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1. ÚVOD 

 

Obec Čeladná, stejně jako ostatní obce a města v České republice, čelí v důsledku 
ekonomických a sociálních proměn světa kolem nás novým výzvám, které se promítají do 
společenského, podnikatelského i ekonomického života obce. 

 
Tyto podmínky a záměr systémového přístupu řešení rozvoje obce se staly podkladem pro 
zpracování „Strategického rozvojového dokumentu obce Čeladná na období 2021-2030“. 
Tento strategický dokument formuluje strategické cíle obce na zvolené období, dále je 
konkretizuje ve formě příslušných opatření a rozvojových aktivit včetně stanovení jejich 
nositelů, způsobu financování a realizace. 

 
Tento dokument je zpracován jako základní strategicko-taktický dokument nejen pro 
představitele obce při jejich rozhodování o jejím dalším směřování, ale zároveň je určen 
široké veřejnosti ke zvýšení povědomí o obci. 

 
Tento dokument ukazuje, kam by obec díky rozvojovým záměrům mohla dospět. 

 
Strategický rozvojový dokument obce Čeladná na období 2021-2030 přispívá k řešení 
konkrétních rozvojových projektů, které umožní ekonomický a územní rozvoj obce a zvýšení 
kvality života jejich občanů a návštěvníků obce. Význam dokumentu není jen v koncepčním 
přístupu k řízení místního rozvoje, ale je posílen možností čerpat podporu ze strukturálních 
fondů EU, protože usnadňuje identifikaci klíčových projektových záměrů ve vazbě na 
dlouhodobé cíle rozvoje obce. 

 
Strategický rozvojový dokument by měl sloužit především jako podklad pro: 

 
• Střednědobé a dlouhodobé plánování rozvoje obce 

• Zapojování občanů a podnikatelů do rozvojových aktivit obce 

• Posuzování regionálních a nadregionálních plánů a programů z pohledu obce 

• Předcházení neefektivním řešením a možným rizikům a ohrožením v dlouhodobém rozvoji 

obce 

• Zajištění trvalého zvyšování kvality života v obci pro většinu jeho obyvatel 

Strategický rozvojový dokument obce Čeladná na období 2021-2030 by měl být vnímán jako 
„živý“ dokument. Ukazuje na další možný směr vývoje obce Čeladná a jeho okolí. Je 
otevřeným dokumentem, který bude upřesňován a aktualizován tak, aby co nejvíce přispěl ke 
zvyšování úrovně služeb a kvality života občanů naší obce. 
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2. PROFIL OBCE 
 

Základním východiskem pro zpracování Strategického rozvojového dokumentu obce 
Čeladná je současná situace obce. Na základě shromážděných informací, profilu obce je 
stanoveno poslání, vize a strategické cíle obce, které jsou dále členěny na opatření, jež jsou 
rozpracována do konkrétních rozvojových aktivit naplňujících jednotlivé cíle. 

 
Profil obce Čeladná představuje výchozí poznatkovou základnu pro zpracování 
Strategického rozvojového dokumentu obce. Představuje souhrn základních dat o obci, která 
popisují dosavadní vývoj a současný stav obce ve všech základních sociálně-ekonomických 
souvislostech. 

 
2.1 Historie 

Počátky obce lze položit pravděpodobně do 15. století, i když první písemná zmínka  
o Čeladné pochází až ze samého konce 16. století, kdy byla vesnice zapsána v urbáři 
hukvaldského panství v roce 1581. Podle pověsti je název obce odvozen od čeládky, která 
docházela na Hukvaldy, kácela lesy a zúrodňovala pole. Čeladná byla původně zemědělskou 
obcí. Na drobných políčkách hospodařili sedláci, na pasekách pasekáři a v lesích pásli obce 
Valaši. Rozlehlé pastviny, nazývané valašské louky byly především na Radhošti, Čertových 
mlýnech, Malém Smrčku, Malé a Velké Stolkové nebo na Kněhyni. 

V poslední čtvrtině 17. století se stala pro Čeladnou určující výroba železa. V té době byla 
zahájena výstavba dřevouhelné vysoké pece. Pro svážení dříví do prostoru železáren byla 
využívána voda v povodí Čeladenky a rybník Rezervář. Doprava po vodě zanikla po 
vybudování důkladných lesních cest dle projektu J. Konšela, který po válce působil jako 
profesor na Vysoké škole lesní v Brně. V 17. století se v obci a jejím okolí těžila železná 
ruda, která se dodávala jako součást vsázky do vysoké pece postavené v roce 1800. 
Železárny v Čeladné tvořila huť s vysokou pecí, dvěma hamry, drátovnou a slévárnou. 
Existenci železáren, které zanikly v roce 1922, dnes připomíná už jen symbolický kříž z r. 
1847 před restaurací Kněhyně 

V obci fungovala také sirkárna vyrábějící fosforové zápalky, kamenolom nad železniční 
zastávkou a např. i tkalcovna s více než 100 pracovníky, kterou v roce 1880 vybudoval 
v bývalém mlýně místecký továrník J. V. Schabenský. Ta se později stala majetkem bratří 
Zaarů. O jednom z bratrů, Bernardu Zaarovi píše i básník Petr Bezruč. 

