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SWOT ANALÝZY 
SILNÉ STRÁNKY  

Cestovní ruch 

Příroda a krajina  
Lázeňství 
Prostředí pro sport 
Historické památky 
Množství ubytování 
Střední školy zaměřené na cestovní ruch a restaurační služby 
Pokrytí území Informačními centry  
Široká nabídka kulturní, společenských a volnočasových aktivit 

Infrastruktura 
Kvantita cyklostezek 
Dostupnost polského trhu 
Pokrytí IC centry 

Integrovaný záchranný systém 

Profesionální vybavení záchranných složek 
Funkčnost IZS a součinnost dalších složek 
Přeshraniční spolupráce IZS  
Jednotný systém varování a vyrozumění 

Komunitní život 

Zapojení neziskového sektoru 
Zapojení samospráv 
Spolkový život  
Dostatek volného času 
Obnovování tradice komunitního života  

Kulturní dědictví/historické 
památky 

Podpora původní architektury 

Kamenictví   
Významné osobnosti  
Vápenné pece  
Lázeňství v regionu  
Tradiční řemesla – textilní průmysl a těžba 
Jánský vrch, Katovna  
Městské a vesnické památkové zóny 
Muzea – v Jeseníku, Zlaté Hory, Vidnava, Žulová a další 
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Bohatá a neobjevená historie – např. zaniklé obce, poválečné období  
Čarodějnické procesy  
Technické památky – např. bunkry z II. sv. války 
Sakrální památky, poutní místa 

Podnikání 

Velké množství živnostníků  
Levná pracovní síla  
Významní zaměstnavatelé – (např. WTC, Řetězárna, Fénix, Ondřejovice atd.) 
Grantová politika – státem podporovaný region 
Snadné zakládání firem 
Brownfieldy 
Příroda + nerostné bohatství  
Rozvoj turistiky a lázeňství  

Propagace regionu směrem ven Rozvoj informačních center 

Sociální služby 

Spolupráce poskytovatelů sociální služeb  
Existence komunitního plánování sociální služeb 
Zapojení neziskového sektoru  
Dny otevřených dveří v charitě a Penzionech pro seniory 

Školství 

Dostatečná síť mateřských, základních a středních škol 
Individuální přístup učitelů k žákům na venkovských školách 
Dobrý technický stav některých škol 
Dostatečná kapacita středních škol 
Krajská stipendia pro vybrané učňovské obory 
Kvalitní místo pro život z hlediska životního prostředí 
ZUŠ 

Volnočasové aktivity 

Široká nabídka atraktivních volnočasových aktivit pro školní děti a mládež 
ZUŠ – široký počet oborů a velký počet dětí  
Kvalitní sportovní oddíly, dobrovolní hasiči 
Ochotní lidé, kteří se věnují dětem a mládeži  
Fungující knihovny  
Dny pro seniory a pro rodiny – pouze v Jeseníku 

        Dny otevřených dveří v charitě a Penzionech pro seniory (přesunout i do soc. služeb) 
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Kulturní spolky (např. šermíři, zlat. garda) 
Divadelní a pěvecké spolky  
Významné kulturní a společenské, ekologické akce  
Fungující kluby seniorů a volnočasové aktivity pro seniory 

Zaměstnanost 
Přírodní zdroje 
Levná pracovní síla (schopnost lidí pracovat za nižší mzdu než v jiných regionech)  
Nízká cena nemovitostí 

Zdravotnictví 

Terénní ošetřovatelská služba 
Heliport 
Lázeňství 
Existence nemocniční budovy v regionu 

Životní prostředí 

Dobře vybudovaný systém likvidace odpadů 
Nezatíženost regionu těžkým průmyslem 
Kvalitní vodní zdroje a jejich dostatek  
Málo obydlené území – daleko do krajiny  
Vysoká koncentrace přírodních atraktivit  
Území CHKO – část 
Zalesněná krajina  
Kvalita ovzduší, vod 

 

SLABÉ STRÁNKY  

Cestovní ruch 

Vybavenost z hlediska cestovního ruchu (vířivky, wellnes, sauny, aquapark atd.) 
Turistická Infrastruktura  
Kvalitní ubytování 
Nedostatek atrakcí  
Dostupnost regionu  
Nekoordinovaná propagace  
Nedostatek a neznačené cyklostezky, nepropojenost 
Doplňková turistická infrastruktura  
Nedostatek běžeckých tras / nedostatek udržovaných tras, propojenost 
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Letectví /letiště 
Koupání – přírodní – žádná informovanost a infrastruktura  
Nedostatek veřejných koupališť 
Nedostatek parkovacích ploch u výchozích tras/sjezdovek 
Infrastruktura v turistických cílech (služby)  
Bezbariérovost, jak v ubytovacích kapacitách, tak infrastruktura a turistické cíle. 
Volnočasové vyžití – taneční zábavy, kulturní akce 

