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Úvod 
 
Dobrovolný svazek venkovských obcí mikroregionu Mariánskolázeňsko (dále jen „Svazek“) jako 
samostatná právnická osoba je založen dle § 46 a násl. zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní 
zřízení), v platném znění. 
 
Zakládajícími členy Svazku byly na základě usnesení zastupitelstev obcí: Obec Drmoul, Obec 
Dolní Žandov, Město Lázně Kynžvart, Obec Stará Voda, Obec Tři Sekery, Obec Valy, Obec Velká 
Hleďsebe, později se připojila Obec Vlkovice (14. 2. 2006) a Obec Trstěnice (1. 1. 2010). 
 
Předmětem činnosti a cílem Svazku je spolupráce obcí, ochrana a prosazování společných zájmů 
obcí 
v rámci všestranného rozvoje oblasti Mariánskolázeňska (životní prostředí, územní plánování, 
podpora malého a středního podnikání, bydlení, školství, využití volného času, doprava, turistický 
ruch, péče 
o památky, informatika, a.j.), zabezpečení koordinovaného postupu obcí při všestranném rozvoji 
oblasti (zejména dosažení optimálního rozvoje venkova za dodržení principů trvale udržitelného 
rozvoje), soustředění sil a prostředků při prosazování záměrů přesahujících svým rozsahem a 
významem možnosti jednotlivých členů, včetně zajišťování příslušných finančních zdrojů. 
 

Název Svazku: Mariánskolázeňsko 
Právní forma: dobrovolný svazek obcí 
Sídlo Svazku: Tři Sekery 157, 354 73 Tři Sekery  

IČ: 71 20 33 54 
  
Svazek je registrován u Krajského úřadu Karlovarského kraje, číslo registrace 4/2003 ze dne 27. 11. 
2003 
  

Doručovací adresa: Mariánskolázeňsko, dobrovolný svazek obcí 
 Plzeňská 32 
 354 71 Velká Hleďsebe 
  

e-mail: marianskolazensko@seznam.cz 
telefon: 736 650 956,  

web: http://www.marianskolazensko.org 
  

Svazek je také pokračovatelem činnosti Sdružení obcí Mariánskolázeňska, které sdružovalo 15 obcí 
Dolní Žandov, Lázně Kynžvart, Mariánské Lázně, Stará Voda, Tři Sekery, Valy, Velká Hleďsebe, 
Vlkovice, Zádub-Závišín, Drmoul, Chodová Planá, Lipová, Lestkov, Planá, Trstěnice na území 
Karlovarského a Plzeňského kraje. 
Rozložení Sdružení na území dvou krajů komplikovalo v tehdejší době práci sdružení zejména 
s ohledem na získávání dotací a společně s vyšším počtem členů defakto blokovalo činnost. 
Sdružení ukončilo svoji činnost v roce 2008. 
 

Zpracování dokumentu 
 

 Zpracovatel dokumentu 
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Název: Institut pro trvale udržitelný rozvoj 
Právní forma: občanské sdružení 

Sídlo: Buchenwaldská 47, 360 10 Karlovy Vary 
IČ: 22 81 29 46 

  
Kontakt: Mgr. Richard Štěpánovský 

e-mail: stepanovsky.r@seznam.cz 
Telefon: 777 595 731 

  

 Postavení a účel dokumentu 
 
Strategický dokument Dobrovolného svazku obcí Mariánskolázeňska (dále jen dokument) má za 
úkol formulovat klíčové problémy mikroregionu, jeho obcí a krajiny, a ve společném konsensu 
stanovit globální a strategické cíle zejména na období 2014+, rozvojové priority a opatření k jejich 
řešení. Náplní analytické části tohoto dokumentu je souhrnná situační analýza a SWOT analýza 
sledovaného území. 
 
Z návrhové strategické části vyplynou prioritní projektové záměry mikroregionu pro další období. 
V implementační části jsou popsány základní mechanismy fungování Svazku včetně možných 
způsobů jejich financování. V průběhu zpracování dokumentu byl zajištěn konsensus samospráv 
obcí, podnikatelského sektoru a občanských sdružení a aktivit. 
 
Strategický dokument Dobrovolného svazku obcí Mariánskolázeňska je dokument koncepční. Jeho 
účelem je stanovení vizí, směrů a dlouhodobých a střednědobých cílů sociálně ekonomického 
rozvoje mikroregionu v souladu s již zpracovanými hierarchicky „vyššími” koncepčními materiály 
České republiky, jednotek regionů NUTS II Severozápad (Regionální operační program 
Severozápad) a VÚSC – Karlovarského kraje (Program rozvoje Karlovarského kraje). Dále je v 
souladu s dalšími koncepčními materiály jako je Národní rozvojový plán a Program Rozvoje 
venkova. 
 
Dokument neslouží pouze mikroregionu Mariánskolázeňsko a jeho členským obcím, ale také 
dalším subjektům působícím na území mikroregionu. 

 Důvod aktualizace  
 
První verze tohoto dokumentu byla zpracována v roce 2003. Dokument zpracovával správní území 
15 obcí Dolní Žandov, Lázně Kynžvart, Mariánské Lázně, Stará Voda, Tři Sekery, Valy, Velká 
Hleďsebe, Vlkovice, Zádub-Závišín, Drmoul, Chodová Planá, Lipová, Lestkov, Planá, Trstěnice, 
které byly členy Sdružení obcí Mariánskolázeňska. S ohledem na uplynulou dobu a změny 
v popisovaném prostředí vyvstala nutnost dokument aktualizovat a harmonizovat jeho strategickou 
a návrhovou část. 
 
První aktualizace dokumentu proběhla k prosinci 2008 v rámci projektu „Podpora spolupráce obcí 
Mariánskolázeňska na strategickém rozvoji regionu“, který byl zpracován v rámci Podpory obnovy 
venkova 2008 MMR ČR (evidenční číslo projektu 2171156109). Aktualizovaný dokument sloužil 
také jako výchozí programový podklad pro využívání finančních zdrojů jak českých, tak i 
strukturálních fondů Evropské unie pro období 2007 – 13. Účelem dokumentu je určit aktuální 
priority regionu pro řešení hospodářských, sociálních a ekologických problémů, stanovit 
střednědobé cíle a strategie včetně příslušných opatření. 
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Druhá aktualizace tohoto dokumentu byla zpracována v rámci projektu Budování kapacity  
pro místní rozvoj Mariánskolázeňska (CZ.1.09/2.1.00/11.00059), který byl podpořen v druhé 
výzvě Regionálního operačního programu Severozápad. Obsahem projektu je budování kapacity 
pro místní rozvoj, informovanost a osvětu veřejnosti na území Svazku, zejména prostřednictvím 
podpory přípravy studií, podkladových dokumentů a technické dokumentace integrovaných 
projektů pro jejich následnou realizaci. Studie, podkladové dokumenty a technická dokumentace 
budou sloužit pro potřeby členských obcí Svazku i Svazku samotného.  

 Metodika zpracování a zdroje dat 
 
Po úvodním projednání (samospráva) návrhu analytické části proběhla úvodní setkání se 
zainteresovanými nevládními neziskovými organizacemi, občany a podnikatelskými subjekty, 
práce pokračovaly shromažďováním dat a pro situační analýzu a dosud zpracovaných koncepčních 
materiálů. První návrh situační analýzy a SWOT analýzy byly projednány s jednotlivými obcemi. 
Strategická (návrhová) část byla zpracována v odborných skupinách.  
Většinu použitých údajů poskytly jednotlivé obce, Karlovarský kraj, Český statistický úřad.  
V dokumentu jsou zohledněny územní plány velkých územních celků, sídelních útvarů, obcí, 
programy rozvoje jednotlivých obcí, Program rozvoje venkova na období 2007 - 2013, Program 
rozvoje Karlovarského kraje. 

 Struktura dokumentu 
 
Struktura dokumentu odpovídá §5 Strategie regionálního rozvoje zákona č. 248/2000 Sb.,  
O podpoře regionálního rozvoje a kromě úvodu obsahuje tři základní logické celky 
 

▪ analýzu současného stavu z pohledu regionálního rozvoje 
▪ charakteristiku slabých a silných stránek 
▪ strategické cíle regionálního rozvoje mikroregionu 

 Používané pojmy 
 
Svazek – Dobrovolný svazek obcí Mariánskolázeňsko, právnická osoba, kterou založily Obce 
Drmoul, Dolní Žandov, Lázně Kynžvart, Stará Voda, Tři Sekery, Valy, Velká Hleďsebe. Později se 
připojily Obce Vlkovice a Trstěnice. Území Svazku je vymezeno správním území jeho členských 
obcí. 
 
Mikroregion Mariánskolázeňsko – území tvořené správními územími obcí Drmoul, Dolní Žandov, 
Lázně Kynžvart, Stará Voda, Trstěnice1, Tři Sekery, Valy, Velká Hleďsebe, Vlkovice a přirozeným 
centrem mikroregionu - Mariánskými Lázněmi. 

 Analýza současného stavu z pohledu regionálního rozvoje 
 

 Dosavadní koncepční dokumenty:  

 
Místní programy obnovy vesnice mají zpracovány (stav k 25. 6. 2011) všechny obce Svazku. 

                                                 
 
1 Obec Trstěnice vstopila do Svazku 1. 1. 2010 
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Integrovaná rozvojová strategie venkovský regionů Chebska  
Zdroj: dokument je k dispozici v sídle Mikroregionu Chebsko 
 
Koncepce environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty Karlovarského kraje  
Zdroj: www.kr-karlovarsky.cz  
 
Program rozvoje cestovního ruchu a lázeňství v Karlovarském kraji 2007 – 2013  
Zdroj: www.kr-karlovarsky.cz  
 
Program rozvoje Karlovarské kraje 2007 – 2013 (aktualizace září 2008, usnesení č. ZK 176/09/08) 
Zdroj:  www.kr-karlovarsky.cz 
 

Poloha a vn ější vztahy 
 
Mikroregion Mariánskolázeňsko se nachází v západních Čechách při hranici se Spolkovou 
republikou Německo (stát Bavorsko). Zasahuje do střední a jižní části okresu Cheb. 
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Tabulka č. 1. Správní členění 
 Obec III. typu Okres (NUTS 

IV) 
Kraj (NUTS III) region (NUTS II)  

Dolní Žandov Cheb Cheb Karlovarský Severozápad  
Drmoul      
Lázně Kynžvart      
Stará Voda      
Trstěnice      
Tři Sekery Mariánské Lázně  Cheb Karlovarský Severozápad  
Valy      
Velká Hleďsebe      
Vlkovice      
 
Tabulka č. 2. Základní charakteristika 
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název obce, města plocha správního 
území (ha)   [1] 

počet obyvatel 
(2010) 

hust.osídl 
obyv/km2   [2] 

Dolní Žandov 4 132 1 222 29,3 
Drmoul 637 886 133,8 
Lázně Kynžvart 3 258 1 559 48,9 
Stará Voda  5 402  486 8,7 
Trstěnice 1 550 355 22,9 
Tři Sekery  4 118  873 20,4 
Valy  430  420 88,5 
Velká Hleďsebe  455  2 234 476,0 
Vlkovice 492  122 26,42 

CELKEM  20 474 8 157 22,75 

[1] období: 31. 12. 2010 
[2] vážený průměr 
http://vdb.czso.cz/vdbvo/tabparam.jsp?voa=tabulka&cislotab=MLO5010PU_OB2.28&vo=null 
http://vdb.czso.cz/vdbvo/tabdetail.jsp?cislotab=MOS+A04+OB2.18&vo=tabulka 
 
Podle ukazatelů užívaných evropskou Organizací pro hospodářskou spolupráci a rozvoj (OECD) je 
vymezení venkova definováno na úrovni obcí hustotou osídlení nižší než 100 obyv./km². Těchto 
venkovských obcí je na území Svazku 7. Jejich celková rozloha je 193,82 km2 (94,66% rozlohy 
správních území Svazku) ale žije v nich 5 037 obyvatel (61,75% obyvatel). Obce Drmoul a Velká 
Hleďsebe mají nejvyšší hustotu osídlení díky svému příměstskému charakteru v blízkosti 
Mariánských Lázní. 
 
Vztahy mikroregionu Mariánskolázeňsko jsou dány především pracovními příležitostmi, 
možnostmi vzdělání, dopravní dostupností za zdravotnictvím a službami, která je často omezená.  
 
Nejvýznamnějším centrem z hlediska funkcí jsou města Cheb a Mariánské Lázně, přičemž Cheb je 
důležitý zejména pro obec Dolní Žandov, která leží na polovině cesty mezi Mariánskými Lázněmi 
a Chebem. Vazba na krajské město Karlovy Vary je problematická z hlediska dopravní 
dostupnosti. Mariánskolázeňsko a krajské město jsou odděleny rozsáhlými oblastmi s nízkou 
intenzitou osídlení.  
 
Pro dopravní spojení územím mikroregionu je rozhodující dopravní osa Cheb – Plzeň, doprava jak 
železniční, tak i silniční, v rámci širších vztahů pak také dálnice D5 Plzeň – Rozvadov a silnice I/6 
Cheb - Karlovy Vary. Pro severní část mikroregionu je důležitá silnice č. 230 Karlovy Vary - 
Mariánské Lázně. 
Pro dopravu do sousední Spolkové republiky Německo slouží hraniční přechody 
Broumov/Mähring a Mýtina/Neualbenreuth. 
 
Železniční trať Mariánské Lázně - Karlovy Vary je lokální tratí, která slouží především pro osobní 
dopravu. Železniční trať Plzeň - Cheb s železničními uzly ve Svojšíně, Plané a Mariánských 
Lázních zajišťuje spojení mikroregionu s okolními centry. Tato trať je významnou železniční 
trasou pro mezinárodní dopravu ve směru Praha – Plzeň – Cheb – Spolková republika Německo.  
 
Celkově lze konstatovat, že pro mikroregion Mariánskolázeňsko je prioritní dopravní koridor  
od východu na západ (Plzeň - Cheb - státní hranice), který je předem dán přírodními poměry 
území. 
Za výhodu polohy mikroregionu lze považovat těsné sousedství se státní hranicí a dobré silniční 
propojení se Spolkovou republikou Německo.  
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Díky dlouhodobé cílené snaze zejména obcí ležících mimo území hlavní rozvojové osy 
Karlovarského kraje a díky pochopení regionálních politiků i pracovníků Krajského úřadu 
Karlovarského kraje se podařilo v letech 2004 – 2005 vzbudit zájem o okrajové území okresu Cheb 
propojené silnicí I/21, která navíc zajišťuje přímé napojení území Karlovarského kraje na dálnici 
D5 (Praha – Plzeň – Rozvadov – SRN). Území propojené silnici I/21 bylo v roce 2005 definováno 
jako ucelená vedlejší rozvojová osa Karlovarského kraje a v roce 2006 pro něj byla zpracována 
Urbanistická studie vedlejší rozvojové osy Karlovarského kraje (oblast kolem silnice I/21). 
 

