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SWOT - STRATEGICKÝ PILÍŘ  
- HOSPODÁŘSKÉ PODMÍNKY A INFRASTRUKTURA 
 
Témata: Doprava, technická infrastruktura, podnikání, podniky, zaměstnanost. 
 

 SILNÉ STRÁNKY  SLABÉ STRÁNKY 
S1 Napojení na silniční a železniční síť.  W1 Dopravně-bezpečností stav na 

frekventovaných křižovatkách a 
kapacita některých komunikacích 

S2 Vysoký stupeň plynofikace území a 
systém zásobování Bohumína CZT. 

W2 Nepropojená síť cyklistických stezek. 

S3 Existence centrální čistírny odpadních 
vod 

W3 Vysoká intenzita dopravy 
(ul. 1. máje a ul. Bezručova) 

S4 Poloha v rámci rozvojové oblasti ČR 
se silnými vazbami na Polsko 
(Hornoslezská pánev). 

W4 Omezená prostupnost území daná 
existencí státní hranice. 

S5 Umístění velkých zaměstnavatelů W5 Nedostatek parkovacích míst ve 
městě 

  W6 Chybějící nebo zastaralý systém 
odvádění a čištění odpadních vod. 

  W7 Zanedbatelný podíl využití 
obnovitelných 
zdrojů elektrické energie. 

  W8 Vysoká míra nezaměstnanosti ve 
srovnání s průměrem ČR. 

  W9 Nízká míra podnikatelské aktivity  

  W10 Složitá doprava do podniků 
z hlediska zásobování (podniky 
v blízkosti centra města) 

  W11 Dopravní propojení mezi městskými 
částmi 

 PŘÍLEŽITOSTI  HROZBY 
O1 Projekční připravenost na 

odkanalizování okrajových městských 
částí. 

T1 Zhoršování technických parametrů 
silnic II. a III. třídy 

O2 Přesun dopravního zatížení ze 
stávající silnice I/67 na výhledovou 
přeložku této komunikace.  

T2 Růst intenzity tranzitní nákladní 
dopravy  na silnici I/67. 

O3 Zlepšení návaznosti mezi vlakovou a 
autobusovou dopravou 

T3 Střety navrhovaných dopravních 
záměrů se zájmy ochrany přírody 

O4 Využití rozsáhlé vlečkové sítě pro 
osobní kolejovou dopravu v Ostravské 
aglomeraci formou vlak/tram 

T4 Rozptýlená slezská zástavba klade 
stále větší nároky na investice a 
provoz veřejné technické 
infrastruktury. 

O5 Výstavba logistického centra pro 
nákladní dopravu. 

T5 Přetížení jednotné kanalizace 
v důsledku odvádění dešťových vod. 

O6 Větší zapojení subjektů do CZT 
v Bohumíně 

T6 Neúměrná ekologická a jiná omezení 
hospodářského rozvoje území 

O7 Možnost využití volné kapacity 
centrální ČOV – napojení území 
Polska 

  



O8 Nové využití starých průmyslových 
ploch (brownfields). 

  

O9 Propojení českého a polského 
pohraničí  

 

  

    

 

 



SWOT - STRATEGICKÝ PILÍŘ – ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ 
 

Témata: Ochrana přírody a krajiny, vodní režim, zemědělská půda a lesy, zeleň, hygiena 
prostředí, ovzduší, nakládání s odpady, staré ekologické zátěže. 
 

 SILNÉ STRÁNKY  SLABÉ STRÁNKY 
S1 Vysoký podíl chráněných ploch na 

území města (přírodní památky, území 
Natura 2000 – EVL, ptačí oblasti) 

W1 Špatná kvalita ovzduší  

S2 Z větší části vybudovaná 
protipovodňová ochrana území a 
vymezená záplavová území. 

W2 Snížená přirozená retenční 
schopnost krajiny.  

S3 Vyšší podíl zemědělské půdy v I. a II. 
třídě ochrany 

W3 Malý spád vodních toků. 

S4 Kapacitně dostačující centrální ČOV W4 Dosluhující systém meliorace 
pozemků. 

S5 Plošná plynofikace a centrální 
zásobování teplem v Bohumíně. 

W5 Chemický stav většiny povrchových 
a podzemním vod je hodnocen jako 
rizikový. 

S6 Funkční systém nakládání s odpady 
včetně městské skládky. 

W6 Vypouštění části splaškových vod 
z domácností do povrchových 
recipientů a z trativodů do vod 
podzemních. 

S7 Dostatek zdrojů povrchové a podzemní 
vody 

W7 Vysoký podíl výrobních ploch 

  W8 Zvýšená hluková, pachová a imisní 
zátěž z dopravy v okolí významných 
komunikací, areálů výroby a 
železnice.  

  W9 Velká koncentrace lokálních topenišť  

  W10 Nízká efektivita využívání systému 
třídění odpadů. 

  W11 Lokality se starou ekologickou zátěží 

  W12 Velmi nízké zastoupení lesa, 
krajinné zeleně a nefunkční část 
územního systému ekologické 
stability. 

 PŘÍLEŽITOSTI  HROZBY 
O1 Rozšíření a modernizace stávající 

kanalizační sítě a podpora napojení 
obyvatel na veřejnou kanalizaci 
zakončenou v ČOV. 

