
 

 

 

 

ZÁPIS Z JEDNÁNÍ PRACOVNÍ SKUPINY – PODNIKÁNÍ A 

CESTOVNÍ RUCH 
 

 
 

„Integrovaná strategie rozvoje území MAS Rýmařovsko“ 
 

 

Datum konání: 5. 8. 2014 
 

Místo a čas konání: Náměstí Míru 1, 795 01 Rýmařov, 12:30 hod.  
 

Přítomní: viz. prezenční listina v příloze 
 

 

Dne 5. 8. 2014 proběhlo na Městském úřadě Rýmařov jednání pracovní skupiny pro problematiku 

Podnikání a cestovní ruch a to jako součást procesu zpracování Integrované strategie území MAS 

Rýmařovsko. V rámci tohoto jednání byl důraz položen na podnikání napříč všemi obory. Další 

aspekty problematiky byly posunuty ve vazbě na aktivity podnikatelských subjektů v cestovním ruchu.  

 

Cílem jednání bylo: 

- diskutovat současný stav prací na zpracování analytické a návrhové části Integrované strategie území 

MAS Rýmařovsko, a to včetně vazby na obsahové formulace SWOT analýzy 

- identifikovat možné projektové záměry potenciálních příjemců podpory, a to v kontextu mapování 

absorpční kapacity území 

 

Hlavní závěry, které vyplynuly z jednání pracovní skupiny, jsou obsaženy v návrhové verzi SWOT 

analýzy, která je přílohou tohoto zápisu.  

 

V dalším postupu prací byly zdůrazněny následující dílčí aspekty: 

- do textu Integrované strategie území MAS Rýmařovsko budou zapracovány další statistické údaje 

v oblasti podnikání včetně vazby na cestovní ruch, které byly dosud sesbírány z relevantních zdrojů 

informací 

- dále budou do textu zapracovány další náměty SWOT analýzy 

- budou pokračovat práce na mapování projektových záměrů potenciálních příjemců podpory v oblasti 

podnikání a cestovního ruchu; možnost vyplnění online dotazníků s projektovými záměry bude do 15. 

8. 2014 

 

Zapsala: 

Ing. Lucie Strunová 

Expirit s.r.o.



 

 

 

PODNIKÁNÍ A CESTOVNÍ RUCH 

S – SILNÉ 

STRÁNKY 

Potenciál v rozvoji rekreace a cestovního ruchu pro horské oblasti Jeseníků 

Poměrně rozsáhlá infrastruktura zařízení cestovního ruchu, zejména síť středisek 

zimní rekreace (lyžařské areály) 

Dostatek ubytovacích kapacit 

Klimatické podmínky pro zimní sporty 

Jedinečnost krajinářských a estetických hodnot, vysoce kvalitní přírodní podmínky 

a relativně malé civilizační zásahy 

Střední škola se zaměřením na cestovní ruch 

Letní turistika 

Moderní technická vybavenost lyžařských středisek 

Existence průmyslových zón 

Využití zdejších surovin 

Levná pracovní síla 

Špatné majetkoprávní vztahy 

Surovina s možným využitím (lesy) 

W – SLABÉ 

STRÁNKY 

Administrativní rozdělení Jeseníků do dvou krajů 

Menší kvalita ubytovacích kapacit 

Chybějící navazující a doplňkové aktivity (hřiště, adrenalinové parky, wellness, 

bazény) 

Strukturálně postižený region 

Málo kvalifikovaná pracovní síla 

Rivalita a nespolupráce podnikatelů v cestovním ruchu 

Nedostatečná propagace 

Nedostatečná spolupráce mezi podnikateli a veřejnou správou a samosprávou 

Omezení podnikání chráněnými územími (CHKO, NATURA 2000) a 

památkovými zónami 

Nízký stupeň zpracování místních surovin (zemědělství a lesnictví) a produkce 

Špatná dopravní dostupnost, zejména směr Olomouc pro nákladní dopravu 

 Malá kupní síla 

Slabý signál – telekomunikace 

Špatná propojenost hromadné dopravy 

O - PŘÍLEŽITOSTI Sdružování podnikatelů za účelem získání synergického efektu v daných 

činnostech a oborech 

Spolupráce podnikatelů, škol a veřejné správy ve vzdělávání (školení pro 

podnikatele) v návaznosti na uplatnění absolventů 

Zlepšení kvality služeb 

Využití OZE 

Doplnění sortimentu služeb 

Podpora místních produktů a tradičních služeb 

Rozvoj cykloturistiky, hippoturistiky, běžeckého lyžování, naučné stezky 

Propojení na atraktivity regionu 

Využití historie hornictví 

Čarodějnické procesy, historie sudet 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Geocathing 

Dřevěné turistické známky 

Místní pivo Excelent 

Cyklotoulky, toulavá kamera 

Originální produkty 

Zámek, kaple oživení  

Využití brownfields pro podnikání 

Nízké ceny pozemků 

Databáze podnikatelských subjektů 

Podpora vzdělávání zaměstnanců 

T - OHROŽENÍ Konkurence jiných lokalit (Beskydy) a velká vzdálenost od center velkých měst 

Střety mezi různými způsoby využití krajiny 

Rozhodování o surovině pro dřevařství probíhá mimo region 

Klimatické změny ohrožující investice do lyžování 

Byrokratická a legislativní omezení snižující podnikatelské možnosti 

Odchod kvalifikovaných pracovníků 

Úbytek obyvatelstva 

Vysoké daně z pozemků 



 

 

 

 