Historický vývoj území 
 
Území mikroregionu Mariánskolázeňsko funguje jako celek se staletými historickými a kulturními 
vazbami, jejichž základ tvořily a tvoří přírodní podmínky a dějinné události. 
 
Členitý terén a relativně studené a vlhké podnebí byly hlavními důvody, proč bylo území souvisleji 
osídleno až od 7. století (osídlení probíhalo zejména ze středních Čech a ze západu – z území kolem 
řeky Nába (německy Naab)2) v dnešním Německu, která byla osídlena Slovany). Do doby vzniku a 
upevnění českého státu (10. až 11. století) nebyly téměř osídleny hornatější a horské polohy, 
osídlení se soustředilo do říčních údolí a k trasám historických cest. 
 
V období raného feudalismu (10. až pol. 13. století) měla pro osídlení území velký význam tzv. 
vnitřní kolonizace českým obyvatelstvem z českého vnitrozemí a kolonizační činnost klášterů 
(Teplá, Waldsassen). Na Chebsku od 11. století vliv slovanského osídlení postupně slábl (počátek 
germanizace  
za vlády bavorských Vohburgů), v době lenního připojení Chebska k českému státu (1322) 
germánské obyvatelstvo převažovalo. Za posledních Přemyslovců a Lucemburků v období 
vrcholného feudalismu (pol. 13. až pol. 14. století) byla vytvořena sídlení struktura přibližně v 
dnešním rozsahu. V tomto období došlo k další významné události – dosídlení hornatých a 
podhorských pohraničních míst tzv. vnější kolonizací (příliv německých kolonistů a vytvoření 
silné národnostní menšiny, která se ještě zvětšila  
po připojení poněmčeného Chebska k Čechám).  
 
Po období husitských válek (území bylo součástí tehdy německého Chebska), následném odnětí 
majetku klášterům a jeho koncentrování do vlastnictví feudálních rodů nastala v oblasti v 16. století 
doba hospodářského a kulturního rozvoje daná především rozvojem rudního hornictví (i když 
systematická těžba a zpracování kovových rud, zejména v blízkých Krušných horách a 
Slavkovském lese, začala již ve 14. století).  
 
Období Třicetileté války (1618 až 1648) významně území postihlo (zavraždění Albrechta z 
Valdštejna  
z Chebu, boje mezi Švédy a císařskými vojsky), důležitější však byly majetkové změny po 
nezdařeném protihabsburském povstání - konfiskace majetku šlechtických rodů a jeho předání cizí 
vojenské šlechtě  
a české šlechtě věrné Habsburkům (Metternichové, a.j.), která doplnila tradiční českou katolickou 
šlechtu. Na významu nabyla katolická církev, která se díky darům zařadila mezi největší 
velkostatkáře. 
Po Třicetileté válce byly vylidněné části dosidlovány německými přistěhovalci (národnostní 
hranice se posunula k čáře Lubenec – Žlutice – Úterý – Bezdružice) a ke germanizaci území přispěla 
i cizí šlechta vyžadující jako jednací jazyk němčinu. Řada území tak postupně dále ztrácela svůj 

                                                 
 
2 Naab je levostranným nebo tzv. severním přítokem Dunaje v Horním Falcku. 
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starý český charakter (koncem 17. století se národnostní hranice opět posunula a to až na linii 
Rabštejn – Nečtiny – Nýřany), původní české obyvatelstvo bylo postupně vytlačeno německými 
přistěhovalci, kteří do území přinesli na několik století svou kulturu a zvyky. 
 
V 17. a 18. století stagnovala těžba rud a docházelo k útlumu cechovních řemesel, postupně však 
vznikaly zárodky tradic železářských, sklářských a textilní výroby, často organizované formou 
manufaktur.  
Kapitalistická industrializace (v 19. století) probíhala v oblasti velmi nerovnoměrně a soustřeďovala 
se především v sídlech v blízkosti zásob surovin (např. Aš). V druhé polovině 19. století byla 
vybudována základní železniční síť a docházelo k dotváření průmyslové infrastruktury, jejímiž 
specifiky jsou kromě potravinářského průmyslu také výroba porcelánu a keramiky, sklářství, 
textilní průmysl a některá speciální odvětví lehkého průmyslu (výroba hudebních nástrojů). 
Změny na venkově však probíhaly mnohem pomaleji a příliš je neovlivnilo ani zrušení nevolnictví 
(1781), ani zrušení poddanského systému (1848). Důvodem byly setrvalé vlastnické vztahy k půdě – 
největšími vlastníky i nadále zůstaly šlechtické velkostatky a nejbohatší sedláci. 
S oblastí je spojováno lázeňství a vznik tzv. lázeňského průmyslu. K tradičnímu centru lázeňství, 
Karlovým Varům, přibyla v 19. století další nově založená lázeňská místa (Mariánské Lázně, 
Františkovy Lázně, Lázně Kynžvart). 
 
Vznik Československé republiky v roce 1918 neměl v území jednoznačnou podporu, většina 
německého obyvatelstva podporovala vytvoření provincie Deutschböhmen a její oddělení od 
Československa. 
Ekonomická krize ve 30. letech 20. století výrazně postihla zejména lehký průmysl v jazykově 
německém pohraničí a souběžně s rostoucími národnostními rozpory podporovanými nacistickým 
režimem v Německu přispěla k uzavření Mnichovské dohody (1938), následné okupaci Čech 
(1939), odtržení území tzv. Sudet a jejich přičlenění k Německu. 
 
Po odsunu německého obyvatelstva v letech 1945 – 46, jako následku mocenské dohody vítězů 2. 
světové války, byla oblast osídlena zcela novým obyvatelstvem (dosidlovací program trval až do 50. 
let 20. století), většinou bez jakýchkoliv vazeb (kulturních, historických, vlasteneckých, 
majetkových) k sídlům a okolní krajině. Značná výměra území byla z vojenských důvodů 
vylidněna a řada měst a obcí byla zcela zlikvidována (Mariánskolázeňsko, centrální oblast 
Slavkovského lesa, Chebsko, Ašsko). 
 
Počet obyvatel většiny zachovaných sídel vykazuje podobný průběh demografického vývoje v tzv. 
Sudetech – do dnešní doby nedosáhl předválečných hodnot. Politika vytvoření „železné opony“  
na hranicích se Spolkovou republikou Německo byla spojena se vznikem pohraničního pásma bez 
osídlení, čímž došlo v mnoha případech k druhotnému vysídlení a zániku obcí, které byly po 
odsunu německého obyvatelstva pracně dosídleny českým obyvatelstvem. S ohledem na 
strategickou vojenskou polohu byly vytvořeny rozsáhlé vojenské výcvikové oblasti, které nikde v 
tehdejším Československu nedosahovaly takové rozlohy a koncentrace (Slavkovský les, a.j.). 
 
Po sovětském vzoru byla provedena kolektivizace venkova; vzhledem k tomu, že v příhraničních 
oblastech většina půdy patřila státu (zabavený německý majetek), kolektivizace na většině míst 
proběhla formou zřízení státních statků, což nebylo ve vnitrozemských oblastech Československa 
běžné.  
S výměnou obyvatel, kolektivizací zemědělské výroby a necitlivým přístupem vládnoucích 
komunistů  
ke kulturním hodnotám a historické paměti krajiny (navíc na každém kroku připomínající 
německou minulost), souvisí devastace kulturních hodnot oblasti. Kromě plánovitě zničených 
celých sídel (Staré Mohelno, Slatina, Boden a.j.), byly zničeny nebo zdevastovány jednotlivé světské 
i církevní stavby a areály, stavby lidové architektury a drobné krajinné stavby. Státní instituce a 
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subjekty (státní statky, zařízení sociální péče, a.j.) „totálně vybydlely“ řadu cenných památkových 
areálů, které byly v poválečných letech odebrány původním majitelům. Nešetrná výstavba 
nevhodných staveb (velkokapacitní zemědělské areály, „panelové“ venkovské bydlení, typizované 
objekty venkovských prodejen) setřela původní harmonický ráz venkovských sídel. Scelením 
pozemků přestala existovat historická cestovní síť v krajině a zmizela přitažlivost krajiny pro 
návštěvníky, systém střediskových obcí rozvrátil kulturní zázemí, místní spolkovou a kulturní 
činnost a život ve venkovské oblasti se stal neatraktivním zejména pro mladé a vzdělané lidi. 
 
Na druhou stranu ve vylidněných a vojenských oblastech zůstal prostor pro spontánní přírodní 
procesy, díky kterým se zachovala nebo nově vznikla řada jedinečných přírodních lokalit 
(Slavkovský les, Český les, Ašsko). Oblast se tak stala územím se značným soustředěním přírodních 
zvláštností a zajímavostí (geologických, botanických, zoologických), z nichž mnoho dosahuje 
evropského významu. Po roce 1989 území přestalo být „střetovou“ zónou a okrajovou partií 
vojenskopolitických bloků (platí jak pro české, tak i německé příhraničí) a začal jeho multikulturní 
rozvoj (daný i novými menšinami usidlujícími  
se zejména ve městech – Rusové, Němci, Vietnamci). Po „otevření hranic“ následoval příliv 
návštěvníků  
i podnikatelů ze zahraničí, jejich zájem se však koncentroval především na velká sídla, tradiční a 
komerčně zajímavé ekonomické aktivity (lázeňství, hoteliérství, cestovní ruch, stáčení minerálních 
vod, obchod, apod.). Zvýšený zájem o lukrativní pozemky (pro výstavbu rodinných domů, 
obchodní infrastruktury, golfových hřišť, apod.) se na venkově příliš neprojevil a zůstal soustředěn 
do příměstských oblastí. 
Ve většině sídel v oblasti se neočekává v nejbližších letech výrazný rozvoj a zřejmě si zachovají svůj 
stávající charakter s postupným vylepšováním životních podmínek a snahou o udržení nebo 
zvýšení zaměstnanosti obyvatel, dostupnosti zdravotní péče, podporu rozvoje tvořivosti, umělecké 
činnosti  
a šíření kultury, apod. 
 

Geomorfologické podmínky 
 
Mikroregion zahrnuje jako území sníženiny Tachovské brázdy (okrajově i Chebské pánve), tak 
svahy  
(a část zarovnaných náhorních plošin) Slavkovského a Českého lesa (Dyleňský les). Nejvyššími 
body jsou Lesní (983 m.n.m.) a Lysina (982 m.n.m.) ve Slavkovském lese a Dyleň (940 m.n.m.) v 
Českém lese. 
Ve Slavkovském lese jsou geologickým podkladem převážně krystalické horniny (ruly, svory, 
amfibolity), místy prostoupené čedičovými třetihorními sopečnými suky (Podhorní vrch), v 
Českém lese ruly, svory  
a žuly, V Chebské pánvi třetihorní naplavené písky a jíly. Údolní nivy vodních toků sledují 
souvislé uloženiny fluviálních písku a štěrků. 
 

Hydrologické podmínky 
 
Z hydrografického hlediska náleží území do povodí dvou velkých řek, Ohře a Berounky (rozvodí 
vede přibližně po linii Podhorní Vrch - Lázně Kynžvart - Stará Voda - vrch Dyleň). 
Nejvýznamnějšími vodními toky nižších řádů jsou řeka Teplá, Lipoltovský a Šitbořský potok 
(povodí Ohře), Kosí a Jilmový potok (povodí Berounky). 
Značný význam mají blízké vodní nádrže Jesenice (retence, rekreace, sport), Podhora (retence, 
pitná voda) a Mariánské Lázně (retence, pitná voda), zmínit je třeba rovněž rybniční soustavy na 
sousedním Chodovoplánsku (retence, rekreace, sport, chov ryb), Hleďsebsku, Kynžvartsku 
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(retence, chov ryb)  
a severním Mariánskolázeňsku - oblast Kladské (retence, ochrana přírody, omezeně sport a chov 
ryb). 
 
Z pohledu vodohospodářského náleží velká část mikroregionu do Chráněné oblasti přirozené 
akumulace vod Chebská pánev a Chráněná krajinná oblast Slavkovský les, zahrnuje ochranná 
pásma vodních zdrojů  
i přírodních léčivých zdrojů všech stupňů. Nesporný lázeňský význam území dokumentují 
balneologická centra Mariánské Lázně a Lázně Kynžvart. 
Velmi významné jsou četné přírodní vývěry minerálních vod.  
 
Území mikroregionu leží ve zvlněném terénu sevřeném na severu Slavkovským lesem, na východě 
Českých lesem a Tepelskou plošinou. Nadmořská výška zemědělských pozemků se pohybuje mezi 
500  
a 600 m. n. m. Leží v bramborářském výrobním typu. Genetický půdní typ je většinou hnědá 
půda, morně podzolování na podkladě z kyselých krystalických hornin. Místy jsou půdy značně 
zmokřelé (oglejené půdy, pseudogleje - v minulosti opakovaně plošně odvodňovány), nejmenší 
zastoupení mají pak podzoly, rankery a syrozemě. Z půdních druhů převažuje půda středně těžká. 
Půda lehká hlinitopísčitá se vyskytuje asi na 30% území, půda těžká, hlinitojílovitá je na výměře asi 
20%. Půdní reakce na orné půdě je slabě kyselá, na trvalých travních porostech slabě kyselá až 
kyselá. Relativně příznivé podmínky pro zemědělství mají sníženiny, Výše položené plochy jsou 
postupně převáděny na trvalé travní porosty a využívány jako jedno - či vícesečné louky, popř. jako 
pastviny (skot, oborní chov zvěře). 
 

Biogeografické podmínky 
 
S výjimkou sníženin a nejbližšího okolí výše položených sídel je lesnatost území značná (číslo), 
lesní porosty jsou však převážně nepůvodní, nevhodného druhového složení - v minulosti byly 
převedeny  
na kulturní smrčiny. Teprve v posledních letech dochází k postupné diverzifikaci výsadeb s 
ohledem na stanoviště, v neposlední řadě díky systematickému tlaku orgánů ochrany přírody. 
 
Z pohledu evropské ekologické sítě (EECONET) a územních systémů ekologické stability (ÚSES) 
má mikroregion mimořádný význam nejen v rámci České republiky (prvky nadregionálního a 
regionálního významu), ale i v rozměru „evropském“ (jádrová území EECONET plochy zvýšené 
péče o krajinu).  
Do mikroregionu zasahuje i území Chráněné krajinné oblasti (CHKO) Slavkovský les 
(severovýchodní část území) a pohoří Český les (jihovýchodní část území). 
 