Ve druhé polovině 17. stol. se životní podmínky zhoršovaly. Došlo k povstání proti pánům na 
Hukvaldech, kterým území obce patřilo. Povstání bylo potlačeno a z povstalců se stali 
zbojníci, ohrožující životy a majetek obyvatel. Z toho důvodu vznikl v roce 1638 bezpečnostní 
sbor zemských portášů. Tento strážní sbor fungující až do roku 1830 (téměř 200 let) měl 
zajistit ochranu obyvatelstva před loupeživými skupinami. K působení bezpečnostního sboru 
zemských portášů se váže spousta historek a humorných vyprávění. Nejvýraznější postavou 
sboru portášů byl Jana Stavinoha z Velkých Karlovic, který ve sboru sloužil mezi lety 1806 až 
1836. Tento muž vynikal odvážností, bystrostí a také svými tělesnými proporcemi, kdy si 
pro svou výšku získal přezdívku Samonoha.Portáš Stavinoha se díky tomu dostal i 
na vyobrazení Mikoláše Alše umístěné jako výzdoba turistické jídelny Libušín na 
Pustevnách. 
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Farní kostel v obci Čeladná byl postaven v roce 1784 a o 2 roky později zde začala fungovat 
první škola. V roce 1906 byla v obci uvedena do provozu železniční zastávka. 

Historie Beskydského rehabilitačního centra sahá do roku 1899, kdy byl na úpatí Ondřejníka 
na hranici mezi Čeladnou a Kunčicemi pod Ondřejníkem postaven panem Dočkalem 
jednopatrový hotel Skalka a budova koupelny. Mezi nimi se nacházela parková zahrada. 
Usedlost koupil v roce 1902 MUDr. Jan May a ten zde vybudoval lázně a sanatorium 
pro ostravské horníky. V roce 1952 se lázně staly pobočkou okresní nemocnice od roku 2000 
Beskydským rehabilitačním centrem. 

 
 

2.2 Geografická poloha a základní data 

Obec Čeladná se nachází v Moravskoslezském kraji v okrese Frýdek – Místek. 

Obrázek 1 - Poloha obce Čeladná v Moravskoslezském kraji 

Zdroj: Vlastní zpracování 

Rozkládá se uprostřed nádherných hor, v samém srdci Beskyd, v nadmořské výšce 385 – 
1276 m n. m. Území obce má rozlohu zhruba 59 km2, z toho dvě třetiny pokrývají lesy. 

Obcí protékají řeky Čeladenka, Frýdlantská Ondřejnice a hustá síť potoků, jako například 
Bílý potok, Bystrý, Dešťanský potok, Huťský potok, Kněhyňka, Panský potok atd. Nacházejí 
se zde tzv., klauzy (nádrže na plavení dřeva), Panský a Blato. 
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Tabulka 1 - Rozloha dle druhů pozemků k 31. 12.2020 v ha 
 

Druhy pozemků Plocha 
v ha 

Celková výměra 5 906,07 
Zemědělská půda 974,57 
Orná půda 230,04 
Chmelnice - 
Vinice - 
Zahrada 90,26 
Ovocný sad - 
Trvalý travní porost 654,27 
Nezemědělská půda 4 931,50 
Lesní pozemek 4 540,66 
Vodní plocha 59,35 
Zastavěná plocha a nádvoří 42,66 
Ostatní plocha 288,83 

Zdroj: Veřejná databáze ČSÚ 
 

Obec Čeladná je dobře dostupná prostřednictvím silnice druhé třídy II/483, která vede okresy 
Nový Jičín a Frýdek – Místek. Silnice II/483 v západo-východním směru spojuje silnice 
prvních tříd, a sice silnici I/57 v Hodslavicích a I/56 ve Frýdlantě nad Ostravicí. Silnice I/56 je 
jednou z nejvýznamnějších dopravních tepen Moravskoslezského kraje. V regionálním 
měřítku představuje spojnici Ostravské aglomerace s turistickými cíly v Beskydech. 

 
2.3 Regionální spolupráce 

Obec Čeladná je členem: 

• Mikroregionu Frýdlantsko – Beskydy 

Zájmové sdružení Frýdlantsko – Beskydy bylo v roce 1999 registrováno jako dobrovolný 
svazek obcí. Cílem a posláním Zájmového sdružení Frýdlantsko – Beskydy je dle stanov 
ochrana a prosazování společných zájmů obcí v mikroregionu Frýdlantsko – Beskydy. 
Mikroregion Frýdlantsko-Beskydy tvoří třináct obcí, a to Baška, Bílá, Čeladná, Frýdlant nad 
Ostravicí, Janovice, Kunčice pod Ondřejníkem, Lhotka, Malenovice, Metylovice, Ostravice, 
Pržno, Pstruží a Staré Hamry. 

• MAS Frýdlantsko – Beskydy z. s. 

Místní akční skupina je společenstvím občanů, neziskových organizací, soukromé 
podnikatelské sféry a veřejné správy (obcí, svazků obcí a institucí veřejné moci), které 
spolupracuje na rozvoji venkova, zemědělství a získávání finanční podpory z EU a 
z národních programů pro svůj region, a to metodou LEADER. MAS Frýdlantsko – Beskydy 
z. s. se rozkládá na území obcí Baška, Bílá, Čeladná, Frýdlant nad Ostravicí, Janovice, 
Kunčice pod Ondřejníkem, Malenovice, Metylovice, Ostravice, Pržno, Pstruží a Staré Hamry. 

 
 

2.4 Obyvatelstvo 

Nová éra obce Čeladná se datuje k roku 2000, kdy bylo v obci otevřeno největší golfové 
hřiště v ČR, a začala výstavba nového centra obce. Od té doby zažívá Čeladná bouřlivý 
rozvoj a stala se vyhledávaným místem pro bydlení i rekreaci. Z níže uvedené tabulky, 
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ve které jsou data o počtu obyvatel v letech 2016 - 2020, je patrné, že nadále pokračuje růst 
obyvatel obce. 

