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Úvod 

Strategie komunitně vedeného místního rozvoje (zkráceně SCLLD) pro období 2021–2027 představuje 

výchozí strategický dokument pro naplňování rozvoje území MAS Frýdlantsko – Beskydy.  

Dokument SCLLD MAS Frýdlantsko – Beskydy vznikal od roku 2020 jako plánovaný řídící dokument pro 

trvale udržitelný rozvoj území, na kterém MAS Frýdlantsko – Beskydy působí. Strategie je tvořena na 

základě reálných potřeb území bez ohledu na zdroje financování a je rovněž koncipována na základě 

metodik jednotlivých řídících orgánů, a především její třetí část je orientována na programové období 

EU 2021–2027. 

Klíčovým východiskem strategie je komunitně vedený místní rozvoj s ohledem na místní potřeby a 

potenciál. Strategie rozvoje území především vyhodnocuje problémy a potenciál vymezeného území a 

navrhuje jeho další rozvoj pomocí konkrétních opatření. Strategie je výsledkem partnerské spolupráce 

veřejného, soukromého a neziskového sektoru a předpokládá široký rozvoj území MAS Frýdlantsko – 

Beskydy. 

Strategie se skládá ze tří stěžejních částí: 

✓ Analýza 

✓ Koncepční část 

✓ Akční plány 

Dokument s názvem „Analýza“ je podklad pro zpracování SCLLD a obsahuje socioekonomickou 

analýzu, SWOT analýzu a výsledky dotazníkového šetření. V rámci této části dokumentu se čerpalo z 

veřejně dostupných statistických dat a informací, z výstupů zapojení veřejnosti (dotazníkové šetření) a 

z rozhovorů se starosty, které proběhly osobně ve všech obcích.  

Základní údaje o MAS Frýdlantsko – Beskydy 

Název: MAS Frýdlantsko – Beskydy z. s. 

Právní forma: spolek  

Sídlo: č. p. 1, 739 12 Čeladná 

IČ: 02989972 

Kontaktní údaje: pavliskova@masfb.cz, 731 161 081 
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 1 Základní informace o území MAS 

Území MAS Frýdlantsko – Beskydy je lokalizováno v jihovýchodní části Moravskoslezského kraje a je 

vymezeno katastrálními územími těchto obcí: Baška, Bílá, Čeladná, Frýdlant nad Ostravicí, Janovice, 

Kunčice pod Ondřejníkem, Lhotka, Malenovice, Metylovice, Ostravice, Pržno, Pstruží a Staré Hamry. 

Jedenáct obcí náleží do správního obvodu ORP Frýdlant nad Ostravicí a dvě obce (Baška a Lhotka) 

spadají do správního obvodu ORP Frýdek – Místek. Území MAS sousedí ve své západní části s MAS 

Lašsko a na severu a východě s MAS Pobeskydí. Místní akční skupina Frýdlantsko-Beskydy vznikla v roce 

2014 a k 1.1.2021 je MAS Frýdlantsko – Beskydy tvořena 13 obcemi, 1 příspěvkovou organizací, 1 

podnikatelským subjektem města, 10 podnikatelskými subjekty a 14 nestátními neziskovými 

organizacemi.  

Posláním Místní akční skupiny Frýdlantsko-Beskydy je podpora kulturního, společenského, sociálního 

a ekonomického rozvoje regionu na bázi využití místních lidských, přírodních a ekonomických 

potenciálů a na principu partnerství mezi subjekty veřejného a soukromého sektoru, včetně 

neziskového. Cílem je co nejefektivněji přerozdělit finanční prostředky poskytnuté nejen z dotačních 

programů EU, ale i podpořit subjekty z vlastních zdrojů. 

Účelem spolku je sdružovat osoby ke komunitně vedenému místnímu rozvoji a vytvářet podmínky pro 

rozvoj regionu, pro zlepšování kvality života, zvýšení ekonomické prosperity a trvale udržitelného 

rozvoje území při maximálním využití potenciálu místních lidských a přírodních zdrojů. 

Obrázek 1 – Území působnosti MAS Frýdlantsko-Beskydy

Zdroj: vlastní zpracování 
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Ostravice Pržno 

Lhotka 

MAS Frýdlantsko-Beskydy = území 13 obcí z toho 1 obec s rozšířenou 

působností 

 

 

 

 

 

Počet obyvatel celkem 29 415                         Rozloha území celkem 33 748 ha 

Celková plocha území MAS Frýdlantsko-Beskydy je 33 748,2 ha, přičemž největší rozlohu má obec Staré 

Hamry s 8 464 hektary, dále následují obce Čeladná a Bílá, které mají rozlohu přes 5 000 ha. MAS 

Frýdlantsko-Beskydy zabírá 6,2 % rozlohy Moravskoslezského kraje.   

Počet obyvatel na území MAS ke konci roku 2019 byl 29 415, což je 2,45 % z celkového počtu 1 200 

539 obyvatel Moravskoslezského kraje. Co do počtu obyvatel je největší město Frýdlant nad Ostravicí, 

které má necelých deset tisíc obyvatel. Ostatní obce mají několikanásobně menší počet obyvatel, a to 

většinou v rozmezí 500 – 2 000 obyvatel. Méně než 500 obyvatel žije pouze v obci Bílá. Hranici 2 000 

obyvatel překračují obce Baška, Čeladná, Kunčice pod Ondřejníkem a Ostravice. 

Tabulka 1 – Základní přehled údajů jednotlivých obcí na území MAS  

Název obce Počet obyvatel   Průměrný věk 
Celková plocha v 

ha 

Hustota 
obyvatel na 

km2 
 

Baška 3 924 42,4 1 283,4 305,8  

Bílá 281 46,2 5 652,4 5,0  

Baška Bílá Čeladná 

Frýdlant nad 

Ostravicí 
Janovice Kunčice pod 

Ondřejníkem 

Malenovice Metylovice 

Pstruží 

Staré Hamry 

 

taré Hamry 
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Název obce Počet obyvatel   Průměrný věk 
Celková plocha v 

ha 

Hustota 
obyvatel na 

km2 
 

Čeladná 2 836 43,6 5 906,1 48,0  

Frýdlant nad Ostravicí 9 922 43,6 2 191,0 452,9  

Janovice 1 930 42,0 1 316,1 146,6  

Kunčice pod Ondřejníkem 2 373 42,4 2 020,4 117,5  

Lhotka 541 41,8 721,4 75,0  

Malenovice 780 40,1 1 300,4 60,0  

Metylovice 1 766 42,7 1 114,5 158,5  

Ostravice 2 423 44,6 2 770,6 87,5  

Pržno 1 060 41,9 293,8 360,8  

Pstruží 1 025 39,4 714,0 143,6  

Staré Hamry 554 44,5 8 464,0 6,5  

Celkem 29 415 42,7 33 748,2 87,2  

 Zdroj: ČSÚ, data k 31. 12. 2019 

Území se vyznačuje nižší hustotou zalidnění, a to 87,2 obyvatel na km2 ve srovnání s Českou republikou, 

která má hustotu zalidnění 135 obyvatel na km2 a Moravskoslezským krajem s 221 obyvateli na km2. 

Nejmenší hustotu zalidnění na území MAS mají obce Bílá s 5 obyvateli na km2 a Staré Hamry s 6,5 

obyvateli na km2. Tyto dvě obce se vyznačují vysokým stupněm zalesnění, které i v rámci MAS je 

nadprůměrné. Nejvyšší hustotu zalidnění má město Frýdlant nad Ostravicí s 452,9 a obec Pržno s 360,8 

obyvateli na km2. 

Obrázek 2 - Hustota zalidnění 

Zdroj: ČSÚ, www.czso.cz, vlastní zpracování  

  

http://www.czso.cz/
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2 Obyvatelstvo 

2. 1 Vývoj obyvatelstva 

V rámci analýzy demografického vývoje Moravskoslezského kraje a MAS Frýdlantsko – Beskydy z.s. 

byla převzata data z Českého statistického úřadu. Vývoj obyvatelstva byl sledován za roky 2014–2019 

vždy k 31. 12.  

Z hlediska rozvojových možností MAS je nutná analýza časového vývoje počtu obyvatel ve sledovaném 

území, ideálně v porovnání s Moravskoslezským krajem. Následující grafy a tabulka zobrazují časový 

vývoj počtu obyvatel MAS, MSK a v jednotlivých obcích v letech 2014–2019. 

Celkový počet obyvatel v Moravskoslezském kraji má klesající tendenci. Mezi roky 2014–2019 poklesl 

jejich počet o 17 137.  

Graf 1 - Vývoj počtu obyvatel na území Moravskoslezského kraje v letech 2014-2019 

Zdroj: ČSÚ, www.czso.cz, data 31. 12 daného roku 

Na rozdíl od Moravskoslezského kraje na území MAS Frýdlantsko-Beskydy ve sledovaném období počet 

obyvatel neustále roste. Pozitivním faktorem v tomto vývoji může být poloha MAS 

v Moravskoslezských Beskydech, malebnost krajiny, lepší ovzduší než ve větších městech a relativně 

krátká dojezdová vzdálenost do krajského města za prací. 

Graf 2 - Vývoj počtu obyvatel na území MAS Frýdlantsko-Beskydy v letech 2014–2019 

Zdroj: ČSÚ, www.czso.cz, vlastní zpracování, data k 31. 12. daného roku 

Počet obyvatel v některých obcích v letech 2014 a 2015 kolísá, tzn. v některém roce počet obyvatel 

roste, v dalším klesá a naopak. V obcích Bílá a Ostravice má vývoj počtu obyvatel klesající charakter, 

pouze jeden rok jejich počet stoupl, ale od té doby permanentně klesá. U zbývajících obcí je vývoj 
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obyvatel obvykle rostoucí. V posledním sledovaném roce 2019 zaznamenaly některé obce pokles 

obyvatel, v konečném výsledku však počet obyvatel na území MAS každoročně narůstá.  

Tabulka 2 - Vývoj počtu obyvatel v jednotlivých obcích na území MAS Frýdlantsko-Beskydy  

Název obce 

Rok 

2014 2015 2016 2017 2018 2019 
 

Baška 3 756 3 770 3 799 3 822 3 892 3 924  

Bílá 301 310 308 300 286 281  

Čeladná 2 575 2 634 2 739 2 798 2 800 2 836  

Frýdlant nad Ostravicí 9 874 9 910 9 895 9 940 9 964 9 922  

Janovice 1 896 1 883 1 881 1 873 1 900 1 930  

Kunčice pod Ondřejníkem 2 301 2 299 2 317 2 347 2 375 2 373  

Lhotka 529 544 535 531 538 541  

Malenovice 696 707 722 738 768 780  

Metylovice 1 732 1 731 1 741 1 741 1 755 1 766  

Ostravice 2 432 2 425 2 417 2 410 2 428 2 423  

Pržno 1 055 1 042 1 050 1 051 1 080 1 060  

Pstruží 941 964 997 988 1 010  1 025  

Staré Hamry 552 547 540 541 543 554  

Celkem 28 640 28 766 28 941 29 080 29 339 29 415  

Zdroj: ČSÚ, www.czso.cz, data k 31. 12 daného roku 

2. 2 Věková struktura obyvatelstva 

Věkové složení obyvatel na území MAS udává přehled o demografické struktuře území. V následujících 

tabulkách je uvedena věková struktura obyvatelstva v jednotlivých obcích a dále je vypočten tzv. index 

stáří. Jedná se o ukazatel, který vyjadřuje kolik osob ve věku 65 a více let připadá na jedno dítě ve věku 

do 14 let.  

V rámci celého území MAS Frýdlantsko-Beskydy je počet obyvatel do 14 let věku každým rokem 

víceméně stejný (16 % obyvatelstva v roce 2019), obyvatelstvo v produktivním věku má klesající 

tendenci (63 % obyvatelstva v roce 2019). Nárůst je možné pozorovat u obyvatelstva ve věku 65 let (21 

% obyvatelstva v roce 2019) a takovýto vývoj bude zřejmě v budoucnu nadále pokračovat. Tyto 

tendence jsou výsledkem obecného trendu prodlužování života a snižováním úmrtnosti. 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.czso.cz/
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Tabulka 3 - Vývoj věkové struktury v jednotlivých obcích MAS Frýdlantsko-Beskydy v období 2016–

2019 

Zdroj: ČSÚ, www.czso.cz, data k 31. 12 daného roku 

Graf 3 - Věková struktura obyvatel na území MAS Frýdlantsko-Beskydy k 31.12.2019 

 Zdroj: ČSÚ, www.czso.cz, vlastní zpracování 

Index stáří je velmi často používanou charakteristikou věkové struktury obyvatelstva, který vypovídá o 

stárnutí populace. Vyjadřuje, kolik obyvatel ze starších věkových skupin připadá na sto dětí. Konkrétně 

v tomto případě, kolik obyvatel ve věku 65 a více let připadá na 100 dětí do 15 let věku. Je-li výsledná 

velikost indexu nižší než sto, je podíl sledované dětské složky obyvatel vyšší než podíl starších osob, a 

naopak, převyšuje-li výsledná hodnota indexu sto, je počet osob ve věku nad 65 let vyšší než počet dětí 

v populaci. 

Nejvyšší podíl osob ve věku 65 let a více je v obci Bílá, kde se index stáří pohybuje kolem hodnoty 260, 

v Ostravici je 160 a ve Starých Hamrech 150. Nejpříznivější situace je v obcích Malenovice a Pstruží, 

jejichž index stáří je pod hodnotou 100. V ostatních obcích se pohybuje index staří obyvatel kolem 

hodnoty 110–140. Index stáří za MAS Frýdlantsko-Beskydy je shodný s indexem stáří 

v Moravskoslezském kraji. Ve srovnání s celou Českou republikou je na tom MAS o jednu desetinu bodu 

horší.  

  

2016 2017 2018 2019 2016 2017 2018 2019 2016 2017 2018 2019

Baška 587 596 633 616 2 522 2 511 2 516 2 553 690 715 743 755

Bílá 36 33 25 27 209 200 194 183 63 67 67 71

Čeladná 425 452 455 459 1 752 1 768 1 747 1 754 562 578 598 623

Frýdlant nad Ostravicí 1 479 1 530 1584 1 565 6 382 6 325 6 249 6 152 2 034 2 085 2 131 2 205

Janovice 310 306 313 317 1 220 1 214 1 225 1 238 351 353 362 375

Kunčice pod Ondřejníkem 381 394 409 404 1 520 1 515 1 506 1 491 416 438 460 478

Lhotka 91 86 89 89 362 359 358 357 82 86 91 95

Malenovice 139 145 146 141 477 480 503 507 106 113 119 132

Metylovice 286 288 289 296 1 139 1 128 1 122 1 110 316 325 344 360

Ostravice 349 349 350 340 1 539 1 529 1 525 1 535 529 532 553 548

Pržno 154 154 168 166 753 747 752 718 143 150 160 176

Pstruží 171 164 174 190 687 686 692 688 139 138 144 147

Staré Hamry 75 78 78 83 353 349 346 347 112 114 119 124

Celkem 4 483 4 575 4 713 4 693 18 915 18 811 18 735 18 633 5 543 5 694 5 891 6 089

Obec
Obyvatelé ve věku 0–14 let Obyvatelé ve věku 15–64 let Obyvatelé ve věku 65 a více let 

16%

63%

21%
Věková skupina  do 14 let

Věková skupina  15 - 64 let

Věková skupina  65 let a více

http://www.czso.cz/
http://www.czso.cz/
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Tabulka 4 - Věková struktura obcí MAS Frýdlantsko-Beskydy k 31.12.2019 

Obec 
Věková skupina v % 

Index staří (2019) 
do 14 let 15–64 let 65 let a více 

Baška 15,7 65,1 19,2 120 

Bílá 9,6 65,1 25,3 260 

Čeladná 16,2 61,8 22,0 140 

Frýdlant nad Ostravicí 15,8 62,0 22,2 140 

Janovice 16,4 64,1 19,4 120 

Kunčice pod Ondřejníkem 17,0 62,8 20,1 120 

Lhotka 16,5 66,0 17,6 110 

Malenovice 18,1 65,0 16,9 90 

Metylovice 16,8 62,9 20,4 120 

Ostravice 14,0 63,4 22,6 160 

Pržno 15,7 67,7 16,6 110 

Pstruží 18,5 67,1 14,3 80 

Staré Hamry 15,0 62,6 22,4 150 

Průměr MAS 16,0 63,3 20,7 130 

Moravskoslezský kraj 15,3 64,6 20,1 130 

Česká republika 16,0 64,1 19,9 120 
Zdroj: ČSÚ, www.czso.cz, 

Porovnáme-li index stáří v roce 2019 oproti roku 2009, došlo téměř ve všech obcích k jeho zvýšení, což 

znamená, že dochází k postupnému stárnutí obyvatelstva na území MAS. Pouze v obci Pstruží došlo 

k poklesu indexu stáří a je to především způsobeno tím, že počet narozených mírně převyšuje počet 

zemřelých a zároveň dochází k nárůstu počtu obyvatel stěhováním. Ze sledovaných dat vyplývá, že se 

do obce stěhují především rodiny s malými dětmi.  

http://www.czso.cz/
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Obrázek 3 – Index stáří v jednotlivých obcích v letech 2009 a 2019 

Zdroj: ČSÚ, www.czso.cz, vlastní zpracování 

2. 3 Vývoj počtu narozených a zemřelých  

Data živě narozených dětí, stejně tak přirozený přírůstek obyvatel, pro území MAS Frýdlantsko – 

Beskydy mají mezi lety 2015 a 2019 dle ČSÚ kolísavý charakter. Nejvíce dětí se narodilo v roce 2016 a 

v tento rok celkově převyšuje na území MAS počet narozených nad zemřelými. V ostatních letech je na 

celém území počet zemřelých vyšší než počet narozených. 

V rámci Moravskoslezského kraje a České republiky od roku 2015 až do roku 2018 docházelo k nárůstu 

nově narozených a až v roce 2019 došlo k jejich mírnému poklesu. Přesto však v žádném roce v rámci 

Moravskoslezského kraje nepřevýšil počet narozených počet zemřelých. Opačný trend vykazovala 

Česká republika jako celek, kdy v letech 2016 až 2018 převýšil počet narozených počet zemřelých.   

  

http://www.czso.cz/
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Tabulka 5 - Vývoj počtu narozených a zemřelých v obcích MAS Frýdlantsko-Beskydy 

Zdroj: ČSÚ, www.czso.cz, data k 31. 12 daného roku 

Graf 4 - Vývoj počtu narozených a zemřelých na území MAS Frýdlantsko-Beskydy 

Zdroj: ČSÚ, www.czso.cz, data k 31. 12. daného roku 

2. 4 Migrace obyvatel 

Přírůstek obyvatel stěhováním je zachycen v následující tabulce a grafu. Největší přírůstek 
přistěhovalých je v roce 2018, což odpovídá i tabulce s vývojem počtu obyvatel na celém území MAS. 
Opačný trend vykazuje Moravskoslezský kraj, ve kterém je každým rokem migrační saldo záporné tzn., 
že vystěhovalí převyšují přistěhovalé. Česká republika jako celek vykazuje migrační saldo kladné.   

2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019

Baška 22 45 25 40 28 37 30 38 33 40

Bílá 2 3 2 1 5 3 3 4 4 3

Čeladná 23 19 31 22 26 26 20 23 29 24

Frýdlant nad Ostravicí 102 97 94 101 85 123 108 98 100 102

Janovice 18 19 17 17 16 19 20 21 20 18

Kunčice pod Ondřejníkem 24 19 25 26 24 33 24 25 23 19

Lhotka 8 9 5 3 1 5 8 5 5 6

Malenovice 6 5 9 10 4 4 1 1 4 5

Metylovice 16 20 15 17 23 17 19 18 14 13

Ostravice 19 22 19 18 23 30 26 34 26 35

Pržno 5 12 11 9 7 7 9 9 12 10

Pstruží 8 20 12 13 12 7 10 8 13 10

Staré Hamry 5 6 10 5 7 12 9 11 3 3

Celkem za MAS 258 296 275 282 261 323 287 295 286 288

Moravskoslezský kraj 11 866 12 052 12 078 12 387 12 056 13 550 13 133 13 560 13 649 13 762

Česká republika 110 764 112 663 114 405 114 036 112 231 111 173 107 750 111 443 112 920 112 362

Obec
Živě narození celkem Zemřelí celkem
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Graf 5 - Počet přistěhovalých a vystěhovalých na území MAS Frýdlantsko-Beskydy v letech 2015-

2019 

Zdroj: ČSÚ, www.czso.cz, vlastní zpracování 

Celkový počet přistěhovalých v celém sledovaném období 2015–2019 převyšuje počet vystěhovalých, 

migrační saldo je tedy za celé období kladné, přestože některé obce vykazují v určitém roce migrační 

saldo záporné, tzn. je zde vyšší počet vystěhovalých než přistěhovalých. Tento počet je však 

zanedbatelný. U obcí Čeladná, Baška, Malenovice dosahuje migrační saldo ve sledovaném období stále 

kladnou hodnotu, tzn., počet přistěhovalých je vyšší než vystěhovalých. U obce Bílá je migrační saldo 

záporné s výjimkou roku 2015. Migrační saldo obyvatel na území MAS Frýdlantsko – Beskydy je ve 

většině členských obcí v období 2015–2019 kladné. 

Tabulka 6 – Migrace obyvatel v jednotlivých obcích MAS Frýdlantsko-Beskydy 

Zdroj: ČSÚ, www.czso.cz, data k 31. 12 daného roku 

2. 5 Vzdělanostní struktura obyvatel 

Data ohledně vzdělanostní struktury obyvatel jsou dostupná pouze z posledního sčítání obyvatel, které 

se uskutečnilo v roce 2011. Novější data v době zpracování této analýzy nejsou dostupná. 

2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019

Baška 130 115 131 160 131 101 101 95 97 87

Bílá 12 3 3 6 6 2 5 9 17 13

Čeladná 124 161 106 80 99 62 55 55 71 65

Frýdlant nad Ostravicí 227 228 274 237 214 170 232 225 214 239

Janovice 64 44 40 64 69 76 45 44 34 37

Kunčice pod Ondřejníkem 56 62 78 73 66 49 39 48 48 73

Lhotka 29 13 9 23 12 17 23 13 14 4

Malenovice 25 25 30 39 31 16 14 22 15 18

Metylovice 33 59 41 43 41 33 50 38 32 40

Ostravice 70 60 67 85 69 66 64 59 59 62

Pržno 26 28 42 55 33 37 23 43 23 50

Pstruží 49 39 25 39 32 27 16 38 17 19

Staré Hamry 13 7 15 17 14 11 11 13 17 7

Celkem 858 844 861 921 817 667 678 702 658 714

Moravskoslezský kraj 5 125 5 578 5 550 6 114 6 444 7 806 7 929 8 061 7 439 7 498

Česká republika 34 922 37 503 45 957 58 148 65 571 18 945 17 439 17 684 19 519 21 301
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Z dat vzdělanosti obyvatel území MAS Frýdlantsko – Beskydy převzatých z ČSÚ za rok 2011 je zřejmé, 

že nejvíce obyvatel má střední vzdělání včetně vyučení (bez maturity). V roce 2011 bylo s tímto 

vzděláním evidováno 35 % obyvatel. Další nejrozšířenější vzdělání bylo úplné střední vzdělání 

s maturitou, které má 29 % obyvatel. 

Tabulka 7 a Graf 6 – Rozdělení obyvatel na území MAS podle nejvyššího ukončeného vzdělání v % 

roku 2011 

Vzdělání 
Obyvatelstvo 
ve věku 15 a 

více let 

Bez vzdělání 0,92 % 

Základní vč. 
neukončeného 

16,97 % 

Střední vč. 
vyučení (bez 
maturity) 

35,02 % 

Úplné střední (s 
maturitou) 

29,06 % 

Nástavbové 
studium 

3,09 % 

Vyšší odborné 
vzdělání 

8,02 % 

vysokoškolské 13,83 % 

Zdroj: ČSÚ, www.czso.cz, vlastní zpracování 

2. 6 Domovní a bytový fond 

Vývoj obyvatelstva a bytového fondu je spolu obvykle velmi úzce svázán. Chtějí-li obce v území 

přitáhnout nové obyvatele, musí vytvořit vhodné podmínky pro rozvoj bytové výstavby. 

Území MAS Frýdlantsko-Beskydy je tvořeno menšími obcemi, které jsou tvořeny především zástavbou 

rodinných domů. Největší obec je Frýdlant nad Ostravicí s necelými 10 000 obyvateli. V menších obcích 

proto zpravidla nedochází k výstavbě bytových domů, ale především rodinných. V letech 2001–2019 

bylo postaveno více než trojnásobné množství rodinných domů oproti bytům v bytových domech. 

Nejméně se staví byty v nástavbách, přístavbách či domech pro seniory. 

Tabulka 8 - Dokončené byty na území MAS Frýdlantsko-Beskydy letech 2001–2019 

Dokončené byty v rodinných 
domech  

Dokončené byty v bytových 
domech  

Dokončené byty v nástavbách, 
přístavbách, domů pro seniory 

aj. 

1 604 (70 %) 404 (18 %) 279 (12 %) 
Zdroj: ČSÚ, www.czso.cz, vlastní zpracování 

Největší výstavba na území MAS v letech 2001–2019 probíhala na území obce Čeladná. Pouze v obci 

Čeladná, jako jediné na území MAS, převyšuje výstavba bytů v bytových domech výstavbu bytů 

v rodinných domech. Ve většině obcí nedocházelo k výstavbě bytů v bytových domech vůbec a stavěly 

se zde pouze rodinné domy, případně se prováděly nástavby a přístavby.  Pouze v obci Staré Hamry a 

ve městě Frýdlant nad Ostravicí došlo k menší výstavbě bytových domů, nicméně výstavby rodinných 

0,92%

16,97%

35,02%
29,06%

3,09%

8,02%

13,83%

Bez vzdělání Základní vč. neukončeného

Střední vč. vyučení (bez maturity) Úplné střední (s maturitou)

Nástavbové studium Vyšší odborné vzdělání

vysokoškolské
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http://www.czso.cz/


16 
 

domů převažují v těchto obcích několikanásobně. Některé obce uvažují v budoucnu o výstavbě bytů 

pro seniory a startovacích bytů pro mladé lidi. 

Graf 7 – Dokončené byty v letech 2001–2019 v jednotlivých obcích na území MAS 

Zdroj: ČSÚ, www.czso.cz, vlastní zpracování 

2. 7 Vyjížďka za prací a do škol 

Data1 pro vyjížďku do zaměstnání a škol podle cíle dojížďky byla sledována pouze v roce 2011 za ORP 

Frýdlant nad Ostravicí, kdy probíhalo Sčítání lidu, domů a bytů. Novější data nejsou k dispozici. Za obce 

Baška a Lhotka nebyly data dostupné. 

V roce 2011 dojíždělo do zaměstnání 4 615 osob a 1 873 žáků a studentů. U obou těchto skupin 

převažovalo dojíždění do jiné obce. Dle údajů ze SLDB v roce 2011 o vyjížďce do zaměstnání a do škol 

vyjíždělo do zaměstnání a do škol cca 27 % obyvatelstva, přičemž většinu ze všech vyjíždějících tvořili 

vyjíždějící do zaměstnání (71,1 %). Z nich tvořili většinu vyjíždějící do jiné obce okresu (46,5 %) a do 

jiného okresu kraje (28,8 %). V rámci obce vyjíždělo do zaměstnání pouhých 18,2 %, což je v porovnání 

a regionální a republikovou hodnotou velmi podprůměrné. Nejnižší hodnoty byly zaznamenány ve 

Pstruží (3,5 %), v Janovicích (3,6 %), Malenovicích (3,7 %) a Metylovicích (4,6 %). Nejvyšší hodnotu 

naopak dosahuje Frýdlant nad Ostravicí (30,6 %). 

 
1 https://www.frydlantno.cz/assets/File.ashx?id_org=3517&id_dokumenty=12755 
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Z dalších údajů stojí za zmínku vyšší podíl vyjíždějících do zaměstnání do zahraničí z obce Bílá (blízkost 

hranic se Slovenskem - 9,8 % z vyjíždějících do zaměstnání), vyšší podíl vyjíždějících do zaměstnání do 

jiného okresu kraje z Kunčic pod Ondřejníkem (blízkost okresu Nový Jičín - 48,0 % z vyjíždějících do 

zaměstnání) a vysoký podíl denně vyjíždějících mimo obec v Metylovicích (89,2 % z vyjíždějících do 

zaměstnání), Janovicích (87,8 %), Pržně (86,7 %), Pstruží (85,0 %), Malenovicích (84,6 %) a v Kunčicích 

pod Ondřejníkem (80,6 %). 

Dle doby cesty u denně vyjíždějících do zaměstnání mimo obec převažuje doba 15–29 minut. Z obce 

Bílá stráví 64 % obyvatel z denně vyjíždějících do zaměstnání cestováním déle než 30 minut (u obce 

Staré Hamry se jedná o 55,4 %). 

U vyjíždějících do škol tvořilo opět většinu vyjíždění do jiné obce okresu. Vyjíždění do škol v rámci obcí 

tvořilo pouze 26,4 %, což je v regionálním i republikovém porovnání výrazně podprůměrné. Důvodem 

je absence mateřských či základních (příp. úplných základních) škol v některých obcích a pouze 2 

střední školy na území SO ORP. Z hlediska doby cesty převažuje stejně jako u dojíždějících do 

zaměstnání doba 15–29 minut. Největší podíl dětí, žáků a studentů vyjíždějících do škol v rámci obce 

je ve Frýdlantu nad Ostravicí (43,6 %). Přirozeně nulové vyjížďky v rámci obce jsou u obcí, které školou 

nedisponují (Bílá, Malenovice). Nízký podíl je také u obcí Metylovice a Pržno (mají pouze 1. stupeň ZŠ). 

Přestože ve Starých Hamrech je 1. stupeň ZŠ, byla v rámci SLDB vykázána nulová hodnota denně 

dojíždějících do škol v rámci obce. Z dalších údajů o dojíždění do škol stojí za zmínku vyšší podíl 

vyjíždějících do škol do jiného kraje z Bílé (25,0 % vyjíždějících do škol), Kunčic pod Ondřejníkem (22,7 

%) a z Ostravice (20,5 %). Většinu z toho pravděpodobně tvoří vyjíždění do škol ve Zlínském kraji a 

vyjížďka vysokoškolských studentů. Největší podíl denní vyjížďky do škol mimo obec zaznamenává Bílá 

(80 % z vyjíždějících do škol) a Malenovice (89,2 %), nejmenší Frýdlant nad Ostravicí (37,5 %). Z hlediska 

doby dojížďky zaznamenáváme vyšší hodnoty u Frýdlantu nad Ostravicí (69,0 % z denně dojíždějících 

mimo obec má dobu cesty delší než 30 minut denně), Ostravice (73,4 %) a Starých Hamrů (82,6 %), kde 

dokonce 34,8 % z denně vyjíždějících do škol má dobu delší než 60 minut). 

2. 8 Závěr 

Dle analýzy demografického vývoje na území MAS Frýdlantsko-Beskydy dochází k postupnému nárůstu 

počtu obyvatel, přičemž největší nárůst byl zaznamenán v roce 2018 o 252 obyvatel. Nárůst počtu 

obyvatel od roku 2014–2018 vykazují téměř všechny obce, kromě obce Bílá, jejíž počet obyvatel má 

klesající tendenci. Nejvyšší nárůst obyvatel od roku 2014–2019 vykazuje obec Čeladná. Od roku 2014 

došlo v Čeladné k navýšení počtu obyvatel o 261, což se odráží i na několikanásobně vyšší výstavbě 

bytů v bytových a rodinných domech oproti jiným obcím na území MAS. Přestože v rámci MAS dochází 

k nárůstu obyvatel, tak v Moravskoslezském kraji dochází k jejich postupnému snižování. Česká 

republika naopak vykazuje nárůst počtu obyvatel. Většina obcí na území MAS se v důsledku nárůstu 

počtu obyvatel potýká s nedostatečnou kapacitou služeb, proto se snaží další prodej nových pozemků 

k výstavbě dalších rodinných domů určitým způsobem korigovat. Některé obce trápí také roztříštěnost 

zástavby díky rozlehlému katastrálnímu území, což vyžaduje i vyšší investice do potřebné 

infrastruktury.  

V ORP Frýdek-Místek, do kterého patří obce Baška a Lhotka, se na rozdíl od ORP Frýdlant nad Ostravicí 

nachází sociálně vyloučené lokality, což jsou místa, kde se soustřeďují lidé poznamenaní exkluzí neboli 

sociálním vyloučením. 

Pozitivním faktorem v tomto vývoji může být poloha MAS v Moravskoslezských Beskydech, malebnost 

krajiny, lepší ovzduší než ve větších městech a relativně krátká dojezdová vzdálenost do krajského 

města za prací. 



18 
 

Co se týká věkové struktury obyvatelstva má nejvyšší zastoupení věková skupina 15–64 let, která se 

pohybuje kolem 63 % z celkového počtu obyvatel. Pokud srovnáme věkovou skupinu obyvatelstva do 

14 let a nad 65 let, tak převažuje věková skupina nad 65 let. Index stáří je nejlepší v obci Pstruží, kde 

věková skupina do 14 let je větší než skupina nad 65 let. Nejstarší obyvatelstvo má obec Bílá. Věková 

struktura obyvatelstva v Moravskoslezském kraji a v České republice má podobný vývoj jako na území 

MAS, pouze s menšími odchylkami. 

Počet živě narozených a zemřelých osob na území MAS má kolísavý charakter, počet zemřelých však 

lehce převyšuje počet narozených. Na nárůstu počtu obyvatel má především vliv hlavně migrace 

obyvatel, jelikož počet přistěhovalých převyšuje počet vystěhovalých. Počet přistěhovalých byl v roce 

2018 vyšší o 263 obyvatel, než je počet vystěhovalých. Tento trend pokračoval i v roce 2019. Naproti 

tomu Moravskoslezský kraj vykazuje ve všech sledovaných letech jak záporné saldo migrace, tak počet 

zemřelých převyšuje počet narozených. V rámci České republiky v letech 2016–2018 počet narozených 

převyšoval počet zemřelých a zároveň došlo k celkovému nárůstu obyvatelstva. 

2. 9 SWOT analýza Obyvatelstva  

Silné stránky Slabé stránky 

Rostoucí počet obyvatel  Stárnutí obyvatelstva v téměř všech obcích 

Dynamická bytová výstavba  Ubývání počtu obyvatel v obci Bílá 

Klidná a zajímavá lokalita pro bydlení 
Nedostatečná připravenost absolventů škol na 
požadavky ekonomiky a trhu práce. 

Zvýšený podíl obyvatel s dokončeným 
středoškolským a vysokoškolským vzděláním 

Starší bytový fond s vyššími provozními a 
energetickými nároky 

 
Absence bytů pro seniory a startovacích bytů 
pro mladé 

 
Nízká hustota zalidnění, rozptýlená zástavba 
v některých obcích 

Příležitosti Hrozby 

Zvýšení uplatnitelnosti osob na trhu práce Stárnutí obyvatel 

Bytová výstavba a podpora individuální 
výstavby a vhodné plochy pro bydlení 

Odliv mladých a vzdělaných osob mimo MAS 

Politika státu směřující do snižování 
energetické náročnosti 
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3 Vybavenost a služby v obcích 

Služby jsou oblast, která se významným způsobem podílí na kvalitě života v obcích. Zastoupení služeb 

ovlivňuje atraktivitu pro bydlení. Také na území MAS Frýdlantsko-Beskydy platí, že s rostoucí velikostí 

sídla se zvyšuje nabídka služeb. 

3. 1 Školy a školská zařízení 

Z hlediska základního a mateřského školství je situace na území MAS příznivá, protože všechny obce 

kromě obce Malenovice, mají mateřskou nebo základní školu, či ve většině případů mají jak mateřskou, 

tak základní školu. V obci Malenovice se nenachází žádné školské zařízení a děti tak musí dojíždět do 

vedlejších obcí, především do města Frýdlant nad Ostravicí.  V obcích Bílá a Lhotka je pouze mateřská 

škola a v obci Staré Hamry základní škola. V ostatních obcích na území MAS se nacházejí obě tato 

zařízení.  V obci Pstruží v roce 2020 vznikla nová Lesní komunitní škola Hnízdo, ve které probíhá výuka 

každé pondělí až středu pro děti až do deváté třídy.  Ve městě Frýdlant nad Ostravicí jsou celkem 2 

mateřské školy, z nichž jedna je soukromá a druhá se skládá ze tří odloučených pracovišť. Na území 

města jsou rovněž dvě soukromé zařízení jeslového typu. Především kapacity mateřských škol jsou 

naplněny a neuspokojují potřeby občanů. 

Dále jsou na území města 2 úplné základní školy a 1 speciální. Kapacity školních družin jsou většinou 

nedostačující a reálně dosažitelné pouze pro nejmladší žáky. 

V posledních letech vzrůstá poptávka po zařízeních pro děti do tří let věku dítěte, což má za následek 

rozrůstající se počet soukromých škol a jeslí. Samotná obec Baška zřídila a provozuje dětskou skupinu 

Školička pro děti ve věku od 1 do 4 let.   

Co se týká středního školství, tak pouze ve Frýdlantu nad Ostravicí jsou dvě gymnázia, jedno z nich je 

soukromé. Pokud žáci mají zájem o jiný typ studia, než je gymnázium, musí dojíždět do obcí mimo 

území MAS.  

Na území Frýdlantu nad Ostravicí mají odloučené pracoviště dvě střední školy z Frýdku-Místku. Jednou 

z nich je Střední odborná škola, kterou ve Frýdlantu nad Ostravicí navštěvuje zhruba 60 studentů, a 

vyučují se zde tyto obory: obráběč kovů, mechanik seřizovač, automechanik, autoelektrikář a občasně 

strojní mechanik. Druhá z nich je Střední škola řemesel, v níž se ve Frýdlantu nad Ostravicí vyučují 

obory nábytkář, tesař a truhlář a školu zde navštěvuje zhruba 140 studentů, které vyučuje celkem  

7 mistrů.  

Na území MAS se nachází jedna základní umělecká škola, a to ve Frýdlantu nad Ostravicí. 

V programovém období 2014-2020 již bylo na území MAS investováno do školských budov i do jejich 

vybavení. Některé školy se staly částečně bezbariérovými, vybavily se a zrekonstruovaly část 

odborných učeben. Existuje zde však stále řada nedostatků, např. nezrekonstruované kmenové 

učebny, ne všechny odborné učebny jsou vybaveny dle potřeby škol.  

Tabulka 9 – Přehled školských zařízení na území MAS Frýdlantsko-Beskydy k 31.12.2019 

Obec název 
Mateřská 

škola  

Soukromé 
mateřské a 

základní 
školy, jesle, 
dětský klub 

Základní škola 
Střední škola 
– odborné, 
gymnázia   

Základní 
umělecké 

školy  

Baška 1 1 1 0 0 

Bílá 1 0 0 0 0 



20 
 

Obec název 
Mateřská 

škola  

Soukromé 
mateřské a 

základní 
školy, jesle, 
dětský klub 

Základní škola 
Střední škola 
– odborné, 
gymnázia   

Základní 
umělecké 

školy  

Čeladná 2 0 1 0 0 

Frýdlant nad Ostravicí 1 3 3 2 1 

Janovice 1 0 1 0 0 

Kunčice pod Ondřejníkem 1 0 1 0 0 

Lhotka 1 0 0 0 0 

Malenovice 0 0 0 0 0 

Metylovice 1 0 1 0 0 

Ostravice 1 0 1 0 0 

Pržno 1 0 1 0 0 

Pstruží 1 1 1 0 0 

Staré Hamry 0 0 1 0 0 

Celkem 12 4 12 2 1 
Zdroj: ČSU, www.czso.cz, vlastní zpracování 

Další vzdělávání a osvěta 

Kulturní centrum ve Frýdlantu nad Ostravicí je od roku 2018 konzultačním střediskem garanta 

studijního a organizačního programu České zemědělské univerzity v Praze pro účely Virtuální 

Univerzity třetího věku. 