 

Infrastruktura 

Kvalita dopravní infrastruktury 
Časová dostupnost regionu 
Neexistence obchvatů a tunelu pod ČH 
Špatná železniční dostupnost – speciálně do MS kraje 
Špatný stav vodovodních a kanalizačních sítí 
Modernizace a rozvoj inženýrských sítí v současné kvalitě 
Nedostatek chodníků 
Nadzemní vedení vysokého napětí – jejich modernizace 
Nedostatek dětských hřišť 
Nedostatek stezek/chodníků pro pěší a in-line bruslaře 
Nedostatek bezbariérových přístupů do veřejných prostor, atd. 
Nedostatek sportovních multifunkčních hřišť a hal pro sport 
Nedostatek multifunkčních zařízení – volnočasové aktivity (kulturní domy atd.) 

Integrovaný záchranný systém 

Vzdělanost laické i odborné veřejnosti 
Zajištění služeb v psychosociální pomoci pro zdravotní personál 
Neúplné pokrytí regionu výjezdovými stanovišti ZZS 
Stáří mobilní požární techniky JSDHO 
Stav požárních zbrojnic JSDHO 
Chybějící vlastní prostory pro záchrannou službu (garáže atd.) 
Chybějící bezbariérové vstupy do Jesenické nemocnice 
Chybějící příjmová ambulance v Jesenické nemocnici 
Nedostatečný potkávací systém ZZS 
Absence operačních středisek IZS v regionu 
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Komunitní život 

Snižující se zájem mládeže o komunitní život 
Nedostatek dostupného bydlení 
Absence leaderu 
Větší míra participace do veřejného života  
Chybějící vazba na region (tradice) 
Spolupráce mezi obcemi  
Nedostatek silných sponzorů  
Ztráta motivace pro velké množství dotovaných akcí 
Vhodné prostory pro kulturní akce na obcích  

Kulturní dědictví/historické 
památky 

Podpora původní architektury 

        Technický stav historických objektů 
Přerušení přirozené historie. Přetrhání tradic a kořenů  
Kvalita poskytovaných služeb  
Ucelená informovanost o historii a kulturním dědictví  
Chybí obecné povědomí o historii, kulturních památkách, atd. 

Podnikání 

Velké množství živnostníků  
Nevhodná kvalifikace zaměstnaných/nezaměstnaných  
Příliš štědrý sociální systém 
Málo vysoce kvalifikovaných zaměstnanců  
Dopravní dostupnost  
Omezený trh – nízká kupní síla 
Nevhodná právní forma Jesenické nemocnice pro více zdrojové financování 
Slabá a roztříštěná podpora regionálních produktů a podniků 
Přeshraniční vtahy v podnikání – právní překážky v přeshraniční spolupráci 
Byrokracie  
Nezaměstnávání místních lidí v národních organizacích hospodařících na území Jesenicka 

Propagace regionu směrem ven 

Koordinace mezi aktéry v cestovním ruchu – veřejná správa, podnikatelé  
Neexistence odboru cestovního ruchu v regionu a s tím související ucelenost rozvoje cestovního ruchu  
Kvalita poskytovaných služeb  
Ucelená informovanost o historii, kulturních a jiných zajímavostech  
Přehršel informačních portálů  
Špatná koordinace mezi jednotlivými IC v regionu 
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Nekoncepčnost propagace regionu 

Sociální služby 

Nedostatečná informovanost občanů 
Nezájem občanů o poskytované sociální služby  
Nedostatek kapacit v sociálních zařízeních (obezita, alzhaimer aj.) – investice do speciálního vybavení (lužka pro obézní atd.) 
Chybějící odlehčovací služby  
Malá hustota osídlení 
Nízká kupní síla 
Místní dopravní dostupnost 
Nedostatek silných sponzorů 

Školství 

Technický stav některých škol a školek 
Struktura typů škol (gymnázia, SOŠ, OU) ve srovnání s jinými okresy kraje (nízký počet žáků na gymnáziích a SOŠ) 
Odliv žáků mimo region    
Špatná struktura učebních oborů v návaznosti na trh práce 
Odchod absolventů mimo region 
Vázne komunikace s krajským úřadem v nastavování struktury oborů 
Nemožnost ovlivnit strukturu sekundárního školství ze strany samosprávy a podnikatelů 
Neexistence terciálního vzdělání 
Vybavení škol 

