě živnostenského oprávnění již po mnoho let roste. 

V zásadě lze konstatovat, že počet ekonomických subjektů v obci kopíruje počet obyvatel v dané obci. 
Naprostá většina ploch určených k výrobě vykazuje průmyslový charakter. Ovšem téměř 

polovina obcí nedisponuje žádným typem ploch výroby. V naprosté většině se ovšem jedná o mnoho 

malých ploch, které na sebe nenavazují.  
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Nejvíce firem i živnostníků je zapsáno v jádrovém městě. V zásadě lze konstatovat, že počet 

ekonomických subjektů kopíruje počet obyvatel v dané obci. 

Oblast místní akční skupiny Jablunkovsko nemá příliš vhodné podmínky pro pěstování 

specifických zemědělských plodin. Historicky je tato oblast spojena především s pastvou dobytka. 

Jablunkovsko leží v turistické oblasti nazvané Těšínské Beskydy. Turisticky přitažlivý  

je i místní folklor. Na území MAS Jablunkovsko je evidováno bez mála 3000 míst k ubytování. Oblast 

nabízí mnoho atraktivit pro rozmanité typy turistů napříč ročními obdobími. V provozu  

jsou zde lyžařské areály, bazény, turistické trasy i cyklotrasy a mnoho dalšího. Na území  

MAS Jablunkovsko není žádná památka zařazena na seznam památek UNESCO. Většina obcí cítí 

cestovní ruch jako oblast pro svůj rozvoj, v území je tak zahájeno množství projektů spolupráce 

v tomto směru, mimo jiné zacílené i na marketing regionu, jelikož propagace Jablunkovska navenek 

není dostatečná. 

V území se stále výrazněji projevují nedostatky v oblasti cestovního ruchu, které je potřeba 

řešit. Jedná se o stárnoucí turistickou infrastrukturu, malou rozmanitost drobných atrakcí cestovního 

ruchu. 
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4 SWOT analýza 

Nedílnou součástí každé strategie je SWOT analýza, ani v případě strategie MAS Jablunkovsko 

tomu nebylo jinak. Tvorba SWOT analýzy probíhala v několika etapách. Jako prvotní návrh sloužila 

analýza sestavená pracovníky MAS na základě místní znalosti a analytických zdrojů, tuto verzi analýzy 

následně připomínkoval Programový výbor MAS. Tato SWOT byla následně projednávána  

a upravována jednáními pracovních skupin, konzultacemi s odborníky v území i mimo něj. Rovněž 

byla analýza zveřejněna na webových stránkách organizace k připomínkování. 

Pro zjištění závažnosti jednotlivých položek uvedených ve SWOT analýze bylo využito 

bodovacího systému. Tohoto bodování se mohli zúčastnit jak členové MAS, tak členové pracovních 

skupin. Každý z nich měl k dispozici 40 bodů (10 pro silné stránky, 10 pro slabé stránky,  

10 pro příležitosti a 10 pro hrozby) s tím, že je musel rozdělit mezi minimálně tři a maximálně šest 

tvrzení. Na základě obdržených bodů byl sestaven žebříček důležitosti uvedených definic. Závěry 

SWOT analýzy byl následně dále rozpracovány v rámci analýzy problémů a potřeb a společně 

s výstupy průzkumu potřeb regionu jsou základem pro specifikaci prioritních oblastí, cílů, opatření. 

Výsledky analýzy jsou základem pro přípravu akčního plánu realizace strategie. 
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              • Rozptýlená slezská zástavba ve vazbě na udržování a budování občanské 
              infrastruktury 

              • Území potencionálně ohrožena sesuvy půdy a lokálními záplavami 

              • Špatná kvalita ovzduší - lokální topeniště, průmysl, doprava 

              • Špatný stav některých místních komunikací včetně chodníků, nedostatečná          
úroveň údržby silnic II. a III. třídy 

              • Problémy se zdroji pitné vody v řadě lokalit 

              • Nedostatečná úroveň environmentální osvěty a výchovy 

              • Nízká retenční schopnost krajiny 

              • Neuspokojivé napojení objektů občanské vybavenosti a rodinné zástavby  
              na inženýrské sítě v okrajových částech obcí  

              • Rozšiřování invazních druhů rostlin 

 

             
               • Pestrost přírody Beskyd 

               • Fungující odpadové hospodářství                                                                                         

               • Dobrá dopravní dostupnost regionu silniční, železniční a hromadná 

               • Silniční obchvat většiny obcí 
 
 
 
 

 

 

              
              • Zpoždění s dokončením obchvatu I/11  

              • Nárůst emisí v důsledku používání nešetrných technologií spalování 

              • Rušení spojů autobusových linek a spojů železniční dopravy 

              • Časté legislativní změny 

              • Neřešení starých ekologických zátěží 

 

Silné stránky Slabé stránky 

            
              • Zavádění nízkoemisních technologií pro vytápění objektů určených k 
               bydlení 

              • Realizace opatření proti sesuvům půdy a protipovodňových opatření 

              • Péče o místní komunikace včetně rozšiřování chodníků a cyklostezek 

              • Rozvoj systémů nakládání s odpady včetně biologicky rozložitelného 
               odpadu 

              • Využití finanční podpory ze zdrojů EU a státních zdrojů 

              • Koordinace příhraniční hromadné dopravy 

              • Rozvoj vzájemné komunikace a koordinace činností na úrovni obcí,   
               soukromých a neziskových subjektů 

              • Rozšíření environmentální osvěty a výchovy 

              • Projekty na zadržení vody v krajině 

              • Využití pestrosti maloplošných chráněných území 
               k propagaci,zlepšování image regionu 

              • Rozvoj činností „Informačního centra a střediska ochrany přírody v  
              CHKO Beskydy“ se sídlem v obci Dolní Lomná 

 

   

 

Hrozby 

 

Příležitosti 
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              • Existence většího množství malých firem (do 49. zaměstnanců) 

              • Přítomnost velkých zaměstnavatelů v blízkosti regionu 

              • Strategicky výhodná poloha vůči třinecké průmyslové aglomeraci  

               a hlavním dopravním tahům do Polska a na Slovensko 

             • Tradice hospodaření na půdě i v méně příznivých podmínkách 

             • Turistický potenciál–příroda Beskyd, unikátní turistické cíle, místní folklor  

             (prales Mionší) 

             • Projekty zaměřené na cílený marketing regionu 

             • Zahájené projekty spolupráce v oblasti cestovního ruchu 

             • Dostatečné množství ubytovacích kapacit 

             • Oživení tradic, fungující síť informačních center, existence spolků  

              a sdružení hájících zájmy regionu 

 

  • Nedostatek kvalifikované pracovní síly přímo na území regionu, dojíždění za  
   prací 

  • Nevhodné podmínky pro pěstování náročnějších zemědělských plodin 

  • Stárnoucí turistická infrastruktura 

  • Roztříštěná prezentace unikátních znaků – turistických cílů, folkloru 

  • Nízká kvalita personálu při poskytování služeb 

  • Nízké zapojení podnikatelských subjektů cestovního ruchu v rámci destinačního 
managementu cestovního ruchu 

  • Problematická vzájemná komunikace a koordinace činností na úrovni obcí, 
soukromých i neziskových subjektů 

 

             • Rozvoj malého a středního podnikání 

             • Rozvoj lokální zemědělské produkce a jejího odbytu 

             • Rozvoj spolupráce na úrovni obcí, soukromých i neziskových subjektů 

             • Rozvoj přeshraniční spolupráce 

             • Větší a intenzivnější využití a spolupráce v rámci zavedeného 

             a uznávaného destinačního managementu turistické oblasti Těšínské 

             Slezsko (Propagace Jablunkovska jako celku) 

             • Rostoucí zájem o agroturistiku jako cesta k podpoře rozvoje turismu  

             v oblasti Jablunkovska 

             • Zájem mladých rodin o bydlení na venkově 

             • Využití jedinečného spojovacího tématu v cestovním ruchu a dalších  

             vhodných oblastí hospodářství 

             • Zvýšení využití turistického potenciálu                                                                                                  

             • Rozvoj vzdělávání dospělých s důrazem na zaměstnatelnost 

             • Využití finanční podpory ze zdrojů Evropské Unie i ze státních zdrojů 

 

  
  • Odliv mladých kvalifikovaných obyvatel z regionu 

  • Závislost na Třineckých železárnách, jako monopolním zaměstnavateli 
   v regionu 

  • Oslabování podnikatelských aktivit 

  • Trvající nekonkurenceschopnost místních turistických cílů v kontrastu 
  s příhraničními turistickými oblastmi na území Slovenska a Polska 

  • Časté legislativní změny 

  • Změny dotační politiky 

  • Nízká motivace aktérů a zájmových skupin ke spolupráci 

  • Nezájem mladé generace k zapojení se do rozvoje venkova (mimo jiné 
udržování tradic, práce v zemědělství) 
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              • Rostoucí počet obyvatel a s tím spojená dynamická bytová výstavba 

              na území  MAS 

              • Hustota školské sítě a dobrá úroveň školních a mimoškolních aktivit  

               ve větších obcích 

              • Dobrá dostupnost lékařské péče 

              • Bohatý kulturní život 

              • Pestrá síť a činnost neziskových organizací a spolků 

              • Pestré národnostní složení 

              • Specifická „Gorolská“ kultura, specifické nářečí 

 

• Vysoký podíl občanů starších 65 let 

• Nedostatečně rozvinutá síť sociálních služeb v některých obcích 

• Omezené možnosti volnočasových aktivit pro všechny věkové kategorie 

• Nedostatečná a stárnoucí sportovní infrastruktura v některých obcích 

• Nedostatečná bezpečností opatření zejména na veřejných prostranstvích, absence 
obecní policie ve větších obcích 

• Odliv vzdělaných lidí do větších měst 

• Absence sociálního podnikání 

• Slabá publicita regionu vně území 

• Neexistence plošně realizovaného komunitního plánu 

• Nárůst počtu osob obtížně zaměstnatelných, osob se zdravotním a jiným hendikepem 
v důsledku chybějících vhodných forem zaměstnání (např. flexibilní formy zaměstnání) 

• Špatný technický stav a vybavenost škol 

• Absence kulturního centra v regionu 

 

             • Rozvoj sociálního podnikání 

             • Rozvoj sociálních služeb (včetně sociálního bydlení) s důrazem  

             na zkvalitnění života cílových skupin obyvatel ohrožených sociálním 

             vyloučením    

             • Podpora a rozvoj místního spolkového života 

             • Rozvoj mimoškolních aktivit i v menších obcích 

             • Rozšiřování možností vzdělávání dospělých (kurzy pro seniory, jazykové 

             kurzy apod.) 

             • Možnosti podpory ze zdrojů EU a státních zdrojů 

             • Pocit regionální sounáležitosti 

             • Podpora neziskových organizací a občanských sdružení v oblasti  
             sociálních služeb 

             • Přeshraniční spolupráce 

             • Rozvoj meziobecní spolupráce a hledání společných řešení v klíčových  
             oblastech 

             • Rostoucí počet vysokoškolsky vzdělaných obyvatel 

 

               
               • Stárnutí populace, odliv mladých lidí z regionu 

               • Snižování kvality života cílové skupiny obyvatel ohrožených sociálním  
               vyloučením v důsledku málo rozvinutých sociálních služeb 

              • Růst sociálně patologických jevů u mládeže 

              • Časté legislativní změny 

              • Změny dotační politiky 

              • Zvyšující se finanční závazky obyvatel ve spojení s finanční negramotností 
• Stárnutí populace, odliv mladých lidí z regionu 

              • Snižování kvality života cílové skupiny obyvatel ohrožených sociálním  
              vyloučením v důsledku málo rozvinutých sociálních služeb 
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5 Analýza problémů a potřeb 

Analýza problémů a potřeb je jednou z nejdůležitějších analýz, které byly provedeny v rámci 

šetření území MAS Jablunkovsko. Její závěry jsou stanoveny na základě analytických dat, diskuse 

v území i mimo něj a mnoha dalších postupů. Podrobná analýza řeší oblasti s nejvyšší prioritou, na 

kterých se region shodl. Zachycuje tak stěžejní oblasti, které jsou dále transponovány do cílů a 

opatření. Kromě analyzovaných prioritních problému jsou v regionu i další oblasti, kterým už však 

není přiřazena tak velká důležitost, a které jsou nadále řešeny, a také oblasti, které jsou prioritně 

řešeny v rámci dalších regionálních institucí působících na Jablunkovsku delší dobu než MAS 

Jablunkovsko (např. oblast cestovního ruchu je řešena především v rámci Sdružení obcí 

Jablunkovska). Dále rozparcované prioritní problémy a potřeby území zasahují především do oblastí 

zaměstnanost, sociální služby a společnost. Okrajovou prioritou, která je v rámci analýzy řešena 

zasahuje do oblasti krajina a infrastruktura.  

Problémová oblast  1 „Specifický trh práce“ 

 S ohledem na poměrně nízký podíl nezaměstnaných osob v území, je komplikované tento 

stav zlepšovat. Přesto je nutné vyvíjet snahu o zlepšení či alespoň udržení stávající situace. Území 

z pohledu zaměstnanosti ovlivňuje především přítomnost dominantního zaměstnavatele a taktéž 

úroveň vzdělanosti místních obyvatel. 

o Oblast je závislá na jednom zaměstnavateli v těžkém průmyslu 

 Území MAS Jablunkovska je již staletí závislé na činnosti nedalekých Třineckých železáren, 

které jsou jak největším zaměstnavatelem v regionu, tak výrazně podporují i spolkový a kulturní život. 

Jejich tradice je již hluboce zakořeněna a území z ní čerpá v mnoha oblastech. V situaci přerušení 

či pouze utlumení činnosti tohoto zaměstnavatele by byly důsledky v území markantní. Projevily  

by se jak v oblasti zaměstnanosti, tak v sociálních aspektech života. Nastala by tzv. sociální krize, 

která by měla dlouhodobé dopady. Z tohoto důvodu je potřeba přijmout opatření pro diverzifikaci 

pracovních příležitostí, mimo jiné podporou rozvoje podnikání, nových pracovních míst cestou vzniku 

nových podniků včetně sociálních podniků. 

o Nízká vzdělanost obyvatel 

Přes 50 % obyvatel ve věku nad 15 let nemá úplné středoškolské vzdělání, tedy maturitu. Jedná  

se především o občany starší 50 let, mladší věkové skupiny častěji dosahují vyššího vzdělání.  

Bez mála jedna čtvrtina obyvatel dosáhla nejvyššího stupně vzdělání ukončením základní školní 
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docházky. V území je pouze 10 % vysokoškoláků, což je hodnota pod hranicí celostátního i krajského 

průměru. Hrozí tak zvyšování nezaměstnanosti, tito občané jsou poté těžko uplatnitelní na trhu 

práce. Rovněž potencionální zvyšování kriminality, především drobné, může zapříčiňovat rozkol 

v území. Přijatá opatření by měla směřovat do oblasti podpory vzdělávání, celoživotního vzdělávání, 

podpory podnikání v různých oborech. 
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Obr.15: Strom problémů „Specifický trh práce“  

 

Zdroj: Vlastní zpracování 
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Problémová oblast  2 „Nízká podpora pro využívání nemotorové a veřejné dopravy“ 

 Území MAS Jablunkovsko i Moravskoslezský kraj je všeobecně známý špatným ovzduším, 

tento fakt je způsoben nejen těžkým průmyslem v oblasti, ale mimo jiné i lokálními topeništi 

a automobilovou dopravou. Snížení emisí je možno řešit využíváním nemotorové či veřejné dopravy. 

Podmínky pro využití těchto typů dopravy nejsou v území dostačující. U vlakových stanic chybí či jsou 

nevyhovující jak parkoviště, tak možnosti pro umístění kola. Taktéž cyklostezkami a cyklopruhy pro 

využívání k dopravě do práce není pokryto celé území. Pro řešení problémů je potřeba přijmout 

opatření typu výstavby potřebné infrastruktury. 

Obr.16:  Strom problémů „Nízká podpora využívání nemotorové a veřejné dopravy“  

 

Zdroj: Vlastní zpracování 
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Problémová oblast 3 „Nedostatečné zázemí určené pro sociální služby“ 

 Jako v jiných územích, i na území MAS Jablunkovsko každodenně bojují provozovatelé 

sociálních zařízení i služeb s nedostatečným zázemím, jak materiálním, tak finančním.  

Z dotazníkového šetření, které bylo provedeno v rámci projektu Meziobecní spolupráce, vyplývá,  

že třetina představitelů obcí ORP považuje nedostatek financí, které je možno směřovat do sociální 

oblasti, jako největší problém při poskytování sociálních služeb. Mnohdy jsou také velkou překážkou 

nevyhovující prostory a nedostatečné vybavení. Pro řešení problému je potřeba se soustředit na 

rozvoj sociálních služeb včetně sociálního bydlení jako možné formy sociální služby. Podpora by měla 

především zamezit vzniku vyloučených lokalit na Jablunkovsku. 

Obr.17: Strom problémů „Nedostatečné zázemí určené pro sociální služby“  

 

Zdroj: Vlastní zpracování 
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Problémová oblast  4 „Oslabování atraktivity obcí“ 

 Problematika hrozícího oslabování atraktivity obce má vliv především na obyvatelstvo obcí.  

Při vytrácení propojení mezi lidmi a jejich rodištěm v mnoha případech dochází k migraci. Stejná 

situace se opakuje v případě, že obce přichází o občanskou vybavenost nebo pokud je omezeno 

využívání služeb zaměřených na uspokojování základních potřeb občanů, jako například 

nedostatečná kapacita mateřských škol. 

 Nezájem mladé generace o udržování tradic 

 Současným celostátním problémem je nezájem mladé generace o tradice, folklór a řemesla, 

zemědělství. Tento postoj se projevuje i na území MAS Jablunkovska. Na základě diskuse v území bylo 

zjištěno, že počet tradičních řemeslníků, zemědělců a osob věnujících se folklóru razantně ubývá.  

Je nutné vyvíjet aktivity vedoucí k oživení tohoto způsobu života, k prezentaci místních tradic  

a využití ekonomického potenciálu, který se s těmito činnostmi neodmyslitelně pojí. Musejí být 

přijata opatření směřující k podpoře tradic, řemesel ať už formou vzdělávání, podpory drobných 

řemeslníků, zemědělců. Opatření by měla být realizována společně s ostatními regionálními subjekty, 

měla by být navazována partnerství subjektů při implementaci projektů do regionu. 

 Nízká kapacita mateřských škol  

 Problematika kapacity mateřských škol je v oblasti skloňována již po dlouhou dobu. 

V současné době se šest obcí potýká s problematikou počtu dětí pohybujícího se na hranici únosné 

kapacity. V Dolní Lomné byla kapacita dokonce překročena o devět dětí. S ohledem na prognózu 

vývoje počtu obyvatel bude nezbytné tuto situaci akutně řešit. V mnoha obcích se projevuje současný 

trend stěhování se a bydlení ve venkovských oblastech, počet obyvatel se tak zvyšuje a je možné další 

převýšení kapacit. V této oblasti bude prioritní investiční podpora posílení kapacit školských zařízení. 
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Obr.18: Strom problémů „Oslabování atraktivity obcí“ 

 

Zdroj: Vlastní zpracování
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Problémová oblast 5 „Prostředí“ 

 Tato oblast je řešena jako sekundární problémová oblast. Jedná se o prostředí, které je pevně 

dáno a tvoří základ rozvoje území. Bez podpory této složky nelze zachovat vyvážený trvale udržitelný 

rozvoj území. Oblast „prostředí“ průřezově zasahuje do všech dalších oblastí života a dotváří celkové 

životní podmínky pro obyvatele regionu. Pro PO5 je typickým znakem malá možnost ovlivnění příčiny 

vzniku problémů. Příčiny jsou v mnoha případech dány vnějšími faktory, které lze jen málo ovlivnit. 

Jedná se o faktory dané přírodními podmínkami, historickým vývojem regionu, apod. 

Tuto sekundární oblast lze rozdělit do dvou problematických okruhů – životní prostředí a 

infrastruktura.  

 nedostatečná ochrana životního prostředí 

 V území MAS Jablunkovska se vyskytuje vícero dílčích problematických okruhů souvisejících 

s ochranou životního prostředí. V mnoha případech se jedná o problematiku, kterou nelze řešit, jako 

je historicky dána rozptýlená slezská zástavba. Prioritní oblastí jsou ochrana ovzduší, ochrana vod a 

krajina. Analýzy prokázaly, že region MAS Jablunkovsko patří mezi regiony se zhoršenou kvalitou 

ovzduší. Příčinou jsou jednak vnější vlivy jako blízké sousedství průmyslových aglomerací. Regionálně 

se projevuje i vliv dopravy, který je řešen také v PO 2 a lokální topeniště, jakožto celorepublikový 

problém. 

 V oblasti ochrany vod se jedná o komunální odpadní vody, ale také o stále se snižující zásoby 

pitné vody. V oblasti krajiny největší problém tvoří invazní druhy rostlin. Z přírodních rizik území 

Jablunkovska se potýká především se sesuvy půdy. Tyto problémy lze řešit jednak investičními 

projekty a jednak podporou osvěty a ekologické výchovy a regionální podporou záměrů na úrovni 

propagace, zapojení do partnerských projektů, apod. Velké investiční projekty, týkající se 

infrastruktury životního prostředí, se v regionu řeší na úrovni obcí. Strategie se dále zabývá podporou 

projektů z oblasti krajiny a taktéž podporou propagace, osvěty a ekologické výchovy. 

 

 nedostatečná kapacita veřejných služeb 
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Téma v sobě spojuje vícero oblastí. Vychází z provedených analýz a průzkumů potřebnosti území. 

Kvalitní veřejná správa je jedním ze základních kamenů rozvoje území. Ovlivňuje veškeré směry 

rozvoje. Veřejná správa musí neustále reagovat na změny metodik a zákonů, ale také musí reagovat 

na rozvoj technologií. Aby mohly být průběžně udržovány kvalitní podmínky pro život v obcích je 

potřeba připravovat potřebné podklady pro region a pro investiční projekty. V této souvislosti je 

potřeba neustále zdokonalovat technologie sloužící samosprávám, ale zároveň je potřeba podpořit 

obce a jejich plánování v oblasti komunitního plánování, územního plánování, sociální práce, přípravy 

investičních projektů, vzdělávání. 

Mnohá témata jsou řešena na úrovni samospráv a na úrovní dalších regionálních struktur. Proto 

v rámci strategie jsou dále rozpracována jen dílčí opatření jako podpora zavádění nových technologii 

a podpora podkladů pro přípravu dokumentů územního rozvoje.  
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1. Mise a základní principy 

 Mise strategie regionu Jablunkovska na období 2014-2020 vychází z regionálního partnerství 

veřejné správy, neziskových a podnikatelských subjektů. Misí této strategie je přispět  

k všestrannému rozvoji Jablunkovska prostřednictvím efektivního využití místních zdrojů  

a koordinace společných i individuálních aktivit subjektů veřejného, soukromého podnikatelského  

i neziskového sektoru k prospěchu obyvatel regionu a k posílení ekonomického a sociálního rozvoje 

regionu Jablunkovska. 

 Příprava strategie i následná realizace vycházejí z vícero základních principů, které byly přijaty 

hlavními aktéry a členy MAS Jablunkovsko.  

Základní principy strategie: 

 Přístup zdola-nahoru 

 Pro přípravu strategie místně vedeného komunitního rozvoje jsou klíčovým prvkem místní 

aktéři, kteří dokážou nejlépe zhodnotit stávající situaci, definovat oblasti, kterým je potřeba věnovat 

největší pozornost a úsilí k ucelenému rozvoji regionu Jablunkovska. Pro další směry rozvoje  

je důležitý i názor veřejnosti. 

 MAS Jablunkovsko při plánování dalšího rozvoje území využila širokého okruhu subjektů  

a jejich náhledu na problémové okruhy, které je potřeba řešit. Přístup zdola-nahoru je klíčovým 

principem a je v souladu se zásadami přípravy strategie komunitně vedeného rozvoje. 

 Udržitelný rozvoj 

 Princip dlouhodobě udržitelného rozvoje je základním předpokladem pro harmonický rozvoj 

území ve všech jeho oblastech. Je v souladu s přijatou metodou LEADER. 

 Udržitelný rozvoj MAS Jablunkovsko je založen na racionálním a vyváženém přístupu ke všem 

definovaným oblastem. Je založen především na rozvoji lidských zdrojů, bez nichž by nebylo možné 

rozvíjet území. Důležitou roli sehrává ekonomický růst regionu. Neméně důležitá je průřezová oblast 

spolupráce, ve které MAS Jablunkovsko zakládá nejširší pole působnosti.  

 Zachování přírodního a kulturního bohatství 

 Průvodní myšlenky rozvoje regionu směřují k bohatým regionálním tradicím, které region 

Jablunkovska činí specifickým a odlišným od ostatních regionů.  



 

 

101 

 

 

 Využití místního potenciálu – strategie místního rozvoje a místní soudržnost 

 Strategie do maximální možné míry čerpá z místních zdrojů. Je strategii rozvoje území 

založenou na tradicích a na místním potenciálu ve všech definovaných oblastech. Do strategie  

se promítají potřeby regionu a strategie z pohledu místních tradic, potřeb a očekávání je konzistentní. 

V průběhu implementace strategie budou podporovány pouze záměry, které respektují jednotlivé 

cíle a přispívají k jejich naplňování. 

 Partnerství veřejného a soukromého sektoru 

 MAS Jablunkovsko je spolkem tvořeným zástupci veřejného, neziskového i podnikatelského 

sektoru. Bylo tak vytvořeno účelné partnerství s využitím zkušeností z různých odvětví působnosti. 

Taková to partnerství jsou efektivním prostředkem pro rozvoj území. 

 Principem partnerství je definování společných zájmů a jejich prosazování. Tento princip  

je zásadní v rámci přípravy a implementace strategie je potřeba jej neustále prosazovat na místní 

úrovni jak při přípravě společných projekt, tak v běžném životě venkovských společenství. 