V rámci snahy o zvyšování uplatnitelnosti na trhu práce je v území poskytováno několik typů 

celoživotního vzdělávání. Občané se tak snaží zvýšit svou „hodnotu“ pro potencionální či současné 

zaměstnavatele. Mezi organizace, které poskytují tento typ služeb a zároveň působí přímo na území 

MAS Frýdlantsko-Beskydy, se řadí firma Lesma s. r. o. z Krnova, která má ve Frýdlantu nad Ostravicí 

školící středisko a pořádá například tyto kurzy: dřevorubec, obsluha pily, křovinořezu, obsluha 

hydraulické ruky atd. Dále vzdělávací kurzy pořádá pro zájemce Dílna uměleckého smaltu ve Frýdlantu 

nad Ostravicí. Na území MAS působí řada dalších soukromých firem nabízející výuku cizích jazyků apod. 

3. 2 Zdravotnická zařízení  

Na území MAS Frýdlantsko – Beskydy se nemocnice nevyskytuje. Nejbližší a nejdostupnější nemocnicí 

je Nemocnice ve Frýdku – Místku, p. o., http://www.nemfm.cz. 

Na území je zajištěna péče samostatnými lékaři, a to praktickými lékaři pro dospělé, praktickými lékaři 

pro děti a dorost, stomatology, gynekology a dalšími specialisty. Jedná se například o obory chirurgie, 

oftalmologie, otorinolaryngologie, sonografie, psychiatrie, rehabilitace, ortopedie nebo nutriční 

poradenství a preventivní medicína. Jsou zde zastoupena také samostatná zařízení nelékaře, jako jsou 

logopedie, fyzioterapie a zdravotní domácí péče. 

Nejlepší dostupnost zdravotní péče, posuzována na základě zařízení zdravotní péče umístěných na 

území obce, je ve Frýdlantu nad Ostravicí a v Čeladné. Naopak nejmenší dostupnost je v obcích Bílá, 

Malenovice, Lhotka a Pstruží, kde nepůsobí žádné zdravotní zařízení. 

Na území obce Čeladné se nachází Beskydské rehabilitační centrum, které se stalo vyhlášeným 

léčebným a rekreačním centrem a je vyhledáváno nejen lidmi z Ostravska, ale i z dalších oblastí Moravy 

i Čech. V obci Metylovice je Beskydské dětské sanatorium, které je primárně určeno k léčebným 

http://www.czso.cz/
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pobytům dětí ve věku do 18 let. Jsou zde léčeny děti s onemocněním respiračního a pohybového 

ústrojí, obezity, nadváhy a neurologických onemocnění. 

Tabulka 10 – Zdravotní péče na území MAS Frýdlantsko-Beskydy 

Obec 
Praktický 
lékař pro 
dospělé 

Praktický 
lékař pro 

děti a 
mládež 

Stomatolog Gynekolog 
Jiná 

zdravotní 
péče 

Lékárna 

Baška ✓ x x ✓ ✓ x 

Bílá x x x x x x 

Čeladná ✓ ✓ ✓ x ✓ ✓ 

Frýdlant nad Ostravicí ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 

Janovice x x ✓ x x x 

Kunčice pod Ondřejníkem ✓ x ✓ x ✓ x 

Lhotka x x x x x x 

Malenovice x x x x x x 

Metylovice ✓ ✓ x x ✓ x 

Ostravice ✓ ✓ x x x x 

Pržno ✓ x x x ✓ x 

Pstruží x x x x x x 

Staré Hamry ✓ ✓ x x x x 
Zdroj: Informace z Registru zdravotnických zařízení, zpracováno duben 2020 

3. 3 Sociální služby 

Dle registru poskytovatelů sociálních služeb je na území MAS Frýdlantsko – Beskydy 6 poskytovatelů 

sociálních služeb: 

• Charita Frýdek-Místek a Frenštát pod Radhoštěm 
1. Odborné sociální poradenství – ambulantní – poradenské centrum ve Frýdlantu nad 

Ostravicí, 

▪ Cílová skupina klientů: osoby se zdravotním postižením, osoby v krizi, rodiny s 

dítětem/dětmi, senioři, etnické menšiny   

▪ Věková kategorie klientů: osoby starší 15 let 

• Náš svět, příspěvková organizace – Pržno 

1. Sociálně terapeutické dílny – ambulantní,  

▪ Cílová skupina klientů: osoby s chronickým duševním onemocněním, osoby s 

kombinovaným postižením, osoby s mentálním postižením, osoby se 

zdravotním postižením 

▪ Věková kategorie klientů: mladí dospělí (19–26 let), dospělí (27–64 let) 

2. Domovy pro osoby se zdravotním postižením – pobytové, 

▪ Cílová skupina klientů: osoby s kombinovaným postižením, osoby s mentálním 

postižením 

▪  Věková kategorie klientů: dorost (16–18 let), mladí dospělí (19–26 let), 

dospělí (27–64 let), mladší senioři (65–80 let) 

3. Chráněné bydlení – pobytové,  
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▪ Cílová skupina klientů: osoby s chronickým duševním onemocněním, osoby s 

kombinovaným postižením, osoby s mentálním postižením, osoby se 

sluchovým postižením, osoby se zrakovým postižením 

▪ Věková kategorie klientů: mladí dospělí (19–26 let), dospělí (27–64 let) 

4. Domovy se zvláštním režimem – pobytové, 

▪ Cílová skupina klientů: osoby s chronickým duševním onemocněním, osoby s 

mentálním postižením 

▪ Věková kategorie klientů: mladí dospělí (19–26 let), dospělí (27–64 let) 

5. Sociálně terapeutické dílny – ambulantní, 

▪ Cílová skupina klientů: osoby s chronickým duševním onemocněním, osoby s 

kombinovaným postižením, osoby s mentálním postižením, osoby se 

zdravotním postižením 

▪ Věková kategorie klientů: mladí dospělí (19–26 let), dospělí (27–64 let) 

• Renarkon, o. p. s. - Čeladná 

1. Terapeutické komunity – pobytové, 

▪ Cílová skupina klientů: osoby ohrožené závislostí nebo závislé na návykových 

látkách 

▪  Věková kategorie klientů: od 18 do 80 let 

• Slezská diakonie  

1. Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi – ambulantní, terénní – Frýdlant nad 

Ostravicí, 

▪ Cílová skupina klientů: rodiny s dítětem/dětmi 

▪ Věková kategorie klientů: děti předškolního věku (1–6 let), mladší děti (7–10 

let), starší děti (11–15 let), dorost (16–18 let), mladí dospělí (19–26 let), 

dospělí (27–64 let), děti kojeneckého věku (do 1 roku) 

• Středisko sociálních služeb města Frýdlant nad Ostravicí  

1. Sociálně aktivizační služby pro seniory a osoby se zdravotním postižením – ambulantní,  

▪ Cílová skupina klientů: osoby s chronickým duševním onemocněním, osoby s 

chronickým onemocněním, osoby s kombinovaným postižením, osoby s 

tělesným postižením, osoby se zdravotním postižením, senioři 

▪ Věková kategorie klientů: dospělí (27–64 let), mladší senioři (65–80 let), starší 

senioři (nad 80 let)  

2. Odlehčovací služby – pobytové,  

▪ Cílová skupina klientů: osoby s chronickým duševním onemocněním, osoby se 

zdravotním postižením, senioři 

▪  Věková kategorie klientů: od 50 let 

3. Domovy pro seniory – pobytové,  

▪ Cílová skupina klientů: senioři 

▪ Věková kategorie klientů: mladší senioři (65–80 let), starší senioři (nad 80 let) 

4. Domovy se zvláštním režimem – pobytové, 

▪ Cílová skupina klientů: osoby s chronickým duševním onemocněním, osoby s 

jiným zdravotním postižením 

▪ Věková kategorie klientů: od 60 let věku  

5. Pečovatelská služba – terénní, 

▪ Cílová skupina klientů: osoby s chronickým onemocněním, osoby s tělesným 

postižením, osoby se zdravotním postižením, senioři 

▪ Věková kategorie klientů: dospělí (27–64 let), mladší senioři (65–80 let), starší 

senioři (nad 80 let) 
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• Medela – péče o seniory o.p.s. – Ostravice 

1. Domovy se zvláštním režimem – pobytové, 

▪ Cílová skupina klientů: osoby s chronickým duševním onemocněním 

▪ Věková kategorie klientů: od 55 let 

Na území MAS Frýdlantsko-Beskydy také působí například Mobilní hospic Strom života, Podané ruce 

a další organizace. Na území obce Baška má pobočku síť domácí péče SESTŘIČKA.CZ, která poskytuje 

služby domácí zdravotní péče, paliativní péče a půjčovnu pomůcek.  

Jednotlivé obce na území MAS podporují finančně například tyto organizace: Charitu Frýdek-Místek, 

Středisko sociálních služeb města Frýdlant nad Ostravicí, Charitu Frenštát pod Radhoštěm, Mobilní 

hospic Strom života, Žebřík, Baby box, Linku bezpečí, Náš svět, Domov Hortenzie ve Frenštátě pod 

Radhoštěm, Fond pro opuštěné a handicapované děti a mládež v Mořkově, Středisko sociálních služeb 

Kopřivnice. 

Charita Frýdek-Místek zřídila ve Frýdlantu nad Ostravici v prostorách Středisku sociálních služeb Senior 

point za podpory města Frýdlant nad Ostravicí a Moravskoslezského kraje. Tento projekt přinesl 

frýdlantským seniorům možnost setkávat se a získat informace o možnostech aktivního využití volného 

času. V budoucnu plánuje také přednášky a besedy, které se budou věnovat bezpečnosti nebo 

prevenci. 

V některých obcích na území MAS např. v Bašce, v Kunčicích pod Ondřejníkem, v Ostravici, Frýdlantu 

nad Ostravicí a v Čeladné se nachází byty pro seniory, ve kterých je poskytována pečovatelská služba. 

Jedná se o služby jako je úklid bytu, žehlení a praní prádla, mytí oken, dovoz léků atd. Většina obcí na 

území MAS má v plánu další výstavbu bytů pro seniory, jelikož jejich kapacita je nedostatečná.  

Na území obce Čeladné se nachází Dětský domov zřízený Moravskoslezským krajem, jehož kapacita je 

48 dětí, rozdělených do 6 rodinných skupin. Hlavním účelem zařízení je zajištění ústavní výchovy 

nezletilé osobě, případně zletilé osobě do 19 let. 

Ve Frýdlantu nad Ostravicí se v objektu Kulturního centra v objektu veřejných WC nachází Středisko 

osobní hygieny. Ve středisku jsou k dispozici dvě kabinky pro sprchování, zvlášť pro muže a ženy, 

automatická pračka a sušička prádla. Služba je určena zejména občanům ze sociálně vyloučených 

lokalit a pro osoby pobírající dávky hmotné nouze. 

Dále se ve městě nachází NENUDA, z. s. – Centrum pro rodinu. Jedná se o prostor, kde se mohou 

setkávat maminky se svými dětmi, ostatní rodinní příslušníci a senioři. Centrum se snaží předcházet 

sociální izolaci zejména matek na mateřské dovolené a seniorů s možností navázání nových vztahů. 

Provozují mateřské centrum, organizují programy pro rodiny a děti, sportovní, volnočasové aktivity, 

besedy a přednášky. Dále poskytují poradenství pro rodiny, nastávající maminky a maminky na 

mateřské dovolené a prostory pro setkávání seniorů. Dále organizují a realizují obecně prospěšné 

činnosti v oblasti zdraví, kultury a životního prostředí. 

Ve městě také sídlí Novodobá sanitka s.r.o. – Pobočka Frýdlant nad Ostravicí. Jedná se o přepravu 

seniorů a nemocných, handicapovaných a zdravotnických pomůcek. Služba pomůže přepravit se na 

rehabilitaci, z/do nemocnice, k lékaři, do lázní apod. Tato služba je dostupná v těchto obcích: Frýdlant 

nad Ostravicí, Malenovice, Čeladná, Pstruží, Ostravice, Kunčice pod Ondřejníkem, Metylovice, Pržno, 

Staré Hamry, Bílá. Tato služba je hrazena klientem. 

Středisko sociálních služeb provozuje Senior taxi – TAXÍK MAXÍK pro občany Frýdlantu nad Ostravicí, 

části Nová Ves, Nová Dědina, Lubno.  Dále provozuje druhé SENIOR TAXI - do společného projektu se 

zapojilo celkem 6 obcí MAS - obce Čeladná, Janovice, Kunčice pod Ondřejníkem, Pržno, Pstruží a Staré 

Hamry. 

V obcích Čeladná, Baška a Ostravice jsou provozovány vlastní služby typu Senior TAXI. 
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Některé obce uvažují o vybudování sociálních a krizových bytů.  

Město Frýdlant nad Ostravicí zpracovalo ve spolupráci se všemi obcemi spadajícími do správního 

obvodu Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb na období 2014–2017, jehož součástí je proces 

zjišťování potřeb a zdrojů a hledání nejlepších řešení v oblasti sociálních služeb. Ve střednědobém 

plánu je uvedena například absence nízkoprahového zařízení pro trávení volného času a mládeže a 

terénní služby či absence nabídky dostupného bydlení pro rodiny (sociální bydlení). 

3. 4 Další služby v obcích MAS Frýdlantsko-Beskydy 

Ve všech obcích je občanům poskytována služba Czech POINT (Český podací ověřovací informační 

národní terminál). Za úplatu jsou občanům poskytovány ověřené výstupy z veřejných informačních 

systémů (výpis listu vlastnictví, rejstříku trestů, obchodního rejstříku, živnostenského rejstříku, výpis 

bodového hodnocení osoby – Centrální registr řidičů, Seznam kvalifikovaných dodavatelů – Informační 

systém o veřejných zakázkách, výstup z Informačního systému odpadového hospodářství). Některé 

obce se vybavily elektronickou úřední deskou a jiné teprve plánují její pořízení.  

Služby matriky jsou pouze v obcích Staré Hamry, Čeladná, Frýdlant nad Ostravicí, Ostravice a Kunčice 

pod Ondřejníkem. Baška a Lhotka, které patří pod ORP Frýdek-Místek, mají matriku ve Frýdku-Místku. 

Ostatní obce, které neposkytují služby matriky, využívají matriku ve Frýdlantu nad Ostravicí. Obec Bílá 

využívá služby matriky ve Starých Hamrech. Stavební úřad je pouze v Ostravici, Čeladné a Frýdlantu 

nad Ostravicí. Finanční úřad, Katastrální a Státní pozemkový úřad se nachází ve Frýdku – Místku. 

3. 5 Veřejná prostranství 

Veřejným prostranstvím jsou podle § 34 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích prostory přístupné každému 

bez omezení, tj. sloužící obecnému užívání – bez ohledu na vlastnictví k tomuto prostoru. Jsou to ze 

zákona všechny: ulice, chodníky, náměstí, tržiště, parky, veřejná zeleň a další prostory přístupné 

každému bez omezení, tj. sloužící obecnému užívání, a to bez ohledu na vlastnictví k tomuto prostoru. 

V obcích je vnímáno veřejné prostranství jako veřejný prostor, kde se mohou občané shromažďovat za 

různými účely, a proto je úzce propojen se sociálním a společenským životem v obcích. Historicky se 

na veřejném prostranství obcí uskutečňovaly různé tradiční kulturní a společenské akce (např. 

jarmarky, taneční zábavy, veřejná shromáždění aj.), které měly pro lidi nějaký význam či užitek. Ne 

jinak tomu bylo a je i nyní v jednotlivých obcích na území MAS Frýdlantsko-Beskydy. Z tohoto důvodu 

je nutné upravovat, obnovovat a rozvíjet veřejný prostor v obcích. Prostřednictvím shromažďování 

občanů ve veřejném prostoru dochází k rozvíjení společenského života a k posílení soudržnosti 

komunity. 

Veřejná prostranství jsou také nedílnou součástí obytného prostředí, jsou to totiž volné, nezastavěné 

plochy kolem domů. Bydlení není jen užívání bytů a rodinných domů, ale také život mezi budovami. 

Veřejné prostranství je tak přístupné jak jeho obyvatelům, tak návštěvníkům. 

Obce na území MAS si uvědomují hodnotu veřejného prostranství, jelikož jeho stav ovlivňuje celkový 

vzhled obce, neboť parky a zeleň na veřejných prostranstvích patří obecně mezi nejvíce vnímané jevy 

mezi obyvateli jednotlivých obcí. Důležitý je nejen stav samotné zeleně, ale také související mobiliář a 

další vybavenost. Veřejná prostranství (nejen parky) reflektují místní obyvatelé zejména ve spojitosti s 

užitkovostí takového prostoru pro volnočasové aktivity, rekreaci, cykloturistiku, pobyt pro rodiny s 

dětmi atd. 

V některých obcích se proto chtějí také zaměřit na úpravu, obnovu a rozvoj veřejných prostranství jako 

jsou náměstí, návsí, tržiště, okolí obecního úřadu, pošty, kostela, hřbitova, železniční stanice, parků, 

parkovišť a dalších objektů občanské vybavenosti včetně jejich doprovodného vybavení a mobiliáře, 
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kterými jsou například dětská a workoutová hřiště, lavičky, altány, stojany na kola, kašny, veřejné WC, 

orientační systémy atd.  

3. 6 Závěr 

Služby jsou oblast, která se významným způsobem podílí na kvalitě života v obcích. Zastoupení služeb 

ovlivňuje atraktivitu pro bydlení. Také na území MAS Frýdlantsko-Beskydy platí, že s rostoucí velikostí 

sídla se zvyšuje nabídka služeb.  

Řada menších obcí se bohužel potýká se špatnou kvalitou nebo neexistencí obchodu s potravinami. 

Většina těchto obchodů jsou v pronájmu v obecních budovách, které vyžadují rekonstrukci. Aby si 

některé obce obchody udržely, přispívají nebo odpouští těmto obchodům nájem či přispívají na platy 

zaměstnanců. V některých obcích také chybí například restaurace.  

V každé obci na území MAS jsou poskytovány služby v určitém měřítku. Nejvíce služeb je poskytováno 

ve městě Frýdlant nad Ostravicí. Nachází se tu veškerá školská zařízení kromě vysokých škol a řada 

zdravotnických zařízení (kromě nemocnice). Nejvíce služeb taktéž poskytuje místní městský úřad. 

Na rozdíl od Frýdlantu nad Ostravicí jsou však na území MAS obce, kterým chybí školská a zdravotnická 

zařízení. Venkovské obce trápí především nedostatek zubních lékařů. Důvodem je, že mnozí absolventi 

se po ukončení studia nevracejí do domovských regionů, ale zůstávají ve městech, ve kterých studovali, 

či odchází do zahraničí. 

V programovém období 2014-2020 již bylo na území MAS investováno do školských budov i do jejich 

vybavení. Některé školy se staly částečně bezbariérovými, vybavily a zrekonstruovaly část odborných 

učeben. Existuje zde však stále řada nedostatků, např. nezrekonstruované kmenové učebny, ne 

všechny odborné učebny jsou vybaveny dle potřeby škol. Některé školy mají ve špatném technickém 

stavu nebo jim úplně chybí potřebná infrastruktura pro výuku tělesné výchovy, jako jsou tělocvičny 

nebo venkovní hřiště, nebo se potýkají se špatným technickým stavem sociálního zařízení.  

Některé obce na území MAS se potýkají s nedostatečnou kapacitou především mateřských škol, proto 

uvažují o rozšíření nebo o výstavbě nové mateřské školy. Jedná se především o ty obce, u nichž dochází 

k nárůstu obyvatel, což zvyšuje poptávku po těchto zařízeních. O výstavbě alespoň kontejnerové 

mateřské školy uvažovala obec Malenovice, jejíž děti jsou závislé na zařízeních ve Frýdlantu nad 

Ostravicí, které se však rovněž potýkají s nedostatečnou kapacitou. Proto obec musí dotovat svým 

občanům soukromou školku. Obec Malenovice však naráží na problém s nedostatkem pozemků ve 

svém vlastnictví a nemá tak místo, kde by novou školku mohla postavit.  

Všechny obce poskytují služby Czechpointu, některé z nich mají matriku a stavební úřad. Ostatní služby 

jsou poskytovány buď ve Frýdlantu nad Ostravicí nebo ve Frýdku-Místku, dle jednotlivých ORP. 

Na území MAS působí několik poskytovatelů sociálních služeb, navíc na většině území obcí ve vzájemné 

spolupráci jednotlivých obcí funguje pro starší občany senior taxi. Na území MAS chybí nízkoprahového 

zařízení pro trávení volného času dětí a mládeže a terénní služby, či nabídka dostupného bydlení pro 

mladé rodiny. V návaznosti na demografický vývoj a stárnutí populace většina obcí plánuje rozšíření 

svých sociálních služeb o výstavbu či rozšíření odpovídajícího typu bydlení pro seniory. 

Pro spoustu obyvatel je také důležitý celkový vzhled obce, ve které žijí, což si jednotlivé obce 

uvědomují, a proto plánují investovat do obnovy, úpravy a rozvoje veřejných prostranství a výsadby 

zeleně včetně jejich doprovodného vybavení a mobiliáře. 
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3. 7 SWOT analýza Vybavenost a služby v obcích 

Silné stránky Slabé stránky 

Kvalitní mateřské a základní školství 
Neexistence školských zařízení a neexistence 
úplného základního vzdělání v některých 
obcích 

Rehabilitační zdravotní péče 
Neexistence odborných středních škol na 
území MAS 

Atraktivní oblast pro život a bydlení 
Nedostatečné kapacity MŠ a školních družin 
v některých obcí 

 
Špatný technický stav a vybavenost některých 
škol 

 
Nedostatek spolupráce škol s ostatními 
školami, obcemi, podnikateli, neziskovkami 

 Neexistence střediska volného času pro děti 

 

Absence nízkoprahového zařízení pro trávení 
volného času dětí a mládeže, terénní služby či 
absence nabídky dostupného bydlení pro 
rodiny (sociální bydlení) 

 
Neexistence zdravotních zařízení v některých 
obcích, chybějící nebo špatně dostupní 
specializovaní lékaři např. zubaři. 

 
Absence služeb v území pro cílovou skupinu 
osob s psychickým onemocněním 

 
V některých obcích je absence poskytovatelů 
sociálních služeb, v existujících je zastaralá 
infrastruktura. 

 
Chybějící pobytové služby pro seniory a již v 
existujících nedostatečná kapacita 

 
Technický stav budov a technické 
infrastruktury v majetku obcí i jiných subjektů  

Příležitosti Hrozby 

Spolupráce škol, obcí a dalších partnerů, 
mezinárodní spolupráce 

Omezení aktivit školských, zdravotnických a 
sociálních zařízení v důsledku nedostatku 
financí 

Prostředky na rozvoj školských zařízení a jejich 
infrastruktury 

Neochota lékařů působit v malých obcích 

Podpora technických a řemeslných dovedností 
dětí v souladu s požadavky trhu práce 

Nedostatek kvalifikovaných lékařů a 
nedostatek prostředků ve zdravotní péči 
povede ke snížení její kvality a dostupnosti 

Podpora celoživotního vzdělávání a zvyšování 
kvalifikace 

Nedostatek služeb pro seniory 

Prorodinná politika škol i obcí 
Snižování kvality života cílové skupiny obyvatel 
ohrožených sociálním vyloučením v důsledku 
málo rozvinutých sociálních služeb 

Využití místních muzeí a expozic ke vzdělávání 

Nízký podíl MSK na financování sociálních 
služeb, který je zohledňován při dotačním 
řízení MPSV (poskytovatelé tak jsou kráceni 
2x) 

Rozvoj volnočasových aktivit a infrastruktury 
pro děti a mládež 

 

Vybudování nízkoprahového zařízení pro 
trávení volného času a mládeže, poskytování 
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terénních služeb a nabídka dostupného 
bydlení pro rodiny (sociální bydlení) 

Spolupráce poskytovatelů sociálních služeb a 
obcí na společném zajištění potřebných 
služeb. 

 

Vybudování seniorského bydlení popř.  dům 
s pečovatelskou službou v obcích, kde tyto 
služby chybí 

 

Modernizace služeb (internet, Česká pošta, 
Czech point apod.) v obcích, pořízení 
elektronických úředních desek a digitalizace 
veřejné správy 

 

Investice a rozvoj veřejných prostranství a 
zeleně v obcích, včetně jeho doprovodného 
vybavení a mobiliáře 

 

Trend zdravého životního stylu  

Prostředky (národní, krajské) na rozvoj nových 
sociálních služeb 

 

Využití finanční prostředků z EU a jiných 
dotačních zdrojů  
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4 Život v obcích 

4. 1 Kulturní zařízení v obcích 

Na území MAS Frýdlantsko – Beskydy se nachází řada kulturních zařízení, které lákají návštěvníky a 

obohacují život obyvatel. Největším kulturním zařízením na území MAS je Kulturní centrum ve 

Frýdlantu nad Ostravicí, jehož akce navštěvují nejen místní, ale i lidé z širokého okolí. Kulturní centrum 

Frýdlant nad Ostravicí je příspěvkovou organizací města Frýdlant nad Ostravicí a bylo zřízeno v červenci 

2014 za účelem organizování kulturního, společenského života ve městě a jeho okolí, za účelem 

podpory kulturních a tvůrčích aktivit a vzdělanosti občanů. Na jednom místě nabízí zájemcům velký 

společenský sál s kapacitou 500 míst, kino a konferenční centrum, společenské místnosti určené 

místním spolkům, kroužkům a klubům, Galerii uměleckého smaltu a litiny i Galerii Ferdiše Duši – 

frýdlantského rodáka a malíře, městskou knihovnu a terminál Beskydského informačního centra. 

Téměř v každé obci na území MAS Frýdlantsko – Beskydy je zřízena knihovna. Kino se nachází pouze ve 

Frýdlantu nad Ostravicí. V letním období se ve Frýdlantu nad Ostravicí a v některých obcích promítá 

letní kino.  Budova kina se nachází v obci Janovice, ale v současné době kino nefunguje. Obec Janovice 

má ale v plánu obnovit fungování kina a nakoupit potřebnou techniku pro promítání.  

Na území MAS se nachází tyto muzea: 

• Galerie uměleckého smaltu a litiny – Frýdlant nad Ostravicí 

• Galerie Karla Svolinského – Kunčice pod Ondřejníkem 

• Památník Ferdiše Duši – Frýdlant nad Ostravicí 

• Muzeum Metylovice expozice „Kožané město“ – Metylovice  

• Památník Josefa Kaluse – Čeladná 

• Muzeum Na větrné hůrce (muzeum panenek) – Pržno 

• Galerie Ráj dřevěných soch – Ostravice 

Tabulka 11 – Kulturní zařízení v jednotlivých obcích na území MAS 

Obec Knihovna Kino 
Muzeum, 

galerie 
Kulturní dům, 

obecní sál 

Baška ✓ x x ✓ 

Bílá ✓ x x x 

Čeladná ✓ x ✓ x 

Frýdlant nad Ostravicí ✓ ✓ ✓ ✓ 

Janovice ✓ x x x 

Kunčice pod Ondřejníkem ✓ x ✓ x 

Lhotka ✓ x x ✓ 

Malenovice x x x ✓ 

Metylovice ✓ x ✓ ✓ 

Ostravice ✓ x ✓ x 

Pržno ✓ x ✓ ✓ 

Pstruží ✓ x x x 

Staré Hamry ✓ x x ✓ 

Zdroj: vlastní zpracování, duben 2020 

Na zajištění kulturního a společenského života v obcích MAS Frýdlantsko – Beskydy se podílejí jak 

samotné obce, tak i členové spolků, ať už sportovních, kulturních, společenských či jiných zájmových 

sdružení. Z rozhovorů s jednotlivými starosty vyplynulo, že schází nebo je nutné zlepšit infrastrukturu 
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pro trávení volného času, a to za účelem podpory spolkové činnosti, která má v obcích dlouholetou 

tradici a výrazně se podílí na kvalitě a úrovni života místních obyvatel.  

Prostory pro kulturně společenské vyžití či spolkovou činnost jsou zejména v menších obcích 

nedostatečné či se zde vůbec nenacházejí. Schází prostory pro setkávání spolků nebo stávající stav 

těchto prostor neumožňuje další rozvoj spolkové činnosti. Vybavení stávajících prostor pro kulturní 

a společenské vyžití je velmi skromné, na základní úrovni, mnohdy je však již za dobou své životnosti. 

Některé spolky se proto scházejí například v restauracích.  

Součástí kulturního života členských obcí MAS Frýdlantsko – Beskydy jsou akce, soutěže a festivaly 

v oblasti hudby, sportu, gastronomie a folklóru, které jsou určeny jak pro místní obyvatele, tak i pro 

návštěvníky. 

Mezi nejvýznamnější akce patří festival Baškohrátky (Baška), Ladná Čeladná (Čeladná), Beskyd Ralley 

Turzovka (Frýdlant nad Ostravicí), Mezinárodní sympozium Frýdlantský umělecký smalt (Frýdlant nad 

Ostravicí), Trhy lidových řemesel (Frýdlant nad Ostravicí), Festival Souznění (Kunčice pod 

Ondřejníkem), Beskydské hudební léto (Ostravice), sportovní akce Beskydská sedmička, LH 24, 

Frýdlantský duatlon, Čeladná sportuje s Kulhavým apod. 

4. 2 Sportovní zařízení 

Sport a tělovýchova jsou v různé míře zastoupeny v každé obci. Na území všech obcí se nachází 

sportoviště, která využívají sportovní kluby a zároveň i obyvatelé obcí. Tělocvičny při základních školách 

jsou mimo školní výuku zpravidla využívány pro organizovanou sportovní činnost. V jednotlivých obcích 

se v převážné míře vyskytují klasická travnatá hřiště či plochy pro fotbal. Dále v některých obcích jsou 

vedle tenisových kurtů často i antuková hřiště pro volejbal.  Ve většině obcí nalezneme víceúčelová 

hřiště, která nabízí více variant využití trávení volného času. Koupaliště či přehrada se nacházejí ve 

třech obcích. Bazén je pouze ve Frýdlantu nad Ostravicí. V některých obcích může veřejnost navštívit i 

hotelové bazény, pokud nejsou určeny pouze po ubytované hosty.  Zimní kluziště mohou lidé využít 

pouze v Ostravici. Na území MAS se nacházejí i 4 lyžařské areály (největší se nachází v obci Bílá) a také 

dva golfové areály v Čeladné a Ostravici.  

Tabulka 12 – Sportovní zařízení na území jednotlivých obcí MAS Frýdlantsko-Beskydy 

Zdroj: vlastní zpracování, duben 2020 

Obec
Koupaliště, 

přehrada
Bazén

Fotbalové 

hřiště

Tenisové 

hřiště

Tělocvična 

vč školních

víceúčelové 

hřiště vč. 

školních

Zimní 

kluziště

Dětská 

hřiště

Ostatní 

zařízení pro 

tělovýchovu

Lyžařský 

areál
Golf

Baška ✓ x ✓ ✓ ✓ ✓ x ✓ ✓ x x

Bílá x x x x x ✓ x ✓ x ✓ x

Čeladná x x ✓ ✓ ✓ ✓ x ✓ ✓ ✓ ✓

Frýdlant nad Ostravicí ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ x ✓ ✓ x x

Janovice x x ✓ x ✓ ✓ x ✓ x x

Kunčice pod 

Ondřejníkem
x x ✓ ✓ ✓ ✓ x ✓ ✓ x x

Lhotka x x x ✓ x ✓ x ✓ x x x

Malenovice x x ✓ x x ✓ x ✓ ✓ ✓ x

Metylovice x x ✓ ✓ ✓ x x ✓ ✓ x x

Ostravice ✓ x ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ x ✓

Pržno x x ✓ ✓ ✓ ✓ x ✓ x x x

Pstruží x x ✓ ✓ ✓ x x ✓ ✓ ✓ x

Staré Hamry x x ✓ x ✓ ✓ x ✓ x ✓ x
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4. 3 Spolkový život v obcích 

Spolková činnost má v členských obcích MAS Frýdlantsko – Beskydy z.s. dlouholetou tradici, do které 

se zapojují děti, mládež, dospělí nebo celé rodiny. Spolky působí v celé řadě oblastí, například sportovní 

(TJ Sokol, golf, lezectví, lyžování, střelba, volejbal atd.), kulturní a společenské (hudba, zpěv, folklór, 

literatura, divadelní, senior klub, kluby pro ženy, kluby pro rodiče). Řada spolků na území MAS 

Frýdlantsko – Beskydy se také zabývá například ochranou životního prostředí a přírodním bohatstvím. 

Působí zde například myslivci, včelaři, zahrádkáři, rybáři nebo veteráni. Nejčastěji zastoupeným 

spolkem jsou dobrovolní hasiči. Kromě obce Bílá působí v každé obci sbor dobrovolných hasičů.  Jedná 

se především o kategorie III a V. Pouze ve dvou obcích působí kategorie SDH II. 

Spolky se aktivně zapojují do života obce. Ve spolupráci s obcemi pořádají společenské, kulturní a 

sportovní akce, jako například festivaly, plesy, vystoupení, soutěže, výstavy, a podílí se na uchování 

místních tradic. Spolky se nejen zapojují do pořádání akcí na svém území, ale také pořádají samy či ve 

spolupráci s obcí příměstské tábory pro děti v době školních prázdnin.  

Nejvíce spolků je ve městě Frýdlant nad Ostravicí, které je co do počtu obyvatel největší. Pouze jeden 

spolek má obec Bílá. 

Spolky i při podpoře ze strany jednotlivých obcí jen obtížně hledají zdroje pro svou obnovu, opravy či 

vlastní rozvoj. Spolky se tak nejčastěji potýkají s nedostatkem prostor či špatným technickým stavem 

budov pro své schůzky. Nedostatečnou kapacitu společenských sálů některé obce plánují řešit buď 

výstavbou nových objektů či přístavbami nebo rekonstrukcemi.  

4. 4 Závěr 

V případě života na venkově platí, že venkov bude plnohodnotně žít jen tehdy, pokud se budou lidé na 

venkově sdružovat a aktivně žít. Volnočasové vyžití a bezpečnost je jedním ze základních pilířů pro 

spokojené bydlení obyvatelstva a zajištuje tak jednu ze základních potřeb lidí. Promyšlené aktivity 

v oblasti volnočasového vyžití jdou ruku v ruce s prevencí vzniku negativních sociopatologických jevů, 

a tím jsou nápomocny k růstu bezpečnosti. Kvalitní zázemí pro život je často i motivem lidí 

rozhodujících se o lokalizaci svého bydlení. 

Na území MAS je bohatá spolková činnost. Ne však všechny spolky mají dostatečné zázemí pro své 

setkávaní a řada z nich se potýká s nedostatečným vybavením pro svoji činnost.  Spolky navíc pořádají 

řadu akcí ať už samy nebo ve spolupráci s jinými subjekty či obcí. 

V každé obci se nachází minimálně jedno kulturní zařízení. V polovině obcí se jedná především o 

knihovnu v kombinaci s kulturním či obecním domem. V případě, že se v dané obci nenachází kulturní 

ani obecní dům, pořádají se různé akce buď v tělocvičnách základních škol nebo v restauracích, které 

mají dostatečnou kapacitu. Největší kulturní centrum se nachází ve Frýdlantu nad Ostravicí, které je 

spádovým kulturním centrem pro celé území MAS, a lidé zde mohou navštívit kino, divadlo, různé 

výstavy apod. Obec Čeladná plánuje v budoucnu výstavbu kulturního domu s plaveckou učebnou na 

území bývalého koupaliště. Město Frýdlant nad Ostravicí má v plánu rekonstruovat sál a zázemí 

kulturního domu a propojit ho s městským úřadem a knihovnou, vybudovat Centrum volného času v již 

zakoupeném objektu zdravotního střediska, kde by byl také prostor pro spolkovou činnost.  

Nějaký druh sportovního zařízení se nachází v každé obci. Každá obec má dětské hřiště a ve většině 

z nich je i víceúčelové hřiště. 
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4. 5 SWOT analýza Život v obcích 

Silné stránky Slabé stránky 

Bohatá spolková a kulturní činnost 
Nedostačující zázemí a vybavení, včetně 
finančních prostředků pro spolkovou činnost a 
pro kulturní zařízení 

Udržování tradic a zvyků 
Neexistence areálu, popř. objektů pro 
volnočasové využití 

Aktivní zapojení občanů do činnosti spolků 
(hasiči, myslivci, včelaři, zahrádkáři a 
sportovci) 

Omezené možnosti volnočasových aktivit pro 
všechny věkové kategorie 

Příležitosti Hrozby 

Rozvíjení tradic 
Zánik kulturních zvyků a tradic, zánik řemesel v 
případě nedostatečné podpory a zájmu 
občanů 

Podpora a rozvoj místního spolkového života 
a investice do infrastruktury a jeho vybavení 

Nemožnost pořádání kulturních a sportovních 
akcí z důvodu zásahu vyšší moci (živelná 
pohroma, epidemie či pandemie, 
revoluce..atd) 

Aktivní občané 
Nízká návštěvnost akcí z důvodu nedostatku 
času veřejnosti 

Meziobecní spolupráce 
Nezájem či klesající zájem mladých lidí o 
kulturní sportovní a volnočasové aktivity 

Aktivní přístup ze strany MAS 
(spoluorganizováni, propagace, dotace,…) 

Růst sociálně patologických jevů u mládeže 

Vybudování a rozvoj komunitních center 

Pasivní obce, nezájem a nedostatek 
prostředků ze strany obcí a společenských 
organizací zapříčiní havarijní stav zařízení pro 
trávení volného času 

Obnova a rozvoj veřejného prostranství 
Legislativa omezující pořádání společenských 
akcí 

Investice do infrastruktury občanské 
vybavenosti např. knihoven, kulturních domů 
atd. 

Nedostatečná finanční podpora na sportovní 
činnost 

Pořádání a investice do vybavení pro konání 
příměstských táborů 

 

Využití finančních prostředků z EU a jiných 
dotačních zdrojů 
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5 Dopravní infrastruktura 

Zásadní vliv na rozvojový potenciál území má dopravní infrastruktura. Díky kvalitní dopravní 

infrastruktuře je možné snáze realizovat projekty na podporu bydlení v obcích, podporu aktivit 

cestovního ruchu či lákat investory. 

5. 1 Silniční doprava 

Na území MAS Frýdlantsko – Beskydy představuje hlavní dopravní komunikaci silnice první třídy, a to 

silnice I/56. Jedná se o spojnici obcí a měst Hlavatá – místní část obce Bílá (I/35) – Frýdlant nad Ostravicí 

– Frýdek – Místek (I/48) – Ostrava (I/58, I/11) – Hlučín – Opava (I/46). Silnice spojuje velká města 

rozsáhlé ostravské aglomerace, ať už vzájemně mezi sebou, tak i s rekreačním územím v Beskydech. Z 

hlediska dopravního významu jde o dálkovou komunikaci mezinárodního charakteru ve vazbě na 

přechod Česko/Slovensko a na dálniční přechod Česko/Polsko v Bohumíně, dále jako dálková 

komunikace vnitrostátního charakteru ve vazbě na napojení na dálnici D1. Vzhledem k charakteru této 

silnice se na dopravní intenzitě motorových vozidel výrazně podílí tranzitní doprava. 

