
Mikroregion Hranicko  

SEKTOR Silné stránky Slabé stránky P íle itosti

 
Ohro ení Priority 

            
Pr mysl

 
Existence velkých 
pr myslových firem s dlouhou 
tradicí výroby, 

nabídka st edních kol  s 
technickým zam ením, 

strategická poloha z hlediska 
dopravní dostupnosti,  

iroké zastoupení strojního 
pr myslu 

 
Nedosta ující 
infrastrukturální vybavení 
pr myslových zón, 
zejména pro MSP,  

patná koordinace 
výukové nabídky kol s 
pot ebami trhu práce 

  

Nedostatek absolvent 
u ebních obor 

 

nedostatek absolventské 
praxe pro u ební obory. 

Spolupráce mezi velkými 
firmami a MSP,  

zvý ení exportu místních 
MSP na volný trh EU po 
p istoupení R do EU, 

 

zvý ení 
konkurenceschopnosti 
MSP pomocí klastr , p i 
pou ívání nových metod 
managementu 

Mo ný odliv investor do 
lokalit s výhodn j ími 
ekonomickými 
podmínkami, 

nedostate né zapojení 
pr myslu do výzkumu a 
rozvoje  

1.  Zlep ení vybavenosti 
technickou 
infrastrukturou 

2. Zvý ení provázanosti 
vzd lávání a pot eb 
sektoru pr myslu v 
regionu, posílení 
spolupráce v oblasti 
výzkumu 

   3.  Rozvoj malého a     
st edního podnikání, 
posílení vzájemné 
spolupráce mezi 
podnikateli 

Cestovní 
ruch 

P íle itosti pro letní turistiku, 

 

p írodní, kulturní, historické a 
technické památky, 

lázn Teplice nad Be vou, 

 

dobré podmínky pro rozvoj 
agroturistiky a ekoturistiky,  

tradice místních kulturních akcí  

Nerozvinutá agro-, eko-, a 
hypoturistika,  

nedostatek p íle itostí pro 
vy ití v zim a za 
patného po así,  

neexistence spole ného 
mikroregionálního centra a 
slu eb cestovního ruchu,   

nedostatek financí na 
opravu památek,  

málo p íle itostí pro vy ití 
d tí a rodin s d tmi, 

 

zchátralost místních 
historických památek  

Mo nost dotací z EU, 
národních a regionálních 
fond , 

 

spole ná koncepce a 
propagace mikroregionu,  

vyu ití nár stu zájmu o 
cykloturistiku, 

vytvá ení komplexních 
produkt cestovního 
ruchu,  

vyu ití hrad v regionu 

 

patné podmínky pro 
MSP  bariéra rozvoje 
slu eb a cestovního ruchu, 

 

nedostatek financí na 
nákladn j í projekty, 

 

patná spolupráce mezi 
obcemi  

1.  Zlep ení stavu 
památkových a 
turistický atraktivních 
objekt

 

2. Rozvoj turistiky 
zam ené na oblast 
venkova, p írodu a 
aktivní formu trávení 
volného asu 

3. Zvý ení spolupráce a 
koordinace nabídky v 
oblasti cestovního 
ruchu na úrovni 
mikroreginu  



Trh práce Tradice pr myslové výroby a s 
tím související dostatek 
kvalifikované pracovní síly  

Nízká mobilita pracovní 
síly, 

vysoká nezam stnanost, 
zejména ve venkovských 
oblastech,  

sní ená dostupnost 
internetového p ipojení  a 
nedosta ná po íta ová 
gramotnost obyvatel  

Rozvoj slu eb pro turisty ,  

podpora za ínajícím 
podnikatel m 

 
Riziko odchodu firmy 
Philips za výhodn j ími 
ekonomickými 
podmínkami na východní 
trhy, 

úpadek drobného 
podnikání v obcíh i ve 
m st Hranice zp sobený

 
nár stem po tu 
supermarket

  
1. Podpora rozvoje 

malého a st edního 
podnikání, zejména 
se zam ením na 
oblast cestovního 
ruchu 

2. Zvy ování 
zam stnatelnosti 
obyvatel se 
zam ením na 
venkovské oblasti 
prost ednictvím 
dostupnosti 
informa ních 
technologií a 
rozvojem jejich 
po íta ové 
gramotnosti 