 
Tabulka 2 - Vývoj počtu obyvatel obce Čeladná mezi léty 2016 - 2020 

 

 2016 2017 2018 2019 2020 

Počet obyvatel celkem 2 739 2 798 2 800 2 836 2 868 

z toho dle pohlaví 
muži 1 356 1 391 1 395 1 415 1 432 
ženy 1 383 1 407 1 405 1 421 1 436 

z toho dle věku 
0 – 14 let 425 452 455 459 465 
16 – 64 let 1 752 1 768 1 747 1 754 1 776 
65 a více let 562 578 598 623 627 

Zdroj: Veřejná databáze ČSÚ, stav k 31.12. daného roku 
 

Z následující tabulky je patrné, že na růst počtu obyvatel v obci má primárně vliv migrační 
přírůstek, tzn., že výrazně převyšuje počet přistěhovalých nad počtem vystěhovaných osob. 
Přirozený přírůstek lze hodnotit jako vyrovnaný. Počet živě narozených osob je vysoký a 
průměrně ve sledovaném období 2016-2020 činí 27 osob. 

Tabulka 3 - Vývoj počtu obyvatel v souvislosti přirozeným přírůstkem a migrací obyvatel, 2016 - 2020 
 

 2016 2017 2018 2019 2020 

Celkový přírůstek 105 59 2 36 32 

Přirozený přírůstek -1 8 -7 2 - 
Přírůstek stěhováním 106 51 9 34 32 
Zdroj: Veřejná databáze ČSÚ 

 
Tabulka 4 - Počet živě narozených, 2016 - 2020 

 

 2016 2017 2018 2019 2020 

Počet živě narozených 19 31 22 26 36 

Zdroj: Veřejná databáze ČSÚ 

 

O atraktivitě lokality také svědčí také bytová výstavba. Ve sledovaném období bylo 
dokončeno 176 bytů. V obci Čeladná převažují rodinné domy, větší počet dokončených bytů 
však připadá na bytové domy. 

Tabulka 5 - Počet dokončených bytů v obci, 2016 - 2020  
 

 2016 2017 2018 2019 2020 Celkem za 
sledované 

období 
Počet dokončených bytů 
celkem 31 10 42 6 87 176 

z toho v rodinných domech 
12 10 10 5 42 79 

z toho v bytových domech 
18 - 32 - 42 92 

Zdroj: Veřejná databáze ČSÚ 
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2.5 Zaměstnanost 

K 31. 12. 2020 bylo registrováno 923 podniků, z toho u 492 podniků byla zjištěna aktivita. 
Z hlediska právní formy převažují mezi podnikatelskými subjekty fyzické osoby – 385 
subjektů se zjištěnou aktivitou na konci roku 2020. Podnikatelských subjektů s právní formou 
právnické osoby bylo na konci roku 2020 celkem 107 (se zjištěnou aktivitou). V následující 
tabulkce je uveden přehled významných zaměstnavatelů v obci Čeladná. 

Tabulka 6 - Významní zaměstnavatelé v obci Čeladná 
 

Název společnosti Hlavní předmět podnikání 
Beskydské rehabilitační centrum, spol. s r.o. Ústavní zdravotní péče 
Gajďák s.r.o. Zemědělská činnost 
Horský hotel Lorkova vila + hotelový komplex v centru 
obce 

Pohostinské a ubytovací služby 

MIURA Hotel Pohostinské a ubytovací služby 
Nervy a.s. Výroba nerezových výrobků 
Proper Golf Resort Čeladná Sport 
Sruby Pacák s.r.o. Dřevostavby 
Zahradnictví Otava Zahradnictví 
Zdroj: Obec Čeladná 

V roce 2013 došlo ke změně ukazatele v oblasti zaměstnanosti, a sice byl vytvořen nový 
ukazatel registrované nezaměstnanosti v ČR s názvem Podíl nezaměstnaných osob, který 
vyjadřuje podíl dosažitelných uchazečů o zaměstnání ve věku 15-64 let ze všech obyvatel ve 
stejném věku. Tento ukazatel nahrazuje do té doby zveřejňovanou míru registrované 
nezaměstnanosti. 

Následující tabulka zachycuje aktuální nezaměstnanost v obci Čeladná a pro srovnání i 
dalších deseti obcí ORP Frýdlant nad Ostravicí, včetně počtu volných pracovních míst. 

Při srovnání s daty k 31.10.2015 došlo v obci Čeladná k poklesu podílu nezaměstnaných 
osob z hodnoty 5,4 % na hodnotu 2,5 %. To koreluje s vývojem v okolních obcích i celkovým 
trendem v České republice, kdy dochází k poklesu nezaměstnanosti. 

Tabulka 7- Nezaměstnanost v obcích, 31.10.2021 
 

 
Obec 

Počet dosažitelných 
uchazečů ve věku 

15 - 64 let 

Podíl 
nezaměstnaných 

osob v % 

Volná pracovní 
místa 

Bílá 8 4,6 9 

Čeladná 44 2,5 66 

Frýdlant nad Ostravicí 175 2,9 109 

Janovice 38 3,0 7 

Kunčice pod Ondřejníkem 36 2,4 4 

Malenovice 6 1,2 - 

Metylovice 42 3,8 4 

Ostravice 65 4,2 35 

Pržno 14 1,9 11 

Pstruží 13 1,9 7 

Staré Hamry 12 3,4 3 
Zdroj: Veřejná databáze ČSÚ 
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2.6 Občanská vybavenost 

Příznivé podmínky pro život v obci vytváří nejen krásná a zdravá příroda, dobrá dostupnost 
ekonomických center, ale také široká občanská vybavenost v oblastech: 

vzdělávání 

• Mateřská škola Čeladná 

• Mateřská škola Čeladenská beruška, příspěvková organizace 

• Základní škola Čeladná, příspěvková organizace Čeladná 551, PSČ 739 12 

zdravotní péče 

• Zdravotní středisko se službami praktického lékaře, dětské ambulance, zubní ambulance 
a lékárnou 

sociální oblasti 

• Dětský domov a Školní jídelna, Čeladná 87, příspěvková organizace 

volného času 

• Knihovna a informační centrum 

• Sportovní hala Čeladná 

• Tenisový kurt s umělým povrchem a cvičnou stěnou 

• Workoutové hřiště 

ostatní 

• Česká pošta, bankomat 
 

2.7 Kulturní a společenský život v obci 

Obec Čeladná aktivně podporuje kulturní, sportovní a společenský život v obci. 