Intenzita dopravy je sledována v rámci celostátního sčítání dopravy. Poslední sčítání dopravy proběhlo 

v roce 2016. 

Na níže uvedené mapě je znázorněna intenzita dopravy v roce 2016 na jednotlivých sčítaných 

komunikacích. Intenzita je rozlišena barevně dle jednotlivých intervalů velikosti intenzity dopravy. 

Obrázek 4 - Mapa intenzity dopravy území v roce 2016 

Zdroj: http://scitani2016.rsd.cz/ 

Největší intenzita dopravy je na silnici I/56 mezi Frýdlantem nad Ostravicí a Baškou, která dosahuje 

denně 17 697 motorových vozidel. Na úseku Frýdlant nad Ostravicí – Čeladná se pohybuje v průměru 

denně 10 008 motorových vozidel a úsekem Ostravice – Staré Hamry projede 5 801 motorových 

vozidel za den. 

http://scitani2016.rsd.cz/
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Komunikační síť dále doplňují silnice II., III. třídy a místní komunikace. Silnice II. třídy, jako jsou silnice 

číslo 477, 483, 484, slouží pro dopravu mezi okresy. Silnice III. třídy, zejména číslo 4866, 48310, 48314, 

48410, 48412, 48413, 48414, 48416, 48425, jsou určeny k vzájemnému spojení obcí nebo jejich 

napojení na ostatní pozemní komunikace. Tyto komunikace jsou ve vlastnictví Moravskoslezského 

kraje a spravuje je Správa silnic Moravskoslezského kraje, příspěvková organizace. Místní komunikace 

slouží převážně k místní dopravě na území obce a vlastní je jednotlivé obce, na jejichž katastru silnice 

leží. Správu pak zajišťují obce nebo jimi zřízené a založené organizace, které mají ve svých strategických 

plánech investice do svých sítí. 

Součástí Návrhu výstavby dopravní infrastruktury Moravskoslezského kraje po roce 2018 je přehled 

variantních či nových řešení prvků komunikační sítě. Jeden z nich se dotýká silnice I/56 a II/483, tzv. 

podbeskydský převaděč. Jedná se o námět na odstranění bodových závad tahu silnice I/56, 

rekonstrukce úrovňových křižovatek jižně od Frýdku – Místku až do Ostravice a severovýchodního 

napojení Frenštátu pod Radhoštěm vyvedením vazby mimo průjezdní úseky Čeladné, Kunčic pod 

Ondřejníkem a Frenštátu pod Radhoštěm. V následujícím obrázku vyznačeno číslem 6 se žlutým 

podbarvením. 

Dále jsou součástí Návrhu stavby ostatních sítí, a to 4/K.8 – přeložky Frýdlant nad Ostravicí – Frenštát 

pod Radhoštěm a 4./O.58 – III/483 Kunčice pod Ondřejníkem 

Obrázek 5 - Návrh výstavby dopravní infrastruktury po r. 2018 

Zdroj: Návrh výstavby dopravní infrastruktury po r. 2018, https://www.msk.cz/assets/doprava/kt_b-2_6.pdf 

Obce by také uvítaly budování zpomalovacích retardéru a měřičů pro zpomalení dopravy v zástavbě 

obce, které by vedly ke zpomalení dopravy. 

Statická doprava 

Nejen v České republice, ale na celém světě dochází k prudkému nárůstu automobilů, a to především 

osobních. Řešení oblasti parkování ve městě či obci je chápáno jako významná služba obyvatelstvu. 

Také obce na území MAS Frýdlantsko – Beskydy se zabývají statickou dopravou, tedy parkováním a 

odstavováním vozidel. S nedostatkem parkovacích míst se obce potýkají nejen v centrech, ale i jiných 

částech obcí v závislosti na cíli cesty, kterými jsou nabízené služby na úřadech, v obchodech, kulturních, 

sportovních, zdravotnických zařízeních apod. Velkým problém se jeví i parkovací kapacity v obcích pod 
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Lysou horou. Zpravidla se jedná v těchto případech o tzv., krátkodobé parkování. Velkým problémem 

je také parkování pro obyvatele bytových domů, jelikož ve většině případech zde není dostatek 

parkovacích míst pro všechny jeho obyvatele. 

Výstavbu nových parkovacích ploch plánuje řešit většina obcí na území MAS. Pro návštěvníky území 

MAS Frýdlantsko – Beskydy z. s. se zpravidla parkoviště nachází přímo v blízkosti veřejných budov a 

atraktivit cestovního ruchu či nástupních turistických tras. Obec Kunčice pod Ondřejníkem by tak 

například chtěla vybudovat parkoviště u nádraží ČD.  

Jednotlivé obce se potýkají s nedostatkem či kvalitou chodníků nejen podél páteřních komunikací, 

které by vedly ke zvyšování bezpečnosti chodců. Není obec, která by neměla ve svém strategickém 

plánu vybudování či případně rekonstrukci nebo opravy chodníků na svém území z důvodu zhoršujícího 

technického stavu nebo absence bezbariérových prvků. 

5. 2 Veřejná doprava  

Na území Moravskoslezského kraje vznikl v roce 1997 Integrovaný dopravní systém 

Moravskoslezského kraje. 

Veřejná doprava v Moravskoslezském kraji je zajištěna prostřednictvím železniční, příměstské 

autobusové a městské hromadné dopravy. Větší část linek je již zařazena do Integrovaného dopravního 

systému Moravskoslezského kraje ODIS. 

Železniční doprava 

Od prosince 2008 byl zaveden v Moravskoslezském kraji linkový systém Esko, do kterého byly zapojeny 

hlavní železniční tratě. Linky Eska jsou označovány písmeny „S“ u osobních vlaků. 

Železniční doprava je zajišťována v této oblasti na tratích č. 323 (S6) a 324(S5). V analyzovaném území 

se nachází 9 železničních stanic, respektive zastávek. Na tuto dopravní páteř navazují pravidelné 

autobusové linky. 

Tabulka 13 - Přehled železničních stanic na území MAS Frýdlantsko – Beskydy 

Stanice Trať 
Čeladná 323 
Frýdlant nad Ostravicí – Nová Dědina 324 
Frýdlant nad Ostravicí – Zastávka 324 
Frýdlant nad Ostravicí 323, 324 
Kunčice pod Ondřejníkem 323 
Ostravice 324 
Ostravice – Zastávka 324 
Pržno 323 
Baška 323 

Zdroj: http://www.cd.cz, vlastní zpracování 

Hlavní železniční tratí vedoucí územím MAS Frýdlantsko – Beskydy je železniční trať Valašské Meziříčí 

– Frenštát pod Radhoštěm – Frýdlant nad Ostravicí – Frýdek – Místek – Ostrava s číslem 323. Úsek tratě 

Ostrava Kunčice – Valašské Meziříčí je od dubna 2014 kategorizována jako regionální dráha, dříve 

celostátní dráha. Jízdenky lze koupit po celé trati, kromě zastávek Ostrava-Kunčičky, Kunčice pod 

Ondřejníkem, Frenštát pod Radhoštěm město, Mořkov hlavní trať a Hostašovice. Na trati 323 proběhla 

elektrifikace v úseku Ostrava hlavní nádraží – Ostrava Kunčice. Ve zbývající převažující části Ostrava 

Kunčice – Valašské Meziříčí trať elektrifikována není. Trať je v úseku Ostrava hlavní nádraží – Vratimov 

dvoukolejná, zbývající část tratě až do Valašského Meziříčí je jednokolejná. 
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Další železniční tratí vedoucí územím MAS Frýdlantsko – Beskydy je trať Frýdlant nad Ostravicí – 

Ostravice, označována číslem 324. Jedná se o jednokolejnou regionální trať se zastávkami Ostravice, 

Ostravice zastávka, Frýdlant nad Ostravicí Nová Dědina, Frýdlant nad Ostravicí – zastávka, Frýdlant nad 

Ostravicí. Úsek Ostravice – Bílá byl zrušen v roce 1965 při stavbě vodní nádrže Šance. 

Trať z Ostravy až do Frýdlantu nad Ostravicí patří mezi nejvytíženější neelektrifikované tratě v České 

republice, denně zde jede vlakem přes šest tisíc osob. Do roku 2026 by měly vlaky z Ostravy přes 

Frýdek-Místek do Frenštátu pod Radhoštěm jezdit rychleji, navíc by měly být plně elektrifikované. 

Modernizací má dojít k výraznému zvýšení traťových rychlostí, a tím lepší časové dostupnosti 

jednotlivých míst regionu, výrazně se zkrátí jízdní doby. Konkrétně v úseku z Ostravy do Frýdku-Místku 

dojde i přes náročný profil k navýšení rychlosti na 100 až 120 km/hod. V případě úseku Frýdek-Místek 

– Frýdlant nad Ostravicí je možné docílit rychlosti až 160 km/hod. V dalších úsecích mezi Frýdlantem 

nad Ostravicí a Valašským Meziříčím se počítá s maximální rychlostí mezi 80–120 km/hod. Po 

modernizaci se jízdní doby spěšných vlaků zkrátí v porovnání se současností na polovinu, vzdálenost ze 

stanice Ostrava-střed do Frýdku-Místku zvládnou za 14 minut, do Frýdlantu za 21 minut, do Ostravice 

za 33 minut a do Valašského Meziříčí za 72 minut2. 

Obrázek 6 – Železniční trať 323 

Zdroj: Daniel Baránek, CC BY-SA 3.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=4105417 

Autobusová doprava3 

Příměstskou autobusovou dopravu na území ORP Frýdlant nad Ostravicí a městskou dopravu do obce 

Baška a Lhotka zajišťuje ČSAD Frýdek-Místek.  

Dálkové spoje, tj. spojení s jinými městy mimo ORP Frýdlant nad Ostravicí jak v rámci 

Moravskoslezského kraje tak mimo něj, zajišťují dopravní společnosti ČSAD Vsetín a ČSAD Havířov.  

Mezinárodní spoje na Slovensko zajišťuje REGA & R spol. s r. o. 

 
2 Zdroj: https://zdopravy.cz/pod-draty-z-ostravy-az-do-frenstatu-szdc-zacala-hledat-projektanta-na-beskydskou-trat-27198/ 
3 Zdroj http://portal.idos.cz/Search.aspx?c=7&mi=2 

http://cs.wikipedia.org/wiki/1965
http://cs.wikipedia.org/wiki/Vodn%C3%AD_n%C3%A1dr%C5%BE_%C5%A0ance
https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=4105417
https://zdopravy.cz/pod-draty-z-ostravy-az-do-frenstatu-szdc-zacala-hledat-projektanta-na-beskydskou-trat-27198/
http://portal.idos.cz/Search.aspx?c=7&mi=2
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5. 3 Letecká doprava  

Ve Frýdlantu nad Ostravicí, zhruba 1,5 km od středu města, leží veřejné vnitrostátní letiště, které slouží 

především ke sportovnímu létání motorových a bezmotorových letadel. Letiště je nejvýchodněji 

položené letiště České republiky. 

Vlastníkem a provozovatelem veřejného vnitrostátního letiště je Aeroklub Frýdlant nad Ostravicí. Je 

držitelem licencí na provozování leteckých prací, letecké školy a parašutistické školy.  

Členové klubu se v rámci aeroklubu nevěnují pouze vlastnímu motorovému nebo bezmotorovému 

létání a parašutismu, ale také organizaci a zajištění letových provozů, základních a zdokonalovacích 

výcviků, údržbě letecké techniky, opravám a výstavbě areálu letiště, údržbě letištní vzletové a přistávací 

dráhy, pořádání sportovních, leteckých a společenských akcí, práci s mládeží a zajištění poskytování 

služeb jiným organizacím, návštěvníkům, turistům nebo hostům letiště. Aeroklub vlastní letouny, 

vrtulníky, kluzáky, ultralehká letadla a volné balóny. 

Aeroklub poskytuje např. tyto služby: vyhlídkové lety nad Lysou horou v bezmotorovém nebo 

motorovém kluzáku, letecké snímky, leteckou školu a parašutistický výcvik. 

https://www.akfrydlant.cz/. 

Nejbližší mezinárodní letiště je od Frýdlantu nad Ostravicí vzdáleno zhruba 31 km. Jedná se o letiště 

Leoše Janáčka Ostrava v Mošnově mající regionální význam.  Je to třetí největší letiště v České 

republice. Letiště prošlo v minulosti modernizací a má význam pro rozvoj celého Moravskoslezského 

kraje. Vlastníkem letiště je Moravskoslezský kraj a provozovatelem společnost Letiště Ostrava, a. s., 

http://www.airport-ostrava.cz/cz/. 

5. 4 Vodní doprava  

V současné době se na území MAS nenacházejí žádné splavné vodní cesty. V obci Baška se nachází 

účelová vodní cesta, a to na přehradní nádrži Baška, na které je provozovaná pouze rekreační plavba. 

5. 5 Cyklistická doprava  

Cyklistika je v ČR jak oblíbeným sportovním odvětvím, tak oblíbeným způsobem dopravy. Rozvoj 

cyklistické dopravy v posledních letech ovlivňuje také rozsáhlá výstavba a modernizace cyklistické 

infrastruktury. Na území MAS Frýdlantsko – Beskydy se nachází hustá síť značených cyklotras. 

Značením se zabývá Klub českých turistů. Značené cyklotrasy se dělí v ČR na 4 třídy. 

Cyklotrasy I. třídy – představují dálkové cyklotrasy mezinárodního charakteru. Územím MSK vede 

Jantarová stezka s číslem 5, ta však na území MAS Frýdlantsko – Beskydy nezasahuje. 

Cyklotrasy II. třídy – představují dálkové cyklotrasy národního charakteru, v MSK se vyskytují tři, a to 

cyklotrasa 46 (Vizovice – Český Těšín), 55 (Jeseník – Hlučín) a 56 (Bohumín – Bukovec). Zájmovým 

územím MAS Frýdlantsko – Beskydy prochází cyklotrasa č. 46, část Beskydsko – Karpatské magistrály, 

která vede přes obce Čeladná, Ostravice, Malenovice a Frýdlant nad Ostravici-Lubno. 

Cyklotrasy III. třídy – představují regionální trasy. Územím MAS Frýdlantsko – Beskydy vede cyklotrasa 

č. 461 Ostravice – Bílá (CZ/SK). 

Cyklotrasy IV. třídy – jsou místní cyklotrasy, kterých je celá řada vzhledem k příhodným přírodním 

podmínkám v regionu. Jedná se například o cyklotrasy č. 6004 (cyklotrasa vedoucí z přehrady Olešná 

přes Metylovice, Frýdlant nad Ostravicí, Malenovice, Janovice a zpět), 6007 (Frýdlant nad Ostravicí – 

Čeladná – Ostravice - Nová Ves – Frýdlant nad Ostravicí), 6008 (Frýdlant nad Ostravicí – Metylovice – 

https://www.akfrydlant.cz/
https://cs.wikipedia.org/wiki/Leti%C5%A1t%C4%9B
https://cs.wikipedia.org/wiki/%C4%8Cesko
https://cs.wikipedia.org/wiki/%C4%8Cesko
http://www.airport-ostrava.cz/cz/


37 
 

Kozlovice – Tichá – Kunčice pod Ondřejníkem – Čeladná – Frýdlant nad Ostravicí), 6113 (Raškovice – 

Pražmo – Morávka – vodní dílo Morávky, - Visalaje – vodní dílo Šance – Ostravice), 6176 (Bumbálka – 

Bílá – Staré Hamry), 6177 (Čeladná – Podolánky - Bílá - Mezivodí), 6178 (Čeladná – Podolánky – Staré 

Hamry), 6180 (Staré Hamry – Bílá), 6181 (Staré Hamry – Bílý Kříž – Bílá), 6182 (Bílá – Bobek), 6183 (Bílá 

– Maxova Nádrž). Severem území (Janovice, Pržno) prochází cyklotrasa Greenways. 

Územím MAS prochází cyklostezka čl. 59, která vede z Ostravy do Ostravice. 

V obci Bílá nalezneme Single Trails, což jsou jednosměrné stezky pro terénní cyklisty. K dispozici je 

tříkilometrová trasa malé obtížnosti a 2,1 kilometrů dlouhá trasa střední obtížnosti. Nástupní místo 

těchto tras je v místním skiareálu, kde je možné využít lanovky nebo tzv. výjezdové trasy. 

V posledních letech narůstá mezi lidmi obliba elektrokol, což je šlapací jízdní kolo s pedály, které je 

vybaveno přídavným elektrickým motorem s maximálním trvalým výkonem nižším nebo rovným 250 

W, jehož motor je vyřazen z činnosti, dokud rychlost vozidla nedosáhne 25 km/h. Na vybraných místech 

tak v Beskydech vznikla síť nabíjecích stanic pro elektrokola, kde si zdarma mohou lidé dobíjet baterii 

elektrokola. Nabíjecí elektrostanice na území MAS můžeme najít např. v Horském hotelu Sepetná 

v Ostravici, ve Ski areálu Bílá – Sun Outdoor, na Bezručově chatě na Lysé hoře, v Penzionu u Pacošů 

v Malenovicích, v Restauraci U Pařezu v Čeladné, v Beskydském pivovárku v Ostravici, na Ondřejníku, 

na Masarykově chatě na Bílé, na Penzionu Jurášek v Kunčicích pod Ondřejníkem. 

5. 6 Závěr 

Zásadní vliv na rozvojový potenciál území má dopravní infrastruktura. Doprava je v území důležitým 

faktorem, neboť její úlohou je zajistit bezpečnou, spolehlivou, rychlou a kvalitní přepravu lidí za prací, 

vzděláním i volnočasovým vyžitím. Dopravní infrastruktura musí zabezpečit transfer zboží a služeb 

obyvatelům a dodávky produkcí místních firem. Díky kvalitní dopravní infrastruktuře je možné snáze 

realizovat projekty na podporu bydlení v obcích, podporu aktivit cestovního ruchu či lákat investory. 

Co se týká dopravní infrastruktury, tak územím MAS prochází pouze jedna silnice první třídy, a to I/56, 

ta je doplněna silnicemi II. a III., které jsou ve vlastnictví Moravskoslezského kraje a místními 

komunikacemi ve vlastnictví jednotlivých obcí.  Největší intenzita dopravy je na silnici I/56 mezi 

Frýdlantem nad Ostravicí a Baškou, která dosahuje denně 17 697 motorových vozidel. Na úseku 

Frýdlant nad Ostravicí – Čeladná se pohybuje v průměru denně 10 008 motorových vozidel a úsekem 

Ostravice – Staré Hamry projede 5 801 motorových vozidel za den. 

Již několik let se na silnici I/56 a II/483 plánuje tzv. beskydský přivaděč, kterým by mělo dojít k 

odstranění bodových závad, k rekonstrukci úrovňových křižovatek a vyvedení vazby mimo průjezdní 

úseky. 

V některých obcích chybí propojení jednotlivých částí chodníků a mnohé, zejména podél místních 

komunikací, jsou v havarijním stavu a je nutná jejich rekonstrukce. Oprava, rekonstrukce a výstavba 

místních komunikací leží především na bedrech samotných obcí, které je financují ze svého rozpočtu 

nebo prostřednictvím dotací. Jednotlivé obce se také potýkají s nedostatkem parkovacích míst na 

svých územích, a to nejen v centrech, ale i v jiných částech obce, především v oblasti turistických cílů. 

Nejhorší situace je ve Frýdlantu nad Ostravicí z důvodu nejvyššího množství obytných domů, před 

kterými chybí dostatek parkovacích ploch, jelikož v posledních letech dochází k prudkému nárůstu 

automobilů. 

Přes území MAS prochází dvě železniční tratě, přičemž trať 323, Ostrava – Valašské Meziříčí, patří mezi 

nejvytíženější neelektrifikované tratě v České republice, která je navíc z větší části pouze jednokolejná, 

což má velký vliv na zpomalení dojezdové doby, jelikož jednotlivé vlaky musí na sebe čekat na vlakových 

stanicích. Díky tomu přeprava osob je na tomto úseku velice pomalá. Do roku 2026 jsou naplánovány 
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na této trati investice a celá trať by tak měla být elektrifikovaná. Dále veřejnou dopravu na území MAS 

zajišťuje autobusová doprava. V minulosti jezdily na území MAS také cyklobusy, ty však byly zrušeny. 

Na území MAS je sice hustá síť značených cyklotras, ale k rozvoji cyklostezek v posledních letech vůbec 

nedocházelo. V programovém období 2014–2020 MAS měla ve strategii zařazenou podporu výstavby 

cyklostezek.  Tato aktivita však byla během programového období zrušena, jelikož do vyhlášené výzvy 

nebyly předloženy žádné projekty. Obec Baška měla sice v plánu výstavbu nové cyklostezky, ale musela 

být odložena z důvodu výstavby obchvatu Frýdku-Místku, který se s ní křižuje, a obec tak musí počkat 

do té doby, než bude daný obchvat dokončen, což bude až po skončení programového období 2014–

2020. Vypracovanou projektovou dokumentaci na výstavbu cyklostezky má také obec Bílá, která by 

měla vést především centrem obce.  

5. 7 SWOT analýza Dopravní infrastruktura 

Silné stránky Slabé stránky 

Dobrá dopravní dostupnost území MAS 
Silná tranzitní doprava přes obce na území 
MAS 

Existence páteřní cyklostezky Ostrava-Beskydy Hlukové zatížení kolem komunikace I/56 

Rozvíjející se síť dobíjecích elektrostanic pro 
elektrola 

Špatný stav místních komunikací, absence 
chodníků, nejsou vytvořeny bezpečné 
podmínky pro chodce 

Existence vnitrostátního letiště ve Frýdlantu 
nad Ostravicí 

Chybějící silniční obchvat obcí 

Blízkost mezinárodního letiště v Mošnově 
Železniční trať je jednokolejná, 
neelektrifikovaná a pomalá 

 
Nedokončená síť cyklostezek a jejich 
doprovodná infrastruktura 

 
Nedostatek parkovacích míst v určitých 
lokalitách 

Příležitosti Hrozby 

Výstavba, oprava, rekonstrukce chodníků a 
místních komunikací 

Nárůst intenzity dopravy (hluk, emise) 

Elektrifikace železniční dopravy 
Preference individuální dopravy na úkor 
veřejné hromadné dopravy 

Zrychlení veřejné dopravy 
Rušení spojů autobusových linek a spojů 
železniční dopravy 

Vybudování beskydského rozvaděče 
Zvyšující se počet nehod kvůli zvyšující se 
intenzitě dopravy 

Zlepšení technického stavu a parametrů 
stávající silniční sítě (vč. bezpečnostních) a 
autobusových zastávek zkvalitní dopravu, 
bezpečnost na komunikacích i atraktivitu 
území 

Nadměrné zatížení dopravy a zhoršení 
životního prostředí projíždějícími nákladními 
auty z důvodu likvidace a zasypání dolů 
Frenštát 

Další rozvoj cyklodopravy pro cesty do 
zaměstnání i rekreaci 

Nedořešené vlastnické vztahy mezi obcemi a 
vlastníky komunikací – stále horšící se stav 
komunikace bez řádné údržby 

Zákaz vozidel nad 12 tun na silnice I/56 
vedoucí přes obce Ostravice, Staré Hamry a 
Bílá 

Nedostatek finančních zdrojů na rozvoj 
infrastruktury 

Péče o místní komunikace včetně rozšiřování 
chodníků a cyklostezek 

 

Využití finančních prostředků z EU a jiných 
dotačních zdrojů 
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6 Technická infrastruktura 

Dostatečná vybavenost obcí technickou infrastrukturou je důležitým faktorem pro jejich rozvoj. Mezi 

technickou infrastrukturu je zahrnuto především napojení regionu na rozvod elektrického proudu, 

úroveň vodovodních sítí, kanalizace a plynofikace, dále telekomunikační sítě a internet.  

6. 1 Zásobování pitnou vodou 

V řešeném území se nachází významný povrchový zdroj pitné vody, a to vodní nádrž Šance. Dále je na 

území řada podzemních zdrojů pitné vody, například v obci Pstruží a Čeladná. 

Území MAS Frýdlantsko – Beskydy je zásobováno pitnou vodou převážně z Ostravského oblastního 

vodovodu. Vodovodní síť provozují Severomoravské vodovody a kanalizace Ostrava, a. s., 

www.smvak.cz. 

Hlavními zdroji pro Ostravský oblastní vodovod jsou vodárenské nádrže Šance na řece Ostravici, 

Morávka na řece Morávce a Kružberk na řece Moravici. Surová voda z těchto nádrží je přiváděna na 

jednotlivé úpravny Nová Ves u Frýdlantu nad Ostravicí (maximální kapacita 2 200 l/s), Vyšní Lhoty (450 

l/s) a Podhradí (2 200 l/s), a po úpravě je dopravována hlavními rozváděcími řády do vodojemů a do 

spotřebišť. Tyto hlavní zdroje jsou doplněny zdroji místními, většinou podzemními, které tvoří do 10 % 

celkového dodaného množství do systému Ostravského oblastního vodovodu. 

Obrázek 7 – Schéma zásobování vodou 

Zdroj: https://www.pod.cz/data/pages/images/schema-zasobeni-vodou.jpg 

Síť SmVaK zásobuje severní a střední část území MAS Frýdlantsko – Beskydy, v jižní části území 

provozují vodovody obce. Kromě veřejných vodovodů existují na území vodní zdroje s příslušnou 

infrastrukturou, které provozují privátní subjekty (hotel Bezruč, Ondřejnická chata). Alternativním 

zdrojem zásobování pitnou vodou jsou studny a napojení na vrty. 

 

https://www.pod.cz/data/pages/images/schema-zasobeni-vodou.jpg
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Kunčice pod Ondřejníkem 

V obci Kunčice pod Ondřejníkem je vodovod ve správě obce.  

Staré Hamry 

V obci Staré hamry je v zastavěných částech obce vybudován veřejný vodovod, který je ve správě obce. 

V místní části Bílý Kříž je vybudován vodovod, jehož investorem byla Správa zotavoven ROH Rožnov 

p.R. (OREA), dnes jej vlastní soukromník.  V místní části Gruň je rovněž vybudován lokální vodovod. 

Voda je jímána z místního potoka a je buď čerpána, nebo gravitačně svedena, z vodojemu 

k jednotlivým objektům. 

Bílá 

V obci Bílá je modernizovaný vodovod v centru obce a v části Konečná, který je ve správě obce. Obec 

by chtěla v budoucnu investovat do jeho prodloužení. Navíc má ještě svůj grantový program pro 

obyvatele obce na vybudování vodního vrtu.   

Malenovice 

Obec Malenovice má vybudován veřejný vodovod, který je ve správě obce a je rozdělen do dvou 

tlakových pásem. Všichni obyvatelé obce však nejsou napojeni na veřejný vodovod a mají tak studny 

nebo vrty. Kromě obecního vodovodu je v obci ještě vodovod pro zásobování hotelu Petr Bezruč. Tento 

systém je samostatný a neumožňuje využití nebo navázání na obecní systém. 

Ostravice 

V obci Ostravice je vybudován veřejný vodovod, který je ve správě obce. Ostatní objekty, nenapojené 

na veřejný vodovod, jsou zásobeny vodou z vlastních zdrojů. 

Ostatní obce MAS jsou zásobovány prostřednictvím sítě SmVAK. 

Tabulka 14 – Vodovody v jednotlivých obcích na území MAS Frýdlantsko-Beskydy 

Obec Vodovod Rozvoj vodovodu po roce 2020 

Baška Ano Ano 
Bílá Ano Ano 
Čeladná Ano Ano 
Frýdlant nad Ostravicí Ano Ano 
Janovice Ano Ano 
Kunčice pod Ondřejníkem Ano Ano 
Lhotka Ano Ano 
Malenovice Ano Ano 
Metylovice Ano Ano 
Ostravice Ano Ano  
Pržno Ano Ano 
Pstruží Ano Ne 
Staré Hamry Ano Ne 

Zdroj: https://geoportal.msk.cz/Html5Viewer/Index.html?viewer=prvkuk 

6. 2 Odkanalizování a ČOV 

V současné době se nachází veřejná kanalizace v osmi z třinácti členských obcí. V okrajových částech 

obcí je čištění, vypouštění splaškových odpadních vod většinou zajišťováno zčásti septiky a zčásti 

žumpami. Stejně tomu tak je v obcích, kde veřejná kanalizace není. Kanalizace se nachází v Bílé, Bašce, 

https://geoportal.msk.cz/Html5Viewer/Index.html?viewer=prvkuk
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Čeladné, Frýdlantu nad Ostravicí, Kunčicích pod Ondřejníkem, Metylovicích, Ostravici a Starých 

Hamrech. 

Čističku odpadních vod má na svém území šest obcí z třinácti členských obcí, a to Bílá, Čeladná, Frýdlant 

nad Ostravicí, Kunčice pod Ondřejníkem, Ostravice a Staré Hamry. 

Baška 

V obci Baška je v současné době vybudována soustavná veřejná kanalizace, ale centrální čistírna 

odpadních vod v obci chybí. Likvidace splaškových odpadních vod z jednotlivých objektů obytné 

zástavby probíhá lokálně přímo u zdroje. Splaškové odpadní vody se převážně akumulují v septicích a 

žumpách. Výjimku tvoří lokalita u přehrady Baška, kde je vybudována jednotná kanalizace, která odvádí 

odpadní vody od cca 100 obyvatel do bezejmenného potůčku a pak do řeky Ostravice. 

Bílá 

V centru obce Bílá je vybudována jednotná kanalizační síť. Tato kanalizace je v majetku SmVaK Ostrava 

a.s., provozovatel RS Frýdek-Místek. Kanalizace je ve špatném technickém stavu – velký přítok 

balastních vod, proto je chystána její modernizace. Odtok je do Bílé Ostravice. Ostatní obyvatelé vlastní 

jímky. ČOV je ve správě SOU Lesnické – na smlouvu provozuje SmVaK Ostrava a.s. Malé domovní ČOV 

jsou vybudovány v místní části Hlavatá pro kolibu Ebeka, další je pak pro rekreační středisko Baraní na 

Konečné. Dešťové vody jsou odváděny z části jednotnou kanalizací a dále systémem propustků a 

příkopů do potoka. Obec by chtěla investovat do modernizace úpravny vody.  

Čeladná 

V obci Čeladná je vybudována soustavná splašková kanalizace oddílné stokové soustavy a kanalizací je 

pokryto 60 % obce. Čistírna odpadních vod se nachází na severním okraji obce. Odtok je zaústěn do 

Čeladenky. V obci je rozmístěno též několik lokálních ČOV pro likvidaci odpadních vod z areálu 

rekreačních středisek. Okrajové části obce nejsou odkanalizované. Likvidace splaškových odpadních 

vod z jednotlivých objektů obytné zástavby probíhá lokálně přímo u zdroje. Splaškové odpadní vody se 

převážně akumulují v septicích a žumpách.  

Frýdlant nad Ostravicí 

V centrální části města Frýdlant nad Ostravicí je vybudovaná soustavná jednotná kanalizační síť, která 

odvádí splaškové a částečně dešťové vody na mechanicko - biologickou ČOV. Čistírna odpadních vod 

je situována na hranici obytné zástavby v severní části území. Kanalizační systém je ve správě SmVaK 

(Aqualia) a Svazku obcí Čistá Odra. Okrajové části města nejsou odkanalizované. Likvidace splaškových 

odpadních vod z jednotlivých objektů obytné zástavby probíhá lokálně přímo u zdroje. Splaškové 

odpadní vody se převážně akumulují v septicích a žumpách. Problémem kanalizační soustavy je velký 

nátok balastních vod z jednotné kanalizace, jakož i její stáří v některých částech. 

Frýdlant plánuje stavbu kanalizace ve vybraných lokalitách (Nová Dědina, Lubno, Vyhlídka) a propojení 

kanalizace s obcí Malenovice, u které je také v plánu výstavba. 

Janovice 

Obec Janovice nemá v současnosti vybudovaný systém veřejné kanalizace. Odpadní vody jsou po 

individuálním předčištění vypouštěny do místních vodotečí. Část rodinných domků má vybudovány 

bezodtokové jímky s následným vyvážením. 

Dešťové vody jsou odváděny systémem příkopů a propustků do vodotečí. Obec má v plánu budování 

kanalizace v intravilánu obce.  

  



42 
 

Kunčice pod Ondřejníkem 

Obec Kunčice pod Ondřejníkem má vybudovanou splaškovou kanalizaci, která je napojena na 

mechanicko-biologickou ČOV umístěnou v nejnižší části obce na hranici katastru s obcí Tichá. 

Kanalizace byla vybudována ve dvou etapách – západní část (dokončena v roce 2011) a východní část 

(dokončena v roce 2015), na které jsou napojeny nejobydlenější části obce kolem silnic II/483 

a III/48310. V neodkanalizovaných částech obce je odpadní voda z jednotlivých objektů akumulována 

v žumpách nebo přečišťována v malých domovních ČOV. 

Obec má v plánu investice do kanalizace a uvažuje o vybudování tzv. decentralizovaného systému 

domácích ČOV.  

Lhotka 

V obci není vybudována kanalizace, která by umožňovala odvod splaškových vod. Jednotlivé rodinné 

domy a objekty mají vlastní vybíratelné jímky, případně domovní čističky odpadních vod. V současné 

době má obec vyhotovenou studii, která pokryje 70 % území obce.  

Malenovice 

Obec Malenovice nemá v současnosti vybudovanou soustavnou síť veřejné kanalizace. Odpadní vody 

jsou po individuálním předčištění v prostých septicích a žumpách vypouštěny do povrchových příkopů 

a trativodů, které odvádějí odpadní vody do potoka. Část zástavby má vybudované bezodtokové jímky 

s následným vyvážením. Dešťové vody jsou odváděny systémem příkopů a propustků do místních 

potoků. 

Obec má v současné době vyhotovenou studii na vybudování kanalizace, která počítá buď s napojením 

na místní část Frýdlantu nad Ostravicí, Nová Ves anebo s výstavbou vlastní obecní čistírny odpadních 

vod. Další zvažovanou variantou je vybudování obecního systému decentrální kanalizace.  

Metylovice 

Obec Metylovice je rozdělena na lokalitu Paseky, kde je vybudovaná splašková kanalizace, která je 

napojena na stokovou síť města Frýdlant n. O. Zbývající část obce nemá v současnosti vybudovaný 

systém veřejné kanalizace. Likvidace splaškových odpadních vod z jednotlivých objektů obytné 

zástavby probíhá lokálně přímo u zdroje. Splaškové odpadní vody se převážně akumulují v septicích a 

žumpách. 

Obec Metylovice plánuje výstavbu nové splaškové kanalizace. Likvidace odpadních vod je navržena na 

ČOV města Frýdlant nad Ostravicí. 

Ostravice 

Obec Ostravice disponuje veřejnou kanalizací a čističkou odpadních vod, které jsou pod společností 

Čistá Odra. 

Pržno 

Obec Pržno nemá v současné době vyřešeno odvádění a likvidaci splaškových odpadních vod. Odpadní 

vody z jednotlivých objektů jsou odváděny do septiků, žump nebo domovních ČOV 

a následně vypouštěny do stávající jednotné kanalizace, vsaku nebo přímo do místních vodotečí. 

Pstruží 

V obci Pstruží není vybudovaný systém veřejné kanalizace. Odpadní vody jsou po individuálním 

předčištění vypouštěny do recipientů. Část rodinných domků má vybudované bezodtokové jímky 

s následným vyvážením. Dešťové vody jsou odváděny příkopy a propustky. 
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Staré Hamry 

V centrální části obce Staré Hamry – Samčance je vybudována veřejná kanalizace. Tato kanalizace a 

ČOV je v majetku SmVaK Ostrava a.s. v provozování RS Frýdek-Místek.  Dále je vybudováno několik 

lokálních ČOV. V ostatních částech obce Staré Hamry jsou odpadní vody likvidovány individuálně 

pomocí septiků, popř. bezodtokových jímek s následným vyvážením. Dešťové vody jsou odváděny 

systémem příkopů a propustků. 

Tabulka 15 - Kanalizace a ČOV na území MAS Frýdlantsko – Beskydy  

Obec Kanalizace ČOV 
Rozvoj kanalizační 
sítě/ČOV po roce 

2020 
Baška Ano Ne Ano 
Bílá Ano Ano Ano 
Čeladná Ano Ano Ano 
Frýdlant nad Ostravicí Ano Ano Ano 
Janovice Ne Ne Ano 
Kunčice pod Ondřejníkem Ano Ano Ano 
Lhotka Ne Ne Ano 
Malenovice Ne Ne Ano 
Metylovice Ano Ne Ano 
Ostravice Ano Ano Ano 
Pržno Ne Ne Ano 
Pstruží Ne Ne Ano 
Staré Hamry Ano Ano Ano 

Zdroj: https://geoportal.msk.cz/Html5Viewer/Index.html?viewer=prvkuk, jednotlivé strategie obcí 

6. 3 Energetika a energetická zařízení 

Obcemi Baška a Janovice prochází dvě vedení napěťové hladiny 400 kV, č. 403 a 459. Vedení je 

chráněno ochranným pásmem. 

Obrázek 8 – Schéma rozvodné sítě ČR 

Zdroj: https://energetika.tzb-info.cz/elektroenergetika/13676-prenosova-soustava-elektricke-energie 

https://geoportal.msk.cz/Html5Viewer/Index.html?viewer=prvkuk
https://energetika.tzb-info.cz/elektroenergetika/13676-prenosova-soustava-elektricke-energie
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Řešeným územím dále prochází vedení napěťové hladiny 220 kV a 110 kV. 

Síť vysokého napětí je řešena převážně formou venkovního vedení. Kabelové podzemní vedení se 

nachází zejména v centrální části Frýdlantu nad Ostravicí. Vedení vysokého napětí jsou chráněna 

ochranným pásmem. 

Ve Frýdlantu nad Ostravicí se nachází rozvodna VVN/VN. Na území MAS Frýdlantsko – Beskydy je síť 

distribučních trafostanic. 

Distribuce elektrické energie je zajišťována společností ČEZ Distribuce, a. s., která zajišťuje a spravuje 

síť elektrického vedení ke spotřebiteli. 

Na území MAS se nachází tři zdroje solární energie, a to v Čeladné, Frýdlantu nad Ostravicí a Pržně. 

Tabulka 16 - Přehled zdrojů solární energie na území MAS Frýdlantsko – Beskydy 

Obec Solární (MW) 

Baška 0,000 
Bílá 0,000 
Čeladná 1,412 
Frýdlant nad Ostravicí 0,084 
Janovice 0,000 
Kunčice pod Ondřejníkem 0,000 
Lhotka 0,000 
Malenovice 0,000 
Metylovice 0,000 
Ostravice 0,000 
Pržno 0,033 
Pstruží 0,000 
Staré Hamry 0,000 

Zdroj: Přehled udělených licencí, http://licence.eru.cz/, k 20. 3. 2020 

Na území MAS se nachází devět malých vodních elektráren. Jedná se o tyto elektrárny: MVE Kunčičky 

u Bašky I, Kunčičky u Bašky II, Hodoňovice I, Jez Hodoňovice, Pržno, Frýdlant nad Ostravicí, Frýdlant – 

Nová Dědina a MVE Přehrada Šance.  