Volnočasové aktivity 

Nerovnoměrně rozložená nabídka volnočasových aktivit 
Nedostatek společenských prostor pro mládež a dospělé  
Kvalitní vedení volnočasových aktivit  
Pohodlnost dětí a mladých 
Nedostatek financí 
Špatný technický stav některých knihoven 

Zaměstnanost 

Dostupnost regionální 
Migrace mozků z okresu ven (dlouhodobě, zejména absolventi VŠ) 
Nevhodná kvalifikace/ vzdělání 
Chybějící motivace počínaje u mládeže 
Rezignace některých dlouhodobě nezaměstnaných hledat si zaměstnání (např.: z důvodu exekucí, široká síť sociálních dávek, 
švarc systém) 
Nízká finanční gramotnost 
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Nedostatek pracovních míst a jejich rozložení 
Nízké mzdy 
Absence pracovních návyků 
Sezónní práce (cca 1000 nových uchazečů) 
Obce neumí připravit podmínky pro investory, pro současné malé a následně střední podnikání 
Velké množství rekvalifikací vs. málo pracovních příležitostí 
Nepochopení lidí jakou roli má Úřad práce – pasivita lidí v hledání práce 
Úbytek pracovních míst pro kvalifikované a vysoce kvalifikované zaměstnance (např.: státní podniky, úřady, atd.) 

Zdravotnictví 

Ambulantní lékaři – nedostatek  
Nedostatek zubních lékařů 
Jediná nemocnice v okrese (Jesenická nemocnice) 
Způsob financování zdravotnictví 
Obtížně dodržitelné dojezdové časy 
Malá síť lékáren v regionu – pracovní doba 
Chybějící terénní hospicová péče 

Životní prostředí 

Nedokončená kanalizace na území MAS 
Kvalita a prostupnost komunikací  
Parkovací plochy 
Neexistence obchvatů a tunelu pod ČHS  
Nevyřešená nákladní doprava  
Omezování a rušení veřejné dopravy – jak osobní tak nákladní 
Nedostatečné využívání železnice 
Sběrné dvory – nejsou všude 
Stavby na zelené louce 
Splachy zemědělské půdy při deštích  
Neexistence protipovodňových opatření v jednotlivých obcích 
Zanedbaná údržba protipovodňových zařízení 
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PŘÍLEŽITOSTI  

Cestovní ruch 

Muzea/ expozice  
Dobudování cyklotras  
Revitalizace a dovybavení „sjezdovek“ 
Rozvoj letectví 
Přírodní koupaliště 
Produktové balíčky  
Podpora spolupráce mezi podnikateli  
Dostupnost Polského trhu  
Geopark  

Infrastruktura 

Dostatek nebytových prostor pro využití pro instituce a podnikání 
Vybudovaná průmyslová zóna 
Brownfieldy 
Pozemky pro výstavbu bytových i nebytových prostor  
Budování pobytových sociálních zařízení pro seniory 

Integrovaný záchranný systém 
Spolupráce IZS s neziskovými organizacemi 
Přeshraniční spolupráce IZS  
Propagace a informování laické veřejnosti se zaměřením na školní mládež 

Komunitní život 

Dobrovolnictví  
Noví přistěhovalci 
Velký zájem o mládeže o komunitní život  
Podpora vztahu/úctu k regionu (ve školství) 
Spolupráce mezi obcemi, NNO a podnikateli 
Komunitní princip života je trvale udržitelný 
Podpora aktivity občanů  
Podpora přeshraniční spolupráce v občanských aktivitách 
Snaha zapojení komunitních principů do škol (kroužky) 
Média (sociální sítě aj.) 
Dostupnost moderních technologií (projekce, stany apod.) 
Tematicky zaměřené akce spojené s informovaností o historii regionu 
Konec Evropských dotací  



MAS Vincenze Priessnitze pro Jesenicko, o.p.s. 

