
SWOT ANALÝZA  

HOSPODÁŘSKÉ PODMÍNKY A INFRASTRUKTURA 

 SILNÉ STRÁNKY  SLABÉ STRÁNKY 

S1  
Dostupnost všech základních druhů 
dopravy. 

W1  
Vysoká intenzita tranzitní dopravy 
přes Skřečoň po ulici 1. máje. 

S2  
Kapacitní napojení na veřejnou 
vodovodní soustavu. 

W2  
Architektonicko-estetický vzhled 
města daný průmyslovým vývojem. 

S3  
Kapacitní centrální čistírna odpadních 
vod a páteřní kanalizační síť. 

W3  
Dopravně-bezpečnostní stav 
na frekventovaných křižovatkách 
a kapacita některých komunikaci. 

S4  
Vysoký stupeň plynofikace území 
a centrální systém zásobování teplem. 

W4  
Nízká míra podnikatelské aktivity 
daná vysokým podílem zaměstnanců. 

S5  
Spolupráce města s velkými 
zaměstnavateli při územním rozvoji 
firem. 

W5  
Malý podíl využití obnovitelných 
zdrojů energie. 

S6  
Připojení na vysokorychlostní 
internetovou síť. 

W6  Vysoká míra statické dopravy. 

S7  Zdravé a udržitelné finance města. W7  Nedokončená síť cyklistických stezek. 
 PŘÍLEŽITOSTI  HROZBY 

O1  
Dokončení odkanalizování okrajových 
částí města s využitím moderních 
způsobů likvidace odpadních vod. 

T1  
Vliv suburbanizace na zvyšování  
nároků na investice a provoz veřejné 
technické a dopravní infrastruktury. 

O2  Využívání ploch brownfieldů. T2  
Nenalezení jiného způsobu likvidace 
komunálních odpadů po ukončení 
provozu skládky. 

O3  
Nové využití rekultivovaného areálu 
Benzina. 

T3  Odchod významných zaměstnavatelů.  

O4  
Využití a obnova architektonicky 
hodnotných objektů. 

T4  Stárnutí populace. 

O5  
Přesun dopravního zatížení ze stávající 
silnice I/67 na výhledovou přeložku této 
komunikace. 

T5  Nedostatek pracovních sil. 

O6  Podpora malého a středního podnikání. T6  
Zhoršování technických parametrů 
dálnice a silnic I. až III. třídy. 

O7  Využití drobných ploch pro podnikání. T7  
Růst intenzity nákladní dopravy 
na dálnici a silnicích I. až II. tříd. 

O8  
Využití a podpora obnovitelných zdrojů 
energie. 

T8  
Střety navrhovaných dopravních 
záměrů se zájmy ochrany přírody. 

 

 

 



SWOT ANALÝZA 

ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ 

 SILNÉ STRÁNKY  SLABÉ STRÁNKY 

S1  
Dostatek zdrojů povrchové a podzemní 
vody. 

W1  Špatná kvalita ovzduší. 

S2  
Plošná plynofikace a centrální 
zásobování teplem v Bohumíně. 

W2  
Vypouštění části splaškových vod 
z domácností do povrchových recipientů 
a z trativodů do vod podzemních. 

S3  
Kapacitně dostačující centrální ČOV 
a páteřní sítě kanalizačních sběračů. 

W3  
Nízká efektivita využívání systému třídění 
odpadů. 

S4  
Z větší části vybudovaná protipovodňová 
ochrana území a vymezená záplavová 
území. 

W4  Velká koncentrace lokálních topenišť. 

S5  
Existence ochranné zeleně 
u průmyslových areálů a komunikací. 

W5  
Zvýšená hluková, pachová a imisní zátěž 
z dopravy v okolí významných komunikací, 
areálů výroby a železnice. 

S6  
Vyšší podíl zemědělské půdy 
v I. a II. třídě ochrany. 

W6  Vysoký podíl výrobních ploch. 

S7  
Vysoký podíl chráněných ploch na území 
města (přírodní památky, území Natura 
2000 – EVL, ptačí oblasti). 

W7  
Velmi nízké zastoupení lesa, krajinné zeleně 
a nefunkční část územního systému ekologické 
stability. 

S8  Vysoký podíl vodních ploch a mokřadů.   

 PŘÍLEŽITOSTI  HROZBY 

O1  

Rozšíření a modernizace stávající 
kanalizační sítě a podpora individuálních 
řešení odkanalizování mimo kanalizační 
sít. 

T1  
Nárůst intenzity motorové dopravy na  
pozemních komunikacích. 

O2  
Změna myšlení a motivace občanů 
v třídění odpadů. 