6. 4 Zásobování plynem 

Zásobování daného území zemním plynem je řešeno rozvody vysokotlakých (VTL) a středotlakých (STL) 

plynovodů. Součástí distribuční sítě jsou regulační stanice a ostatní zařízení zpracování a distribuce 

plynu. 

Plynovodní systém je převážně v majetku a správě Innogy Česká republika a.s. V severní části řešeného 

území (Metylovice, Pržno, Janovice) je veden řad VTL plynovodu Příbor – Žukov. Součástí řádu je 

kompresorová stanice poblíž konečné zastávky autobusu v Janovicích. 

Provozovatel VVTL plynovodu je GasNet s. r. o.  

Tabulka 17 - Plynofikace v obcích na území MAS Frýdlantsko – Beskydy  

Obec Plynofikace Rozvoj sítě po roce 2020 
Baška Ano Ne 
Bílá Ne Ne 
Čeladná Ano Ne 
Frýdlant nad Ostravicí Ano Ano 
Janovice Ano Ano 
Kunčice pod Ondřejníkem Ano Ano 

http://licence.eru.cz/


45 
 

Obec Plynofikace Rozvoj sítě po roce 2020 
Lhotka Ne Ne 
Malenovice Ano Ne 
Metylovice Ano Ne 
Ostravice Ano Ano 
Pržno Ano Ano 
Pstruží Ano Ne 
Staré Hamry Ne Ne 

 Zdroj: Jednotlivé obce MAS Frýdlantsko – Beskydy z. s., vlastní zpracování 

6. 5 Centrální zásobování teplem 

Systém centrálního zásobování teplem je vybudován ve Frýdlantu nad Ostravicí. Provozovatelem je 

společnost Termo Frýdlant nad Ostravicí s. r. o. Hlavní činností společnosti je výroba a rozvod tepelné 

energie. 

Společnost TERMO Frýdlant nad Ostravicí s.r.o. je 100 % vlastněna městem. Přestože město v minulosti 

významným způsobem investovalo (přeměna části kotelen na tuhá paliva na tehdy ekonomicky 

výhodnější plyn), stav primárních i sekundárních rozvodů není uspokojivý a bude nutné rozvody včetně 

zdrojů modernizovat. Cílem je modernizovat kotle na pevná paliva na plynové a kogenerační jednotky. 

Většina rodinných domů v jednotlivých obcích má lokální zdroj tepla s využíváním plynu, pevných paliv 

nebo obnovitelných zdrojů energie. 

6. 6 Telekomunikační sítě a internet 

V České republice jsou poskytovateli mobilních služeb tzv. operátoři. Jsou jimi O2, T-Mobile, Vodafone. 

Tito operátoři poskytují služby také na území MAS Frýdlantsko – Beskydy. Uvedení operátoři nabízejí 

hlasové a datové služby. 

Z map pokrytí hlasovými službami jednotlivých operátorů vyplývá, že žádný z operátorů nezajistil 100% 

pokrytí a vyskytují se zde lokality bez dostupného signálu, což je dáno terénem krajiny. Nejhorší pokrytí 

má společnost Vodafone.  
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Obrázek 9 – Mapa pokrytí služeb 

Vodafone                   T-Mobile                                     O2 

Zdroj: https://digi.ctu.cz/lte-pokryti/pokryti, aktualizováno 15.5.2020 

Dle mapy pokrytí vysokorychlostním internetem v současnosti a s výhledem do konce roku 2020 je 

zřejmé, že ne celé území MAS je pokryto vysokorychlostním internetem. Pokrytí chybí v okrajových 

částech obce Čeladná, na celém území obce Staré Hamry a v horských oblastech. 

Obrázek 10 – Mapa pokrytí vysokorychlostním internetem 

Zdroj: https://www.verejnakonzultace.cz/MAPA/map.html 

Dle Ministerstva průmyslu a obchodu se dostupnost vysokorychlostního internetu musí zvýšit, jeho 

cílem je pokrytí bílých míst. Do konce roku 2023 by lidé měli mít vysokorychlostní internet k dispozici 

v celé České republice. V roce 2019 bylo v ČR víc než sedm tisíc tzv. bílých míst, tedy sídelních oblastí 

bez vysokorychlostního internetu, což je jedna třetina všech obcí a jejich částí4.  

6. 7 Závěr 

Dostatečná vybavenost obcí technickou infrastrukturou je důležitým faktorem pro jejich rozvoj. 

Technická infrastruktura slouží k zajištění kvalitních podmínek nejen pro bydlení, ale i podnikání.  

 
4 https://www.mpo.cz/cz/rozcestnik/pro-media/tiskove-zpravy/dostupnost-vysokorychlostniho-internetu-v-cr-se-musi-zvysit--mpo-
vyhlasi-novou-vyzvu-na-pokryti-bilych-mist-a-chysta-dalsi-formy-podpory--248763/ 

https://digi.ctu.cz/lte-pokryti/pokryti
https://www.verejnakonzultace.cz/MAPA/map.html
https://www.mpo.cz/cz/rozcestnik/pro-media/tiskove-zpravy/dostupnost-vysokorychlostniho-internetu-v-cr-se-musi-zvysit--mpo-vyhlasi-novou-vyzvu-na-pokryti-bilych-mist-a-chysta-dalsi-formy-podpory--248763/
https://www.mpo.cz/cz/rozcestnik/pro-media/tiskove-zpravy/dostupnost-vysokorychlostniho-internetu-v-cr-se-musi-zvysit--mpo-vyhlasi-novou-vyzvu-na-pokryti-bilych-mist-a-chysta-dalsi-formy-podpory--248763/
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Jednotlivé obce jsou převážně zásobovány z Ostravského oblastního vodovodu, jehož hlavními zdroji 

je právě nádrž Šance, dále pak Morávka a Kružberk.  Na území MAS se nachází pouze jedna úpravna 

vody, a to v Nové Vsi u Frýdlantu nad Ostravicí. Další dvě úpravny, ze kterých je dodávána voda, jsou 

v MAS Pobeskydí a MAS Opavsko. Místní, většinou podzemní zdroje, tvoří do 10 %. Část obcí je 

zásobována ze sítě SmVak a některé vodovody jsou provozovány obcemi. Dále jsou některé vodovody 

provozovány privátními subjekty nebo se vyskytují alternativní zdroje pitné vody, jako jsou studny a 

vrty. Většina vodovodů nejsou úplně v nejlepším technickém stavu a jednotlivé obce tak plánují do 

budoucna jejich rozvoj či rekonstrukci. 

Veřejná kanalizace se nachází v osmi ze třinácti členských obcích, ne však na celém území obce.  

Čistička odpadních vod se nachází pouze na území šesti obcí. V okrajových částech obcí je čištění a 

vypouštění splaškových odpadních vod většinou zajišťováno zčásti septiky a zčásti žumpami či 

domácími čističkami odpadních vod. Řada členských obcí má ve svých plánech stavby kanalizací a 

čističek odpadních vod, rozšíření či jejich napojení na stávající. 

Většina obcí na území MAS Frýdlantsko-Beskydy je plynofikována a některé z nich plánují v dalších 

letech rozvoj sítě. Co se týká zásobování teplem, je ve Frýdlantu nad Ostravicí zajištěn systém 

centrálního zásobování teplem, prostřednictvím společnosti vlastněné městem Frýdlant nad Ostravicí. 

V ostatních obcích většina rodinných domů využívá lokální zdroj tepla.  

Na území MAS jsou velké rezervy v energetických úsporách. Starostové tuto problematiku vnímají a 

nabízí se otázka využití energetického managementu. Občané i starostové jsou toho názoru, že by se 

slušelo více investovat do obnovitelných zdrojů energie a otázkou budoucnosti je např. rozvoj 

komunitní energetiky. 

Telekomunikačními sítěmi není plně pokryto celé území MAS. Ani jeden z operátoru není schopen 

zajistit plné pokrytí, což je dáno především terénem krajiny. Taktéž vysokorychlostním internetem není 

pokryto úplně celé území MAS a vyskytují se zde bílá místa, a to především v okrajových částech 

Čeladné, na území obce Staré Hamry a v horských oblastech. Dle Ministerstva průmyslu a obchodu je 

v plánu do roku 2023 pokrýt vysokorychlostním internetem celou Českou republiku. V obci Metylovice 

je v plánu na vrcholu Čupek vybudování telekomunikační věže se zastoupením všech operátorů. Její 

součástí by měla být i vyhlídková plošina, kterou by financovala obec.  

6. 8 SWOT analýza Technické infrastruktury 

Silné stránky Slabé stránky 

Vysoký stupeň plynofikace území v intravilánu 
obcí 

Technický stav budov a technické 
infrastruktury v majetku obcí (komunikace, 
vodovody, kanalizace, ČOV aj.) 

Přehrada Šance – zdroj pitné vody 
Lokálně chybějící nebo zastaralý systém 
odvádění a čištění odpadních vod 

 
Neuspokojivé napojení objektů občanské 
vybavenosti a rodinné zástavby na inženýrské 
sítě v okrajových částech obcí 

 
Veřejné osvětlení v některých obcí je ve 
špatném technickém stavu 

 
Celé MAS území není pokryto 
telekomunikačními sítěmi a internetem 

Příležitosti Hrozby 

Rozvoj vysokorychlostních přístupových sítí k 
internetu 

Vytápění tuhými palivy a jinými škodlivými 
látkami 

Rozvoj vodovodních kanalizačních sítí, ČOV a 
plynofikace 

Nedostatek finančních zdrojů na reprodukci a 
rozvoj infrastruktury 
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Zavádění nízkoemisních technologií pro 
vytápění objektů určených k bydlení 

Zvyšování cen alternativních paliv 

Komunitní energetika  

Podpora obnovitelných zdrojů energie a 
investice do veřejného osvětlení 

 

Růst environmentálního uvědomění  

Využití finančních prostředků EU a jiných 
dotačních zdrojů 
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7 Životní prostředí a ochrana krajiny 

Krajinu, kde se MAS Frýdlantsko – Beskydy z. s. nachází, lze charakterizovat jako přechod od horského 

pásma Moravskoslezských Beskyd do pahorkatinné oblasti na okraji Ostravské pánve. Vertikální 

členitost roste ve směru sever-jih. Pro Moravskoslezské Beskydy je charakteristické rytmické střídání 

horských hřbetů a místy poměrně ostře zaříznutých hlubokých říčních údolí. Západní část území 

vyplňuje masív Ondřejníku. Nejníže položeným bodem je místo, kde řeka Ostravice opouští území MAS 

Frýdlantsko – Beskydy z. s. (301 m n. m., katastr obce Baška), nejvýše položeným bodem je vrchol Lysé 

hory (1.323 m n. m.), kam zasahují katastry obcí Ostravice, Staré Hamry a Malenovice. 

7. 1 Odpadové hospodářství 

Odpadovým hospodářstvím se rozumí tyto činnosti: předcházení vzniku odpadů, nakládání s odpady, 

následná péče o místo, kde jsou odpady trvale uloženy, a kontrola. Odpadové hospodářství je 

dynamicky se rozvíjející oblastí národního hospodářství. 

V každé z obcí je zavedeno třídění odpadů a zároveň je zajišťován pravidelný svoz. Třídění 

v jednotlivých obcích se liší pouze v druhu a rozsahu tříděných odpadů. Třídění druhů odpadů ve 

většině obcí je následující: sklo, plasty, papír, dále pak kontejnery na bioodpad, upotřebené 

potravinářské oleje, elektrozařízení, baterie a akumulátory, zářivky a úsporné žárovky, oděvy a textilie 

a tonery. Ne ve všech obcích je počet kontejnerů na tříděný odpad dostatečný. V území MAS se 

nenachází zařízení na dotříďování odpadů tzv. třídící linka. Nejbližší se nacházejí ve Frýdku – Místku 

(Frýdecká skládka, a.s.) a Vratimově (FCC Česká republika, s.r.o). 

Svoz bioodpadu je zajišťován v pěti obcích, a to v obci Baška, Frýdlant nad Ostravicí, Kunčice pod 

Ondřejníkem, Metylovice a Pržno. V obci Bílá, Lhotka, Ostravice, Staré Hamry, Čeladná, Malenovice, 

Pstruží a Janovice jsou sběrná místa bioodpadu. V Janovicích se svoz bioodpadu provádí jednou ročně. 

Pouze na území obcí Baška a Čeladná se nachází kompostárna, kterou provozují samotné obce. Město 

Frýdlant nad Ostravicí uvažuje o výstavbě kompostárny z důvodu snížení vývozu odpadů na skládku a 

obec Metylovice již má připravený projekt na výstavbu kompostárny a sběrného dvora. Část bioodpadu 

je také zpracováván na kompost samotnými obyvateli jednotlivých obcí. Mimo území MAS se dále 

nachází kompostárna v Bruzovicích (Frýdecká skládka, a.s.), nejbližší v současné době fungující 

spalovny a zařízení pro energetické využití odpadů jsou v Ostravě (SITA CZ a.s., OZO Ostrava s.r.o.). 

Některé obce na místo svozu bioodpadu zajistily pro nakládání s tímto odpadem kompostéry pro 

rodinné domy a chaty. 

V řešeném území se pak nachází sedm sběrných dvorů a jedna výkupna. Sběrné dvory jsou na území 

obcí Baška (obec má v plánu rekonstrukci), Frýdlant nad Ostravicí, Janovice, Kunčice pod Ondřejníkem, 

Čeladná a Ostravice. Lhotka má sběrné místo v budově bývalého kravína. Obce Bílá a Staré Hamry měly 

uzavřenou smlouvu se sběrným dvorem v Ostravici, který jim však k začátku roku 2021 vypověděl 

smlouvu, a obce jsou tak nuceny k vybudování svých sběrných míst na svém území. Obec Pržno využívá 

sběrný dvůr ve Frýdlantě nad Ostravicí. Výkupna je provozována firmou Sběrné dvory, s.r.o. a nachází 

se v obci Frýdlant nad Ostravicí (Okružní ulice 708). Svoz nebezpečného odpadu je prováděn 

v jednotlivých obcích v předem vyhlášených sběrných místech. 

Tabulka 18 - Odpadové hospodářství v obcích MAS Frýdlantsko – Beskydy z. s. 

Obec Třídění 
Svoz bioodpadu 
nebo jeho sběr 

Sběrný dvůr 

Baška ✓ ✓ ✓ 
Bílá ✓ ✓ X 
Čeladná ✓ ✓ ✓ 
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Obec Třídění 
Svoz bioodpadu 
nebo jeho sběr 

Sběrný dvůr 

Frýdlant nad Ostravicí ✓ ✓ ✓ 
Janovice ✓ ✓ ✓ 
Kunčice pod Ondřejníkem ✓ ✓ ✓ 
Lhotka ✓ ✓ X 
Malenovice ✓ ✓ X 
Metylovice ✓ ✓ ✓ 
Ostravice ✓ ✓ ✓ 
Pržno ✓ ✓ X 
Pstruží ✓ ✓ X 
Staré Hamry ✓ ✓ X 

Zdroj: Jednotlivé obce, vlastní zpracování 

V území MAS se rovněž nenachází žádná skládka ani spalovna odpadů. Nejbližší skládky ostatních 

odpadů se nacházejí v Staříči, Paskově, Frýdku – Místku, Horní Suché a Ostravě. Nejbližší skládky 

nebezpečných odpadů jsou v Řepišti, Ostravě a Bohumíně. Skládky inertních odpadů se nacházejí 

v Ropici, Paskově, Dolní Suché, Ostravě a Bohumíně. Spalovny nebezpečných odpadů jsou ve Frýdku – 

Místku a Ostravě. 

7. 2 Kvalita ovzduší 

V Moravskoslezském kraji je ovzduší dlouhodobě nejznečištěnější v zemi, byť se postupně zlepšuje. 

Jednou ze sledovaných veličin jsou koncentrace polétavého prachu. Nejhorší situace je na Karvinsku a 

Ostravsku. Území MAS je od hlavních regionálních zdrojů znečištění ovzduší (Ostrava, Třinec, Bohumín) 

poměrně vzdáleno. Avšak znečištění ovzduší na území MAS je vzhledem ke geografickým a klimatickým 

podmínkám stále pod značným vlivem těchto zdrojů. Z bližších zdrojů jsou ohrožením průmyslové 

podniky nacházející se ve Frýdku – Místku. V jižní části území MAS Frýdlantsko – Beskydy z. s. jsou 

koncentrace polétavého prachu nižší nežli na severu. 

Na území MAS Frýdlantsko-Beskydy z. s. se nachází jedna měřící stanice kvality ovzduší v lokalitě Bílý 

Kříž v obci Staré Hamry. 

Polétavý prach neboli pevné částice jsou drobné částice menší než 10 μm schopné volného pohybu v 

atmosféře. Přirozeně se částice do atmosféry uvolňují při vulkanické činnosti, požárech, erozi, nebo z 

mořské vody. Mezi antropogenní zdroje pak patří především spalovací procesy. K nejvýznamnějším 

primárním zdrojům prašnosti patří domácí topeniště a doprava. Vliv průmyslu je patrný hlavně v 

lokalitách s jeho vysokou koncentrací. 
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Obrázek 11 – Pole roční průměrné koncentrace PM10 v roce 2017 

Zdroj: https://www.msk.cz/assets/zivotni_prostredi/kvalita-ovzdusi-a-emisni-situace-v-moravskoslezskem-kraji-v-roce-2017.pdf 

Stav znečištění ovzduší je jedním z ekologických problémů regionu. Je to je způsobené především 

koncentrací okolních velkých zdrojů (hutě a koksovny, energetika). Na zlepšování kvality ovzduší měly 

především vliv investice do ekologizace výroby. Na území MAS se přímo nevyskytuje žádný velký zdroj 

znečištění. 

Tabulka 19 - Největší znečišťovatelé ovzduší na území MAS v roce 2018 

Obec Název společnosti Druh výroby 

Frýdlant nad 
Ostravicí  

Beskyd spol. s.r.o. 
Slévání a úpravu kovů. Výroba odlitků z šedé litiny 
a hutní materiál. Komplexní dodávky od výroby 
modelů až po finální zpracování. 

FERRCOMP, a.s. 
Výrobce svařovaných ocelových konstrukcí se 
specializací na výrobu dílců jeřábových věží pro 
stavební průmysl, radlic a lopat pro stavební stroje. 

GIFF a.s. - Slévárna 
Výrobce odlitků ze šedé a tvárné litiny na základě 
modelových zařízení zákazníků. 

 

LAKUM - KTL, a.s 

 

Kataforéza, práškové lakování, galvanické 
zinkování, CNC zpracování plechů, lisování kovů a 
montáž. 

TERMO Frýdlant n O. s.r.o. - 
kotelna 

Výroba a rozvod tepelné energie. 

Metylovice GILAR SLÉVÁRNA 
Výroba slitiny s obsahem hliníku, mosazi, mědi a 
bronzu. Barevné kovy na zakázku a šedá litina. 

Zdroj: http://portal.chmi.cz/files/portal/docs/uoco/web_generator/plants/frydek_mistek_CZ.html 

https://www.msk.cz/assets/zivotni_prostredi/kvalita-ovzdusi-a-emisni-situace-v-moravskoslezskem-kraji-v-roce-2017.pdf
http://portal.chmi.cz/files/portal/docs/uoco/web_generator/plants/frydek_mistek_CZ.html
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7. 3 Hydrologické poměry  

Celé území MAS Frýdlantsko – Beskydy z. s. patří do oblasti povodí řeky Odry, které je částí úmoří 

Baltského moře. 

Páteřním vodním tokem řešeného území je řeka Ostravice, která vzniká spojením Bílé a Černé 

Ostravice. Za pramennou se považuje Bílá Ostravice, která pramení v lokalitě Bílá – Hlavatá na 

moravsko-slovenském pomezí v nadmořské výšce cca 720 m n. m. Odtud odtéká severovýchodním 

směrem a po 9,7 km se stéká s Černou Ostravicí. Odtud pod společným názvem Ostravice se její trasa 

láme a obrací k severu a po 54,2 km ústí do řeky Odry. Územím protéká velmi hustá síť potoků a říček, 

nacházejí se tu dvě významná vodní díla, a to vodní nádrž Šance a vodní nádrž Baška, a také několik 

menších nádržek a klauzů. 

Tabulka 20 - Podíl vodních ploch v jednotlivých obcí na celkové výměře 

Vodstvo Celková výměra (ha) 
Vodní plochy a toky 

(ha) 

Podíl vodní plochy 
na celkové výměře 

(%) 

Baška 1 283,4 72,4 5,64 

Bílá 5 652,4 21,6 0,38 

Čeladná 5 906,1 59,4 1 

Frýdlant nad Ostravicí 2 191,0 75,7 3,45 

Janovice 1 316,1 23 1,75 

Kunčice pod Ondřejníkem 2 020,4 21,5 1,06 

Lhotka 721,4 8,7 1,2 

Malenovice 1 300,4 6,8 0,52 

Metylovice 1 114,5 10,9 0,98 

Ostravice 2 770,6 43,1 1,56 

Pržno 293,8 21,1 7,18 

Pstruží 714,0 7,5 1,05 

Staré Hamry 8 464,0 318,7 3,76 

Celkem 33 748,25 690,40 2,05 
Zdroj: ČSÚ, www.czso.cz 

Podíl vodní ploch na území MAS tvoří na celkové rozloze pouhých 2,05 %, což odpovídá průměru 

Moravskoslezského kraje (2,15 %) i České republiky (2,11 %). 

Na území MAS Frýdlantsko – Beskydy se nachází dvě vodní nádrže, a to Šance a Baška. 

Účelem vodního díla Šance je dnes zejména zásobování obyvatelstva pitnou vodou a ochrana před 

povodněmi. Dále pak nalepšování průtoků v řece Ostravici, kompenzační nalepšování pro průmysl a 

energetické využití průtoků vypouštěných do toku pod hrází. Vodárenská nádrž Šance disponuje 

dlouhodobě velmi kvalitní vodou, která nevyžaduje složitou úpravu pro vodárenské účely. Na nádrži je 

z důvodu vodárenského využití zakázána jakákoliv rekreace a je vyňata i z výkonu rybářského práva. Z 

důvodu zvýšení kvality vody je na ní provozováno účelové rybné hospodářství. 

Účelem vodní nádrže Baška je rekreační využití a zajištění minimálního průtoku pod hrází. Celková 

zatopená plocha je 33 hektarů. S pláží nádrže Baška sousedí kemp, kde je možnost sportovního a 

volnočasového využití. Nádrž je také vyhledávaným místem pro rybolov. Okolí obou nádrží skýtá 

rozsáhlé možnosti pro pěší a cykloturistiku. Pravidelné týdenní kontroly kvality vody provádí pracovníci 

Krajské hygienické stanice Moravskoslezského kraje, a to od konce května do začátku září v tzv. koupací 

http://www.czso.cz/
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sezóně. V teplém počasí dochází na této nádrži ke zhoršení kvality vody, a to pro přítomnost toxických 

sinic.  

Aktuální informace o kvalitě vody lze najít na www.khsova.cz 

Obrázek 12 - Podíl vodních ploch na výměře obcí na území MAS Frýdlantsko-Beskydy 

Zdroj: ČSÚ, www.czso.cz, vlastní zpracování 

7. 4 Zemědělský půdní fond  

Zemědělský půdní fond (ZPF) je jedním ze základních přírodních bohatství naší země, nenahraditelným 

výrobním prostředkem umožňujícím zemědělskou výrobu a jednou z hlavních složek životního 

prostředí. ZPF tvoří mimo jiné pozemky zemědělsky obhospodařované, tj. orná půda, chmelnice, 

vinice, zahrady, ovocné sady, louky, pastviny a rybníky s chovem ryb nebo vodní drůbeže. 

Dle dostupných dat činí zemědělská půda celkem 25 % z celkové plochy území MAS. Největší podíl 

zemědělské půdy z celkové plochy dané obce je v obci Janovice (71 %), dále následuje obec Pržno (64 

%) a Frýdlant nad Ostravici (61 %). Nejmenší podíl zemědělské půdy májí obce Bílá (4 %) a Staré Hamry 

(7 %), které mají největší podíl lesů na svém území. 

Největší plochu zemědělské půdy z celkové rozlohy území MAS má město Frýdlant nad Ostravicí (1 352 

ha) a obec Kunčice pod Ondřejníkem (1 041 ha). Nejmenší plochu zemědělské půdy má obec Bílá (258 

ha) a obec Lhotka (353 ha).  

http://www.khsova.cz/
http://www.czso.cz/
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Graf 8 – Rozdělení půdy na území MAS 

Zdroj: ČSÚ, www.czso.cz 

Zemědělská půda v rámci celkové rozlohy Moravskoslezského kraje tvoří 50,28 % a v rámci České 

republiky zabírá 53,28 % z celkové rozlohy, což je dvojnásobek, než je na území MAS Frýdlantsko-

Beskydy, které je především tvořeno lesy.  Záleží však obec od obce, jelikož u větší poloviny obcí je 

podíl zemědělské půdy vyšší, než je průměr kraje či ČR. 

Tabulka 21 - Podíl zemědělského půdního fondu na celkové výměře v roce 2019 

Obec 
Celková 
výměra 

(ha) 

Zemědělská půda (ha) 
Zemědělská 

půda 
celkem 

(ha) 

Podíl 
zemědělské 

půdy na 
celkové 

výměře (%) 

Orná 
půda  

Zahrady  
Ovocné 

sady  

Trvalé 
travní 

porosty  

Baška 1 283,37  407,40 147,19 2,26 169,51 726,36 56,60 

Bílá 5 652,44 19,19 6,03 - 233,47 258,69 4,58 

Čeladná 5 906,07 232,08 89,70 - 654,81 976,59 16,54 

Frýdlant nad 
Ostravicí 

2 191,00 440,12 270,75 2,84 638,80 1 352,50 61,73 

Janovice 1 316,14 355,32 75,31 3,36 508,60 942,59 71,62 

Kunčice pod 
Ondřejníkem 

2 020,44 319,90 132,23 6,24 583,16 1 041,53 51,55 

Lhotka 721,43 62,25 27,73 1,45 261,74 353,16 48,95 

Malenovice 1 300,43 45,06 27,54 0,58 293,17 366,35 28,17 

Metylovice 1 114,51 72,92 75,11 0,71 441,08 589,82 52,92 

Ostravice 2 770,64 155,78 84,39 3,75 475,62 719,53 25,97 

Pržno 293,82 118,72 42,72 - 27,85 189,28 64,42 

Pstruží 714,04 133,76 36,85 0,32 180,61 351,55 49,23 

Staré Hamry 8 463,95 26,69 17,79 1,17 592,14 637,79 7,54 

Celkem 33 748,28 2 389,18 1 033,34 22,68 5 060,56 8 505,75 25,20 
Zdroj: ČSÚ, www.czso.cz 

Největší plochu zemědělské půdy na území MAS zabírají trvalé travní porosty (60 %) a orná půda (28%). 

Na území MAS zabírají nejmenší plochu ovocné sady, kterých je nejvíce na území obce Kunčice pod 

Ondřejníkem. 

25%

73%

2%

Zemědělská půda

Nezemědělská půda

Vodní toky

http://www.czso.cz/
http://www.czso.cz/
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Obrázek 13 – Rozdělení zemědělské půdy na území MAS 

Zdroj: ČSÚ, www.czso.cz, vlastní zpracování 

http://www.czso.cz/
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7. 5 Lesnictví  

Vývoj lesů byl určen klimatickými a půdními poměry, ovlivněn kolonizačními vlivy a rozvojem průmyslu 

a zemědělství, majetkovými poměry a v pozdější době plánovaným lesním hospodářstvím.  

Nejrozsáhlejší lesní plochy se nacházejí na katastrech obcí Staré Hamry, Bílá a Čeladná, které jsou 

součástí CHKO Beskydy. Nejrozšířenějším lesním vegetačním stupněm je zde stupeň jedlobukový, 

následuje bukový, smrkobukový a bukosmrkový. 

• Jedlobukový lesní hospodářský stupeň zasahuje do nadmořské výšky 350 m n. m., průměrná 

roční teplota činí 8 a více ⁰C, průměrný roční úhrn srážek je méně než 600 mm, hlavními 

dřevinami jsou zde dub zimní, šípák a pýřitý. 

• Bukový lesní hospodářský stupeň se vyskytuje v nadmořské výšce 550–600 m n. m., průměrná 

roční teplota je 6,0 – 6,5 ⁰C, průměrný roční úhrn srážek je 700–800 mm, hlavními dřevinami 

jsou buk lesní a jedle bělokorá. 

• Smrkobukový lesní hospodářský stupeň se vyskytuje v nadmořské výšce 700–900 m n. m., 

průměrná roční teplota je zde 4,5 – 5,5 ⁰C, průměrný roční úhrn srážek činí 900–1050 mm a 

hlavní dřeviny jsou reprezentovány tzv. Hercynskou směsí tj. smrkem, jedlí a bukem. 

• Bukosmrkový lesní hospodářský stupeň se vyskytuje v nadmořské výšce 900–1050 m n. m., 

průměrná roční teplota se pohybuje v rozmezí 4,0 – 4,5 ⁰C, průměrný roční úhrn srážek činí 

900–1050 mm a v Hercynské směsi buk ustupuje do podúrovně.  

 

Z hlediska funkčního zaměření lesa se v zájmovém území nacházejí tři typy lesů, a to: lesy ochranné, 

lesy zvláštního určení a lesy hospodářské. 

Území MAS Frýdlantsko – Beskydy je ve srovnání s Moravskoslezským krajem či ČR zalesněno 

nadprůměrně. Podíl lesních pozemků na celkové rozloze činí 66,34 %. Zalesnění Moravskoslezského 

kraje a České republiky se pohybuje kolem 35 %. Největší podíl lesních pozemků na území MAS má 

obec Bílá (92,87 %) a nejmenší je v obci Pržno (5,29 %). 

Tabulka 22 – Lesnatost na území MAS Frýdlantsko-Beskydy v roce 2019 

Obec  
Celková výměra 

(ha) 
Lesní pozemky 

(ha) 
Lesnatost (%) 

 
Baška 1 283,37 269,60 21,01  

Bílá 5 652,44 5 249,49 92,87  

Čeladná 5 906,07 4 540,78 76,88  

Frýdlant nad Ostravicí 2 191,00 320,26 14,62  

Janovice 1 316,14 245,43 18,65  

Kunčice pod Ondřejníkem 2 020,44 737,14 36,48  

Lhotka 721,43 316,44 43,86  

Malenovice 1 300,43 871,62 67,03  

Metylovice 1 114,51 401,23 36,00  

Ostravice 2 770,64 1 767,60 63,80  

Pržno 293,82 15,53 5,29  

Pstruží 714,04 306,22 42,89  

Staré Hamry 8 463,95 7 348,56 86,82  

Celkem 33 748,28 22 389,89 66,34  

Moravskoslezský kraj 543 053,67 194 417,54 35,80  

Česká republika 7 887 003,73 2 675 669,89 33,93  

Zdroj: ČSÚ, www.czso.cz  

http://www.czso.cz/
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Obrázek 14 – Podíl lesů na výměře obce 

Zdroj: ČSÚ, www.czso.cz, vlastní zpracování  

Za poslední léta masiv Ondřejníku s nejvyšším bodem Skalka 964 m (převážně smrkový porost) zasáhl 

kůrovec, odborně Lýkožrout smrkový, díky čemuž lesníci těží dřevo ve větším měřítku, než je to běžné 

v jiných letech. 

Graf 9 – Rozdělení území MAS podle druhu pozemku 

Zdroj: ČSÚ, www.czso.cz 
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http://www.czso.cz/
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7. 6 Krajina a ochrana přírody  

Chráněná krajinná oblast Beskydy se rozkládá v členité hornatině Vnějších Západních Karpat, zaujímá 

téměř celé území Moravskoslezských Beskyd, podstatnou část Vsetínských vrchů a moravskou část 

Javorníků tvořících hranici se Slovenskem. Zde na ni bezprostředně navazuje CHKO Kysuce. 

CHKO Beskydy je svou rozlohou největší chráněnou krajinnou oblastí v České republice. Důvodem 

vyhlášení CHKO Beskydy byly její výjimečné přírodní hodnoty, zejména původní horské pralesovité 

porosty s výskytem vzácných karpatských živočichů a rostlin, druhově pestrá luční společenstva, 

unikátní povrchové i podzemní pseudokrasové jevy a rovněž mimořádná estetická hodnota a pestrost 

ojedinělého typu krajiny vzniklého historickým soužitím člověka s přírodou v tomto území. 

Na území MAS se nachází 21 přírodních rezervací či památek s celkovou plochou 1 243 ha, což je 3,68 

% z celkové výměry MAS. 

Obrázek 15 - Maloplošná zvláště chráněná území na území MAS Frýdlantsko – Beskydy 

Zdroj: https://drusop.nature.cz/portal/, vlastní zpracování 

Tabulka 23 – Maloplošná zvláště chráněná území na území MAS Frýdlantsko – Beskydy 

NPR = národní přírodní rezervace, PP = přírodní památka, PR = přírodní rezervace 

Kat. Název 
Katastrální 

území 
Výměra 

(ha) 
Popis 

PR Bučací potok Ostravice I 35,0799 

Přírodní rezervace Bučací potok představuje část 
levostranného přítoku řeky Ostravice o celkové 
délce asi 1260 m. Potok je jedinečný svými 
kaskádami a existencí jednoho z největších 
vodopádů v moravské a slezské části Karpat, se 

https://drusop/
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Kat. Název 
Katastrální 

území 
Výměra 

(ha) 
Popis 

zachovalými zbytky suťových lesů a výskytem 
chráněných a ohrožených druhů rostlin a 
živočichů. 

PR Draplavý Staré Hamry I 20,9073 

Posláním rezervace je ochrana malého zbytku 
původní pralesovité jedlobučiny podél 
geomorfologicky zajímavé strže horského potoka 
a na něj vázaných vzácných a ohrožených druhů 
rostlin i živočichů. 

PR Klíny Čeladná 65,0954 

Ukázka přirozených lesních porostů místy 
pralesovitého charakteru v jedlobukovém stupni 
na prudkých kamenitých svazích středních a 
vyšších poloh Moravskoslezských Beskyd. 

NPR 
NPR Kněhyně 
– Čertův mlýn 

Čeladná, 
Prostřední 

Bečva 

195,02 
Čeladná 
(142,28) 
P. Bečva 
(52,74) 

Jedinečný zbytek přirozených lesních porostů 
s bohatou škálou lesních typů v exponovaných 
polohách s typickou faunou, flórou a 
pseudokrasovými jevy. 

PP 
Kněhyňské 

jeskyně 
Čeladná 1,00 

Podzemní systém nepřístupné pseudokrasové 
jeskyně a jejích ekologických funkcí, ojedinělá 
zoologická lokalita a významné zimoviště 
netopýrů. Předmětem ochrany je zachování 
jedinečného fenoménu – pískovcového 
pseudokrasu značných rozměrů v centrální oblasti 
výskytu mocných godulských vrstev s nejhlubší 
pseudokrasovou propastí v České republice. 

PP 
Koryto řeky 

Ostravice 
Ostravice I 0,3340 

Jediné místo, kde je ve větším rozsahu trvale 
odkryt tektonický styk těšínsko-hradišťského 
souvrství a frýdeckých vrstev. Lokalita je názorná 
a ojedinělá jak rozsahem, tak přístupností. 

PR 
Les na 

Rozdílně 
Kunčice pod 
Ondřejníkem 

5,5463 
Významný ekosystém přírodě blízkých smíšených 
lesních porostů s geofondem autochtonních 
dřevin a biotopem ohrožených druhů živočichů. 

PP Lišková Bílá 35,82 

Lidskými zásahy ovlivněné lesní porosty s dosud 
hojnou květenou původních lesních společenstev. 
Hlavním předmětem ochrany je ojedinělý výskyt 
řeřišnice trojlisté. 

PR 
Malenovický 

kotel 
Malenovice 145,9924 

Geomorfologický fenomén údolí potoka Satina, 
zahrnující pestrou mozaiku zachovaných 
různorodých ekosystémů s bohatou druhovou 
diverzitou rostlinných a živočišných druhů. 

PR Malý Smrk Ostravice I, II 106,4034 

Přírodní rezervaci Malý Smrk tvoří dvě izolované 
části se zachovalými zbytky smíšených lesních 
porostů s bukem, javorem klenem, jedlí, smrkem 
a dalšími dřevinami charakteristickými pro 
jedlobukový a smrkobukový vegetační stupeň 
karpatské oblasti. 

PR 
Mazácký 
Grůnik 

Staré Hamry II 95,6467 
Lesní přírodní rezervace Mazácký Grůnik je 
situována na severním, značně členitém a strmém 
svahu a hřebeni Čupelu (943 m) spadajícím příkře 
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Kat. Název 
Katastrální 

území 
Výměra 

(ha) 
Popis 

do pramenné oblasti Mazáckého 
potoka. Dochované fragmenty ekosystému 
přirozeného karpatského lesa jedlobukového a 
smrkobukového lesního vegetačního stupně 
s bohatou diverzitou rostlinných i živočišných 
druhů. 

NPR Mazák Staré Hamry 93,0472 

Představuje význačné beskydské jedlobukové 
pralesy a klimaxové smrčiny. Přirozená a přírodě 
blízká lesní společenstva na západním svahu Lysé 
hory, charakteristická přirozenými procesy 
nepřetržitého vývoje původních populací lesních 
dřevin s výskytem ohrožených druhů vázaných na 
toto ojedinělé prostředí. Zachování porostů 
pralesovitého charakteru blízkých přirozené 
druhové skladbě. 

PP 
Ondrášovy 

díry 
Malenovice, 

Staré Hamry II 
4,3403 

Ochrana podzemního systému pseudokrasových 
puklinových a rozsedlinových jeskyní a jejich 
ekologických funkcí. Významný geomorfologický 
útvar, dokládající vývoj pískovcových flyšových 
formací. 

PP 
Pod 

Lukšincem 
Malenovice 1,1467 

Květnaté louky, které se nacházejí ve spodní části 
severovýchodně orientovaných svahů Lukšince – 
jedné z rozsoch Lysé hory. 

PP Podgrůň Staré Hamry I 1,3534 

Mozaika bezlesých pastevních a rašelinných 
biotopů, na nichž jsou vyvinuta přírodě blízká 
společenstva organismů s výskytem typických, 
vzácných i zvláště chráněných druhů. 

PR Poledňana Staré Hamry I 34,3413 

Představuje květnaté i kyselé bučiny, lesní 
prameniště a suťové lesy na kamenitých svazích 
centrálního masivu Moravskoslezských Beskyd – 
Lysohorské hornatiny. V území ojedinělé přírodě 
blízké lesní porosty s vysokou biologickou 
rozmanitostí v údolí potoka Poledňana. Jedná se 
převážně o květnaté bučiny s vysokým 
zastoupením javoru klenu na suťových svazích. 

NPR Salajka Bílá 21,86 

Zachovalý karpatský jedlobukový „prales“ na 
severním svahu hraničního hřebene 
Moravskoslezských Beskyd v pramenné oblasti 
pravých přítoků Bílé. 

PR Smrk 
Ostravice I 

a II, Čeladná 
340,8831 

Vysokohorský smrkový les a smíšené porosty ve 
vrcholové a podhřebenové oblasti na prudkých 
jihovýchodních a severozápadních svazích 
izolovaného masívu Smrku. Dochované fragmenty 
ekosystému přirozeného karpatského lesa 
jedlobukového až smrkového lesního vegetačního 
stupně s bohatou diverzitou rostlinných i 
živočišných druhů. 