 Inovace 

 Princip inovace je směřován především k novým záměrům, které doposud v regionu nebyly 

realizovány. MAS Jablunkovsko jakožto nové uskupení fungující od roku 2012 přináší mnoho 

inovativních řešení. Doposud v regionu zcela chyběla soustředěna podpora zemědělství, podpora 

partnerství v oblastech sociálního podnikání apod. Strategie klade velký důraz na inovativní metody  

a techniky zapojování veřejnosti a partnerů (včetně sociálních sítí, dotazníků přístupných přes 

webové rozhraní, setkání s veřejností atd.) Návrhová část strategie řeší mnoho inovativních oblastí  

a metod, které doposud nejsou obsaženy v žádné jiné regionální strategii. Jedná se o specifické řazení 

cílů a opatření, díky kterým budou realizována témata jako rozvoj sociálních podniků, tvorba řetězců, 

spolupráce mezi subjekty v regionu. 

 Síťování 

 Jedná se o inovativní prvek, který přináší strategie Jablunkovska. Prostřednictví vytváření sítí 

dochází k synergickým efektům. Dochází tak k výměně informací a zkušeností mezi jednotlivými 

subjekty, což přispívá k prospěšným partnerstvím. Strategie přináší jak sítě partnerství subjektů,  
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tak nová partnerství MAS Jablunkovsko. Upřednostněny budou projekty, které na sebe navazují  

a vhodně se doplňují, projekty přinášející partnerská řešení. 

 Spolupráce 

 Spolupráce navazuje na předešlý princip, síťování. Je vyšší formou síťování. Strategie přináší 

partnerství s jinými MAS nejen na regionální úrovni, ale i na mezinárodní úrovni. Jedná se o důležitý 

prvek při implementaci strategie, bez něhož by se MAS Jablunkovsko nemohla dále rozvíjet.  

 Transparentnost 

 Zásadní princip při implementaci strategie. Veškeré zvolené postupy jsou v souladu  

se zásadami zachování transparentnosti. MAS Jablunkovsko uplatňuje metody transparentnosti  

i v rámci svých interních předpisů. 

 Zaměstnanost 

Zaměstnanost je řešena napříč strategii. Již v době zpracování strategie se projevovaly lokální 

rozdíly v míře nezvěstnosti. Jelikož MAS Jablunkovsko podporuje rozvoj celého regionu, bude tento 

princip důležitým prvkem při realizaci všech aktivit. bude uplatňován v oblastech se zvýšenou mírou 

nezaměstnanosti, tak aby postupně docházelo ke snižování nezaměstnanosti v celém regionu. 

 Efektivnost realizace strategie - evaluace 

Poslední z důležitých prvků, který bude významným prvkem v období realizace strategie. Princip 

spojuje v sobě vícero oblastí týkající se především finanční náročnosti projektů a bezproblémového 

průběhu čerpání finančních prostředků. Princip bude naplňován finanční kontrolou projektů, 

průběžnou evaluací strategie a přijetím opatření k urychlení čerpání finančních prostředků na 

realizaci strategie. Nástrojem pro realizaci principu je i princip efektivnosti vynaložených prostředků 

z hlediska časového a finančního. 
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2. Vize   

 

 

 

 

 Realizace strategie znamená využití potenciálů území podhorské krajiny a její strategické  

a dobře dostupné polohy na hranici tří států. Důležitým prvkem je využití bohatých tradic, tradičních 

Motto: 

 

Jablunkovsko – srdeční záležitost 

 

Vize: 

 

Jablunkovsko – bezpečné, přátelské a perspektivní místo pro kvalitní život. 

Region s fungující lokální ekonomikou založenou na tradici, umu  

a tvořivosti místních obyvatel. 
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forem zemědělství. Důležitou roli sehrává využití již navázaných partnerství veřejného sektoru 

s podnikatelskou sférou a neziskovými organizacemi. Vize vyjadřuje veškeré směry dalšího rozvoje 

území a zastřešuje oblasti životního prostředí, infrastruktury, podpory podnikání a podpory rozvoje 

sociální oblasti se zacílením na sociální podnikání, sociální bydlení, poskytování sociálních služeb. 

 Strategická vize Jablunkovska navazuje na výstupy SWOT analýzy, vychází z potřeb  

a požadavků, které byly vzneseny při veřejných projednáváních, jednáních se zástupci samospráv, 

podnikatelů a neziskových organizací. Vize je průnikem sociální, ekonomické a environmentální 

oblasti.  
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 3. Hierarchie a provázanost cílů strategie   

 Vize bude realizována v rámci tří základních pilířů – Společnost, Hospodářství a Krajina  

a infrastruktura. V těchto třech věcných oblastech byla realizována analýza území. Všechny oblasti  

se navzájem prolínají a doplňují v souladu s hlavními principy strategie.  

Obr. 1: Základní pilíře strategie MAS Jablunkovsko 

 

Zdroj: Vlastní zpracování 

 

 V rámci tří základních pilířů strategie bylo specifikováno pět strategických cílů, které obsahují 

veškeré definované potřeby území. Cíle jsou stanoveny jako kombinace vzájemného působení  

a očekávaných výsledků. Propojení cílů, synergie a komplementarity jsou dále popsány v rámci 

jednotlivých kapitol. 
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Obr. 2: Strategické cíle strategie MAS Jablunkovsko 

 

Zdroj: Vlastní zpracování 

 

 Cíle v jednotlivých pilířích byly sestaveny dle potřebnosti a priorit regionu. Nejvýše 

v hierarchii je postaven cíl Lidé, podporující zcela zásadní oblast rozvoje území. Bez spokojených  

a vzdělaných obyvatel není možný žádný další rozvoj území. Cíle Podnikání, Spolupráce a Mobilita 

jsou postaveny na stejnou úroveň. Ve všech třech oblastech dochází ke změnám, jedná  

se o dynamické prostředí, které prochází neustálými změnami. V hierarchii cílů je nejníže postaven cíl 

Prostředí, jakožto stálý a pevný základ pro rozvoj území.  

 Aktivity v jednotlivých oblastech se navzájem prolínají, doplňují a dotvářejí komplexní rozvoj 

území Jablunkovska. Spojujícím prvkem je především cíl Spolupráce, který je průřezovým cílem přes 

všechny další oblasti a zaměřuje se na management, spolupráci v území a je nejvíce dynamickou 

platformou strategie. 

 V každém cíli byly definovány prioritní oblasti k řešení, které se promítají ve specifických 

cílech a opatřeních. 
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Obr. 3: Prioritní oblasti strategie MAS Jablunkovsko 

Spolupráce
Pospolitost a lokální identita, řízení
místního rozvoje, spolupráce obcí, 
podnikatelů a neziskových
organizací, přeshraniční spolupráce

Podnikání
Snížení závislosti na
dominantním
zaměstnavateli a využití
lokálního potenciálu
řemesel,  tradic a 
zemědělství a inovativní
propojení s moderními
technologiemi, podpora
inovací a rozvoje MSP, 

Jablunkovsko

Lidé / Podnikání / Spolupráce
/Mobilita / Prostředí

Mobilita
Rozvoj čisté mobility, 
zvýšení bezpečnosti a 
dostupnosti, zpřístupnění
odlehlejších oblastí

Prostředí
Snížení emisí z lokálních topenišť, nakládání s odpady, péče o krajinu a zeleň, 
protipovodňová ochrana, protierozní opatření, energetická opatření, 
plánování a koordinace, zpracování územních studií a plánů, rozvoj e-governmentu

Lidé
Podpora vzdělávání, vybavenosti škol a školských zařízení, rozvoj a modernizace sociální
infrastruktury a služeb, rozvoj sociálního podnikání

 Zdroj: Vlastní zpracování 

Strategické cíle jsou dále členěny na specifické cíle a opatření v návaznosti na jednání  

se zástupci území. Neméně důležitým prvkem při členění strategie byla struktura operačních 

programů a omezené finanční možnosti plánovacího období 2014-2020. Rozsah strategie je rovněž 

dán malým územím MAS Jablunkovsko a specifickým zacílením území. V této souvislosti by i další 

dělení na podopatření apod. bylo neúčelné.  

 Popis cílů a opatření obsahuje informace týkající se způsobu realizace opatření. Strategie 

bude naplňována prostřednictvím čtyř typů aktivit: 

 individuální projekty konečných příjemců – jedná se o projekty, které budou podpořeny 

prostřednictvím výzev vyhlašovaných MAS Jablunkovsko; 

 vlastní projekty MAS – projekty, které bude realizovat samotná MAS Jablunkovsko z vlastních 

prostředků, nebo v rámci žádosti o podporu do operačních programů a jiných dotačních titulů; 

 zapojení MAS jako partnera projektu – jedná se o aktivity jiných subjektů. MAS Jablunkovsko 

se bude zapojovat v roli partnera projektů. Aktivity jsou formou absorpce regionu; 
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 podpora absorpce území – MAS Jablunkovsko bude poskytovat poradenství ostatním 

subjektům při přípravě projektů, při zpracovávání záměrů a řešení problémů v různých oblastech. 

 MAS Jablunkovsko se bude zapojovat do řešení prioritních záměrů v území. Vzniká platforma 

pro řešení společných zájmů území a subjektů působících v regionu Jablunkovska.  

 Cíle a opatření byly rozděleny podle typů aktivit. Cíle Lidé, Podnikání, Mobilita a Prostředí 

jsou zaměřeny na aktivity konečných příjemců. Cíl Spolupráce je spojujícím prvkem, který  

se zaměřuje na aktivity MAS Jablunkovsko formou vlastních a partnerských projektů a formou 

absorpce území. 

 Navržená opatření se vhodně doplňují a prolínají a jsou na sebe navázána. Komplementarita 

a Synergie a komplementarita je blíže specifikována u každého opatření. 

 U každého opatření je výčet možných aktivit. Jedná se o příklady projektů a možných témat 

záměrů. Výčet není kompletní.  
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Tab. 1:  Struktura cílů, specifických cílů a opatření 

Strategický cíl Specifický cíl Opatření 
Návaznost na 
problémové 

oblasti 

1. Lidé 

1.1 Zkvalitnění zázemí 
pro sociální služby a 
sociální podniky 

1.1.1 Podpora rozvoje sociální 
infrastruktury  

PO3 

– vzdělaní a 
sociálně 

uvědomělí 
občané 

Jablunkovska 

1.1.2 Podpora rozvoje infrastruktury pro 
sociální podnikání 

PO3, PO1 

1.1.3 Zlepšení podmínek pro bydlení PO3 

1.2 Zkvalitnění podmínek 
pro vzdělávání a 
celoživotní učení 

1.2.1 Podpora kvality a dostupnosti 
regionální infrastruktury pro vzdělávání a 
celoživotní učení  

PO1, PO4 

2. Podnikání 

2.1 Zvýšení 
konkurenceschopnosti 
regionu 

2.1.1 Podpora podnikatelských subjektů PO1, PO4 

– ekonomicky 
vyspělý  

a efektivní 
region 

Jablunkovska 

2.1.2 Podpora regionální produkce a 
místních tradic 

PO1, PO4 

2.1.3 Podpora zázemí pro tvorbu nových 
pracovních míst na místní úrovni 

PO1 

2.1.4 Podpora investic nezemědělského 
charakteru 

PO1, PO4 

3. Spolupráce 

3.1 Rozvoj a umocňování 
partnerství MAS 
Jablunkovsko 

3.1.1 Podpora projektů spolupráce a 
výměny zkušeností 

Podpůrné pro 
všechny 
oblasti 

 
 

– stabilní a 
spolupracující 

region 

3.1.2 Podpora vytváření partnerství při 
řízení rozvoje regionu 

Podpůrné pro 
všechny 
oblasti 

3.2 Rozvoj absorpce 
regionu  

3.2.1 Podpora aktivit pro rozvoj sítě 
sociálních služeb a sociálního podnikání 

PO3, PO1 

3.2.2 Podpora aktivit pro rozvoj 
regionálního školství  

PO1, PO3, 
PO4 

3.2.3 Podpora aktivit řízení místního 
rozvoje  

Podpůrné pro 
všechny 
oblasti 

3.2.4 Podpora aktivit na ochranu životního 
prostředí 

PO5, PO1 

4. Mobilita 

4.1 Rozvoj udržitelných 
forem dopravy 

4.1.1 Podpora bezpečnosti a 
bezbariérovosti na komunikacích 

PO2 

– čistá a 
bezpečná 
doprava 

4.1.2 Podpora provázanosti různých druhů 
dopravy 

PO2 

4.1.3 Doplnění sítě cyklotras a cyklostezek PO2 

5. Prostředí 5.1 Ochrana životního 
prostředí 

5.1.1 Ochrana lesních porostů PO4, PO5 

– zdravé a 
funkční 

Jablunkovsko 

5.1.2 Zlepšování stavu krajiny PO5 

5.2 Efektivní veřejná 
správa 

5.2.1 Podpora rozvoje kvality 
poskytovaných služeb veřejné správy 

PO5 

Zdroj: Vlastní zpracování 
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4. Popis strategických cílů, a opatření 

 Obsahem této části strategie je popis jednotlivých cílů, specifických cílů a opatření v souladu  

s tabulkou cílů uvedených v tab. 1:  Struktura cílů, specifických cílů a opatření. Monitorovací 

ukazatele a specifikace podmínek pro jednotlivá opatření jsou obsahem programových rámců. 

4.1. Strategický cíl 1 Lidé   

 Vzdělaní a sociálně uvědomělí občané Jablunkovska 

 Lidé jakožto nejdůležitější prvek rozvoje ekonomiky jsou základem pilíře Společnost.  

Pro region je rozvoj lidských zdrojů prioritní oblastí. Bez spokojeného, vzdělaného a sociálně 

vyspělého obyvatelstva není možný další smysluplný rozvoj území. Pomocí realizace definovaných 

specifických cílů a opatření chceme dosáhnout vzdělané společnosti s dostatečnou moderní 

vzdělávací infrastrukturou, která umožňuje nejen skloubení rodinného a pracovního života jedinců, 

ale rozvoj od předškolního vzdělávání, přes základní a středoškolské vzdělávání až po celoživotní 

učení.  Investicemi do sociální ekonomiky chceme podpořit rozvoj a kvalitu života všech skupin 

obyvatel a podpořit tímto místní ekonomiku. 

Specifický cíl 1.1 Zkvalitnění zázemí pro sociální služby a sociální podniky 

Opatření 1.1.1: Podpora rozvoje sociální infrastruktury 

 Cílem opatření je zajištění rozvoje sociálních služeb prostřednictvím kvalitní infrastruktury  

a tvorby zázemí pro poskytovatele sociálních služeb.  

 Bude realizováno cestou investičních projektů pro tvorbu chybějícího zázemí pro poskytování 

sociálních služeb včetně terénních středisek. Jedná se o projekty typu rekonstrukce a výstavby 

vhodných budov, pořizování vybavení, tvorba terénních středisek apod. 

 V rámci nově vzniklých prostor budou pak realizovány neinvestiční záměry z oblasti 

začleňování osob do pracovního procesu, osob vracejících se z výkonu trestu, mladých rodin, osob 

nezaměstnaných v předdůchodovém věku, skupin ohrožených chudobou, OSVČ atd. 

Návrh možných aktivit: 

 Zřizování center komunitní péče 

 Zřizování integračních center (např. integrační kavárny) 
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 Projekty zaměřené na rekonstrukci a modernizaci vybavení pro rozvoj sociálních služeb 

 Projekty doplňující síť sociálních služeb (např. integrační centra pro terénní služby) 

 Projekty řešící doplňkové úpravy venkovních prostor 

Tab. 2: Způsob realizace opatření 1.1.1: Podpora rozvoje sociální infrastruktury 

Individuální projekty konečných příjemců ANO 

Vlastní projekty MAS NE 

Zapojení MAS jako partnera projektu NE 

Podpora absorpce území NE 

Zdroj: Vlastní zpracování 

Zdroje financování:  

 IROP – prostředky na podporu investičních projektů konečných uživatelů, zaměřené  

na výstavbu a rekonstrukci budov pro tvorbu zařízení sociálních služeb.  

Synergie a komplementarita: 

 Opatření úzce souvisí se záměry, které budou realizovány v rámci cíle Spolupráce – opatření 

3.2.1. – Podpora aktivit pro rozvoj sítě sociálních služeb a sociálního podnikání. 

 

Opatření 1.1.2: Podpora rozvoje infrastruktury pro sociální podnikání 

 Cílem opatření je podpořit místní ekonomiku a podnikatelské prostředí zohledňující potřeby  

a specifika cílových skupin při začleňování na trh práce a zohledňující potřeby a možnosti regionu 

Jablunkovska cestou podpory vzniku a rozvoje sociálních podniků. 

 Mezi nejvíce ohrožené z pohledu trhu práce patří osoby s nízkou kvalifikací, osoby starší  

55 let, osoby se zdravotním postižením, matky s malými dětmi, absolventi, obyvatelé sociálně 

vyloučených lokalit a OSVČ.  

 Opatření bude realizováno cestou investičních projektů zaměřených na podporu a vznik 

sociálních podniků. Lze podporovat nákup, pronájem prostor, vybavení podniků. Doplňkovou 

aktivitou budou neinvestiční záměry týkající se samotného provozu sociálních podniků. 

 V této oblasti budou upřednostňovány projekty, které mají navázána partnerství s místními 

potenciálními prvovýrobci a producenty. Projekty, které budou zaměstnávat místní osoby 

z jednotlivých cílových skupin. Projekty s promyšlenou distribucí výrobků a případně nabídkou služeb. 
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Dále budou upřednostňovány projekty zaměřené na tradice regionu Jablunkovska, projekty 

s dopadem na širší veřejnost. 

 

Návrh možných aktivit: 

 Výstavba, rekonstrukce budov pro sociální podniky 

 Pořízení vybavení a strojů nezbytných pro vznik a rozvoj sociálních podniků 

 Doprovodné venkovní úpravy apod. 

 

Tab. 3:  Způsob realizace opatření: 1.1.2: Podpora rozvoje infrastruktury pro sociální podnikání 

Individuální projekty konečných příjemců ANO 

Vlastní projekty MAS NE 

Zapojení MAS jako partnera projektu NE 

Podpora absorpce území NE 

Zdroj: Vlastní zpracování 

Zdroje financování:  

 IROP – prostředky na podporu investičních projektů konečných uživatelů, zaměřené  

na výstavbu a rekonstrukci budov pro tvorbu zařízení sociálních služeb.  

Synergie a komplementarita: 

 Opatření úzce souvisí se záměry, které budou realizovány v rámci cíle  

Spolupráce – 3.2.1. – Podpora aktivit pro rozvoj sítě sociálních služeb a sociálního podnikání. 

 

Opatření 1.1.3: Zlepšení podmínek pro bydlení 

 Cílem v této oblasti je zkvalitnění podmínek místních obyvatel formou podpory rozvoje 

bytového fondu pro specifické cílové skupiny. Opatření určeno pro specifické cílové skupiny z řad 

osob ohrožených sociálním vyloučením, nebo sociálně vyloučených. Realizací opatření chceme 

dosáhnout kvalitnější a širší nabídku bydlení pro cílové skupiny z řad sociálně slabých, nebo 

ohrožených sociálním vyloučením osob.  

 Bude realizováno cestou investičních projektů zaměřených na regeneraci a výstavbu 

sociálních bytů. 
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Návrh možných aktivit: 

 Startovací byty pro mladé, sociální byty pro cílovou skupinu osob ohrožených sociálním 

 vyloučením, s doplňujícími sociálními službami, chráněná bydlení, včetně doprovodných 

 venkovních úprav. 

Tab. 4: Způsob realizace opatření 1.1.3: Zlepšení podmínek pro bydlení 

Individuální projekty konečných příjemců ANO 

Vlastní projekty MAS NE 

Zapojení MAS jako partnera projektu NE 

Podpora absorpce území NE 

Zdroj: Vlastní zpracování 

Zdroje financování:  

 IROP – prostředky na podporu investičních projektů zaměřené na regeneraci a výstavbu 

sociálních bytů.  

Synergie a komplementarita: 

 Opatření úzce souvisí se záměry, které budou realizovány v rámci cíle  

Spolupráce – 3.2.1. – Podpora aktivit pro rozvoj sítě sociálních služeb a sociálního podnikání. 

Specifický cíl 1.2 Zkvalitnění podmínek pro vzdělávání a celoživotní učení 

Opatření 1.2.1: Podpora kvality a dostupnosti regionální infrastruktury pro vzdělávání  

a celoživotní učení  

 Cílem opatření je prostřednictvím kvalitní a dostupné infrastruktury zajistit rovný přístup 

ke vzdělávání a k získávání klíčových schopností, a tím zajistit reálnou uplatnitelnost na trhu práce.  

 Jedná se o podporu investic do výstavby, přístavby, rekonstrukce, stavebních úprav a pořízení 

vybavení s důrazem na rozvoj klíčových kompetencí žáků a podporou zkapacitnění zařízení 

pro předškolní vzdělávání. 

 Podpořeny budou vzdělávací zařízení (školy, školská zařízení a další organizace podílející  

se na realizaci vzdělávacích aktivit), která umožní zlepšit kvalitu formálního vzdělávání (předškolního, 
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základního, středního), zájmového a neformálního vzdělávání mládeže a dalšího vzdělávání 

pedagogů, učitelů a celoživotního vzdělávání dospělých.  

 

Návrh možných aktivit: 

 Projekty zaměřené na udržení husté školské sítě a zajištění adekvátní kapacity školských 

 zařízení 

 Projekty zaměřené na zlepšení vybavenosti školských zařízení (odborné učebny, síťování, 

 apod.)  

Tab. 5: Způsob realizace opatření: 1.2.1: Podpora kvality a dostupnosti regionální infrastruktury 

pro vzdělávání a celoživotní učení 

Individuální projekty konečných příjemců ANO 

Vlastní projekty MAS NE 

Zapojení MAS jako partnera projektu NE 

Podpora absorpce území NE 

Zdroj: Vlastní zpracování 

Zdroje financování:  

 IROP – prostředky na podporu investičních projektů konečných uživatelů, zaměřené 

na zkapacitnění zařízení pro předškolní vzdělávání, dále projekty týkající se pořízení vybavení 

pro odborné učebny v rámci přírodních věd, fyziky, chemie, informační a komunikační technologie  

a projekty síťování školský zařízení.  

Synergie a komplementarita: 

 Opatření úzce souvisí se záměry, které budou realizovány v rámci cíle Spolupráce – opatření 

3.2.2, které se soustřeďuje na neinvestiční projekty v oblasti vzdělávání a celoživotního učení.
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4.2. Strategický cíl 2 Podnikání 

 Ekonomicky vyspělý a efektivní region Jablunkovska 

 Strategický cíl podnikání spojuje v sobě vícero oblastí. Je stěžejním cílem pilíře Hospodářství. 

Rozvoj ekonomického prostředí, konkurenceschopnost podniků jsou prioritními oblastmi regionu 

Jablunkovska. Oblast cíle navazuje na bohaté kulturní tradice, tradiční formy zemědělství. Jsou zde 

příhodné podmínky k rozvoji ekozemědělství a agroturistiky. Region se vyznačuje různorodostí 

nabídky pro obyvatele i návštěvníky. Krásná a čistá příroda okolních Beskyd, turistické destinace 

nadregionálního významu (Trojmezí, Mionší apod.), specifický folklor. Cíl se zaměřuje také na další 

odvětví drobného podnikání, které je na Jablunkovsku velmi různorodé a pestré. 

 Prostřednictvím realizace cíle chceme dosáhnout zvýšení konkurenceschopnosti regionu 

Jablunkovska, snížení závislosti regionu na dominantním zaměstnavateli. Díky realizaci investičních 

záměrů s využitím bohatých místních tradic a lidových řemesel chceme posílit význam regionu. 

Neméně důležitým prvkem bude i tvorba ucelených produktů a ucelených sítí od prvoproducentů, 

přes zpracovatele až k prodejcům. 

Specifický cíl 2.1: Zvýšení konkurenceschopnosti regionu Jablunkovska 

Opatření 2.1.1 Podpora podnikatelských subjektů 

 Cílem opatření je především zvýšení konkurenceschopnosti a udržitelnosti zemědělství 

v regionu Jablunkovska.  

 Jedná se o podporu zemědělských podniků formou implementace metody LEADER (CLLD). 

Podpora se zaměřuje na 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 zemědělských činností. 

 Opatření vychází ze základních principů přijatých MAS, jako je udržitelný rozvoj, síťování, 

partnerství. Podpořeny budou aktivity spojené s rozvojem podniků, jako je pořízení zemědělské 

techniky, rozšíření výroby zemědělských podniků. Neméně důležitou oblastí podpory je rozvoj 

zkvalitňování lesnické produkce směřující k udržitelnému hospodaření v lesích.  
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Návrh možných aktivit: 

 Projekty zaměřené na hmotné a nehmotné investice v živočišné a rostlinné výrobě 

 Projekty pořízení a rekonstrukce zemědělských staveb 

 Projekty pořízení mobilních strojů pro zemědělskou výrobu 

 Projekty zaměřené na pořízení peletovacích zařízení pro vlastní spotřebu 

 Projekty lokálních zemědělských výrobců na rozvoj zemědělské činnosti 

 Projekty zacílené na udržitelné obhospodařování lesů 

 Projekty zaměřené na školkařskou produkci 

 Sdílení zařízení a zdrojů 

Tab. 6: Způsob realizace opatření 2.1.1 Podpora podnikatelských subjektů 

Individuální projekty konečných příjemců ANO 

Vlastní projekty MAS NE 

Zapojení MAS jako partnera projektu NE 

Podpora absorpce území NE 

Zdroj: Vlastní zpracování 

Zdroje financování:  

 PRV – prostředky na podporu investičních i neinvestičních projektů zaměřené na zvyšování 

konkurenceschopnosti podniků, podporu snižování nezaměstnanosti 

Synergie a komplementarita: 

 Opatření úzce souvisí se záměry, které budou realizovány v rámci cílů Podnikání a Spolupráce 

– opatření 2.1.2 – Podpora regionální produkce a místních tradic, 3.2.3 – Podpora aktivit řízení 

místního rozvoje. 

 

Opatření 2.1.2 Podpora regionální produkce a místních tradic 

 Cíl opatření plynule navazuje na opatření 2.1.1. Vychází z bohatých tradic regionu 

Jablunkovska. Cílem je zlepšení konkurenceschopnosti prvovýrobců a drobných výrobců tradičních 

zemědělských produktů a zlepšení jejich zapojování do organizace krátkých dodavatelských řetězců. 