T1 Výskyt plošných sesuvů s rizikem 
zvýšení jejich aktivity  

O2 Zlepšení odtokových poměrů 
revitalizací koryt vodních toků a 
úpravou nebo omezením aktivit 
zhoršujících odtokové poměry. 

T2 Další fragmentace krajiny 
v souvislosti s realizací dopravních 
záměrů a staveb technické 
infrastruktury. 

O3 Realizace opatření pro snižování 
znečištění  povrchových vod 
nebezpečnými chemickými látkami. 

T3 Nárůst intenzity tranzitní dopravy. 

O4 Řešení emisní zátěže z významných 
průmyslových i lokálních zdrojů včetně 
redukce spalování nevhodných paliv i 

T4 Návrat k používání nešetrných 
technologií spalování a 
spoluspalování komunálního odpadu 



v širší oblasti Ostravsko-Karvinska i 
v Polsku.  

při vytápění části domácností.  

O5 Využití kapacity CZT pro obytnou 
zástavbu a zapojení dalších subjektů. 

T5 Nezájem polské strany na provedení 
účinných opatření ke snižování 
emisí. 

O6 Obchvat Bohumín-Dětmarovice-
Karviná. 

T6 Vznik nových brownfields. 

O7 Ochranná zeleň u průmyslových areálů 
a komunikací.  

T7 Vznik dalších významných zdrojů 
znečištění mimo území města. 

O8 Změna myšlení a motivace občanů v 
třídění odpadů a způsobu vytápění 
tuhými palivy. 

  

O9 Rekultivace člověkem narušených 
ploch. 

  

O10 Nové technologie pro zpracování a 
využívání všech složek komunálního 
odpadu. 

  

O11 Inovace v oblasti používání nových 
zdrojů vytápění 

  

 

 
 



SWOT - STRATEGICKÝ PILÍŘ – KVALITA ŽIVOTA 
 
Témata: Bydlení, rekreace, volný čas, bezpečnost, vzdělávání, sociální a zdravotní péče, 
vztahy s veřejností. 
 

 SILNÉ STRÁNKY  SLABÉ STRÁNKY 
S1 Existence nemocnice  W1 Pokles počtu obyvatel 

S2 Atraktivní poloha v blízkosti Ostravy  W2 Podprůměrná vzdělanostní úroveň 
obyvatel v kontextu krajské i národní 
úrovně. 

S3 Dostatečné napojení ploch bydlení na 
veřejnou technickou infrastrukturu  

W3 Stárnutí populace.  

S4 Velký podíl bytů vlastněných městem 
Bohumín 

W4 Problémová sociální struktura 
některých lokalit. 

S5 Dostupnost kvalitního školství a 
možností vzdělávání 

W5 Početná panelová zástavba 

S6 Existence sportovních, kulturních a 
společenských zařízení a aktivit pro 
trávení volného času 

W6 Velmi nízká intenzita bytové výstavby 

S7 Kvalitní kulturní zázemí W7 Umístění ploch pro bydlení v místech 
negativních vlivů průmyslové výroby 
(emise, hluk, prašnost) jak z území 
města, tak mimo toto území  

S8 Zpřístupnění PP Hraniční meandry 
Odry  

W8 Malá turistická atraktivita města  

S9 Spolupráce města s občanskými 
sdruženími 

W9 Nedostatečná kvalita většiny 
stávajících ubytovacích zařízení. 

S10 Existence městských médií – noviny, 
televize, internet, elektronická e-
mailová služba (E-info) 

W10 Chybějící sportovní hala a další 
zařízení pro sport 

S11 Partnerství s městy z Polska 
 

W11 Nevzhledný příjezd do města 

 PŘÍLEŽITOSTI  HROZBY 

O1 Atraktivita suburbanizační zóna 
Ostravy. 

T1  Nezlepšování životního prostředí 
(koncentrace průmyslu, zhoršené 
ovzduší) 

O2 Vstup investorů do nové bytové 
výstavby 

T2 Rozšiřování vyloučených oblastí 
v důsledku nárůstu sociálních 
problémů. 

O3 Dokončení realizace komplexního 
systému protipovodňových opatření 

T3 Nedokončená komplexní 
protipovodňová ochrana území. 

O4 Využití potenciálu návštěvníků a turistů 
ze sousedního Polska. 

T4 Plochy bydlení v Bohumíně umístěné 
v blízkosti sesuvných území 
(Bohumín-Záblatí) 

O5 Využití vodních ploch po ukončené 
těžbě pro příměstskou rekreaci 

T5 Ekonomické potíže velkých 
zaměstnavatelů   

O6 Využití vybudovaných 
protipovodňových hrází pro účely 
rekreace a sportu. 

T6 Zhoršení pohody bydlení realizací 
dopravních záměrů nadregionálního 
významu (VRT, vodní cesta DOL) 



O7  Realizace strategického plánu 
BOSPORu včetně wellness aktivit. 

T7 Zrušení gymnázia a SŠ Bohumín 
rozhodnutím MSK 

O8 Zkvalitnění volnočasových aktivit T8 Pokračující neatraktivní image 
regionu, ovlivněná polohou 
v ostravské aglomeraci. 

O9 Změny v poskytování sociálních dávek 
jako motivační systému pro integraci 

  

O10 Dostatečný počet zájemců o 
příměstské sportovní a kulturní 
zařízení z širší oblasti Ostravska 

  

 