PR Studenčany 
Ostravice II, 

Čeladná 
52,3569 

Fragmenty přírodě blízkých karpatských 
smíšených lesů na prudkých jižních až 
jihovýchodních svazích a rozsochách v masivu 
Smrku. 
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Kat. Název 
Katastrální 

území 
Výměra 

(ha) 
Popis 

PR 
V 

Podolánkách 
Čeladná 31,1196 

Podmáčená smrčina na rašeliništi, která zaujímá 
k jihu mírně ukloněný náplavový kužel na pravém 
břehu Čeladenky. 

PP 
Vodopády 

Satiny 
Malenovice 8,7601 

Vodopády Satiny představují unikátní část toku 
říčky Satiny v Lysohorské hornatině. Horní tok 
Satiny představuje jeden z nejdelších a 
nejnázornějších příkladů skalních koryt v české 
části Karpat. Zájmový úsek toku je navíc vynikající 
ukázkou charakteru flyšových hornin. 

Zdroj: https://drusop.nature.cz/portal/ 

Část území MAS Frýdlantsko – Beskydy patří do ptačí oblasti Beskydy. Jedná se o chráněné území za 

účelem ochrany ptáků. 

Tabulka 24 - Ptačí oblast Beskydy 

Název Katastrální území 
Rozloha 

(ha) 
Popis 

Ptačí 
oblast 
Beskydy 

Moravskoslezský kraj (Bordovice, Čeladná, 
Dolní Lomná, Frenštát pod Radhoštěm, Guty, 
Hodslavice, Horní Lomná, Janovice u Frýdku-

Místku, Karpentná, Komorní Lhotka, Košařiska, 
Krásná pod Lysou Horou, Malenovice, Milíkov 

u Jablunkova, Morávka, Mořkov, Návsí, 
Oldřichovice u Třince, Ostravice 1, Ostravice 2, 
Řeka, Smilovice u Třince, Staré Hamry 1, Staré 

Hamry 2, Trojanovice, Tyra, Vendryně, 
Veřovice, Vyšní Lhoty)  

Zlínský kraj (Dolní Bečva, Horní Bečva, 
Prostřední Bečva, Rožnov pod Radhoštěm, 

Zubří) 

41 702 

Ptačí oblast Beskydy 
pokrývá zhruba jednu 
třetinu severní části 

chráněné krajinné oblasti 
Beskydy. Území je plošně 
rozsáhlé, na délku měří 
51 km a na šířku 1,5 - 

17 km. 
 

Předmětem ochrany je 
čáp černý, jeřábek lesní, 

tetřev hlušec, kulíšek 
nejmenší, puštík bělavý, 
žluna šedá, datel černý, 
strakapoud bělohřbetý, 
datlík tříprstý a lejsek 

malý 
Zdroj: http://iszp.kr-moravskoslezsky.cz/cz/priroda/natura/ptaci-oblasti/ptaci-oblast-beskydy-1372/, https://drusop.nature.cz/portal/ 

Na území MAS Frýdlantsko – Beskydy zasahují dvě evropsky významné lokality, jedná se o Beskydy a 

řeku Ostravici. 

Tabulka 25 - Evropsky významné lokality nacházející se na území MAS Frýdlantsko – Beskydy 

Název Katastrální území 
Rozloha 

(ha) 
Popis 

Beskydy 

Část Zlínského kraje (Dolní Bečva, Francova 
Lhota, Halenkov, Hážovice, Horní Bečva, Horní 
Lideč, Hovězí, Huslenky, Hutisko, Janová, 
Karolinka, Krhová, Leskovec, Lidečko, Lužná u 
Vsetína, Malá Bystřice, Malé Karlovice, Nový 
Hrozenkov, Prostřední Bečva, Pulčín, Rožnov 
pod Radhoštěm, Růžďka, Solanec pod 
Soláněm, Střelná na Moravě, Střítež nad 
Bečvou, Tylovice, Ústí u Vsetína, Valašská 
Bystřice, Valašská Polanka, Valašská Senice, 
Velká Lhota u Valašského Meziříčí, Velké 

120 
386,53 

Rozsáhlé území 
rozkládající se 

na východě ČR. Je 
vymezeno státní hranicí 

se Slovenskou 
republikou na východě, 
na severu je ohraničeno 

masívem Velkého 
Javorníku u Frenštátu 

pod Radhoštěm 
a hranicí CHKO Beskydy. 

https://drusop/
http://iszp.kr-moravskoslezsky.cz/cz/priroda/natura/ptaci-oblasti/ptaci-oblast-beskydy-1372/
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Karlovice, Vidče, Vigantice, Vsetín, Zašová, 
Zděchov, Zubří) Moravskoslezský kraj (Bílá, 
Bocanovice, Bordovice, Bukovice u Dobratic, 
Čeladná, Dobratice, Dolní Lomná, Frenštát 
pod Radhoštěm, Guty, Hodslavice, Horní 
Lomná, Hostašovice, Janovice u Frýdku-
Místku, Karpentná, Komorní Lhotka, 
Košařiska, Krásná pod Lysou Horou, Kunčice 
pod Ondřejníkem, Lichnov u Nového Jičína, 
Lubno, Malenovice, Milíkov u Jablunkova, 
Morávka, Mořkov, Mosty u Jablunkova, Návsí, 
Oldřichovice u Třince, Ostravice 1, 
Ostravice 2, Pražmo, Raškovice, Řeka, 
Smilovice u Třince, Staré Hamry 1, Staré 
Hamry 2, Trojanovice, Tyra, Vendryně, 
Veřovice, Vyšní Lhoty) 

Řeka 
Ostravice 

Baška, Frýdek, Frýdlant nad Ostravicí, 
Hodoňovice, Kunčičky u Bašky, Lískovec u 
Frýdku-Místku, Lubno, Místek, Nová Ves u 
Frýdlantu nad Ostravicí, Ostravice 1, Paskov, 
Pržno, Řepiště, Staré Hamry 2, Staré Město u 
Frýdku-Místku, Sviadnov, Žabeň  

155,45 

Úsek řeky Ostravice 
od přítoku Olešná 

v Paskově po hranici 
CHKO Beskydy 

v ř. km cca 
15,475 – 41,836. 

Zdroj: https://www.msk.cz/zivotni_prostredi/evropsky_vyznamne_lokality.html, https://drusop.nature.cz/portal/ 

Podle zákona č. 114/1992 Sb. o ochraně přírody a krajiny dle § 46, odst. 1 je možno mimořádně 

významné stromy, jejich skupiny a stromořadí vyhlásit rozhodnutím orgánu ochrany přírody za 

"památné stromy". Za památné stromy, jejich skupiny nebo stromořadí je možno prohlásit dřeviny 

vynikající svým vzrůstem, věkem, významné krajinné dominanty, zvlášť cenné introdukované dřeviny 

a v neposlední řadě dřeviny historicky cenné, které jsou památníky historie, připomínají historické 

události nebo jsou s nimi spojeny různé pověsti a báje. 

Na území MAS se nachází celkem 14 památných stromů, které jsou na území sedmi obcí. Nejvíce 

památných stromů je v obci Ostravice. 

Tabulka 26 – Památné stromy na území MAS Frýdlantsko-Beskydy 

Kód Kategorie Název Obec 

105603 Jednotlivý strom Dub MUDR. Storcha Kunčice pod Ondřejníkem 

100430 Jednotlivý strom Javor u Šabatů Frýdlant nad Ostravicí 

100444 Jednotlivý strom Jedle v Řečici Ostravice 

100466 Jednotlivý strom Kunčická lípa Kunčice pod Ondřejníkem 

100452 Jednotlivý strom Lípa na Ujmisku Ostravice 

100464 Jednotlivý strom Lípa v Metylovicích Metylovice 

100468 Jednotlivý strom Lípa ve Frýdlantu Frýdlant nad Ostravicí 

100463 Jednotlivý strom Metylovická lípa Metylovice 

100442 Jednotlivý strom Tis na Klubové Staré Hamry 

100443 Jednotlivý strom Tis na Medvědí Ostravice 

100446 Jednotlivý strom Tis v Čeladné Čeladná 

100445 Jednotlivý strom Tis v Čeladné-Pasekách Čeladná 

106079 Jednotlivý strom Tis v Malenovicích Malenovice 

100473 Jednotlivý strom Tis v Ostravici Ostravice 
Zdroj: https://drusop.nature.cz/portal/ 

  

https://www.msk.cz/zivotni_prostredi/evropsky_vyznamne_lokality.html
https://drusop.nature.cz/portal/
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Beskydská oblast tmavé oblohy (BOTO) 

Na území MAS byla v roce 2013 založena Beskydská oblast tmavé oblohy, která je druhým 

mezinárodním parkem tmavé oblohy na světě. Nachází se v Moravskoslezských Beskydech. Přibližně 

dvě třetiny oblasti leží na českém území a třetina na slovenském. Park slouží především k informování 

široké veřejnosti o problematice světelného znečištění a také k ochraně přírody a životního prostředí. 

Beskydská oblast tmavé oblohy se nachází na Česko – Slovenské hranici se středem kolem obcí Staré 

Hamry a Bílá. Její rozloha je 308 km2. Rozkládá se na území obcí Staré Hamry, Bílá, Čeladná, Morávka, 

Krásná, Horní Bečva, Ostravice, Makov, Korňa, Turzovka, Vysoká nad Kysucou a Klokočov. Z toho je 7 

obcí na české straně a 5 na slovenské. Ve velké většině pak na území spadající do CHKO Beskydy a 

CHKO Kysuce. Nejvyšším bodem v BOTO je Lysá hora (1323 m n. m.). 

Zakládajícími institucemi jsou Česká astronomická společnost, Slovenská astronomická spoločnosť pri 

SAV, Správa CHKO Beskydy, Štátna ochrana prírody SR, Správa CHKO Kysuce a Lesy České republiky. 

Obce, na jejichž katastrálním území se oblast rozkládá, jsou partnery, avšak nejsou signatáři 

memoranda. 

7. 7 Územní systém ekologické stability (ÚSES) 

ÚSES lze definovat jako vzájemně propojený soubor přirozených i pozměněných, avšak přírodě blízkých 

ekosystémů, které udržují přírodní rovnováhu. Základními stavebními prvky ÚSES jsou: biocentrum, 

biokoridor a interakční prvek. Biocentrum umožňuje svou velikostí a stavem ekologických podmínek 

trvalou (minimálně dlouhodobou) existenci cílových druhů a společenstev přirozeného genofondu 

krajiny. Biokoridor umožňuje propojení biocenter, resp. podporuje především pohyb a migraci 

organizmů, čímž zabraňuje jejich izolaci. Interakční prvek pak zprostředkovává pozitivní působení 

ekologicky relativně stabilnějších krajinných prvků na okolní relativně labilnější krajinu. Interakční 

prvky často umožňují trvalou existenci určitých druhů organizmů, majících menší prostorové nároky. 

Z hlediska hierarchie jsou ÚSES členěny do tří úrovní (lokální, regionální, nadregionální), přičemž tyto 

dále navazují, resp. se stávají součástí ekologické sítě vyššího významu (EECONET). Nejvýznamnější 

úrovni z hlediska přímého vlivu na krajinu je místní (lokální) ÚSES, který je představován poměrně 

hustou sítí skladebných prvků. 

 

Nadregionální ÚSES 

Nadregionální ÚSES představuje nepravidelnou síť skladebných částí, které reprezentují celou škálu 

reprezentativních skupin typů geobiocénů dané biochory. Nadregionální biocentrum (NBC) 

reprezentuje typicky soubor ekosystémů daného biogeografického regionu v rámci biogeografické 

podprovincie. Nadregionální biokoridor (NBK) propojuje v nadregionálně významných migračních 

trasách nadregionální biocentra. 

V zájmovém území se nachází jedno nadregionální biocentrum a vedou zde tři nadregionální 

biokoridory. 
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Tabulka 27 - Nadregionální ÚSES – biocentra 

NRBC Název 
Plocha 

(ha) 
Katastrální území Základní charakteristika 

103 
Radhošť- 
Kněhyně 

3115,89 

Čeladná, Trojanovice, 
Prostřední Bečva, Dolní 

Bečva, Rožnov pod 
Radhoštěm, Horní Bečva 

Reprezentativní pro bioregion 3.10 
Beskydský. Cílové ekosystémy - horské 
jedlobučiny se smrkem, klimaxové smrčiny, 
květnaté bučiny, luční. NRBC se nachází na 
území CHKO Beskydy. 

Zdroj: https://www.msk.cz/assets/uzemni_planovani/03_us-planruses-msk_tabulka-biocentra.pdf 

Tabulka 28 - Nadregionální ÚSES - biokoridory 

NRBK 
Plocha 

(ha) 
Katastrální území Cílový ekosystém 

101B 69,06 Krásná pod Lysou Horou, Staré Hamry, Morávka 
Horské, mezofilní 
bučinné 

146 27,89 Bílá, Čeladná, Velké Karlovice, Horní Bečva Horské 

147A 213,30 
Bílá, Mosty u Jablunkova, Horní Lomná, Morávka, 
Dolní Lomná, Bukovec u Jablunkova, Staré Hamry, 

Velké Karlovice 
Horské 

Zdroj: https://www.msk.cz/assets/uzemni_planovani/03_us-planruses-msk_tabulka-biocentra.pdf 

Regionální ÚSES 

Regionální ÚSES je nepravidelnou sítí skladebných částí, které reprezentují celou škálu typů biochor 

v daném biogeografickém regionu. Regionální biocentrum (RBC) reprezentuje typická společenstva 

dané biochory v rámci biogeografického regionu. Regionální biokoridor (RBK) propojuje v regionálně 

významné migrační trase regionální biocentra. 

V zájmovém území se nachází dvanáct regionálních biocenter a vede zde osm regionálních biokoridorů. 

Tabulka 29 - Regionální ÚSES - biocentra 

RBC Název 
Plocha 

(ha) 
Katastrální území Cílové ekosystémy 

103 Bílý Kříž 115,64 Staré Hamry 1, Bílá 
horské, mezofilní 
bučinné 

104 Bobek 41,62 Bílá 
horské, mezofilní 
bučinné 

132 
Hodoňovická 
Ostravice 

58,55 Hodoňovice, Baška, Kunčičky u Bašky nivní, vodní 

154 Kozlovická hora 102,45 
Lhotka u Frýdku-Místku, Kozlovice, 

Palkovice, Myslík 
mezofilní bučinné 

155 Křížové cesty 50,08 
Morávka, Staré Hamry, Krásná pod 

Lysou Horou 
horské, mezofilní 
bučinné 

157 Kunčická Ostravice 36,87 
Kunčičky u Bašky, Staré Město u Frýdku 

Místku, Baška 
nivní, vodní 

https://www.msk.cz/assets/uzemni_planovani/03_us-planruses-msk_tabulka-biocentra.pdf
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RBC Název 
Plocha 

(ha) 
Katastrální území Cílové ekosystémy 

162 Lišková 29,39 Lišková 
horské, mezofilní 
bučinné 

167 
Mazácký Grúnik + 
Mazák 

211,71 
Staré Hamry 2, Staré Hamry 1, 

Malenovice 
horské, mezofilní 
bučinné 

169 Metylovická hůrka 111,50 Metylovice, Hodoňovice mezofilní bučinné 

191 
Novoveská 
Ostravice 

23,05 
Frýdlant nad Ostravicí, Nová Ves u 

Frýdlantu nad Ostravicí 
nivní, vodní 

212 Salajka 53,49 Bílá 
horské, mezofilní 
bučinné 

216 Smrk 161,92 Ostravice, Čeladná Ostravice horské 

260 Velký Lučný 343,28 Staré Hamry mezofilní bučinné 

281 Na Čeladence 13,78 Čeladná nivní, vodní 
Zdroj: https://www.msk.cz/assets/uzemni_planovani/03_us-planruses-msk_tabulka-biocentra.pdf 

Tabulka 30 - Regionální ÚSES – biokoridory 

RBK Plocha Katastrální území Cílové ekosystémy 

558 26,74 Palkovice, Metylovice, Lhotka u Frýdku-Místku mezofilní bučinné 

559 60,5 
Pržno, Frýdlant nad Ostravicí, Hodoňovice, Nová ves 
U Frýdlantu nad Ostravicí, Baška, Metylovice, Lubno 

nivní vodní 

560 36,43 
Skalice u Frýdku-Místku, Baška, Hodoňovice, Janovice 

u Frýdku-Místku, Metylovice 
mezofilní bučinné, 
hygrofilní, hydrofilní 

622 2,02 Kunčičky u Bašky, Baška Nivní, vodní 
623 2,04 Místek, Staré Město Frýdku-Místek, Kunčičky u Bašky Nivní vodní 
633 3,48 Staré Hamry 1 mezofilní bučinné 
634 12,67 Bílá, Staré Hamry 1 mezofilní bučinné 

635 25,41 
Ostravice 2, Ostravice 1, Staré Hamry 2, Staré Hamry 

1 
horské, mezofilní bučinné 

636 43,42 
Krásná pod Lysou Horou, Staré Hamry 1, Morávka, 

Staré Hamry 2 
horské, mezofilní bučinné 

637 55,63 Čeladná horské, mezofilní bučinné 
Zdroj: https://www.msk.cz/assets/uzemni_planovani/04_us-planruses-msk_tabulka-biokoridory.pdf 

Místní ÚSES 

Místní (lokální) ÚSES je nepravidelnou sítí skladebných částí, které reprezentují celou škálu 

biogeografických regionů dané biogeografické podprovincie. Je nejvýznamnější z hlediska přímého 

vlivu na krajinu, neboť je představován poměrně hustou sítí skladebných prvků. Místní biocentrum 

(LBC) prezentuje společenstva dané typické skupiny typů geobiocénů v rámci biochory. Místní 

biokoridor (LBK) propojuje v místně významné migrační trase lokální biocentra. 

Na území každé obce MAS Frýdlantsko-Beskydy se dále nachází lokální biokoridory a biocentra. 

7. 8 Ekologická stabilita 

Ekologická stabilita je schopnost ekologického systému přetrvávat i za působení rušivého vlivu a 

reprodukovat své podstatné charakteristiky v podmínkách narušování zvenčí. 

Poměr stabilních a nestabilních ekosystémů určuje tzv. koeficient ekologické stability, který stanovuje 

poměr tzv. stabilních a nestabilních krajinotvorných prvků ve zkoumaném území. Stabilními prvky jsou 

lesní půda, vodní plochy a toky, trvalé travní porosty, ovocné sady, zahrady. Mezi nestabilní prvky se 

řadí orná půda, zastavěné plochy a nádvoří a ostatní plocha. 
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Hodnoty uvedeného koeficientu jsou obecně klasifikovány takto: 

KES ≤ 0,10 Území s maximálním narušením přírodních struktur, základní ekologické 

funkce musí být intenzivně trvale nahrazovány technickými zásahy. 

0,10 < KES ≤ 0,30 Území nadprůměrně využívané, se zřetelným narušením přírodních struktur, 

základní ekologické funkce musí být soustavně nahrazovány technickými 

zásahy. 

0,30 < KES ≤ 1,00 Území intenzivně využívané, zejména zemědělskou výrobou, oslabení 

autoregulačních pochodů v ekosystémech způsobuje jejich značnou 

ekologickou labilitu a vyžaduje vysoké vklady dodatkové energie. 

1,00 < KES ≤ 3,00 Vcelku vyvážená krajina, v níž jsou technické objekty relativně v souladu 

s dochovanými přírodními strukturami, důsledkem je nižší potřeba energo-

materiálových vkladů. 

KES ≥ 3,00 Přírodní a přírodě blízká krajina s výraznou převahou ekologicky stabilních 

struktur a nízkou intenzitou využívání krajiny člověkem. 

Koeficient ekologické stability celého území MAS Frýdlantsko-Beskydy je roven 6,41, což znamená, 

že se jedná přírodní a přírodě blízkou krajinu s výraznou převahou ekologicky stabilních struktur 

a nízkou intenzitou využívání krajiny člověkem. Hodnoty ekologického koeficientu se pak na územích 

jednotlivých obcí výrazně liší. Nejvyšší je v obcích Staré Hamry a Bílá, a to především díky vysoké 

lesnatosti, kdy se koeficient ekologické stability pohybuje kolem hodnoty 40.  Nejmenší koeficient 

ekonomické stability má naopak obec Pržno, jehož hodnota dosahuje pouze 0,57, a za ní následuje 

obec Baška s hodnotou 1,06.  Je tedy zřejmé, že se jedná o intenzivně využívané území. 

Tabulka 31 - Koeficient ekologické stability (KES) pro území MAS Frýdlantsko – Beskydy z. s. 

LP – lesní půda, VP – vodní plocha, TTP – trvale travní porosty, OS – ovocné sady, Za – zahrady, OrP – 
orná půda, ZPaN – zastavěné plochy a nádvoří, OsP – ostatní plocha 

Obec 

Stabilní prvky Nestabilní prvky 

KES v ha v ha 

LP VP TTP OS Za OrP ZPaN OsP 

Baška 270 72 170 2 147 407 49 166 1,06 

Bílá 5 249 22 233 0 6 19 11 111 38,85 

Čeladná 4 541 59 655 0 90 232 42 288 9,52 

Frýdlant nad 
Ostravicí 

320 76 639 3 271 440 104 339 1,48 

Janovice 245 23 509 3 75 355 23 82 1,86 

Kunčice pod 
Ondřejníkem 

737 22 583 6 132 320 35 185 2,74 

Lhotka 316 9 262 1 28 62 8 35 5,85 

Malenovice 872 7 293 1 28 45 13 42 11,91 

Metylovice 401 11 441 1 75 73 20 93 5,01 

Ostravice 1 768 43 476 4 84 156 43 197 5,99 

Pržno 16 21 28 0 43 119 18 50 0,57 

Pstruží 306 8 181 0 37 134 13 36 2,91 

Staré Hamry 7 349 319 592 1 18 27 20 139 44,59 

 Celkem 22 390 690 5 061 23 1 033 2 389 400 1 762 6,41 
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Zdroj: ČSÚ,  www.czso.cz, výpočet vlastní 

Obrázek 16 – Ekologická stabilita (KES) pro území MAS Frýdlantsko  

Zdroj: ČSÚ, www.czso.cz, vlastní zpracování 

7. 9 Problém sucha na území MAS 

Sucho5 je nahodilý přírodní jev způsobený deficitem srážek, který následně vede k poklesu množství 

vody v různých částech hydrologického cyklu. Pokud množství disponibilních vodních zdrojů není 

dostatečné pro uspokojení požadavků společnosti, hovoříme o nedostatku vody. Sucho i nedostatek 

vody mohou způsobit hospodářské ztráty v klíčových odvětvích využívajících vodu a zároveň mohou 

mít environmentální dopady na biologickou rozmanitost, jakost vody, zhoršování stavu vodních útvarů, 

úbytek mokřadů, erozi půdy, degradaci a desertifikaci půdy. 

V České republice působí sucho problémy zejména v zemědělství, lesnictví a vodním hospodářství. 

Obvykle dělíme sucho do čtyř typů, a to podle dominujících projevů: 

• Meteorologické – záporná odchylka srážek od normálu během určitého časového období 

• Zemědělské – půdní sucho, nedostatek vláhy pro plodiny 

• Hydrologické – významné snížení hladin vodních toků 

• Socioekonomické – dopady sucha na kvalitu života 

 
5 https://www.mzp.cz/C1257458002F0DC7/cz/news_170724_sucho/$FILE/koncepce_sucho_material.pdf 

http://www.czso.cz/
http://www.czso.cz/
https://www.mzp.cz/C1257458002F0DC7/cz/news_170724_sucho/$FILE/koncepce_sucho_material.pdf
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Zemědělskému suchu obvykle předchází sucho meteorologické a je charakterizované dlouhodobým 

nedostatkem vody v půdě a její nedostupností pro růst a vývoj zemědělské produkce a lesních porostů. 

Faktory, které ovlivňují vznik a průběh zemědělského sucha, jsou kromě atmosférických srážek také 

teplota vzduchu, rychlost větru, sluneční radiace, retenční a infiltrační vlastnosti půdy, terénní poměry, 

hladina podzemní vody a také vývojová fáze rostlin. Z výsledků porovnání dostupnosti půdní vláhy mezi 

obdobími 1961–1990 a 1991–2014 vyplývá, že na většině území v polohách pod 600 m n. m. došlo ke 

zvýšení počtu dní s nedostatkem vláhy v průměru o 10–15 dní v období od dubna do června. Pokles 

zásoby vody v půdě v těchto měsících se jeví jako velmi významný, neboť se jedná o období, které je 

kritické pro porosty zemědělských plodin a lesů. 

Obrázek 17 – Intenzita sucha v půdním profilu 0–100 cm 

24.duben 2016               23.duben 2017                     29.duben 2018                  28. duben 2019                 26. duben 2020 

 

 

 

Zdroj: www.intersucho.cz 

Intenzita sucha na území MAS Frýdlantsko-Beskydy se na konci dubna v letech 2016–2020 měnila. 

Ještě v dubnu v roce 2016 byla snížená úroveň půdní vláhy, v roce 2017 byl duben dokonce bez rizika 

sucha a v dubnu roku 2018 již bylo výrazné sucho a tento stav se opakoval i v dalších letech, kdy 

docházelo až k extrémnímu suchu.  

Deficit zásob vody v půdním profilu víceméně kopíruje intenzitu sucha, jelikož v roce 2017, kdy se 

území nepotýkalo se suchem, bylo v půdě dostatek vody. Od roku 2018 jsou každým rokem v dubnu 

nedostatečné zásoby vody a každým rokem jí je méně. Nejhorší stav byl v dubnu 2020.  

Obrázek 18 – Deficit zásoby vody v půdním profilu 0–100 cm 

30.duben 2017                 29.duben 2018                     28. duben 2019               26. duben 2020       

 

Zdroj: www.intersucho.cz 

http://www.intersucho.cz/
http://www.intersucho.cz/
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Z dostupných dat v rámci Moravskoslezského kraje se v měsíci dubnu v letech 2017-2020, které se 

týkají úhrnu srážek, odvíjí i stav sucha. V měsíci dubnu v roce 2017, kdy se území nepotýkalo se suchem, 

bylo i nejvíce srážek za celý rok oproti ostatním rokům. Následně v roce 2018 byl duben oproti 

předchozímu roku téměř bez srážek. Jelikož je analýza vyhotovována v roce 2020, nejsou proto 

dostupná data za celý rok 2020, je však zřejmé, že v dubnu 2020 byl úhrn srážek za posledních pět let 

nejmenší, což se odráží viditelně na stavu sucha, které bylo v daném měsíci oproti ostatním rokům 

největší. Další měsíce roku tak byly oproti ostatním měsícům předcházejících let deštivější. Jen od ledna 

do října spadlo více srážek, než je úhrn srážek ve sledovaných letech za celý rok.  Za prvních deset 

měsíců roku 2020 spadlo 991 mm srážek. Nejdeštivější měsíce roku byly červen a říjen.  

Tabulka 32 – Roční úhrn srážek v Moravskoslezském kraji a úhrn srážek v měsíci dubnu v mm 

Zdroj: http://portal.chmi.cz/historicka-data/pocasi/uzemni-srazky 

Graf 10 – Roční úhrn srážek v Moravskoslezském kraji a úhrn srážek v měsíci dubnu v mm 

Zdroj: http://portal.chmi.cz/historicka-data/pocasi/uzemni-srazky 

7. 10 Povodně a záplavy a opatření proti jejich vzniku 

Jednotlivé ORP mají zpracovaný povodňový plán, který je základním dokumentem pro řízení ochrany 

před povodněmi ve správním území ORP. Povodňový plán řeší opatření potřebná k odvrácení nebo 

zmírnění povodňových škod, ke kterým by mohlo dojít rozvodněním vodních toků ve správním území 

SO ORP a zaplavením nemovitostí při povodni. 
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Riziko6 na území správního obvodu ORP Frýdlant nad Ostravicí je poměrně nízké. Nejvyšší riziko se 

nachází na katastrálním území města Frýdlant nad Ostravicí, kde je vyšší zranitelnost a kumuluje zde 

více druhů nebezpečí. Správní obvod ORP Frýdlant nad Ostravicí je ohrožen přirozenou povodní, a sice 

vodními toky Ostravice, Frýdlantská Ondřejnice a Čeladenka, jež ohrožují menší území s ojedinělými 

objekty. Přibližně svislým směrem, ze středu na sever, prochází územím správního obvodu ORP 

Frýdlant nad Ostravicí záplavová zóna zvláštní povodně vodního díla Šance. Ohroženy jsou obce 

Ostravice, město Frýdlant nad Ostravicí, Pržno a přilehlé obecní části. Středem území ORP Frýdek-

Místek prochází záplavová zóna zvláštní povodně vodních děl Morávka, Šance, Olešná a v jižní části 

Baška. Ohrožená obec na území MAS v rámci ORP Frýdek-Místek je obec Baška. 

Ačkoliv je povodeň přirozený jev, tkví příčiny ničivých následků povodní také v narušeném životním 

prostředí. Problém je v tom, že v důsledku lidské činnosti se snížila retenční schopnost krajiny. Pro 

rozsah povodně je tedy vedle časového a prostorového rozložení srážek rozhodujícím činitelem 

akumulační schopnost půdy, porostu, potoků, řek a údolní nivy (rovinné dno v údolí řeky). Některé 

přírodní ekosystémy (základní funkční jednotky v přírodě) dokáží zadržet vodu v krajině a zpomalit i 

zmenšit povodňovou vlnu. Jedná se hlavně o lužní lesy (les v nivě řeky), břehové porosty, remízy a 

louky. Na horních tocích řek mohou roli sehrát i rašeliniště. 

Účinným biologickým opatřením může být tedy komplex opatření, směřujících ke zpomalení 

povrchového odtoku srážkové vody, přičemž prioritní význam má zvyšování obsahu humusu a zlepšení 

struktury půdy, zlepšení stavu lesa, vhodné uspořádání zemědělských pozemků, budování malých 

vodních nádrží a mokřadů, citlivé vybudování suchých poldrů (hrázemi vymezené území předurčené 

při velkých povodních k záplavě) a vytvoření systému řízené inundace (zaplavení) ve vhodných partiích 

krajiny7. Tyto opatření by měli pomoct se zadržováním půdy v krajně. 

7. 11 Závěr  

Kvalitní životní prostředí v podhůří Beskyd je logickým požadavkem pro spokojené bydlení, pro 

přilákání návštěvníků a turistů. 

Do oblasti životního prostředí patří jak odpadové hospodářství, tak i kvalita ovzduší, hydrologické 

poměry, podíl zemědělského půdního fondu, lesnictví, krajina a ochrana přírody.  

Odpadového hospodářství se týká, jak je již výše popsáno, předcházení vzniku odpadů, nakládání 

s odpady a následná péče. V každé obci na území MAS je zavedeno třídění odpadu. V jednotlivých 

obcích se však liší druh a rozsah třídění odpadu, přičemž v posledních letech dochází většinou k jejich 

rozšíření o dalších druhy. V některých obcích funguje svoz bioodpadu a v některých mají pro něj sběrné 

místo. Na území MAS se nachází šest sběrných dvorů a jedná výkupna. Obce Bílá a Staré Hamry mají 

uzavřenou smlouvu se sběrným dvorem v Ostravici, který jim však k začátku roku 2021 vypověděl 

smlouvu, a obce jsou tak nuceny k vybudování svých sběrných míst na svém území. V obci Kunčice pod 

Ondřejníkem sběrný dvůr potřebuje rekonstrukci tak, aby byl plně funkční pro potřeby obce. Město 

Frýdlant nad Ostravicí pro změnu uvažuje vybudovat kompostárnu. Skládka a ani spalovna se zde 

nenachází.  

Moravskoslezský kraj dlouhodobě řeší jedno z nejznečištěnějšího ovzduší v zemi. Na území MAS 

Frýdlantsko-Beskydy je situace podstatně lepší než na Ostravsku, které tak patří k nejznečištěnějším 

oblastem v rámci Evropy. Na území aglomerací Ostravy, Karviné a Frýdku-Místku bývají překračovány 

imisní limity polétavého prachu (PM10, PM2,5) a benzo[a]pyrenu, což je způsobeno především 

výskytem velkých průmyslových znečišťovatelů. Na území MAS Frýdlantsko-Beskydy se tito velcí 

 
6 https://www.hzscr.cz/clanek/mapovani-rizik.aspx?q=Y2hudW09Nw%3D%3D 
7 https://arnika.org/proc-nas-postihuji-povodne 

https://arnika.org/proc-nas-postihuji-povodne
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průmysloví znečišťovatelé jako v těchto aglomeracích nevyskytují, ale k primárním zdrojům prašnosti 

patří především domácí topeniště a doprava. 

Celková výměra plochy MAS tvoří především nezemědělská půda ze 73 %, dále je to zemědělská půda, 

která tvoří 25 %, a vodní plocha, jež zabírá plochu pouze ze 2 %. Zemědělská půda je nejvíce tvořena 

trvalými trávními porosty a pak ornou půdou. Největší podíl zemědělské půdy na celkové výměře má 

obec Janovice. Pokud rozdělíme půdu podle druhu pozemku, tak na území MAS nejvíce zabírají plochu 

téměř z 67 % lesní pozemky. Ve srovnání s Moravskoslezským krajem a Českou republikou je území 

MAS zalesněno nadprůměrně. Téměř všechny obce na území MAS jsou také vlastníky určitého 

množství hektarů lesů, které musí obhospodařovat a být tak vybaveny potřebnou technikou. Díky velké 

zalesněnosti území se zde vyskytuje řada maloplošně zvláště chráněných území. Jedná se jak o národní 

přírodní rezervace, přírodní památky, tak přírodní rezervace.  Celkem zabírají přes tisíc hektarů.  Území 

MAS patří z části také do ptačí oblasti a na území MAS také zasahují dvě evropsky významné lokality. 

Jako i jinde v ČR, v poslední letech trápí území MAS hlavně v jarních měsících sucho, které má v tuto 

dobu vliv na růst rostlin, a tedy i na produkci zemědělských plodin, což lze vidět například v měsíci 

dubnu, kdy se území pravidelně potýká se suchem. Tyto problémy by mohly částečně vyřešit i projekty 

na zadržování vody v krajině, které by mohly zároveň řešit opačné problémy typu záplav, povodní a 

přívalových dešťů. Například v obci Lhotka by měly být prostřednictvím pozemkového úřadu budovány 

dva rybníčky.  

7. 12 SWOT analýza Životní prostředí a ochrana krajiny 

Silné stránky Slabé stránky 

Členitost krajiny, výhodné klima Chybějící zeleň v intravilánu 

Vysoké zastoupení lesů Nízká retenčnost krajiny 

Vysoký podíl chráněných území 
Negativní vnímání tradičního způsobu 
obhospodařování půdy v návaznosti na 
rekreační funkci území 

Tradice hospodaření na půdě i v méně 
příznivých podmínkách 

Vysoký výskyt kůrovce v lesích na území MAS, 
vysoký podíl smrkových monokultur v lesních 
porostech 

Kvalitní ovzduší mimo topnou sezonu 
Znečištění ovzduší vlivem lokálních topenišť v 
topné sezoně 

Funkční systém separovaného sběru pro 
základní druhy odpadů 

Vypouštění splaškových vod z domácností do 
povrchových vod (zhoršená kvalita 
povrchových tekoucích vod) 

Ekologická uvědomělost obcí (např. BOTO – 
Beskydská oblast tmavé oblohy) 

Vysoká hladiny hluku a imisí podél průjezdních 
úseků 

Přehrada Šance 
Malá angažovanost občanů v otázkách 
ochrany životního prostředí 

Příležitosti Hrozby 

Změna přístupu obyvatel ve vztahu k ŽP, 
zapojování a informovanost občanů do péče o 
ŽP – podpora ekologického způsobu vytápění 

Úbytek zemědělské půdy (prodej pro 
developerské projekty) 

Zlepšení komunikace se zástupci CHKO a s 
ostatními organizacemi působící v oblasti 
ochrany přírody 

Negativní dopady klimatických změn na půdu, 
vodu a ovzduší 

Rozvoj systému nakládání s odpady včetně 
biologicky rozložitelného odpadu a budování 
sběrných míst 

Vytápění tuhými palivy a jinými škodlivými 
látkami 
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Zvýšení množství tříděného odpadu, snížení 
množství směsného komunálního odpadu, 
rozšiřování kompostování 

Nárůst emisí v důsledku používání nešetrných 
technologií spalování 

Podpora obnovitelných zdrojů energie 
Nárůst dopravní zátěže jako potenciální zdroj 
znečištění ovzduší a hluku 

Podpora modernizace kotlů a zateplení 
objektů. 

Snižování druhové diverzity rostlin a živočichů 

Rozšíření enviromentální osvěty a výchovy Výskyt černých skládek na území MAS 

Projekty na zadržování vody v krajině Neochota třídit a kompostovat 

Realizace komplexního systému 
protipovodňových opatření v krajině i na 
tocích. 

Zbavování se odpadů „nejlevnější a 
nejjednodušší cestou 

Podpora zemědělství orientovaného i na 
tvorbu a ochranu krajiny 

Nezájem představitelů obcí ORP o spolupráci 
v oblasti odpadového hospodářství 

Rozvoj cirkulární ekonomiky Neexistence zemědělské strategie 

Investice do lesnické techniky  

Využití finančních prostředků EU a jiných 
dotačních zdrojů 
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8 Podnikání a nezaměstnanost 

Ekonomická struktura území vypovídá o současné prosperitě obcí a návazných možnostech jejich 

rozvoje. Pro posouzení širších souvislostí v ekonomické struktuře obcí jsou jako klíčové chápány údaje 

o ekonomické aktivitě občanů – zaměstnanost a podnikatelské aktivity v obcích. 

8. 1 Podnikání  

Na území MAS Frýdlantsko-Beskydy bylo v roce 2019 celkem 4 253 podnikatelských subjektů a jejich 

počet v posledních letech narůstá, pouze v roce 2016 došlo poklesu. Nejvíce podnikatelských subjektů 

má město Frýdlant nad Ostravicí. Nejméně podnikatelských subjektů je v obci Bílá, jejichž počet minulý 

rok klesl. V obci Malenovice zůstal jejich počet stejný. V ostatních obcích dochází k jejich nárůstu. 

Tabulka 33 – Počet podnikatelských subjektů se zjištěnou aktivitou na území MAS 

Obec název 
Rok  

2014 2015 2016 2017 2018 2019 

Baška 449 463 448 457 479 499 

Bílá 62 61 60 64 64 63 

Čeladná 437 443 455 465 477 489 

Frýdlant nad Ostravicí 1 329 1 350 1 308 1 367 1 392 1 420 

Janovice 200 209 212 218 223 232 

Kunčice pod Ondřejníkem 299 300 304 303 309 311 

Lhotka 74 78 79 92 88 90 

Malenovice 120 123 129 130 131 131 

Metylovice 213 213 221 225 233 243 

Ostravice 333 348 341 359 366 376 

Pržno 136 130 130 148 149 150 

Pstruží 121 125 122 142 150 164 

Staré Hamry 81 72 70 72 78 85 

Celkem 3 854 3 915 3 879 4 042 4 139 4 253 
 Zdroj: ČSÚ, www.czso.cz, vlastní zpracování 

Graf 11 – Vývoj počtu subjektů se zjištěnou aktivitou na území MAS 

Zdroj: ČSÚ, www.czso.cz, vlastní zpracování 
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Podíl podnikatelských subjektů na celkový počet obyvatel v jednotlivých obcích v roce 2019 je nejvyšší 

v obci Bílá (22 %), dále za ni následuje obec Čeladná. V ostatních obcích se pohybuje podíl 

podnikatelských subjektů od 12 % do 17 %. Nejmenší podíl jich má obec Janovice s 12,02 %. 