 V regionu působí mnoho organizací a spolků podporujících místní tradice, nicméně jen málo 

místních výrobců svou činnost provozuje na komerční bázi. Opatřením chceme dosáhnout rozvoj 

místní produkce podporou do oblasti výroby tradičních produktů. 
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Podpora zahrnuje hmotné a nehmotné investice, které se týkají zpracování zemědělských produktů  

a jejich uvádění na trh. V rámci opatření se mimo jiné očekává navazování partnerství a tvorba 

řetězců. Pouze komplexní nabídka může zvýšit konkurenceschopnost regionu, a tudíž při výběru 

projektů bude kladen důraz na zapojení subjektů do regionálních partnerství a řetězců. Budou 

upřednostňovány projekty podporující místní produkci a místní krátké řetězce. 

Návrh možných aktivit: 

 Podpora projektů zaměřených na zpracování zemědělských produktů 

 Projekty řešící uvádění na trh tradičních zemědělských produktů 

 Podpora podnikatelům zapojeným do řetězců 

 Podpora podnikatelů vyrábějících regionální produkty 

 Projekty spolupráce subjektů při tvorbě řetězců od prvovýrobců, přes zpracovatele 

 k prodejcům 

 Vznik a podpora lokálních prodejních míst nabízejících regionální produkty 

 Podpora tradičních řemesel 

 Podpora místních trhů a akcí zaměřených na propagaci tradic regionu a zemědělství, aj. 

Tab. 7: Způsob realizace opatření 2.1.2 Podpora regionální produkce a místních tradic 

Individuální projekty konečných příjemců ANO 

Vlastní projekty MAS NE 

Zapojení MAS jako partnera projektu NE 

Podpora absorpce území NE 

Zdroj: Vlastní zpracování 

Zdroje financování:  

 PRV – prostředky na podporu projektů zaměřených na zpracování zemědělských produktů  

a uvádění na trh, aktivit pro tvorbu řetězců, regionální trhy, apod.  

Synergie a komplementarita: 

 Opatření úzce souvisí se záměry, které budou realizovány v rámci cílů Podnikání a Spolupráce 

– 2.1.1 – Podpora podnikatelských subjektů, 3.2.3 Podpora aktivit řízení místního rozvoje. 
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Opatření 2.1.3 Podpora zázemí pro tvorbu nových pracovních míst na místní úrovni 

 Cílem opatření je přispění ke snížení významných rozdílu míry nezaměstnanosti mezi 

jednotlivými lokalitami Jablunkovska. Region nepatří do kategorie regionu se zvýšenou mírou 

nezaměstnanosti. Vyskytují se zde lokální rozdíly míry nezaměstnanosti v jednotlivých obcích. 

Důležitým prvkem je podpora spolupráce mezi jednotlivými aktéry – zaměstnavateli v regionu, 

veřejnou správou, a dalšími úřady zabývajícími se nezaměstnaností. V této oblasti se jedná především 

o neinvestiční projekty konečných příjemců. 

Návrh možných aktivit: 

 Podpora projektů pro vytváření a udržení chráněných pracovních míst 

 Podpora spolupráce aktérů na místní úrovni při řešení lokální nezaměstnanosti 

 Vzdělávací a informační akce v oblasti zemědělství a lesnictví 

 Vzdělávání venkovského obyvatelstva v oblastech se zvýšenou lokální nezaměstnanosti  

 

Tab. 8: Způsob realizace opatření 2.1.3 Podpora zázemí pro tvorbu nových pracovních míst  

na místní úrovni 

Individuální projekty konečných příjemců ANO 

Vlastní projekty MAS NE 

Zapojení MAS jako partnera projektu NE 

Podpora absorpce území NE 

Zdroj: Vlastní zpracování 

Zdroje financování:  

 PRV – prostředky na podporu spolupráce mezi jednotlivými subjekty regionu dle čl. 35. 

Synergie a komplementarita: 

 Opatření úzce souvisí se záměry, které budou realizovány v rámci cílů Podnikání a Spolupráce 

– opatření 2.1.1 – Podpora podnikatelských subjektů, 2.1.2 – Podpora regionální produkce a místních 

tradic, 3.2.3 – Podpora aktivit řízení místního rozvoje. 
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Opatření 2.1.4 Podpora investic nezemědělského charakteru 

 Cílem opatření je především rozšíření pestrosti různorodého podnikání v regionu 

Jablunkovska.  

 Jedná se o podporu zemědělských i nezemědělských podniků. Jedná se především 

o implementaci metody LEADER (CLLD). Zaměřuje se především na skupinu drobných podnikatelů již 

působících v regionu. Dále bude podporovat nově vznikající podnikatelské aktivity a subjekty 

v oblastech nezemědělských činností. Podpora bude směřována do oblastí dle klasifikace 

ekonomických činností, tedy do oblastí zpracovatelského průmyslu, stavebnictví, odvětví 

velkoobchodu a maloobchodu, maloobchodu s pohonnými hmotami ve specializovaných prodejnách, 

informační komunikační činnosti, profesní, vědecké a technické činnosti, činností cestovních kanceláří 

a agentur a ostatních rezervačních systémů, ubytování, stravování a pohostinství, pořádání 

konferencí a hospodářských výstav, balící činnosti, sportovní, zábavní a rekreační činnosti, opravy 

počítačů a výrobků pro osobní potřebu, poskytování ostatních osobních služeb. 

 Opatření vychází ze základních principů přijatých MAS, jako je udržitelný rozvoj, síťování, 

partnerství. Podpořeny budou aktivity spojené se vznikem a rozvojem mikro a malých podniků  

ve venkovských oblastech včetně zemědělských podnikatelů (fyzické i právnické osoby).  

Návrh možných aktivit: 

 Projekty malých a mikropodniků na pořízení vybavení pro rozšiřování své činnosti v různých 

 oblastech podnikání včetně maloobchodu 

 Projekty zaměřené na podporu agroturistiky (malokapacitní ubytovací zařízení včetně 

 restauračních zařízení) 

 Technické vybavení dřevozpracujících provozoven 

 Podpora vývoje nových technologii, aj. 

Tab. 9: Způsob realizace opatření 2.1.4 Podpora investic nezemědělského charakteru 

Individuální projekty konečných příjemců ANO 

Vlastní projekty MAS NE 

Zapojení MAS jako partnera projektu NE 

Podpora absorpce území NE 

Zdroj: Vlastní zpracování 
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Zdroje financování:  

 PRV – prostředky na podporu investičních i neinvestičních projektů zaměřené na zvyšování 

konkurenceschopnosti podniků, diverzifikace činností, tvorbu malých podniků, podporu snižování 

nezaměstnanosti. 

Synergie a komplementarita: 

 Opatření úzce souvisí se záměry, které budou realizovány v rámci cílů Podnikání  

a Spolupráce – opatření 2.1.2 – Podpora regionální produkce a místních tradic,  

3.2.3 – Podpora aktivit řízení místního rozvoje. 
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4.3.  Strategický cíl 3 Spolupráce 

 Stabilní a spolupracující region 

 Tento strategický cíl je zaměřen na podporu aktivit v oblasti spolupráce hlavních aktérů 

regionálního rozvoje, efektivitu procesů řízení rozvoje území a absorpci území. Realizací cíle chceme 

dosáhnout zkvalitnění procesů řízení území, zvýšení konkurenceschopnosti a významu regionu, 

chceme posílit rozvoj sociálních služeb, regionálního školství, prostředí, zapojování veřejnosti  

do rozhodování a realizace projektů.  

 Cíl Spolupráce je nejvíce dynamickým prostředím strategie. Cíl bude realizován vlastními 

projekty MAS Jablunkovsko, ale především podporou absorpce regionu. Jedná se o podporu 

poradenství v různých odvětvích, zapojování se do řešení záměrů důležitých pro region. Absorpce 

regionu znamená přípravu regionu na lepší využití dotačních prostředků, místních zdrojů, místních 

tradic a tradičních forem zemědělství, na lepší využití místního lidského potenciálu. 

 Realizací projektů spolupráce, poradenstvím, výměnou zkušeností bude dosaženo 

vyváženého rozvoje území Jablunkovska. Strategický cíl je spojujícím prvkem strategie a vytváří 

Synergie a komplementarita s dalšími směry rozvoje napříč všemi cíli. 

Specifický cíl 3.1 Rozvoj a umocňování partnerství MAS Jablunkovsko 

Opatření 3.1.1 Podpora projektů spolupráce a výměny zkušeností 

 Cílem opatření je zvýšení významnosti metody LEADER (CLLD) v regionu Jablunkovska, 

jakožto nástroje, který doposud v regionu nebyl plně uplatňován. Prostřednictvím především 

neinvestičních projektů spolupráce mezi MAS v rámci ČR i na mezinárodní úrovni chceme aplikovat 

získané zkušenosti do regionu Jablunkovska. Cestou projektů spolupráce bude řešena i propagace 

regionu Jablunkovska a výstupů strategie navenek. V rámci projektů spolupráce bude řešena široká 

škála priorit směřujících k podpoře členů MAS i dalších regionálních aktérů.  

Návrh možných aktivit: 

 Projekty spolupráce a výměny zkušeností mezi MAS a jejich členy na úrovni ČR 

 Projekty spolupráce a výměny zkušeností na nadnárodní úrovni 

 Projekty propagace regionu Jablunkovska a výstupů strategie formou publikací a materiálů 
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Tab. 10: Způsob realizace opatření 3.1.1 Podpora projektů spolupráce a výměny zkušeností 

Individuální projekty konečných příjemců NE 

Vlastní projekty MAS ANO 

Zapojení MAS jako partnera projektu NE 

Podpora absorpce území NE 

Zdroj: Vlastní zpracování 

Zdroje financování:  

 PRV – prostředky na podporu spolupráce mezi jednotlivými subjekty MAS Jablunkovsko 

IROP – prostředky na animaci. 

 Další evropské i státní zdroje financování (přeshraniční OP, iniciativy EU atd.) 

Synergie a komplementarita: 

 Jedná se o průřezové opatření napříč všemi strategickými cíli. 

 

Opatření 3.1.2 Podpora vytváření partnerství při řízení rozvoje regionu 

 Cílem opatření je zvýšení koordinace aktivit v oblasti přípravy dokumentů pro následný rozvoj 

území ve všech oblastech strategie. Zapojování se do plánování a koordinace aktivit je klíčovým 

prvkem pro vyvážený rozvoj území. Realizace opatření přispěje k budování udržitelného systému 

komunikace mezi aktéry, kteří ovlivňují rozvoj území. Nově navázána partnerství povedou k řízenému 

rozvoji dalších služeb na podporu podnikání, rozvoje sociálních služeb, vzdělávání dětí a mládeže atd. 

Opatření bude realizováno formou zapojování místní akční skupiny do přípravy strategii a plánů, 

které se zpracovávají, nebo budou zpracovávány. 

Návrh možných aktivit: 

 Podpora aktivit při přípravě vzdělávacích plánů v roli koordinátora (poradce) aktivit 

 Zapojení MAS Jablunkovsko do regionálních partnerství 

 Zapojování MAS Jablunkovsko do přípravy regionálních rozvojových studií, generelů 

 Příprava studii řešících konkrétní prioritní oblasti území (např. Studie aktuálního výskytu 

 invazních druhů rostlin) 
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Tab. 11: Způsob realizace opatření 3.1.2 Podpora vytváření partnerství při řízení rozvoje regionu 

Individuální projekty konečných příjemců NE 

Vlastní projekty MAS ANO 

Zapojení MAS jako partnera projektu ANO 

Podpora absorpce území ANO 

Zdroj: Vlastní zpracování 

Zdroje financování:  

 IROP – prostředky na animaci a zapojení MAS do procesu MAP. 

 OPVVV – projekty podpory vzdělávání. 

 Další evropské i státní zdroje financování (příhraniční operační programy, iniciativy EU atd.). 

Synergie a komplementarita: 

 Jedná se o opatření průřezové, napříč všemi cíli strategie MAS Jablunkovsko. 

Specifický cíl 3.2 Absorpce regionu  

Opatření 3.2.1 Podpora aktivit pro rozvoj sítě sociálních služeb a sociálního podnikání 

 Cílem opatření je zvýšení kvality poskytovaných sociálních služeb. Opatření bude realizováno 

prostřednictvím neinvestičních projektů, které realizují organizace zabývající se problematikou 

sociálních služeb (především nestátní neziskové organizace, obce). V této oblasti budou realizovány 

projekty se zapojením MAS Jablunkovsko jako partnera projektu. Opatření směřuje k podpoře mnoha 

různých cílových skupin – začleňování osob do pracovního procesu, osob vracejících se z výkonu 

trestu, mladých rodin, osob nezaměstnaných v předdůchodovém věku, skupin ohrožených chudobou, 

OSVČ atd. 

 Role MAS je vymezena v tomto opatření jako podpůrná pro subjekty žádající o podporu 

do jednotlivých operačních programů. Jedná se o poskytování poradenství, sdílení informací  

se žadateli, pomoc s administrací projektů, koordinátor aktivit, apod. 

Návrh možných aktivit: 

 Projekty zaměřené na rozvoj služeb pro jednotlivé skupiny obyvatel ohrožených sociálním 

 vyloučením 

 Projekty podporující vytváření sítí sociálních služeb (včetně bezplatného poradenství  

 a sociální rehabilitace) s využitím místního potenciálu (terénní pracoviště, hipoterapie, atd.) 
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 Projekty na podporu prorodinné politiky 

 Projekty podporující sociální začleňování osob sociálně vyloučených či sociálním vyloučením 

 ohrožených prostřednictvím aktivit zaměřených na prevenci sociálního vyloučení osob, služeb 

 poskytovaných terénní a ambulantní formou, podpora komunitní sociální práce 

 Projekty týkající se vzniku a rozvoje specifických nástrojů k prevenci a řešení problémů 

 v sociálně vyloučených lokalitách (zohledňující rovněž kriminalitu a veřejný pořádek) 

 s využitím znalosti lokálního prostředí  

 Projekty podpory vytváření nových pracovních míst na lokální úrovni 

 Projekty zaměřené na vznik a rozvoj podnikatelských aktivit v oblasti sociálního podnikání, 

 zavedení systému podpory startu, rozvoje a udržitelnosti sociálních podniků (zapojení  

 i soukromého sektoru), včetně aktivit vedoucích k zajištění snadnějšího přístupu k jejich 

 financování  

 Projekty k posílení postavení sociálně vyloučených osob na trhu práce prostřednictvím 

 aktivního začleňování osob v sociálně-podnikatelských subjektech 

 Projekty zavedení vzdělávacích programů, vzdělávání a poradenství související s podporou 

 vzniku, založením, provozem a marketingem sociálního podniku  

 Projekty pro tvorbu podmínek pro vznik a rozvoj sociálních podniků, včetně společensky 

 odpovědného zadávání zakázek; zvyšování povědomí a informovanosti o sociálním podnikání 

 a spolupráce všech relevantních aktérů 

 Projekty zaměřené na podporu služeb v souvislosti se sociálním bydlením 

Tab. 12: Způsob realizace opatření 3.2.1 Podpora aktivit pro rozvoj sítě sociálních služeb  

a sociálního podnikání 

Individuální projekty konečných příjemců NE 

Vlastní projekty MAS NE 

Zapojení MAS jako partnera projektu ANO 

Podpora absorpce území ANO 

Zdroj: Vlastní zpracování 

Zdroje financování:  

 OPZ – zapojení MAS do projektů partnerských organizací poskytujících sociální služby  

a podpora absorpce regionu. 
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Synergie a komplementarita: 

 Opatření úzce souvisí se záměry, které budou realizovány v rámci cíle Lidé – opatření  

1.1.1 – Podpora rozvoje sociální infrastruktury, 1.1.2 – Podpora rozvoje infrastruktury pro sociální 

podnikání, 1.1.3 – Podpora pro zlepšení podmínek pro bydlení. 

 

Opatření 3.2.2 Podpora aktivit pro rozvoj regionálního školství 

 Projekty zaměřené na neinvestiční akce. V rámci tohoto doplňkového opatření  

se předpokládá realizace partnerských projektů MAS a školských zařízení. Toto opatření bude možno 

realizovat prostřednictvím vícero operačních programů, přičemž stěžejním programem bude 

Operační program Věda, výzkum, vzdělávání. 

 Role MAS je vymezena v tomto opatření jako podpůrná pro subjekty žádající o podporu 

do jednotlivých operačních programů. Jedná se o poskytování poradenství, sdílení informací  

se žadateli, pomoc s administrací projektů, koordinátor aktivit, apod. 

Návrh možných aktivit: 

 Projekty pro vzdělávání dospělých s důrazem na zaměstnatelnost a celoživotní vzdělávání 

 Projekty pro zajištění rovného přístupu k předškolnímu, primárnímu i sekundárnímu 

 vzdělávání 

 Projekty zkvalitňování výuky na základních školách, rozvoj inkluzívního vzdělávání, podpora 

 žáků se specifickými vzdělávacími potřebami 

 Projekty vzdělávání pedagogů, využívání principů místně zakotveného učení, zavádění 

 výukových inovací 

 Projekty zaměřené na podporu komunitních škol a alternativních forem výuky 

 Podpora propagace celoživotního vzdělávání 

 Spolupráce při tvorbě plánů aktivit rozvoje vzdělávání ve školských zařízeních  

 

Tab. 13: Způsob realizace opatření 3.2.2 Podpora aktivit pro rozvoj regionálního školství 

Individuální projekty konečných příjemců NE 

Vlastní projekty MAS NE 

Zapojení MAS jako partnera projektu ANO 

Podpora absorpce území ANO 

Zdroj: Vlastní zpracování 
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Zdroje financování:  

 OPVVV, OPZ - vlastní projekty MAS a zapojení do projektů partnerských organizací 

poskytujících sociální služby 

Synergie a komplementarita: 

 Opatření úzce souvisí se záměry, které budou realizovány v rámci cíle Lidé,  

Spolupráce – opatření 1.2.1 – Podpora aktivit a dostupnosti regionální infrastruktury pro vzdělávání  

a celoživotní učení. 

 

Opatření 3.2.3 Podpora aktivit řízení místního rozvoje  

 Tento specifický cíl je zaměřen na podporu aktivit v oblasti spolupráce hlavních aktérů 

regionálního rozvoje v území MAS Jablunkovsko.  

 Situování regionu na hranici tří států je velkou výhodou a vybízí k navazování spolupráce  

a výměnu zkušeností mezi jednotlivými subjekty. Cíl bude realizován v rámci jednoho opatření. 

 V rámci tohoto cíle se předpokládá společná propagace regionu Jablunkovska ve spojení 

s významnými subjekty v regionu.  

 Role MAS je vymezena v tomto opatření jako podpůrná pro subjekty žádající o podporu 

do jednotlivých operačních programů. Jedná se o poskytování poradenství, sdílení informací  

se žadateli, pomoc s administrací projektů, koordinátor aktivit a platforma k diskuzi k záměrům 

v regionu, apod. 

Návrh možných aktivit: 

 Projekty spolupráce obcí, podnikatelů a neziskových organizací 

 Spolupráce s regionálními aktéry v oblasti cestovního ruchu 

 Projekty meziregionální a mezinárodní spolupráce v oblastech výměny zkušeností 

 Společná propagace území Jablunkovska zvyšující návštěvnost regionu 

 Podpora spolkové činnosti a tradic 

 Zapojení výstupů strategie do nabídky cestovního ruchu 

 Podpora regionální značky 

 Podpora poradenství 
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 Projekty na podporu spolupráce aktérů na místní úrovni při řešení lokální nezaměstnanosti, 

 zjišťování potřeb lokálních zaměstnavatelů 

 Vytváření partnerství mezi jednotlivými subjekty zapojenými do oblasti sociálních služeb, 

 sociálního podnikání s místními zemědělskými i nezemědělskými podniky 

 Projekty podporující propagaci tradičního zemědělství, místních výrobců. 

 Projekty podporující spolupráci subjektů 

 Projekty vzdělávání, dovedností a celoživotního vzdělávání zaměřené do oblasti zemědělství, 

 podnikání v zemědělství 

 Projekty zaměřené na podporu vzniku podnikatelských zón 

Tab. 14: Způsob realizace opatření 3.2.3 Podpora aktivit řízení místního rozvoje 

Individuální projekty konečných příjemců NE 

Vlastní projekty MAS NE 

Zapojení MAS jako partnera projektu ANO 

Podpora absorpce území ANO 

Zdroj: Vlastní zpracování 

Zdroje financování:  

 Multizdrojové financování. 

Synergie a komplementarita: 

 Opatření úzce souvisí se záměry, které budou realizovány v rámci cíle Podnikání,  

Mobilita – opatření 2.1.1 – Podpora podnikatelských subjektů, 2.1.2 – Podpora regionální produkce  

a místních tradic, 2.1.3 – Podpora zázemí pro tvorbu nových pracovních míst na místní úrovni,  

4.1.1 – Podpora bezpečnosti a bezbariérovosti na komunikacích, 4.1.2 – Podpora provázanosti 

různých druhů dopravy, 4.1.3 – Doplnění sítě cyklotras a cyklostezek. 
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Opatření 3.2.4 Podpora aktivit na ochranu životního prostředí 

 Opatření směřuje k podpoře ochrany životního prostředí v oblastech, které byly definovány 

v analytické části jako prioritní, zejména vodní hospodářství, ovzduší, krajina, odpadové hospodářství. 

Opatření je zaměřeno na podporu přípravy projektů, prosazování společných zájmů území a realizaci 

neinvestičních projektů. Bude realizováno poskytováním poradenství v různých oblastech životního 

prostředí, podporou absorpce regionu apod. 

 Aktivity jsou úzce spjaty se závěry analytické části strategie, kdy se projevily potřeby území 

v oblasti zkvalitňování odpadového hospodářství, projekty zaměřené na separaci jednotlivých druhů 

odpadů (např. biologicky rozložitelný komunální odpad) a jeho další využití (např. kompostárna), 

zadržování vody v krajině, ochrana před povodněmi a v neposlední řadě nutnost řešení likvidace 

invazních druhů rostlin.  

Návrh možných aktivit: 

 Projekty na podporu modernizace zařízení pro sběr, třídění a úpravu odpadů 

 Spolupráce v řešení situace s nakládání s odpady (svoz odpadů, aj.) na úrovni obcí 

 Podpora projektů výstavby a modernizace zařízení pro materiálové využití odpadů 

 (kompostárna, energetické využití odpadů) 

 Podpora projektů péče o krajinu a zachování rozmanitosti krajiny  

 Podpora projektů řešení sesuvů půdy a protierozní opatření 

 Podpora projektů rekonstrukce a výstavby kanalizací a čističek odpadních vod 

 Podpora projektů řešících alternativní způsoby likvidace komunálních odpadních vod 

 Podpora projektů rekonstrukce a výstavby vodovodů 

 Podpora projektů k posílení zásobování regionu pitnou vodou 

 Podpora projektů zaměřených na zadržování vody v krajině 

 Podpora aktivit zaměřených na protipovodňovou ochranu 

 Podpora zavádění nízkoemisních technologií pro vytápění objektů určených k bydlení 

 Podpora výsadby a údržby zeleně 

 Projekty spolupráce mezi školami a dalšími vzdělávacími organizacemi v oblasti EVVO 

 Podpora organizací zabývající se výukou environmentální výchovy 

 Projekty se zaměřením na přírodovědné a environmentální témata 
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 Podpora projektů informačního charakteru, pořádání besed a společenských akcí pro širokou 

 veřejnost 

Tab. 15: Způsob realizace opatření 3.2.4 Podpora aktivit na ochranu životního prostředí 

Individuální projekty konečných příjemců NE 

Vlastní projekty MAS NE 

Zapojení MAS jako partnera projektu ANO 

Podpora absorpce území ANO 

Zdroj: Vlastní zpracování 

Zdroje financování:  

 IROP – projekty spolupráce.  

 Další dotační zdroje EU i státní dotace. 

Synergie a komplementarita: 

 Opatření úzce souvisí se záměry, které budou realizovány v rámci cíle  

Spolupráce – opatření 3.1.1. 
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4.4.  Strategický cíl 4 Mobilita 

 Čistá a bezpečná doprava 

 Dostatečná a kvalitní dopravní infrastruktura je nezbytným prvkem vyváženého rozvoje 

venkovských oblastí. Mobilita je prvkem pilíře Krajina a infrastruktura. Cíl navazuje na výstupy 

analýzy a potřebnosti území a dále na skutečnost, že region patří k oblastem se zhoršenou kvalitou 

ovzduší. Stanoví jednu z prioritních oblastí v souvislosti z rozvíjející se bytovou výstavbou v obcích 

regionu Jablunkovska. Realizací cíle chceme dosáhnout zkvalitnění bezpečnosti dopravy, dostupnosti 

odlehlejších lokalit území, zkvalitnění životního prostředí zaváděním alternativních dopravních 

prostředků a tímto přispět k celkovému rozvoji podmínek pro bydlení. 

Specifický cíl 4.1 Rozvoj udržitelných forem dopravy 

Opatření 4.1.1 Podpora bezpečnosti a bezbariérovosti na komunikacích 

 Opatření navazuje na prvky udržitelné dopravy, které jsou důležitým faktorem pro funkční, 

bezpečný a ekonomický rozvoj regionu. Realizací opatření chceme dosáhnout snížení nehodovosti 

na komunikacích a především snížení počtu nehod za účasti chodců a cyklistů.  

 Opatření bude realizováno především investičními projekty komplexně řešícími bezpečnost 

provozu u škol, v nepřehledných místech (např. bezpečný přechod ve spojení s opravou 

nevyhovujícího stavu komunikace a osvětlením, včetně uzpůsobení komunikací pro tělesně 

postižené). 

Návrh možných aktivit: 

 Projekty zaměřené na bezpečnost na komunikacích (bezpečné přechody, osvětlení, 

 bezpečnostní prvky na komunikacích) 

 Uzpůsobení komunikací pro osoby tělesně postižené  

Tab. 16: Způsob realizace opatření 4.1.1 Podpora bezpečnosti a bezbariérovosti na komunikacích 

Individuální projekty konečných příjemců ANO 

Vlastní projekty MAS NE 

Zapojení MAS jako partnera projektu NE 

Podpora absorpce území NE 

Zdroj: Vlastní zpracování 
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Zdroje financování:  

 IROP – prostředky na podporu investičních projektů v oblasti bezpečnosti a bezbariérovosti 

na komunikacích. 