           790 61 Lipová-lázně 396, 
    IČ: 29457891 

info@masjesenicko.cz 
  www.masjesenicko.cz   
 

 

9 | S t r á n k a  
 

Vytváření veřejných prostorů pro setkávání občanů 

Kulturní dědictví/historické 
památky 

Podpora původní architektury 

Řemeslná muzea 
Čarodějnické procesy  
Technické památky 
Podpora obnovy tradic a kořenů  
Odkaz Vincenze Priessnitze – Unesco  
Významné osobnosti Jesenicka – Priessnistz, Dittersdorf  
Amatérští badatelé – jejich zapojení do propagace regionu  
Využití Katovny  
Městské katakomby (Vidnava) 
Rychlebské hory 

Podnikání 

Přírodní zdroje – dřevo, kámen  
Grantová politika státu 
Podpora regionálních produktů  
Vzájemná spolupráce mezi dodavateli a odběrateli v regionu  
Podpora malých obchodníků 
Rozvoj turistiky a lázeňství  
Daňové úlevy a zvýhodnění místních podnikatelů, podnikatelské pobídky  
Zakládání malých podniků s kvalitním vybavením 
Podpora malých a začínajících živnostníků 
Mapování potřeb regionu pro informování k podnikatelským záměrům  
Rybářské bašty + rozvoj sportovního rybolovu – v souvislosti se zdravou výživou a vzdělávání 
Podpora rozvoje rybářství 
Podpora kvalitních stravovacích zařízení v regionu 
Možnost ombudsmana/právního poradenství pro podnikatele 

Propagace regionu směrem ven 

Organizace a personální zajištění, které bude zastřešovat jednotný CR  
Zvýšení regionální hrdosti (jak u občanů tak i samospráv)  
Jednotný informační systém v celém regionu (v celých Jeseníkách) – jednotná propagace, web atd.  
Ucelené informování podnikatelů o možnostech dotací  
Ucelená propagace podnikatelů  
Spolupráce mezi jednotlivými regiony a organizacemi 
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Sociální služby 

Budování malometrážních bytů pro seniory 
Terénní pečovatelská služba  
Sociální pracovník na každé obci v regionu, který by informoval občany o soc. službách  
Prostupné sociální bydlení 
Sociální podnikaní ( 
Další programovací období 
Podpora drobných aktivit a investic poskytovatelům sociálních služeb 

Školství 

Provázanost firem se školami - podpora spolupráce 
Dotace na absolventy pro zaměstnavatele (zapracování ve firmě) 
Budování pozitivního vztahu k regionu (regionální patriotismus) 
Vytvoření pracovních míst 
Zvýšení kvality vzdělání v návaznosti na praxi – konkurenceschopnost absolventů 
Podpora středních škol ze strany obcí i podnikatelů 

Volnočasové aktivity 

Výstavba volnočasových míst pro děti i dospívající  
Výstavba naučných stezek 
Vybavení organizací pracujících s dětmi  
Podpora rozvoje kulturních domů 
Podpora kulturně společenských center  
Podpora neziskových organizací – fungování a spolupráce (malé NNO)  
Podpora volnočasových aktivit pro seniory 
Nastartovat spolupráci se školami a využijí jejich zkušeností a zázemí 

Zaměstnanost 

Přeshraniční spolupráce 
Využití hor pro lyžařská střediska (komplexní) 
Nízká cena nemovitostí 
Regionální produkty – společné podniky, podpora regionálního trhu 
Daňové zvýhodnění, resp. snížení/odpuštění sociálních odvodů pro zaměstnavatele (provázanost na jednotlivé zaměstnance) 
Administrativně servisní místo pro podnikatele, hlavně malé  
Státní zakázky – podpora a udržení kvalifikovaných a vzdělaných zaměstnanců, zřizování veřejných institucí (decentralizace) 
Sociální podnik (obecní, zemědělský) 
Velká rozloha lesů v regionu 
Spolupráce s CHKO 
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Zdravotnictví 

Terénní ošetřovatelská služba – rozšíření sítě a spolupráce mezi lékaři a poskytovateli služeb 
Terénní hospicová péče 
Snížení provozních nákladů v nemocničním zařízení (energií) 
Změna přístupu pojišťoven a ministerstva zdravotnictví – dodržování limitů 
Potenciál v lázeňství 
Částečně fungující půjčovna zdravotnických pomůcek 

Životní prostředí 

Vysoká koncentrace přírodních atraktivit  
Možnost vzniku Národního parku 
Geopark 
Ekologické školící centrum na Javornicku 

 

OHROŽENÍ  

Cestovní ruch 

Integrace podnikatelů, veřejné správy - jejich nespolupráce (mezioborová spolupráce)  
Špatná dopravní dostupnost  
Nepřiměřená cenová politika  
Byrokracie  
Dotace 
Úbytek lidských zdrojů 
Rozložení ubytovacích kapacit/vysoká nabídka  
Likvidace odpadů vzniklých z cestovního ruchu 