Územní systémy ekologické stability nadregionální a regionální úrovně byly schváleny v rámci 
územních plánů velkých územních celků (okresů), územní systémy ekologické stability lokální 
úrovně jsou součástí územních plánů jednotlivých sídel. 
 

Obyvatelstvo a osídlení 
 

 Obyvatelstvo 
 
Demografický vývoj území ve 20. století potvrzuje obecně známý demografický vývoj sídel v 
bývalých Sudetech (stabilizovaný počet obyvatel v první polovině 20-tého století prudce poklesl 
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odchodem německého obyvatelstva po skončení 2. světové války, a i když pozvolna stoupá, 
většinou nedosáhl ještě původního stavu). Konec 2. světové války znamenal rozhodující přelom v 
rozvoji oblasti i celého kraje. 
Bylo odsunuto kolem 80% obyvatelstva německého původu, konfiskován jejich majetek a zahájeno 
dosídlování obyvateli z českého vnitrozemí i obyvateli českého původu z jiných států. Ani dnes 
nelze zdaleka podceňovat skutečnost, že se v poválečných letech na území Karlovarského kraje 
vyměnila velká část obyvatelstva (jehož celkový počet se mimo to podstatně snížil). Stejně tak je 
nutno vzít v úvahu, že území bylo dosídleno etnicky i kulturně různorodými skupinami, a v 
důsledku této skutečnosti došlo  
k výrazné sídelní a kulturní diskontinuitě.  
 
Tabulka č. 3. Výjoj počtu obyvatel v posledních letech 
  2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 
Dolní Žandov 1 180 1 211 1 204 1 194 1 202 1 183 1 211 1 212 1 211 1 222 
Drmoul 758 762 777 796 813 835 852 865 872 886 
Lázně Kynžvart 1 621 1 632 1 647 1 642 1 631 1 612 1 592 1 570 1 556 1 559 
Stará Voda 456 466 475 492 495 467 474 492 489 486 
Trstěnice 347 343 344 341 339 336 351 348 351 355 
Tři Sekery 727 755 766 792 805 830 843 855 869 873 
Valy 305 313 322 342 352 377 380 386 396 420 
Velká Hleďsebe 2 125 2 147 2 164 2 174 2 192 2 168 2 166 2 201 2 202 2 234 
Vlkovice 130 130 130 130 128 131 130 125 121 122 
[1] přepočtený údaje podle územní struktury 2007 
http://vdb.czso.cz/vdbvo/tabdetail.jsp?cislotab=MOS+A04+OB2.18&vo=tabulka 
 
Tabulka č. 4. Obyvatelstvo podle migrace v obcích svazku 
     Období 1.3.2001 

  

obyvatel
stvo 
úhrnem 

narození v 
obci 
současného 
bydliště 

bydlící 
před 1 
rokem 
ve 
stejné 
obci   

narození v 
obci 
současného 
bydliště (%) 

bydlící 
před 1 
rokem 
ve stejné 
obci (%) 

Dolní Žandov 1 187 463 1 118   39,01 94,19 
Drmoul 751 309 726   41,15 96,67 
Lázně Kynžvart 1 620 558 1 516   34,44 93,58 
Stará Voda 444 138 409   31,08 92,12 
Trstěnice 349 138 335  39,54 95,99 
Tři Sekery 714 238 674   33,33 94,40 
Valy 305 73 279   23,93 91,48 
Velká Hleďsebe 2 124 692 2 021   32,58 95,15 
Vlkovice 127 42 120   33,07 94,49 
CELKEM / 
PRŮMĚR 7621    34,23 94,23 

http://vdb.czso.cz/vdbvo/tabdetail.jsp?potvrd=Zobrazit+tabulku&go_zobraz=1&cislotab=OB002_O
K.8&vo=tabulka&verze=0&voa=tabulka&str=tabdetail.jsp 

 Vzdělávání v Karlovarském kraji 
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Mikroregion má ve srovnání s Českou republikou nízký podíl vysokoškolsky vzdělaného 
obyvatelstva. Zjištěná vzdělanostní struktura je důsledkem migrace obyvatelstva z obcí za 
pracovními příležitostmi do průmyslovějších oblastí (Plzeň, Praha) v uplynulém období.  
 
Historický vývoj v regionu značně poznamenal i jeho vzdělanostní strukturu. Ta je v porovnání  
s celorepublikovými hodnotami podprůměrná, přičemž nejvýrazněji zaostává v podílu 
vysokoškolsky vzdělaných osob a osob s úplným středním vzděláním s maturitou. Podíl 
vysokoškolsky vzdělaných lidí v dospělé populaci je s hodnotou 5,36 % druhý nejnižší po 
Ústeckém kraji (4,11 %). Průměr České republiky činí 10,6 %. Stejně jako v celé České republice 
není odpovídající ani jazyková vybavenost obyvatelstva.  
 
V Karlovarském kraji najdeme vzdělávací instituce působící jak oblasti počátečního vzdělávání 
(základní, střední, vyšší odborné a vysokoškolské vzdělávání), tak poskytovatele dalšího vzdělávání. 
Soustava škol, předškolních a školských zařízení, které působí v regionech Karlovarského kraje, je 
uvedena v tabulce: Školy a školská zařízení podle zřizovatele ve školním roce 2004/2005. Jednotlivé 
typy jsou rozděleny podle zřizovatele. 
 

 Osídlení - sídelní síť a struktura 
 
Sídla v mikroregionu mají převážně statut obce (8, t.j. 88,8%), pouze Lázně Kynžvart mají statut 
města. Rozmístění sídel v krajině je dáno zejména historickými okolnostmi (např.: těžba a 
využívání přírodních zdrojů, trasa obchodní zemské stezky z Bavorska do Čech). Dotváření sídelní 
struktury ve 2. polovině 20. století se vyznačovalo řízeným zánikem (v některých případech i 
likvidací) řady sídel v blízkosti hranice s Německem (např. části obcí Stará Voda, Dolní Žandov, 
Tři Sekery). 
 
Přirozeným centrem území jsou Mariánské Lázně a částečně Cheb (pro oblast Dolního Žandova). 
Velikostní struktura sídel mikroregionu je uvedena v tabulce č. 3. 
 
U většiny sídel sice převažují obytné funkce, s ohledem na stabilizovanou dopravní obslužnost 
veřejnými dopravními prostředky nehrozí ani menším obcím v blízké budoucnosti vylidnění a 
zánik. Za základ sídelní struktury jsou pokládána sídelní centra městského typu Mariánské Lázně, 
která tvoří základní kostru území. Lázně Kynžvart s lázeňskou funkcí a zdravotnictvím jsou 
lázeňským místem. Je třeba věnovat přednostní pozornost podmínkám pro stabilizaci venkovského 
osídlení a posilovat jejich postavení a rozvoj jejich ekonomické základny a bytové a občanské 
výstavby. 
 
Úplnou rehabilitaci zdevastovaných a zaniklých obcí a osad v bývalém hraničním pásmu je nutno 
považovat za nereálnou. Vzhledem k významným ekologickým a krajinným funkcím tohoto 
území je nutno tato venkovská sídla zdokumentovat, částečně obnovit a eventuálně zapojit do 
rozvoje cestovního ruchu. 
 
Z hlediska nabídky pracovních příležitostí jsou nejvýznamnější Mariánské Lázně, Velká Hleďsebe a 
Lázně Kynžvart. Rozvoj občanské vybavenosti a služeb je jeden ze základních faktorů zlepšování 
životních podmínek. Bytová politika v mikroregionu bude podporovat výstavbu individuálního 
bydlení i nájemních bytů. 
 

 Bytový fond 
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V mikroregionu převažují byty v rodinných domcích. Mikroregion Mariánskolázeňsko je 
charakteristický venkovským osídlením s nízkou hustotou zalidnění, s výjimkou města Mariánské 
Lázně a přilehlých obcí Velká Hleďsebe a Drmoul, které mají příměstský charakter. 
Důležitým faktorem rozvoje obcí je dokončení základní technické infrastruktury a podpora nové 
bytové výstavby. Většina obcí uvažuje ve svých územních plánech s dostatkem ploch pro bydlení, 
převážně individuální.  
 

 Zaměstnanost 
 
Z hlediska zaměstnanosti obyvatelstva na venkově je nutno podporovat alternativní zdroje 
pracovních příležitostí, neboť zaměstnanost v zemědělství velmi výrazně za posledních deset let 
poklesla. 
 
V Lázních Kynžvart je to dřevozpracující průmysl, lesnictví, lázeňství a zdravotnictví. V obcích 
Valy, Velká Hleďsebe, Drmoul jsou převažujícím odvětvím zaměstnanosti služby. 
Ve stavebnictví lze předpokládat spíše stagnaci jak z hlediska zaměstnanosti, tak z hlediska objemu 
výroby. Služby na venkově rovněž zaostávají za vývojem regionálním i celorepublikovým. Tento 
sektor lze tedy považovat za perspektivní. Vzhledem ke stále se snižující zaměstnanosti v 
zemědělství je nutno zaměřit se na stabilizaci tohoto odvětví v mikroregionu. Zpracovat studii 
multifunkčního zemědělství, vytipovat objekt vhodný pro realizaci vzorového projektu pro 
mikroregion. Se zavedením zpracovatelské malovýroby a rozšíření sortimentu produktů. 
 

Občanská vybavenost - komer ční 
 
V oblasti obchodu dochází k orientaci zákazníků na výhodnější velkoplošné prodejny obchodních 
řetězců (zatím se jedná převážně o prodejny potravin). V menších obcích zřejmě budou prodejny 
potravin či  
se smíšeným zbožím sloužit pouze k doplňkovým nákupům. Ve spádových obcích se všude 
nacházejí obchody. 
V posledních letech dochází zároveň k obnově obchodů se smíšeným zbožím (včetně různých typů 
večerek), často provozované vietnamskými obchodníky. Kromě nejmenší obce Vlkovice se 
v současnosti ve všech obcích nachází obchody. 
 

Občanská vybavenost - školství 
 
V mikroregionu Mariánskolázeňsko se nachází:  
 
V Mariánských Lázních je kromě dvou základních devítiletých škol, zvláštní škola, jedna střední 
škola (gymnázium a obchodní akademie, hotelová škola astřední odborné učiliště oborů kuchař-
číšník  
a soukromé drogistické učiliště. 
Ústav jazykové a odborné přípravy Univerzity Karlovy připravuje ke studiu na vysokých školách 
české  
i zahraniční studenty.  
V Mariánských Lázních se nachází 6 mateřských škol, 3 základní školy a základní umělecká škola  
s pobočkami v Dolním Žandově, Drmoulu, Lázních Kynžvart a Velké Hleďsebi. Dále je zde 
možno nalézt 4 střední školy. Kromě toho zde existuje vysokoškolské bakalářské studium při 1. 
Lékařské fakultě UK Praha oboru ergoterapie se zaměřením na fyzioterapii a balneologii. Značný 
počet studentů středních a vysokých škol dojíždí do Chebu, Plzně a Prahy. 



 
 

 
 

17

 Mateřské školy v Mariánských Lázních 

Mateřská škola Vora 
IČO: 47723483 
ředitelka Helena Černá 

Za Tratí 687/13  
Mariánské Lázně 
353 01  

tel.: 354 622 741 
email: msvora@post.cz 
web: www.msvora.cz 

Mateřská škola 
IČO: 70997560 
ředitelka Olga Cinkaničová 

Křižíkova 555 
Mariánské Lázně 
353 01 

tel.: 354 622 692 
email: 1msml@quick.cz 
web: www.ms-krizikova.cz 

Mateřská škola 
IČO: 70997578 
ředitelka Vlasta Schneiderwinklová 

Hlavní 440 
Mariánské Lázně 
353 01  

tel.: 354 622 050 
email: 3mat.škola@tiscali.cz 

Mateřská škola 
IČO: 70997586 
ředitelka Yvetta Kučerová 

Skalníkova 518 
Mariánské Lázně 
353 01  

tel.: 354 623 993 
email: 7m.skola@tiscali.cz 
web: www.msskalnikova.websnadno.cz 

Mateřská škola 
IČO: 70997594 
ředitelka Eleonora Výprachtická 

Na Třešňovce 603 
Mariánské Lázně 
353 01  

tel.: 354 625 920 
email: 12ms@quick.cz  
web: www.mstresnovka.estranky.cz  

Mateřská škola Pramínek s.r.o. 
IČO: 25220284 
ředitelka Iva Langerová 

Tyršova 438/17 
Mariánské Lázně 
353 01  

tel.: 724 274 946 
email: mspraminek@centrum.cz 

 Základní školy v Mariánských Lázních 

Základní škola Úšovice 
IČO: 70997543 
ředitelka PaedDr. Alena Hálová 

Školní náměstí 472 
Mariánské Lázně  
353 01  

tel.: 354 624 654 
fax: 354 624 655 
email: zsml2@quick.cz 

Základní škola JIH 
IČO: 47723505 
ředitel Mgr. František Kurka 

Komenského 459 
Mariánské Lázně 
353 01  

tel.: 351 011 003 
fax: 354 622 150 
email: 1.ml@seznam.cz 
web: www.skolajih.cz 

Základní škola praktická a speciální 
IČO: 47724978 
ředitelka Mgr. Ivana Tormová 

Vítězství 29 
Mariánské Lázně  
353 01  

tel.: 354 673 216,  
354 673 112 
email: zs.spec.ml@gmail.com 

Základní umělecká škola Fryderyka Chopina 
IČO: 47721472 
ředitel Mgr. Petr Čech 

Ibsenova 87 
Mariánské Lázně 
353 01 

tel.: 354 625 280 
web: www.zus-ml.cz 

 Střední školy a učiliště v Mariánských Lázních 

Hotelová škola 
IČO: 00077119 
ředitel Ing. Chum Jiří 

Komenského 449 
Mariánské Lázně 
353 01 

tel.: 354 622 605 
web: www.hotelovaskola.cz 
email: hotelova.skola@post.cz 

Gymnázium a obchodní akademie 
Mariánské Lázně 
IČO: 47723394 
ředitel Mgr. Miloslav Pelc 

Ruská 355 
Mariánské Lázně 
353 01 

tel.: 354 624 166-7 
email: goaml@goaml.cz 
web: www.goaml.cz 

Soukromá střední škola drogistická 

IČO: 71340840 
ředitelka Mgr. Zadinová Hana 

Ke Kostelu 83 
Mariánské Lázně 
353 01 

tel.: 354 626 386, 607 758 452 
web: www.souml.wz.cz 
email: zadinovah@seznam.cz 

Jezdecká akademie – střední odborná škola Mariánské Lázně s.r.o. 
IČ: 26406624 
ředitelka Mgr. Hana Zadinová 