T2  
Návrat k používání nešetrných technologií 
vytápění a spalování komunálního odpadu při 
vytápění části domácností. 

O3  
Inovace v oblasti používání nových 
zdrojů vytápění. 

T3  
Další fragmentace krajiny v souvislosti 
s realizací dopravních záměrů a staveb 
technické infrastruktury. 

O4  
Zvýšení podílu alternativních zdrojů 
energie. 

T4  
Neúměrný zábor zemědělských ploch novou 
zástavbou. 

O5  
Snižování energetické náročnosti 
budov. 

T5  Vznik nových brownfields. 

O6  
Využití kapacity CZT pro obytnou 
zástavbu. 

T6  
Nezájem polské strany na provedení účinných 
opatření ke snižování emisí. 

O7  
Snižování emisní zátěže z významných 
průmyslových i lokálních zdrojů včetně 
redukce spalování nevhodných paliv. 

T7  
Přírodní katastrofy (povodně, záplavy, sucho, 
pandemie, chemická havárie). 

O8  Obchvat Skřečoně.   

O9  Využití ploch brownfieldů.   

O10  Snížení podílu výrobních ploch.   

O11  
Tvorba a doplňování liniové a krajinné 
zeleně včetně obnovy mezí. 

  

O12  Zvýšení retenční schopnosti krajiny.   

 
 



SWOT ANALÝZA 

KVALITA ŽIVOTA 

 SILNÉ STRÁNKY  SLABÉ STRÁNKY 

S1  
Velký podíl bytů vlastněných 
městem Bohumín. 

W1  
Klesání počtu obyvatel, odchod mladých 
a vzdělaných lidí. 

S2  
Převažující napojení ploch bydlení 
na veřejnou technickou 
infrastrukturu. 

W2  Stárnutí obyvatel. 

S3  
Kvalitní infrastruktura volného času 
pro sportovní, kulturní 
a společenské vyžití. 

W3  
Negativní vnímání některých lokalit a nízký pocit 
bezpečí v nich (ul. Nádražní, pěší zóna). 

S4  
Rozsáhlá síť sociálních a zdravotních 
služeb. 

W4  
Sociální struktura části obyvatel (méně vzdělaní 
a nízkopříjmoví). 

S5  
Dostatečná síť a kapacita školských 
zařízení s různým zaměřením. 

W5  
Nedostatečná kapacita pobytových zařízení pro 
seniory a osoby se zdravotním znevýhodněním. 

S6  
Aktivní lidé ve spolcích. Spolupráce 
města se spolky a církvemi. 

W6  
Negativní vlivy ploch podnikání a dopravy 
na sousední plochy bydlení (emise, hluk, 
prašnost). 

S7  
Vysoký podíl investic v rozpočtu 
města. 

W7  
Podprůměrná vzdělanostní úroveň obyvatel 
v kontextu krajské i národní úrovně. 

S8  
Otevřená komunikace s veřejností 
prostřednictvím novin, televize 
a internetu. 

W8  
Nízká ekonomická aktivita daná úrovní vzdělání 
a sociální strukturou obyvatel. 

S9  
Spolupráce s okolními obcemi 
v mikroregionu a polském příhraničí. 

  

 PŘÍLEŽITOSTI  HROZBY 

O1  
Další zkvalitňování bydlení 
(modernizace bytů, regenerace 
veřejných ploch) 

T1  Prohlubování negativní struktury obyvatel. 

O2  
Podpora individuální bytové 
výstavby jen v lokalitách s dobrou 
dostupností na infrastrukturu. 

T2  
Rozšiřování negativně vnímaných lokalit 
v důsledku nárůstu sociálních problémů. 

O3  
Trvalá podpora spolkových činností 
a volnočasové infrastruktury. 

T3  
Zhoršení dostupnosti a kvality všeobecné 
zdravotní péče a sociálních služeb. 

O4  
Rozšiřování městských sportovišť 
(tenisové kurty, areál na Faji). 

T4  
Nezlepšení dostupnosti specializované 
zdravotní péče (zubaři, praktičtí a dětští lékaři). 

O5  
Posílení propagace města 
a zlepšování image v rámci ČR. 

T5  Ekonomické potíže velkých zaměstnavatelů. 

O6  
Zvyšování kapacit zařízení pro 
stárnoucí populaci. 

T6  
Nezlepšování životního prostředí (další 
koncentrace průmyslu a zhoršování ovzduší). 

O7  
Rozvoj areálu nemocnice za účelem 
rozšíření a zkvalitnění služeb. 

T7  
Nedokončení komplexní protipovodňové 
ochrany území. 

O8  
Další modernizace školských 
zařízení. 

T8  Překročení hlukových limitů z dálnice. 