Infrastruktura 

Kvalita komunikací 
Dopravní dostupnost regionu 
Zrušení dalších veřejných spojů, jednotlivých stanic a zastávek (autobusy, železnice) 
Úbytek veřejných institucí - centralizace a přesun do vnitrozemí (kraje i celostátní) 
Likvidace malých prodejen 

Integrovaný záchranný systém 

Zrušení a následné rušení dalších služeben IZS 
Nedostatečný potkávací systém ZZS 
Snižování personální kapacit z finančních důvodů 
Nezaměstnanost regionu ovlivňuje početní stavy jednotek sboru dobrovolných hasičů 

Komunitní život Úbytek obyvatel 
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Nedostatek pracovních příležitostí  
Pro neziskový sektor špatná příležitost získání finančních prostředků  
Nezájem, lhostejnost a rezignace občanů  
Přesycená nabídka pasivní zábavy 

Kulturní dědictví/historické 
památky 

Podpora původní architektury 

Nedostatek finančních prostředků pro rekonstrukci i udržitelnost  
Lidské zdroje – neznalost a úbytek  
Nekoordinovaná propagace v rámci regionu  
Udržitelnost kulturního dědictví 

Podnikání 
Dopravní dostupnost  
Nepodporování regionálních produktů a podniků 
Vstup nadnárodních podniků na regionální trh 

Propagace regionu směrem ven 
Nekomunikace a nekoordinace Sdružení cestovního ruchu a Euroregionu Praděd jako destinačních managementů pro cestovní 
ruch v Jeseníkách  
Nejednotnost území – rozdělení mezi dva kraje 

Sociální služby 

Nedostatečná komunikace mezi zástupci samosprávy a poskytovateli sociálních služeb  
Nekoncepční financování sociálních služeb  
Úbytek finančních prostředků na sociální služby versus nárůst potřebnosti soc. služeb 
Financování sociálních služeb je velká zátěž pro obecní rozpočty (v případě zřizovatelské funkce) 
Demografický vývoj regionu a odchod lidí mimo region 
Odtržení sociálních služeb od samosprávy 
Legislativa (nekoncepční, pružnost pravidel) 
Rostoucí počet osob s nízkými nebo žádnými důchody 
Rostoucí počet občanů závislých na sociálních službách 
Rostoucí zadluženost občanů 

Školství 

Odliv rodičů mimo region 
Zvyšující se finanční zatížení zřizovatelů základních škol 
Reforma financování regionálního školství směřující k úsporám   
Vzdělání není bráno jako hodnota ze strany rodičů v regionech s nedostatkem pracovních příležitostí 
Finanční negramotnost 

Volnočasové aktivity 
Počítač, počítačové hry a sociální sítě 
Ochota a angažovanost k dobrovolnické práci (vedení kroužků atd.)  
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Změna systému financování volnočasových aktivit (ZUŠ) 
Finanční prostředky (těžko dostupné pro malé NNO)  
Nedostatek motivace mladých lidí  
Snižující se počet dobrovolníků v závislosti na byrokracii 
Rozpad systému financování sportu  
Zvyšující se zatížení administrativou pro organizace zabývající se mládeží 

Zaměstnanost 

Odliv kvalifikovaných pracovníků 
Legislativa v oblasti ochrany životního prostředí 
Neochota státu k individuálnímu přístupu k Jesenickému regionu 
Konkurence pracovních sil z Polska 
Tvorba sociálně vyloučených lokalit 
Rezignace občanů na vlastní životní situaci 
Nízká cena nemovitostí k bydlení 
Snižování diverzifikace hospodářských činností 
VPP 
Zaměření dotační politiky na zaměstnance/pracovní místo, na sociální služby (příliv nezaměstnaných) 
Preference turismu na úkor zemědělství a průmyslu (hluk) 

Zdravotnictví 

Systém financování zdravotnictví 
Systém financování Jesenické nemocnice 
Věková struktura personálu 
Nezájem o vlastní zdraví/prevence 
Chybějící konkurence zdravotnických služeb 
Systémové vyřazení zdravotní péče ze sociálních služeb 

Životní prostředí 

Exhalace z okolních regionů (Polska) 
Exhalace z lokálních zdrojů 
Nedostatečně vybudovaná regulace odpadních vod, nedořešené odtokové poměry v některých částech obcí a lokalit 
Přemnožení divoké zvěře (černé)  
Neexistence obchvatů a tunelu pod ČHS  
Neukázněnost obyvatel a návštěvníků, vznik černých skládek  
Brownfieldy  
Enormní srážky – riziko povodní a sesuvů půdy 


