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Opatrenia a iniciatívy pre zlepšenie 

života v meste, spolunažívania 

občanov a začleňovania ľudí, 

(nielen) ohrozených sociálnou 

exklúziou do spoločenského života 

mesta 

„MESTO, V KTOROM 

STOJÍ ZA TO ŽIŤ“ 



Medzníky v histórii mesta 

• 1742 berlínsky mier – rozdelenie mesta na 

rakúsku a pruskú časť po prehratej prvej sliezskej 

vojne o rakúske dedičstvo medzi Máriou Teréziou a 

pruským kráľom Fridrichom II, 

• výstavba Severnej dráhy cisára Ferdinanda z 

Viedne do Krakova (do bola Bohumína trať 

postavená v roku 1847) a prepojenie trate do 

pruského Annabergu (dnes poľské Chałupki) – tým 

prepojená Viedeň a Berlín železnicou. V roku 1872 

výstavba košicko-bohumínskej železnice pre 

zlepšenie dopravy železnej rudy z Liptova a Spiše. 

 



 

 

 

 

 

 

 
foto okolo roku 1850 

• usporiadanie Európy po 2. svetovej vojne 

a znárodnenie, zmena národnostného 

zloženia obyvateľstva 





foto z roku 1890 – dnešný stred mesta 



foto z roku 1910 – dnešný stred mesta 



Priemysel 

rok 1910 – Rafinéria minerálnych olejov 



Priemysel 

rok 1915 – Drôtovňa 



Priemysel 

rok 1915 – Rúrovňa 



Železnica 

rok 1915 – Pred stanicou 



Železnica 

rok 1915 – Stanica 



Železnica 

rok 1920 – Stanica 



Najväčší priemysel  

– po znárodnení 

• Železiarne a drôtovne Alberta Hahna a 

Heinricha Eisnera  vznik Železáren a 

drátoven Bohumín 

• Österreichische Chemikalienwerk R. 

Goldschmied & Co., kom. Ges. z roku 

1904 → neskôr Lachema (dnes Bochemie 

s výrobkami značky SAVO) 

 

 



Sociálne zloženie obyvateľstva  

v r. 2011 

• Základné vzdelanie:  

– 14,28 % mužov 

– 23,83 % žien 

• Stredné vzdelanie bez maturity: 

–  34,25 % mužov 

–  23,83 % žien 

• Celkovo z obyvateľov nad 15 rokov má viac ako 

48 % mužov a 45 % žien Bohumína maximálne 

stredoškolské vzdelanie bez maturity 

• Počet obyvateľov 22 063 

 

 

 



Ďalšie osobitosti 

• historicky daná sliezska zástavba (polosamoty, 

veľký intravilán – komplikácie napr. pri stavbe 

inžinierskych sietí, mestskej, v dopravnej 

obslužnosti) 

• katastre mesta aj okolitých obcí väčšinou 

prímestský charakter 

• električková trať po cca 70-tich rokoch 

zrušená – poddolovanie, prepadanie pôdy a únik 

metánu v okolí (Bohumín je ale na pieskoch) 

• ekologická záťaž (respiračné choroby, alergie, 

zvýšená kyslosť pôdy...) 

• opakujúce sa povodne, najväčšia 1997 

 

 

 

 

 







Zapájanie verejnej správy 

do iniciatív sociálnej 

ekonomiky pri zohľadnení 

miestnych rozdielov.  

Tvorba podmienok pre 

dôstojný a kvalitný život 

komunity 



Aktivity mesta v sociálnej oblasti - seniori 

• domovy sociálnych služieb 

• seniorské stezky - lavičky  

• UTV pre seniorov (školné 1 800,- z toho 

mesto hradí 1200,-) 

• Zvýhodnené Senior taxi, úvaha o Baby taxi 

–  cena cca 55 centov za jazdu v katastri mesta, 

cenový rozdiel hradí mesto (bydlisko a späť - 

praktický lekár, aquacentrum, autobusová a 

vlaková stanica, pošta, nemocnica, cintoríny) 

– max. 7 jázd mesačne, deň vopred sa objednať 

– Od 70 rokov, od januára 2015 od 65 rokov 

 

 



Aktivity mesta v sociálnej oblasti - deti 

• detské ihriská – Mauglího stezka – dopravné ihrisko 

– športoviská (zimný štadión, plavecký štadión, 

minigolf, športová hala) 

• Zriaďovateľ Domu detí a mládeže, príspevkovej 

organizácie – majstri Európy a sveta v show dance 

 

 

 

 



Aktivity mesta v sociálnej oblasti – 

zdravotne a mentálne postihnutí 

• Chránené podporované bývanie 

• Sociálne terapeutické dielne pre dospelé 

osoby s mentálnym alebo kombinovaným 

postihnutím, ktorí sa nemôžu ani uplatniť na 

chránenom trhu práce (príspevková 

organizácia Centrum sociálnych služieb 

Bohumín) 

• Prehliadka mesta starostom mesta pre 

bohumínskych imobilných seniorov 

špeciálnym autobusom pre invalidné vozíky 

 

 

 

 

 



Aktivity mesta v sociálnej oblasti – všetci 

• „Katalóg nielen sociálnych služieb Bohumínska“ 

• súťaže, zápisy medzi rekordy a kuriozity ČR 

(pelhřimovská Agentura Dobrý den) športová 

hala 2 765,7 m2, najmenšie námestie  

• Pláva celé mesto, Beh do schodov 

 

 

 

 

• Jedna z najlepších web stránok mesta v ČR, 

informácie  pre občanov SMS-kami, televízny 

informačný kanál 

 

 

 



Aktivity mesta v sociálnej oblasti – všetci II 

• Boj proti hazardu a kriminalite (súdny spor so 

štátom proti MF povoleným videoterminálom – 

mesto vyhralo) 

– v herniach na území mesta ľudia podľa údajov 

starostu za rok 2013 prehrali viac ako  

1 400 000 € ! 

• Od januára 2015 vyhláškou obmedzený 

výkup kovov (prví v ČR) – krádež 30-tich 

únikových vrát z protihlukovej steny na diaľnici 

– občania môžu odovzdávať šrot v zberniach mesta, 

získané prostriedky z predaja dá mesto do obnovy 

mesta 

 

 



Hierarchia uspokojovania potrieb 
podľa Abrahama Maslowa 

1. Základné telesné a fyziologické potreby 

2. Potreba bezpečia a istoty 

3. Potreba lásky, prijatia a spolupatričnosti 

4. Potreba uznania a úcty 

5. Potreba sebarealizácie 
 



Ďakujem Vám za pozornosť 

Hana Poláčková 

Ekonomická univerzita v Bratislave 