3. Podpora mobility 
pracovních sil  

Slu by Vyjasn ní pravomocí

 

ve ejných

 

institucí po provedené reform 
ve ejné správy 

 

Vysoké pravomoce státní 
správy ve srovnání s 
ni ími správními 
jednotkami,  

nedostatek zku ených 
pracovník schopných 
vykonávat nové 
kompetence, 

nedosta ující úrove 
slu eb ve venkovských 
oblastech,  

existence mnoha velmi 
malých municipalit, 

úbytek základních slu eb 
na malých obcích  

Zvý ení aktivní spolupráce 
a p enosu informací z 
ve ejných institucí do 
ostatních sfér 

p enos pravomocí na co 
nejni í úrove ve 
spojitosti s reformou 
ve ejné správy,

 

podpora spolupráce mezi 
obcemi  

Legislativní bariéry pro 
spolupráci se státními 
institucemi  

1.  Zlep ení dostupnosti 
slu eb ve 
venkovských 
oblastech 

2. Posílení funkcí a 
pravomocí místní 
samosprávy, rozvoj 
spolupráce 
municipalit  



Zem d lství, 
lesnictví 

Vysoká produktivita, 

zku enosti malých zem d lc 
v regionu, 

vysoká kvalita zem d lských 
produkt 

 
patná stabilita trhu 

 
nízké ceny,  

úbytek pracovních 
p íle itostí v zem d lství, 

 
intensifikace produkce  

ochrana ivotního 
prost edí, 

 
nedostatek zku eností se 
zpracováním produkce 

 

zpracování produkce 
mimo region  

P íle itost v p ístupu na trh 
EU,  

roz i ování chovu zví at 
bez zvý ování produkce 
mléka,  

vyu ívání produkt 
místních farmá , 

 
zpracování ovoce do 
tradi ních produkt 
(slivovice) 

Intenzita produkce,  

nestabilní obchodní 
politika zpracovatelských 
podník , 

 
kvóty na produkci,  

striktní vládní regulace 
prodeje, 

zachování úrodnosti p dy, 

 

závislost na 
zpracovatelském pr myslu 

 
1.  Zlep ení zp sobu 

vyu ívání místních 
zdroj v zem d lství 
(pracovníci, 
zpracování produkce) 

2. Posílení stability 
sektoru zem d lství

 
3. Zvý ení ochrany 

ivotního prost edí a 
zkvalitn ní zp sobu 
nakládání s bio-
odpady 



 
Vzd lávání

 
Základní koly se speciálním 
zam ením v Hranicích 

 
(matematika, informa ní 
technologie, jazyky), 

nabídka volno asových aktivit 
pro d ti, 

 
zázemí pro kulturní ivot na 
vesnicích, 

iroká nabídka st edních kol v 
Hranicích,  

mo nost získání certifikátu pro 
práci s PC v Hranicích, 

sídlo eské asociace 
soukromých kol v Hranicích,  

sídlo vzd lávacího centra pro 
zvy ování kvalifikace u itel v 
Hranicích   

Ru ení základních kol, 
zejména ve venkovských 
oblastech, 

nedostatek financí na 
obnovu a vybavení kol, 

vysoké náklady na opravu 
kolních budov, 

zvlá t na venkovských 
kolách vyu ují u itelé 

vy ího v ku na úkor 
mladých profesor ,

 

koordinace vzd lávacího 
programu st edních kol a 
po adavk trhu práce v 
regionu,  

malá nabídka mo ností 
vzd lávání pro dosp lé a 
seniory,  

nedostate né vyu ití 
informa ních technologií 
ve vzd lávání 

 
Specializace kol v 
souladu s novým kolským 
zákonem, 

vytvo ení rodi ovské 
komise p i základních 
kolách,  

potenciální zalo ení vy í 
odborné koly v Hranicích    

Nedostate ná spolupráce 
s rodi i,  

nedostatek expert ve 
kolách z d vodu 
patných podmínek, 

negativní p irozený 
p ír stek obyvatel,  

nár st disparit mezi 
kolami  

1.  Zlep ení dostupnosti 
a kvality vzd lávání 
zejména na venkov

 
2. V t í koordinace 

vzd lávacích 
program s pot ebami 
trhu práce 

3. Zkvalitn ní 
technického zázemí 
na kolách 

4. Roz í ení mo ností v 
oblasti celo ivotního 
vzd lávání

  