Synergie a komplementarita: 

 Opatření úzce souvisí se záměry, které budou realizovány v rámci cíle Spolupráce,  

Prostředí – opatření 3.2.3 - Podpora aktivit řízení místního rozvoje a opatření 5.2.2 - Podpora rozvoje 

kvality poskytovaných služeb veřejné správy. 

 

Opatření 4.1.2 Podpora provázanosti různých druhů dopravy 

 Cílem opatření je podpora provázanosti dopravy. Realizace opatření směřuje ke snížení 

využívání automobilové dopravy ve prospěch šetrnějších způsobů dopravy především do zaměstnání. 

Opatření podporuje snížení zátěže životního prostředí ve smyslu snížení emisí, vibrací a hluku. 

 Opatření bude realizováno investičními projekty zaměřenými především na záchytná 

parkoviště, apod. 

Návrh možných aktivit: 

 Infrastruktura pro návaznost veřejné a osobní dopravy (park&ride,  záchytná parkoviště, 

 apod.) 

Tab. 17: Způsob realizace opatření 4.1.2 Podpora provázanosti různých druhů dopravy 

Individuální projekty konečných příjemců ANO 

Vlastní projekty MAS NE 

Zapojení MAS jako partnera projektu NE 

Podpora absorpce území NE 

Zdroj: Vlastní zpracování 

Zdroje financování:  

 IROP – prostředky na podporu investičních projektů v oblasti udržitelných forem dopravy 

 

 

Synergie a komplementarita: 
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 Opatření úzce souvisí se záměry, které budou realizovány v rámci cíle Spolupráce,  

Prostředí – opatření 3.2.3 - Podpora aktivit řízení místního rozvoje a opatření 5.2.2 - Podpora rozvoje 

kvality poskytovaných služeb veřejné správy. 

 

Opatření 4.1.3 Doplnění sítě cyklotras a cyklostezek 

 Opatření směřuje k využití alternativních forem dopravy při cestách do zaměstnání, škol  

a za službami. Realizací opatření chceme dosáhnout zvýšení podílu nemotorové dopravy 

na přepravních výkonech.  

 Opatření bude realizováno investičními projekty výstavby a modernizace cyklostezek  

a vymezených komunikací, na kterých je vyloučená automobilová doprava. Podpora bude směřovat 

především do komplexních řešení navazujících úseků cyklostezek a cyklotras. 

Návrh možných aktivit: 

 Výstavba cyklotras v regionu 

 Doplnění chybějících úseků cyklostezek a cyklotras 

 Komplexní projekty cyklotras ve spojení s dalšími prvky a doprovodnou zelení. 

Tab. 18: Způsob realizace opatření 4.1.3 Doplnění sítě cyklotras a cyklostezek 

Individuální projekty konečných příjemců ANO 

Vlastní projekty MAS NE 

Zapojení MAS jako partnera projektu NE 

Podpora absorpce území NE 

Zdroj: Vlastní zpracování 

Zdroje financování:  

 IROP – prostředky na podporu investičních projektů v oblasti cyklotras a cyklostezek. 

Synergie a komplementarita: 

 Opatření úzce souvisí se záměry, které budou realizovány v rámci cíle Spolupráce,  

Prostředí – opatření 3.2.3 - Podpora aktivit řízení místního rozvoje a opatření 5.2.2 - Podpora rozvoje 

kvality poskytovaných služeb veřejné správy. 
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4.5.  Strategický cíl 5 Prostředí 

 Zdravé a funkční Jablunkovsko 

 Kvalitní prostředí a infrastruktura jsou výchozími oblastmi pro vyvážený rozvoj regionu. 

Realizací cíle chceme především podpořit ochranu životního prostředí v oblastech lesních 

ekosystémů, ochrany ovzduší, vodního hospodářství, biodiverzity, nakládání s odpady. Realizace 

aktivit bude směřovat také do podpory veřejné správy v oblastech plánování, podpory a zavádění  

IT řešení. Opatření navržená k realizaci vycházejí z pilíře Krajina a infrastruktura a budou realizována 

investičními i neinvestičními projekty. Přínosem realizovaných aktivit bude zlepšení podmínek  

pro sociální oblast a posílení konkurenceschopnosti regionu. 

Specifický cíl 5.1 Ochrana životního prostředí 

Opatření 5.1.1 Ochrana lesních porostů 

 Opatření směřuje k ochraně lesních porostů. Lesy na Jablunkovsku jsou významným prvkem 

přírody a krajiny. Opatřením chceme podporovat ochranu a zachování lesních ekosystémů a zvyšovat 

neproduktivní funkce lesa. Opatření bude realizováno projekty k předcházení poškozování lesů 

přírodními katastrofami, investičními projekty pro obnovu lesů, investicemi ke zvýšení odolnosti  

a ekologické hodnoty lesních ekosystémů a v neposlední řadě i projekty zaměřené na zvyšování 

společenské funkce lesa. 

Návrh možných aktivit: 

 značení, výstavba a rekonstrukce stezek pro turisty (do šíře 2 metrů) a významných 

 přírodních prvků, výstavba herních a naučných prvků, fitnes prvků 

 zřizování odpočinkových stanovišť, přístřešků 

 informačních tabulí, závory, zařízení k odkládání odpadků, mostky, lávky, zábradlí, stupně 

 meliorační opatření, protierozní výsadba apod. 

Tab. 19: Způsob realizace opatření 5.1.1 Ochrana lesních porostů 

Individuální projekty konečných příjemců ANO 

Vlastní projekty MAS NE 

Zapojení MAS jako partnera projektu NE 

Podpora absorpce území NE 

Zdroj: Vlastní zpracování 

Zdroje financování: Program rozvoje venkova.  
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Opatření 5.1.2 Zlepšování stavu krajiny 

 Opatření směřuje k podpoře významné složky životního prostředí, kterou je krajina. Aktivity 

v tomto opatření vycházejí z potřeb regionu, které se projevily v analytické části strategie a řeší 

především likvidaci invazních druhů rostlin v území. 

 Realizace aktivit bude přínosem pro posílení ekologické stability krajiny a biodiverzity 

v regionu Jablunkovska. 

 Opatření bude realizováno prostřednictvím investičních projektů konečných příjemců. 

Návrh možných aktivit: 

 Podpora projektů péče o krajinu a zachování rozmanitosti krajiny (např. likvidace invazních 

 druhů rostlin) 

Tab. 20: Způsob realizace opatření 5.1.2 Zlepšování stavu krajiny 

Individuální projekty konečných příjemců ANO 

Vlastní projekty MAS NE 

Zapojení MAS jako partnera projektu NE 

Podpora absorpce území NE 

Zdroj: Vlastní zpracování 

Zdroje financování:  

 OPŽP – projekty týkající likvidace invazních druhů rostlin atd. 

Synergie a komplementarita: 

 Opatření úzce souvisí se záměry, které budou realizovány v rámci cíle Spolupráce – opatření 

3.1.1 - Podpora projektů spolupráce a výměny zkušeností a 3.2.5 Podpora aktivit na ochranu 

životního prostředí. 

 

Specifický cíl 5.2 Efektivní veřejná správa 

Opatření 5.2.1 Podpora rozvoje kvality poskytovaných služeb veřejné správy 

 Opatření směřuje do plánování a rozvoje institucí veřejné správy, jakožto jednoho  

ze základních pilířů rozvoje území a konkurenceschopnosti území. Opatřením chceme dosáhnout 
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efektivnější výkon veřejné správy prostřednictvím tvorby dokumentů územního rozvoje a podporou 

rozvoje zavádění informačních a komunikačních technologií do veřejné správy. Toto specifické 

opatření směřuje do úrovně obcí s rozšířenou působností – Jablunkov a Třinec. 

Návrh možných aktivit: 

 Projekty na přípravu územních plánů 

 Projekty zpracování územních studii, regulačních plánů 

 Projekty zavádění moderních informačních a komunikačních technologií, e-government 

Tab. 21: Způsob realizace opatření 5.2.1 Podpora rozvoje kvality poskytovaných služeb veřejné 

správy 

Individuální projekty konečných příjemců ANO 

Vlastní projekty MAS NE 

Zapojení MAS jako partnera projektu NE 

Podpora absorpce území NE 

Zdroj: Vlastní zpracování 

Zdroje financování:  

 IROP – projekty podpory efektivnější veřejné správy do úrovně obcí s rozšířenou působností 

(Jablunkov, Třinec). 

Synergie a komplementarita: 

 Opatření podporuje přípravu dokumentů územního rozvoje a veškeré investiční aktivity jsou 

v souladu se stávajícími dokumenty územního rozvoje i s připravovanými generely apod.  

Lze konstatovat, že se jedná o průřezové opatření všech strategických cílů. 
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5. Popis integrovaných a inovativních rysů strategie 

 Základní motivem celé strategie je podpora udržitelného rozvoje Jablunkovska. Strategie 

v maximální možné míře naplňuje tematické cíle stanovené EK pro plánovací období 2014-2020. 

Provedené analýzy, zjišťování potřebnosti a absorpce území jasně prokazují, že nelze v rámci 

omezených finančních možností a specifikace cílů řešit veškeré potřeby území.  

 Strategie MAS Jablunkovska byla zpracována s cílem maximální koncentrace omezených 

finančních prostředků do smysluplných celků. Strategie byla připravována kombinovaným způsobem, 

tedy se zapojením široké veřejnosti (setkání, internetové stránky, zapojení medií) a expertních skupin 

sestávajících se zástupců municipalit, škol, podnikatelů i neziskových organizací s různým zaměřením. 

V rámci strategie byly v analytické části definovány nedostatky a potřeby regionu. Byly stanoveny 

priority regionu, které následně byly zpracovány do jednotlivých cílů v oblasti ekonomické, sociální, 

infrastrukturní a oblasti životního prostředí. Strategie má integrovaný charakter obsahuje široké 

spektrum aktivit a operací, které se mezi sebou prolínají tak aby byly konzistentní. 

 Strategií se prolíná především koncentrace témat zasahujících průřezově do jednotlivých 

oblastí, jako konkurenceschopnost, sociální začleňování, otázky životního prostředí, inovace. 

Základem této strategie je však inovativnost, ať už v oblasti samotné přípravy strategie,  

tak při hledání nových řešení. Inovativnost regionální je ve smyslu zcela nové organizace a nastavení 

implementace strategie spočívající v nastavení hodnocení projektů, realizace společných 

partnerských projektů apod. 

Integrační a inovativní prvky: 

 Inovativní programy pro cílové skupiny sociálně vyloučené, nebo ohrožené sociálním 

 vyloučením 

 Nové služby v oblasti zaměstnávání uchazečů a zájemců o zaměstnání ve venkovském 

 prostředí 

 Tvorba inovativních partnerských řetězců 

 Zavádění sociálního podnikání na venkově 

 Nové služby poradenství na venkově 

 Navázání nových partnerství regionálního i neregionálního významu 

 Nová systematická opatření na úrovni školských zařízení 

 Nové formy komunitních služeb 
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 Zapojení veřejnosti při přípravě strategických dokumentů 

 Nové možnosti finanční podpory, které doposud v regionu scházely 

 Prohlubování spolupráce mezi veřejnou sférou, podnikateli a neziskovými organizacemi 

 

6. Vazba SCLLD Jablunkovsko na strategické dokumenty 

 Spojitost se strategickými dokumenty byla analyzována pomocí srovnávání konkrétních 

strategií. V následujícím textu jsou zaznamenány hlavní cíle strategických dokumentů, které jsou 

v souladu se strategickými a specifickými cíli rozvoje MAS Jablunkovsko, rovněž jsou v souladu s jejím 

územním zaměřením.  

 Strategie MAS Jablunkovsko se ve většině aktivit shoduje s  cíli  evropských strategií.  

V oblastech, kde regrantuje prostředky přes evropské fondy, tam plně respektuje zacílení evropských 

strategií. Veškerá ustanovení a rozvojové záměry ovlivňující vývoj území jsou brány v potaz, je s nimi 

nadále pracováno a jsou začleňovány i do strategie místní akční skupiny.  

 Do úvahy jsou rovněž brány strategie na nižších úrovních, které ve větší míře respektují 

specifika a potřeby regionu, jeho potenciál a možnosti. Mezi tyto strategie řadíme dokumenty 

krajské, městské, obecní a v neposlední řadě také rozvojové plány místních dobrovolných svazků 

obcí. 

Evropa 

 Jako základní rozvojový dokument evropské úrovně je považována Evropa 2020. Jedná 

se o klíčový strategický dokument Evropské unie, který je ve strategii MAS Jablunkovsko plně 

respektován. Dokument Evropa 2020 se zabývá pěti základními cíli. Na základě srovnání bylo zjištěno, 

že MAS Jablunkovsko se ztotožňuje se čtyřmi z nich, a to: 

 Zaměstnanost 

 Změna klimatu a udržitelné zdroje energie 

 Vzdělávání 

 Boj proti chudobě a sociálnímu vyloučení 
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Při zpracování strategie byly zohledněny principy obsažené v Obnovené strategii 

udržitelného rozvoje EU 2006. Tento rozvojový dokument je rovněž respektován ve strategii 

MAS Jablunkovsko. Dokumenty se shodující ve třech globálních cílech, kterými jsou: 

 Ochrana životního prostředí 

 Sociální rovnost a soudržnost 

 Ekonomická prosperita 

 Rovněž byl zohledněn dokument Územní agenda EU 2020 - K inteligentní a udržitelné Evropě 

rozmanitých regionů podporující začlenění. Tento rozvojový plán je zaměřen na územní soudržnost, 

která je brána v potaz i při rozvoji území MAS Jablunkovsko. 

 Strategie MAS Jablunkovsko není v rozporu se zaměřením a globálními cíli dokumentů 

na evropské úrovni a plně je respektuje. 

Česká republika 

 Základní koncepční dokument celostátní úrovně je Strategie regionálního rozvoje  

ČR pro období 2014-2020. Strategie stanovuje 4 základní cíle:  

 Zkvalitnění sociálního prostředí rozvojových území 

 Oživení periferních oblastí 

 Ochrana přírody a krajiny, kvalitní a bezpečné prostředí pro život 

 Podpora spolupráce na místní a regionální úrovni 

 To vše s ohledem na životní prostředí a její rozmanitost, stejně tak na kvalitu života obyvatel 

a mnoho dalších aspektů. Strategie MAS Jablunkovsko si vzala za své tyto cíle a jejím naplňováním 

bude napomáhat k dosažení těchto cílů. Další dokumenty, které byly respektovány při formulaci 

strategie MAS Jablunkovsko:  

 Dopravní politika ČR pro období 2014-2020 s výhledem do roku 2050  

-  jedná se o rozvojový dokument o problematice dopravy, z jejíchž cílů, především v oblasti 

„Provoz a bezpečnost dopravy“, vychází i strategie MAS Jablunkovska 

 Strategie pro růst – České zemědělství a potravinářství v rámci společné zemědělské 

politiky EU po roce 2013 
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-  jedná se o rozvojový dokument o problematice zemědělství, z jejíchž cílů, především v oblasti 

„Zvýšení efektivnosti a konkurenceschopnosti zemědělských podniků“ a „Zlepšení vztahů zemědělství 

k venkovu“, vychází i strategie MAS Jablunkovska 

 Strategie vzdělávací politiky České republiky do roku 2020  

-  jedná se o rozvojový dokument o problematice školství, z jejíchž cílů, především v oblasti 

„Omezovat vnější diferenciaci v základním vzdělávání a efektivně začleňovat žáky do hlavního 

vzdělávacího proudu“, vychází i strategie MAS Jablunkovska 

 Strategie MAS Jablunkovsko není v rozporu se zaměřením a globálními cíli dokumentů 

na celostátní úrovni a plně je respektuje. 

Moravskoslezský kraj 

 Území MAS Jablunkovsko se nachází v bývalém frýdecko-místeckém okrese, který je součástí 

Moravskoslezského kraje. Kraj jako samosprávný územní celek zpracovává koncepční strategie  

pro rozvoj svého území. Jejich znění je zásadní nejen pro obce, ale pro všechny subjekty 

zainteresované v tomto území. Záměry Moravskoslezského kraje je nutné respektovat nejen 

s ohledem na nadřízenost tohoto celku, ale také v návaznosti na možnosti financování z této úrovně  

a také se zřetelem na nutnost souhlasu u některých typů projektů.  

 Základním rozvojovým dokumentem na krajské úrovni je Strategie rozvoje 

Moravskoslezského kraje 2009 – 2020, kde je stanoveno pět cílů, s nimiž se ztotožňuje 

i MAS Jablunkovsko: 

 Dobré vzdělání a vysoká zaměstnanost – příležitost pro všechny 

 Soudržná společnost – kvalitní zdravotnictví, cílené sociální služby a úspěšný boj proti 

chudobě 

 Kvalitní a kulturní prostředí, služby a infrastruktura pro život, práci a návštěvu 

 Strategie MAS Jablunkovsko není v rozporu se zaměřením a globálními cíli dokumentů 

na krajské úrovni a plně je respektuje. 
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Obr. 4: Provázanost strategie MAS Jablunkovsko se státní a krajskou strategií 

 

Zdroj: Vlastní zpracování 

Správní obvod obce s rozšířenou působností 

Jak již bylo zmíněno, území MAS Jablunkovsko je tvořeno 16 obcemi. Čtyři obce spadají 

do správního obvodu obce s rozšířenou působností Třinec, zbývajících  

12 do správního obvodu ORP Jablunkov. Jedná o vyšší samosprávní celky, proto strategie 

MAS Jablunkovska respektuje veškeré rozvojové dokumenty těchto dvou měst,  

jak Jablunkova, tak Třince25. MAS Jablunkovsko se řídilo následujícími rozvojovými dokumenty: 

  Územně analytické podklady ORP Jablunkov 

  Územní plán Jablunkov 

  Územně analytické podklady pro obec s rozšířenou působností Třinec 

  Územní plán Třinec 

                                                           

25  Dostupné na: http://www.trinecko.cz/global_search.php?id=global_search&words=pl%E1n 
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 Strategie MAS Jablunkovsko není v rozporu se zaměřením a globálními cíli dokumentů 

SO ORP Jablunkov a SO ORP Třinec. 

Obce 

Každá z obcí začleněna do území MAS Jablunkovsko upravuje a usměrňuje svůj rozvoj pomocí 

různých plánů. Obecní strategický dokument má vyhotovena obec Bukovec, Bystřice, Hrčava, 

Košařiska, Písečná a Vendryně. Zbylé obce využívají strategického plánu nadřazených subjektů 

či dobrovolného svazku obcí. Obec Písečná v současné době aktualizuje svůj strategický plán. 

Ve strategii MAS Jablunkovsko jsou zohledněny následující dokumenty: 

 Strategický plán rozvoje obce Bukovec na období 2015 – 2023 

- Zajištění pestřejší nabídky vzdělávání pro rizikové skupiny obyvatel 

- Zvýšení efektivity obecního úřadu prostřednictvím zavedení standardizovaných postupů při 

 zpracování požadavků klienta, nastavení srozumitelného a funkčního toku informací v rámci 

 obecního úřadu i směrem navenek, zvyšování odborné kvalifikace pracovníků 

- Podpora sociálního bydlení  

- Výstavba chodníků nebo rozšíření komunikace (barevně rozlišené) k důležitým objektům 

 obce (OÚ, MŠ, ZŠ) 

- Rozšíření a obnova veřejného osvětlení kolem In-line 

- Podporovat ekozemědělství a agroturistiku 

- Vytváření propojených sítí cyklostezek, cyklotras a pěších tras v obci a jejím okolí, zlepšení 

 podmínek pro rekreační cyklistiku, existence in-line a fitnes stezky na území obce  

 a aktualizace návaznosti tras 

 Strategický plán obce Bystřice na roky 2012 – 201626 

- Vytvoření Informačního systému o hrozbách a rizicích z pohledu, aktivitách v životním 

 prostředí, stavu emisí apod. 

- Vybudování chodníků na Paseky, do Suchého, od Pošty směrem k Třinci, chodník směrem  

 na Nýdek 

- Dopravní bezpečnost 

- Vybudování světelné a kruhové křižovatky I/11 

- Realizace zpomalovacích opatření na místních komunikacích 

- Podpora výstavby cyklostezky směrem na Třinec 

                                                           

26 Dostupné na: http://www.bystrice.cz/obcan/obec-bystrice/strategicky-plan-/ 
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- Optimalizace parkovacích míst 

- Revitalizace přednádražního prostoru 

 Strategický rozvojový dokument obce Hrčava na období 2014 – 2020 

- Rekonstrukce místního osvětlení 

- Navázání užší spolupráce s podnikatelskými subjekty působícími v obci 

 Strategický plán rozvoje obce Košařiska na období let 2012 – 201627 

- Zlepšit technické vybavení školy 

- Podpora ekologického zemědělství 

- Podporovat vznik nových podnikatelských aktivit zejména v oblasti turistiky, agroturistiky  

 a v oblasti zemědělství 

- Podporovat drobné zemědělce, zejména zabývající se chovem ovcí, jež má v obci dlouholetou 

 tradici 

- Umístění zpomalovacích retardérů v centru obce 

- Vybudování chodníku v centru obce v návaznosti na rekonstrukci mostu ev.č. 01145-1 

- Důkladné dopravní značení komunikací v obci 

- Možnost rozvozu obědů pro seniory nebo zdravotně postižené občany 

- Možnost stavby domu s pečovatelskou službou 

- Prodloužení veřejného osvětlení do osady Psí dolina, Břízky a kolem komunikace od Vodárny 

 po Milíř 

 Rozvojová strategie obce Písečná28 

- Rozšíření veřejného osvětlení – rozšíření osvětlení na stávajících místních komunikacích, 

 výstavby osvětlení na nových místních komunikacích, postupná výměna starých svítidel 

- Chodník pro pěší podél hlavní silnice – Jižní konec až Konečná 

 Strategický plán rozvoje obce Vendryně 2014 – 202029 

- Výstavba integrovaného komunitního centra 

- Zvýšení bezpečnosti a kvality komunikací 

- Podpora drobného podnikání na území obce (regionální potraviny, služby, řemeslná výroba) 

                                                           

27 http://www.kosariska.cz/e_download.php?file=data/editor/106cs_2.pdf&original=Strategick%C3%BD+pl%C3%A1n+rozvoje+obc

 e+Ko%C5%A1a%C5%99iska_dopln%C4%9Bn%C3%BD_2013.pdf 

28 http://www.obecpisecna.cz/Dokumenty/OU_Dokumenty/Ostatni/20080130_RozvojovaStrategieObcePisecna.pdf 

29 http://www.vendryne.cz/samosprava-obce/hlavni-dokumenty-obce-/strategicky-

 plan/?ftresult_menu=strategick%C3%BD+pl%C3%A1n 

 

http://www.kosariska.cz/e_download.php?file=data/editor/106cs_2.pdf&original=Strategick%C3%BD+pl%C3%A1n+rozvoje+obc
http://www.kosariska.cz/e_download.php?file=data/editor/106cs_2.pdf&original=Strategick%C3%BD+pl%C3%A1n+rozvoje+obc
http://www.vendryne.cz/samosprava-obce/hlavni-dokumenty-obce-/strategicky-plan/?ftresult_menu=strategick%C3%BD+pl%C3%A1n
http://www.vendryne.cz/samosprava-obce/hlavni-dokumenty-obce-/strategicky-plan/?ftresult_menu=strategick%C3%BD+pl%C3%A1n
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- Dořešit kapacitu školských zařízení v obci 

- Podpora dalšího vzdělávání na území obce 

- Spolupráce s ostatními poskytovateli sociálních služeb v regionu 

- Pravidelné mapování zájmu a potřeb občanů o služby sociálního charakteru 

- Aktivní spolupráce v rámci Sdružení obcí Jablunkovska, MAS Jablunkovsko, mikroregionu  

 Bystřice-Nýdek- Vendryně, Euroregionu 

 Územní plány členských obcí 

 Strategie MAS Jablunkovsko není v rozporu se zaměřením a globálními cíli dokumentů 

na obecní úrovni a plně je respektuje. 

 Následující graf zobrazuje provázanost strategie MAS Jablunkovsko s obecními strategiemi. 

Pro potřebu grafické úpravy byly cíle, uvedené výše, přeformulovány. 
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Obr. 5: Provázanost strategie MAS Jablunkovsko s obecními strategiemi 

 

Zdroj: Vlastní zpracování 
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Mikroregiony a další instituce 

 Na území MAS Jablunkovsko působí celkem tři dobrovolné svazky obcí. Mikroregion 

Bystřice – Nýdek – Vendryně a Sdružení obcí Jablunkovska jsou polyfunkční svazky svojí činností 

široce zaměřené. Zbývající dobrovolný svazek obcí, Slezský vodohospodářský svazek, je svazek 

monotematický, založený za účelem řešení otázky kanalizace a nakládání s odpadními vodami. Jelikož 

mikroregiony se zabývají specifickými oblastmi, jejich strategie byly využity pouze jako doplňkové. 

Níže uvedený obrázek znázorňuje začlenění jednotlivých obcí v rámci dobrovolných sdružení 

fungujících na území Místní akční skupiny Jablunkovsko.  

 Strategie MAS Jablunkovsko není v rozporu se zaměřením a globálními cíli dokumentů 

na úrovni mikroregionů a plně je respektuje. 