Součástí kulturního života obce jsou akce, festivaly apod. v oblasti hudby, sportu a folklóru, 
které jsou určeny pro místní obyvatele, tak i pro návštěvníky. K nejznámějším kulturním a 
společenským akcím patří například: 

•  Ladná Čeladná 

• Vánoční koncert – kostel sv. Jana Nepomuckého (kulturní program, sborový zpěv) 

• Zpívání u vánočního stromu – náměstí (kulturní program) 

• Velikonoční strom – náměstí (kulturní program, přehlídka řemesel) 

• Adventní koncert v kostele sv. Jana Nepomuckého 

• Obecní ples – sportovní hala (zábava) 

V obci byly založeny dva soubory CM Satina a CM PORTÁŠI, které hrají původní neupravovanou 
lidovou muziku. 

 
 

2.8 Cestovní ruch 

Obec Čeladná je oblíbenou turistickou destinací. Informační servis a služby spojené se 
zajištěním potřeb cestovního ruchu poskytuje Knihovna a informační centrum. 

Velká část území obce leží v Chráněné krajinné oblasti Beskydy. Na katastrálním území 
obce Čeladná se nachází maloplodá zvláště chráněná území: 

• přírodní rezervace Klíny 
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• národní přírodní rezervace NPR Kněhyně – Čertův mlýn

• přírodní památka Kněhyňské jeskyně 

• přírodní rezervace Smrk 

• přírodní rezervace Studenčany 

• přírodní rezervace V Podolánkách 

Na území obce Čeladná zasahuje evropsky významná lokalita Beskydy a rovněž Ptačí oblast 
Beskydy. 

Čeladná je považována za ideální výchozí bod k nejznámějším turistickým cílům Beskyd. V obci 
byla vytvořena turistická trasa Po stopách partyzánů a Portášovými Chodníčky. Pěkná nenáročná 
procházková trasa vede tzv. Valaškou cestou od vlakového nádraží a zpět do centra obce. 

Nejvýznamnějšími památkami na území obce jsou: 

• Římskokatolický kostel sv. Jana Nepomuckého – z roku 1782 

• Pomník Obětem bojů za svobodu – památník připomínající partyzánský odpor proti 
německým okupantům (památník se sochou partyzána) 

• Pomník partyzánů – památník připomínající partyzánský odpor proti německým 
okupantům 

• Čeladenský hrádek ze 13. století na Kozinci – zbytky středověkého opevnění 

• Hrádek na Bílé 

• Náměstí s kašnou – centrum obce z let 1999-2002 s byty, obchody, kavárnami, hotelem je 
vybudována na místě zchátralého objektu textilní továrny, využívaný jako sklad armády. 

• Památník Josefa Kaluse – věnována učiteli a básníku Josefu Kalusovi, vlastivědná 
expozice „Údolím Čeladné“ 

• Roubená kaple sv. Cyrila a Metoděje – menší dřevěná sroubená kaple s výraznou 
jehlancovitou střechou a zdobenými prvky s malbou a s dřevěným altánkem 
s restaurovanou mozaikou. 

• Roubená kaple nejsvětější Panny Marie a Ferdinandův pramen – kaplička z roku 1893 
v areálu Beskydského rehabilitačního centra 

• Beskydské rehabilitační centrum – nemocnice a lázně, lázeňský parčík s rybníčkem, 
zoopark s kamerunskými kozami 

• Ondřejka – ubytovací budova z roku 1908 postavená ve stylu norských domů v areálu 
Beskydského rehabilitačního centra 

• Kaple Golf klubu Čeladná – kaple v gotickém stylu se sochami sv. Jana Nepomuckého a 
sv. Prospera na golfovém hřišti PGA Course v blízkosti odpaliště jamky č. 18. 

• Hubertova chata – lovecká chata z roku 1910 pro olomouckého arcibiskupa Františka 
Salomona (Saleského) Bauera a jeho hosty, kteří se zde v horách účastnili honů. 

• Kostel svatého Prokopa a svaté Barbory – podkarpatský dřevěný kostelík zasvěcený 
sv. Michalovi z přelomu 17. a 18. století. Původně patřil pravoslavné církvi a do Kunčic 
pod Ondřejníkem byl převezen zásluhou ředitele Báňské a hutní společnosti v Ostravě 
ing. Šebety. 

