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Úvod 

Důvodem změny Strategie komunitně vedeného rozvoje MAS Jablunkovsko na období 2014 – 2020 je 

rozšíření možností podpory území Jablunkovska směřujícího k ochraně a péči o přírodu a krajinu. 

Začátkem roku 2018 proběhla jednání jak pracovních skupin, tak i jednání s veřejností, byly 

definovány další oblasti, které je potřeba dále rozvíjet. Na základě výstupů z jednání, průzkumu 

v území došlo k úpravám jak analytické, tak i strategické části dokumentu. Byl rozšířen akční plán o 

nové programové rámce v oblasti životního prostředí. 
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Analytická část strategie se mění v kapitolách: 

 1, ve které kromě úpravy textu v úvodu kapitoly byl vložen nový bod 1.7; 

2 se mění v bodech 2.1, 2.4, 2.7 a ve „Shrnutí analytické části Krajina a infrastruktura“; 

4 se nahrazuje SWOT analýza pilíře Krajina a infrastruktura novým zněním; 

5 v problémové oblasti „Prostředí“  

 Z důvodu vložení nových tabulek a obrázků došlo k jejich přečíslování v celé analytické části strategie. 

 

1  Společnost 

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

témata týkající se například obyvatelstva, sociálních služeb, kvality života v obcích či školství. 

1.7 Veřejná prostranství 

Veřejná prostranství stanoví nedílnou součást složek ovlivňujících kvalitu života obyvatel a image obcí. 

Udržování a zkvalitňování veřejných prostranství je prioritou všech samosprávných celků. Sídelní zeleň podle 

závěrů územně analytických podkladů je v uspokojivém stavu, ale je potřeba ji neustále udržovat a obnovovat.  

Potřebnost realizace sídelní zeleně a doprovodných prvků vychází z analýzy územně analytických podkladů obcí 

v území MAS Jablunkovsko.  
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2  Krajina a infrastruktura  

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 

modelace ve formě mrazových srubů. Typické jsou také relativně četné sesuvy půdy a díky intenzívní 

zemědělské činnosti také erozní jevy. Následující mapa zobrazuje geomorfologické členění MAS 

Jablunkovsko.1 

                                                           

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

 ISBN 80-860-6499-9. 



 

 

 

8 

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.2 Ekologicky významné krajinné celky a oblasti jsou 

vymezovány v rámci ÚSES.  

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.3 Ve sledované oblasti se nenachází žádný Národní park. 

 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 %. 

                                                           

2 http://www.ochranaprirody.cz/uzemni-ochrana/ 
3 http://drusop.nature.cz/ost/chrobjekty/zchru/index.php?frame&SHOW_ONE=1&ID=2343 
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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, 

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 

javascript:Obec_4(244,
javascript:Obec_4(317,
javascript:Obec_4(13079,
javascript:Obec_4(2060,
javascript:Obec_4(1335,
javascript:Obec_4(2063,
javascript:Obec_4(1331,
javascript:Obec_4(1345,
javascript:Obec_4(1347,
javascript:Obec_4(1365,
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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.4  

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 

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 

                                                           

4 http://beskydy.ochranaprirody.cz/ 
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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.5 

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  

 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. 

                                                           

5 http://drusop.nature.cz/ost/chrobjekty/evl/index.php?frame&SHOW_ONE=1&ID=12308 
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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   Územní systém ekologické stability (ÚSES) 

Územní systém ekologické stability (dále ÚSES) je podle § 3  písmene a)  zákona č. 114/1992 

Sb., o ochraně přírody a krajiny vzájemně propojený soubor přirozených i pozměněných, avšak 

přírodě blízkých ekosystémů, které udržují přírodní rovnováhu. Hlavním cílem ÚSES je posílit 

ekologickou stabilitu krajiny zachováním nebo obnovením stabilních ekosystémů a jejich vzájemných 

vazeb. Tvorba územních systémů ekologické stability je podle stavebního zákona (č. 183/2006 Sb., v 

platném znění) povinnou součástí územně plánovací dokumentace. Plán ÚSES je podkladem pro 

projekty ÚSES, pozemkové úpravy, územně plánovací dokumentaci, a jinou dokumentaci ochrany a 

obnovy krajiny. Prvky ÚSES jsou členěny do tří úrovní - lokální, regionální a nadregionální. Vybrané 

části nadregionálních ÚSES na území ČR jsou součástí ekologické sítě EECONET. Nejvýznamnější 

úrovni z hlediska přímého vlivu na krajinu je lokální ÚSES, který je představován poměrně hustou sítí 

skladebných prvků. 