Ke Kostelu 4 

P.O.BOX 43 
Mariánské Lázně 
353 01 

tel.: 354 602 183 
email: jezdeckaakademie@email.cz 
web: www.jezdeckaakademie.cz 

 Vysoké školy v Mariánských Lázních 

Univerzita Karlova v Praze 
Ústav jazykové a odborné přípravy 
ředitel Mgr. Hála Petr 

Hlavní 390 
Mariánské Lázně 
353 01 

tel.: 354 622 324 
web: www.ujop.cuni.cz 

 Ostatní školská zařízení v Mariánských Lázních 

Městský dům dětí a mládeže 
IČO: 69979430 
ředitelka Ing. Irena Bornová 

17. Listopadu 475 
Mariánské Lázně  
353 01 

tel.: 354 624 580, 
354 602 622 
email: meddm.ml@quick.cz 
web: www.ddmml.cz 
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Domov mládeže a školní jídelna 
IČO: 00377945 
ředitel Mgr. Borský Karel 

Klíčova 167/4 
Mariánské Lázně 
353 01 

tel.: 354 623 924 
email: dmml@centrum.cz 

Dětský domov a školní jídelna  
IČO: 47723424 
ředitelka Mgr. Ivana Dudarcová 

Palackého 191 
Mariánské Lázně 
353 01 

tel.: 354 622 293 
email: domovml@quick.cz 

 Školská zařízení v okolí Mariánských Lázní 

Základní škola 
IČ: 60611359 
ředitelka Mgr. Kateřina Dingová 

Školní 258 
Teplá 
354 61  

tel.: 353 392 241 
email: zs.tepla@tiscali.cz 

Základní škola praktická 
IČ: 60611375 
ředitelka Mgr. Alena Stránská 

Fučíkova 270 
Teplá 
354 61  

tel.: 353 392 260 
email: zvs.tepla@tiscali.cz 

Základní umělecká škola 
IČ: 66362245 
ředitel Pavel Vohnout 

Školní 393 
Teplá 
364 61  

tel.: 353 392 338 
email: zus.tepla@tiscali.cz 

Základní škola  
IČ: 70997187 
ředitelka Mgr. Lenka Stehlíková 

Pohr. Stráže 95 
Velká Hleďsebe 
354 71  

tel.: 354 622 534 
email: zsvh@guick.cz 

Mateřská škola 
IČ: 70997195 
ředitelka Jaroslava Kovková 

Tyršova 315 
Velká Hleďsebe 
354 71  

tel.: 354 622 635 
email: ms_velkahledsebe@volny.cz 

Mateřská škola 
IČ: 70997179 
ředitelka Zdeňka Černá 

Klimentov 118 
Velká Hleďsebe 
354 71  

tel.: 354 622 277 
email: msklimentov@seznam.cz 

Základní škola a mateřská škola 
IČ: 70998221 
ředitelka Mgr. Jana Mančalová 

Školní 26 
Drmoul 
354 72  

tel.: 354 671 137 
email: zsmsdrmoul@seznam.cz 

Základní škola a mateřská škola 
IČ: 70978611 
ředitelka Mgr. Iva Knedlíková 

Tři Sekery 79 
Tři Sekery 
354 73 

tel.: 354 694 680 
email: skolatrisek@seznam.cz 

Mateřská škola 
IČ: 71008331 
ředitelka Helena Němcová 

Trstěnice 104 
Mariánské Lázně 
353 01 

tel.: 354 671 151 
email: ms.trstenice@centrum.cz 

Základní škola a mateřská škola 
IČ: 60610981 
ředitelka Mgr. Hana Pelikánová 

K Rybníku 346 
Lázně Kynžvart 
354 91 

tel.: 354 691 209 
fax: 354 691 209 
email: zslk@quick.cz 

Základní škola a mateřská škola  
při dětské lázeňské léčebně Lázně Kynžvart  
IČO: 70846553 
ředitelka Mgr. Božena Staňková 

Lázeňská 153 
Lázně Kynžvart 
354 91 

tel.: 354 672 126 
email: zsdll.l.kynzvart@seznam.cz 

Základní škola a mateřská škola 
IČ: 70995796 
ředitel Mgr. Martin Vlasák 

Stará Voda 125 
Mariánské Lázně 
353 01 

tel.: 354 691 307 
email.: vlasak.mar@seznam.cz 

 
  
Gymnázium a obchodní akademie Mariánské Lázně 
 
Gymnázium a obchodní akademie Mariánské Lázně poskytuje všeobecné všeobecné vzdělávání  
ve čtyřletém a osmiletém gymnáziu. 
Od roku 1991 zřízena část obchodní akademie poskytuje čtyřleté studium v oboru obchodní 
akademie  
i obor ekonomické lyceum. 
http://www.goaml.cz/  
 
Hotelová škola Mariánské Lázně je střední odborná škola, která se nachází v Mariánských 
Lázních. Její žáci studují v oboru Hotelnictví a turismus a studium zakončují maturitní zkouškou. 
Je to škola s nejdelší tradicí ve svém oboru v České republice. V roce 2006 došlo ke spojení 
Hotelové školy a Středního odborného učiliště Mariánské Lázně. Škola tak rozšířila nabídku 
vyučovaných oborů o učňovské obory kuchař-kuchařka, číšník-servírka, cukrář-cukrářka a o 
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maturitní obor obchodník. Obě školy za první republiky dosahovaly vysoké úrovně a prestiže na 
mezinárodní úrovni, kterou se snaží znovu získat zpět. 
Značný počet studentů středních a vysokých škol dojíždí do Chebu, Plzně a Prahy a dalších 
univerzitních měst. 
http://www.hotelovaskola.cz/  
 
Soukromá střední škola drogistická 
Prodavač 66 – 51 – H / 01 
Zaměření: 
- drogistické zboží 
- drobné zboží 
- květiny 
Škola byla zřízena na základě rozhodnutí Ministerstva hospodářství ČR ze dne 25. 2. 1994. 
Zřizovatelem školy je paní Julie Luhanová, podnikatelka v oboru drogerie a parfumerie. Již ve 
školním roce 1996/1997 vyšli první absolventi. Většina z nich našla široké uplatnění ve stále se 
rozvíjející síti drogistických firem jako prodavači a ti schopnější jako obchodní zástupci (dealeři). 
http://www.souml.wz.cz/  
 
Jezdecká akademie - Střední odborná škola Mariánské Lázně s.r.o. 
Jezdecká akademie - střední odborná škola Mariánské Lázně s. r. o. je od roku 2006 zapsaná do 
rejstříku škol vedeného MŠMT ČR. Jako odborná škola poskytuje úplné střední odborné vzdělání s 
maturitou, jako jediná v ČR nabízí specializaci zaměřenou na klasické disciplíny jezdeckého sportu 
a organizaci jezdectví  
v rámci České jezdecké federace (ČJF) a federace (FEI).  
Připravuje studenty nejen k aktivnímu uplatnění v oblasti chovu koní a jezdeckého sportu, ale 
poskytuje  
i základní vzdělání nutné k vedení sportovních center a soukromých jezdeckých středisek. 
Jezdecká akademie již tradičně poskytuje studijní maturitní obor 41-43M/02 Chovatelství se 
zaměřením  
na chov koní. Letos také nově otevíríme nadstavbový obor 41-43L/507 Trenérství dostihových a 
sportovní koní. 
http://www.jezdeckaakademie.cz/index.php?city=ml&page=101  
 
V obcích Svazku se nachází následující ZŠ a MŠ:  
 
ZŠ a MŠ Dolní Žandov  1. – 9. třída 
ZŠ a MŠ Stará Voda  1. – 3. třída 
ZŠ a MŠ Drmoul  1. – 5. třída 
ZŠ a MŠ Lázně Kynžvart 1. – 9. třída 
ZŠ a MŠ Tři Sekery  1. – 5. třída 
ZŠ Velká Hleďsebe  1. – 9. třída 
MŠ Klimentov  
MŠ Velká Hleďsebe 
MŠ Trstěnice 
 
Žádná škola ani školka tedy není ve dvou nejmenších obcích: Vlkovice a Valy.  

 Zdravotnictví a sociální péče v mikroregionu 
 
V Mariánských Lázních se nachází soukromé městské nemocniční zařízení (nemocnice), které však 
má pouze omezené množství odborných oddělení. Další nestátní zdravotnická zařízení v oborech 
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základní zdravotní péče se nacházejí i v Lázních Kynžvart, Velké Hleďsebi a Dolním Žandově.  
Pro západní část mikroregionu je spádová i Karlovarská krajská nemocnice v Chebu. Problémem 
může být dostupnost lékařské péče pro obyvatele menších obcí především s horší dopravní 
obslužností v požadovaných časech. 
 
V mikroregionu je stále silnější potřeba budování sociálních zařízení pro občany důchodového 
věku.  
Ze sociálních zařízení tohoto typu je největší Dům pension Mariánské Lázně, obdobné zařízení je  
i Lázních Kynžvart. Rozmístění a kapacitní možnosti těchto zařízení nelze považovat za 
vyhovující. Počet žádostí stále převyšuje kapacity.  
Limitujícím faktorem je nedostatek finančních prostředků obcí. Stárnutí populace je však 
celostátním problémem a zajištění sociální péče včetně výstavby vhodných zařízení musí být řešeno 
za finanční účasti státu. 
 
Pro území s rozptýleným venkovským osídlením je významný též rozvoj domácí péče a terénní 
pečovatelské služby. V mikroregionu se tato služba provozuje ve všech členských obcích 
prostřednictvím diecézní charity Plzeň. V území chybí nabídka dalších druhů sociálních služeb 
např. denní stacionáře, azylové domy, centra pomoci. 
 
V Mariánských Lázních vzniklo centrum pomoci mladistvým „KOTEC“, chybí však podobné 
centrum (denní stacionář) pro matky s malými dětmi (mateřské centrum). Oblast zdravotních i 
sociálních služeb je nutno řešit koncepčně zejména s ohledem na očekávané stárnutí populace 
mikroregionu a změny  
ve fungování rodiny. Je třeba zhodnotit rozmístění, kapacity i typy sociálních zařízení. S ohledem 
na minimální možnosti obcí na ovlivnění zdravotní politiky státu bude tato problematika řešena 
samostatně  
a převyšuje možnosti tohoto dokumentu. 
 
Aby byla zajištěna kvalitní a včasná urgentní zdravotní péče pro celé území, přistoupil kraj k 
modernizaci výjezdových stanovišť v Mariánských Lázních. 
 
Co se týká zdravotního stavu populace, jeho dosavadní vývoj lze považovat za poměrně nepříznivý 
(např. nadprůměrná úmrtnost na nemoci oběhové soustavy, úmrtnost na nádorová onemocnění, 
vysoká úmrtnost na poranění a otravy). Vyžaduje zvýšenou pozornost orgánů zodpovědných  
za zdravotní politiku kraje. Krajská hygienická stanice navrhuje v této souvislosti definovat 
zdravotní politiku kraje obdobně jako na celostátní úrovni, a to vytvořením a realizací Programu 
podpory veřejného zdraví v Karlovarském kraji. 
 

 Kultura, sport a rekreace 
 
Pěstování pospolitosti obyvatel, například zapojením obyvatel do dění v obcích, rozvíjením 
kulturních tradic nebo sportovním vyžitím je významné pro vytvoření pocitu sounáležitosti a 
vztahu obyvatel k místu svého bydliště. Toto je důležité pro udržení mladé generace v místě, což je 
důležitým rozvojovým předpokladem. 
 
V kulturním životě mikroregionu má významné postavení město Mariánské Lázně, kde je zejména  
v lázeňské sezóně soustředěno mnoho kulturních aktivit. Kromě tradičních akcí, jako je Chopinův 
festival, otvírání pramenů, zahajování lázeňské sezóny se rozvíjí nové tradice jako je mezinárodní 
festival národních souborů nebo mezinárodní festival pěveckých souborů. Dále se zde nachází 
regionálně významné kulturní instituce (divadlo, muzeum a kino). V dalších větších sídlech v okolí 
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je možno nalézt muzea (Planá, Doubrava) v Lázních Kynžvartu pak empírově přestavěný zámek 
(národní kulturní památka).  
K dalším kulturním památkám patří kostely, které však nejsou vždy v dobrém stavu.  
V menších sídlech mikroregionu však nejsou dostatečně udržovány kulturní tradice především  
z důvodu nedostatku finančních prostředků na podporu neziskových kulturních činností a na péči  
o hmotné kulturní památky, ale i z důvodů menší aktivity ze strany občanů. V této oblasti je nutno 
pracovat na obnově kulturních tradic či na vzniku nových tradic, které jsou jedním ze základních 
nástrojů pro budování vztahu obyvatel k území, ve kterém žijí. 
 
Podobná situace je i v oblasti sportovních aktivit. V Mariánských Lázních jsou k dispozici 
sportoviště pro zimní sporty (hokej, lyžařské sporty), tenis, golf, fotbal, košíkovou, chybí ale 
zázemí pro nevýkonnostní sportovní trávení volného času pro menší děti a méně sportovně nadané 
děti a mládež. 
 
Ke sportovně „aktivním“ obcím patří v mikroregionu obec Valy (atletika, tenis, volejbal), Lázně 
Kynžvart (fotbal, házená), Drmoul (tenis, fotbal, nohejbal). V ostatních obcích se provozuje 
většinou fotbal, ale chybí sportovní aktivity pro ženy a děti. V řadě případů chybí i sportovní 
zázemí tělocvičen pro školní výuku (např. Velká Hleďsebe, Drmoul, Stará Voda). 
 
Podpora těchto zařízení ze strany obcí může vést ke zvýšení jejich počtu a ke zvýšení atraktivnosti 
jak pro bydlení, tak pro turistický ruch. 
 

 Úřady a veřejná správa 
 
Stavební úřady se nachází v Mariánských Lázních, Lázních Kynžvartu a v Chebu. 
Pošty nejsou v Trstěnicích, ve Staré Vodě, ve Valech a ve Vlkovicích, v ostatních obcích ano. 
 
Mezi hlavní nedostatky veřejné správy na regionální úrovni lze uvést především to, že: 
management úřadů je nedostatečně vybaven řídícími dovednostmi a má malé řídící kompetence v 
oblasti řízení lidských zdrojů, existuje nízká úroveň komunikace a spolupráce ústřední státní 
správy a územní veřejné správy, málo/nedostatečně se využívají informační a komunikační 
technologie ve veřejné správě, prosazování  
a implementování eGovernmentu je nedostatečné, rozpočtové určení daní k zajištění základních 
funkcí veřejné správy neodpovídá povinnostem, které přešly na územně samosprávné celky. 
 