Obr. 6: Začlenění obcí do dobrovolných svazků obcí 

 

Zdroj: Vlastní zpracování 
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 Sdružení obcí Jablunkovska 

 Sdružení obcí Jablunkovska je nejaktivnějším spolkem obcí na území MAS Jablunkovska. Jsou 

zde sdruženy všechny členské obce MAS Jablunkovska, s výjimkou obce Milíkov, která ovšem uvažuje 

o opětovném přistoupení do sdružení. Sdružení se zabývá širokým spektrem činností a ochotně 

přijímá podněty pro svůj další rozvoj. Sdružení obcí Jablunkovska v současnosti doplnil svůj 

strategický plán z období  2007-201330 o aktuální cíle mikroregionu. Upravil jej tak do nové podoby 

pro následující období. V tomto dokumentu je stanoveno několik cílů: 

- Spolupráce sousedních obcí při tvorbě územních plánů 

- Rekonstrukce dílen u PZŠ Vendryně 

- Rozšíření komunitního plánování 

- Parkoviště u vlakového nádraží Mosty u Jablunkova 

- Využití ploch autobusového stanoviště Jablunkov 

- Spolupráce mezi obcemi a dalšími subjekty 

- Rozvoj agroturistiky, obnovení zemědělství a lesnictví, zřízení hipostezek 

- Urbanistická studie centra města (rekonstrukce náměstí, kašna, mapa starého města, kopie 

 starého měšťanského domu s dřevěným průčelím,…), Jablunkov  

- Vybudování chodníku podél krajské komunikace v obci Písečná 

- Vybudování chodníku podél krajské komunikace, Dolní Lomná 

- Vybudování chodníku v centru obce v návaznosti na rekonstrukci mostu ev. č. 01145-1, 

 Košařiska 

- Budování chodníků kolem silnice II/474, III/01179, Mosty u Jablunkova 

- Výstavba parkovišť a chodníků, Jablunkov (lokalita Žihla) 

- Výstavba chodníků na místním hřbitově, Košařiska 

- Výstavba chodníku Na Pasekách, Bystřice 

- Výstavba chodníků kolem silnice III/4682 ve Vendryni 

                                                           

30 Dostupné na: http://www.jablunkovsko.cz/soubory/Strategie_SOJ.pdf 

http://www.jablunkovsko.cz/soubory/Strategie_SOJ.pdf
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 Mikroregion Bystřice-Nýdek-Vendryně 

 Jak již název svazku napovídá, jedná se o sdružení tří obcí, a to Bystřice, Nýdku a Vendryně. 

Působí v mnoha oblastech života obce, přes školství, technickou infrastrukturu až po ochranu 

životního prostředí. Ve Strategickém plánu mikroregionu Bystřice-Nýdek-Vendryně jsou obsaženy 

následující cíle: 

- Podpora environmentální výchovy na školách, Osvěta v oblasti životního prostředí 

- Vybudování chodníků 

- Dopravní bezpečnost, zpomalovací prvky na komunikacích  

- Výstavba cyklostezky 

- Rekonstrukce komunikací 

- Optimalizace parkovacích míst 

- Preventivní programy ve školách 

 

 Slezský vodohospodářský svazek 

 Jedná se o osmičlenný svazek obcí, který byl založen za účelem výstavby či rekonstrukce 

kanalizací a čistíren odpadních vod v rámci širšího programu Revitalizace povodí řeky Olše, 

který svým rozsahem a významem přesahuje každou z členských obcí. Z aktivních členů spadá pět 

obcí do území MAS Jablunkovska, jedná se o Bystřici, Jablunkov, Mosty u Jablunkova, Návsí 

a Vendryni. Vodohospodářský svazek nemá vyhotoven strategický plán ani žádný rozvojový 

dokument, který by bylo třeba brát na vědomí při tvorbě strategie MAS Jablunkovsko.  
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 Regionální rada rozvoje a spolupráce se sídlem v Třinci 

 Regionální rada rozvoje a spolupráce se sídlem v Třinci vznikla v roce 1991 jako neziskové 

sdružení obcí, měst, podnikatelských subjektů a neziskových organizaci za účelem jednotné podpory 

celkového rozvoje mikroregionu jihovýchodní části Těšínského Slezska – Těšínska, Třinecka, 

Jablunkovska. Ve strategickém dokumentu Strategie rozvoje 2011 – 2020 jsou mimo jiné vypracovány 

tyto cíle: 

- Posílit význam nemotorové dopravy 

- Sjednotit a rozvíjet silniční iniciativu regionu 

- Zvýšit úroveň ekologické výchovy a osvěty 

- Vytvořit atraktivní prostředí pro obyvatele, návštěvníky i turisty 

- Podporovat kvalitní životní prostředí a technickou infrastrukturu 

- Využít spolupráci pro rozvoj venkova 

- Zvýšit úroveň zaměstnanosti 

- Vytvořit konkurenceschopnou, inovacemi založenou ekonomiku 

- Zajistit soulad kvalifikované pracovní síly s trhem práce 

 Strategie MAS Jablunkovsko není v rozporu se zaměřením a globálními cíli dokumentů 

na úrovni mikroregionů a dalších institucí a plně je respektuje. 
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Obr. 7: Provázanost strategie MAS Jablunkovsko s dokumenty na úrovni mikroregionů a dalších institucí 

 

Zdroj: Vlastní zpracování. Pro potřebu grafické úpravy byly cíle, uvedené výše, přeformulovány. 
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7. Akční plán 

Akční plán strategie MAS Jablunkovsko byl zpracován za účelem naplňování stanovených cílů. 

Aktivity obsažené ve strategii se vzájemně prolínají a doplňují jak po stránce obsahové, tak i časové. 

Většina aktivit bude realizována prostřednictvím projektů, avšak strategie obsahuje i aktivity typu 

zapojení MAS Jablunkovsko do regionálních struktur, spolupráce s regionálními subjekty, atd. 

Projekty budou realizovány jednak cestou finanční podpory z prostředků, které MAS bude mít 

k dispozici z operačních programů, ale i cestou realizace vlastních záměrů MAS, pro které bude 

zapotřebí získávání finančních prostředků z různých zdrojů (vlastní finanční prostředky, dotační 

prostředky). 

V rámci akčního plánu strategie je dále podrobně rozpracovaná část týkající se využití 

finančních prostředků ve vybraných operačních programech. Akční plán sestává z programových 

rámců Integrovaného regionálního operačního programu (dále „IROP) a fichí Programu rozvoje 

venkova (dále „PRV“). Pro vlastní aktivity MAS Jablunkovsko bude dále zpracován vlastní akční plán 

s vlastními indikátory pro monitoring a evaluaci. Jedná se o projekty z oblasti spolupráce s jinými 

MAS v rámci ČR, ale i spolupráce se zahraničními MAS, projekty spolupráce s regionálními subjekty, 

atd. Pro vlastní aktivity a projekty MAS Jablunkovsko bude zpracovávat žádosti o podporu do 

operačních programů (Operační program Zaměstnanost, přeshraniční operační programy, Program 

rozvoje venkova, Operační program životní prostředí, atd.) a dalších finančních nástrojů EU, ale i 

programů podpory ze státního rozpočtu. 
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7.1. Programové rámce IROP 

 

Název specifického 

cíle strategie 

1.1 Zkvalitnění zázemí pro sociální služby a sociální podniky 

Název opatření  Opatření 1.1.1 Podpora rozvoje sociální infrastruktury 

Vazba na SC IROP SC 4.1: Posílení komunitně vedeného místního rozvoje za účelem zvýšení kvality života ve 

venkovských oblastech a aktivizace místního potenciálu 

SC 2.1: Zvýšení kvality a dostupnosti služeb vedoucí k sociální inkluzi  

Popis opatření Realizace opatření směřuje k podpoře rozvoje a kvality života všech skupin obyvatel a k podpoře místní 

ekonomiky. Bude realizováno cestou investičních projektů tvorby chybějícího zázemí pro poskytování 

sociálních služeb, včetně terénních středisek. Jedná se o projekty typu rekonstrukce a výstavby vhodných 

budov, pořizování vybavení, tvorba terénních středisek apod. Zdůvodnění potřebnosti viz analytická část bod 

1.6.3 Komunitní plánování a strategická část str. 109. 

Cíl opatření CLLD  Cílem opatření je zajištění rozvoje sociálních služeb prostřednictvím kvalitní infrastruktury a tvorby zázemí 

pro poskytovatele sociálních služeb.  

Typy projektů Individuální projekty konečných příjemců financované v rámci výzev pro předkládání projektových 
žádostí vyhlašované MAS Jablunkovsko 

 Zřizování  komunitních center za účelem sociálního začleňování a zvýšení uplatnitelnosti na 
trhu práce (nepolyfunkčních) 

 Podpora infrastruktury pro rozvoj sociálních služeb (terénní, ambulantní služby), 

 Projekty zaměřené na rekonstrukci a modernizaci vybavení pro rozvoj sociálních služeb 

 Projekty doplňující síť sociálních služeb (např. zázemí pro terénní  a ambulantní služby)) 
 Projekty řešící doplňkové úpravy venkovních prostor (pouze jako doplňková aktivita, kterou 

nelze realizovat samostatně) 

Příjemci podpory  nestátní neziskové organizace  

 organizační složky státu  

 příspěvkové organizace organizačních složek státu  

 kraje a organizace zřizované nebo zakládané kraji  

 obce a organizace zřizované nebo zakládané obcemi  

 dobrovolné svazky obcí a organizace zřizované nebo zakládané dobrovolnými svazky obcí  

 církve a církevní organizace 

Minimální a 

maximální výše 

způsobilých výdajů 

projektu 

50 tis. Kč – 5 mil. Kč (bude nastavena ve výzvě MAS) 

Míra 

spolufinancování 

95% celkových způsobilých výdajů projektu je hrazeno z EFRR  

5 % hradí příjemce 

Principy pro určení 

preferenčních 

kriterií 

Preferenční kritéria budou nastavena ve výzvě MAS 
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Indikátroy výsledků 
 

Číslo indikátoru dle 
NČI 

Název indikátoru  

6 75 10 

 
Kapacita služeb a sociální práce 

Indikátory výstupů  

Číslo indikátoru dle 
NČI 

Název indikátoru  

5 54 01 Počet podpořených zázemí pro služby a sociální práci 

5 54 02 Počet poskytovaných druhů sociálních služeb 

  

Integrované/klíčové 

projekty MAS 

NE 
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Název specifického 

cíle strategie 

1.1 Zkvalitnění zázemí pro sociální služby a sociální podniky 

Název opatření  Opatření 1.1.2 Podpora rozvoje infrastruktury pro sociální podnikání 

Vazba na SC IROP SC 4.1: Posílení komunitně vedeného místního rozvoje za účelem zvýšení kvality života ve 

venkovských oblastech a aktivizace místního potenciálu 

SC 2.2: Vznik nových a rozvoj existujících podnikatelských aktivit v oblasti sociálního podnikání 

Popis opatření Realizace opatření směřuje k podpoře rozvoje a kvality života všech skupin obyvatel a k podpoře místní 

ekonomiky. Mezi nejvíce ohrožené, z pohledu trhu práce, patří osoby s nízkou kvalifikací, osoby starší 55 let, 

osoby se zdravotním postižením, matky s malými dětmi, absolventi, obyvatelé sociálně vyloučených lokalit a 

osoby samostatně výdělečně činné. Opatření bude realizováno prostřednictvím investičních projektů 

zaměřených na podporu a vznik sociálních podniků. Lze podporovat nákup prostor, vybavení podniků. 

Zdůvodnění potřebnosti viz analytická část bod 3.3 Zaměstnanost a strategická část str. 110. 

Cíl opatření CLLD  Cílem opatření je podpořit místní ekonomiku a podnikatelské prostředí zohledňující potřeby a specifika 

cílových skupin při začleňování na trh práce a zohledňující potřeby a možnosti regionu Jablunkovska cestou 

podpory vzniku a rozvoje sociálních podniků. 

Typy projektů Individuální projekty konečných příjemců financované v rámci výzev pro předkládání projektových 
žádostí vyhlašované MAS Jablunkovsko 

 Vznik nového sociálního podniku a rozšíření kapacity stávajícího sociálního podniku, 
aktivity OSVČ v sociálním podnikání 

 Výstavba, rekonstrukce budov pro sociální podniky 

 Pořízení vybavení a strojů nezbytných pro vznik a rozvoj sociálních podniků 

 Doprovodné venkovní úpravy, např. bezbariérová řešení přístupů apod. (pouze jako 
doplňková aktivita, kterou nelze realizovat samostatně) 

 

Příjemci podpory  osoby samostatně výdělečně činné 

 malé a střední podniky 

 obce 

 kraje 

 organizace zřizované obcemi 

 organizace zřizované kraji 

 nestátní neziskové organizace (spolky, ústavy, nadace a nadační fondy, obecně prospěšné 
společnosti) 

 dobrovolné svazky obcí 

 církve a církevní organizace 

 organizace zřizované, nebo zakládanédobrovolnými svazky obcí. 

Minimální a 

maximální výše 

způsobilých výdajů 

projektu 

50 tis. Kč – 5 mil. Kč (bude nastavena ve výzvě MAS) 

Míra 

spolufinancování 

95% celkových způsobilých výdajů projektu je hrazeno z EFRR  

5 % hradí příjemce  
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Principy pro určení 

preferenčních 

kriterií 

Preferenční kritéria budou nastavena ve výzvě MAS 
 

 

 

Indikátory výsledků  

Číslo indikátoru dle 
NČI 

Název indikátoru 

1 04 11 

 
Míra nezaměstnanosti osob s nejnižším vzděláním 

Indikátory výstupů  

Číslo indikátoru dle 
NČI 

Název indikátoru 

1 00 00 Počet podniků pobírajících podporu 

1 01 02 Počet podniků pobírajících granty 

1 04 00 Zvýšení zaměstnanosti v podporovaných podnicích 

1 01 05 Počet nových podniků, které dostávají podporu 

1 03 00 Soukromé investice odpovídající veřejné podpoře podniků (granty) 

1 04 03 Zvýšení zaměstnanosti v podporovaných podnicích se zaměřením na znevýhodněné skupiny 

Integrované/klíčové 

projekty MAS 

NE 
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Název specifického 

cíle strategie 

1.1 Zkvalitnění zázemí pro sociální služby a sociální podniky 

Název opatření  Opatření 1.1.3 Zlepšení podmínek pro bydlení 

Vazba na SC IROP SC 4.1: Posílení komunitně vedeného místního rozvoje za účelem zvýšení kvality života ve 

venkovských oblastech a aktivizace místního potenciálu 

SC 2.1: Zvýšení kvality a dostupnosti služeb vedoucí k sociální inkluzi  

Popis opatření Realizace opatření směřuje k podpoře rozvoje a kvality života všech skupin obyvatel a k podpoře místní 

ekonomiky. Specifický cíl bude naplňován prostřednictvím jediného investičního opatření, které je určeno 

pro specifické cílové skupiny z řad osob ohrožených sociálním vyloučením nebo sociálně vyloučených. 

Realizací opatření bude dosaženo kvalitnější a širší nabídky bydlení pro cílové skupiny z řad sociálně slabých, 

nebo ohrožených sociálním vyloučením osob. Bude realizováno cestou investičních projektů zaměřených na 

regeneraci a výstavbu sociálních bytů. Zdůvodnění potřebnosti viz analytická část bod 1.6.3 Komunitní 

plánování a strategická část str. 111. 

Cíl opatření CLLD  Cílem opatření je zkvalitnění podmínek místních obyvatel formou podpory rozvoje bytového fondu pro 

specifické cílové skupiny. 

Typy projektů Individuální projekty konečných příjemců financované v rámci výzev pro předkládání projektových 
žádostí vyhlašované MAS Jablunkovsko 

 sociální byty pro cílové skupiny definované v programovém dokumentu IROP 
 doprovodné venkovní úpravy (pouze jako doplňková aktivita, kterou nelze realizovat 

samostatně, např. zelené zdi a střechy, aleje, hřiště a parky realizovaných projektů) 

Příjemci podpory  obce  

 nestátní neziskové organizace  

 církve  

 církevní organizace  

Minimální a 

maximální výše 

způsobilých výdajů 

projektu 

50 tis. Kč – 5 mil. Kč (bude nastavena ve výzvě MAS) 

Míra 

spolufinancování 

95% celkových způsobilých výdajů projektu je hrazeno z EFRR  

5 % hradí příjemce 

Principy pro určení 

preferenčních 

kriterií 

Preferenční kritéria budou nastavena ve výzvě MAS 
 

Indikátory výsledků  

Číslo indikátoru dle 
NČI 

Název indikátoru 

5 53 20 

 
Průměrný počet osob využívajících sociální bydlení 

5 53 10 Nárůst kapacity sociálních bytů 
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Indikátory výstupů  

Číslo indikátoru dle 
NČI 

Název indikátoru 

5 53 01 Počet podpořených bytů pro sociální bydlení 

Integrované/klíčové 

projekty MAS 

NE 
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Název specifického 

cíle strategie 

1.2 Zkvalitnění podmínek pro vzdělávání a celoživotní učení 

Název opatření  Opatření 1.2.1: Podpora kvality a dostupnosti regionální infrastruktury pro vzdělávání a 

celoživotní učení  

Vazba na SC IROP SC 4.1: Posílení komunitně vedeného místního rozvoje za účelem zvýšení kvality života ve 

venkovských oblastech a aktivizace místního potenciálu 

SC 2.4: Zvýšení kvality a dostupnosti infrastruktury pro vzdělávání a celoživotní učení 

Popis opatření Realizace opatření směřuje k podpoře kvalitní infrastruktury regionálního školství. Opatření bude 

realizováno prostřednictvím investic do výstavby, přístavby, rekonstrukce, stavebních úprav a pořízení 

vybavení s důrazem na rozvoj klíčových kompetencí žáků a podpory zvýšení kapacit zařízení pro předškolní 

vzdělávání. Výstavba škol a školských zařízení je možná v předškolním vzdělávání pouze za předpokladu 

rozšiřování kapacit škol. Zdůvodnění potřebnosti viz analytická část bod 1.6.1 Školství a strategická část str. 

112. 

Cíl opatření CLLD  Cílem opatření je prostřednictvím kvalitní a dostupné infrastruktury zajistit rovný přístup ke vzdělávání a k 

získávání klíčových schopností, a tím zajistit reálnou uplatnitelnost na trhu práce. 

Typy projektů Individuální projekty konečných příjemců financované v rámci výzev pro předkládání projektových 
žádostí vyhlašované MAS Jablunkovsko 

 Podpora infrastruktury pro předškolní vzdělávání – podpora mateřských škol 

 Projekty zaměřené na zlepšení vybavenosti školských zařízení (přírodovědné učebny, 
učebny pro výuku cizích jazyků, apod.) – dle PD IROP – podpora infrastruktury pro 
vzdělávání v základních školách 

 

Příjemci podpory  školy a školská zařízení v oblasti předškolního, základního a středního vzdělávání a vyšší 
odborné školy a další subjekty podílející se na realizaci vzdělávacích aktivit  

 obce a organizace zřizované nebo zakládané obcemi  

 nestátní neziskové organizace  

 církve a církevní organizace  

 organizační složky státu a příspěvkové organizace organizačních složek státu 

Minimální a 

maximální výše 

způsobilých výdajů 

projektu 

50 tis. Kč – 5 mil. Kč (bude nastavena ve výzvě MAS) 

Míra 

spolufinancování 

95% celkových způsobilých výdajů projektu je hrazeno z EFRR  

5 % hradí příjemce 

Principy pro určení 

preferenčních 

kriterií 

 

 

Preferenční kritéria budou nastavena ve výzvě MAS 
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Indikátory výsledků 

Číslo indikátoru dle 
NČI 

Název indikátoru 

5 00 20 Podíl tříletých dětí umístěných v předškolním zařízení 

5 00 30 

 
Podíl osob předčasně opouštějících vzdělávací systém  

Indikátory výstupů 

Číslo indikátoru dle 
NČI 

Název indikátoru 

5 00 00 Počet podpořených vzdělávacích zařízení 

5 00 01 Kapacita podporovaných zařízení péče o děti nebo vzdělávacích zařízení 

Integrované/klíčové 

projekty MAS 

NE 
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Název specifického 

cíle strategie 

4.1 Rozvoj udržitelných forem dopravy 

Název opatření  Opatření 4.1.1 Podpora bezpečnosti a bezbariérovosti na komunikacích 

Vazba na SC IROP SC 4.1: Posílení komunitně vedeného místního rozvoje za účelem zvýšení kvality života ve 

venkovských oblastech a aktivizace místního potenciálu 

SC 1.2: Zvýšení podílu udržitelných forem dopravy 

Popis opatření Opatření navazuje na prvky udržitelné dopravy, které jsou důležitým faktorem pro funkční, 

bezpečný a ekonomický rozvoj regionu. Opatření bude realizováno především investičními projekty 

komplexně řešícími například bezpečnost provozu u škol, v nepřehledných místech (např. bezpečný 

přechod ve spojení s opravou nevyhovujícího stavu komunikace a osvětlením, včetně uzpůsobení 

komunikací pro tělesně postižené). Podporovány budou rovněž integrované projekty, jejichž cílem 

je jak zvýšení bezpečnosti a bezbariérovosti na komunikacích, tak propojení stávajících 

bezpečnostních prvků. Zdůvodnění potřebnosti viz analytická část bod 2.8. Dopravní infrastruktura a 

strategická část str. 129. 

Cíl opatření CLLD  Cílem opatření je snížení nehodovosti a především snížení počtu nehod za účasti cyklistů a chodců. 

Typy projektů Individuální projekty konečných příjemců financované v rámci výzev pro předkládání projektových 
žádostí vyhlašované MAS Jablunkovsko 

 Projekty zaměřené na bezpečnost na komunikacích 

 Uzpůsobení komunikací pro osoby tělesně postižené  

 bezbariérový přístup k zastávkám, zvuková a jiná signalizace pro nevidomé, přízpůsobení 
komunikací pro nemotorovou dopravu osobám s omezenou pohyblivostí nebo orientací 

 výstavba komunikací pro pěší ve spojení s bezpečnostními prvky 
 

 

Příjemci podpory  
 kraje  

 obce  

 dobrovolné svazky obcí  

 organizace zřizované nebo zakládané kraji  

 organizace zřizované nebo zakládané obcemi  

 organizace zřizované nebo zakládané dobrovolnými svazky obcí  

 provozovatelé dráhy nebo drážní dopravy podle zákona č. 266/1994 Sb., o drahách  

 dopravci ve veřejné linkové dopravě podle zákona č. 111/1994 Sb., o silniční dopravě  

 Ministerstvo dopravy ČR  

 subjekty zajišťující dopravní obslužnost, uvedené v § 8 odst. 1 zákona č. 194/2010 Sb., o 
veřejných službách v přepravě cestujících a o změně dalších zákonů, tedy stát, kraje a obce, 
pokud poskytují veřejné služby v přepravě cestujících samy, a dopravci, kteří jsou 
provozovateli veřejné linkové dopravy podle zákona č. 111/1994 Sb., o silniční dopravě, na 
základě smlouvy o veřejných službách v přepravě cestujících  

  

Minimální a 50 tis. Kč – 5 mil. Kč (bude nastavena ve výzvě MAS) 
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maximální výše 

způsobilých výdajů 

projektu 

Míra 

spolufinancování 

95% celkových způsobilých výdajů projektu je hrazeno z EFRR  

5 % hradí příjemce 

Principy pro určení 

preferenčních 

kriterií 

Preferenční kritéria budou nastavena ve výzvě MAS 
 

Indikátory výsledků 

 

Číslo indikátoru dle 
NČI 

Název indikátoru 

7 51 20 

 
Podíl veřejné osobní dopravy na celkových výkonech v osobní dopravě 

Indikátory výstupů 

Číslo indikátoru dle 
NČI 

Název indikátoru 

7 50 01 Počet realizací vedoucích ke zvýšení bezpečnosti v dopravě 

Integrované/klíčové 

projekty MAS 

NE 
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Název specifického 

cíle strategie 

4.1 Rozvoj udržitelných forem dopravy 

Název opatření  Opatření 4.1.2 Podpora provázanosti různých druhů dopravy 

Vazba na SC IROP SC 4.1: Posílení komunitně vedeného místního rozvoje za účelem zvýšení kvality života ve 

venkovských oblastech a aktivizace místního potenciálu 

SC 1.2: Zvýšení podílu udržitelných forem dopravy 

Popis opatření Realizace opatření směřuje ke snížení využívání automobilové dopravy ve prospěch šetrnějších způsobů 

dopravy a to především dopravy do zaměstnání. Opatření podporuje snížení zátěže životního prostředí ve 

smyslu snížení emisí, vibrací a hluku. Opatření bude realizováno investičními projekty zaměřenými na 

záchytná parkoviště. Zdůvodnění potřebnosti viz analytická část bod 2.8 Dopravní infrastruktura a 

strategická část str. 130. 

Cíl opatření CLLD  Cílem opatření je podpora provázanosti jednotlivých druhů dopravy 

Typy projektů Individuální projekty konečných příjemců financované v rámci výzev pro předkládání projektových 
žádostí vyhlašované MAS Jablunkovsko 

 Infrastruktura pro návaznost veřejné a osobní dopravy (park&ride,  záchytná parkoviště, 
apod.), 

 záchytná parkoviště pro motorová vozidla u přestupních terminálů. 
  

Příjemci podpory  kraje  

 obce  

 dobrovolné svazky obcí  

 organizace zřizované nebo zakládané kraji  

 organizace zřizované nebo zakládané obcemi  

 organizace zřizované nebo zakládané dobrovolnými svazky obcí  

 provozovatelé dráhy nebo drážní dopravy podle zákona č. 266/1994 Sb., o drahách  

 dopravci ve veřejné linkové dopravě podle zákona č. 111/1994 Sb., o silniční dopravě  

 Ministerstvo dopravy ČR  

 subjekty zajišťující dopravní obslužnost, uvedené v § 8 odst. 1 zákona č. 194/2010 Sb., o 
veřejných službách v přepravě cestujících a o změně dalších zákonů, tedy stát, kraje a obce, 
pokud poskytují veřejné služby v přepravě cestujících samy, a dopravci, kteří jsou 
provozovateli veřejné linkové dopravy podle zákona č. 111/1994 Sb., o silniční dopravě, na 
základě smlouvy o veřejných službách v přepravě cestujících 

Minimální a 

maximální výše 

způsobilých výdajů 

projektu 

50 tis. Kč – 5 mil. Kč (bude nastavena ve výzvě MAS) 

Míra 

spolufinancování 

95% celkových způsobilých výdajů projektu je hrazeno z EFRR  

5 % hradí příjemce 

 

Principy pro určení 

preferenčních 

Preferenční kritéria budou nastavena ve výzvě MAS 
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kriterií 

Indikátory výsledků  

Číslo indikátoru dle 
NČI 

Název indikátoru 

7 51 20  

 
Podíl veřejné osobní dopravy na celkových výkonech v osobní dopravě 
 

 

Indikátory výstupů  

Číslo indikátoru dle 
NČI 

Název indikátoru 

7 40 01 Počet vytvořených parkovacích míst 

Integrované/klíčové 

projekty MAS 

NE 
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Název specifického 

cíle strategie 

4.1 Rozvoj udržitelných forem dopravy 

Název opatření  Opatření 4.1.3 Doplnění sítě cyklotras a cyklostezek 

Vazba na SC IROP SC 4.1: Posílení komunitně vedeného místního rozvoje za účelem zvýšení kvality života ve 

venkovských oblastech a aktivizace místního potenciálu 

SC 1.2: Zvýšení podílu udržitelných forem dopravy 

Popis opatření Opatření směřuje k využití alternativních forem dopravy při cestách do zaměstnání, škol a za službami. 