V Moravskoslezském kraji je podíl podnikatelských subjektů na celkový počet obyvatel 11,06 % a 

v České republice je to 14,31 %.  Z těchto dat vyplývá, že počet podnikatelských subjektů ve všech 

obcích převyšuje průměr Moravskoslezského kraje a většina obcí i průměr České republiky. 

Graf 12 – Procentní podíl podnikatelských subjektů na celkový počet obyvatel obce v roce 2019 

Zdroj: ČSÚ, www.czso.cz, vlastní zpracování, data k 31.12. 2019 

Z obrázku níže lze zřetelně vidět i ve srovnání s Moravskoslezským krajem, že na území ORP Frýdlant 

nad Ostravicí oproti jiným ORP v kraji, je nejvyšší zastoupení ekonomických subjektů na 1000 obyvatel.  
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Obrázek 19 – Počet ekonomických subjektů na 1000 obyvatel správních obvodů ORP 

Moravskoslezského kraje v 2016.  

Zdroj: https://www.msk.cz/assets/uzemni_planovani/44_pocet_eko_subjektu_na_1000-obyvatel_msk_2017.pdf 

Nejvíce zastoupená podnikatelská činnost v roce 2019 na území MAS Frýdlantsko-Beskydy je 

velkoobchod, maloobchod a údržba vozidel, dále následuje těžba a průmysl a profesní, vědecké a 

technické činnosti. Nejméně zastoupené jsou činnosti jako peněžnictví a pojišťovnictví, činnosti 

v oblasti nemovitostí a doprava a skladování. Do ostatních činností, které představují celkem 19 %, jsou 

zahrnuty administrativní a podpůrné činnosti, veřejná správa, obrana a povinné sociální zabezpečení, 

vzdělávání, ostatní činnosti patřící pod CZ NACE – S a nezařazené činnosti. 

Graf 13 – Podnikatelské subjekty podle převažující činnosti na území MAS v roce 2019 

Zdroj: ČSÚ, www.czso.cz, vlastní zpracování, data k 31. 12. 2019 
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Území MAS je nejvíce zastoupeno živnostníky, kteří tvoří 71 %, následují ostatní obchodní společnosti 

s 15 %. Nejméně jsou na území zastoupeny družstevní organizace, kterých je celkem 6 v obcích Frýdlant 

nad Ostravicí, Bílá, Ostravice a Staré Hamry. Akciové společnosti jsou taktéž pouze v některých obcích. 

Ve městě Frýdlant nad Ostravicí jako největší obce MAS jsou zastoupeny všechny právní formy 

podnikání. V obci Kunčice pod Ondřejníkem je největší zastoupení zemědělských podnikatelů. 

Tabulka 34 – Podnikatelské subjekty dle právní formy v roce 2019 na území MAS 

Zdroj: ČSÚ, www.czso.cz, vlastní zpracování, data k 31. 12. 2019 

Graf 14 – Podnikatelské subjekty dle právní formy v roce 2019 na území MAS 

Zdroj: ČSÚ, www.czso.cz, vlastní zpracování, data k 31. 12. 2019 
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8. 2 Největší zaměstnavatelé na území MAS 

Mezi největší zaměstnavatelé na území MAS patří Beskydské rehabilitační centrum spol. s r. o., které 
sídlí na Čeladné, a společnost Ferrit s. r. o. z Frýdlantu nad Ostravicí. Většina dalších významných 
zaměstnavatelů se nachází na území města Frýdlant nad Ostravicí a v Pržně. Mezi velké zaměstnavatelé 
patří i samotné Město Frýdlant nad Ostravicí.  

Tabulka 35 – Největší zaměstnavatelé na území MAS 

Obchodní jméno Sídlo Převažující činnost 
Kategorie 

podle počtu 
zaměstnanců 

Beskydské rehabilitační 
centrum spol. s r. o. 

Čeladná Ústavní zdravotní péče 250-499 

Ferrit s. r. o. Frýdlant nad Ostravicí 
Výroba strojů pro 
těžbu, dobývaní a 

stavebnictví 
250-499 

GIFF a.s. Frýdlant nad Ostravicí Výroba odlitků z litiny 100-199 

LAKUM - KTL, a.s. Frýdlant nad Ostravicí 
Povrchová úprava a 
zušlechťování kovů 

100-199 

BATZ CZECH, s.r.o. Frýdlant nad Ostravicí 
Výroba dílů a 

příslušenství pro 
motorová vozidla 

100-199 

Město Frýdlant n.O. Frýdlant nad Ostravicí 
Všeobecné činnosti 

veřejné správy 
100-199 

Náš svět, příspěvková 
organizace 

Pržno 
Ústavní sociální péče o 

mentálně postižené 
osoby 

100-199 

THERMA FM, s.r.o. Pržno 

Elektrotechnické 
plechy, magnetické 

obvody a zpracování 
hutního materiálu 

100-199 

Zdroj: https://www.msk.cz/assets/uzemni_planovani/sssmsk_oprava_1.pdf, https://wwwinfo.mfcr.cz/ares/ares_es.html.cz 

8. 3 Regionální značka 

Nejen na území MAS Frýdlantsko-Beskydy se vyrábí produkty nebo poskytují služby označené 

speciálním logem BESKYDY originální produkt®. Tato značka znamená, že výrobky prošly přísným 

procesem certifikace, který zákazníkovi garantuje jejich skutečný původ v Beskydech. 

Místní původ však není jedinou podmínkou pro udělení značky. Značené výrobky musí přispívat k 

dobrému jménu regionu, proto musí být také dostatečně kvalitní, šetrné vůči životnímu prostředí, 

jedinečné ve vztahu k Beskydám – vyrobené tradiční technologií, ručně nebo z místních surovin, 

výjimečné svou vysokou kvalitou. 

Cílem této značky je podpora lokální ekonomiky, místních výrobců a poskytovatelů služeb, využití 

tradice, zvyky a řemesla pro moderní drobné podnikání na venkově. Značení (certifikace) výrobků, 

služeb a zážitků poskytuje informace turistům, propaguje region a výrobcům přináší řadu výhod, 

zejména jednotnou propagaci výrobků, nové kontakty a možnost účelné spolupráce. 

https://www.msk.cz/assets/uzemni_planovani/sssmsk_oprava_1.pdf
https://wwwinfo.mfcr.cz/ares/ares_es.html.cz
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Nositeli této značky na území MAS jsou v současné době: Farma Menšík (bio mléčné výrobky), Mgr. Jiří 

Krpeš (ovčí vlna a vlněné výrobky), Martin Carbol – Medový dvůr (Med a medovina z Medového dvora), 

Farma Halata (hovězí maso z vlastního chovu Farma Halata), Bc. Danuše Sajdlová – Mýdlárna Kouzelná 

hájovna pod Lysou horou (přírodní mýdla a tuhé šampony), Aleš Pink (Beskydský med), Český rybářský 

svaz, z. s., místní organizace Frýdlant nad Ostravicí (Pstruh ze Pstruží). 

8. 4 Vývoj nezaměstnanosti 

Vývoj nezaměstnanosti obecně ovlivňují určité zákonitosti trhu práce, např.: 

• sezónní práce, kdy koncem podzimních měsíců je zaznamenáván nárůst nezaměstnanosti, 

naopak v jarních, popř. letních měsících dochází ke snížení (odvětví zemědělství, stavebnictví), 

• pracovně-právní vztahy sjednávané na dobu určitou, a to většinou vázané ke konci roku – 

zvýšená míra nezaměstnanosti v lednu následujícího roku, 

• pravidelný „příliv“ absolventů středních škol v měsících červen a červenec, a vysokých škol 

v měsíci září. 

Základním statistickým ukazatelem vývoje nezaměstnanosti je míra registrované nezaměstnanosti. 

Následující tabulka uvádí vývoj míry nezaměstnanosti v jednotlivých obcích MAS Frýdlantsko – Beskydy 

z. s. Statistiky jsou k dispozici do konce roku 2019. 

Ve všech obcích na území MAS docházelo v posledních letech k postupnému snižování 

nezaměstnanosti. V roce 2014 se nezaměstnanost pohybovala kolem 7 %. V obci Bílá byla 

nezaměstnanost ale vyšší, a to až 10 %. Nezaměstnanost v posledních letech postupně klesala díky 

ekonomickému růstu.  V roce 2019 se nezaměstnanost pohybovala jenom kolem 3 %.  Průměrná 

nezaměstnanost za celou Českou republiku i Moravskoslezský kraj od roku 2014 taktéž postupně 

klesala. Průměrná nezaměstnanost na území MAS je více či méně srovnatelná s nezaměstnaností České 

republiky a ve všech letech pod průměrem Moravskoslezského kraje. 

Z pohledu členských obcí MAS Frýdlantsko – Beskydy z. s. byla v roce 2019 nejvyšší míra 

nezaměstnanosti v obcích Staré Hamry a Lhotka. Naopak nejnižší míra nezaměstnanosti v roce 2019 

byla zaznamenána v obcích Pržno a Baška.  

Tabulka 36 – Vývoj % míry nezaměstnanosti v jednotlivých obcích na území MAS Frýdlantsko – 

Beskydy  

Obec název 
Rok 

2014 2015 2016 2017 2018 2019 

Baška 5,8 4,2 4,3 3,49 3,11 2,38 

Bílá 10,3 6,6 6,5 3,83 1,50 3,61 

Čeladná 7,6 7,2 5,6 3,60 3,28 2,92 

Frýdlant nad Ostravicí 6,0 5,2 5,0 3,76 3,13 2,72 

Janovice 8,3 6,1 5,7 4,34 4,78 3,18 

Kunčice pod 
Ondřejníkem 

6,1 5,2 4,6 3,22 3,30 2,72 

Lhotka 6,3 7,7 4,6 4,70 3,34 3,91 

Malenovice 6,9 7,3 4,5 5,24 3,33 3,38 

Metylovice 8,6 6,0 5,8 4,65 3,28 3,03 

Ostravice 8,6 8,4 6,7 5,13 4,05 3,67 

Pržno 5,5 4,8 3,6 2,52 2,41 2,13 

Pstruží 6,4 4,7 4,1 2,33 2,92 3,47 
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Obec název 
Rok 

2014 2015 2016 2017 2018 2019 

Staré Hamry 8,7 5,3 4,9 5,67 3,44 4,34 

Průměr za MAS 7,34 6,06 5,08 4,04 3,22 3,19 

Moravskoslezský kraj 9,6 8,3 7,2 5,77 4,65 4,44 

Česká republika 7,4 6,1 5,1 3,77 3,07 2,87 
Zdroj: ČSÚ, www.czso.cz, vlastní zpracování, data k 31. 12.  

Graf 15 – Vývoj nezaměstnanosti v % na území MAS Frýdlantsko-Beskydy v letech 2014-2019 

Zdroj: ČSÚ, www.czso.cz, vlastní zpracování 

Vyšší podíl nezaměstnanosti na území MAS je u mužů než u žen. Tento rozdíl vykazují téměř všechny 

obce na území MAS Frýdlantsko-Beskydy. Jedinou výjimkou je obec Staré Hamry, u které je 

nezaměstnanost u žen vyšší.  Rozdíl v nezaměstnanosti mezi ženami a muži se pohybuje většinou kolem 

1 %. V některých obcích MAS je však rozdíl vyšší. Jedná se především o obce Lhotka, Malenovice, 

Ostravice a Pstruží.  

Graf 16 – Nezaměstnanost mužů a žen v procentech za jednotlivé obce v roce 2019 

Zdroj: ČSÚ, www.czso.cz, vlastní zpracování 

Průměrný věk uchazečů o zaměstnání vedených na úřadu práce na území MAS Frýdlantsko-Beskydy se 

každým rokem neustále zvyšuje. V roce 2015 byl průměrný věk 42,6 let a v roce 2019 45,3 let. Z těchto 

dat vyplývá, že se nejvíce potýkají s hledáním práce starší lidé. Nejvyšší průměrný věk uchazečů o 

zaměstnání v roce 2019 měla obec Lhotka (50,3 let) a nejnižší byl v obci Janovice (41,6 let).  Na území 

MAS ve srovnání s Moravskoslezským krajem a Českou republikou v roce 2019 byl průměrný věk 

uchazečů o zaměstnání vyšší. V Moravskoslezském kraji to bylo 44,41 let a za celou Českou republiku 

byl ještě tento průměr nižší, a to 41,07 let.  
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Graf 17 – Průměrný věk uchazečů o zaměstnání vedených na úřadu práce v obcích MAS Frýdlantsko-

Beskydy 

Zdroj: ČSÚ, www.czso.cz, vlastní zpracování 

Některé skupiny obyvatel se nachází v rizikovějším postavení na trhu práce než ostatní populace. Jedná 

se například o osoby zdravotně postižené, mladistvé do 19 let, osoby starší 50 let, absolventy a 

dlouhodobě nezaměstnané. 

V roce 2015 až 2019 byly nejvíce ohroženou skupinou osob na trhu osoby ve věku 50 let a více. Během 

těchto let došlo k jejich nárůstu o 9 %. Dále následují osoby zdravotně postižené, u nichž došlo taktéž 

k nárůstu o 4 %.  Nejméně ohroženou skupinou byli mladiství do 19 let věku. U osob, které jsou 

v evidenci úřadu práce déle než 24 měsíců, došlo ke snížení o 6 %.  

Graf 18 – Struktura ohrožených skupin osob na trhu práce za území MAS Frýdlantsko – Beskydy  

Zdroj: ČSÚ, www.czso.cz, vlastní zpracování 

8. 5 Poptávka po pracovní síle a nabídka pracovní síly 

Analýza poptávky po pracovní síle a nabídky pracovní síly je provedena na území okresu Frýdek – 

Místek, což je dáno především dostupností dat. 

V analýze jsou srovnávána data nabídky pracovní síly, kterou představují uchazeči o zaměstnání, a data 

poptávky po pracovní síle ze strany zaměstnavatelů, což jsou volná pracovní místa. Srovnání je 

provedeno za roky 2015–2018. Údaje k nabídce a poptávce po pracovních místech jsou dostupná na 

stránkách Ministerstva práce a sociálních věcí v měsíčních údajích. Aby data byla za jednotlivé roky 

srovnatelná, byla data za jednotlivé měsíce daného roku sečtena a zprůměrována. 

Z následujícího grafu je patrné, že absolutní počet volných pracovních míst na trhu práce je nižší než 

absolutní počet uchazečů o zaměstnání. Během jednotlivých let však dochází ke snižování rozdílů mezi 
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evidovanými uchazeči o zaměstnání a volnými pracovními místy. V roce 2018 připadali pouze dva 

uchazeči na jedno pracovní místo. 

Graf 19 – Poptávka a nabídka pracovních míst v okrese Frýdek-Místek  

Zdroj: Integrovaný portál MPSV, Nabídka a poptávka na trhu práce, vlastní zpracování 

Dle struktury volných pracovních míst, byl největší zájem především o pracovníky se základním 

vzděláním a osoby s výučním listem ve všech sledovaných letech 2015–2018.  Nejmenší poptávka byla 

o pracovníky s úplným středním a vyšším odborným vzděláním. 

Při hledání nového pracovního místa je důležitá nejen velikost poptávky po pracovní síle, ale také v 

jakém oboru je práce nabízena, respektive jakou má uchazeč o zaměstnání kvalifikaci. Jelikož se dá 

předpokládat, že si uchazeč bude hledat práci odpovídající jeho schopnostem. 

Dle dostupných dat Ministerstva práce a sociálních věcí8 bylo v dubnu 2020 volných 1 867 pracovních 

míst a počet uchazečů o zaměstnání byl 4 831 na území okresu Frýdek-Místek. Největší poptávka a 

nabídka je po těchto profesích. 

Volná pracovní místa Uchazeči o zaměstnání 

  
• Řemeslníci a opraváři • Pomocní a nekvalifikovaní pracovníci 

• Pomocní a nekvalifikovaní pracovníci • Pracovníci ve službách a prodeji 

• Pracovníci ve službách a prodeji  • Úředníci 

• Obsluha strojů a zařízení, montéři • Řemeslníci a opraváři 

• Techničtí a odborní pracovníci • Obsluha strojů a zařízení, montéři 

• Uklízeči veřejných prostranství • Všeobecní administrativní pracovníci 

• Zedníci (kromě zedníků ohnivzdorného 

zdiva) 
• Vrátní  

• Specialisté • Techničtí a odborní pracovníci  

• Dělníci v oblasti výstavby budov • Manipulační dělníci ve výrobě 

• Kuchaři (kromě šéfkuchařů) • Specialisté 

 

  

 
8 https://www.mpsv.cz/web/cz/analyza-poptavky-po-pracovni-sile-a-nabidky-pracovni-sily 
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Tabulka 37 – Poptávka a nabídka pracovní síly v okresu Frýdek-Místek za duben 2020 

Zaměstnání 

 
Poptávka pracovní 

síly 
(Volná pracovní 

místa) 

Nabídka pracovní síly 
(Uchazeči o 
zaměstnání) 

Řemeslníci a opraváři 560 474 

Pomocní a nekvalifikovaní pracovníci 449 1 297 

Pracovníci ve službách a prodeji  260 1 147 

Obsluha strojů a zařízení, montéři 240 446 

Techničtí a odborní pracovníci 179 309 

Uklízeči veřejných prostranství 105 17 

Zedníci (kromě zedníků ohnivzdorného zdiva) 92 55 

Specialisté 85 202 

Dělníci v oblasti výstavby budov 74 30 

Kuchaři (kromě šéfkuchařů 65 43 

Pomocní dělníci ve výrobě 47 120 

Sportovní trenéři a instruktoři (kromě na školách) 42 3 

Úředníci 41 604 

Pomocní kuchaři 40 36 

Zákonodárci a řídící pracovníci 38 44 

Svářeči 37 14 
Zdroj: Integrovaný portál MPSV, Nabídka a poptávka na trhu práce 

Dle dostupných dat je největší poptávka pracovní síly po řemeslnících a opravářích, pomocných a 

nekvalifikovaných pracovnících a pracovnících ve službách a v prodeji, přičemž u dvou posledně 

zmiňovaných převyšuje nabídka poptávku. Řemeslníků a opravářů je na území okresu Frýdek-Místek 

nedostatek. Profese, u kterých převyšuje poptávka nabídku, jsou například: uklízeči veřejných 

prostranství, zedníci a dělníci v oblasti výstavby budov a kuchaři. Profese, u kterých nabídka převyšuje 

významně poptávku, jsou především úředníci, specialisté a již zmiňovaní dělníci.  

8. 6 Brownfieldy na území MAS 

Za tzv. „brownfieldy“ lze považovat nevyužívané zdevastované či narušené plochy a objekty v 

urbanizovaném území i ve volné krajině, které ztrácejí či již ztratily své původní využití. Obvykle se 

nachází v blízkosti sídelních útvarů (v centru nebo na okraji, výjimečně mimo něj), dosahují větší 

rozlohy a v převážné míře jsou nositeli ekologické zátěže. Jedná se především o bývalé průmyslové či 

zemědělské areály, krajinu poškozenou těžbou a okrajově je možné mezi brownfieldy zařadit i 

opuštěné vojenské komplexy. 

Brownfieldy představují zásadní problém a překážku pro udržitelný rozvoj obcí, měst i regionů. Řešení 

této problematiky je vyjádřeno jako priorita v mnoha politikách a strategiích veřejných orgánů na 

státní, regionální i místní úrovni. Zároveň lze o brownfieldech hovořit jako o příležitosti pro budování 

obytných domů, komerčních budov či parků a odpočinkových ploch, protože brownfieldy jsou často 

situovány na výborných místech – projekty na zelené louce jsou stále více situovány daleko od hlavních 

lokalit. 

Brownfieldy představují: 

• ekonomický zdroj, podnikatelskou aktivitu a příležitost, kterou je potřeba využít 
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• historickou stopu, zdroj paměti národa, kulturní a architektonické dědictví, které by se mělo 

zachovat a rekonstruovat 

V seznamu brownfieldů Moravskoslezského kraje jsou uvedeny následující 4 areály:  

Bývalá pila Ostravice 

Původně arcibiskupská vodní pila postavená okolo roku 1856, od roku 1895 již fungovala jako parní 

pila. V roce 1948 byla znárodněna a v roce 1990 privatizována. V areálu byla výroba dříví, řeziva, 

dřevařská výroba, obklady, palubky, bedny. Provoz byl ukončen v roce 2013. V současnosti je areál 

částečně využíván pro různé sportovní a kulturní události. 

Obec Vlastník Rozloha Typ Počet objektů 
Poslední 
využití 

Ostravice soukromé 6,17 ha areál 13 průmysl 

Zdroj: https://brf-msk.cz/byvala-pila-ostravice 

Obrázek 20 – Bývalá pila v Ostravici 

Areál sociální péče Mazák 

Areál vznikl jako zázemí při stavbě přehrady Šance, později využíván jako ústav sociální péče, po 

přesunu chovanců do Pržna je areál uzavřen. V dražbě získala nemovitost realitní kancelář, která chtěla 

objekt přestavět na byty (neprošlo přes ÚP). Práce sice byly zahájeny, ale nato záhy ukončeny. Objekt 

má vybourané příčky a propadlé střechy. Je nabízen k prodeji. 

Obec Vlastník Rozloha Typ Počet objektů 
Poslední 
využití 

Ostravice soukromé 4,92 ha areál 9 
Občanská 

vybavenost a 
bydlení 

Zdroj: https://brf-msk.cz/areal-socialni-pece-mazak 

Obrázek 21 – Areál sociální péče Mazák 

https://brf-msk.cz/byvala-pila-ostravice
https://brf-msk.cz/areal-socialni-pece-mazak
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Plocha naproti cihelny 

Areál byl využíván bývalou cihelnou jako manipulační plocha, kdysi propojena nájezdem vlaku. Dnes 

prázdná, 1 menší cihlová budova v dobrém stavu. Plocha je v současné době využívána firmou se 

stavebninami. 

Obec Vlastník Rozloha Typ Počet objektů 
Poslední 
využití 

Baška veřejné 0,28 ha areál 1 Průmysl 

Zdroj: https://brf-msk.cz/plocha-naproti-cihelny 

Obrázek 22 – Plocha naproti cihelny 

Kravín 

Uvedená stavba přestala sloužit svému účelu v květnu 2011. Od této doby chátrá. Uvnitř je 
demontováno zařízení pro úpravu mléka a další specifická zařízení pro chov krav. 

Obec Vlastník Rozloha Typ 
Počet 

objektů 
Poslední 
využití 

Lhotka kombinované 0,10 ha budova 1 zemědělství 

Zdroj: https://brf-msk.cz/kravin 

Obrázek 23 – Kravín  

Některé obce mají na svém území brownfieldy, které však nejsou zveřejněny ve veřejně dostupných 

databázích, jelikož je nenabízejí investorům a raději si je nechávají pro své budoucí investice. 

V některých obcích se nachází nevyužívané objekty, které jsou v soukromém vlastnictví, obce by je rády 

využily pro své budoucí investice, ale naráží na problémy s jejich odkupem.  

https://brf-msk.cz/plocha-naproti-cihelny
https://brf-msk.cz/kravin


85 
 

8. 7 Závěr 

Zaměstnanost a podnikání tvoří na území MAS základní stavební kameny budoucí prosperity území. 

V počtu soukromých podnikatelů přepočtených na počet obyvatel i na zaměstnanost je 

Moravskoslezský kraj na posledním místě mezi jednotlivými kraji ČR. Naopak ve srovnání s územím 

Moravskoslezského kraje má území MAS největší počet podnikatelských subjektů při přepočtu na 

počet obyvatel. 

Na území MAS od roku 2016 dochází každým rokem k nárůstu počtu podnikatelských subjektů.  Tento 

nárůst se projevil téměř ve všech obcích na území MAS. Nejvyšší procentní podíl podnikatelských 

subjektů na celkový počet obyvatel obce za rok 2019 vykazuje obec Bílá.  

Nárůst podnikatelských subjektů na území MAS, ale i vytváření průmyslových zón v okrese Frýdek – 

Místek a Ostrava, má vliv i na snižování nezaměstnanosti, jelikož jejich nárůst přináší lidem hledající 

práci nové příležitosti. Od roku 2014 došlo k výraznému poklesu nezaměstnanosti z 7,34 % až na 3,19 

% v roce 2019.  Polovinu uchazečů o zaměstnání tvoří lidé nad padesát let. Lidé nad padesát let mají 

pořád větší problémy najít si práci a podílejí se tak na nezaměstnanosti v České republice čím dál více, 

a proto se na ně zaměřují stále více i projekty úřadů práce. Nejvíce žádanou profesí v okresu Frýdek-

Místek jsou řemeslníci a opraváři, kterých je již několik let nedostatek.  

Poptávka po pracovní síle je silně ovlivněna vývojem ekonomiky. V posledních letech 2018–2019 se 

nacházela ekonomika ve fázi ekonomického růstu a zároveň je patrný nárůst volných pracovních míst. 

V roce 2021 se však očekává, že dojde k jedné z nejhlubší recesi ekonomiky od velké hospodářské krize 

ve 30. letech minulého století z důvodu zastavení ekonomiky, které bude mít vliv na výrazný nárůst 

nezaměstnanosti a snížení počtu podnikatelských subjektů. 

Na rozvoj podnikatelské činnosti a investic do území mohou mít vliv i nevyužité brownfieldy na území 

MAS a mohou být brány jako příležitost, kterou je možné využít. Efektivnímu9 využití brownfieldů na 

rozdíl od stavby na zelené louce často brání kromě ekologické zátěže také nevyjasněné majetkové 

poměry. Investor se také musí v řadě případů vypořádat s otázkou, co s původními stavbami, pokud na 

pozemku stojí – v jakém jsou technickém stavu, zda nejsou památkově chráněné, jestli se je vyplatí 

zachovat (jak vzhledem k jejich funkci, tak například k architektonické hodnotě), nebo zda a jakým 

způsobem je nejefektivnější je zbourat. Tyto procesy mohou projekty na brownfieldech zdržovat a 

mohou tak tvořit určitou překážku pro plány investorů na jejich využití. Investice do nového využití 

brownfieldů má i svoje výhody. Jedná se vesměs o území, na kterých již v minulosti stály budovy 

(odpadají tedy například problémy s nevhodným geologickým podložím pro stavbu) nebo o pozemky, 

na kterých probíhala průmyslová činnost (tudíž nehrozí, že se pod nimi nacházejí např. zdroje pitné 

vody nebo že se jedná o jinak významnou lokalitu). 

Firmy na území MAS (a platí to obecně pro celý Moravskoslezský kraj) mají nízký inovační potenciál a 

slabší výkon výzkumu a vývoje ve srovnání s jinými kraji ČR. Firmy nevyužívají potenciál výroby energie 

z obnovitelných zdrojů a ze snižování energetické náročnosti výroby a provozu. 

V současné době existuje v Ostravě řada podpůrné infrastruktury a podpůrných služeb pro začínající 

podnikatele (například Moravskoslezské inovační centrum, podnikatelské inkubátory, co-workingová 

centra, poradenské služby aj.), které mohou být do budoucna využity pro rozvoj firem i v území MAS 

Frýdlantsko – Beskydy. 

 
9 http://www.edotace.cz/clanky/brownfieldy-v-cr-zatez-ci-prilezitost, https://www.ceskovdatech.cz/clanek/59-zeme-brownfieldu-v-cesku-
je-temer-500-lokalit-pripravenych-pro-investory/ 

 

http://www.edotace.cz/clanky/brownfieldy-v-cr-zatez-ci-prilezitost
https://www.ceskovdatech.cz/clanek/59-zeme-brownfieldu-v-cesku-je-temer-500-lokalit-pripravenych-pro-investory/
https://www.ceskovdatech.cz/clanek/59-zeme-brownfieldu-v-cesku-je-temer-500-lokalit-pripravenych-pro-investory/
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8. 8 SWOT analýza Podnikání, nezaměstnanost 

Silné stránky Slabé stránky 

Dobrá dopravní dostupnost území MAS Nárůst nezaměstnaných ve věku 50 a více let 

Výhodná geografická poloha, vč. blízkosti 
hranice se SR a PR 

Nedostatečná připravenost absolventů škol na 
požadavky ekonomiky a trhu práce. 

Atraktivní oblast pro život a bydlení Slabé propojení škol a podniků 

Přítomnost velkých zaměstnavatelů na území 
MAS či jeho blízkém okolí 

Chybějící průmyslová zóna, start-upy, služby 
pro podnikatele 

Existence většího množství malých firem a 
vysoká míra podnikatelské aktivity 

Nízká míra spolupráce podnikatelských 
subjektů 

Zvyšující se flexibilita zaměstnavatelů – 
alternativní formy práce, práce na dálku, 
částečné úvazky pro matky s dětmi apod. 

Nízká míra podpory rozvoje podnikatelského 
prostředí ze strany obcí 

Rostoucí poptávka po regionálních 
produktech 

Existence chátrajících a nevyužívaných objektů 

Zvýšený počet obyvatel s dokončeným 
středoškolským a vysokoškolským vzděláním 

Technický stav budov a technické 
infrastruktury v majetku různých subjektů 

 
Zastaralost mnoha výrobních zařízení a 
technologií, vysoká energetická náročnost 

Příležitosti Hrozby 

Digitalizace a automatizace MSP 
Zvýšené riziko nezájmu mladých o technické 
obory 

Infrastrukturní energeticky úsporná opatření 
MSP 

Odchod mladých, podnikavých lidí a postupný 
úbytek malých a středních firem 

Rozvoj drobného podnikání (řemeslná výroba, 
služby, regionální potraviny, bio a eko 
produkty) 

Zhoršení zaměstnatelnosti osob s nízkou 
kvalifikací nebo s nízkou motivací pracovat 

Rozšiřující se nabídka produktů malých 
farmářů 

Ztráta ekonomické výkonnosti klíčových 
zaměstnavatelů 

Propagace místních výrobků a služeb 
například prostřednictvím regionální značky 

Zvyšování nezaměstnanosti 

Rozvoj a modernizace materiálně technické 
základny zemědělství 

Zánik podnikatelských subjektů 

Rozšiřování podpůrné infrastruktury a 
podpůrných služeb pro začínající podnikatele 

Nepřipravenost obcí na řešení brownfieldů 
(např. neexistence záměru) 

Investice do inovativních technologií a nových 
odvětví podnikání. 

Nepříznivá legislativa, byrokracie a regulace 
podnikatelů 

Regenerace a využití brownfieldů vč. 
opuštěných objektů 

Zastavení ekonomické činnosti z důvodu 
zásahu vyšší moci (živelná pohroma, epidemie 
či pandemie, revoluce..atd) 

Zlepšení ekonomické situace ve světě. Příchod 
nových investorů do regionu 

 

Osvěta v oblasti finanční gramotnosti  

Politika státu v oblasti podpory podnikání  

Využití finančních prostředků EU a jiných 
dotačních zdrojů 
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9 Informovanost, spolupráce 

9. 1 Informovanost 

Všechny obce území MAS Frýdlantsko – Beskydy mají v provozu oficiální webové stránky, na kterých 

jsou základní informace o obci pro obyvatele, místní podnikatele a návštěvníky. Pro informování 

občanů o dění ve městě používají také některé obce informační tabule.  

Obce Baška, Čeladná, Frýdlant nad Ostravicí, Kunčice pod Ondřejníkem, Metylovice a Staré Hamry 

vydávají vlastní informační zpravodaje či noviny o dění v obci. Zpravodaje a noviny mají i elektronickou 

podobu a jsou umisťovány na webových stránkách obce. 

Většina obcí používají pro komunikaci s občany aplikaci Mobilní rozhlas, což je obecné označení pro 

chytrou komunikaci samospráv s občany, realizovanou především prostřednictvím mobilních telefonů. 

Tato komunikace využívá především SMS zprávy, hlasové hovory, ale také push notifikace v aplikacích 

nebo emaily. Tuto aplikaci pro komunikaci s občany využívají obce Baška, Bílá, Lhotka, Pržno, Pstruží, 

Frýdlant nad Ostravicí, Ostravice a Staré Hamry. Kromě mobilního rozhlasu existují i další aplikace pro 

informování občanů, které využívají obce Kunčice pod Ondřejníkem, Čeladná a Janovice. Dále 

informování občanů stále probíhá také přes obecní rozhlas nebo prostřednictvím protipovodňového 

systému. 

Město Frýdlant nad Ostravicí a obec Čeladná zveřejňuje zajímavosti z dění obce prostřednictvím 

pořadu miniexpres televize Polar. Částečně služeb televize Polar využívá i obec Baška. 

Všechny členské obce MAS Frýdlantsko-Beskydy jsou zároveň členy Zájmového sdružení Frýdlantsko – 

Beskydy, které vydává jednou měsíčně Zpravodaj Mikroregionu Frýdlantsko – Beskydy na území 13 

obcí: Baška, Bílá, Čeladná, Frýdlant nad Ostravicí, Janovice, Kunčice pod Ondřejníkem, Lhotka, 

Malenovice, Metylovice, Ostravice, Pržno, Pstruží a Staré Hamry. Zpravodaj mikroregionu je dostupný 

také na některých webových stránkách obcí. 

Obec Kunčice pod Ondřejníkem je dále členem ještě Dobrovolného svazku obcí Mikroregionu 

Frenštátsko a Lhotka členem Sdružení měst a obcí povodí Ondřejnice. 

Tabulka 38 - Přehled webových odkazů a informačního tisku 

Obec Oficiální web obce Informační tisk 

Baška www.baska.cz 

Zp
ra

vo
d

aj
 M

ik
ro

re
gi

o
n

u
 F

rý
d

la
n

ts
ko

 

– 
B

es
ky

d
y 

Zpravodaj obce Baška 

Bílá www.obecbila.cz - 

Čeladná www.celadna.cz Čeladenský zpravodaj 

Frýdlant nad Ostravicí www.frydlantno.cz Frýdlantské noviny 

Janovice www.obecjanovice.cz - 

Kunčice pod Ondřejníkem www.kuncicepo.cz Obecní noviny 

Lhotka www.obec-lhotka.eu - 

Malenovice www.malenovice.eu - 

Metylovice www.metylovice.cz Zpravodaj obce Metylovice 

Ostravice www.ostravice - 

Pržno www.przno.cz - 

Pstruží www.pstruzi.cz - 

Staré Hamry www.starehamry.cz Starohamerský zpravodaj 
Zdroj: Oficiální webové stránky obcí, vlastní zpracování 
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9. 2 Spolupráce obcí a MAS 

Celkem 12 obcí Mikroregionu Frýdlantsko-Beskydy (kromě obce Lhotky) založily v roce 2014 MAS 

Frýdlantsko – Beskydy z.s. Členy spolku tvoří subjekty, které zastupují veřejné a soukromé místní 

socioekonomické zájmy (subjekty veřejného, soukromého a nestátního neziskového sektoru). 

Hlavním účelem MAS Frýdlantsko-Beskydy z. s. je sdružovat osoby ke komunitně vedenému místnímu 

rozvoji a vytvářet podmínky pro rozvoj regionu, pro zlepšování kvality života, zvýšení ekonomické 

prosperity a trvale udržitelného rozvoje území při maximálním využití potenciálu místních lidských a 

přírodních zdrojů. 

Posláním MAS Frýdlantsko – Beskydy z.s. je podpora kulturního, společenského, sociálního a 

ekonomického rozvoje regionu na bázi využití místních lidských, přírodních a ekonomických potenciálů 

a na principu partnerství mezi subjekty veřejného a soukromého sektoru, včetně neziskového. 

V programovém období 2014–2020 přerozdělovala MAS Frýdlantsko-Beskydy dotace z Integrovaného 

operačního programu, z Operačního programu zaměstnanost a Programu rozvoje venkova. Do září 

2020 přerozdělila MAS v Integrovaném operačním programu cca 25 milionů korun, v Operačním 

programu zaměstnanosti cca 11 milionů korun a v Programu rozvoje venkova cca 14 milionů korun.   

V roce 2020 se obec Lhotka rozhodla, že se stane členem MAS Frýdlantsko – Beskydy z.s. s účinností 

od 1.1.2021.  

MAS Frýdlantsko – Beskydy je členem Národní sítě místních akčních skupin České republiky (NS MAS). 

NS MAS je sdružením místních akčních skupin pracujících metodou LEADER. NS MAS zajišťuje některá 

školení, vyjednává s jednotlivými ŘO a informuje jednotlivé místní akční skupiny o důležitých 

termínech, aktivitách a školeních. Rovněž rozvíjí spolupráci s dalšími aktéry, kteří působí ve prospěch 

venkova, hájí společné zájmy místních akčních skupin ve vztahu k orgánům státu apod.  

Místní akční skupiny se pravidelně setkávají i na krajské úrovni, a to v rámci Krajské sítě místních 

akčních skupin Moravskoslezského kraje. Toto sdružení je tvořeno 12 místními akčními skupinami. 

Účelem setkávání je především výměna zkušeností při realizaci strategií komunitně vedeného místního 

rozvoje.  
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Obrázek 24 – MAS Moravskoslezského kraje 

Zdroj: Výroční zpráva MAS Frýdlantsko – Beskydy z.s. 2019 

MAS Frýdlantsko – Beskydy je rovněž partnerem Celostátní sítě pro venkov (komunikační platforma 

Programu rozvoje venkova). Základním cílem CSV je zvýšit zapojení zúčastněných stran do provádění 

rozvoje venkova, zvýšit kvalitu provádění Programu rozvoje venkova, podpořit inovace v zemědělství 

apod.  

MAS Frýdlantsko – Beskydy je dále členem certifikační komise pro udělování značky BESKYDY 

originální produkt. Tato značka je udělována pouze místním produktům a zážitkům, které jsou nějakým 

způsobem výjimečné, tj. lze u nich najít vlastnosti, jimiž přesahují běžný standard obdobných produktů.  

MAS je také aktivním členem Řídícího výboru Místního akčního plánu (MAP) Frýdek – Místek II a MAP 

v ORP Frýdlant nad Ostravicí. 

MAS Frýdlantsko – Beskydy rovněž aktivně spolupracuje se Zájmovým sdružením Frýdlantsko – 

Beskydy (Mikroregion) jehož cílem je již od roku 1999 ochrana a prosazování společných zájmů obcí 

v mikroregionu Frýdlantsko – Beskydy. Území Mikroregionu Frýdlantsko – Beskydy je shodné s územím 

MAS Frýdlantsko – Beskydy. V roce 2019 se tato spolupráce prohloubila a byl vytvořen společný dotační 

program „V Beskydech to žije“, jehož cílem je zlepšit společenský život v obcích, posílit vzájemnou 

spolupráci obyvatel v regionu, zlepšit ochranu přírodního a kulturního dědictví, zachovat a obnovit 

tradice a podpořit regionální produkci. 

Obce na území MAS od roku 2020 vzájemně spolupracují v rámci Regionu Beskydy (Euroregion 

Beskydy), které se stalo partnerem pro obdobná sdružení na slovenské a polské straně pro vytvoření 

mezinárodního společenství Euroregion Beskydy. Součástí Euroregionu Beskydy na české straně je 

celkem 7 sdružení. 

Některé obce MAS spolupracují se svými partnerskými obcemi i za hranicemi ČR. Tato spolupráce 

slouží především k setkávání občanů, k vzájemnému poznávání, k výměně myšlenek, zkušeností a 
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názorů a k překonávání historicky podmíněných předsudků a nedůvěry. Partnerské obce mají například 

Frýdlant nad Ostravicí, Lhotka, Baška, Čeladná, Ostravice, Janovice a Metylovice.  