Základní potřeby v oblasti modernizace veřejné správy lze určit v několika hlavních bodech: 
zavádění metod práce a organizace charakteristických pro komerční sféru (hodnocení podle 
výkonu a dosahování cílů, agenturní systémy), zvýšení kvality regulace, zlepšování kvality řízení a 
managementu, rozvoj lidských zdrojů ve správních úřadech, podpora komunikace a koordinace 
mezi samosprávou a státní správou 
za využití moderních metod řízení a ICT, zlepšování využití ICT ve veřejné správě. 
 

 Spolky a nevládní organizace 
 
V mikroregionu je situace v oblasti spolků a NNO různorodá. Množství spolkových aktivit je v 
obcích Dolní Žandov, Tři Sekery a v Lázních Kynžvart. Z neziskových nevládních organizací je 
možno nalézt téměř ve všech obcích sportovní sdružení, dále sdružení myslivců a zahrádkářů, 
rybářské spolky a spolky dobrovolných hasičů. 
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 V regionu působí MAS 21, o.p.s. 

Název místní akční skupiny (dále jen MAS): MAS 21, o.p.s. 
Právní forma MAS: obecně prospěšná společnost 
MAS 21, o.p.s. byla založena zakládací smlouvou dne 15. prosince 2005 a byla zapsána do rejstříku 
obecně prospěšných společností, vedeného Městským soudem v Plzni do oddílu O, vloţky č. 96, a 
to usnesením uvedeného soudu ze dne 3. dubna 2006 čj. F 4095/2006, O 96/1. 
Společnost se zabývá administrací Strategického plánu Leader a realizaci vlastní projektů. 
 
Území MAS leží na území okresu Cheb v Karlovarském kraji, který tvoří západní část NUTS 2 
Severozápad. Území leţí na hranici se Spolkovou republikou Německo (Sasko, Bavorsko) a tvoří ho 
správní území 33 obcí. 
Spojité území MAS zahrnuje správní území pěti uskupení spolupracujících obcí (Sdruţení Ašsko, 
Mariánskolázeňsko; Mikroregion Chebsko, Sdružení obcí a firem Chebská pánev, Svazek obcí 
Kamenné vrchy) a území dalších dvou obcí (Mariánské Lázně, Vojtanov), které nejsou členy 
žádného uskupení. 
http://www.mas21.cz/  
 

 Mariánskolázeňsko, o.p.s. 

 
Obecně prospěšný společnost Mariánskolázeňsko o.p.s. byla založena 9. března 2011 zápisem do 
rejstříku obecně prospěšných společností, vedeného Krajským soudem v Plzni (oddíl O, vložka 
149). Společnost působí na území vymezeném správním území obcí Drmoul, Dolní Žandov, Lázně 
Kynžvart, Stará Voda, Trstěnice, Tři Sekery, Valy, Velká Hleďsebe a Vlkovice. Zakladatelem je 
Svazek. 
 
Druh obecně prospěšných služeb: 

� koordinace rozvoje regionu Mariánskolázeňsko ve všech oblastech 
� rozvoj a propagace regionu Mariánskolázeňsko a jeho turistického potenciálu 
� budování a rozvoj destinačního managementu Mariánskolázeňska 
� vytváření nových forem a možností ekonomického a turistického využití krajiny 
� ochrana obrazu krajiny, sídel a jejich hodnot jako jediného základního prostředku 

pro rozvoj turistického ruchu 
� ochrana a obnova sakrálních památek Mariánskolázeňska 
� ochrana životního prostředí 
� služby při financování projektů k rozvoji regionu Mariánskolázeňsko 
� koordinace projektů a produktů zaměřených k rozvoji regionu Mariánskolázeňsko 
� tvorba informační databanky ke shromáždění informací prospěšných k rozvoji 

regionu Mariánskolázeňsko 
� součinnost se zahraničními subjekty majícími vztah k regionu Mariánskolázeňsko 
� příprava informačních a metodických materiálů a školních pomůcek 
� výchova, vzdělávání a informování dětí a mládeže 
� spolupráce na rozvoji lidských zdrojů, včetně pořádání seminářů, kurzů, školení, 

kulturních a společenských akcí 
� zajišťování osvěty a vzdělanosti lidského potenciálu kraje 
� komunikace s orgány státní správy a samosprávy při spolupráci na rozvoji regionu 

Mariánskolázeňsko 
� poradenská činnost 
� činnosti spojené se spoluprácí s orgány Evropské unie a České republiky v rámci 

rozvoje regionu Mariánskolázeňsko 
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� činnosti vedoucí k posílení místní a regionální identity 
http://www.marianskolazensko.net/  
 

 ZO ČSOP Kladská 

 
ZO ČSOP Kladská sdružuje fyzické osoby se zájmem o zachování a rozvoj přírodního a 
kulturního dědictví regionu Slavkovského lesa a okolí v souladu se stanovami Českého svazu 
ochránců přírody. Vznikla v roce 2002 z okruhu zájemců, kteří již předtím dlouhodobě 
dobrovolně spolupracovali  
na projektech a aktivitách v regionu. V současné době má 12 členů. Posláním organizace je 
především ochrana a obnova přírody a krajiny a environmentální výchova, vzdělávání a osvěta dětí, 
mládeže 
i dospělých. 
 
Od roku 2006 provozujeme v Mariánských Lázních „Vzdělávací a informační centrum“, které 
vzniklo 
v rámci projektu "Síť vzdělávacích a informačních center v CHKO ČR", který je spolufinancován 
Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. 
http://www.slavkovskyles.cz/  
 

 Kotec, o.s. 

Občanské sdružení KOTEC bylo registrováno Ministerstvem vnitra dne 8. 1. 2004 pod 
registračním číslem VS/1-1/55902/04-R.  
 
Společným cílem našich programů je poskytování cílených sociálních služeb nejenom lidem 
drogově závislým, i dětem, mladým lidem a rodinám ohroženým sociálním vyloučením, a romské 
komunitě. Sociální služby jsou směřovány na uplatnění a zapojení uživatelů služeb do běžného 
způsobu života místní komunity. Neméně naléhavá je snaha o zamezení nárůstu experimentálního 
a příležitostného užívání drog a ostatních návykových látek, včetně užívání alkoholu a tabáku. 
Prevence je cílená i na ostatní oblasti sociálního vyloučení. 
 
Účelem práce je pragmatický, systémový, racionální a terapeutický přístup k potenciálním 
uživatelům služeb, jehož pomocí dochází k nabídce a skutečné realizaci služeb. KOTEC o. s. práci 
realizuje z úhlu několika hlavních principů zavedených pro standardizaci sociálních služeb (Zákon 
108/2006 Sb. o sociálních službách, Standardy kvality sociálních služeb Ministerstva práce a 
sociálních věcí a Certifikační standardy služeb pro uživatele drog Rady vlády pro koordinaci 
protidrogové politiky). 
 
KOTEC o. s. realizuje od roku 2004 sociální služby v oblasti sekundární a terciární prevence 
užívání drog. Od roku 2006 organizace realizuje také služby sociální prevence zaměřené na jiné 
cílové skupiny (děti  
a mládež, rodiny se specifickými problémy, osoby ohrožené sociálním vyloučením apod.) Od roku 
2005 do roku 2008 organizace zřizovala zařízení primární prevence užívání drog. 
http://www.kotec.cz  
 

Doprava a technická infrastruktura 
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 Doprava 
 
Mikroregion Mariánskolázeňsko má strategicky výhodnou polohu v sousedství Spolkové republiky 
Německo. Stávající dopravní situace je ovlivněna zejména nadřazenými státními a mezinárodními 
potřebami. 
 
Mikroregionem probíhá dopravní osa Plzeň - Cheb jak silniční, tak železniční. Nalézá se zde letiště 
místního významu Skláře. Letiště Skláře je využíváno pro rekreační dopravu malými letadly pro 
sportovní létání. 
 
Silnice I/21 Cheb - Velká Hleďsebe - Chodová Planá - Planá - Stříbro je v Chebu napojena na tři 
hraniční přechody (Pomezí, Svatý Kříž a Vojtanov). Tvoří též spojnici mezi mezinárodními trasami 
E 49 a E 50. Silnice Bor - Planá - Mariánské Lázně (I/21) spojuje mikroregion s dálnicí D 5. Silnice 
I/20 (E 49) Karlovy Vary - Bečov nad Teplou - Plzeň a silnice II/230 Bečov nad Teplou – Mariánské 
Lázně spojují obě lázeňská města. 
 
Hustota silniční sítě na území mikroregionu Mariánskolázeňsko je dostačující. Převažují silnice III. 
třídy. Trasy jsou zastaralé, vedou v historicky dávných trasách přes centra sídel, což nevyhovuje 
rostoucím dopravním požadavkům, zhoršuje bezpečnost silničního provozu a životní prostředí. 
Ani technický stav dopravní infrastruktury nevyhovuje současným a předpokládaným budoucím 
potřebám. 
 
Jedním z rozvojových rizik je další zhoršování technického stavu vozovek. Správci silnic ani 
místních komunikací nedisponují dostatečným množstvím finančních prostředků na opravy, 
rekonstrukce či novou výstavbu komunikací, což by mělo pozitivní vliv na rozvoj dopravních cest 
v mikroregionu. 
Na silnicích I. třídy bude nutno realizovat přeložky a obchvaty s cílem zvýšit jejich kapacitu a 
bezpečnost 
a omezit negativní vlivy dopravy na osídlení. 
 
V dopravní síti mikroregionu je třeba upřednostnit zlepšení podmínek přístupu k hraničnímu 
přechodu Broumov / Mähring přes Trstěnice a Tři Sekery. 
Nezbytná je urychlená rekonstrukce silnic II. a  III. třídy zejména do turisticky atraktivních sídel, s 
novou výstavbou cyklostezek a značení cyklotras mimo dopravně exponované komunikace. Dále 
bude nutná obnova či nová výstavba polních cest, které byly zrušeny v době scelování 
zemědělských pozemků tam, kde chybí vazba obcí na okolní lesy a vazba mezi sousedními obcemi.  
 
Hlavní rekonstruovaná železniční trať č. 170 s nadregionálním významem prochází mikroregionem 
v úseku Dolní Žandov - Lázně Kynžvart - Valy - Mar. Lázně. V této ose nachází III. železniční 
koridor 
s rychlostí 120 - 150 km/hod. Železniční tratě lokálního významu Mar. Lázně - Karlovy Vary 
budou zachovány. 
 
V letecké dopravě je nutno chránit ochranná pásma a plochy stávajícího letiště ve Sklářích a počítat 
s jeho eventuálním rozšířením - i když se to nyní jeví jako málo reálné. Mikroregion se potýká 
s problémy 
v oblasti dopravní situace, a to v důsledku tranzitní dopravy a absence obchvatů na trase Drmoul, 
Velká Hleďsebe, Stará Voda. Výstavba obchvatu bude zahájena v roce 2009 u Velké Hleďsebe.  
 
Dopravní obslužnost uvnitř mikroregionu je zajišťována z části železniční, ale zejména 
autobusovou dopravou. Na rozšíření počtu spojů a na zajištění návaznosti autobusových a 
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železničních spojů nemají obce dostatek finančních prostředků. Chybí spoje zejména v odpoledních 
a večerních hodinách 
a ve dnech pracovního volna a pracovního klidu. 
 
Na silnicích II. a III. tříd je v současnosti z pohledu stavebního stavu překročena životnost a 
únosnost vozovek v převážné míře. Také dopravně-technický stav neodpovídá současným 
podmínkám kladeným na bezpečnost a plynulost silničního provozu v závislosti na zvýšení 
dopravního zatížení silnic. Finanční prostředky na údržbu jsou nedostatečné k nutným potřebám 
oprav s rekonstrukcí. 
 
a) tratě mezinárodního a celostátního významu 
K. 170 Praha – Plzeň – Cheb – SRN – jednokolejná trať, kromě úseku Lipová Cheb, která je 
součástí III. mezinárodního tranzitního koridoru. V této souvislosti se na ni předpokládá její 
modernizace ve stupni optimalizace, včetně elektrizace a i případné zdvoukolejnění. 
149 Karlovy Vary – Mariánské Lázně 

 Dopravní obsluha území 
 
Veřejná doprava - základní a ostatní dopravní obslužnost území (IDS) 
V Karlovarském kraji funguje od 1. 7. 2004 systém Integrované dopravy Karlovarského kraje − 
IDOK. Integrovaná doprava byla postupně zavedena téměř na celé území kraje a umožňuje 
používání předplatních jízdenek u všech dopravců na regionálních linkách a MHD Sokolov. 
Integrovaný dopravní systém koordinuje Koordinátor integrovaného dopravního systému 
Karlovarského kraje, p. o. 
 
Integrace městské hromadné dopravy s veřejnou linkovou dopravou a drážní osobní dopravou je 
příležitostí k dosažení vyšší celkové kvality dopravy ve městech a v příměstských oblastech 
současně 
s lepším využitím dotačních finančních prostředků. 
 
Některé tratě i autobusy na území kraje jsou zapojeny do projektu česko-německého dopravního 
systému EgroNet. Na území kraje v těchto případech zajíždí moderní jednotky německého 
dopravce Vogtlandbahn. 
 
Vysoký podíl individuální automobilové dopravy vůči hromadné (v současnosti poměr až 80:20) je 
dlouhodobě neudržitelný. Jedním z hlavních kroků pro zlepšení atraktivity veřejné dopravy je 
proto komplexní modernizace vozového parku. V současnosti však postrádá region nabídku 
vhodného 
a kvalitního vozového parku odpovídající současným požadavkům na moderní drážní osobní 
hromadnou dopravu, tak MHD s alternativními pohony stále značně zaostává za potřebami a 
kvalitativními standardy, uplatňovanými při zajišťování dopravní obslužnosti. 
 
Vozidlový park drážních vozidel hromadné přepravy osob je zastaralý (v případě železnice činí 
průměrné stáří vybraných skupin vozidel až 28,5 roku) a tomu odpovídá jeho stav. Většina vozidel 
pro osobní dopravu je za hranicí ekonomické i technické životnosti a toto se odráží ve výši nákladů 
na provoz 
a údržbu, kvalitě poskytovaných služeb cestujícím a v neposlední řadě poruchovosti vozidel. 
 
Důvodem je především velmi pomalý nákup nových vozidel, popřípadě přestavba stávajícího 
vozového parku. Zanedbanost vozového parku jak u kolejových systémů MHD a v příměstské 
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železniční dopravě, tak u silniční MHD má významný vliv i na atraktivitu veřejné dopravy ve 
srovnání s IAD. 
 
Na území regionu Severozápad funguje Integrovaná doprava Karlovarského kraje IDOK, zahrnující 
též MHD Sokolov a mezinárodní integrovaný systém EGRONET s 635 linkami a společným 
lístkem Egronet – Tiket. Tento systém je v jeho české části téměř utajen, neexistuje samostatná 
webová prezentace, je využíván na železnicích a znalcům umožňuje i jízdu v některých systémech 
MHD. 
 