O9  
Využití vodních ploch po ukončené 
těžbě pro příměstskou rekreaci. 

T9  
Přírodní katastrofy (povodně, záplavy, sucho, 
pandemie) a havárie. 

O10  
Další rozšíření sítě cyklistických 
stezek a tras. 

T10  
Plánování vysokorychlostní tratě přes zástavbu 
v Nové Vsi. 

O11  
Rozšíření nabídky vzdělávání 
pro dospělé. 

T11  Plánování splavnění Odry přes území města. 

O12  
Čerpání finančních prostředků ze 
státních a evropských dotací. 

  

 



SHRNUJÍCÍ SWOT ANALÝZA 

 SILNÉ STRÁNKY  SLABÉ STRÁNKY 

S1  

Bydlení (rozsáhlé bytové portfolio 
vlastněné městem, zkvalitňování bytů, 
domů a veřejných ploch, ovlivňování 
vzhledu města, vliv na ceny bydlení, 
dostupná síť sociálních a zdravotních 
služeb a škol). 

W1  

Kontroverzní image města (sociální 
struktura obyvatel, stav ovzduší, množství 
průmyslových ploch, lokality sociální 
deprivace, architektonický vzhled města). 

S2  

Rozsáhlá síť technické a dopravní 
infrastruktury (vodovod, kanalizace, 
ČOV, plynofikace, CZT, internet, 
dostupná železnice a dálnice, veřejná 
příměstská doprava).  

W2  

Zhoršená kvalita životního prostředí (vliv 
průmyslových areálů a dopravních staveb, 
brownfieldy, imise z Polska a z vnějších 
zdrojů, málo obnovitelných zdrojů energie). 

S3  

Volnočasová městská infrastruktura 
(široká škála volnočasových 
individuálních i kolektivních aktivit 
ve sportovních a kulturních zařízeních, 
možnost příměstské rekreace 
a sportování v přírodě). 

W3  

Sociální složení obyvatel (sociálně 
vyloučené komunity, odliv mladých 
a vzdělaných, nízké příjmy a vzdělanost 
u části obyvatel, stárnutí občanů). 

S4  

Aktivní spolková činnost (množství 
akcí a možností vyžití ve vlastních 
i městských areálech, vzájemná 
spolupráce, podpora městem). 

W4  
Kapacita pobytových sociálních 
a zdravotních zařízení (nedostatek míst pro 
seniory a zdravotně znevýhodněné osoby). 

S5  

Proinvestiční rozpočet města 
(podpora zkvalitňování bydlení 
a rozvoje volnočasové infrastruktury 
a služeb). 

W5  

Bezpečnost v dopravě (přetížená ulice 
1. máje, auta převládají nad chodci 
a cyklisty, nepřehlednost některých 
křižovatek, úzké místní komunikace). 

 PŘÍLEŽITOSTI  HROZBY 

O1  

Rozvoj zdravotnických a sociálních 
služeb (rozvoj areálu BMN, výstavba 
domu pro seniory, zkvalitňování 
sociálních a zdravotních služeb, 
dostatek zdravotních specialistů). 

T1  

Zhoršování složení obyvatel (nárůst 
sociálně vyloučených komunit a lokálních 
negativně vnímaných lokalit a domů, odchod 
významných zaměstnavatelů a zvýšení 
nezaměstnanosti, státní sociální politika).  

O2  

Zlepšení image města (vnitřní a vnější 
PR, propagace historického dědictví 
a přírodního bohatství, podpora 
hodnotné architektury, propagace silných 
stránek, snížení počtu vyloučených 
lokalit). 

T2  

Nezlepšování životního prostředí 
(nedokončení protipovodňových opatření, 
další zhoršení stavu ovzduší, přírodní 
katastrofy, nenalezení náhrady za skládku 
odpadů, vznik dalších brownfieldů). 

O3  

Vznik nové dopravní a technické 
infrastruktury (obchvat Skřečoně, 
plochy pro malé a střední podnikání, 
využití brownfieldů,  udržitelné plochy 
pro bydlení). 

T3  

Zhoršování parametrů v dopravě 
(neopravení dálnice, zhoršování technických 
parametrů silnic I. až III. tříd, zastavení 
příprav obchvatu silnice I/67, navyšování 
statické dopravy). 

O4  

Zlepšení životního prostředí (využití 
obnovitelných zdrojů, ekologické 
lokální topení, žádné splašky v přírodě, 
zvýšení podílu třídění odpadů, čisté 
město). 

T4  

Nezrušení územních omezení (široké 
koridory pro VRT, obchvat meandrů Odry pro 
vodní kanál, neudržitelná výstavba rodinných 
domů). 

 
 