Energetika Existence zdroj obnovitelné 
energie 

 

území pro p stování 
vhodných rostlin, lokality 
mo né pro vyu ití v trné 
energie, hojnost les , 

 

tradi ní produkce 

 

zku enosti 
s produkcí biomasy,  

zavád ní plynofikace do obcí 

 

Nerozvíjející se trh s 
biomasou, vysoká cena 
kultivované biomasy, 

relativn vysoké náklady 
(expensive pellets 
combustion boilers), nízká 
energetická hodnota, 
nejistota úrody, 

nutnost p ípravy biomasy 
p ed energetickým 
vyu itím (su ení, 
skladování atd.), 

vysoké energetické 
náklady ve ejných budov a 
ve ejného osv tlení 

 

Relativn nízký dopad na 
ivotní prost edí, kterého 

m eme dosáhnout 
dobrou koordinací 
plánovacích proces ,  

 

p íle itost pro kvalitní, 
estetické a citlivé 
za len ní do krajiny,  

 

atraktivita 

 

p íle itost pro 
public relation a reklamu,  

mo nost získáván tepla a 
energie sou asn , 

 

vyu ívání moderních kotl 
na pevná paliva,  

instalace slune ních 
kolektor

 

Nedostate ná propojenost 
mezisektorálních aktivit a 
inností,  

nízká preference produkce 
biologického plynu v 
zem d lství,

 

nedostatek p ímé i 
nep ímé podpory (výzkum 
a vývoj), 

rekonstrukce a renovace 
bez ohledu na  mo nost 
úspory energií   

1.  Zlep ení zp sobu 
vyu ití obnovitelných 
zdroj energie

 

2. Vyu ití mo ností v 
oblasti energetických 
úspor 

3. Sni ování náklad p i 
e ení problém 

nakládání s biomasou  



Zdravotnictví

 
P ítomnost nemocnice v 
regionu,  

blízkost nemocnice ve 
Vala ském Mezi í í,

 
st ední zdravotnická kola v 
Hranicích,  

lázn v Teplicích nad Be vou 

 
Zru ení pohotovosti a 
porodnice v nemocnici v 
Hranicích,  

hor í dostupnost léka ské 
pé e pro lidi z odlehlej ích 
ástí regionu, 

hor í dostupnost léka ské 
pé e pro star í lidi,  

ni í pr m rný po et 
doktor na tisíc obyvatel 
ne je pr m r R 

 
Zvý ení nabídky 
sociálních slu eb, 
stabilizace zákon a 
právních p edpis v oblasti 
zdravotnictví a sociální  

Stárnutí populace 

asté legislativní zm ny, 

 
platební neschopnost 
zdravotních poji oven 

 
1.  Zaji t ní dostupnosti 

léka ské pé e pro 
obyvatele s 
odlehlej ích oblastí 
regionu 

2. Zlep ení provázanosti 
nabídky léka ské 
pé e s pot ebami 
obyvatel a 
demografickou 
strukturou  

Demografie Postupné zvy ování 
porodnosti,  

ni í úrove potratovosti ne je 
pr m r R, 

 

vy í podíl v ících obyvatel, 

 

ni í procento rozvodovosti,  

ni í pr m rný v k ve srovnání 
s pr m rem R 

 

Plynulý úbytek obyvatel,  

postupné stárnutí 
populace,  

záporný p irozený i 
migra ní p ír stek,

 

pomalá bytová výstavba,  

zvy ování po tu byt 
obydlených jednou 
osobou,  

ni í po et obyvatel s 
vysoko kolským 
vzd láním 

 

Prevence negativních 
sociálních jev , 

 

rozvoj bytové výstavby,  

optimalizace sít kol,

 

pomoc mladým rodinám  

Zvy ující se po et 
sociáln nep izp sobivých 
obyvatel,  

závislost na dávkách 
sociální podpory,  

nár st sociálních disparit 
mezi obyvateli,  

problémy s národnostními 
men inami  

1.  Zaji t ní nabídky 
sociálních slu eb 
odpovídajících 
demografické 
struktu e obyvatelstva 
v regionu 

2. e ení nep íznivého 
demografického 
vývoje roz í ením 
bytové výstavby 

3. Vytvo ení podmínek 
pro ob any s 
vysoko kolským 
vzd láním, aby na li 
uplatn ní v regionu

 