V území MAS Jablunkovsko se nachází několik prvků ÚSES nadregionálního významu i 

regionálního významu (tab. č. 19 „Seznam nadregionálních a regionálních prvků ÚSES“). V území 

všech obcí MAS Jablunkovsko jsou dále vymezené plochy pro lokální biocentra i lokální biokoridory. 
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Obr. 11: Nadregionální a regionální ÚSES 

 

 
Zdroj: www.msk.cz, ZÚR Moravskoslezského kraje z roku 2010 ve znění navrhovaných změn 2017. 

 

Tab. 19: Seznam nadregionálních a regionálních prvků ÚSES 

Kód Typ Název Popis/cílový stav Katastrální území 

147 H NRBK --- NRBK č.147 Makyta-hranice ČR Směřuje ze Zlínského kraje 
územím CHKO Beskydy obloukem podél hranice se 
Slovenskem z jižní strany Mostů u Jablunkova, s 
napojením na mezofilní bučinnou osu NRBK K 147 z 
východní strany Mostů. Lokalizace trasy vyplývá z jejího 
prověření aktuálně zpracovanou studii, vymezující v rámci 
NRBK koridor pro migraci velkých savců napříč územím 
Jablunkovské brázdy (OZ1). Cílové ekosystémy – horské. 

Horní Lomná 

Dolní Lomná 

Mosty u Jablunkova 

 

147 

MB 

NRBK --- Směřuje z CHKO Beskydy jižně od Jablunkova ze severní 
strany Mostů u Jablunkova obloukem k jihovýchodu, na 
Slovensko. Lokalizace většiny trasy vyplývá z jejího  
prověření nově zpracovanou studii, vymezující v rámci 
NRBK koridor pro migraci velkých savců napříč územím 
Jablunkovské brázdy.  
Cílové ekosystémy – mezofilní bučinné. 

Mosty u Jablunkova, 

Jablunkov, Dolní Lomná, 

Horní Lomná 

111 RBC Bystřická Olše nivní, vodní, hygrofilní Bystřice, Vendryně 

http://www.msk.cz/
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113 RBC Čantoryje mezofilní bučinné, horské Nýdek 

123 RBC Girová mezofilní bučinné Písek, Mosty u 

Jablunkova 

130 RBC Hluchova mezofilní bučinné Nýdek, Bystřice 

138 RBC Hradecka Olše nivní, vodní, hygrofilní Hrádek 

166 RBC Malý Polom horské Horní Lomná 

174 RBC Mionší mezofilní bučinné, horské Dolní Lomná, Horní 

Lomná 

197 RBC Plenisko mezofilní bučinné, horské Návsí, Písek 

202 RBC Pod 

Viščorankou 

mezofilní bučinné Dolní Lomná, Mosty u 

Jablunkova 

238 RBC U Dejůvky mezofilní bučinné Mosty u Jablunkova 

240 RBC U Folvarku nivní, vodní, hygrofilní Jablunkov 

261 RBC Velky Polom horské Horní Lomná, Dolní 

Lomná, Mosty u 

Jablunkova 

272 RBC Za Kempou mezofilní bučinné, luční Bukovec 

566 RBK ---- nivní, vodní ---- 

567 RBK ---- nivní, vodní ---- 

568 RBK ---- nivní, vodní ---- 

569 RBK ---- nivní, vodní ---- 

570 RBK ---- mezofilní bučinné ---- 

571 RBK ---- mezofilní bučinné ---- 

572 RBK ---- mezofilní bučinné ---- 

573 RBK ---- mezofilní bučinné ---- 

574 RBK ---- mezofilní bučinné ---- 

Zdroj: Agentura ochrany přírody a krajiny ČR, Krajský úřad Moravskoslezského kraje, ÚAP Třinec, ÚAP Jablunkov 

V území všech obcí MAS Jablunkovsko jsou dále vymezené plochy pro lokální biocentra i 

lokální biokoridory. V rámci územně analytických podkladů byly specifikovány potřeby pro zachování 

a rozvoj prvků ÚSES všech úrovní. Pokrytí území prvky ÚSES je silnou stránkou všech obcí, zároveň 
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slabou stránkou je nefunkčnost prvků ÚSES. V území je velký rozvojový potenciál pro obnovu a 

realizaci vymezených prvků ÚSES. 

