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Zápis z pracovní skupiny Ekonomický rozvoj 
ze dne 19. 11. 2013 konané od 16:00 hod. 

 
Přítomni: Pavla Rudolfová, Yveta Somerová, František Maršálek, Blanka Hlaváčková, Lenka 
Ličmanová, Marcela Tomášová, Michaela Škrobánková, Libor Vykopal, Antonín Horník, p. Matějíček, 
Arnošt Hradil, Jakub Vlasák, František Kopecký (dle prezenční listiny). 
 
Úvod: přivítání účastníků a poděkování za účast, objasnění účelu a potřeby zpracování Strategie 
rozvoje regionu Hranicko 2014-2020, vysvětlení pojmu „komunitně vedený místní rozvoj“. Hlavním 
cílem jednání bude zpracování SWOT analýzy za pracovní skupinu Ekonomický rozvoj (podnikání, 
zemědělství, zaměstnanost, cestovní ruch, využití nevyužitých prostor). 
 
Příprava Strategie rozvoje regionu Hranicko pro období 2014-2020 probíhá podle metodiky 
Ministerstva pro místní rozvoj ČR pro tvorbu Komunitně vedeného místního rozvoje. 
 
Partneři:  MAS, HRA, město Hranice, Mikroregion Záhoran, Mikroregion Hranicko 
 
Práce na přípravě Strategie: 

- dotazníkové (anketní) šetření – proběhlo v prosinci a lednu 2013 s názvem „Jak se daří, co se 
líbí, kde to skřípe, co tu chybí“, výstupem je Souhrnná zpráva z dotazníkového šetření 
obyvatel Hranicka. 

- řízené rozhovory se starosty obcí – proběhly v průběhu června až října 2013. Jsou zpracovány 
za všechny obce do tabulek, požadavky a potřeby jednotlivých obcí jsou specifické, tento 
výstup nelze unifikovat. 

- pracovní skupiny – proběhnou v měsíci listopadu (12.11.2013: PS Obyvatelstvo a sociální 
infrastruktura, 19.11.2013: PS Ekonomický rozvoj, 26.11.2013: PS Životní prostředí a 
technická infrastruktura) a výstupem budou SWOT analýzy za jednotlivé oblasti. 

- veřejné projednání – proběhne 10.12.2013 od 16:00 hod. v Divadle Stará střelnice. 
- Dopracování strategie do června 2014 

 
Program: 

1. Představení výsledků Souhrnné zprávy z  dotazníkového šetření (obyvatelstvo) – zpráva je 
veřejně dostupná na webových stránkách MAS Rozvojové partnerství a města Hranice.  

2. Představení výsledků Souhrnné zprávy z dotazníkového šetření (podnikatelé) 
3. Představení výsledků Souhrnné zprávy z dotazníkového šetření (cestovní ruch) 
4. Tvorba SWOT analýzy v rámci oblast Ekonomický rozvoj. 
5. Diskuze. 

 
 
Zapsala: M. Tomášová 
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NAVRŽENÁ SWOT ANALÝZA 
Oblast: Ekonomický rozvoj 
 
Silné stránky: 

- Dobrá dopravní dostupnost – dálnice, železniční koridor 
- Různorodý vzhled krajiny (řeka, kopce, lesy) 
- Existence přírodních atraktivit v čele s jeskyněmi, propastí 
- Existence Lázní Teplice nad Bečvou 
- Existence Cyklostezky Bečva 
- Rozmanitost volnočasového a sportovního vyžití pro všechny věkové generace 
- Existence kulturních a technických památek 
- Existence regionální značky Moravská brána regionální produkt 
- Existence větších průmyslových podniků 
- surovinové bohatství regionu 

 
Slabé stránky: 

- Vzhled a stav nádraží Hranice a Teplice nad Bečvou 
- Nevyhovující stav komunikací 
- Špatný stav některých kulturních památek 
- Nedostatek řemeslných služeb 
- Nízká kvalifikace pracovních sil 
- Marketing a propagace turistické lokality 
- Nedostatečná propagace místních produktů 
- Nedořešené úseky cyklostezek (Ústí-Hranice, Bělotín-Hranice) 
- Nedostatek (moderních) turistických lákadel 
- Nevyužití přírodního koupání v regionu (štěrkopísky Hustopeče n. B., Olšovec, Opatovice) 
- Nedostatečné naváděcí značení turistických atraktivit 
- Omezené vyžití v zimních měsících (zimní stadion???) 
- Neexistence udržovaných a značených běžkařských tras 
- málo pracovních příležitostí 
- chybějící infrastruktura pro kongresovou turistiku 

 
Příležitosti: 

- Vznik cechu řemeslníků 
- Nový systém řízení cestovního ruchu, vznik nové turistické destinace (nový zákon o řízení 

cestovního ruchu) 
- Kompletní dobudování Cyklostezky Bečva i v jiných regionech 
- Zatraktivnění Hranické propasti 
- Velká průmyslová zóna PHILIPS, kasárna JASLO  
- Řízená a plošná podpora místních výrobců a značek kvality ze strany kraje, státu, EU 
- Využití kanálu Dunaj – Odra – Labe  a přehrady pro cestovní ruch a zaměstnanost 
- Potenciál Potštátska v cestovním ruchu 

 
Hrozby: 

- Špatný systém podpory zaměstnanosti 
- Zákonné podmínky pro podnikání – zákony, daně, administrativa 
- Zpracovatelské monopoly, ohrožení drobných podnikatelů 
- Zemědělská politika v ČR 
- Spekulativní nakládání se zemědělskou půdou  
- Zmenšování plochy zemědělské půdy 
- Vysoká nezaměstnanost 
- Migrace kvalifikované pracovní síly 
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- Ztráta vztahu k venkovu především mladé generace 
- Nepropojení potřeb trhu práce s portfoliem absolventů škol 
- stále nespravedlivé rozdělení RUD (nepoměr mezi menšími obcemi a velkými městy) 
- nastavení dotací neodpovídající prioritám venkova 
- Nová legislativní úprava pro skládkování biologicky rozložitelných odpadů ze zemědělství  
- Vysoká cena energií 

 
 

 
 