Realizací opatření bude zvýšen podíl nemotorové dopravy na přepravních výkonech. Opatření bude 

realizováno investičními projekty zaměřenými na výstavbu a modernizaci cyklostezek a vymezených 

komunikací, na kterých je vyloučena automobilová doprava. Podpora bude směřovat především do 

komplexních řešení úseků cyklostezek a cyklotras navazujících na již existující síť cyklostezek a cyklotras. . 

Zdůvodnění potřebnosti viz analytická část bod 2.8 Dopravní infrastruktura a strategická část str. 131. 

Cíl opatření CLLD  Cílem opatření je zvýšení podílu nemotorové dopravy na přepravních výkonech 

Typy projektů Individuální projekty konečných příjemců financované v rámci výzev pro předkládání projektových 
žádostí vyhlašované MAS Jablunkovsko 

 Výstavba cyklotras v regionu 

 Doplnění chybějících úseků cyklostezek a cyklotras 

 Projekty cyklostezek a cyklotras ve spojení s bezpečnostními prvky, doprovodnou zelení, 
apod. 

 Podrobný rozpis aktivit bude uveden v Pravidlech pro žadatele a příjemce. 
 

 

Příjemci podpory  kraje  

 obce  

 dobrovolné svazky obcí  

 organizace zřizované nebo zakládané kraji  

 organizace zřizované nebo zakládané obcemi  

 organizace zřizované nebo zakládané dobrovolnými svazky obcí  

 provozovatelé dráhy nebo drážní dopravy podle zákona č. 266/1994 Sb., o drahách  

 dopravci ve veřejné linkové dopravě podle zákona č. 111/1994 Sb., o silniční dopravě  

 Ministerstvo dopravy ČR  

 subjekty zajišťující dopravní obslužnost, uvedené v § 8 odst. 1 zákona č. 194/2010 Sb., o 
veřejných službách v přepravě cestujících a o změně dalších zákonů, tedy stát, kraje a obce, 
pokud poskytují veřejné služby v přepravě cestujících samy, a dopravci, kteří jsou 
provozovateli veřejné linkové dopravy podle zákona č. 111/1994 Sb., o silniční dopravě, na 
základě smlouvy o veřejných službách v přepravě cestujících 

Minimální a 

maximální výše 

způsobilých výdajů 

projektu 

 

50 tis. Kč – 5 mil. Kč (bude nastavena ve výzvě MAS) 
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Míra 

spolufinancování 

95% celkových způsobilých výdajů projektu je hrazeno z EFRR  

5 % hradí příjemce 

Principy pro určení 

preferenčních 

kriterií 

Preferenční kritéria budou nastavena ve výzvě MAS 
 

 

Indikátory výsledků  

Číslo indikátoru dle 
NČI 

Název indikátoru 

7 63 10  

 
Podíl cyklistiky na přepravních výkonech 

Indikátory výstupů  

Číslo indikátoru dle 
NČI 

Název indikátoru 

7 61 00 Délka nově vybudovaných cyklostezek a cyklotras 

Integrované/klíčové 

projekty MAS 

NE 
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Název specifického 

cíle strategie 

5.2 Efektivní veřejná správa 

Název opatření  Opatření 5.2.1 Podpora rozvoje kvality poskytovaných služeb veřejné správy 

Vazba na SC IROP SC 4.1: Posílení komunitně vedeného místního rozvoje za účelem zvýšení kvality života ve 

venkovských oblastech a aktivizace místního potenciálu 

SC 3.3: Podpora pořizování a uplatňování dokumentů územního rozvoje 

Popis opatření Opatření směřuje do plánování a rozvoje institucí veřejné správy, jakožto jednoho ze základních pilířů 
rozvoje území a konkurenceschopnosti území. Opatření bude realizováno formou podpory zpracování 
územních studií řešících veřejnou infrastrukturu v regionu Jablunkovska. Zdůvodnění potřebnosti viz Analýza 
problémů a potřeb a strategická část str. 133. 

Cíl opatření CLLD  Cílem opatření je dosáhnout efektivnější výkon veřejné správy prostřednictvím tvorby dokumentů územního 
rozvoje 

Typy projektů Individuální projekty konečných příjemců financované v rámci výzev pro předkládání projektových 
žádostí vyhlašované MAS Jablunkovsko 

 Projekty zpracování územních studii zaměřených na veřejnou infrastrukturu 
 

Příjemci podpory  ORP v území regionu Jablunkovska 
 

Minimální a 

maximální výše 

způsobilých výdajů 

projektu 

50 tis. Kč – 5 mil. Kč (bude nastavena ve výzvě MAS) 

Míra 

spolufinancování 

95% celkových způsobilých výdajů projektu je hrazeno z EFRR  

5 % hradí příjemce 

Principy pro určení 

preferenčních 

kriterií 

Preferenční kritéria budou nastavena ve výzvě MAS 
 

Indikátory výsledků  

Číslo indikátoru dle 
NČI 

Název indikátoru 

9 02 10 

 
Plocha území pokrytá územním plánem, regulačním plánem a územní studii 

Indikátory výstupů  

Číslo indikátoru dle 
NČI 

Název indikátoru 

9 02 04 Počet územních studií – veřejná infrastruktura 
 
 

Integrované/klíčové 

projekty MAS 

NE 
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7.2. Fiche PRV 

Název fiche Investice do zemědělských podniků 

Vazba na článek Nařízení PRV Článek 17, odstavec 1., písmeno a) 

Vymezení Fiche 

stručný popis Fiche 
Cílem tohoto článku je podpora vedoucí ke zvýšení výkonnosti  

a udržitelnosti zemědělského podniku jako celku.  

vazba na cíle SCLLD 

Strategický cíl: 2 Podnikání - ekonomicky vyspělý a efektivní region 

Jablunkovska 

Specifický cíl: 2.1 Zvýšení konkurenceschopnosti regionu 

Opatření: 2.1.1 Podpora podnikatelských subjektů 

Oblasti podpory 

Podporovány budou hmotné a nehmotné investice v živočišné  

a rostlinné výrobě, investice do zemědělských staveb a technologií 

pro živočišnou a rostlinnou výrobu, investice ve školkařské 

produkci, investice na pořízení mobilních strojů pro zemědělskou 

výrobu, investice na pořízení peletovacích zařízení pro vlastní 

spotřebu zemědělského podniku. Podpořit nelze investice v 

oblasti rybolovu  

a včel, stejně tak jako pořízení kotlů na biomasu. Investice rovněž 

nesmí zahrnovat obnovu nosných konstrukcí vinic, jejich oplocení i 

oplocení sadů. 

Definice příjemce dotace Zemědělský podnikatel 

Výše způsobilých výdajů 
min. 50 tis. Kč 

max. 5 mil. Kč 

Preferenční kritéria 

1. Zaměstnanost - preferovány budou projekty vytvářející nová 

pracovní místa a projekty realizovány v obcích, ve kterých je vyšší 

míra nezaměstnanosti. 

2. Inovace - preferovány budou projekty, které budou nést 

charakter inovací a nových přístupů. 

3. Místní soudržnost - preferovány budou projekty spjaté s 

místním regionem formou využívání místních zdrojů, partnerství, 

ovlivňující místní obyvatelstvo, životní prostředí a podobně. 

4. Efektivnost vynaložených prostředků –preferovány budou 
projekty mimo jiné se zkrácenou dobou realizace 
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Indikátory výstupu 

číslo 93701 

název Počet podpořených podniků/příjemců 

výchozí stav 0 

hodnota pro mid.term (r. 2018)  1 

cílový stav  2 

Indikátory výsledků 

číslo 94800 

název Pracovní místa vytvořená v rámci podpořených projektů (LEADER) 

výchozí stav  0 

hodnota pro mid.term (r. 2018)  0,5 

cílový stav  1,5 
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Název Fiche Zpracování a uvádění na trh zemědělských produktů 

Vazba na článek Nařízení PRV Článek 17, odstavec 1., písmeno b) 

Vymezení Fiche 

stručný popis Fiche 

Cílem tohoto článku je podpora investic ovlivňujících zpracování, 

uvádění na trh i rozvoje zemědělských produktů řazených v příloze  

I Smlouvy o fungování EU či bavlny s výjimkou produktů rybolovu 

a akvakultury, přičemž výstupem procesu produkce může být 

produkt, na nějž se uvedená příloha nevztahuje. 

vazba na cíle SCLLD 

Strategický cíl: 2 Podnikání - ekonomicky vyspělý a efektivní region 

Jablunkovska 

Specifický cíl: 2.1 Zvýšení konkurenceschopnosti regionu 

Opatření: 2.1.2 Podpora regionální produkce a místních tradic 

Oblasti podpory 

Podporovány budou hmotné a nehmotné investice týkající se 

zpracování zemědělských produktů a jejich uvádění na trh. 

Způsobilé výdaje jsou investice do výstavby a rekonstrukce budov 

včetně nezbytných manipulačních ploch, pořízení strojů, nástrojů 

a zařízení pro zpracování zemědělských 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 produktů, investice související s 

uváděním zemědělských apotravinářských produktů na trh 

(včetně investic do marketingu) a investice do zařízení na čištění 

odpadních vod ve zpracovatelském provozu. Vrámci této Fiche 

nelze podpořit investice týkající se zpracování produktů rybolovu 

a výroby medu a dále v případě zpracování vinných hroznů 

technologie, které obsahují: dřevěný sud nebo uzavřenou 

dřevěnou nádobu na výrobu vína o objemu nejméně 600 litrů, 

speciální kvasnou nádobu s aktivním potápěním matolinového 

klobouku pro výrobu červených vín nebo cross-flow filtr na víno, 

ve kterém je víno přiváděno na membránu tangenciálně a určitý 

objem vína prochází membránou jako filtrát a zbývající pokračuje 

podél membrány s odfiltrovanými nečistotami. 

 

Definice příjemce dotace Zemědělský podnikatel, výrobce potravin, výrobce krmiv nebo jiné 

subjekty aktivní ve zpracování, uvádění na trh a vývoji 
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zemědělských produktů uvedených v příloze I Smlouvy o 

fungování EU jako vstupní produkt. 

Výše způsobilých výdajů 
min. 50 tis. Kč 

max. 5 mil. Kč 

Preferenční kritéria 

1. Zaměstnanost - preferovány budou projekty vytvářející nová 

pracovní místa a projekty realizovány v obcích, ve kterých je vyšší 

míra nezaměstnanosti. 

2. Inovace - preferovány budou projekty, které budou nést 

charakter inovací a nových přístupů. 

3. Místní soudržnost - preferovány budou projekty spjaté s 

místním regionem formou využívání místních zdrojů, partnerství, 

ovlivňující místní obyvatelstvo, životní prostředí a podobně. 

4. Efektivnost vynaložených prostředků –preferovány budou 
projekty mimo jiné se zkrácenou dobou realizace 

 

Indikátory výstupu  

číslo 93701 

název Počet podpořených podniků/příjemců 

výchozí stav 0 

hodnota pro mid.term (r. 2018)  1 

cílový stav  1 

Indikátory výsledků 

číslo 94800 

název Pracovní místa vytvořená v rámci podpořených projektů (LEADER) 

výchozí stav  0 

hodnota pro mid.term (r. 2018)  0,5 

cílový stav  0,5 
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Název Fiche 
Podpora investic na založení nebo rozvoj nezemědělských 

činností 

Vazba na článek Nařízení PRV Článek 19, odstavec 1., písmeno b) 

Vymezení Fiche 

stručný popis Fiche 
Cílem tohoto článku je podpora investic na založení a rozvoj 

nezemědělských činností. 

vazba na cíle SCLLD 

Strategický cíl: 2 Podnikání - ekonomicky vyspělý a efektivní region 

Jablunkovska 

Specifický cíl: 2.1 Zvýšení konkurenceschopnosti regionu 

Opatření: 2.1.4 Podpora investic nezemědělského charakteru 

Oblasti podpory 

Podporovány budou investice do vybraných nezemědělských 
činností dle Klasifikace ekonomických činností (CZ - NACE): C 
(Zpracovatelský 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 rezervační 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 počítačů a výrobků pro 
osobní potřebu a převážně pro domácnost) a S96 (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 neuvedené 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 pohostinství) mohou být 
realizovány pouze ve vazbě na venkovskou turistiku a ubytovací 
kapacitu. 
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Definice příjemce dotace 
Podnikatelské subjekty (FO a PO) - mikropodniky a malé podniky  

ve venkovských oblastech, jakož i zemědělci. 

Výše způsobilých výdajů 
min. 50 tis. Kč 

max. 5 mil. Kč 

Preferenční kritéria 

1. Zaměstnanost - preferovány budou projekty vytvářející nová 

pracovní místa a projekty realizovány v obcích, ve kterých je vyšší 

míra nezaměstnanosti. 

2. Inovace - preferovány budou projekty, které budou nést 

charakter inovací a nových přístupů. 

3. Místní soudržnost - preferovány budou projekty spjaté  

s místním regionem formou využívání místních zdrojů, partnerství, 

ovlivňující místní obyvatelstvo, životní prostředí a podobně. 

4. Efektivnost vynaložených prostředků –preferovány budou 
projekty mimo jiné se zkrácenou dobou realizace 

 

Indikátory výstupu  

číslo 93701 

název Počet podpořených podniků/příjemců 

výchozí stav 0 

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) 0,5 

cílový stav  1,5 
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Název Fiche Neproduktivní investice v lesích 

Vazba na článek Nařízení PRV Článek 25 

Vymezení Fiche 

stručný popis Fiche 

Cílem tohoto článku je podpora investic vedoucích ke zvyšování 

environmentálních a společenských funkcí lesa podporou činností 

využívajících společenského potenciálu lesů.  

vazba na cíle SCLLD 

Strategický cíl: 5 Prostředí - zdravé a funkční Jablunkovsko 

Specifický cíl: 5.1 Ochrana životního prostředí 

Opatření: 5.1.1 Ochrana lesních porostů 

Oblasti podpory 

Podporovány budou projekty zaměřené na posílení rekreační funkce 

lesa v podobě značení, výstavby a rekonstrukce stezek pro turisty  

do šíře 2 metrů, značení  významných přírodních prvků, výstavby 

herních a naučných prvků, fitnes prvků. Podporovány budou též 

aktivity vedoucí k usměrňování návštěvnosti (odpočinková 

stanoviště, přístřešky, informační tabule, závory). Realizovat lze také 

opatření k údržbě lesního prostředí, např. zařízení k odkládání 

odpadků a opatření k zajištění bezpečnosti návštěvníků lesa, např. 

mostky, lávky, zábradlí, stupně. Projekty musí být realizovány na 

PUPFL s výjimkou zvláště chráněných území a oblastí Natura 2000. 

Žadatel na PUPFL, na které žádá o podporu, hospodaří podle 

platného lesního hospodářského plánu, nebo podle převzaté platné 

lesní hospodářské osnovy. 

  

Definice příjemce dotace 
Soukromí a veřejní držitelé lesů a jiné soukromoprávní  

a veřejnoprávní subjekty a jejich sdružení. 

Výše způsobilých výdajů 
min. 50 tis. Kč 

max. 5 mil. Kč 

Preferenční kritéria 

1. Inovace - preferovány budou projekty, které budou nést 

charakter inovací a nových přístupů. 

2. Místní soudržnost - preferovány budou projekty spjaté s místním 

regionem formou využívání místních zdrojů, partnerství, ovlivňující 

místní obyvatelstvo, životní prostředí a podobně. 

3. Efektivnost vynaložených prostředků –preferovány budou 
projekty mimo jiné se zkrácenou dobou realizace  
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Indikátory výstupu  

číslo 92702 

název Počet podpořených operací (akcí) 

výchozí stav 0 

hodnota pro mid.term (r. 2018)  0 

cílový stav  1 

Indikátory výstupu  

číslo 93001 

název Celková plocha (ha) 

výchozí stav 0 

hodnota pro mid.term (r. 2018)  0 

cílový stav  0,05 
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Název Fiche Činnosti spolupráce v rámci iniciativy LEADER 

Vazba na článek Nařízení PRV Článek 44 

Vymezení Fiche 

stručný popis Fiche 

Cílem tohoto článku je podpora projektů vykazujících hodnotu 

přidanou spoluprací. Výstupů projektu by bez této spolupráce 

nebylo možné dosáhnout. MAS může spolupracovat s různými 

partnerstvími, způsobilé výdaje vznikají ovšem pouze spoluprací  

s MAS, jejíž SCLLD byla schválena z Programu rozvoje venkova. 

vazba na cíle SCLLD 

 Strategický cíl 3 Spolupráce – stabilní a spolupracující region 

Specifický cíl 3.1 – Rozvoj a umocňování partnerství MAS 

Jablunkovsko 

Opatření 3.1.1 – Podpora projektů spolupráce a výměny zkušeností 

Oblasti podpory 

Podporováno bude spolupráce zabývající se tématy definovanými  

v SCLLD MAS formou měkkých akcí formou pořádání konferencí, 

festivalů, workshopů, exkurzí, výstav, přenosů příkladů správné 

praxe, včetně produktů s tím spojených (publikace, brožury, letáky 

apod.). Hmotné a nehmotné investice včetně stavebních úprav lze 

realizovat pouze při zajištění odbytu místní produkce včetně 

zavedení značení místních výrobků a služeb, při činnostech 

souvisejících se vzděláváním či investice do informačních a 

turistických center. Musí být ovšem provozovány spolupracujícími 

subjekty. Investice mohou být realizovány pouze takové, které bude 

provozovat po celou dobu lhůty vázanosti projektu na účel samotná 

MAS. Způsobilé jsou i výdaje na technickou podporu projektů 

spolupráce, ovšem maximálně do výše 10 % z alokace přidělené 

MAS na realizaci projektů spolupráce. 

Definice příjemce dotace 

Příjemcem dotace může být pouze MAS, jejíž SCLLD byla schválena 

PRV. Spolupráce může být navázána s jakoukoli MAS (zahraniční,  

se schválenou SCLLD z PRV i neschválenou SCLLD z PRV), skupinou 

místních veřejných a soukromých partnerů na venkovském území, 

která provádí strategii místního rozvoje v rámci EU či mimo ni  

a skupinou místních veřejných a soukromých partnerů na jiném než 

venkovském území, která provádí strategii místního rozvoje v rámci 

EU. 

Výše způsobilých výdajů 
min. 50 tis. Kč 

max. 5 mil. Kč 
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Indikátory výstupu  

číslo 92501 

název Celkové veřejné výdaje (O.1) 

výchozí stav (EUR) 0 

hodnota pro mid.term (r. 2018)  není nutno stanovovat 

cílový stav (EUR) 28 948,00 
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8. Vazba na horizontální témata 

Strategie MAS Jablunkovsko z velké většiny bude vůči horizontálním tématům neutrální. 

Očekávané aktivity týkající projektů realizovaných prostřednictví programových rámců IROP a PRV 

budou neutrální jak z pohledu rovných příležitostí, tak z pohledu udržitelného rozvoje. Programové 

rámce IROP – jedná se o malé projekty investičního charakteru. Realizace projektů mohou mírně 

ovlivnit rovné příležitosti v pozitivním slova smyslu v oblastech tvorby zázemí pro sociální služby, 

vybavení školských zařízení, nebo vzniku a rozvoji sociálních podniků. Udržitelný rozvoj může být 

nepatrně pozitivně ovlivněn v oblasti dopravních projektů. 

 

Fiche PRV – v této oblasti podpory se bude jednat o malé projekty, které obdobně jako 

v případě IROP mohou mírně pozitivně ovlivnit rovné příležitosti (tvorba nových pracovních míst). 

Vůči kriteriu udržitelného rozvoje pak projekty realizované v rámci fichí PRV budu neutrální.Realizací 

projektů nedojde ke zhoršení stávajícího stavu a k negativnímu ovlivnění kriteria rovných příležitostí 

ani udržitelného rozvoje.  

 

9. Opatření pro monitoring a vyhodnocování realizace strategie 

 Cílem průběžného monitorování je vyhodnocování akčního plánu tak, aby bylo možno 

průběžně reagovat na změny a operativně přijímat nezbytná opatření k nápravě a ke změnám. Jedná 

se o nezbytný nástroj pro úspěšnou implementaci SCLLD v regionu. 

Monitoring bude probíhat ve třech navazujících etapách: 

 monitorování projektů konečných příjemců 

 monitorování realizace strategie 

 podávání zpráv o naplňování strategie řídícím orgánům 

 

 Průběžně budou sledovány zvolené monitorovací indikátory akčního plánu a v něm 

obsažených programových rámců. 

Základní aktivity nutné pro monitoring: 

 monitoring jednotlivých realizovaných projektů konečných příjemců 
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 sledování naplňování akčního plánu a vněm obsažených programových rámců 

 poskytování informací nezbytných pro řízení a naplňování strategie 

 zpracovávání pololetních, ročních zpráv o naplňování SCLLD 

 přijímání nápravných opatření řídícím orgánem MAS 

 přijímání změn akčních plánů. 

 Monitoring bude probíhat v elektronickém prostředí MS2014+ a v souladu se stanovenými 

metodikami a postupy pro vyhodnocování integrovaných strategii. 

 MAS prostřednictvím elektronického nástroje podává 2x ročně zprávu o naplňování strategie 

řídícímu orgánu. V rámci zpráv lze navrhnout případné změny. 

 Zpráva o plnění strategie bude obsahovat i informace o celkovém kontextu strategie v rámci 

strategií dotčeného území. Součástí Zprávy bude přehled vývoje realizace strategie, schválených  

a realizovaných projektů a plnění podmínek strategie včetně plnění indikátorů, dodržení 

harmonogramu a finančního plánu. Monitoring a hodnocení strategii bude probíhat v souladu 

s povinnými postupy a metodikami řídících orgánů. 

 Důležitou rolí MAS je vytvořit prostředí, kde je možné budování komunitního způsobu 

rozhodování a života. Podílet se přímo na plánování aktivit, rozvoje, rozhodování v obci, regionu,  

kde člověk žije, je silný motivační prvek, který pomáhá uskutečnit často dříve neprůchodné a 

zlepšující návrhy. MAS, která je schopna přispívat k rozvoji v území, ve kterém působí, by měla mít 

profesionální zázemí, kvalifikovanou podporu a především důvěru místních obyvatel.  

Jako předpoklad pro naplnění strategického plánu je pak vyžadována (a potřebná) odpovídající 

kvalita struktura k přerozdělování finančních prostředků.  

 K tomuto je potřeba provádět hodnocení nejen tvrdých monitorovacích ukazatelů, tedy 

ukazatelů, které lze objektivně zjistit, ale i hodnocení přidané hodnoty působnosti MAS v regionu. 

V této úrovni budou probíhat ankety spokojenosti s činností MAS Jablunkovsko mezi jednotlivými 

aktéry v regionu a širokou veřejností. Získaná data ve spojení s hodnocením „tvrdých“ indikátorů  

pak budou komplexní a bude možno vyhodnotit skutečnou potřebnost MAS Jablunkovsko v regionu.  

 

 



 

 178 

Seznam tabulek 

Tab. 1:  Struktura cílů, specifických cílů a opatření 

Tab. 2: Způsob realizace opatření 1.1.1: Podpora rozvoje sociální infrastruktury 

Tab. 3:  Způsob realizace opatření: 1.1.2: Podpora rozvoje infrastruktury pro sociální podnikání 

Tab. 4: Způsob realizace opatření 1.1.3: Zlepšení podmínek pro bydlení 

Tab. 5: Způsob realizace opatření: 1.2.1: Podpora kvality a dostupnosti regionální infrastruktury  

pro vzdělávání a celoživotní učení 

Tab. 6: Způsob realizace opatření 2.1.1 Podpora podnikatelských subjektů 

Tab. 7: Způsob realizace opatření 2.1.2 Podpora regionální produkce a místních tradic 

Tab. 8: Způsob realizace opatření 2.1.3 Podpora zázemí pro tvorbu nových pracovních míst na místní 

úrovni 

Tab. 9: Způsob realizace opatření 2.1.4 Podpora investic nezemědělského charakteru 

Tab. 10: Způsob realizace opatření 3.1.1 Podpora projektů spolupráce a výměny zkušeností 

Tab. 11: Způsob realizace opatření 3.1.2 Podpora vytváření partnerství při řízení rozvoje regionu 

Tab. 12: Způsob realizace opatření 3.2.1 Podpora aktivit pro rozvoj sítě sociálních služeb a sociálního 

podnikání 

Tab. 13: Způsob realizace opatření 3.2.2 Podpora aktivit pro rozvoj regionálního školství 

Tab. 14: Způsob realizace opatření 3.2.3 Podpora aktivit řízení místního rozvoje 

Tab. 15: Způsob realizace opatření 3.2.4 Podpora aktivit na ochranu životního prostředí 

Tab. 16: Způsob realizace opatření 4.1.1 Podpora bezpečnosti a bezbariérovosti na komunikacích 

Tab. 17: Způsob realizace opatření 4.1.2 Podpora provázanosti různých druhů dopravy 

Tab. 18: Způsob realizace opatření 4.1.3 Doplnění sítě cyklotras a cyklostezek 

Tab. 19: Způsob realizace opatření 5.1.1 Ochrana lesních porostů 

Tab. 20: Způsob realizace opatření 5.1.2 Zlepšování stavu krajiny 

Tab. 21: Způsob realizace opatření 5.2.1 Podpora rozvoje kvality poskytovaných služeb veřejné správy 



 

 179 

 

Seznam obrázků 

Obr. 1: Základní pilíře strategie MAS Jablunkovsko 

Obr. 2: Strategické cíle strategie MAS Jablunkovsko 

Obr. 3: Prioritní oblasti strategie MAS Jablunkovsko 

Obr. 4: Provázanost strategie MAS Jablunkovsko se státní a krajskou strategií 

Obr. 5: Provázanost strategie MAS Jablunkovsko s obecními strategiemi 

Obr. 6: Začlenění obcí do dobrovolných svazků obcí 

Obr. 7: Provázanost strategie MAS Jablunkovsko s dokumenty na úrovni mikroregionů a dalších 

institucí 

 

 



 

 180 

III.Implementační část 
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1. Popis řízení včetně řídící a realizační struktury MAS  

 V níže uvedeném textu jsou vytaženy hlavní kompetence a postup usnášení jednotlivých 

orgánů ze stanov Místní akční skupiny Jablunkovsko. Nejedná se o kompletní znění stanov. 