• Pomníčky – na území obce působili sovětští a angličtí partyzáni, jejíchž činnost je 
připomínána pomníčky 

• Pamětní deska Jánu Ušiakovi (velitel 1. čs. partyzánské brigády Jana Žižky) 
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• Pomník Bojovníka za svobodu 
• Pomník popravených partyzánů Oldřicha Machandra a Karla Winklera 
• Pomník poručíka J. Ušiaka a jeho druhů na čeladenském hřbitově 
• Pamětní deska na partyzánskou skupinu Za vlast 
• Pomníček partyzánům na Martiňáku 
• Pomníček partyzánům a malý památník R. Valentové 

• Litinové kříže rekonstruované z frýdlantských hutí u kostela sv. Jana Nepomuckého, 
v Podolonakácch – bedřichův kříž, u restaurace kněhyně a u Halaty 

 
K turistickým atraktivitám v obci patří 36 jamkové golfové hřiště s bohatým zázemím, 
Lyžařský areál Kociánka nebo Prosper Horse ranch na Čeladné. Na lázeňskou tradici 
navázalo Beskydské rehabilitační centrum na úpatí Ondřejníku, nabízející ozdravné a 
wellness pobyty a Lorkova vila vlastněnan lázněmi Karlova Studánka 

Na katastru obce se nachází kromě penzionů a hotelů celá řada soukromých chat, kde 
mohou návštěvníci strávit příjemně svůj pobyt v Čeladné. 

Čeladná je místem sousedským a sousedí s Kunčicemi pod Ondřejníkem, Bílou, Starými 
Hamry, Kozlovicemi, Ostravicí a Pstružím, kde je taky možno nalézt spoustu zajímavostí pro 
trávení volného času a rekreačních pobytů. 
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Čeladná – dobrým místem pro život 

3. POSLÁNÍ 
 

Poslání je vyjádřením dlouhodobé strategie obce v několika málo větách. Jedná se de facto 
o nejvyšší možný abstrakt celé strategie, který často bývá doplněn také vizí a hodnotami, 
které blíže definují způsoby a limity na cestě při dosažení poslání. 

Veškeré dílčí cíle, plány a strategie by totiž měly vést k jeho naplnění. 

Obec Čeladná definovala poslání v následujícím znění: 

 

 

 
 
 
 

Při rozvoji území se obec Čeladná bude řídit následujícími principy: 

• udržitelný rozvoj 

• zachování kulturního a přírodního bohatství 

• spolupráce 

• partnerství 

• moderní technologie (SMART) 
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Čeladná – přitažlivá a příjemná podhorská obec uprostřed nádherné přírody 

Beskyd s veškerým zázemím pro spokojený život obyvatel naší obce, 

pohostinnou a vlídnou pro její návštěvníky. 

4. VIZE 
 

Vize je doplněním poslání, je to jednoduchý a výstižný text, který naznačuje, jakým směrem 
se bude obec Čeladná v příštích letech rozvíjet a čeho chce do roku 2030 dosáhnout. 

 
 

Tento text je mottem celé strategie rozvoje. 
 
 

Vize obce Čeladná zní: 
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PRIORITNÍ OBLAST 

 
STRATEGICKÉ CÍLE 

LIDÉ A PROSTŘEDÍ PRO ŽIVOT L/1 Podnikání a zaměstnanost 

L/2 Vzdělávání a školství v obci 

L/3 Zdravotnictví, bydlení a sociální služby 

L/4 Zlepšení životního prostředí v obci 

INFRASTRUKTURA I/1 Dobudování dopravní infrastruktury v obci 

Rozšíření technické infrastruktury 
do odlehlých lokalit obce 

I/2 

VOLNÝ ČAS A CESTOVNÍ RUCH 
Doplnění infrastruktury a atraktivit 
pro volný čas 

V/1 

Využití možností pro další 
rozvoj služeb a cestovního ruchu v obci 

V/2 

5. STRATEGICKÉ CÍLE 
 

Strategické cíle představují směrný ukazatel pro rozvoj obce v daném časovém horizontu, 
kterých by mělo být dosaženo realizací rozvojových aktivit. 
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6. OPATŘENÍ 
 

Opatření jsou základním nástrojem pro realizaci strategických cílů. 

 
Výše uvedené strategické cíle budou v praxi naplňována prostřednictvím jednotlivých 
opatření, která jsou pak v další části dokumentu rozváděny a konkretizovány jednotlivými 
aktivitami. 

 
Pro každý strategický cíl byla navržena opatření, aby byla realistická a dosažitelná. 

 
K jejich dosažení musí být k dispozici nebo alespoň identifikovány lidské, finanční a 
institucionální zdroje. Zdroje na jejich realizaci lze získat od institucí na krajské či národní 
úrovni nebo soukromého sektoru, případně ze strukturálních fondů Evropské unie, 
nezanedbatelnou část budou tvořit i prostředky obecního rozpočtu nebo nejpravděpodobněji 
bude kombinace všech výše uvedených. 

 
Výčet opatření k jednotlivým strategickým cílům je na následujících listech rozčleněn dle tří 
prioritních rozvojových oblastí strategie rozvoje: 

 
• Lidé a prostředí pro život 

• Infrastruktura 

• Volný čas a cestovní ruch 

 
Jednotlivé prioritní rozvojové oblasti obsahují následující podoblasti: 

 

Oblast: Lidé a prostředí pro život 
- Podnikání a zaměstnanost 
- Vzdělávání a školství v obci 
- Zdravotnictví, bydlení a sociální služby 
- Životní prostředí 

 
 

Oblast: Infrastruktura 
- Dopravní infrastruktura 
- Technická infrastruktura 

 
Oblast: Volný čas a cestovní ruch 

- Volný čas, kultura, sport 
- Cestovní ruch 
- Historické, sakrální objekty 
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 Lidé a prostředí pro život  

 
Strategický cíl: L/1 Podnikání a zaměstnanost 
Opatření L/1/1 Podpora podnikání s vazbou na vytváření nových 

pracovních míst 

 
Strategický cíl: L/2 Vzdělávání a školství v obci 
Opatření L/2/1 Předškolní a základní vzdělávání 

 
Strategický cíl: L/3 Zdravotnictví, bydlení a sociální služby 
Opatření L/3/1 Rozvoj bydlení, sociálních a zdravotních služeb pro obyvatele 