MHD v mikroregionu zajišťuje MĚSTSKÁ DOPRAVA Mariánské Lázně s.r.o. prostřednictvím 
autobusů. Jedná se o obce Drmoul, Velká Hleďsebe, Valy, Stará Voda a Lázně Kynžvart. Velká 
Hleďsebe je obsluhována také trolejbusy. 
 
MĚSTSKÁ DOPRAVA Mariánské Lázně s.r.o. je mladou společností.  
Byla založena v roce 2006 dvěma společníky, kterými jsou Město Mariánské Lázně a dlouholetý 
provozovatel MHD Dopravní podnik Mariánské Lázně, a.s. Oba společníci chtějí usilovat o 
rozšíření a zkvalitnění dopravních služeb poskytovaných k prospěchu města Mariánské Lázně, jeho 
obyvatel 
a návštěvníků. 
  
MĚSTSKÁ DOPRAVA Mariánské Lázně s.r.o. provozuje městskou hromadnou dopravu v 
Mariánských Lázních a příměstskou dopravu do obcí Velká Hleďsebe, Klimentov, Zádub-Závišín, 
Valy, Drmoul 
a města Lázně Kynžvart. Doprava je zajišťována trolejbusovými a autobusovými linkami.  
 
Kromě veřejné dopravy dále nabízíme příležitostnou osobní dopravu, montáže, opravy a revize 
vyhrazených elektrických zařízení, pronájem reklamních ploch na prostředcích MHD a další 
služby. 
 
 

Technická infrastruktura 
 

 Elektrická energie 
 
V mikroregionu Mariánskolázeňsko nejsou žádné významné zdroje elektrické energie.  
Ve střednědobém horizontu bude nutné posílit vazbu na uzlovou oblast 400 kV Přeštice 
vybudováním nového vedení VVN 110 kV Jindřichov – Drmoul. Vzhledem k předpokládanému 
rozvoji obnovitelných zdrojů energie, zejména farem větrných elektráren, lze očekávat výstavbu 
dalších vedení VN, VVN a transformoven. 

 Vodní hospodářství 
 
Vodní hospodářství je důležitou složkou technické infrastruktury, která podmiňuje další rozvoj 
území. Pro mikroregion Mariánskolázeňsko je prvořadé zásobování pitnou vodou a stupeň 
napojení obyvatel  
na veřejné kanalizace (včetně čistíren odpadních vod).  

 Program rozvoje vodního hospodářství 
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Výstavba kanalizace a ČOV zaostává z ekonomických důvodů za výstavbou vodovodů. Kanalizace 
a čistění odpadních vod by mělo být zajištěno v prvé řadě u větších sídel mikroregionu. Ochranu 
podzemních vodních zdrojů včetně minerálních léčivých vod je jednou z priorit. Je třeba využít 
kvalitní podzemní vodu k vodárenským účelům a optimálně využívat přírodní zdroje léčivých vod. 
V území se nachází vodárenské toky a nádrže (Kosí potok, vodárenská nádrž Mariánské Lázně na 
Kamenném potoce, nádrž Podhora na řece Teplé), kde je nutno dodržovat režim v jednotlivých 
stupních pásem hygienické ochrany. 
V zásobování sídel Mariánskolázeňska pitnou vodou se bude vycházet z koncepce oblastního 
vodovodu Mariánské Lázně a jako doplněk budou místní kvalitní zdroje v oblasti Mariánské Lázně, 
prameniště Dyleň pro Starou Vodu, atd. Přednostně je třeba věnovat pozornost výstavbě čistíren 
odpadních vod. Správci vodovodů a kanalizací je převážně Chevak Cheb, a.s.. Obec Vlkovice má 
vlastní čističku i zdroj vody. 
 
Mariánskolázeňsko je vodohospodářsky významná oblast, která je součástí chráněné oblasti 
přirozené akumulace vod a v níž se nachází pásma ochrany vod, léčivých zdrojů i vodních zdrojů. 
Nachází se zde mnoho hospodářsky významných rybníků, které plní rybochovnou, retenční, 
případně rekreační funkci. Přednostně je třeba věnovat pozornost obnovení protržených, 
poškozených a nefunkčních rybníků příp. výstavbě nových, z důvodů zvýšení retenční schopnosti 
krajiny zvýšení její atraktivnosti pro bydlení 
a turistiku. 
 

 Plyn 
 
Zemní plyn byl v devadesátých letech v mikroregionu stejně jako jinde v ČR považován za 
progresivní energetické medium. Obce i občané měli a mají zájem o jeho plošné rozšíření, kterému 
však bránila rozptýlená sídelní struktura (vysoké investiční náklady). V současné době je patrný 
příklon zpět k pevným palivům, zejména ke dřevu. Pro některá sídla je možno uvažovat  
s využitím alternativních zdrojů energie. 
 
Odběr zemního plynu z tranzitního plynovodu pro síť vysokotlakých plynovodů západních Čech 
je realizován v předávací stanici ve Sviňomazích v okrese Tachov. Dodávka plynu do regionu je 
zajištěna plynovodem DN 500 Sviňomazy - Vřesová, DN 700 Vřesová - jižní Čechy a DN 200 
Sviňomazy - M. Lázně. Mezi významné plynovody patří další tzv. Krušnohorská magistrála DN 
300 propojující Vřesovou s bývalou TP Úžín zajišťující dodávku plynu pro severovýchodní část 
území. V úseku Vřesová - Prunéřov byl tento plynovod v nedávné době posílen v souběhu 
vybudovaným plynovodem DN 500. Na tyto plynovody navazuje soustava vysokotlakých 
plynovodů zásobující celé území kraje. Dodávka plynu spotřebitelům je realizována 
prostřednictvím středotlaké a nízkotlaké plynovodní sítě. 
 

 Komunikační sítě 
 
V území mikroregionu došlo v minulosti k rekonstrukci telekomunikační sítě, Silná je i bezdrátová 
síť  
a z hlediska veřejné správy i občanů není pociťována potřeba nějaké kvalitativní změny. Po jejím 
dokončení budou tyto služby zabezpečeny dostatečně včetně možnosti napojení na Internet. 
 

 Skládkové hospodářství 
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Stabilizované skládky odpadů pro mikroregion se nachází v Černošíně. Odvoz komunálního 
odpadu je zabezpečen ve všech obcích, stejně jako třídění odpadu (sklo, papír, plasty). 
 

 Struktura ekonomické základny 
 
Struktura hospodářství mikroregionu je velmi pestrá. V Mariánských Lázních a Lázních Kynžvartu 
je hlavní prioritou lázeňství a cestovní ruch. Ve Staré Vodě je tradiční výroba zpracování místních 
surovin EUTIT. Obec Dolní Žandov je stále částečně zemědělsky orientovaná. V obci Vlkovice 
zemědělství  
v důsledku privatizačních změn částečně zaniklo. V obci Tři Sekery se výrazně omezila tradiční 
dřevozpracující výroba a působí tam nadále několik soukromých zemědělců. Ekonomika 
mikroregionu  
je významě závislá na lázeňství. Významné je lesnictví a dřevozpracující průmysl a několika dalších 
podnicích potravinářského průmyslu a stavebnictví. 
 

Cestovní ruch 
 
Terciární sektor v regionu za poslední období z hlediska zaměstnanosti posílil, což vyplynulo  
v blízkosti trhu států Evropské unie.  
V oblasti cestovního ruchu zde obrovský potenciál jedinečného přírodního bohatství v podobě 
množství minerálních pramenů a jejich hojném využívání v balneologii v lázeňských centrech. 
Výhoda pro rozvoj turistického ruchu je patrná též ze stovky let staré tradice cestovního ruchu  
v oblasti a současného množství návštěvníků města Mariánské Lázně. Turisty zde lákají kromě 
zmíněných lázeňských služeb též velké plochy parků a městské zeleně ve městě, relativně čisté 
ovzduší a členitá, z velké části zalesněná krajina. Nedořešená otázka je v oblasti čistoty 
povrchových vod a chybějící infrastruktury, údržby zeleně  
a krajiny a prostupnosti krajiny. 
 
Většina aktivit týkajících se cestovního ruchu je soustředěna do Mariánských Lázní. Lázní, kde se 
nachází několik cestovních kanceláří a několik desítek hotelů různé úrovně a dva autocampingy. 
 
V ostatních sídlech mikroregionu je zatím zmíněný turistický potenciál málo využíván z důvodů 
již zmíněné chybějící infrastruktury a služeb. Zejména v malých sídlech často chybí možnosti 
ubytování  
a stravování, často i významné atraktivity. Pro mikroregion jako celek zatím neexistuje společné 
informační centrum jak pro turistiku, tak pro další aktivity v mikroregionu. Neexistují zatím ani 
společné vícejazyčné publikace, letáky či materiály, směřování cíleně pro hosty v mikroregionu, 
které by poutaly pozornost návštěvníků k historickým, přírodním i společenským zajímavostem 
mikroregionu. 
 
K výrazným a v rámci ČR ojedinělým architektonickým celkům patří lázeňská architektura 
Mariánských Lázní. V Mikroregionu je velké množství značených cyklo a pěších stezek. Velkou 
příležitost představuje rozvoj hippostezek. V Mariánských Lázních funguje jeden 
z nejvýznamnějších golfových klubů ČR Royal Golf Club Mariánské Lázně na hřišti, které bylo 
otevřeno v roce 1905.  
 
Golfové hřiště v Mariánských Lázních bylo slavnostně otevřeno 21. srpna 1905 jeho veličenstvem 
Edwardem VII., králem britským. Po přestřižení inaugurační pásky se král podepsal zlatým perem  
do pamětní knihy a zároveň se stal prvním zakládajícím členem klubu. Golf klub Mariánské Lázně 
je jediný ve Střední Evropě, který se může pochlubit tak významnou minulostí. 
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Služby 
 
V mikroregionu Mariánskolázeňsko jsou služby koncentrovány v Mariánských Lázních a v 
okolních „předměstských“ obcích (Velká Hleďsebe, Drmoul). Z hlediska trendů má tato oblast 
další růstové perspektivy, pokud se bude dařit centru – Mariánským Lázním. 
 
Průměrná míra nezaměstnanosti v obcích Svazku je méně, než je celostátní průměr, ale je zde 
značná nevyrovnanost mezi jednotlivými obcemi. Obce s největší mírou nezaměstnanosti v 
mikroregionu jsou obce s množstvím malých sídel ve svém správním území, s velkou plochou 
správního území, s velkou plochou zemědělské půdy ve správním území, kde se nepodařilo 
transformovat zemědělskou výrobu do dnešních podmínek a nepodařilo se nalézt náhradní 
pracovní příležitosti pro místní obyvatelstvo, které má převážně základní vzdělání. Rozvoj malého 
podnikání 
a služeb v těchto obcích je tudíž rovněž nedostatečný. 
 
Naproti tomu obce ležící v blízkosti Mar. Lázní, jedná se zpravidla o obce spíše příměstského typu  
s malým správním územím bez satelitů a bez závislosti na zemědělské výrobě a lesnictví, kde se 
rozvíjí množství malých nezemědělských výrob a služeb využívajících blízkost Mariánských Lázní. 
Obec Tři Sekery a Trstěnice jsou obce, kde se daří udržovat zaměstnanost na dobré úrovni i přes 
výrazně venkovský typ obce. Pravděpodobně též z důvodů blízkosti Mariánských Lázní a dobré 
dopravní obslužnosti. 
 

Životní prost ředí 
 
Závažným současným problémem ochrany přírody je šíření invazních rostlin – bolševníku, 
křídlatky, netýkavky – jemuž není adekvátním způsobem bráněno 
 
Z krajinného hlediska jsou významné i přírodní památky (zákon č. 114/1992 Sb., § 36) a přírodní 
útvary menší rozlohy, zejména geologický či geomorfologický útvar, naleziště nerostů vzácných 
nebo ohrožených druhů ve fragmentech ekosystémů, s regionálním ekologickým, vědeckým či 
estetickým významem  
a to i takový, který vedle přírody formoval svou činností člověk. V mikroregionu se nachází 
významná kulturní památka Kynžvartský kámen (vyhlášeno 1990). 
 

 Chráněná území, krajina 
 
Mikroregion Mariánskolázeňsko leží svou severní částí na území Chráněné krajinné oblasti 
Slavkovský les. V mikroregionu převládají smrkové lesy. Podmínky pro přirozené omlazování 
porostů jsou dobré, dochází však k poškozování porostů okusem zvěře. Přirozená skladba lesa s 
výskytem listnatých porostů (buků, klenů) se v mikroregionu zatím vyskytuje zřídka. 
Pro celé území mikroregionu jsou zpracovány územní systémy ekologické stability, které se 
rozpracovávají na lokální úrovni a následně bude probíhat jejich realizace. 
 

 Půda 
 
Zemědělský půdní fond představuje významné přírodní bohatství. V mikroregionu není ale v plné 
míře využíván. Okrajové plochy zemědělských pozemků, plochy zamokřené nebo hůře dostupné i 
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některé pastviny nejsou zemědělsky využívané. Takové plochy je třeba v rámci mikroregionu 
vytipovat např.  
k zalesnění. Plochy orné půdy vystavené větrné erozi je třeba chránit vhodným vegetačním 
opatřením.  
Je ale nutno se zaměřit i na zvyšování půdní úrodnosti a schopnosti půdy zadržet vodu a živiny. 
Pro tento účel je třeba převádět ohrožené pozemky do trvalých nebo dočasných travních porostů. 
 

 Zátěže - odpadní hospodářství 
 
Převažujícím druhem odpadů jsou v mikroregionu komunální odpady a kaly z ČOV. V 
mikroregionu je prozatím pouze jedna kompostárna (Trstěnice). Připravují se však další projekty, 
které rozšíří možnosti ukládání zelného odpadu s minimální dojezdovou vzdáleností. 
 
Průmyslovými odpady není mikroregion příliš zatížen. Téměř v celém mikroregionu je zajištěn 
systém separace odpadů (papír, sklo, plasty). Pro nebezpečný odpad se provádí jak mobilní sběr, tak 
i sběr  
ve sběrných dvorech. V mikroregionu je možnost vzniku dalších kompostáren, tím by se zvýšila 
využitelnost odpadů. Povolená skládka odpadu se v mikroregionu nevyskytuje. 
Skládka komunálního odpadu v Mariánských Lázních - Hamrníkách byla uzavřena. Tato změna v 
nabídce skládkových prostor vyvolala tlak na vznik tzv. černých skládek, jejichž likvidace si 
vyžaduje nemalé prostředky obcí. Příznivý dopad by mělo vybudování alespoň jedné skládky 
výkopového materiálu. Přiblížila by se tím možnost ukládání objemu významného podílu odpadů 
blízko místa jejich vzniku. 
 