Obr. 1: Organizační struktura MAS Jablunkovsko 

Zdroj: Vlastní zpracování 

1.1 Valná hromada 

 Valná hromada je nejvyšším orgánem spolku. Valná hromada se schází nejméně 1x ročně  

a dále tehdy, požádali o to nejméně třetina členů spolku. Valná hromada je usnášeníschopná,  

je-li na ní přítomna nadpoloviční většina členů spolku. Valná hromada je tvořena všemi přítomnými 

členy spolku na valné hromadě, přičemž veřejný sektor ani žádná ze zájmových skupin nesmí na valné 

hromadě mít více než 49 % hlasovacích práv. V případě potřeby splnění této podmínky bude 

proveden přepočet hlasů, případně losování, kdo z členů zájmové skupiny bude hlasovat. Valná 

hromada přijme rozhodnutí, pokud souhlasí většina přítomných členů MAS Jablunkovsko.  

Ke schválení přijetí nového člena nebo vyloučení člena spolku je třeba souhlas 2/3 (dvě třetiny) 
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dosavadních členů spolku. K rozhodnutí o zrušení spolku nebo o vstupu spolku do další právnické 

osoby je třeba souhlas 2/3 (dvě třetiny) většiny hlasů všech členů spolku. Každý člen má jeden hlas. 

Jednání (dále také „zasedání“) valné hromady se účastní člen osobně (u fyzické osoby) nebo člen 

statutárního orgánu člena spolku (u právnické osoby) nebo člen spolku zmocní fyzickou osobu,  

která ho na jednání valné hromady bude zastupovat, přičemž jedna fyzická osoba může zastupovat 

na jednání valné hromady pouze jednoho člena. Zmocnění osoby k zastupování člena spolku na valné 

hromadě musí být uděleno na základě písemné plné moci. Toto zmocnění může člen spolku kdykoliv 

odvolat.  

Do působnosti valné hromady patří: 

a) rozhodovat o přeměně (fúzi, rozdělení, změně právní formy) a zrušení spolku, 

b) rozhodovat o změně stanov spolku, 

c) schvalovat jednací řád valné hromady, 

d) schvalovat další vnitřní předpisy spolku, pokud tato pravomoc není právním řádem nebo 

rozhodnutím valné hromady svěřena jinému orgánu spolku, 

e) schvalovat výroční zprávu o činnosti a hospodaření spolku, 

f) schvalovat roční účetní závěrku spolku, 

g) schvalovat rozpočet spolku, 

h) stanovovat výši a termín splatnosti ročních členských příspěvků, 

i) zřizovat orgány spolku: programový výbor, kontrolní komisi, výběrovou komisi,  

j) určovat pravomoci a působnost orgánů MAS Jablunkovsko a  určovat způsob jednání orgánů  

MAS Jablunkovsko, 

k) volit a odvolávat členy programového výboru, výběrové komise a kontrolní komise a určovat 

počet jejich členů, pokud jej neuvádí tyto stanovy, a také   způsob volby a odvolání členů 

orgánů MAS Jablunkovsko, 

l) rozhodovat o vstupu a vystoupení spolku do/z jiné právnické osoby, 

m) rozhodovat o přijetí a vyloučení členů s výjimkou uvedenou v čl. VII bodu 6. těchto stanov, 

kdy přijetí nového člena bude v kompetenci programového výboru a valná hromada následně 

přijetí tohoto člena programovým výborem schválí, 

n) schvalovat analytickou a návrhovou část strategie komunitně vedeného místního rozvoje, 

o) schvalovat způsob hodnocení a výběru projektů, zejména výběrová kritéria pro výběr 

projektů, 

p) brát na vědomí zprávy programového výboru, výběrové komise a kontrolní komise, 

q) distribuovat veřejné finanční prostředky a nést odpovědnost za distribuci veřejných 

prostředků a provádění SCLLD na území Jablunkovska. 
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 Z rozhodnutí valné hromady mohou být jmenováni čestní členové spolku z řad významných 

osobností, které souhlasí a podporují cíle programovým výborem spolku. Čestní členové mají právo 

se účastnit jednání valné hromady spolku bez hlasovacího práva. 

1.2 Programový výbor 

 Programový výbor zejména odpovídá za přípravu strategie (pro programové období  

2014-2020) a dozor u zajištění nad její realizací. Programový výbor má 5 členů. Členy programového 

výboru volí valná hromada z členů spolku.  Zvoleného člena spolku, který je právnickou osobou, 

zastupuje fyzická osoba, která musí být svéprávná a bezúhonná (ve smyslu právního předpisu 

upravujícího živnostenské podnikání) a která je členem statutárního orgánu člena spolku nebo  

je fyzickou osobou zmocněnou členem spolku. Členové programového výboru nesmí být současně 

členy kontrolní komise nebo členy výběrové komise, nebo fyzické osoby zastupující členy kontrolní 

komise nebo fyzické osoby zastupující členy výběrové komise. Složení členů programového výboru 

musí splňovat podmínku, že veřejný sektor ani žádná ze zájmových skupin nepředstavuje více  

než 49 % hlasovacích práv v programovém výboru. Při rozhodování má každý člen jeden hlas.  

 Programový výbor je usnášeníschopný, je-li přítomna nadpoloviční většina členů. Pro přijetí 

rozhodnutí je třeba souhlasu většiny přítomných. Funkční období členů programového výboru  

je tříleté. Opakované zvolení je možné. Programový výbor ze svých členů na prvním zasedání zvolí 

předsedu a místopředsedu programového výboru. Předseda svolává a řídí zasedání programového 

výboru. V jeho nepřítomnosti jej zastupuje místopředseda. Pokud není obsazena funkce předsedy  

či místopředsedy, svolává a řídí zasedání programového výboru jeden z jeho členů do doby zvolení 

předsedy či místopředsedy. Zasedání programového výboru se svolává nejméně 7 dnů před jeho 

konáním a minimálně 1 x za 2 měsíce. Předseda nebo místopředseda programového výboru zastupují 

spolek navenek a jednají jménem spolku každý samostatně v souladu se stanovami spolku, 

usneseními valné hromady a programového výboru. Podepisování za spolek se děje následujícím 

způsobem, že k názvu spolku připojí svůj podpis předseda programového výboru  

nebo místopředseda programového výboru. Při rozhodnutí, jehož předmětem je vznik závazků  

s plněním ve finančním vyjádření přesahujícím částku 50.000,- Kč, k platnosti právních úkonů je třeba 

podpisu minimálně dvou členů programového výboru, v tom jeden podpis musí připojit předseda 

nebo místopředseda programového výboru. Ke splnění některých úkolů nebo k zajištění dlouhodobé 

specializované činnosti může programový výbor zřizovat odborné pracovní skupiny a stanovovat 

způsob jednání, svolávání a přijímání členů apod. 
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Do působnosti programového výboru zejména patří: 

a) volit a odvolávat předsedu a místopředsedu z řad svých členů, 

b) jmenovat a odvolávat ředitele, stanovovat mu mzdu a plnit vůči němu zaměstnavatelské 

funkce vyplývající z pracovně právních předpisů (např. vznik a zánik pracovního poměru), 

c)  zpracovávat návrh způsobu hodnocení a výběru projektů vč. příslušných kritérií (v rámci 

činnosti spolku dle článku IV. odst. 3. písm. b) těchto stanov), který předkládá valné 

hromadě ke schválení, 

d) schvalovat výzvy k podávání žádostí o podporu projektů resp. dotace, 

e) vybírat projekty k realizaci a stanovovat výši alokace finančních prostředků na projekty  

 na základě návrhu výběrové komise (v rámci činnosti spolku dle článku IV. odst. 3 písm.  

 b) těchto stanov), 

f)  svolávat valnou hromadu minimálně jedenkrát ročně, 

g) přijímat nové členy spolku za podmínek článku VII. odst. 5 těchto stanov, 

h) schvalovat implementační část strategie komunitně vedeného místního rozvoje  

a schvalovat změny strategie komunitně vedeného místního rozvoje, 

i)  zajišťovat obchodní vedení spolku, 

j)  zajišťovat řádné vedení předepsané evidence a účetnictví a informovat členy o věcech 

spolku. 

 Působnost programového výboru, jeho postavení, vnitřní uspořádání může být dále 

specifikováno v jednacím řádu tohoto orgánu. 

1.3 Výběrová komise 

 Výběrová komise je zvláštním orgánem spolku. Tato komise zabezpečuje vyhodnocení  

a výběr projektů v rámci činnosti spolku dle článku lV. odst. 3. písm. stanov ve formě doporučení 

programovému výboru. Výběrová komise má nejméně 7 členů. Počet členů určuje valná hromada 

spolku. ČIeny výběrové komise volí valná hromada z členů spolku nebo jiných osob, které na území 

Jablunkovsko prokazatelně místně působí a byly doporučeny členem spolku. Je-li členem výběrového 

orgánu právnická osoba, zmocní fyzickou osobu, aby ji v orgánu zastupovala, jinak právnickou osobu 

zastupuje člen jejího statutárního orgánu. Je-li členem výběrového orgánu fyzická osoba, musí být 

svéprávná a bezúhonná (ve smyslu právního předpisu upravujícího živnostenské podnikání). Je-li 

členem právnická osoba, musí tuto podmínku splňovat fyzická osoba, která danou právnickou osobu 

zastupuje. Jedna fyzická osoba může ve výběrové komisi zastupovat pouze jednu osobu tj. sebe nebo 

jednu právnickou osobu.  
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 Funkční období členů je stanoveno na dobu jednoho roku, pokud valná hromada nestanoví 

kratší dobu. Opakované zvolení je možné. Členy výběrové komise a fyzické osoby zastupující tyto 

členy nesmí být členové programového výboru nebo členové kontrolní komise nebo fyzické osoby 

zastupující členy programového výboru nebo fyzické osoby zastupující členy kontrolní komise. Složení 

členů výběrové komise musí splňovat podmínku, že veřejný sektor ani žádná ze zájmových skupin 

nepředstavuje více než 49 % hlasovacích práv ve výběrové komisi. Při rozhodování je hlasovací právo 

členů výběrové komise rovné. Výběrová komise je usnášeníschopná, je-li přítomna nadpoloviční 

většina členů. Pro přijetí rozhodnutí je potřeba souhlasu většiny přítomných. Výběrová komise  

ze svých řad volí předsedu výběrové komise. Předseda svolává a řídí její zasedání. Pokud není zvolen 

předseda výběrové komise, svolává a řídí zasedání do okamžiku zvolení předsedy výběrové komise, 

předseda programového výboru nebo jím nebo programovým výborem pověřená osoba. Zasedání 

výběrové komise se svolává nejméně 7 dnů před jeho konáním. 

 

Do působnosti výběrové komise zejména patří:  

a) volit a odvolávat předsedu výběrové komise, 

b) provádět předvýběr projektů na základě objektivních kritérií, navrhnout jejich pořadí podle 

přínosu těchto projektů k plnění záměrů a cílů SCLLD. 

c) předkládat návrh způsobu hodnocení a výběrů projektů programovému výboru. 

 

 Působnost výběrové komise, její postavení, vnitřní uspořádání může být dále specifikováno  

v jednacím řádu tohoto orgánu. 

 

1.4 Kontrolní komise 

 Kontrolní komise je kontrolním orgánem spolku. Kontrolní komise má 3 členy. Členy kontrolní 

komise volí valná hromada z členů spolku. Zvoleného člena spolku, který je právnickou osobu, 

zastupuje fyzická osoba. Tato fyzická osoba je členem statutárního orgánu člena spolku nebo fyzickou 

osobou zmocněnou členem spolku.  Funkční období členů kontrolní komise je tříleté. Opakované 

zvolení je možné. Členy kontrolní komise a fyzické osoby zastupující tyto členy nesmí být členové 

programového výboru nebo členové výběrové komise nebo fyzické osoby zastupující členy 

programového výboru nebo fyzické osoby zastupující členy výběrové komise, ředitel a další 

zaměstnanci spolku. Kontrolní komise ze svých řad volí předsedu kontrolní komise a odvolává ho. 

Předseda svolává a řídí její zasedání. Pokud není zvolen předseda kontrolní komise, svolává a řídí 

zasedání do okamžiku zvolení předsedy, předseda programového výboru nebo programovým 

výborem pověřená osoba. Zasedání kontrolní komise se svolává nejméně 7 dnů před jeho konáním. 
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 Kontrolní komise je usnášeníschopná, je-li přítomna nadpoloviční většina členů. Pro přijetí 

rozhodnutí je třeba souhlasu většiny přítomných. 

 

Do působnosti kontrolní komise patří zejména: 

a) projednávat a doporučovat valné hromadě ke schválení výroční zprávu o činnosti  

a hospodaření spolku, 

b) dohlížet na to, že spolek vyvíjí činnost v souladu se stanovami, zákony, platnými pravidly, 

standardy MAS a SCLLD, 

c) nahlížet do účetních knih a jiných dokladů spolku týkající se činnosti spolku a kontrolovat tam 

obsažené údaje, 

d) kontrolovat dodržování stanov a vnitřních předpisů spolku, 

e) kontrolovat účelné hospodaření spolku, 

f) svolávat mimořádné jednání valné hromady a programového výboru, jestliže to vyžadují 

zájmy spolku, 

g) kontrolovat metodiku způsobu výběru projektů spolku a její dodržování, včetně vyřizování 

odvolání žadatelů proti výběru spolku, 

h) provádět monitoring a hodnocení SCLLD (zpracovává a předkládá ke schválení 

rozhodovacímu orgánu indikátorový a evaluační plán SCLLD). 

 

 Kontrolní komise předkládá jedenkrát ročně svoji zprávu valné hromadě o výsledcích své 

kontrolní činnosti. Působnost kontrolní komise, její postavení, vnitřní uspořádání může být dále 

specifikováno v jednacím řádu tohoto orgánu. 
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2. Vyhlašování a příprava výzev MAS 

 Projektový manažer MAS Jablunkovsko připravuje znění výzvy k předkládání žádostí o dotace 

do MAS Jablunkovsko, dále jen „výzva“.  Výzva musí být kolová. V případě potřeby specifické odborné 

znalosti pro vytvoření některé části výzvy je možné na přípravu přizvat odborníka dané problematiky. 

Odborník se podílí na zpracování výzvy prostřednictvím konzultací s daným projektovým manažerem.  

Stanoviska odborníka jsou nezávazná.  Za tyto služby přináleží odborníkovi odměna.  Odměna může 

být vyplacena na základě dohody o provedení práce. Maximální hodinová sazba je pro tyto účely 

nastavena na hodnotě 300,-Kč za hodinu. Projektový manažer připravuje podklady pro programový 

výbor, který zpracovává návrh způsobu hodnocení a výběru projektů včetně příslušných kritérií. 

Navržená kritéria musí obsahovat také posuzování souladu projektů se strategií MAS. Návrh na výzvu 

předkládá projektový manažer programovému výboru ke schválení. 

 Před vyhlášením musí být výzva MAS schválena ze strany ŘO/ZS/platební agentura, 

schvalování probíhá v MS2014+ 

 MAS vyhlašuje výzvu po jejím schválení zveřejněním na internetových stránkách MAS.  

Ke zveřejnění dojde nejpozději do dvou pracovních dnů od schválení výzvy ze strany ŘO/ZS/platební 

agenturou. Výzva MAS nemůže být vyhlášena před vyhlášením výzvy ŘO, ke které se váže. 

Obr. 2: Proces přípravy a schvalování projektů 

 

Zdroj: Vlastní zpracování 
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Výzva musí obsahovat následující povinné údaje: 

 číslo výzvy, název výzvy a věcné zaměření výzvy 

 doba trvání výzvy (přesný termín vyhlášení a ukončení výzvy) 

 odkaz na výzvu řídícího orgánu 

 odkaz na integrovanou strategii MAS 

 vymezení oprávněných žadatelů 

 způsob a místo předložení žádosti o dotaci 

 náležitosti žádosti o dotaci, 

 finanční alokaci na výzvu,   

 kritéria pro poskytnutí dotace (hodnotící tabulky),  

 určení minimální, popř. maximální hranice celkových způsobilých výdajů / dotace žádosti, 

 časovou způsobilost výdajů  

 místo realizace projektu, 

 nejzazší možné datum ukončení projektu 

 Datum ukončení příjmu žádostí o podporu může nastat nejdříve 4 týdny po datu vyhlášení 

výzvy. Datum ukončení příjmů žádostí o podporu může nastat nejdříve 3 týdny po datu zpřístupnění 

žádosti o podporu v monitorovacím systému. Datum ukončení příjmu žádostí o podporu může nastat 

nejdříve 2 týdny po datu zahájení příjmu žádostí o podporu 

 Do výzvy mohou být zapracovány další specifika nad rámec povinných údajů. Znění výzvy 

schvaluje programový výbor na svém jednání.  

Změna výzvy MAS 

 V průběhu vyhlášené výzvy se podmínky výzvy (např. text výzvy, hodnotící kritéria, 

dokumentace pro žadatele, atd.) nemění, s níže uvedenými výjimkami:  

 MAS může v závažných a odůvodněných případech rozhodnout o změně podmínek výzvy. 

Změna výzvy je schvalována stejným postupem jako výzva. Po schválení je změna uveřejněna  

na internetových stránkách MAS, nejpozději do 2 pracovních dnů od schválení řídícím orgánem. 
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3. Hodnocení a schvalování projektů 

 Projekty jsou hodnoceny v rámci třístupňového hodnocení, které se skládá z hodnocení 

formálních náležitostí, hodnocení přijatelnosti a hodnocení kvality projektů. 

Obr. 3: Proces hodnocení a schvalování projektů 

 

Zdroj: Vlastní zpracování 

3.1 Hodnocení formálních náležitostí 

 Hodnocení formálních náležitostí se skládá z kontroly níže uvedených kritérií.  

Kritéria formálních náležitostí: 

 je doložena vytištěná verze elektronické žádosti 

 vytištěná verze žádosti je shodná s elektronickou žádostí 
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 tištěná žádost je podepsaná statutárním orgánem žadatele, nebo osobou oprávněnou jednat 

 jménem žadatele. 

 - v případě, že žádost je podepsána jinou osobou než statutárním orgánem žadatele,  

 je k žádosti přiložen příslušný doklad, prokazující oprávnění této osoby jednat v této 

 záležitosti za žadatele 

 je doložen požadovaný počet pare žádosti a příloh (dle informací uvedených ve výzvě) 

 jsou doloženy všechny povinné přílohy dle seznamu příloh uvedených ve výzvě 

 jsou doloženy všechny nepovinné přílohy uváděné v seznamu příloh v tištěné žádosti 

 Hodnocení formálního souladu provádějí 2 projektoví manažeři MAS – pravidlo 4 očí. 

Kontrola je prováděna bez účasti žadatele. V případě dlouhodobé nepřítomnosti jednoho 

z manažerů, kdy by mohlo dojít k neúměrnému prodloužení hodnocení, bude pravidlo 4 očí splněno 

povoláním jiného zaměstnance MAS, případně členem výběrové komise.  O provedeném hodnocení 

vyhotoví projektový manažer zápis.  Zápis musí obsahovat minimálně následující údaje: 

 registrační číslo a název projektu 

 název žadatele 

 výsledky hodnocení formálního souladu 

 datum hodnocení 

 podpisy obou projektových manažerů 

 V případě zjištění nesplnění jednoho anebo více kritérií formálního souladu, vyzve projektový 

manažer žadatele k doplnění. Výzva k odstranění je zaslána emailem na kontaktní osobu uvedenou 

v žádosti a zároveň je taktéž zaslána na emailovou adresu statutárního zástupce žadatele. Výzva 

k odstranění nesouladu je zaslána nejpozději následující pracovní den od provedené kontroly 

formálních náležitostí. Výzva k doplnění obsahuje datum kontroly formálních náležitostí, jméno 

žadatele, název projektu, konečné datum pro odstranění nesouladu. Lhůta pro odstranění formálního 

nesouladu činí maximálně 5 pracovních dnů od provedené kontroly formálních náležitostí.  

 Formální soulad probíhá nejpozději do 5 pracovních dní od ukončení příjmů žádostí v dané 

výzvě. 

 V případě, že žadatel do data stanoveného ve výzvě k odstranění nesouladu doplní 

požadované dokumenty, tyto jsou překontrolovány. Opětovnou kontrolu provedou 2 projektoví 

manažeři (pracovníci - pravidlo 4 očí), nejpozději do dvou pracovních dnů. O dodatečné kontrole 

formálního souladu je proveden zápis ve stejném rozsahu jako při první kontrole formálního souladu. 

V případě, že žadatel nevyhoví, pak je jeho žádost vyřazena z dalšího hodnocení a o této skutečnosti 
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je žadatel vyrozuměn písemně. Zpráva je odeslána kontaktní osobě žadatele a statutárnímu zástupci 

žadatele.  V případě, že žadatel splní formální soulad, přechází jeho žádost k hodnocení přijatelnosti.  

 

3.2 Hodnocení přijatelnosti 

 Hodnocení přijatelnosti nastává u projektů, které projdou hodnocením formálního souladu. 

Hodnocení provádějí 2 projektoví manažeři (pracovníci) MAS – pravidlo 4 očí. Kontrola je prováděna 

bez účasti žadatele. V případě dlouhodobé nepřítomnosti jednoho z manažerů, kdy by mohlo dojít 

k neúměrnému prodloužení hodnocení, bude pravidlo 4 očí splněno povoláním jiného zaměstnance 

MAS, případně členem výběrové komise.   

Kritéria přijatelnosti: 

 žadatel je oprávněným příjemcem definovaným ve výzvě 

 projekt je svým zaměřením v souladu s rozvojovou strategií MAS 

 projekt prokazatelně nemá negativní vliv na horizontální témata 

 projekt je realizován na území MAS 

 projekt respektuje minimální/maximální hranici celkových způsobilých výdajů/dotace 

 stanovenou ve výzvě 

 - případě, že v rozpočtu v rámci celkových způsobilých výdajů budou zjištěny nezpůsobilé 

 výdaje, tento rozpočet bude projektovým manažerem snížen o  nezpůsobilou část výdajů 

 - pro posouzení splnění tohoto kritéria bude brána jako rozhodující částka celkových 

 způsobilých výdajů snížená o zjištěné nezpůsobilé výdaje 

Výzvou mohou být stanovena další kritéria přijatelnosti (např. finanční zdraví žadatele). 

 O provedeném hodnocení vyhotoví projektový manažer zápis.  Zápis musí obsahovat 

minimálně následující údaje: 

 registrační číslo a název projektu 

 název žadatele 

 výsledky hodnocení přijatelnosti 

 datum hodnocení 

 podpisy obou projektových manažerů 

 V případě zjištění nesplnění jednoho anebo více kritérií přijatelnosti, projekt je vyloučen 

z dalšího hodnocení a projekt podporu neobdrží. Hodnocení přijatelnosti je provedeno nejpozději  
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do 10 pracovních dní od kontroly formálních náležitostí. O této skutečnosti je písemně informována 

kontaktní osoba žadatele a statutární zástupce žadatele (emailem, poštou, datovou schránkou 

případně v systému KP2014). V případě, že projekt splní náležitosti přijatelnosti, pokračuje do další 

fáze hodnocení, a to hodnocení kvality projektu. 

3.3 Hodnocení kvality projektu 

Hodnocení dvěma členy výběrové komise 

 Hodnocení kvality projektů probíhá následovně. Projekty, které řádně prošly kontrolou 

formálních náležitostí a kontrolou přijatelnosti jsou rozděleny rovnoměrně mezi členy výběrové 

komise.  V případě, že projektů nebude předložen takový počet, aby každý člen výběrové komise 

mohl hodnotit alespoň jeden projekt, budou projekty přidělovány členům hodnotící komise v pořadí 

abecedy příjmení člena výběrové komise. Pokud nastane shodná situace u hodnocení projektů u další 

výzvy, bude přidělování projektů probíhat shodným postupem, ale započne se u příjmení člena 

výběrové komise, který v minulé výzvě nehodnotil z důvodu malého počtu podaných projektů. 

Projekty jsou členům výběrové komise zasílány elektronicky anebo v tištěné podobě, a to minimálně 

3 týdny před jednáním výběrové komise. Členové výběrové komise provedou hodnocení v souladu 

s hodnotící tabulkou zveřejněné u výzvy. Každý hodnotící posudek bude kromě bodového vyjádření 

obsahovat i krátké slovní odůvodnění. Členové výběrové komise mohou navrhnout krácení rozpočtu 

projektu, pokud toto krácení reálně zdůvodní. Členové výběrové komise jsou povinni hodnotící 

posudek zaslat projektovému manažeru v elektronické podobě, a to min. 2 pracovní dny před 

konáním výběrové komise. 

 Každý projekt musí být hodnocen dvěma členy výběrové komise, a to v souladu s hodnotící 

tabulkou uveřejněnou ve výzvě.  

 Celý proces výběru a schvalování projektů k financování proběhne podle výše nastavených 

pravidel. Výzvy musí vždy respektovat i jednotlivé výzvy IROP a PRV. Tudíž specifické podmínky výzev 

MAS a specifická hodnotící kritéria se budou upravovat průběžně podle výzev IROP a PRV. 

Jednání výběrové komise 

 Výběrová komise provádí předvýběr projektů. Na jednání komise jsou vždy připraveny kopie 

hodnocených projektů k zapůjčení, a to minimálně v jednom pare z každé žádosti. Výběrová komise 

po představení projektů a výsledků hodnocení provedených dvěma členy výběrové komise, provede 

tzv. třetí hodnocení, které výběrová komise schválí dle pravidel hlasování uvedených ve stanovách 

MAS Jablunkovsko. Výběrová komise je v odůvodněných případech oprávněna krátit rozpočet 

hodnocených projektů. Krácení rozpočtu musí být řádně zdůvodněno. O krácení rozpočtu musí 
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proběhnout hlasování. O hlasování přidělení bodů jednotlivým projektům je proveden zápis, který 

podepisují všichni členové výběrové komise. Po přidělení bodů všem projektům dané výzvy, stanoví 

výběrová komise pořadí projektů dle dosažených bodů a navrhne projekty ke schválení, a to v pořadí 

přidělených bodů do výše alokace přidělené na výzvu. Při navržení projektů bude respektována 

hranice minimálního počtu bodů nutných pro podpoření projektu, pokud takováto hranice  

je stanovena ve výzvě, případně hodnotících tabulkách, které jsou součástí výzvy. 