 
Strategický cíl: L/4 Zlepšení životního prostředí v obci 
Opatření L/4/1 Snížení energetické náročnosti 
Opatření L/4/2 Zlepšení nakládání s odpady 
Opatření: L/4/3 Zajištění péče o krajinu a zeleň 

 

 
 Infrastruktura  

 
Strategický cíl: I/1 Dobudování dopravní infrastruktury v obci 
Opatření I/1/1 Výstavba a rekonstrukce chodníků a stezek 
Opatření I/1/2 Oprava a údržba místních komunikací 
Opatření I/1/3 Vybudování okružní křižovatky u památníku Partyzán  
Opatření I/1/4 Parkování v obci 

 
Strategický cíl: I/2 Rozšíření technické infrastruktury obce 
Opatření I/2/1 Rekonstrukce veřejného osvětlení 
Opatření I/2/2 Rozšíření vodovodní, kanalizační a optické sítě 
Opatření  I/2/3 Výstavba nové hasičské zbrojnice  

 

 
 Volný čas a cestovní ruch  

 
Strategický cíl: V/1 Doplnění infrastruktury a atraktivit pro volný čas 
Opatření  V/1/1 Výstavba a modernizace sportovních zařízení a zařízení pro 

volný čas 
Opatření V/1/2 Zachování kulturního dědictví 

 
Strategický cíl: V/2 Využití možností pro další rozvoj služeb 

a cestovního ruchu v obci 
Opatření V/2/1 Výstavba a modernizace zařízení pro cestovní ruch 
Opatření V/2/2 Podpora spolků a klubů 
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7. ROZVOJOVÉ AKTIVITY 

 
 

Pro stanovení opatření v rámci strategických cílů byly definovány rozvojové aktivity v rámci 
jednotlivých opatření. Tyto rozvojové aktivity ústí v konkrétní projekty a určují, jak se budou 
jednotlivá opatření naplňovat. Ke každému opatření je přiřazena řada rozvojových aktivit. 

 
Následně byly jednotlivé rozvojové aktivity více specifikovány, podrobněji popsány, byl jim 
určen nositel, a pokud to povaha či rozpracovanost konkrétní rozvojové aktivity dovolovala, 
byl určen rovněž termín a finanční rámec. 

 

 Lidé a prostředí pro život  

 
Strategický cíl: L/1 Podnikání a zaměstnanost 

Opatření: L/1/1 Podpora podnikání s vazbou na vytváření nových 
pracovních míst 

Rozvojová aktivita: L/1/1/1 Vytvoření/založení podniku „Technické služby obce Čeladná” 

 

L/1/1/1 Vytvoření/založení podniku „Technické služby obce Čeladná” 

Popis 
Podnik založený za účelem provádění služeb technického 
charakteru na území obce Čeladná, se 100% účastí obce 

Nositel Obec Čeladná 

Termín 2021-2030 

Finanční náklady 25 mil. Kč 

 

Strategický cíl: L/2 Vzdělávání a školství v obci 

Opatření: L/2/1 Předškolní a základní vzdělávání 

Rozvojová aktivita: L/2/1/1 Rozšíření kapacit v MŠ a ZŠ  
 
 

L/2/1/1 Rozšíření kapacit v MŠ a ZŠ 

 
Popis 

MŠ Čeladná – rozšíření kapacit MŠ  
ZŠ Čeladná – rozšíření kapacity ZŠ v Čeladné 

Nositel Obec Čeladná 

Termín 2021-2030 

Finanční náklady 50 mil. Kč  
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Strategický cíl: L/3 Zdravotnictví, bydlení a sociální služby 

Opatření: L/3/1 Rozvoj bydlení, sociálních a zdravotních služeb 
pro obyvatele 

Rozvojová aktivita: L/3/1/1 Vybudování komunitního bydlení pro seniory  

Rozvojová aktivita: L/3/1/2 Podpora výstavby startovacích bytů a bytů pro seniory v hotelovém 
komplexu v centru obce 

 
 

L/3/1/1 Vybudování komunitního bydlení pro seniory 

Popis Rekonstrukce stávajícího RD na byty pro mladé rodiny a seniory  

Nositel Obec Čeladná 

Termín 2021-2030 

Finanční náklady 20 mil. Kč 

 
 
L/3/1/2 Podpora výstavby startovacích bytů a bytů pro seniory v hotelovém 

komplexu v centru obce 

Popis Výstavba startovacích bytů a bytů pro seniory 

Nositel Obec Čeladná 

Termín 2021-2030 

Finanční náklady 170 mil. Kč 

 
 

Strategický cíl: L/4 Zlepšení životního prostředí v obci 

Opatření: L/4/1 Snížení energetické náročnosti  

Rozvojová aktivita: L/4/1/1 Fotovoltaické panely na střechách obecních objektů   
 
 

L/4/1/1 Fotovoltaické panely na střechách obecních objektů 

Popis Snížení energetické náročnosti obecních budov 

Nositel Obec Čeladná 

Termín 2021-2025 

Finanční náklady 25 mil. Kč 
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Opatření: L/4/2 Zlepšení nakládání s odpady 

Rozvojová aktivita: L/4/2/1 Úprava místa sběrných nádob  
Rozvojová aktivita: L/4/2/2 Vybudování sběrného dvora a vymístění komunitní kompostárny do 
prostoru průmyslové zóny 

 

L/4/2/1 Úprava místa sběrných nádob  

Popis Úprava míst sběrných nádob – dřevěná ohrazení  

Nositel Obec Čeladná 

Termín 2021-2030 

Finanční náklady 7 mil. Kč 

 

L/4/2/2 
Vybudování sběrného dvora a vymístění komunitní kompostárny do prostoru 
průmyslové zóny   