 Inovace a    
výzkum 

Tradice pr myslové výroby a z 
toho plynoucí dostatek 
kvalifikované pracovní síly,  

vysoká kapacita technické 
infrastruktury  

Nedostatek pracovních 
p íle itostí pro 
vysoko kolsky vzd lané 
lidi,  

nízké zapojení pr myslu 
do výzkumu a vývoje,  

patná informovanost 
malých obcí o mo nostech 
zavád ní inovací 

 

Zalo ení vy í odborné 
koly v regionu 

Nedostate né financování 
ze státních prost edk , 

 

mén pen z do výzkumu 
ne ve vysp lých zemích 

  

1.  Zaji t ní v t í 
provázanost výzkumu 
s praxí 

2. Zlep it vyu ití inovací 
a nových poznatk v 
rozvoji men ích 
obcích 

3. Podpora zalo ení 
vy í odborné koly v 
regionu 



ivotní 
prost edí

 
Fungující systém t íd ní 
odpad , 

 
zásoby podzemních 
minerálních vod na Teplicku,  

existence p írodních rezervací,  

bohaté zásoby povrchových 
vod,  

nalezi t vápence,

 

sní ení intenzivního vyu ívání 
zem d lské p dy,

 

ka doro n po ádaný den bez 
aut v Hranicích  

Nár st zastav ných ploch,

 
hlavní silnice procházející 
skrz m sta a obce,

 
nekompletní pokrytí 
regionu pitnou vodou,  

neúplná plynofikace obcí, 

zne i t ní z lokálních 
zdroj , 

 

chyb jící kanalizace v 
ásti obcí,  

nevy e ený problém 
ukládání stavebního 
odpadu, 

úbytek zale n ných ploch 

 
Plán na zpracování bio 
odpadu,  

spolupráce se 
zem d lskými subjekty na 
zpracování biologického 
odpadu,  

alternativní vyu ití 
zem d lské p dy,

 
ochrana p írodních 
památek a oblastí,  

zachování rovnováhy mezi 
jednotlivými prvky p írody 

 
Zdr ení výstavby dálnice 
D47,  

chátrání p írodních 
památek, 

nebezpe í záplav,  

zastavování úrodných p d 
v zázemí m st 

 
1.  Dokon it napojení 

obyvatel regionu na 
technickou 
infrastrukturu 

2. Vy e it problematiku 
vyu ití biologických 
odpad , roz í ení 
spolupráce se 
zem d lským 
sektorem 

3. Sní ení intenzity 
automobilové dopravy 
v obcích 

4. Zastavit roz i ování 
hospodá ských aktivit 
do dal ích p írodních 
lokalit 

Doprava P ipravovaná výstavba dálnice 
D47  propojení na Ostravu,  

levná nákladní p eprava po 
eleznici, 

existence regionálního 
integrovaného dopravního 
systému,  

dostatek místních i dálkových 
autobusových spoj

 

patná kvalita silnic 
ni ích t íd, 

 

neposta ující kapacita 
silnic, 

nevy e ené vlastnické 
vztahy n kterých 
komunikací,  

patná kvalita povrchu 
silnic,   

nízká kvalita slu eb ve 
ve ejné doprav , 

 

nedosta ující servis na 
eských dálnicích,  

nedostatek parkovacích 
mist ve m st Hranice 

 

Zám r vybudovat leti t v 
P erov , 

 

zám r na sní ení 
dopravního zatí ení v 
obích, zejména v 
zastav ných oblastech 

 

Zhor ení stavu místních 
komunikací v okolí, kde 
se provád jí stavební 
práce,  

nedostatek financí na 
zavád ní dopravních 
p edpis podle po adavk 
EU,  

zdra ení slu eb na 
eských dálnicích  

1.  Zlep ení kvality 
silni ní sít

 

2. Sní ení intenzity 
automobilové dopravy 
v obcích 

3. Zvý it vyu ití 
mo ností ve ejné 
hromadné dopravy  
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