 

2.4.6 Zeleň ve volné krajině a v sídlech 

 

V minulých desetiletích docházelo vedle architektonických proměn obcí, jejich veřejných 

prostor také ke změnám, které postihly zeleň. Mnoho veřejných prostranství procházelo v posledních 

letech rekonstrukcí, jejíž součástí je často i revitalizace zeleně. Je na místě, aby se při tom dbalo na 

takovou skladbu vysazovaných stromů a keřů, která bude respektovat tradiční venkovský charakter 

těchto prostor,  bude přírodě blízká. 

Stav zeleně mimo obce poznamenalo především ve druhé polovině 20. století hospodaření 

jednotných zemědělských družstev. V této době byly utvořeny velké celky a došlo k necitlivým 

zásahům do krajiny scelováním pozemků a rušením remízků, mezí a menších lesních porostů. Tato 

opatření mají dodnes za následek značně narušené odtokové poměry a vodní režim v krajině, 

znečištění vod a degradaci půdy, likvidaci stanovišť rostlin a živočichů, kteří měli přirozený ekosystém 

zemědělskou krajinu. 

Uvedené zásahy do zemědělské krajiny společně s intenzivním hospodařením, nadměrnou 

chemizací postupně nastartovaly proces ztráty přirozené úrodnosti půdy, výrazné snížení schopnosti 

retence vody v krajině, snížení biologické rozmanitosti a snížení početnosti druhů vázaných na 

zemědělskou krajinu. Obnova krajinné zeleně může, kromě řešení nastíněných problémů přispět i 

k adaptaci, na změny klimatu, a to především lepším zadržením vody v krajině a ochranou před 

extrémními výkyvy počasí. 

Tato problematika zahrnuje i zeleň v sídlech obcí. Obecní prostranství jsou postupně 

obnovována, je obnovována veřejná zeleň, parčíky i liniová zeleň v krajině (aleje podél cest). Tato 

opatření jsou realizována průběžně podle aktuálních potřeb, dostatku financí a aktuálních dotačních 

výzev. 

V rámci přípravy strategie byl proveden průzkum v území týkající se potřebnosti realizace 

opatření týkajících se zeleně v krajině i v sídlech. Proběhlo jednání pracovní skupiny Životní prostředí 

a infrastruktura. Stav zeleně byl zjišťován v územně analytických podkladech SO ORP Jablunkov a SO 

ORP Třinec.  
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2.4.7 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.6 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. 20: 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.  

2.7  Přírodní rizika 

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

Mezi nejzásadnější patří eroze půdy podmíněná svažitostí terénu a nešetrným zemědělstvím a dále 

sesuvy půdy, podmíněné geologickou stavbou regionu a také poměrně svažitým terénem.  

K vodní i větrné erozi dochází především v níže položené oblasti v místech s rozvinutou 

zemědělskou činností. Skladba a využití půdy je dále popsáno v kapitole 3.7 strategie, v souvislosti se 

zemědělstvím. 

                                                           

6 http://eagri.cz/public/web/file/125248/Z111316_MZE_listovka_kridlatky_1AK.pdf 
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 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 

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.7 

Tab. 24: 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 

                                                           

7 http://mapy.geology.cz/sesuvy_cgs/ 
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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 potřeba udržování a rozvíjení sídelní zeleně a 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 
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na kola, které jsou z části zastřešené. Pouze obce Bystřice má umístěny stojany na kola, které nejsou 

zastřešené.  

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 
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obcích kanalizace vybudována je, ale napojení je, opět z důvodu slezské rozptýlené zástavbě, značně 

omezené. 