Popis Vybudování sběrného dvora a zpevněné plochy  

Nositel Obec Čeladná 

Termín 2021-2030 

Finanční náklady 20 mil. Kč 

 
 

Opatření: L/4/3 Zajištění péče o krajinu a zeleň 

Rozvojová aktivita: L/4/3/1 Budování a obnova míst aktivního a pasivního odpočinku podél břehů 
Čeladenky 

 
 

L/4/3/1 Budování a obnova míst aktivního a pasivního odpočinku podél břehů 
Čeladenky  

Popis 
Vybudování stezky od mostu k přádelně vlny v délce cca 1,5 km podél 
říčky Čaladenky, včetně osvětlení a laviček  

Nositel Obec Čeladná 

Termín 2021-2030 

Finanční náklady 5 mil. Kč 
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 Infrastruktura  

 
Strategický cíl: I/1 Dobudování dopravní infrastruktury v obci 

Opatření: I/1/1 Výstavba a rekonstrukce chodníků a stezek 

Rozvojová aktivita: I/1/1/1 Chodník směr Gajďák  
Rozvojová aktivita: I/1/1/2 Chodník – lokalita Partyzán směr Podolánky 

 

I/1/1/1 Chodník – lokalita Partyzán směr Podolánky 

Popis Vybudování nového chodníku 

Nositel Obec Čeladná 

Termín 2021-2030 

Finanční náklady 27 mil. Kč 

 
 

I/1/1/2 Chodník směr Gajďák  

Popis Cílem je vybudovat chodník směr Gajďák. 

Nositel Obec Čeladná 

Termín 2021-2030 

Finanční náklady 17 mil. Kč 

 
Opatření: I/1/2 Oprava a údržba místních komunikací 

Rozvojová aktivita: I/1/2/1 Opravy místních komunikací v katastru obce 
 
 

I/1/2/1 Opravy místních komunikací v katastru obce 

Popis 
Opravy místních komunikací v lokalitě Nad nádražím, obchvat Pavliskova 
dvora, spojka k Stýskala a Chromčák MK 5b aj. 

Nositel Obec Čeladná 

Termín 2021-2030 

Finanční náklady 17 mil. Kč 
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Opatření: I/1/3 Výstavba okružní křižovatky 

Rozvojová aktivita: I/1/3/1 Vybudování okružní křižovatky u památníku partyzánů  

 

I/1/3/1 Vybudování okružní křižovatky u památníků partyzánů 

Popis Vybudování okružní křižovatky u památníků partyzánů 

Nositel Obec Čeladná 

Termín 2021-2030 

Finanční náklady 25 mil. Kč 

 

Opatření: I/1/4 Parkování v obci 

Rozvojová aktivita: I/1/4/1 Vybudování parkoviště u Památníku J. Kaluse  

I/1/4/1 Vybudování parkoviště u Památníku J. Kaluse  

Popis 
Vybudování parkoviště u Památníku J. Kaluse z matriálů umožňujícího 
zasakování, včetně úpravy břehového porostu vodního toku Stolovce 

Nositel Obec Čeladná 

Termín 2021-2030 

Finanční náklady 10 mil. Kč 

 

Strategický cíl: I/2 Rozšíření technické infrastruktury obce  

Opatření: I/2/1 Rekonstrukce veřejného osvětlení 

Rozvojová aktivita: I/2/1/1 Rekonstrukce veřejného osvětlení obce Čeladná  

 
I/2/1/1 Rekonstrukce veřejného osvětlení obce Čeladná 

 
Popis 

Výměna stávajících svítidel za moderní typy s vysokým krytím optické 
části svítidla a vysokou světelnou účinnosti za účelem snížení energetické 
náročnosti veřejného osvětlení v obci s prvky SMART (stmívání, chytré 
ovládání apod.) 

Nositel Obec Čeladná 

Termín 2021-2030 

Finanční náklady 13 mil. Kč 
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Opatření: I/2/2 Rozšíření vodovodní, kanalizační a optické sítě 

Rozvojová aktivita: I/2/2/1 Rozšíření vodovodní a optické sítě v odlehlých částech obce 

Rozvojová aktivita: I/2/2/2 Intezifikace a zkapacitnění ČOV  

 

I/2/2/1 Rozšíření vodovodní a optické sítě v odlehlých částech obce 

Popis Vybudování vodovodní sítě v odlehlých částech obce Čeladná s možností 
položení optických kabelů 

Nositel Obec Čeladná 

Termín 2021-2030 

Finanční náklady 25 mil. Kč 

 
 

I/2/2/2 Intezifikace a zkapacitnění ČOV 

Popis Intezifikace a zkapacitnění ČOV 

Nositel Obec Čeladná 

Termín 2021-2025 

Finanční náklady 22 mil. Kč 

 
 
Opatření: I/2/3 Výstavba nové hasičské zbrojnice 

Rozvojová aktivita: I/2/3/1 Výstavba nové hasičské zbrojnice 
 
 

I/2/3/1 Výstavba nové hasičské zbrojnice 

Popis Výstavba nové hasičské zbrojnice 

Nositel Obec Čeladná 

Termín 2021-2030 

Finanční náklady 10 mil. Kč 
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Volný čas a cestovní ruch  

 
Strategický cíl: V/1 Doplnění infrastruktury a atraktivit pro volný čas 

Opatření: V/1/1 Výstavba a modernizace sportovních zařízení a 

zařízení pro volný čas 

Rozvojová aktivita: V/1/1/1  Vybudování plavecké učebny 

Rozvojová aktivita: V/1/1/2  Výstavba nafukovací haly pro beach volejbal v areálu ZŠ  