Zatím se nepodařilo zavést komplexní systém nakládání s odpady, který by řešil uzavřený cyklus 
separace, zpracování využití a zneškodňování odpadů. K posílení skládkových kapacit přispěje 
velkokapacitní skládka, třídírna a kompostárna Chocovice. 
 

 Voda 
 
Ochrana vod je významnou součástí péče o životní prostředí. V mikroregionu mají z hlediska 
krajinotvorné funkce vodstva využívání vodních zdrojů povrchové vody i vody podzemní a 
minerální.  
Největší význam v mikroregionu má Kosí potok se svými přítoky. Jakost povrchových vod Kosího 
potoka je sledována v mikroregionu ve dvou profilech. Jakost vody je v celém sledovaném úseku 
poměrně vyrovnaná a odpovídá III. třídě jakosti v ukazatelích kyslíkového režimu (BSK5, CHSK) a 
IV. třídě  
u chlorofylu a železa a fosforu. Ostatní znečišťující látky se vyskytují v I. a II. třídě znečištění.  
V porovnání s předchozími obdobími je situace na tomto toku setrvalá. 
 
Významnými zdroji podpovrchové vody je prameniště Dyleň, Lazy, Lázně Kynžvart štola, Dolní 
Žandov, Brtná, Tři Sekery, Bellevue, Mlýnské údolí, prameniště Nimrod I., II., Maxovo údolí, 
Kov. Louka, Mohelno. 
 
Ochraně vod napomáhá změna v hospodaření a využívání krajiny, přechod od intenzivního 
zemědělství 
k extenzivnímu, postupná obnova retenčních nádrží, revitalizace malých vodních toků a realizace 
projektů komplexních pozemkových úprav a ÚSES, která je ovšem bržděna nedostatkem 
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finančních prostředků, nevyřešenými majetkovými vztahy extravilánů obcí a prozatímním 
nezájmem obcí.  
 
Důležitým faktorem je čištění odpadních vod. Čističky odpadních vod (ČOV) jsou ve městech 
Mariánské Lázně, kde jsou napojeny též Valy a část Velké Hleďsebe.  Lázně Kynžvart, Drmoul, 
Stará Voda, Vlkovice mají funkční ČOV včetně kanalizační sítě, tudíž mají tuto otázku vyřešenu. V 
Dolním Žandově a ve Třech Sekerách je vybudována ČOV a probíhá dobudování kanalizační sítě.  
 
Celkový přehled o situaci v čištění odpadních vod a v monitoringu zdrojů znečištění povrchových 
a podpovrchových vod není uceleně zpracován vodohospodářskými orgány.  
 
Vzhledem k poloze mikroregionu ve významné vodohospodářské oblasti CHOPAV, k ochranným 
pásmům vodních zdrojů a ochranným pásmům přírodních léčivých zdrojů je třeba na řešení 
zneškodňování odpadních vod klást zvýšený důraz. Je třeba postupně dobudovat chybějící čistírny 
odpadních vod a chybějící stokové kanalizační sítě ve všech obcích mikroregionu. Potřebné a 
významné bude i zpracování revitalizačních studií pro zvýšení retenční schopnosti krajiny a 
ochrany biodiverzity. 
 

 Ovzduší 
 
V mikroregionu Mariánskolázeňsko není obecně ovzduší příliš zatížené znečišťujícími látkami. 
Mezi velké zdroje znečištění ovzduší byla zařazena centrální výtopna Mariánské Lázně a EUTIT 
Stará Voda. 
 
Vliv na kvalitu ovzduší mají v mikroregionu i malé zdroje znečišťování (kotelny, čerpací stanice).  
Na prašnosti v sídlech mikroregionu se projevuje výrazně stavební činnost a velmi nedostatečná 
frekvence mytí vozovek. Negativně se projevuje vliv reliéfu, především v obcích ležících v údolí 
vznikají inverzní situace. 
 
Na širším území Karlovarského kraje bylo v roce 2000 evidováno 65 zvlášť velkých a velkých 
zdrojů znečišťování ovzduší (REZZO 1). Nejvýznamnější liniové zdroje znečišťování ovzduší jsou 
silnice I. třídy I/6 a I/13 mezi Ostrovem a Chebem, silnice I/21 v úseku Cheb – Mariánské Lázně a 
Cheb – Františkovy Lázně, dále silnice I/6 Karlovy Vary směr Praha a silnice I/20 Doubí směr 
Plzeň. 
 

 Územní předpoklady trvale udržitelného rozvoje 
 
Územní předpoklady trvale udržitelného rozvoje tvoří venkovský prostor a jeho obnova jako 
původního pestrého přírodního prostředí s přírodě blízkými způsoby zemědělské výroby, těsné 
sousedství mikroregionu s Bavorskem, možnost propojení a přírodní bohatství, které zahrnuje 
zejména množství minerálních pramenů, relativně čisté ovzduší a rozsáhlé lesní biotopy. 
 
Těchto předpokladů s využitím sídelních a dopravních struktur lze využít pro rozvoj lázeňství, 
cestovního ruchu a extenzivního zemědělství se zavedením systémů vytápění a dalšího využívání 
alternativních 
a obnovitelných zdrojů energie.  
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Charakteristika slabých a silných stránek (SWOT 
analýza)  

Program rozvoje mikroregionu Mariánskolázeňsko                      SWOT analýza 
Silné stránky Slabé stránky 

1.
 E

K
O

N
O

M
IC

K
Ý

 R
O

Z
V

O
J 

▪ Dostatek ploch a objektů pro podnikání 
▪ Velký rozsah přírodních léčivých zdrojů-

minerálních vod 
▪ Dostatek vodních zdrojů 
▪ Existence dvou lázeňských míst a dvou CHKO jako 

center cestovního ruchu a lázeňství 
▪ Dostatek stavebních kapacit 
▪ Tradice zpracování dřeva jako místní suroviny 
▪ Tradice zpracování čediče 
▪ Výhodná geografická poloha na hranicích 

s Bavorskem 
▪ Blízkost Saska 
▪ Existence základních koncepčních materiálů většiny 

obcí 
▪ Dopravní spojení 
▪ Zdravé životní prostředí 
▪ Atraktivní reliéf, krajina a příroda 
▪ Dostatek kulturního dědictví místního/regionálního 

významu  
▪ Množství značených cyklotras a cyklostezek  

 
 

▪ Nedostatek investičních zdrojů a startovního kapitálu 
▪ Nízká úroveň marketingu stávajících podniků i 

mikroregionu jako celku 
▪ Nízká technicko-technologická úroveň zpracovatelského 

průmyslu 
▪ Zastaralost technického vybavení 
▪ Nedostatečné marketingové znalosti managementu 

podniků 
▪ Nedostatečná koordinace činností a aktivit mezi 

jednotlivými podnikateli  
▪ Neexistence informačního rozvojového centra  
▪ Malá sídla s malým počtem obyvatel 
▪ Nedostatečná provázanost mikroregionu s destinacemi 

cestovního ruchu 
▪ Konkurence větších center (Cheb, Karlovy Vary, Plzeň) 
▪ Omezení rozvoje průmyslu a zemědělství ze strany 

CHKO  
▪ Nezainvestovanost ploch pro podnikání technickou 

infrastrukturou 
▪ Demografické charakteristiky – stárnutí obyvatel, nízká 

úroveň vzdělanosti 
▪ Stoupající nezaměstnanost,  
▪ Socio-kulturní vztahy, vazby, tradice, náboženství, 

identita 
▪ Vztahy mezi lidmi, krajině, obci a regionu 
▪  

Příležitosti Rizika 
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▪ Rozvoj přeshraniční spolupráce ve všech oborech 
(hospodářství, cestovní ruch, školství, doprava, 
životní prostředí...) 

▪ Rozvoj cestovního ruchu, zejména organizovaného 
hromadného  

▪ Provázanost mikroregionu s destinacemi Mariánské 
Lázně, CHKO Slavkovský les, Český les a jeho 
multiplikační efekty do jiných oborů 

▪ Činnost regionálních rozvojových agentur 
▪ Využívání podnikatelských inkubátorů a inovačních 

center 
▪ Budování tradic, kultury, místních hodnot, 

komunitní společnosti 
▪ Zintenzivnění transferu technologií 
▪ Vytváření sítí MSP i přes hranice 
▪ Rozšiřování subdodavatelských aktivit zejména MSP 
▪ Rozvoj zpracovatelského průmyslu v návaznosti na 

zemědělství, lesnictví, stáčení minerálních vod a 
místní speciality 

▪ Využití blízkosti silných trhů pro výrobní produkci 
▪ Využití mimoprodukční funkce zemědělství při 

tvorbě krajiny 
▪ Využití telekomunikačních a informačních 

technologií k vytváření nových pracovních míst na 
venkově 

▪ Dostatek zařízení, která mohou sloužit pro 
rekvalifikaci 

▪ Koordinace obcí a podnikatelských subjektů při 
získávání investorů 

▪ Využívání podpor EU pro rozvoj podnikání 
▪ Vytvoření regionální značky – marketingový 

produkt – např. v rámci přirozených geografických 
celků 

▪ Podpora činnosti NNO 
  

 

▪ Rostoucí konkurence na světových trzích i uvnitř Česka 
▪ Zaostávání v zavádění nových technologií 
▪ Nedokonalé propojení výroby, výzkumu a vývoje 
▪ Nedostatečná práce s informacemi 
▪ Oddalování transformace a restrukturalizace zemědělství 
▪ Podhodnocená cena pracovní síly 
▪ Nedostatek prostředků ke spolufinancování realizací 

projektů 
▪ Rozšiřování ploch neobdělávané půdy 
▪ Nedostatečné vědomí majitelů a nájemců pozemků 

k podpoře vytváření podmínek environmentálního 
rozvoje 

▪ Nárůst kriminality 
▪ Další odchod vzdělaných lidí z mikroregionu 
▪ Zhoršení životního prostředí 
▪ Využívání greenfieldů místo brownfieldů 
▪ Narušení krajinného rázu, plošná výstavba domů, fabrik 

atd. 

 
 
 

Program rozvoje mikroregionu Mariánskolázeňsko                      SWOT analýza 
D O P R A V A  2 .

D
O
P
R
A
V
A  

A  
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I
C

Silné stránky Slabé stránky 
▪ Výhodná poloha vzhledem k hlavním 

dopravním trasám 
▪ Hustá síť komunikací a železnic 
▪ Existence mezinárodního letiště v 

Karlových Varech a letiště v Mar. Lázních 
▪ Vedení lokálních tratí turisticky 

atraktivním prostředím 
▪ Existence rychlíkových železničních stanic 
▪ Systém Egronet 
▪ Hustá síť turistické infrastruktury pro pěší 

a cyklisty 
 

▪ Velmi špatný stav komunikací  
▪ Vysoké zatížení obcí a měst tranzitní dopravou 
▪ Nedostatek prostředků na finančně náročné 

akce  
▪ Špatná dopravní obsluha malých obcí 

hromadnou dopravou a vzrůst individuální 
dopravy 

▪ Nedostatečná zimní údržba komunikací 
▪ Malá dopravní rychlost na silnici I/21 
▪ Neexistence pravidelné taktové dopravy v taktu 

jedna hodina u železniční a autobusové dopravy 
▪ Neexistence přímých dálkových železničních 

spojení s evropskými metropolemi s lázeňskými 
městy (Mariánské Lázně, Lázně Kynžvart) 

▪ Nevyužitý potenciál letiště Mariánské lázně 
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Příležitosti Rizika K
Á  

I
N
F
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▪ Přístup k finančním zdrojům pro investice 
do rozvoje dopravy 

▪ Vznik regionálního mezinárodního letiště 
v Mariánských Lázních   

▪ Zvýšení kvality a propustnosti páteřních 
tahů v mikroregionu 

▪ Větší propojení s Německem - více spojů, 
víkendové spoje apod. 

▪ Zvýšení přepravní rychlosti železniční trati 
Cheb-Plzeň 

▪ Zvýšení kapacity přepravy po kolejích a 
odlehčení silnic 

▪ Výstavba a dostavba silničních obchvatů 
obcí a měst 

▪ Harmonizace jízdních řádů autobusů a 
železnic 

▪ Možnost vybudování a obnovení turisticky 
atraktivních cest v extravilánech obcí pro 
napojení obec - les 

▪ Možnost zavedení turisticky atraktivních 
nostalgických jízd a vyhlídkových vlaků 
do lázeňských a turistických center 

▪ Omezení provozu nadměrných nákladů 
(vážení nákladních souprav na hranicích) 

▪ Podpora ekologické dopravy – ekobusy 

▪ Špatný přístup k finančním zdrojům pro 
infrastrukturu 

▪ Nedostatečná podpora veřejné dopravy 
▪ Malá daňová výtěžnost obcí a její další možné 

snížení 
▪ Další neúměrné zatížení komunikací 
▪ Další zhoršování stavu komunikací 

nedostatečnou údržbou 
▪ Pokračování přesouvání dopravní zátěže 

z kolejí na silnice 
▪ Neprovázanost dopravních systémů 
▪ Oddálení výstavby obchvatů 
▪ Obchvat obcí zajistí, že v obci nikdo nezastaví. 
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T E C H N I C K Á  I N F R A S T R U K T U R A  

 

Silné stránky Slabé stránky 
▪ Priority obcí pro budování infrastruktury, 

sdružování 
▪ Blízkost regionálně významných 

energetických sítí (el. energie a plynu) 
▪ Ochranná pásma vod 
▪ Dobrá projektová připravenost 

▪ Nedostatek finančních prostředků na rozšíření, 
obnovu a údržbu místní infrastruktury 

 

Příležitosti Rizika 
▪ Přístup k finančním zdrojům pro investice 

do infrastruktury  
▪ Příchod investorů, kteří zajistí / vyvolají 

investice  
▪ Možnost uplatnění projektů pro zlepšení 

infrastruktury v rámci dotačních programů 

▪ Další zaostávání a zastarávání technické 
infrastruktury 

▪ Malá daňová výtěžnost obcí a její další možné 
snížení 

▪ Oddalování zainvestování ploch pro podnikání 
a bytovou výstavbu 

Z Á S O B O V Á N Í  V O D O U  
Silné stránky Slabé stránky 

▪ Dostatek vydatných zdrojů kvalitní pitné 
vody 

▪ Hlavní správce a provozovatel 
vodohospodářské infrastruktury je 
veřejnoprávní subjekt (CHEVAK Cheb, 
a.s.) 
 