 

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, vodní a větrnou erozí a lokálními záplavami 
              • Vysoká náchylnost zemědělské půdy k vodní erozi 

              • 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 
              • Špatný stav nebo neexistence doprvovodné zeleně kolem komunikací a doplňkové zeleně v okolí dopravních 
staveb,    málo izolační zeleně kolem zemědělských podniků, málo funkčních ploch zeleně v obcích 
              • Nízká ekologická stabilita krajiny, v zemědělské krajině chybí stabilizační prvky, není realizován územní systém   
ek            ekologické stability 
              • Pokračující degradace nivy řeky Olše 
              • Zhoršující se stav lesních porostů 

 

             
               • Pestrost přírody Beskyd 

               • Fungující odpadové hospodářství                                                                                         

               • Dobrá dopravní dostupnost regionu silniční, 
železniční a hromadná 

               • Silniční obchvat většiny obcí 
               • Zlepšující se péče o zeleň a veřejná prostranství  
               • Realizované dílčí výsadby v krajině 
 
R 
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              • Zpoždění s dokončením obchvatu I/11  

              • Nárůst emisí v důsledku používání nešetrných 
                technologií spalování 

              • Rušení spojů autobusových linek a spojů železniční 

              • 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“ v obci Dolní Lomná 
              • Zvyšování rozlohy ploch zeleně, zvyšování její přírodě blízké kvality, a to jak v sídlech, tak v okolí sídel i ve                                                          
                volné krajině 
             • Plánování a realizace pozemkových úprav, zvyšování estetické hodnoty krajiny 

 

   

 

Hrozby 
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5 Analýza problémů a potřeb 

 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 problém tvoří zadržování vody v krajině, eroze půdy a nelesních 

pozemcích, 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 posílení přirozených funkcí 

krajiny, sídelní zeleně a taktéž podporou propagace, osvěty a ekologické výchovy. 
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 nedostatečná kapacita veřejných služeb 

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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Návrhová část strategie se mění v kapitolách: 

 4, - Specifický cíl 3.2 Absorpce regionu a Specifický cíl 5.1 Ochrana životního prostředí 

 7 doplněna o přílohu č.11 – programové rámce OPŽP 

Seznam příloh – doplněn o přílohu č. 11 

 

4. Popis strategických cílů, a opatření 

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.) 

 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  
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 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. 

 

 

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 – zlepšení podmínek pro bydlení. 
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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 

Zdroje financování:  

 OPVVV, OPZ - vlastní projekty MAS a zapojení do projektů partnerských organizací 

poskytujících sociální služby 

Synergie a komplementarita: 
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 Opatření úzce souvisí se záměry, které budou realizovány v rámci cíle Lidé,  

Spolupráce – opatření 1.2.1 – Podpora kvality 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 

 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 
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 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, 

sídelní zeleň. Opatření je zaměřeno na podporu přípravy projektů, prosazování společných zájmů 

území a realizaci investičních i 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 

 Podpora projektů informačního charakteru, pořádání besed a společenských akcí pro širokou 

 veřejnost 



 

 32 

Tab. 15: Způsob realizace opatření 3.2.4 Podpora aktivit na ochranu životního prostředí 

Individuální projekty konečných příjemců ANO 

Vlastní projekty MAS ANO 

Zapojení MAS jako partnera projektu ANO 

Podpora absorpce území ANO 

Zdroj: Vlastní zpracování 

Zdroje financování:  

 IROP – projekty spolupráce, OPŽP – podpora projektů zaměřených na revitalizaci funkčních 

ploch a prvků sídelní zeleně 

 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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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.  

 

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. Aktivity 

budou realizovány ve volné krajině především na nelesních pozemcích, na orné půdě. 

 Realizace aktivit bude přínosem pro posílení ekologické stability krajiny, biodiverzity 

v regionu Jablunkovska, zamezení větrné, vodní erozi. 

 Opatření bude realizováno prostřednictvím investičních projektů konečných příjemců. 
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Návrh možných aktivit: 

 Podpora projektů péče o krajinu a zachování rozmanitosti krajiny 

 Podpora realizace projektů ÚSES, interakčních prvků 

 Podpora projektů zamezujících vodní nebo větrnou erozi  

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 opatření realizovaných v ÚSES (od lokálního po nadregionálního 

významu), projekty řešící větrnou nebo vodní erozi, projekty likvidace invazních druhů rostlin, aj. 

s vazbou na specifický cíl OPŽP 4.3 – Posílit přirozené funkce krajiny 

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 3.2.4 Podpora aktivit na ochranu 

životního prostředí. 

 

 

7. Akční plán 

7.3  Programové rámce OPŽP 

Programové rámce OPŽP jsou specifikovány v samostatné příloze č. 11. 
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