Rozvojová aktivita: V/1/1/3  Rekonstrukce povrchu víceúčelového hříště v areálu ZŠ  

 

V/1/1/1 Vybudování plavecké učebny 

Popis 
Rozšíření objektu ZŠ o plaveckou učebnu – pro veřejnost, sportovní 
kluby, děti a žáky 

Nositel Obec Čeladná 

Termín 2021-2030 

Finanční náklady 70 mil. Kč 

 
 

V/1/1/2 Výstavba nafukovací haly pro beach volejbal v areálu ZŠ 

Popis Beach volejbalové kurty s nafukovací halou 

Nositel Obec Čeladná 

Termín 2021-2023 

Finanční náklady 11 mil. Kč 

 
 

V/1/1/3 Rekonstrukce povrchu víceúčelového hříště v areálu ZŠ 

Popis Rekonstrukce povrchu víceúčelového hříště v areálu ZŠ 

Nositel Obec Čeladná 

Termín 2021-2025 

Finanční náklady 4 mil. Kč 
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Opatření: V/1/2 Zachování kulturního dědictví 

Rozvojová aktivita: V/1/2/1 Vytvoření 3D modelů o historii obce 
 
 

V/1/2/1 Vytvoření 3D modelů o historii obce 

Popis Vytvoření 3D modelů replik zařízení spojených s historií obce jako např. 
milíř, hutě, štola k těžení rudy apod. v prostorách Památníku J. kaluse 

Nositel Obec Čeladná 

Termín 2021-2030 

Finanční náklady 3 mil. Kč 

 
Strategický cíl: V/2 Využití možností pro další rozvoj služeb 

a cestovního ruchu v obci 

Opatření: V/2/1 Výstavba a modernizace zařízení pro cestovní ruch 

Rozvojová aktivita: V/2/1/1 Rozhledna Skalka 

Rozvojová aktivita: V/2/1/2 Vybudování Hrádku na Kozinci  

Rozvojová aktivita: V/2/1/3 Vybudování stezky v korunách stromů 

Rozvojová aktivita: V/2/1/4 Vybudování kostelíku včetně parkoviště u Kaluse 

Rozvojová aktivita: V/2/1/5 Muzeum v přírodě 
 
 

V/2/1/1 Rozhledna Skalka 

Popis Vybudování rozhledny dle PD 

Nositel 
Okrašlovací spolek Rozhledna, obec Čeladná a obec Kunčice 
pod Ondřejníkem 

Termín 2021-2030 

Finanční náklady 13 mil. 

 
V/2/1/2 Vybudování Hrádku na Kozinci 

Popis 
Vybudování Hrádku na Kozinci s expozicemi (např. strážní hrádek 
a zároveň mýtní místo, partyzáni (Kněhyně), CHKO Beskydy, aj.) 

Nositel Obec Čeladná a biskupství Ostravsko-Opavské 

Termín 2021-2030 

Finanční náklady 20-30 mil. Kč 
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V/2/1/3 Vybudování stezky v korunách stromů 

Popis 
Vybudování stezky v korunách stromů od bývalé hájenky 
na Janečkovicích k Hrádku 

Nositel Obec Čeladná a biskupství Ostravsko-Opavské 

Termín 2021-2030 

Finanční náklady 30 mil. Kč 

 
 
V/2/1/4 Vybudování kostelíku /kaple/ včetně parkoviště u Kaluse 

 

Popis 

Vybudování dřevěného kostelíku nebo kaple na místě, kde již v minulosti 
stával, včetně kapacit pro parkování. Kostelík nebo kaple bude součástí 
muzea jehož páteř bude tvořit modernizovaný Památník Josefa Kaluse. 

Nositel Obec Čeladná 

Termín 2021-2030 

Finanční náklady 7-10 mil. Kč 

 
 

 

Opatření V/2/2 Podpora spolků a klubů 

Rozvojová aktivita: V/2/2/1 Podpora spolků a klubů zajišťujících kulturní, sportovní a volnočasové 
akce 

 
 
 

V/2/1/5 Muzeum v přírodě 

 
 
 
Popis 

Vybudování muzea v přírodě, páteř bude tvořit stávající objekt Památníku 
Josefa Kaluse a součástí tohoto muzea budou zajímavosti z historie 
Čeladné, jako například tradice Čeladenských železáren a hutí, přádelny 
vlny, mlýna, sirkárny, těžby rudy, či milířů na uhlí včetně nákupu 3D modelů 
replik zařízení, objekt jednotřídky, včetně bytu řídícího J. Kaluse, louku pod 
památníkem proměnit na prostor pro pořádání kulturních a společenských 
akcí. Pokusit se vyjednat s LČR možnost vybudování odlehčovacího 
ramene protékající tímto pozemkem (protipovodňové opatření) a postavit 
malou repliku mlýna  

Nositel Obec Čeladná 

Termín 2021-2030 

Finanční náklady 40 mil. 
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8. ZÁVĚR 

 

Strategický rozvojový dokument obce Čeladná je vytvořen na období 2021-2030 a byl 
zpracován pro potřeby obce jako jeden z účinných nástrojů pro její další rozvoj. Cílem při 
vytváření tohoto dokumentu bylo pojmenovat zájmy obce a zvolit taková účinná opatření a 
aktivity, které povedou k jeho uskutečnění. Naplňování jednotlivých opatření bude záviset na 
finančních možnostech obce a není vyloučena ani participace soukromého kapitálu. 

 
Rozvojový dokument obsahuje ve své návrhové části celou řadu velmi zajímavých projektů, 
jejichž realizace v období 2021-2030 může zásadním způsobem přispět k další významné 
proměně obce, jako tomu bylo naposledy v letech 1999-2002. 
 
 