Spolupráce probíhá i v rámci členství v SMS ČR, SPOV ČR a SMO ČR. 

Budoucností spolupráce mezi obcemi může být i tzv. „chytrý venkov“.  Chytrý venkov jsou venkovské 

oblasti a komunity, které staví na svých dosavadních přednostech a hodnotách i nových příležitostech 

ve svém úsilí o dosažení zvýšené hodnoty, kde jsou tradiční i rovné sítě zdokonalovány prostřednictvím 

digitálních komunikačních technologií, inovací a lepšího využití znalosti ku prospěchu obyvatel.  

Chytrý venkov je však především o lidech, kteří žijí na venkově a přebírají vlastní iniciativu v hledání 

praktických řešení vedoucích ke změně a k adaptaci na změny v jejich území. Pečlivě se vyvažují cíle z 

pohledu spravedlnosti, efektivity, udržitelnosti, sociálního smíru a potřebnosti v regionu. 

Digitální technologie se používají jen tehdy, když je to vhodné, ne proto, že jsou zrovna módní. Chytrý 

venkov přizpůsobuje digitální technologie, aby lépe sloužily místní komunitě. Chytrý stát zajistí, aby 

venkov mohl tyto technologie aplikovat (vysokorychlostní internet, přijímaní odpovídající legislativy). 

Chytrý venkov je o přemýšlení za hranici obcí. Řada aktivit zahrnuje okolní krajinu, skupiny obcí, malých 

měst a také vazby na velká města. 

Chytrý venkov rovněž znamená podporovat stávající či zakládat nové formy spolupráce a sdružení mezi 

zemědělci a dalšími venkovskými aktéry, obecními správami, soukromým sektorem a občanskou 

společností a také mezi přístupem zdola nahoru a shora dolů. 

MAS má díky své široké členské základně vysoký potenciál síťovat lidi či organizace, sdílet příklady 

dobré praxe a obecně se určitou mírou na chytrém venkově podílet. 

9.5 Závěr 

Všechny obce MAS Frýdlantsko – Beskydy disponují aktivními webovými stránkami, některé z nich 

zveřejňují rychlé informace prostřednictvím FB stránek. Občané jsou informování prostřednictvím 

zpravodajů, mobilního zpravodaje, popř. prostřednictvím dalších aplikací. 

Obce spolupracují nejen prostřednictvím MAS, ale i prostřednictvím Mikroregionu. Spolupráce obcí se 

však v některých oblastech jeví jako nedostatečná – např. sdílení dobré praxe, nerealizují se společné 

projektové záměry apod.  

Dochází i ke spolupráci obou organizací MAS a Mikroregion, a to dotačním titulem „V Beskydech to 

žije“. 
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9. 6 SWOT analýza Informovanost, spolupráce 

Silné stránky Slabé stránky 

Rozvoj meziobecní spolupráce a hledání 
společných řešení v klíčových oblastech 

Nedostatek společných projektových záměrů 

Spolupráce Mikroregionu a MAS Nesdílí se příklady dobré praxe 

Zkušenosti v oblasti přeshraniční spolupráce a 
partnerství 

Nízká úroveň komunitního zapojení obyvatel 

Příležitosti Hrozby 

Spolupráce aktérů v rozvoji území Nezájem ze strany obcí o vzájemnou spolupráci 

Chytrý venkov v rozumné míře  

Rozvoj přeshraniční spolupráce  

Rozvoj vzájemné komunikace a koordinace 
činností na úrovni obcí 

 

Využití finančních prostředků z EU jiných 
dotačních zdrojů 
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10 Bezpečnost 

10. 1 Policie a kriminalita 

V Moravskoslezském kraji bylo v roce 2019 zjištěno 23 846 trestných činů. Index kriminality v roce 2019 

byl 193,3 (index kriminality je počet trestných činů na deset tisíc obyvatel). Podle indexu kriminality 

obsadil Moravskoslezský kraj pomyslné 11 místo ze 14 krajů. Objasněnost trestných činů je 52 %. 

V rámci celé České republiky bylo zjištěno dohromady 198 839 trestních činů. Objasněnost byla 47 %.  

Z hlediska skladby kriminality převažuje v Moravskoslezském kraji v porovnání s celou ČR páchání 

zejména majetkové trestné činnosti. 

Mezi nejsilněji působící, tzv. prokriminogenní faktory v Moravskoslezském kraji patří zejména vyšší 

nezaměstnanost ve vybraných regionech a zadluženost obyvatelstva, vysoký počet sociálně 

vyloučených lokalit nebo vliv příhraničních oblastí.  

Aktuální data o kriminalitě publikuje Otevřená společnost, o. p. s. na webu www.mapakriminality.cz, 

kde jsou data Policie ČR o trestné činnosti zpřístupněna snadnou formou pomocí indexu kriminality. 

Obrázek 25 – Mapa kriminality ČR podle krajů, leden–prosinec 2019 

Zdroj: www.mapakriminality.cz, Projekt Otevřené společnosti, o. p. s. 

Podle indexu kriminality je v Moravskoslezském kraji nejvyšší kriminalita v okrese Ostrava – město, 

následují okres Karviná, okres Bruntál, okres Nový Jičín, okres Frýdek – Místek a okres Opava. 

Na celkovém počtu 2 837 zjištěných trestných činů v okrese Frýdek – Místek v roce 2019 převažují tzv. 

zbývající trestné činy o počtu 1 954. Další významnou skupinu trestných činů představuje řízení pod 

vlivem - 265, fyzické útoky - 144, krádeže jízdních kol - 113 a krádeže věcí z automobilů - 107. 
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Obrázek 26 – Mapa kriminality ČR podle krajů, leden–prosinec 2019 

Zdroj: www.mapakriminality.cz, Projekt Otevřené společnosti, o. p. s. 

Na území MAS Frýdlantsko – Beskydy se nachází služebna státní policie ve Frýdlantu nad Ostravicí, 

která zajišťuje bezpečnost v 10 ze 13 členských obcí. Bezpečnost na území obcí Baška, Metylovice a 

Lhotka je zajišťována prostřednictvím Obvodního oddělení Police ČR v Palkovicích, které se nachází 

mimo území MAS. 

Území MAS Frýdlantsko – Beskydy z. s. spadá tedy do dvou obvodních oddělení Frýdlant nad Ostravicí 

a Palkovice. Služební obvod obvodního oddělení PČR Frýdlant nad Ostravicí má rozlohu přibližně 306 

km2 a zahrnuje 10 obcí s cca 24.000 obyvatel a služební obvod obvodního oddělení PČR Palkovice má 

rozlohu přibližně 120 km2 a zahrnuje 6 obcí s cca 15 000 obyvatel. Obě obvodní oddělení jsou v 

kontaktu s představiteli jednotlivých obcí a snaží se vzájemně řešit problematické situace. Nejčastější 

jsou problémy s dopravou a dále trestnou činností. Policie ČR se potýká s personálním nedostatkem a 

nižší schopností nastalé situace řešit, proto se obce individuálně snaží pomoci si samy. Některé si samy 

pořídily kamerový systém nebo také radarové zařízení pro zmírnění dopravních přestupků. 

Připravované projekty se vždy řeší ve vzájemné spolupráci. 

V oblasti prevence kriminality jsou na celém území na každý kalendářní rok plánovány aktivity, které 

jsou zaměřeny na širokou oblast obyvatel obce: předškolní zařízení, školské zařízení, senioři. V 

mateřských školách probíhají besedy s dětmi, ukázky pomůcek používaných policisty, ukázky výcviku 

služebních psů apod. Na základních školách jsou besedy zaměřeny na patologické jevy, jako je šikana, 

záškoláctví a závislosti.  

Na odboru sociálních věcí Městského úřadu ve Frýdlantu nad Ostravicí je zřízena funkce kurátora pro 

děti a mládež, který se zabývá mládeží s výchovnými problémy a trestnou činností. Při výkonu činnosti 

v terénu (zajištění dětí, které jsou na útěku, aj.) spolupracují složky Policie ČR s pracovníky sociálně 

právní ochrany dětí a kurátory, řeší problematiku sociálně nepřizpůsobivých občanů. Cílem práce 

odboru sociálních věcí je především prevence před sociálním vyloučením. 

V obvodním oddělení Frýdlant nad Ostravicí bylo během roku 2019 spácháno celkem 284 trestných 

činů, z nichž bylo objasněno 67 %. Index kriminality je 130,2, kdy nejvíce převažuji všechny zbývající 

činy 171, dále následuje řízení pod vlivem 46, krádeže kol 12 a fyzické útoky 13. 

V obvodním oddělení Palkovice bylo během roku 2019 spácháno celkem 86 trestních činů, z nichž bylo 

objasněno 55 %. Index kriminality je 59,5, kdy nejvíce převažují všechny zbývající činy 59, dále 

následuje řízení pod vlivem 10 a krádeže věcí z automobilů 5. 

Územní  Index 
Odbor kriminality   
Ostrava – město 302,7 
Karviná 178,3 
Bruntál 168,4 
Nový Jičín 144,9 
Frýdek-Místek 132,5 
Opava 130,1 
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Obrázek 27 – Mapa kriminality ČR podle obvodních oddělení, leden–prosinec 2019 

Zdroj: www.mapakriminality.cz, Projekt Otevřené společnosti, o. p. s. 

Ve srovnání se sousedními obvodními odděleními byl index kriminality v roce 2019 nejvyšší na území 

Frýdku-Místku. Nejmenší kriminalita je v obvodním oddělení Palkovice.  

Graf 20 – Vývoj indexu kriminality v obvodních odděleních Frýdlant nad Ostravicí a Palkovice 

Zdroj: www.mapakriminality.cz, Projekt Otevřené společnosti, o. p. s. 

Dle vývoje indexu kriminality v obou obvodních odděleních lze sledovat, že počet trestné činnosti 

v letech klesá a až v roce 2019 lze vidět opět jeho mírný nárůst. Na území obvodního oddělení Palkovice 

je index kriminality poloviční oproti obvodnímu oddělení ve Frýdlantu nad Ostravicí.  

Na území MAS Frýdlantsko-Beskydy si obec Baška nově zřídila městkou policii. Obec Kunčice pod 

Ondřejníkem má uzavřenou Veřejnoprávní smlouvu s Městem Frenštát pod Radhoštěm o zajištění 

služeb jejich městské policie na území obce. V ostatních obcích městská policie nepůsobí. 

Město Frýdlant nad Ostravicí má v plánu dle svého strategického plánu na období 2016–2025 zřídit 

městský kamerový dohlížecí systém (v roce 2020 byly ukončeny první dvě etapy, třetí bude následovat 

v dalších letech) a po roce 2021 zřídit městskou policii. Zřízení městské policie by uvítala většina obcí 

na území MAS.  

Obvodní Index 
Oddělení kriminality   
Frýdek-Místek 195,8 
Frýdlant nad Ostravicí 130,2 
Frenštát pod Radhoštěm 125,8 
Nošovice 97,4 
Brušperk 81,7 
Palkovice 59,2 
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10. 2 Sbor dobrovolných hasičů 

Na území MAS Frýdlantsko – Beskydy z.s. působí Hasičský záchranný sbor Moravskoslezského kraje se 

sídlem v Ostravě, který je tvořen 6 územními odbory. Území MAS Frýdlantsko – Beskydy z.s. patří do 

územního odboru Frýdek – Místek, hasebního obvodu Hasičské stanice Frýdek – Místek. 

Pro účely plošného pokrytí území ČR JPO se dle operační hodnoty dělí JPO do šesti kategorií, JPO I až 

JPO VI. 

Téměř ve všech obcích na území MAS se nachází jednotky požární ochrany. Největší zastoupení má 

kategorie JPO III a JPO V. Zastoupení kategorie JPO III je v obcích Baška, Čeladná, Janovice, Kunčice pod 

Ondřejníkem, Staré Hamry a Metylovice. Jednotka JPO V je jednotkou sboru dobrovolných hasičů 

obce, která zabezpečuje výjezd družstva o zmenšeném početním stavu. Tyto jednotky jsou v obcích 

Baška, Frýdlant nad Ostravicí (část Lubno, Nová Ves), Lhotka, Malenovice, Pržno a Pstruží a v Janovicích 

(část Bystré). Ve Frýdlantu nad Ostravicí a Ostravici je jednotka požární ochrany JPO II. V obci Bílá není 

jednotka požární ochrany a v případě potřeby zajišťuje ochranu jednotka sboru dobrovolných hasičů 

z obce Staré Hamry.  

Tabulka 39 - Jednotky požární ochrany na území MAS Frýdlantsko – Beskydy z. s. 

Název obce 
Druh jednotky požární 

ochrany (1–6) 
SDH 

Baška 
JPO III SDH Baška 
JPO V SDH Hodoňovice 

neaktivní SDH Kunčičky u Bašky 
Bílá - - 
Čeladná JPO III/1 SDH Čeladná 

Frýdlant nad Ostravicí 
JPO II/1 SDH Frýdlant nad Ostravicí 
JPO V SDH Lubno 
JPO V SDH Nová Ves 

Janovice 
JPO III/1 SDH Janovice 

JPO V SDH Bystré 
Kunčice pod Ondřejníkem JPO III SDH Kunčice pod Ondřejníkem 
Lhotka JPOV SDH Lhotka 
Malenovice JPO V SDH Malenovice 
Metylovice JPO III/1 SDH Metylovice 
Ostravice JPO II/1 SDH Ostravice 
Pržno JPO V SDH Pržno  
Pstruží JPO V SDH Pstruží 
Staré Hamry JPO III/1 SDH Staré Hamry 

Zdroj: vlastní zpracování, http://sdh-metylovice.info/2018/01/30/rozdeleni-jednotek-pozarni-ochrany-do-kategorii-aneb-co-je-to-jpo-i-az-

vi/ 

10. 3 Závěr 

V oblasti bezpečnosti je největším problémem na území MAS Frýdlantsko-Beskydy majetková trestná 

činnost, která zatěžuje obce s vyšším turistickým ruchem. Dochází zde k vykrádání aut, krádeží kol 

apod. Velkým problémem jsou dopravní přestupky, obzvláště v obcích, které protíná silnice I/56 

vedoucí na Slovensko a jsou turistickým cílem. Připravované projekty v rámci prevence kriminality se 

primárně zaměří na tyto problémy. V oblasti majetkové trestné činnosti by situaci pomohly řešit 

kamerové systémy instalované na nejproblémovějších místech. Dopravní přestupky by pomohly řešit 

kamery se záznamem SPZ.  

V rámci prevence kriminality, kterou jednotlivé obce provádějí, jsou činnosti se zaměřením na děti a 

mládež a problémy s alkoholem a drogami jako potencionální hrozba. 

http://sdh-metylovice.info/2018/01/30/rozdeleni-jednotek-pozarni-ochrany-do-kategorii-aneb-co-je-to-jpo-i-az-vi/
http://sdh-metylovice.info/2018/01/30/rozdeleni-jednotek-pozarni-ochrany-do-kategorii-aneb-co-je-to-jpo-i-az-vi/
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Ve všech obcích, kromě obce Bílá, působí sbory dobrovolných hasičů, přičemž největší zastoupení má 

JPO III a JPO V. Pouze ve městě Frýdlant nad Ostravicí a Ostravici je jednotka požární ochrany JPO II. 

Řada hasičských sborů se však potýká s nedostatečným vybavením a infrastrukturou potřebnou pro 

svoji činnost. 

10. 4 SWOT analýza Bezpečnost 

Silné stránky Slabé stránky 

Bezpečný region 
Nedostatečná bezpečnostní opatření zejména 
na veřejných prostranstvích, absence městské 
policie 

Aktivní jednotky dobrovolných hasičů Nedostatečné pokrytí kamerovým systémem 

Forenzní značení kol 
V některých obcích nedostatečné nebo 
zastaralé vybavení a objekty dobrovolných 
hasičů 

Velmi dobrá vybavenost JPO II ve Frýdlantu nad 
Ostravicí 

Nízká prevence sociálně patologických jevů 

 
Velká členitá rozloha ORP, těžká dostupná místa 
(Bílá) 

Příležitosti Hrozby 

Vytvoření obecní policie a její využití větším 
počtem obcí pro území MAS 

Výskyt kriminality a vandalismu 

Aktivní spolupráce obcí Růst sociálně patologických jevů 

Rozvoj vybavenosti a dostupnosti 
integrovaného záchranného systému a 
jednotlivých hasičských sborů 

Nárůst kriminality vlivem zhoršené ekonomické 
situace obyvatel 

Osvěta v oblasti finanční gramotnosti  

Aktivity vedoucí k prevenci kriminality  

Zlepšení ochrany proti kriminalitě, vandalismu a 
sociálně patologickým jevům, např. kvalitním 
pokrytím území kamerovým systémem 

 

Využití finančních prostředků z EU jiných 
dotačních zdrojů 
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11 Cestovní ruch 

Česká republika se z pohledu cestovního ruchu člení na 15 turistických regionů, které se dále dělí na 

turistické oblasti. Území MAS Frýdlantsko – Beskydy z. s. je součástí turistického regionu Severní 

Morava a Slezsko, který je dále rozdělen na šest turistických oblastí: Jeseníky, Opavské Slezsko, 

Ostravsko, Těšínské Slezsko, Poodří – Moravské Kravařsko a Beskydy – Valašsko. Území MAS 

Frýdlantsko – Beskydy náleží do turistické oblasti Beskydy – Valaško, jejíž rozvoj, propagaci a prezentaci 

zajišťuje Destinační management turistické oblasti Beskydy-Valašsko, o.p.s., který byl založen v roce 

2011. 

Turistická oblast Beskydy – Valašsko vyniká zejména malebností přírody, horami a folklórem. Nádherná 

příroda s horskými masivy a malebnými údolími nabízí ideální podmínky pro strávení dovolené. Na 

území MAS Frýdlantsko – Beskydy se nachází řada nejrozsáhlejších chráněných krajinných oblastí České 

republiky, nabízející řadu přírodních rezervací a přírodních památek. Nádherná příroda Beskyd vybízí 

k rozmanitým sportovním aktivitám a příjemnému odpočinku. 

Do části MAS Frýdlantsko – Beskydy z. s. zasahuje Chráněná krajinná oblast Beskydy. Rovněž zde byly 

vyhlášeny dvě evropsky významné lokality, a to Beskydy a Řeka Ostravice. Na území MAS Frýdlantsko 

– Beskydy zasahuje chráněné území za účelem ochrany ptáků, a sice ptačí oblast Beskydy. 

Na území MAS Frýdlantsko – Beskydy se nachází 21 maloplošných zvláště chráněných území, a to přímo 

v CHKO Beskydy nebo v její blízkosti. Nejvíce je vyhlášeno přírodních rezervací. Tou největší přírodní 

rezervací podle rozlohy je Smrk, který se nachází na území obcí Ostravice a Čeladná, a měří 340 ha. 

K nejdříve vyhlášeným přírodním rezervacím patří Mazácký Grúnik a přírodní rezervace V Podolánkách. 

Přírodních památek bylo na vymezeném území vyhlášeno šest. Tou nejstarší je Koryto řeky Ostravice. 

Na území MAS Frýdlantsko – Beskydy byly vyhlášeny tři národní přírodní rezervace, a to NPR Kněhyně 

– Čertův Mlýn, Mazák a Salajka. 

11. 1 Dostupnost Beskyd 

Beskydy jsou vyhledávaným místem lyžařů, cyklistů a turistů. Návštěvníci se mohou dopravit jednak 

vlastním automobilem nebo standardními linkami veřejné dopravy. V zájmovém území je také 

provozována linka na Lysou horu, která má zpřístupnit tuto horu osobám se sníženou pohyblivostí, 

jinými zdravotními obtížemi či méně zdatným turistům. Tato linka je v provozu zhruba od půlky května 

do konce září.  Dále jsou provozovány skibusy. Cyklobusy provozovány nejsou. Tyto autobusy zajišťují 

přepravu v sezóně, denně nebo o víkendech. Doba odjezdu a příjezdu je přizpůsobena obvyklým 

potřebám návštěvníků. 

11. 2 Aktivity na území MAS Frýdlantsko-Beskydy 

Pěší a cyklo trasy, naučné stezky 

Území MAS, zejména jeho hornatější část, je protkáno poměrně hustou sítí pěších tras Klubu českých 

turistů a cyklotras. Značení tras, ať už pěších, cyklistických, cykloturistických nebo lyžařských, zajišťuje 

Klub českých turistů. 

Turistické značení je provedeno ve čtyřech barvách a každá z nich má svou symboliku: 

• Červené – dálkové nebo hřebenové trasy 

• Modré – významnější trasy 

• Zelené – místní trasy 

• Žluté – krátké trasy, spojovací cesty, zkratky 
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Tabulka 40 - Přehled hlavních turistických tras 

Červené Zelené 
Ostravice – Horní Čeladná 17 km 
Ostravice – Lysá hora 8,5 km 

Mezivodí – Podolánky 9,5 km 
Ústí Poledňany – Staré Hamry 9,5 km 
Bílý kříž – Bílá 11 km 

Modré Žluté 
Kunčice pod Ondřejníkem – Ostravice 10 km 
Bílá – Samčanka 6,5 km 
Samčanka – Smrk sedlo 8 km 
Pražmo – Travný 7 km 
Šance hráz – Bílý kříž 11,5 km 
Okruh Metylovická hůrka 25,5 km 
Gruň, Švarná Hanka – Konečná 5km 
Frýdlant nad Ostravicí – Skalka 7 km 

Podolánky – Velký potok 8 km 
Smrk sedlo – Šance hráz 5,5 km 
Nová Dědina – Opálená 6 km 
Staré Hamry - Bílý kříž 11 km 
Šance hráz - Lysá hora 7 km 

Zdroj: http://krasybeskyd.cz/Trasy.htm, vlastní zpracování 

Územím MAS Frýdlantsko – Beskydy vede řada značených cyklotras, a to převážně čtvrté třídy. 

Převažují cyklotrasy se střední a vysokou náročností. Pro rozvoj cestovního ruchu má zásadní význam 

další rozvoj Beskydské cyklostezky č. 59, která má spojovat Ostravu a Beskydy, a ještě není plně 

propojena. V okolí cyklostezky se nacházejí rovněž dvě dobíjecí stanice pro elektrokola, odpočinková 

místa a občerstvení.  

V obci Bílá se nachází Bikepark v délce 5,5 km. K dispozici je tu několik různě náročných tras, na jejichž 

start se dostanete lanovkou. Během jízdy dolů jsou prudké zatáčky i různě obtížné skokanské prvky.  

Specifickým druhem tras jsou naučné stezky, které si kladou za cíl vzdělávat, resp. přinést lidem, kteří 

místem procházejí, určitý typ informací. Využívány jsou k tomuto účelu nejčastěji informační panely 

nebo tištěné brožury. Naučné stezky jsou zpravidla značeny pásovými značkami nebo speciálními 

značkami pro naučné stezky, tj. bílým čtvercem s úhlopříčným zeleným pruhem. Na území MAS 

Frýdlantsko – Beskydy je vedena celá řada naučných stezek pro pěší i cyklisty, které se věnují nejčastěji 

přírodním zajímavostem a historii kraje.  

Tabulka 41 - Nejvýznamnější naučné stezky 

Název Začátek Konec 
Délka 
(km) 

Téma 
Typ 

stezky 

Zbojnický 
chodník 

(Medvědí 
stezka) 

Bílá – 
horní 

lanová 
stanice 

Bílá – dolní 
lanová 
stanice 

3,0 

Obrázky pro děti s poučeními. 
Procházka rodičů s dětmi různého věku, 
včetně kočárků. 
https://www.skibila.cz/leto/rodiny-s-
detmi/ 

Pro 
pěší 

Pašerácká 
stezka 

Bílá – 
horní 

lanová 
stanice 

Bílá – dolní 
lanová 
stanice 

1,6 

Jedinečná dětská ferrata (jištěná cesta) 
v ČR. Zábavná stezka plná průlezek, 
visutých mostů zajímavých míst, skrýší. 
Trasa vhodná pro: pěší turisty, rodiny s 
dětmi bez kočárku 
https://www.skibila.cz/leto/rodiny-s-
detmi/ 

Pro 
pěší 

Kamenec – 
Beskydy 

Frýdlant 
nad 

Ostravicí 
Lubno 2,0 

Historie, ekologie, zoologie, botanika, 
geologie a geomorfologie 

Pro 
pěší 

Lysá hora 
– Beskydy 

Ostravice Malenovice 16,5 Přírodní zajímavosti a historie kraje 
Pro 

pěší a 
cyklisty 
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Název Začátek Konec 
Délka 
(km) 

Téma 
Typ 

stezky 
Grůň – Bílý 

Kříž – 
Beskydy 

Staré 
Hamry 

Bílý Kříž 10,5 Přírodní zajímavosti a historie kraje 
Pro 

pěší a 
cyklisty 

Obrázková 
cesta na 

javořinu – 
Beskydy 

Staré 
Hamry 

Staré 
Hamry 

1,5 Obrázky pro děti s poučeními 
Pro 
pěší 

Lesní 
stezka 

Vyhlídka 

Frýdlant 
nad 

Ostravicí 

Frýdlant 
nad 

Ostravicí 
- 

Naučná stezka obsahuje nejen 

edukativní prvky, ale také odpočinková 

místa včetně laviček, prostor pro 

vzdělávání pod širým nebem a drobné 

herní a posilovací prvky 

Pro 
pěší 

Včelařská 
naučná 
stezka 

Baška Baška 0,06 

Naučná stezka skládající se z 6 panelů a 

odpočinkového místa 

www.medovydvur.cz 

Pro 
pěší 

Turistické 
stezky Po 

medvědích 
tlapkách 

Stezky obcemi 
Ostravice, Čeladná, 

Malenovice, Kunčice 
pod Ondřejníkem, 

Frýdlant nad Ostravicí 

Trasy 
o 

délce 
cca 
15 
km  

stezky pod nejvyššími vrcholy Beskyd se 
mohou rodiny s dětmi vydat společně s 
6 zvířátky, která jsou maskoty 
jednotlivých tras 
https://www.pomedvedichtlapkach.cz 

Pro 
pěší 

Beskydská 
pivní 

stezka 

Ostravice, Kunčice pod 
Ondřejníkem, Frýdlant 

nad Ostravicí 

Trasy 
o 

délce 
4 – 
48 
km 

Beskydská pivní stezka vede malebnou 
krajinou mezi kopečky a údolími tohoto 
pohoří. Stezka propojuje malé i velké 
pivovary, kdy je možné na výletech po 
Beskydech navštívit místní pivovary, 
ochutnat a poznat způsob přípravy 
mnoha druhů piv. 

Pro 
pěší a 

cyklisty 

Zdroj: https://www.msk.cz/assets/temata/publikace/naucne_stezky.pdf, vlastní zpracování 

Zajímavým turistickým cílem je rozhledna nebo vyhlídkové místo, odkud je možno pozorovat a 

obdivovat krásu Beskyd. 

Tabulka 42 - Rozhledny a vyhlídková místa 

Název Odkaz 

Lysá hora http://www.beskydy-info.cz 

Rozhledna u Holáňů http://www.ms-dovolena.cz/przno/13_56884_rozhledna-u-holanu/ 

Rozhledna Sůkenická 
(Čarták) 

http://www.na-rozhledny.cz/cartak 

Rozhledna Beskydské 
rehabilitační centrum 

http://www.krasybeskyd.cz/rozhledny/BRC.htm 

Zdroj: Turistické weby 

Areály sjezdového lyžování a běžecké trasy 

Vhodné geografické podmínky vytvářejí ideální podmínky pro lyžování a běžkování. Řada lyžařských 

areálů byla v uplynulých letech modernizována. Zlepšují se odbavovací systémy, rozšiřují se nabídky 

služeb, jako je možnost stravování, lyžařských škol, půjčoven, případně bydlení. Areály jsou vybavovány 

zasněžovací technikou. Jedná se však především o menší lyžařské areály. Největší a nejznámější 

lyžařský areál v Beskydech je Ski areál na Bílé.  

  

http://www.medovydvur.cz/
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Tabulka 43 - Přehled nejvýznamnějších středisek pro sjezdové lyžování 

Název Místo Web 

Ski Mezivodí u Bílé Bílá http://www.skimezivodi.cz 

Lyžařský areál Kociánka Čeladná http://www.lkkocianka.cz/ 

Lyžařské středisko P.O.M.A. 
Malenovice 

Malenovice http://www.chatapoma.cz/ 

Ski-Malenovice Malenovice http://www.skimalenovice.cz 

Ski areál Opálená Pstruží https://www.areal-opalena.cz/ski-areal 

SKI Bílá Bílá https://www.skibila.cz/zima/aktualni-stav/ 

Ski Park Gruň Staré Hamry https://www.skipark-grun.cz/lyzovani/ 
Zdroj: weby jednotlivých středisek 

Přímo na Lysé hoře byla od roku 1950 do roku 2000 v provozu sjezdovka o délce 1 320 m přesně 50 let. 

Pak zasáhla CHKO Beskydy a sjezdovka byla uzavřena.   

Tabulka 44 - Přehled nejvýznamnějších lyžařských běžeckých tras a areálů 

Název Popis trasy Web Poznámka 

Lysohorská 
běžecká magistrála 

Trasa A (8 km): Vrchol 
Lysé hory – Zimný – 
Papežov 
Trasa B (13,3 km): 
Vrchol Lysé hory – 
Zimný – Labažky – 
Ivančena – 
Malenovický kotel – 
Albínovo náměstí 
Trasa C (6,4 km): Vyšní 
Mohlenice - Ježanky - 
Morávka - Bílý kříž 

http://www.lysa-hora.cz 
Strojově 
upravované 
trasy 

Lyžařské běžecké 
tratě v oblasti Bílá – 
Staré Hamry 

Trasa č. 1 (červená 
stopa) Bílá-Staré 
Hamry – Bílá (33,2 km) 
Trasa č. 2 (modrá 
stopa) 
Bílá – Mezivodí – Bílá + 
osvětlený okruh v obci 
Bílá (19,8 km) 
Trasa č. 3 (žlutá stopa) 
Bílá – sedlo pod 
Bobkem – Bumbálka – 
Bílá (21 km) 

https://www.skibila.cz/zima/bezecke-
trate/ 

Strojově 
upravované 
trasy 

Lyžařské běžecké 
trasy ve sportovně 
rekreačním areálu 
Ostravice 

Trasy (420 m – 3 400 
m) vedou golfovým 
areálem u obce 
Ostravice.  

http://www.ostravice-golf.cz 
Strojově 
upravované 
trasy 

SnowArénaČeladná 

Modrá stopa  - 5,19 
km 
Červená stopa – 5,68 
km 
Žlutá stopa – 4,65 km 

http://www.ski-
celadna.cz/cs/bezecke-trate 

Strojově 
upravované 
trasy 

Zdroj: http://beskydska-magistrala.msregion.cz/zima/, vlastní zpracování 

Příležitostmi, jak zatraktivnit celou oblast v období zimy, jsou projekty vedoucí k rozšíření stávajících 

sjezdovek a zkvalitnění vybavení současných sjezdovek (vleky), nebo projekty, které umožní využití 

http://www.chatapoma.cz/
http://beskydska-magistrala.msregion.cz/cz/zima/lysohorska-bezecka-magistrala-13766/#3a
http://beskydska-magistrala.msregion.cz/cz/zima/lysohorska-bezecka-magistrala-13766/#3b
http://beskydska-magistrala.msregion.cz/cz/zima/lysohorska-bezecka-magistrala-13766/#3c
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letní infrastruktury pro zimní využití a zimní pro letní, např. cyklostezek pro běžkařské trasy nebo 

sportovních hřišť pro bruslení, aktivity pro rodiny s dětmi či budováním naučných stezek. Rozvojové 

projekty je však potřeba realizovat s ohledem na zachování přírody pro další generace. 

Aktivity zaměřené na rodiny s dětmi  

• Ostravice: 

− Horské lanové centrum Opičárna – horské lanové centrum na Ostravici – čtyři trasy 

s různou obtížností, vertikální překážky a nízké lanové bludiště, http://www.opicarna.cz 

• Bílá 

− Dětský letní park na Bílé – cca 30 atrakcí pro děti. Nejmenší zde například ocení obří 

pískoviště s herními prvky, větší mohou vyzkoušet lanová centra, tubingové dráhy či 

bungee trampolíny. V dětském letním parku pravidelně probíhají animační programy pro 

děti. V areálu funguje též půjčovna kol, elektrokol a koloběžek, 

https://www.skibila.cz/leto/rodiny-s-detmi/ 

− Zbojnický chodník (Medvědí stezka) – délka trasy 3 km 

− Pašerácká stezka – délka trasy 1,6 km 

• Čeladná 

- Boboffka – bobová hora v masívu hory Malá Stolová v chráněné krajinné oblasti Beskydy, 

délka necelý kilometr z výšky 620 mn, https://boboffka.cz/ 

Golf 

Na území MAS Frýdlantsko – Beskydy se nachází dvě golfová hřiště, a to v Čeladné a Ostravici. 

- Prosper Golf Resort Čeladná – součástí resortu jsou dvě mistrovská osmnáctijamková 

hřiště s klubovnou, bohatým zázemím pro golfisty. Resort nabízí širokou škálu služeb, 

včetně kryté haly se dvěma simulátory s plným pohybem, oboustranného dojezdu, 

prostorného putování greenu, krátké hrací plochy včetně štípání zeleně s bunkry na trénink 

písku i trávy a restaurační zařízení, http://www.golfresortceladna.cz/en/ 

- Golf club Ostravice – jedná se o mistrovské golfové hřiště, s osmnácti jamkami. Dále nabízí 

krytý driving range, rozsáhlé cvičné plochy chip a putt a restaurační zařízení,  

www.golf-ostravice.cz 

Koupání 

- Vodní nádrž Baška – celková zatopená plocha je 33 hektarů. S pláží nádrže Baška sousedí 

kemp, kde je možnost občerstvení, dvě hřiště s umělým povrchem, dvě na plážový volejbal, 

kuželky, dětské houpačky, pískoviště a pro milovníky vodních sportů slouží půjčovna loděk 

a vodních kol. Nádrž je i vyhledávaným místem pro rybolov. Okolí nádrže a kempu skýtá 

rozsáhlé možnosti pro pěší, cyklo i moto turistiku. Vrcholy Moravskoslezských Beskyd jsou 

vzdáleny cca 7 km. 

- Koupaliště Sluníčko, Ostravice, https://relax.sepetna.cz/koupani/koupaliste 

- Koupaliště ve Frýdlantě nad Ostravicí, http://kotelna.net/kotelna/koupaliste 

Hipoturistika 

V současné době na území MAS neexistuje žádná hipostezka značená metodou Klubu českých turistů. 

Na území MAS najdeme tyto jízdárny: 

− Jízdárna Malenovice – jízdy na koních v terénu nebo na kolbišti, občerstvení, 

http://www.jizdarna-malenovice.cz 

− Prosper Horse ranch na Čeladné – jízdárna, výuka jízdy na koni, projížďky na koni 

s doprovodem, vodění na koni, jezdecká školička, http://www.prosper-ranch.cz 

− Společenské a ekologické centrum Muchovice, Ostravice – projížďky na Huculských koních, 

https://www.muchovice.cz/ 

http://www.opicarna.cz/
https://www.skibila.cz/leto/rodiny-s-detmi/
https://boboffka.cz/
http://www.golfresortceladna.cz/en/
https://relax.sepetna.cz/koupani/koupaliste
http://kotelna.net/kotelna/koupaliste
https://www.muchovice.cz/
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− Jízdárna YDYKSEB, Frýdlant nad Ostravicí – krytá jízdárna, jezdecký klub formou 

odpoledního kroužku pro děti, stáje, výuka jízdy na koni, pořádání příměstského táboru, 

https://www.ydykseb.cz/jizdarna-frydlant-nad-ostravici 

Na území MAS Frýdlantsko – Beskydy se nabízí i adrenalinové vyžití: 

− Aeroklub Frýdlant nad Ostravicí, Frýdlant nad Ostravicí – lety motorovým letounem, 

větroněm a motorovým kluzákem, seskoky s padákem, http://www.akfrydlant.cz 

− Paragliding klub VŠB Ostrava, Kunčice pod Ondřejníkem – základní i seznamovací kurzy 

létání, tandemové lety, startoviště v blízkosti vrcholu Skalka, http://www.pghnizdo.cz/ 

Součástí sportovního života jsou také různé sportovní akce, závody a turnaje, z nichž 

k nejvýznamnějším patří: 

• Beskydská sedmička -  https://www.beskydskasedmicka.cz/b7/ 

• LH24 - https://www.lh24.cz/lh24/ 

• Bike Čeladná -  http://www.bikeceladna.cz 

• Frýdlantský duatlon - https://www.frydlantskyduatlon.cz/zavod/ 

• Noční přechod Lysá hora – Velký Javorník, http://www.pohorskajednota.cz/prechod.html 

11. 3 Památky a zajímavosti 

Na území MAS Frýdlantsko – Beskydy se nenachází velké hrady a zámky. Dochovaný Lovecký zámeček 

v Bílé slouží jako ubytovací zařízení. Příležitostně je přístupná Hubertova chata (zámeček). V obci 

Ostravice se nachází Srub Petra Bezruče, který získalo Slezské zemské muzeum jako součást dědictví 

po básníku Petru Bezručovi. Obytná část srubu byla ponechána v původní podobě i se zařízením 

interiéru, který si Bezruč sám navrhl. V přilehlém dřevníku byla v roce 1983 zbudována expozice s 

názvem Krajem Petra Bezruče. 

U většiny památek, které v minulosti sloužily jako zámečky, hrádky či tvrze je možno v současné době 

shlédnout pouze terénní náznaky. Tato místa jsou předmětem zájmu „dobrodruhů“, kteří v přírodě 

hledají stopy těchto objektů. Návštěvníci mohou shlédnout řadu dřevěných kostelíků, kaplí a stavení, 

které jsou zpravidla veřejnosti volně přístupné nebo s předchozí domluvou. Na území MAS se dále 

nachází řada památek místního významu.  

Na území MAS se dále nachází technotrasa, což je stezka technických atraktivit Moravskoslezského 

kraje, která zahrnuje nejen památky průmyslové revoluce. Jedná se o technotrasu Po stopách 

frýdlantské litiny a smaltu, která zahrnuje komentovanou prohlídku a návštěvu Galerie litiny a smaltu, 

Dílny uměleckého smaltu, Slevárnu Beskyd a návštěvu míst ve městě spjatých s litinou a smaltem.  

Tabulka 45 - Nejvýznamnější objekty dřevěné architektury 

Název Místo Odkaz Poznámky 

Dřevěný kostel sv. Bedřicha Bílá 

http://www.obecbila.cz/o
bec-7/pametihodnosti-a-
zajimavosti/dreveny-
kostel-sv-bedricha-
22cs.html 

V době konání 
bohoslužeb. 

Kaple sv. Cyrila a Metoděje na 
Hlavaté 

Bílá 

http://www.obecbila.cz/o
bec-7/pametihodnosti-a-
zajimavosti/kaple-sv-
cyrila-a-metodeje-na-
hlavate-24cs.html 

Okolí kaple 
celoročně 

přístupné, kaple 
nikoliv. 

http://www.akfrydlant.cz/
http://www.pghnizdo.cz/
https://www.beskydskasedmicka.cz/b7/
http://www.bikeceladna.cz/
https://www.frydlantskyduatlon.cz/zavod/
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Název Místo Odkaz Poznámky 

Kaple Nejsvětější Panny Marie 
na Čeladné 

Čeladná 

http://m.rk-farnost-
celadna.cz/o-
farnosti/kaplicka-npm-v-
brc-v-celadne/ 

V areálu 
Beskydského 

Rehabilitačního 
Centra – volně 
přístupná. Do 

kaple je možno 
vstoupit během 

konání bohoslužeb. 