 Smyslem tohoto dvoufázového hodnocení je ten, aby jednání výběrové komise bylo 

zvládnutelné v rámci jednoho dne, a aby na komisi byla vždy minimálně jedna osoba, která má 

detailně nastudovaný projekt a mohlo dojít ke kvalitnímu zhodnocení. 

 Členům výběrové komise přináleží finanční odměna za jejich práci související s hodnocením 

projektů. Finanční odměna se skládá ze dvou složek: 

 odměna za provedené hodnocení přináleží pouze těm  členům výběrové komise, kterým byly 

 projekty zaslány na hodnocení před konáním výběrové  komise 

 odměna za účast na jednání výběrové komise přináleží těm členům výběrové komise, kteří 

 byli přítomni jednání 

 Se členy výběrové komise uzavře MAS Jablunkovsko dohodu o provedení práce. Dohody  

se uzavírají po ukončení každé výzvy. Výplata odměny je splatná do 1 měsíce od jednání výběrové 

komise. 

Členové výběrové komise budou při hodnocení vázáni vnitřními předpisy MAS Jablunkovsko 

pro administraci SCLLD, ve kterých jsou ošetřeny zásady a postupy pro řešení případného střetu 

zájmů. V případě, že taková situace nastane, člen komise, u něhož by mohlo dojít ke střetu zájmů, se 

hodnocení zdrží a místo něj danou žádost hodnotí jiný člen výběrové komise, kterého určí Předseda 

komise. Postupy hodnocení a záležitosti týkající se střetu zájmu budou popsány v metodické příručce 

pro hodnotitele, kterou zpracují přímo zaměstnanci MAS Jablunkovsko, a která v souladu se 

Stanovami bude schválena Valnou hromadou v rámci schvalování výběrových kriterií pro vyhlašované 

výzvy. 
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4. Výběr projektů 

 Výběr projektů ke schválení provádí Programový výbor Mas Jablunkovsko, a to na základě 

návrhu výběrové komise. Programový výbor není oprávněn měnit pořadí ani dosažené body  

u jednotlivých projektů stanovených výběrovou komisí. Programový výbor může zvýšit alokaci  

na výzvu a podpořit tak více projektů než navrhuje výběrová komise. Při tomto zvýšení, však musí 

stále respektovat dosažené body projektů a minimální hranici počtu bodů vyžadovanou pro schválení 

projektů, pokud tato hranice minimálního počtu bodů byla stanovena ve výzvě. O hlasování výběru 

projektů je proveden zápis. 

 Zápis z hodnocení a výběru projektů bude vložen do MS2014+. Pak dochází ke schvalování 

z pozice řídícího orgánu.  

Zveřejnění výsledků výzvy a uvědomění žadatelů 

 Výsledky výběru projektů jsou zveřejněny na webových stránkách MAS Jablunkovsko,  

a to nejpozději do 15 pracovních dní od data uskutečnění výběru projektů. Výsledky jsou zveřejněny 

v následující minimální struktuře informací: 

 registrační číslo projektu 

 název projektu 

 jméno žadatele 

 výše požadované částky 

 výše schválené částky na projekt (u projektů vybraných) 

 počet dosažených bodů 

 Žadatel je informován o výsledku hodnocení a výběru projektu, včetně odůvodnění výsledku 

do 15 pracovních dní od uskutečnění výběru projektů.  Žadatelům není zasíláno bodového hodnocení 

projektů. 
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5. Hodnocení ex ante a uzavírání smluv o poskytnutí dotace  

a proplácení 

 U všech vybraných projektů dochází k analýze ex ante, a to před podpisem smlouvy. Analýzu 

ex ante provádí jeden projektový manažer, případně jiný pracovník MAS. Žadatelé navrženi 

k financování budou vyzváni k uzavření smluv o poskytnutí dotace. Proplácení žádostí bude probíhat 

v souladu s pravidly operačních programů a pravidly uvedenými ve výzvě. Vlastnímu proplácení bude 

předcházet kontrola správnosti operací a účetních dokladů ze strany MAS. Po předložení žádosti  

o proplacení a všech nezbytných dokladů, provedou pracovníci MAS kontrolu. O kontrole provedou 

zápis. Pokud bude z kontroly vyplývat, že je třeba žadatele dovyzvat k předložení dalších dokladů,  

tak zaměstnanci MAS takto učiní. Součástí výzvy bude také stanovena lhůta pro doplnění. Počet dnů  

na doplnění bude stanoven vždy shodně pro všechny vyzývané projekty a v souladu s pravidly 

operačních programů. V případě, že bude vyplývat koordinace, schvalování případně jiné činnosti  

ze strany řídících orgánů. Bude do postupů zapracováno. Dotace bude proplacena ihned po kontrole 

bez dalšího odkladu. 

Obr. 4: Proces hodnocení ex ante 

 

Zdroj: Vlastní zpracování 
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6. Posuzování změn projektu a sledování projektu do skončení 

udržitelnosti 

 Jednotlivé operační programy mají nastavenou povinnou dobu udržitelnosti pro podpořené 

projekty. V případě posuzování změn bude MAS Jablunkovsko vycházet ze závazných pokynů 

jednotlivých operačních programů. Pokud nebude pravidly jednotlivých operačních programů 

stanoven jinak, bude MAS v rámci monitoringu v rámci povinné doby udržitelnosti kontrolovat 

projekt 1x ročně, a to na základě monitorovací zprávy předložené příjemcem dotace. Pracovníci  

MAS provedou kontrolu v udržitelnosti na místě u 10 % vzorku schválených projektů, a to 1x za celou 

dobu udržitelnosti. O provedení kontroly bude proveden zápis. 

 

7. Auditní stopa a archivace 

 Veškeré zápisy, protokoly, smlouvy a účetní doklady budou archivovány po dobu stanovenou 

pravidly jednotlivých operačních programů a zákony České Republiky. Ostatní dokumenty,  

které nejsou definovány v pravidlech a doporučujících pokynech operačních programů, budou 

uchovávány po celou dobu existence místní akční skupiny. 

 

8. Klíčové projekty 

 MAS Jablunkovsko neplánuje realizovat klíčové projekty. 
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9. Personální zajištění 

 Při plnění aktivit spojených s přerozdělováním financí MAS Jablunkovsko počítá se zapojením 

2,5 úvazku. Podmínky pro zaměstnání osob jsou jasně stanovené ve specifických pravidlech  

pro žadatele a příjemce pro MAS. 

 Vedoucí zaměstnanec – plný úvazek hrazený z režijních nákladů IROP. Vedoucí zaměstnanec 

bez možnosti podílení se a zpracovávání žádostí o podporu pro třetí osoby. 

 Pro chod MAS týkající se výzev a hodnocení projektů plánuje MAS Jablunkovsko ještě  

s 1,5 úvazku. 

 Podle pravidel tito zaměstnanci nesmí realizovat aktivity spojené se žádostmi a 

studiemi pro třetí osoby.  Zaměstnanci se nemohou podílet na přípravě a realizaci projektů, které 

budou nebo jsou realizovány v rámci finanční podpory MAS Jablunkovsko. Zaměstnanci MAS 

Jablunkovsko dále z důvodu zamezení střetu zájmu nesmí být členy žádného orgánu spolku, 

nedisponují žádným hlasem, jímž by se podíleli na rozhodování v záležitostech místní akční 

skupiny a nesmějí ovlivňovat rozhodnutí členů spolku (ani jejich zástupců). Veškerá výše uvedená 

omezení budou řešena v rámci pracovněprávních vztahů s jednotlivými zaměstnanci MAS. 

 

Aby bylo naplněné poslání MAS, plánuje MAS Jablunkovsko přijmout další zaměstnance, avšak až po 

zajištění práce pro tyto zaměstnance.  Příležitosti jsou spatřovány v MAP (místní akční plány 

vzdělávání) a Erasmus+. 

 

Zvažované úvazky a zodpovědnost jednotlivých zaměstnanců v první fázi: 

Provozní výdaje IROP a projekty spolupráce: 

1 – administrace prostředků IROP a vedení MAS 

1 – administrace prostředků PRV a animace 

0,5 – kancelář a administrativní záležitosti 

0,3-0,5 úvazku na krátké období trvání jednotlivých projektů spolupráce - řešeno dohodou  

o provedení práce – administrace projektů spolupráce 

  

Projekty spolupráce PRV: 

 V rámci projektů bude možno zaměstnávat další osoby na krátkodobé pracovní úvazky 

(nejlépe na dohodu o provedení práce), kteří budou pracovat pouze na jednotlivých projektech 

spolupráce.  
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10. Další aktivity MAS v souladu s metodou LEADER 

 MAS nebude jen subjektem zajišťujícím administraci výzev. MAS je především subjektem, 

který má realizovat aktivity v souladu s metodou LEADER. Další činnost MAS se bude koncentrovat 

jednak na propagaci území, podporu zemědělců, ale i spolupráci se školami, rozvoj v oblasti životního 

prostředí a projekty spolupráce. 

 

11. Animační aktivity a konzultace k projektům 

11.1 Východiska pro definování animačních aktivit 

 V této kapitole jsou definovány animační aktivity, které bude MAS Jablunkovsko provádět 

v souvislosti s realizací komunitě vedeného místního rozvoje vyjma administraci projektů konečných 

žadatelů/příjemců podpory. Jedná se o následující tři oblasti aktivit: 

 tvorba propagačních, informačních materiálů a předmětů zaměřených na strategii  

a MAS Jablunkovsko v souvislosti s operačními programy a Programem rozvoje venkova, včetně 

jejich distribuce 

 organizace přednášek, seminářů a podobně v souvislosti s operačními programy a Programem 

rozvoje venkova, včetně jejich distribuce 

 osobní, emailové a telefonické konzultace 

- potenciální žadatelé, případně žadatelé mají možnost své záměry konzultovat s projektovým 

manažerem MAS, který vyhoví žadatelům dle svých časových možností 

- v případě osobní konzultace vyhotoví projektový manažer o schůzce krátký zápis (datum 

konzultace, předmět konzultace, jméno účastníků konzultace a jejich kontakty), na vyžádání 

klienta je možné provést taktéž konzultaci neúspěšného projektu 

 Animační aktivity se řídí závaznými dokumenty Ministerstva pro místní rozvoj pro využití 

integrovaných nástrojů a budou plnit následující specifické funkce: 

 propagace SCLLD 
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 informování žadatelů o postupech výběru projektů a jejich motivace k rozvoji projektových 

záměrů 

 koordinace aktivit místních aktérů ve smyslu naplnění cílů SCLLD, především  

pak strategického cíle 3 – Spolupráce 

11.2 Propagace SCLLD 

 Základní aktivitou vedoucí k propagaci SCLLD široké veřejnosti je maximální možná aktuálnost 

internetových stránek MAS Jablunkovsko. Na oficiálním webu budou zveřejňovány veškeré 

informace. Propagace budou probíhat rovněž formou propagačních a informačních materiálů, 

tiskopisů i předmětů. Jejich tvorba bude především navázána na další animační aktivity. V případě 

potřeby intenzivnější informovanosti bude MAS Jablunkovsko realizovat další animační akce určené 

široké veřejnosti s cílem zvýšit přenos informací mezi aktéry v území. 

11.3 Informování žadatelů a příjemců  

 Jako prvotní informační linie budou využity internetové stránky MAS Jablunkovsko či místní 

periodika, kde budou zveřejňovány ty nejdůležitější informace ve vztahu k vyhlašovaným výzvám. 

Zásadní část informovanosti však bude zajištěna formou seminářů a besed či prostřednictvím 

individuálních konzultací.  

11.4 Koordinace aktivit místních aktérů směřujících k naplňování SCLLD  

a jejich vzájemná komunikace 

 Tato aktivita bude naplňována pomocí několika činností. V prvé řadě setkáváním odborných 

pracovních skupin, zasedání budou přístupná široké veřejnosti. Stejně tak pomocí účasti  

na vytypovaných setkáních místních aktérů i konzultací. V případě potřeby budou organizovány 

besedy a semináře prostřednictvím, kterých budou předávány mezi místními aktéry především 

příklady dobré praxe, zkušenosti a koordinace aktivit. Dále tyto aktivity mohou být dle aktuální 

potřeby doplněny o konference, exkurze či studijní cesty k osvojování příkladů dobré praxe, výměny 

zkušeností, prezentaci podpořených projektů apod. 

11.5 Motivace žadatelů/příjemců k rozvíjení projektových záměrů  

 Naplňování výše uvedených funkcí bude zajištěno animačními aktivitami, kdy mnohdy i jedna 

tato aktivita je schopna kvalitně a efektivně naplnit více funkcí. Podíl animačních aktivit bude 

v mnoha případech úzce spjat s výzvami, jejich časovým harmonogramem a samotným vyhlášením. 

Zbylá část animačních aktivit bude probíhat v režimu bez závislosti na vyhlašování výzev. Jejich 

intenzita a podoba bude ovlivněna aktuální potřebou v území. 
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 Animační aktivity MAS Jablunkovsko budou směřovat především do oblastí definovaných 

strategickým cílem 3 – Spolupráce. Především se jedná o podporu rozvoje sociálních služeb, 

regionálního školství, řízení místního rozvoje a oblasti životního prostředí. Ve velké míře budou 

tematicky spojeny s projekty spolupráce. 

12. Spolupráce mezi MAS  

 Spolupráce mezi jednotlivými tuzemskými i zahraničními MAS bude v novém plánovacím 

období stěžejní aktivitou MAS Jablunkovsko. Spolupráce je prostředkem naplňování metody LEADER 

(CLLD). Díky aktivitám spolupráce dojde z jedné strany ke zvýšení povědomí o principech LEADER 

v regionu Jablunkovska, ale také k získání nových zkušeností v oblasti podpory rozvoje venkova. 

Aktivity spolupráce budou spočívat ve výměně zkušeností a také v realizaci společných projektových 

záměrů. MAS Jablunkovsko se bude účastnit projektů v rámci stávajících navázaných partnerství  

a také bude nadále aktivně hledat nové partnerské MAS a to jak v rámci ČR, tak v rámci celé EU. 

 Ve své krátké historii se MAS Jablunkovsko aktivně zapojilo do vícero aktivit společně 

s dalšími MAS.  

 MAS Jablunkovsko se aktivně účastní spolupráce na místní, regionální i neregionální úrovni. 

Je zapojená do Národní sítě místních akčních skupin, je členem Celostátní sítě pro rozvoj venkova. 

MAS Jablunkovsko je aktivním členem Krajské sítě MAS. Na těchto úrovních dochází k průběžné 

výměně zkušeností a znalostí. MAS se aktivně zapojuje do celostátních akcí jako je Země Živitelka, 

apod. 

12.1 Dosavadní spolupráce na projektech MAS 

 MAS Jablunkovsko se aktivně zapojilo do realizace projektu spolupráce společně s dalšími  

10 MAS Moravskoslezského kraje. Projekt byl podpořen v rámci opatření IV.2.1 Programu rozvoje 

venkova 2007-2013. V rámci realizace projektu MAS Jablunkovsko, jakožto nová MAS, získalo cenné 

zkušenosti a informace od zkušenějších MAS. Výsledkem projektu byla společná metodika evaluace, 

která může být nápomocna i pro nové plánovací období. Navázána partnerství jsou základem při 

definování dalších směrů spolupráce. 

 V roce 2015 MAS Jablunkovsko rozvíjelo spolupráci i na mezinárodním poli. Byla navázána 

partnerství s MAS z okolních států – LGD Cieszyńska Kraina (Polsko), MAS Partnerstvo Horného Turca 

(Slovensko), LAG Laura (Chorvatsko). Partnerství bylo navázáno v rámci přípravy společného projektu 

zaměřeného na strategická partnerství v oblasti práce s mládeží (Erasmus+). 
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12.2 Projekty spolupráce v dalším plánovacím období 

12.2.1 Národní úroveň 

 Projekty spolupráce budou jednou ze stěžejních aktivit MAS Jablunkovsko. Neustále učení  

a prohlubování zkušeností je jedním ze základních principů posilování rozvoje území. Projekty 

spolupráce jsou zahrnuty do strategie v bodě 3.1.1 – Podpora spolupráce a výměny zkušeností. Cílem 

aktivit spolupráce je zvýšení významnosti metody LEADER (CLLD) v regionu Jablunkovska, jakožto 

nástroje, který doposud v regionu nebyl plně uplatňován. Celé opatření je věnováno nejen projektům 

spolupráce, ale i aktivnímu zapojování do dalších aktivit. Tematicky se bude jednat především  

o projekty respektující témata definovaná ve strategii a především v celém strategickém cíli  

3 – Spolupráce. 

 V rámci samotných projektů spolupráce bude řešena široká škála priorit směřujících 

k podpoře členů MAS i dalších regionálních aktérů.  

 Důležitým prvkem při realizaci projektů spolupráce bude zajištění financování. Z velké části 

tyto projekty budou financovány z Programu rozvoje venkova v rámci čl. 44. neméně důležitou 

složkou pak budou finance IROP určeny na propagaci. MAS bude aktivně vyhledávat další možné 

dotační zdroje pro financování aktivit spolupráce. 

 V rámci Programu rozvoje venkova byly po vzájemných konzultacích se spolupracujícími  

MAS definovány následující témata spolupráce, která jsou rovněž předmětem rámcových smluv  

o spolupráci z okolními MAS (MAS Pobeskydí, MAS Hlučínsko, atd.). Jedná se o měkké, neinvestiční 

akce s následující tématikou: 

 rozvoj místní produkce a lokálního trhu 

 podpora zaměstnanosti a práce formou výměny příkladů dobré praxe, apod. 

 rozvoj pospolitosti a sounáležitosti místního společenství 

 realizace kulturních akcí zaměřených nazachování tradic a kulturního dědictví venkova 

 vzdělávání a role škol na venkově 

 projekty zaměřené na podporu rodiny a sociálních jistot 

 projekty spolupráce zaměřené na výměnu zkušeností v oblasti ochrany a tvorby tradiční 

venkovské krajiny 

 osvětové akce a projekty výměny zkušeností v oblasti rozvoje environmentálních technologií 

na venkově 

 projekty na podporu samospráv a jejich spolupráce formou organizování školení, apod. 

 zapojování veřejnosti a podpora občanské iniciativy. 
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12.2.2 Mezinárodní úroveň 

 Na mezinárodní úrovni bude MAS Jablunkovsko nadále pokračovat v navázaných 

partnerstvích. Proběhly vzájemné konzultace především s LGD Cieszyńska Kraina a MAS Partnerstvo 

Horného Turca. Tematicky se jedná o podobné zaměření jako v případě partnerství na národní 

úrovni. Spolupráce bude směřována na výměnu zkušeností, práci s mládeží, společné regionální akce 

a pořádání workshopů a seminářů. 

 

 

13. Opatření pro monitoring a evaluaci 

 Nezbytnou součástí každé strategie je monitorovací a evaluační systém, umožňující průběžně 

sledovat a vyhodnocovat implementaci strategie a případně dávat doporučení ke změně strategie  

či její implementace. Monitoring a evaluace je definována Metodickým pokynem pro využití 

integrovaných nástrojů v programovém období 2014 – 2020. MAS Jablunkovsko bude postupovat 

v souladu s tímto pokynem. 

Nositel strategie využívá pro monitorování a vyhodnocování strategie tyto typy indikátorů: 

a) Indikátory definované Národním číselníkem indikátorů. Tyto indikátory jsou navázány na 

specifické cíle operačních programů a jsou sledovány v MS2014+. Strategie MAS pro úplnost 

obsahuje výsledkové a výstupové indikátory s vazbou na programy, avšak pouze indikátory 

výstupové jsou závazné.  

b) Vlastní indikátory na úrovni strategických cílů, které udávají směr strategie – tyto indikátory 

nejsou součástí NČI, nejsou předmětem hodnocení řídícího orgán a budou vyhodnocovány 

zvláště v rámci evaluací strategie. 

Pro úspěšnou implementaci strategie bude nositel realizovat následující činnosti: 

- Nositel provádí prostřednictvím MS2014+ monitorování realizace jednotlivých integrovaných 

projektů a také monitorování IN jako celku. 

- Předkládá s půlroční frekvencí Zprávu o plnění strategie na MMR. 

- Provádí vlastní průběžná vyhodnocování plnění strategie (min. jednou za 2 roky). 

- Spolupracuje s řídícími orgány při průběžném vyhodnocování. 

- Na základě vlastních vyhodnocení nebo na základě vyhodnocení ze strany MMR iniciuje kroky 

k případné změně strategie. 
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Seznam obrázků 

Obr. 1: Organizační struktura MAS Jablunkovsko 

Obr. 2: Proces přípravy a schvalování projektů 

Obr. 3: Proces hodnocení a schvalování projektů 

Obr. 4: Proces hodnocení ex ante 

 

 

Závěrečné shrnutí 

 Strategie komunitně vedeného místního rozvoje MAS Jablunkovska na období 2014-2020  

je v zásadě složena ze tří podstatných častí a to analytické, strategické a implementační. 

 V první fázi byla sesbírána tvrdá data formou procházení základních informačních zdrojů, jako 

je Český statistický úřad a mnoho dalších veřejných databází. Současně bylo realizováno dotazníkové 

šetření mezi členy MAS Jablunkovsko a širokou veřejností. Zjištěná data se stala podkladem  

pro vytvoření analytické části tohoto strategického dokumentu včetně SWOT analýzy, na jejímž 

základě byla definována strategie rozvoje regionu. Všechny důležité výstupy (SWOT analýza, cíle, 

priority a konkrétní opatření) byly formulovány a konzultovány na veřejných schůzích  

MAS a následně zveřejněny k připomínkování. 

 Strategická část vychází a respektuje veškeré přijaté principy, vychází se závěrů analýzy území 

a SWOT analýzy i místních strategických dokumentů. Strategie respektuje i potřebnost území, 

absorpční kapacitu území. Cíle a opatření se v jednotlivých pilířích vhodně prolínají a doplňují tak aby 

následná realizace strategie maximálně přispěla k dlouhodobému rozvoji území v širokém spektru 

potřeb a kapacity území. Pouze provázanost a synergie a komplementarita zaručí udržitelný rozvoj 

území Jablunkovska a vytvoření konkurenceschopné místní ekonomiky. 

 Implementační část pojednává o mechanizmu fungování MAS, který je zajišťován 

prostřednictvím personálního obsazení spolku, jeho povinných orgánů. Definuje další aktivity  

MAS Jablunkovsko v souladu s metodou LEADER, animační aktivity či konzultace k projektům. Rovněž 

specifikuje závazné postupy a principy uplatňované při přípravě výzev a jejich samotného 

vyhlašování, následné hodnocení a schvalování projektů, které budou určeny k výběru, stejně  

tak jako k posuzování změn projektu a sledování projektu do skončení udržitelnosti. 
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 Naplňování strategie MAS Jablunkovsko je součástí udržitelného rozvoje území jako 

kompaktního celku a implementace metody LEADER. Tento inovativní princip zajišťuje vývoj všech 

oblastí života ve venkovských oblastech i všech přímo i nepřímo zapojených subjektů.    
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Seznam zkratek 

Zkratka Význam zkratky  

a.s. Akciová společnost  

aj. A jiné  

AMS Automatická měřící stanice  

apod. A podobně  

atd. A tak dále  

Bc. Bakalář  

CLLD Komunitně vedený místní rozvoj  

č. Číslo  

čl. Článek  

ČR Česká republika  

ČRS Český rybářský svaz  

DDM  Dům dětí a mládeže  

EU Evropská Unie  

ev. č. Evidenční číslo  

EVL Evropsky významná lokalita  

EVVO Environmentální výchova, vzdělávání a osvěta  

ha Hektar  

CHKO Chráněná krajinná oblast  

IČ Identifikační číslo  

Ing. Inženýr  

IROP Integrovaný regionální operační program  

ISÚ Integrovaná strategie území  

IT Informační technologie  

JPO Jednotka požární ochrany  

Kč Koruna česká  

km Kilometr  

km2 Kilometr čtverečný  

l Litr  

LGD Místní akční skupiny  

LAG Místní akční skupiny  

m Metr  

m. n. m. Metrů nad mořem  

m2 Metrů čtverečných  

MAP Místní akční plány  

MAS Místní akční skupina  

MěÚ Městský úřad  

min. Minimálně  

MMR Ministerstvo pro místní rozvoj  

MO Místní organizace  

MS2014+ Monitorovací systém 2014+  
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Zkratka Význam zkratky  

MŠ Mateřská škola  

MŠMT Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy  

např. Například  

NČI Národní číselník indikátorů  

NPR  Národní přírodní rezervace  

odst. Odstavec  

o. p. s. Občansky prospěšná společnost  

o. s. Občanské sdružení  

OPVVV Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání  

OPZ Operační program Zaměstnanost  

OPŽP Operační program Životní prostředí  

ORP Obec s rozšířenou působností  

OSVČ Osoba samostatně výdělečně činná  

OÚ Obecní úřad  

p. b. Procentní bod  

písm. Písmeno  

p. o. Příspěvková organizace  

PM10 Polétavý prach o velikosti 10 mikrometrů  

PP Přírodní památka  

PR Přírodní rezervace  

PRV Program rozvoje venkova  

PZKO Polský kulturně osvětový svaz  

PZŠ Polská základní škola  

ŘO Řídící orgán  

Sb. Sbírka  

SCLLD Strategie komunitně vedeného místního rozvoje  

sil. Silnice  

SLDB Sčítání lidů, domů, bytů  

SO ORP Správní obvod obce s rozšířenou působností  

SOŠ Střední odborná škola  

SOU  Střední odborné učiliště  

spol. s r.o., 
s.r.o. 

Společnost s ručením omezeným  

st. Státní  

sv. Svatý  

TJ Tělovýchovná jednota  

TKSP Taxonomický kvalifikační systém půd  

TS Technické služby  

tzv. Tak zvaný  

z. s. p. o. Zájmové sdružení právnických osob  

z.s. Zapsaný spolek  

ZŠ Základní škola  

ZUŠ  Základní umělecká škola  

ŽP Životní prostředí  
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