Čeladná 
kaple svatého Cyrila a Metoděje 
u pramene Cyrilky 

Čeladná 

https://www.mistopisy.cz
/pruvodce/body-
zajmu/903/drevena-
kaple-sv.-cyrila-a-
metodeje-u-celadne/ 

Volně přístupná. 

Kostel sv. Prokopa a sv. Barbory 
(Ruský kostelík) 

Kunčice pod 
Ondřejníkem 

https://www.rk-farnost-
celadna.cz/o-
farnosti/kostel-sv-
prokopa-a-barbory-v-
kuncicich-pod-
ondrejnikem/ 

V červenci a srpnu 
otevřen ve středu 
od 15:00-18:00. 

Dále otevřen 
v rámci akce 

Mikroregionu 
Frenštátsko – 

Sedm obcí – Sedm 
dní v týdnu a pak 
od května do října 

v rámci akce 
Otevřené chrámy 
vždy v neděli od 
13:00 – 17:00.  

Kostel Panny Marie na Starých 
Hamrech - Grůni 

Staré Hamry 
http://stare-
hamry.cz/detail-
textu.php?id=382 

Prohlídka po 
telefonické 
domluvě, 

příležitostně se 
konají bohoslužby 

Zdroj: Turistické weby, weby obcí, vlastní zpracování 

Tabulka 46 - Pomníky, mohyly, kostely a pamětní desky 

Název Místo Odkaz 
Skautská mohyla na 
Ivančeně 

Ivančena, Lysá hora http://www.hrady.cz/?OID=5888 

Kostel sv. Josefa Janovice 
https://obecjanovice.cz/html/old/www.obecja
novice.cz/cz/menu/61/zajimavosti/pozoruhod
nosti/kostel-svateho-josefa/index.html 

Zbojník Ondráš, pán Lysé 
Hory (pamětní deska) 

Janovice 
http://www.lysahora.cz/encyklopedie/objekty
1.phtml?id=78423 

Pomník Johna Lennona 
na Smrku 

Smrk http://www.hrady.cz/?OID=11464 

Pomník Maryčky 
Magdonové 

Staré Hamry http://www.hrady.cz/?OID=7949 

Zdroj: Turistické weby, weby obcí, vlastní zpracování 

Dalšími atraktivitami cestovního ruchu v regionu jsou technické zajímavosti. 
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Tabulka 47 - Technické atraktivity, zajímavosti 

Název Místo Odkaz Poznámka 

Bašťanské 
železárny a 
hutě 

Baška 
https://www.baska.cz/novinky-
aktuality/novinky/technicke-pamatky-123 

V 
soukromé

m 
vlastnictví 

Vodní nádrž 
Baška 

Baška http://www.pod.cz/stranka/baska.html 
Volně 

přístupno 

Klauz Čurábka Bílá http://www.hrady.cz/?OID=11443 
Volně 

přístupno 

Maxův klauz Bílá http://www.hrady.cz/?OID=11444 
Volně 

přístupno 

Železárny a 
hutě na 
Čeladné 

Čeladná http://www.hrady.cz/?OID=4042 

Volně 
přístupno, 
nepatrné 
zbytky zdí 

Frýdlantské 
železárny 

Frýdlant 
nad 

Ostravicí 
http://www.hrady.cz/?OID=3788 

Přístupno 
příležitostn

ě, 
zachovalý 

Telekomunikač
ní věž na Lysé 
hoře 

Lysá hora 
http://www.lysahora.cz/encyklopedie/objekty1.pht
ml?id=107691 

Pouze 
exteriér 

Arcibiskupská 
pila 

Ostravice http://www.hrady.cz/?OID=5354 
Nepřístupn

o 

Ostravický 
hamr č. 1 

Ostravice http://www.hrady.cz/?OID=5228 

Volně 
přístupno, 

terénní 
náznaky 

Ostravický 
hamr č. 2 

Ostravice http://www.hrady.cz/?OID=5658 

Volně 
přístupno, 

terénní 
náznaky 

Prženský 
mlýnský náhon 

Pržno http://www.hrady.cz/?OID=5819 
Volně 

přístupno, 
chátrající 

Přehradní 
nádrž Šance 

Staré 
Hamry 

http://www.pod.cz/stranka/sance.html 
Volně 

přístupno 

Zdroj: Turistické weby, vlastní zpracování 

11. 4 Léčebny a wellness 

Beskydy jsou díky mimořádně vhodným klimatickým podmínkám a malebnosti přírody vhodným 

místem pro zařízení, která poskytují zdravotní péči pro léčebné účely a odpočinek. Nejznámější zařízení 

tohoto typu se nachází v Čeladné, dále pak v Ostravici a Metylovicích. Jedná se o Beskydské 

rehabilitační centrum Čeladná, které se stalo vyhlášeným léčebným a rekreačním centrem a které je 

vyhledávané nejen lidmi z Ostravska, ale i z dalších oblastí Moravy a Čech. V Metylovicích se nachází 

Beskydské dětské sanatorium, což je zařízení, které je primárně určeno k léčebným pobytům dětí ve 

věku do 18 let. Jsou zde léčeny děti s onemocněním respiračního a pohybového ústrojí, obezitou, 

nadváhou a s neurologickým onemocněním.  Posledním zmíněným zařízením je Nestátní zdravotnické 

zařízení Hotel Odra v Ostravici, které nabízí rekondiční a wellness péči se zaměřením na pohybové 

ústrojí a dýchací cesty. 

Na území MAS se nachází řada hotelů, které nabízí v rámci svých služeb pro ubytované i případně 

veřejnost (za úplatu) různé wellness služby, jako jsou například sauny, vířivky, masáže a podobně. 
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11. 5 Kongresová turistika 

Specifickou formou cestovního ruchu je kongresová turistika, která je stále oblíbená. V posledních 

letech vznikla řada zařízení přizpůsobených pro tento druh turistiky v celém Moravskoslezském kraji.  

Pro ty, kteří chtějí pořádat školení, semináře, workshopy apod. na území MAS Frýdlantsko – Beskydy 

jsou připraveny služby hotelů a penzionů, které jsou zpravidla dobře vybaveny audiovizuální technikou, 

ozvučením, zatemněním, mohou dále nabídnout cateringové služby a zároveň ubytování pro ty, kteří 

chtějí spojit pracovní část s odpočinkovou a outdoorovou.  

11. 6 Agroturistika 

Agroturistika je forma venkovského cestovního ruchu, kterou provozují zemědělští podnikatelé. 

Specifikem jsou turistické či rekreační pobyty na farmách (statcích, hospodářských usedlostech), kde 

dochází k bezprostřednímu kontaktu s přírodou a autentickou kulturou. Charakteristickými znaky jsou 

aktivní odpočinek, relaxace a poznání atmosféry venkova. Jde o produkt trvale udržitelného rozvoje 

cestovního ruchu. 

Na území MAS Frýdlantsko-Beskydy nabízí agroturistiku např. Bio farma Menšík v Kunčicích pod 

Ondřejníkem a Ing. Jan Kopčák ve Lhotce. 

11. 7 Ubytování 

Pro návštěvníky, kteří se rozhodnou na území MAS Frýdlantsko – Beskydy přenocovat, je připravena 

celá řada typů ubytovacích zařízení. Jedná se o hotely první až čtvrté třídy, penziony, kempy, chatové 

osady, turistické ubytovny a ostatní hromadná ubytovací zařízení. Dle dostupné databáze se počet 

hromadných ubytovacích zařízení na území MAS v čase do roku 2018 víceméně neměnil, až v roce 2019 

došlo především k poklesu hotelů. Nejvíce jsou na území MAS zastoupeny hotely, za nimi následují 

penziony. 

Tabulka 48 – Počet hromadných ubytovacích zařízení na území MAS Frýdlantsko – Beskydy k 31.12 

Ubytovací zařízení 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

Hromadná ubytovací zařízení – hotely, 

motely 
23 22 23 24 25 21 

Hromadná ubytovací zařízení – penziony 20 19 21 21 21 20 

Hromadná ubytovací zařízení – 

turistické ubytovny 
8 9 9 8 8 9 

Hromadná ubytovací zařízení – kempy, 

chatové osady 
4 3 4 3 2 2 

Hromadná ubytovací zařízení – ostatní  18 18 17 17 17 18 

Celkem 73 71 74 73 73 70 

 Zdroj: ČSÚ, www.czso.cz, Kapacity hromadných ubytovacích zařízení 

Počet lůžek v hromadných ubytovacích zařízeních ve sledovaném období má od roku 2016 klesající 

tendenci. V roce 2015 počet lůžek poklesl oproti roku 2014. Následně v roce 2016 došlo k jejich 

navýšení, ale od té doby opět jejich počet klesl zhruba na úroveň roku 2015.  

http://www.czso.cz/
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Tabulka 49 – Celkový počet lůžek v hromadných ubytovacích zařízeních na území MAS Frýdlantsko 

Beskydy (k 31. 12.) 

Rok 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

Počet lůžek 4 495 4 271 4 555 4 507 4 478 4 299 
Zdroj: ČSÚ, www.czso.cz, Kapacity hromadných ubytovacích zařízení 

11. 8 Návštěvnost 

V následující tabulce je uveden vývoj počtu návštěvníků správního obvodu ORP Frýdlant nad Ostravicí. 

Data za obec Baška a Lhotka nebyla zjištěna. 

Návštěvnost ORP Frýdlant nad Ostravicí má od roku 2014 stoupající tendenci. V roce 2019 přijelo o 55 

tisíc hostů více než v roce 2014. Největší nárůst vykazují rezidenti, tj. domácí turisté, naproti tomu 

počet nerezidentů, tj. zahraniční turistů, se pohybuje téměř na stejné úrovni kolem počtu 14 500 za 

rok. Pouze v roce 2015 a 2018 došlo k jejich nárůstu a v roce 2019 opět počet zahraničních turistů 

poklesl.  

Graf 21 – Počet hostů na území ORP Frýdlant nad Ostravicí  

Zdroj: ČSÚ, www.czso.cz, Návštěvnost hromadných ubytovacích zařízení, vlastní zpracování 

Počet strávených nocí díky tomu, že došlo k nárůstu počtu turistů na území ORP, od roku 2014 stoupá. 

Počet strávených nocí v roce 2019 vzrostl oproti roku 2014 o 139 tisíc. Přestože počet turistů v roce 

2019 poklesl, tak došlo k menšímu nárůstu počtu nocí strávených na území ORP. Průměrný počet nocí 

však většinou zůstává v letech téměř neměnný a pohybuje se kolem 2,5 nocí.  

Tabulka 50 – Počet strávených nocí a průměrná délka pobytu na území MAS Frýdlantsko-Beskydy 

Rok 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

Přenocování celkem 243 062 287 989 319 102 336 014 368 901 382 127 

Průměrný počet 
přenocování (noci) 

2,5 2,7 2,6 2,5 2,4 2,5 

Zdroj: ČSÚ, www.czso.cz, Návštěvnost hromadných ubytovacích zařízení, vlastní zpracování 

11. 9 Informační centra 

Informační servis a služby spojené se zajištěním potřeb cestovního ruchu poskytuje široká síť 

turistických informačních center, která jsou buď certifikovaná nebo necertifikovaná. Základními 

parametry pro certifikaci je např. rozsah provozní doby, poskytnutí informací v cizích jazycích, zajištění 

84 897 91 560
107 300

119 684
136 382 137 471

11 463
16 756

14 577
14 421

16 998 14 756

0

20 000

40 000

60 000

80 000

100 000

120 000

140 000

160 000

2014 2015 2016 2017 2018 2019

rezidenti nerezidenti

http://www.czso.cz/
http://www.czso.cz/
http://www.czso.cz/


107 
 

průvodcovské služby, zprostředkování ubytovacích služeb či veřejný přístup k internetu. Na území MAS 

Frýdlantsko – Beskydy se nachází 4 certifikovaná informační centra a jedno necertifikované v obci 

Pstruží. Počet informačních center se rozšíří o obci Baška, která rozšiřuje knihovnu o nové infocentrum. 

Ve Starých Hamrech jsou informační brožury umístěny v místním bowlingu.  

Tabulka 51 - Přehled turistických informačních center  

Informační centrum Město Web 

Turistické informační centrum Bílá – 
Beskydy 

Bílá www.icbila.cz 

Knihovna a informační centrum Čeladná www.info-celadna.cz 

Beskydské informační centrum 
Frýdlant nad 

Ostravicí 
www.ticfm.cz 

Turistické informační centrum 
Ostravice 

Ostravice www.infocentrumostravice.cz 

Informační centrum Pstruží 
www.pstruzi.cz/turistika/informacni-
centrum/ 

Zdroj: http://www.aticcr.cz/ 

Území, na kterém se MAS Frýdlantsko – Beskydy z. s. nachází, je považováno za turisticky atraktivní po 

celý rok. Vedle služeb informačních center využívají návštěvníci k orientaci a dosažení cíle informační 

a orientační systémy. 

11. 11 Závěr 

Území MAS Frýdlantsko-Beskydy se nachází v turistické oblasti Beskydy – Valašsko, která poskytuje 

ideální podmínky pro trávení dovolené jak v létě, tak i v zimě. Dobrá dopravní dostupnost výchozích 

bodů, dostatek kvalitně značených turistických tras a také množství celoročně provozovaných horských 

chat nabízejících osvěžení i odpočinek poskytují kvalitní základ místní turistiky.  

Jelikož na území MAS nejsou žádné významné památky, zámky či hrady, tak především hory a lesy, 

krásná příroda a spousta aktivit a nápadů po celý rok jsou hlavní důvody, proč lidé jezdí do Beskyd. A 

to, že Beskydy jsou pro turisty čím dál více atraktivnější, lze pozorovat na celkové zvyšující se 

návštěvnosti. Mezi nejvýznamnější turistické cíle patří nejvyšší hora Beskyd Lysá hora, dále pak sedlo 

Ondřejník s vrcholem Skalkou, Smrk, oblast Bílé, která nabízí pro turisty také řadu dalších aktivit nejen 

v zimě, ale i v létě.  

Některé obce by v případně dostatku finančních prostředků chtěly na svém území budovat naučné 

stezky nebo je rozšířit.  

S vysokou návštěvností turistů souvisí také řada problémů např. nedostatek parkovacích míst a velké 

množství odpadků z důvodu neukázněných turistů. Jelikož je na frekventovaných turistických cílech 

nedostatek parkovacích míst, lidé tak parkují i mimo vyhrazená parkovací místa, což může způsobovat 

řadu problémů jako je neprůjezdnost a poškození veřejné zeleně. Přestože se na území MAS 

návštěvnost turistů neustále zvyšuje, jedná se především o jednodenní návštěvníky, kteří obcím 

nepřinášejí žádné příjmy do jejich rozpočtu, ale naopak přinášejí zvýšené výdaje na potřebnou 

infrastrukturu.  

  

http://www.info-celadna.cz/
http://www.infocentrumostravice.cz/
http://www.aticcr.cz/
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11. 12 SWOT analýza Cestovní ruch 

Silné stránky Slabé stránky 

Turistická atraktivita území, široká nabídka 
ubytovacích kapacit různého typu 

Nedokončená síť cyklostezek a jejich 
doprovodná infrastruktura 

Široká nabídka služeb v oblasti cestovního ruchu   
Nedostatečné parkovací kapacity v přilehlých 
obcích Lysé hory a u turistických cílů 

Fungující informační centra 
Nevyužitý potenciál území pro zimní sporty 
(chybějící infrastruktura, aj.) 

Dopravní dostupnost území MAS Stárnoucí turistická infrastruktura 

Letní atraktivní zázemí pro aktivní sport (např. 
pěší turistika, cykloturistika, paragliding, golf aj.) 

Neukáznění návštěvníci Beskydských vrcholů 

Rehabilitační zdravotní péče Propagace území 

Členitost krajiny, výhodné klima 
Neprovázanost a nespolupráce jednotlivých 
turistických středisek, nedostatečná kvalita 
služeb 

Výhodná geografická poloha, vč. blízkosti 
hranice se SR a PR 

Nízká kvalita personálu při poskytování služeb 

Příležitosti Hrozby 

Rozvoj cyklistické (cyklostezky, single traily) a 
turistické infrastruktury a investice do 
doprovodné infrastruktury 

Zhoršující se nabídka a stav ubytovací 
infrastruktury 

Využití zimní infrastruktury pro letní a letní 
infrastruktury pro zimní, rozvoj a modernizace 
zimní a letní infrastruktury pro cestovní ruch, 
budování naučných stezek 

Ztráta návštěvníků 

Využití pestrosti maloplošných chráněných 
území k propagaci, zlepšování image regionu, 
zvyšování využití turistického potenciálu 

Nedostatečná podpora cestovního ruchu ze 
strany státu, kraje a obcí dostane region na 
okraj zájmu turistů 

Rozvoj a ochrana kulturního, duchovního a 
přírodního dědictví 

Konkurence okolních regionů v nabídce služeb 
turistického ruchu. 

Investice do památek místního významu 
Klimatické změny a negativní vliv na sezónní 
podmínky např. nedostatek sněhové pokrývky 
pro zimní sporty 

Koncepční a cílené řešení turistického ruchu 
celé oblasti, spolupráce subjektů, lepší 
komunikace s CHKO 

Přeměna horských oblastí na turistické atrakce 

Rozšíření a rozvoj kempu a ubytovacích kapacit 
a doprovodné infrastruktury cestovního ruchu 

Velká koncentrace turistů na dalších vrcholech 
Beskyd mimo Lysou horu 

Rostoucí zájem o agrosturistiku 
Omezení cestovního ruchu z důvodu zásahu 
vyšší moci (živelná pohroma, epidemie či 
pandemie, revoluce..atd) 

Podpora environmentální výchovy v souvislosti 
s chováním v přírodě 

 

Destinační management turistické oblasti 
Beskydy – Valašsko 

 

Rozvoj regionální značky, zahrnutí do 
prezentace regionu 

 

Podpora rozvoje návštěvnické karty 
BeskydyCard 

 

Rekonstrukce a modernizace vzdělávacího a 
sportovního centra Bílá a pořízení vláčku 

 

Navigační systém parkování  
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Lepší komunikace s policií ČR, popř. zřízení 
Městské policie 

 

Elektrifikace tratě Ostrava-Beskydy  

Regulace pohybu elektrokol  

Využití finančních prostředků z EU jiných 
dotačních zdrojů 

 

Řádný odvod místních poplatků z pobytu jako 
zdroj využitelný pro financování potřeb 
udržitelného turismu 

 

Zaměstnávání místních lidí v zařízení cestovního 
ruchu 
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12 Dotazníkové šetření 

Dotazníkové šetření probíhalo v červenci roku 2020 na území všech obcí MAS Frýdlantsko-Beskydy. 

S ohledem na možnosti informačních technologií byla zvolena elektronická forma vyplňování 

dotazníku, dále byl dotazník součástí Zpravodaje Mikroregionu Frýdlantsko-Beskydy. Dotazníkového 

šetření se zúčastnilo celkem 252 respondentů, což představuje 0,86 % obyvatel území MAS.  

Otázka č. 1 se dotazovala, odkud daný respondent pochází. Největší počet odpovědí, ve vztahu 

k celkovému počtu obyvatel obce, bylo z obce Bílá, dále z obce Janovice a Ostravice. Nejméně 

odpovědí bylo z obce Čeladná, Starých Hamer a Frýdlantu nad Ostravicí.  

Tabulka 52 – Počet vyplněných dotazníků z jednotlivých obcí MAS  

Název obce 
Počet vyplněných 

dotazníků 
Procento respondentů k celkovému počtu 

obyvatel obce 

 
Baška 29 0,74  

Bílá 5 1,78  

Čeladná 9 0,32  

Frýdlant nad Ostravicí 56 0,56  

Janovice 33 1,71  

Kunčice pod Ondřejníkem 19 0,80  

Lhotka 7 1,29  

Malenovice 7 0,90  

Metylovice 19 1,08  

Ostravice 41 1,69  

Pržno 17 1,60  

Pstruží 7 0,68  

Staré Hamry 3 0,54  

Celkem 252 0,86  

Zdroj: vlastní zpracování 

Otázka č. 2 Na co byste přednostně využil/a finanční prostředky EU?  

Z dotazníku vyplynulo, že obyvatelé na území MAS by přednostně využili finanční prostředky z EU na 

Investice do technické infrastruktury, jako jsou místní komunikace, chodníky, vodovody, kanalizace, 

čističky, telekomunikace a datové služby (30 %).  

Další oblastí, kterou by občané podpořili je péče o životní prostředí, a to zeleň v obcích, veřejná 

prostranství, nakládání s odpady, obnovitelné zdroje energie a ekologické vytápění (19 %). Rovněž byl 

zájem o rozvoj bezpečné obce, jako je zadržování vody v krajině, ochrana proti povodním, erozní 

činnosti, požárům a jiným přírodním katastrofám, bezpečná doprava a veřejné osvětlení (18 %).  

V možnosti „jiné“ respondenti uvedli například vybudování bytů pro mladé, chytré veřejné osvětlení, 

ochrana před hlukem, zvýšení dopravní bezpečnosti, větší podpora drobných podnikatelů, spolků, 

neziskovek v oblasti sportovních aktivit pro děti, seniory a zvýšení atraktivity na území. Více informací 

je znázorněno v následujícím grafu. 
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Graf 22 – Vyhodnocení otázky č. 2  

Zdroj: vlastní zpracování 

Další otázky byly dále rozčleněny do podrobnějších témat. 

Otázka č. 3 Které oblasti rozvoje služeb obce z níže uvedených by se měly dle Vašeho názoru prioritně 

řešit? 

Nejvíce respondentů zvolilo odpověď Podpora seniorům, podpora cílené sociální péče potřebným, 

podpora handicapovaným, pomoc mladým rodinám s dětmi, boj proto drogám, domácí péče o seniory. 

Dále následovala odpověď Zajištění dostupnosti zdravotní péče, podpora činnosti v oblasti prevence 

zdraví obyvatel a Rozvoj předškolního a základního vzdělávání. Nejméně se lidé zajímají o rozvoj 

celoživotního vzdělávání. V odpovědí Jiné měli respondenti opět prostor pro vlastní vyjádření. Prioritně 

by řešili např. bezpečnost v obcích, podporu volnočasových aktivit včetně knihovny, podporu 

podnikatelů a cestovního ruchu, vzdělávání ve finanční gramotnosti pro děti a dospělé a byli by i pro 

obnovení finančního úřadu ve Frýdlantu nad Ostravicí. 

30%

19%
16%

13%

18%

3%

1%

Investice do technické infrastruktury -
místní komunikace, chodníky, vodovody,
kanalizace, čističky, telekomunikace a
datové služby

Péče o životní prostředí – zeleň v obcích, 
veřejná prostranství, nakládání s odpady, 
obnovitelné zdroje energie, ekologické 
vytápění

Podpora rozvoje občanské vybavenosti –
sportovní (sportoviště, dětská hřiště,…), 
kulturní, spolková a jiná občanská 
vybavenost

Investice do služeb obce – školství, 
zdravotnictví, veřejná správa, sociální 
služby

Rozvoj bezpečné obce – zadržování vody 
v krajině, ochrana proti povodním, erozní 
činnosti, požárům a jiným přírodním 
katastrofám, bezpečná doprava, veřejné 
osvětlení
Kulturní památky, obecní muzea, památky
místního významu

Jiné
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Graf 23 – Vyhodnocení otázky č. 3  

Zdroj: vlastní zpracování 

Otázka č. 4 Které oblasti dopravní infrastruktury z níže uvedených by se měly dle Vašeho názoru 

prioritně řešit?  

V oblasti dopravní infrastruktury nejsou obyvatelé spokojeni především se stavem místních 

komunikací a chodníků ve svých obcích.  

Poté následovaly cyklostezky, přechody pro chodce a nevyhovující stav zastávek. Nejméně odpovědí 

měla absence dobíjecích stanic pro elektromobily a elektrokola. 

V rámci otázky jiné, lidé uváděli zejména, aby došlo ke zklidnění a zvýšení bezpečnosti dopravy 

prostřednictvím semaforů a přechodů, byla omezená kamionová doprava, byly vybudovány parkoviště 

a cyklostezka. 

Graf 24 – Vyhodnocení otázky č. 4  

Zdroj: vlastní zpracování 

22%

8%

35%

32%

3%

Rozvoj předškolního a základního
vzdělání

Podpora rozvoje celoživotního
vzdělávání

Podpora seniorům, podpora cílené
sociální péče potřebným, podpora
handicapovaným, pomoc mladým
rodinám s dětmi, boj proto drogám,
domácí péče o seniory
Zajištění dostupnosti zdravotní péče,
podpora činnosti v oblasti prevence
zdraví obyvatel

Jiné………….

6%

26%

28%

15%

16%

5%
4%

Absence popř. nevyhovující stav
zastávek

Absence popř. nevyhovující stav
chodníků

Absence popř. nevyhovující stav
místních komunikací

Absence přechodů pro chodce

Absence cyklostezek

Absence dobíjecích stanic pro
elektromobily a elektrokola

Jiné
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Otázka č. 5 Která oblast péče o životní prostředí z níže uvedených by se měla dle Vašeho názoru 

prioritně řešit? 

V této oblasti by se lidé prioritně zaměřili na Investice do technické infrastruktury a na Kvalitu prostředí 

obce. 

Téměř o polovinu méně hlasů, než měla první jmenovaná odpověď, byla problematika odpadů. 

Nejméně by lidé řešili podporu úsporu energií a materiálů, využívání místních zdrojů s důrazem na 

využití obnovitelných zdrojů a environmentální výchovu. V odpovědi Jiné se objevily odpovědi jako je 

absence parků ve více částech obce a omezení developerské výstavby v obci Čeladná, řešení zadržování 

vody v krajině a omezení světelného smogu.  

Graf 25 – Vyhodnocení otázky č. 5  

Zdroj: vlastní zpracování 

Otázka č. 6 Do kterých oblastí rozvoje bezpečné obce z níže uvedených by měly dle Vašeho názoru 

prioritně směřovat investice obce?  

V oblasti rozvoje bezpečné obce by lidé prioritně směřovali investice do Bezpečné dopravy a na 

Zadržování vody v krajině. 

V odpovědi Jiné zazněly odpovědi, jako je údržba veřejných prostor, zrušení heren, měření rychlosti 

vozidel. 

19%

39%10%

26%

4%

2%

Odpady – nakládání s odpady a jejich 
třídění a recyklace (množství kontejnerů, 
intenzita odvážení odpadků, černé 
skládky)
Investice do technické infrastruktury obce
- kanalizace, vodovody, čističky,
plynofikace, elektrifikace

Podpora úspor energií a materiálů,
využívání místních zdrojů s důrazem na
využívání obnovitelných zdrojů

Kvalita prostředí obce – čistota vzduchu, 
hluk, dostatek zeleně a vodních prvků, 
úprava veřejného prostranství

EVVO – Environmentální vzdělávání, 
výchova a osvěta
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Graf 26 – Vyhodnocení otázky č. 6  

Zdroj: vlastní zpracování 

Otázka č. 7 Které níže uvedené oblasti z pohledu rozvoje (modernizace, digitalizace, automatizace) 

a úrovně podnikání/hospodaření/provozování činnosti by se měly prioritně řešit? 

Dle respondentů by se měla shodně řešit především Podpora malého a středního podnikání s cílem 

rozvoje trhu práce a Podpora veřejných služeb pro občany. Až poté následovala Podpora činnosti 

neziskových organizací a Podpora odpovědného hospodaření na lesní a zemědělské půdě. Až jako 

poslední vybírali lidé Podporu rozvoje investic a marketingu v cestovním ruchu a Jiné. V odpovědi Jiné 

zazněly odpovědi, jako je snížení daňové zátěže obyvatelstva a firem a omezení byrokratických 

překážek. 

20%

27%

4%
22%

27%
0%

Podpora odpovědného hospodaření na lesní a
zemědělské půdě

Podpora malého a středního podnikání s cílem 
rozvoje trhu práce v regionu – pomoc při 
zahájení a rozvoji podnikání, podpora nákupu 
zařízení pro podnikání

Podpora rozvoje investic a marketingu v
cestovním ruchu

Podpora činnosti neziskových organizací v
oblasti sportu, kultury, volného času pro děti,
mládež i dospělé

Podpora veřejných služeb pro občany -
provozování veřejného sportoviště, kulturního
zařízení včetně knihovny, veřejné dopravy,
chod veřejných úřadů, veřejný pořádek apod.

10%

25%

12%28%

9%

7%
8%

1%

Ochrana proti povodním

Zadržování vody v krajině

Investice do rozvoje Hasičského
záchranného sboru, SDH, zdrojů pož.
vody
Bezpečná doprava

Veřejné osvětlení

Kamerový systém

Městská/obecní policie

Jiné



115 
 

Graf 27 – Vyhodnocení otázky č. 7  

Zdroj: vlastní zpracování 

Otázka č. 8 Jak vnímáte úroveň komunikace a spolupráce mezi obcí a podnikateli a neziskovými 

organizacemi?  

Většina respondentů není schopna posoudit úroveň komunikace a spolupráci mezi obcí a podnikateli 

a neziskovými organizacemi. Podle některých je dostačující, ale ke zlepšení by přispěly další změny. 

Více viz přiložený graf. 

Graf 28 – Vyhodnocení otázky č. 8 

Zdroj: vlastní zpracování 

20%

27%

4%
22%

27%

0%

Podpora odpovědného hospodaření na lesní
a zemědělské půdě

Podpora malého a středního podnikání s 
cílem rozvoje trhu práce v regionu – pomoc 
při zahájení a rozvoji podnikání, podpora 
nákupu zařízení pro podnikání

Podpora rozvoje investic a marketingu v
cestovním ruchu

Podpora činnosti neziskových organizací v
oblasti sportu, kultury, volného času pro
děti, mládež i dospělé

Podpora veřejných služeb pro občany -
provozování veřejného sportoviště,
kulturního zařízení včetně knihovny, veřejné
dopravy, chod veřejných úřadů, veřejný
pořádek apod.
Jiné………….

11%

20%

13%

55%

1%

Zcela dostačující, není potřeba dalších
změn

Dostačující, ale ke zlepšení by přispěly
další změny.

Zcela nedostačující, je nutné provést
opatření ke zlepšení stávajícího stavu.

Nejsem schopen posoudit

Vlastní odpověď
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Otázka č. 9 Uvítali byste pravidelná osobní jednání podnikatelů a neziskových organizací s 

představiteli obce?  

Na tuto otázku odpovědělo 251 respondentů, z toho 119 neví, 108 respondentů by uvítalo pravidelná 

osobní jednání a 24 respondentů by o ně zájem neměla.  

Graf 29 – Vyhodnocení otázky č. 9 

Zdroj: vlastní zpracování 

Otázka č. 10 Co považujete jako hlavní přednost (silnou stránku) obce/regionu MAS? Prosím vypište: 

Většina respondentů jako hlavní přednost regionu považuje především lokalitu, jeho polohu a pěknou 

přírodu Beskyd. Další odpovědi jsou uvedeny v následující tabulce. 

Tabulka 53 – Hlavní přednosti jednotlivých obcí  

Baška 
Pravidelný svoz odpadů, snaha o kulturní vyžití, množství hřišť, snaha o 
propojení cyklostezek. 

Bílá Dostupnost při dojíždění do práce, kvalita silnice č. 56. 

Čeladná Rozvoj a nové investice do regionu. 

Frýdlant nad 
Ostravicí 

Výstavba, snaží se o rozvoj města a snaží se být aktivní. 

Janovice 
Podpora kulturních akcí, investice do sportovišť škol v obci, názorová 
jednotnost zastupitelstva. 

Kunčice pod 
Ondřejníkem 

Informovanost všech občanů v regionu. 

Lhotka Aktivní občané, kulturní a společenská činnost. 

Malenovice Komunikace a spojenectví s občany. 

Metylovice Lázeňsko-rehabilitační komplex, místní znalost problémů. 

Ostravice Ideální místo pro rozvoj služeb v oblasti cestovního roku a turistiky. 

Pržno Soudržnost, střed obce, aktivní starosta, podpora projektů rozvoje obce. 

Pstruží Především lokalita a přírodní bohatství a vyspělost 

Staré Hamry Zlepšení kvality života na venkově a schopnost získání evropských dotací 
Zdroj: vlastní zpracování 

 

 

43%

10%

47% ANO

NE

NEVÍM



117 
 

Otázka č. 11 Co považujete jako hlavní nedostatek (slabou stránku) obce/regionu MAS, co Vám 

nejvíce vadí, a rádi byste změnili? 

Občany na území MAS trápí především špatný stav chodníků a komunikací, nedostatek přechodů, 

špatná technická infrastruktura a velká hustota dopravy nejen kamionové. 

Tabulka 54 – Hlavní nedostatky jednotlivých obcí  

Baška 
Chybějící chodník, málo kroužků pro děti a mládež, nedostatečná technická 
infrastruktura, přílišná výstavba, chybějící cyklostezka. 

Bílá Velká hustota kamionové dopravy, omezená dostupnost IZS. 

Čeladná 
Nedostatečná technická infrastruktura – kanalizace, vodovody, hustota 
dopravy, malá nabídka obchodů, nedodržování klidu – velký hluk 

Frýdlant nad 
Ostravicí 

Nedostatečná technická infrastruktura – kanalizace, nedostatečné 
nakládání s odpady, nedostatek chodníků a přechodů pro chodce, chybí 
větší hřiště pro děti, nefungující dopravní hřiště, malá podpora neziskových 
organizací, nedostatečná komunikace s veřejností, nedostatečná nabídka 
lékařské péče a kapacita MŠ, nedostatečná veřejná péče, smog z průmyslu.   

Janovice 

Špatná dopravní dostupnost, nedostatek chodníku, hřišť, nedostatečná 
informovanost občanů, nedostatečná technická infrastruktura – 
kanalizace, chybí kulturní dům, malé zapojení neziskovek spolku do dění v 
obci   

Kunčice pod 
Ondřejníkem 

Vysoký nárust individuální osobní dopravy, nekvalitní silnice, chybějící 
kulturní dům, nedostatečná technická infrastruktura – plynofikace, 
vodovody, kanalizace, nedostatek chodníků, nedostatečné osvětlení 
v okrajových částech, špatná autobusová doprava. 

Lhotka 
Špatný stav komunikací a chodníků, nedostatečná technická infrastruktura 
– kanalizace. 

Malenovice -  

Metylovice 

Střed obcí je málo vybavený službami, malá pomoc a podpora města 
Frýdlant nad Ostravicí, malý objem finančních prostředků na realizace 
projektů, vysoká hustota dopravy (tranzit), nedostatek chodníků, špatná 
technická infrastruktura – kanalizace, rušení autobusových zastávek. 

Ostravice 
Velká hustota kamionové dopravy, špatný stav komunikací, nedostatek 
parkovacích míst, chybějící informační systém pro návštěvníky, špatná 
kvalita telekomunikační sítě, málo pracovních míst. 

Pržno 
Špatná technická infrastruktura – kanalizace, nedostatek přechodů a 
chodníků, špatný stav komunikací, zdevastovaný kravín. 

Pstruží 
Nedostatečná technická infrastruktura – chybějící kanalizace, zastaralé 
centrum obce, malá podpora začínajících podnikatelů. 

Staré Hamry            - 
Zdroj: vlastní zpracování 

Otázka č. 12 Znáte činnost Místní akční skupiny Frýdlantsko-Beskydy, z.s.?  

Jednotliví respondenti byli taktéž dotazováni, zda znají činnost MAS Frýdlantsko-Beskydy. Pouze 30 % 

z dotazovaných má nějaké povědomí o MAS. Zbývajících 70 % činnost MAS vůbec neznají.  
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Graf 30 – Vyhodnocení otázky č. 12  

Zdroj: vlastní zpracování 

Otázka č. 13 Jak jste se o Místní akční skupině (Frýdlantsko-Beskydy, z.s.) dozvěděli? 

Většina respondentů se o Místní akční skupině dozvěděla prostřednictvím internetu, dále pak 

z webových stránek, facebooku a zpravodaje obce.  

Otázka č. 14 Znáte projekt, který MAS Frýdlantsko-Beskydy ve Vaší obci nebo jiné obci podpořila?   

Pouze 15 % respondentů zná nějaký projekt, který podpořila MAS, přičemž toto procento bude zřejmě 

ještě nižší, jelikož v případě odpovědi ANO, měli uvést, o jaký projekt se jedná, a ne vždy uvedli projekt, 

který byl podpořen prostřednictvím MAS.  

Graf 31 – Vyhodnocení otázky č. 14  

Zdroj: vlastní zpracování 

12. 1 Závěr 

Dle výsledku Anketního šetření mezi občany MAS Frýdlantsko-Beskydy vyplynulo, že by lidé prioritně 

podpořili především Investice do technické infrastruktury. Jedná se hlavně o investice do místních 

komunikací, chodníků, vodovodů, kanalizace, čističky a podobně. Ve svých odpovědích často uváděli 

problém hustoty dopravy převážně kamionové přes obce Ostravice a Bílá. Jako silnou stránku regionu 

vidí občané hory, lokalitu a prostředí Beskyd.  

  

30%

70%
ANO

NE

15%

85%

ANO

NE
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13 Seznam zkratek 

CR – Cestovní ruch 

ČD – České dráhy 

ČOV – Čistírna odpadních vod 

ČR – Česká republika 

ČSÚ – Český statistický úřad 

EU – Evropská unie 

FB – Facebook 

ha – Hektar 

CHKO – Chráněná krajinná oblast 

JPO – Jednotka požární ochrany 

KES – Koeficient ekologické stability 

kV – Kilovolt 

LBC – Místní biocentrum  

LBK – Místní biokoridor  

LP – Lesní půda 

MAS – Místní akční skupina 

mm – Milimetry 

MSP – Malé a střední podniky 

MŠ – Mateřská škola 

NBC – Nadregionální biocentrum  

NBK – Nadregionální biokoridor  

NPR – Národní přírodní rezervace 

NS MAS – Národní síť místních akčních skupin 

ORP – Obec s rozšířenou působností 

OrP – Orná půda 

OS – Ovocné sady 

OsP – Ostatní plocha 

OZP – Osoba se zdravotním postižením 

PČR – Policie České republiky 

PP – Přírodní památka, 

PR – Polská republika 
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PR – Přírodní rezervace 

RBC – Regionální biocentrum  

RBK – Regionální biokoridor  

ŘO – Řídící orgán 

SDH – Sbor dobrovolných hasičů 

SLDB – Sčítání lidu, domů a bytů 

SMO ČR – Svaz měst a obcí České republiky 

SMS ČR – Sdružení místních samospráv České republiky 

SmVaK – Severomoravské vodovody a kanalizace 

SO ORP – Správní obvod Obce s rozšířenou působností 

SPOV ČR – Spolek pro obnovu venkova České republiky  

SR – Slovenská republika 

TJ – Tělovýchovná jednota 

TK – Trvalé kultury (vinice, chmelnice, ovocné sady, školka, rychle rostoucí dřeviny) 

TTP – Trvale travní porosty 

TTP – Trvalý travní porost 

ÚSES – Územní systém ekologické stability  

VP – Vodní plocha 

VVTL – Velmi vysoký tlak 

Za – Zahrady 

ZPaN – Zastavěné plochy a nádvoří 

ZPF – Zemědělský půdní fond 

ZŠ – Základní škola 

ŽP – Životní prostředí 