▪ Nevyhovující zásobování vodou v malých 
sídlech satelitních obcích) 

▪ Technický stav starších vodovodních řadů a sítí 
je špatný 

Příležitosti Rizika 
▪ Výstavba veřejných vodovodů ve všech 

obcích a osadách 
▪ Možnost připojení podnikatelských aktivit 

na veřejné vodovody 

▪ Únik vody a poruchy u starých vodovodních 
zařízení  

▪ Pokles odběrů návratem obcí a obyvatel 
k nekvalitním zdrojům 

▪ Stoupající náklady na provoz 
▪ Ztráta veřejnoprávního charakteru CHEVAK 

Cheb, a.s. 
K A N A L I Z A C E  A  Č I Š T Ě N Í  O D P A D N Í C H  V O D  
Silné stránky Slabé stránky 

▪ Centrální ČOV v Mar. Lázních kapacitně 
umožňuje napojení odpadní vody 
z okolních obcí 

▪ Dešťové kanalizace odvodňující ulice nemají 
obvykle správce 

▪ Chybějící dešťové kanalizace snižují účinnost 
čištění v ČOV a prodražují provoz 

▪ Málo zeleně v obcích i mimo ně (remízky), 
které mohou zachytávat značné množství vody 
a zajistit přirozenou regulaci mikroklima 

▪ Množství existujících zastaralých septiků 
v obecní zástavbě a následná kontaminace 
spodních vod, studen i povrchových depresí 

▪ Ve větších sídlech zastaralé splaškové stoky 
nejsou vodotěsné 

Příležitosti Rizika 
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▪ Vybudování zařízení na likvidaci 
odpadních vod ve všech sídlech 

▪ Vznik skupinových kanalizací 
s rozšiřováním jejich působnosti 

▪ Vybudování samostatných dešťových 
kanalizací 

▪ Podpora přirozených forem zachycení 
vody v krajině (výsadba zeleně, 
rybníkářství, apod.) 

▪ Průnik odpadních vod do spodních vod 
▪ Průnik spodních vod do kanalizačních systémů 

a následné zvýšení nároků na ČOV 
▪ Nedostatečná úroveň čištění vypouštěných 

odpadních vod dle vlád. Nařízení č. 82/99 o 
kvalitě vypouštěných odpadních vod 

▪ Zachování dosavadního lokálního vypouštění 
nedostatečně čištěných odpadních vod 
z jednotlivých objektů a obcí, kde se 
vybudovala kanalizace a ČOV 

▪ Napojení dešťových svodů a drenážních vod do 
oddílné splaškové kanalizace a následné 
proplachování ČOV 

E L E K T R I C K Á  E N E R G I E  
Silné stránky Slabé stránky 

▪ Existence poměrně husté přenosové sítě 
VVN a rozvodny 

▪ Vysoké zastoupení fosilních paliv při výrobě 
energie 

▪ Nedostatečná výroba a využití alternativních 
zdrojů energie 

Příležitosti Rizika 
▪ Posílení a rozšíření energetických vazeb a 

uzlu 
▪ Rozvoj alternativních a místních 

obnovitelných zdrojů energie a jejich 
využití v území 

▪ Širší využití kombinované výroby tepla a 
elektřiny 

▪ Blackout 

Zásobování plynem 
Silné stránky Slabé stránky 

▪ Stávající plynovody mají kapacitní  rezervy 
▪ Jeden majitel a správce plynovodů včetně 

uličních sítí 

▪ Chybějící rozvody plynu 

Příležitosti Rizika 
▪ Rozšíření plynofikace  

 
▪ Vývoj cen neobnovitelných zdrojů energie 
▪ Odliv finančních prostředků za cenu plynu 

z mikroregionu 
▪ Závislost na vyčerpatelném zdroji energie 

Z Á S O B O V Á N Í  T E P L E M  
Silné stránky Slabé stránky 

▪ Vybudované centralizované systémy 
zásobování teplem v městských sídlech 

▪ Vybudované systémy ústředního vytápění 
v domech 

▪ Množství kotelen na fosilní paliva  
▪ Vyšší cena tepla z centralizovaných systémů 

než dosud dotovaný plyn 
▪ Špatný stav teplovodů - zastaralé rozvody a 

zvýšené tepelné ztráty  
▪ Nevyužívání obnovitelných zdrojů energie na 

venkově 
Příležitosti Rizika 



 
 

 
 

37

▪ Zavádění efektivních  technologií  
▪ Využití místní biomasy 

z dřevozpracujícího průmyslu a 
zemědělských ploch pro získávání tepla 

▪ Výroba a dodávka briket a pelet 

▪ Obtížné rozšiřování centralizovaného 
zásobování teplem z důvodu vysokých 
pořizovacích nákladů  

▪ Konkurence německého trhu pro výkup 
biomasy 

 
T E L E K O M U N I K A C E  
Silné stránky Slabé stránky 

▪ Intenzivní výstavba přenosné sítě spojů a 
digitalizace s ní spojená možnost Internetu 

▪ Dobré pokrytí signálem pro příjem 
mobilního signálu 

▪ Dobré pokrytí regionu bezdrátovým 
připojením 

▪ Chybějící rozvody telekomunikací v řídce 
osídlených častech mikroregionu 

Příležitosti Rizika 
▪ Další rozšiřování vysokorychlostního 

Internetu 
 
 
 
 
 

▪ Podcenění významu transferu informačních a 
telekomunikačních technologií 

▪ Zaostávání v zavádění nových 
telekomunikačních technologií 
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Program rozvoje mikroregionu Mariánskolázeňsko                      SWOT analýza 
Silné stránky Slabé stránky 
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▪ Dostatek volných ploch určených v ÚP 
pro rozvoj bydlení , občanské vybavenosti 
a výroby 

▪ Dostatečná kapacita školských zařízení 
základních, středních škol a odborných 
učilišť 

▪ Relativně příznivé ukazatele čistoty 
životního prostředí 

▪ Tvořící se kladný vztah obyvatel ke svým 
obcím  

▪ Podprůměrná míra nezaměstnanosti 
▪ Existence univerzitních pracovišť v Mar. 

Lázních a Chebu 
▪ Fungující systém sociální péče v Mar. 

Lázních 
▪ Fungující institucionální síť na trhu práce 
▪ Kulturní zařízení v Mar. Lázních  
▪ Mezinárodní hudební festivaly a jiné 

kulturní akce v Mar. Lázních  
▪ Dobrá úroveň sportovního zázemí v Mar. 

Lázních 
 

▪ Nedostatečný počet cenově dostupných bytů 
vzhledem k poptávce 

▪ Nedostatečná modernizace bytového fondu 
▪ Nízká hustota obyvatel ve venkovském 

prostoru 
▪ Narušená sídelní struktura v hraničním pásmu 
▪ Nedostatečné vybavení venkovského prostoru 

sociální a technickou infrastrukturou 
▪ Nedostatečná kapacita bytů a zařízení pro 

seniory a handicapované občany  
▪ Nedostatečné vybavení sídel zařízeními pro 

matky s malými dětmi (mateřské centrum) 
▪ Únik mladšího a vzdělaného obyvatelstva 
▪ Nemotivující systém státních sociálních dávek 
▪ Nedostatečný spolkový život na venkově 
▪ Nízká úroveň zázemí pro sportovní a kulturní 

vyžití v obcích 
▪ Nedostatek pracovních příležitostí v místech a 

nedostatečná mobilita pracovních sil 
▪ Malá nabídka pracovních příležitostí pro muže 
▪ Nevhodná struktura prac. sil, vysoký počet 

pracovníků bez kvalifikace 
▪ Nízký podíl vysokoškolsky vzdělaných 

obyvatel  
▪ Stupňující se dopravní zatížení obcí, chybějící 

obchvaty zhoršují životní prostředí dotčených 
obcí a snižují atraktivnost možných stavebních 
parcel pro bydlení 

▪ Málo vycházkových možností ve většině obcí 
do okolní krajiny z důvodu zrušení nebo 
neudržování většiny polních cest 

▪ Kriminalita, prostituce, drogy, růst počtu 
nepřizpůsobivých skupin obyvatel 

▪ Narušený obraz venkovských sídel chátrajícími 
a opuštěnými objekty  

▪ Nedostatečné státní financování rozvoje 
lidských zdrojů 

▪ Nízký vztah obyvatel k místu bydliště 
▪ Dočasně nedostatečná kapacita mateřských škol 
▪ Spolupráce škol v rámci Svazku 
▪ Nízké procento vysokošlosky vzdělaných lidí v 

kraji 
Příležitosti Rizika 
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▪ Imigrace obyvatel 
▪ Nabídka cenově dostupného bydlení – 

využití dotačních fondů 
▪ Prohloubení spolupráce mezi veřejným, 

občanským a podnikatelským sektorem 
▪ Zavedení systému celoživotního vzdělávání 

pro podnikatele na venkově 
▪ Budování nových výrobních obslužných 

zařízení 
▪ Vytvoření příznivého image území- živ. 

prostředí, kulturní, lázeňský a turistický 
potenciál 

▪ Přizpůsobení nabídky studijních oborů 
poptávce na trhu práce 

▪ Stimulace využívání vhodných objektů 
(škol)  pro kulturní účely, pro dětskou 
sportovní  a  zájmovou odpolední činnost  

▪ Zlepšení dostupnosti zdravotnictví-
decentralizace struktur 

▪ Obnova původních struktur sídel a 
zlepšení hromadné dopravní obslužnosti 
do malých sídel 

▪ Rozšíření přeshraniční spolupráce v 
budování a využívání zařízení sociální 
infrastruktury 

▪ Rozšíření mateřských škol s možností 
pozdější změny využití prostorů 

▪ Rozšíření spolupráce škol v rámci Svazku 

▪ Stárnutí populace 
▪ Odchod mladé generace a obyvatel s vyšším 

vzděláním 
▪ Další vylidňování venkovského prostoru 
▪ Zhoršení dopravní obslužnosti malých  sídel 

hromadnou dopravou 
▪ Nedostatečné sociální a obchodní zázemí 

v malých sídlech 
▪ Pokračující devastace kulturních památek a 

opuštěných objektů 
▪ Zařazení dětí do mateřských škol 

v Mariánských Lázních způsobí jejich přechod 
na školy v Mariánských Lázních 
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Program rozvoje mikroregionu Mariánskolázeňsko                      SWOT analýza 
Silné stránky Slabé stránky 
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▪ Pestré přírodní podmínky 
▪ Vyvážená a zachovalá krajina 
▪ Množství vodních ploch 
▪ Rozsáhlé lesní porosty – vysoký potenciál 

produkce dřeva 
▪ Dobrá kvalita ovzduší 
▪ Výskyt přírodních prvků nadregionálního 

významu a chráněných území 
▪ Řídké osídlení v přírodně cenných 

oblastech 
▪ Zpracované generely Územních systémů 

ekologické stability (ÚSES) ve větších 
obcích a VÚC Cheb 

▪ CHKO Slavkovský les  
▪ CHKO Český les 
▪ Vývěry minerálníh vod 
▪ Dostatek pitné vody 

 
 

▪ Místně vysoké znečištění povrchových toků a 
spodních vod splaškovými vodami 

▪ Nedostatečná údržba  vodních ploch a malých 
vodních toků 

▪ Zaostávání v provádění revitalizací 
poškozených vodních nádrží a napřímených 
malých vodních toků a otevřených 
melioračních kanálů 

▪ Místně a sezónně vyšší koncentrace 
znečišťujících látek v ovzduší 

▪ Zatížení sídel automobilovou dopravou 
▪ Nepříznivé dopady velkovýrobních forem 

zemědělství pro přírodní a kulturní dědictví 
krajiny 

▪ Existence nevyužívané zemědělské půdy 
▪ Výskyt a rozšiřování invazních rostlin 
▪ Nepříznivá druhová skladba lesních porostů 
▪ Ničení přirozeného lesního podrostu /porostu 

při velkoplošné těžbě lesa  
▪ Vysoké radonové riziko 
▪ Nízké ekologické vědomí obyvatelstva 
▪ Černé skládky, plochy (pole, lesy, louky) 
▪ Ladem ležící, zničená zeleň v intravilánech 

obcí 
Příležitosti Rizika 

▪ Obnova  a vytváření stabilizačních prvků 
(ÚSES) v krajině 

▪ Zlepšení kvality povrchových vod 
výstavbou ČOV 

▪ Krajinotvorba (krajinářské a zahradní 
přístupy) 

▪ Revitalizace malých vodních  toků a 
nefunkčních vodních nádrží 

▪ Údržba vodních děl a vodních  toků 
▪ Obnova lesů a hospodaření přírodě 

blízkým způsobem 

▪ Zakonzervování stávajícího stavu krajiny 
▪ Zastavení procesu řešení problémů spojených 

se silniční dopravou a se znečišťováním 
ovzduší a vod 

▪ Další šíření invazních rostlin 
▪ Odliv místních obyvatel a návštěvníků 

N A K L Á D Á N Í  S  O D P A D Y  
Silné stránky Slabé stránky 

▪ Existence sběru tříděného odpadu (papíru, 
skla, plastů) 

▪ Existence svozu komunálního odpadu ve 
většině sídel 

▪ Nízký podíl třídění a využívání odpadů 
▪ Odvoz netříděného odpadu na velké 

vzdálenosti  
▪ Nízký podíl separace biologického odpadu a 

jeho využití v místních kompostárnách 
▪ Divoké skládkování odpadů 

Příležitosti Rizika 
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▪ Zvýšení podílu třídění a sběru 
recyklovatelných odpadových surovin  

▪ Zvýšení podílu využití  biologických 
odpadových surovin (kompostárny) v 
místě 

▪ Pravidelný odvoz komunálního, 
velkoobjemového i specifického (drobný 
nebezpečný – elektrospotřebiče apod.) na 
náklady obce. 

 

▪ Nekoncepční odpadové hospodářství 
▪ Pokračování v skládkování netříděného 

odpadu 
▪ Absence výchovy obyvatelstva ke třídění 

komunálního odpadu 
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Program rozvoje mikroregionu Mariánskolázeňsko                      SWOT analýza 
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▪ Vyšší průměrná výměra zemědělských 
podniků 

▪ Zkušenosti s velkovýrobními 
technologiemi v zemědělství 

▪ Značná rozloha lesních porostů 
▪ Blízkost silných trhů pro zemědělskou a 

lesnickou produkci 
▪ Využitelnost venkovského prostoru pro 

rekreaci a cestovní ruch  
▪ Dostatek volných ploch pro investice 

 

▪ Nízká hustota osídlení 
▪ Odliv vzdělaného a podnikavého obyvatelstva 
▪ Roztříštěná sídelní struktura 
▪ Malé investiční kapacity místních obyvatel 
▪ Nízká úroveň marketingu místních produktů 
▪ Zaostal technicko-technologická úroveň 

zpracovatelského průmyslu 
▪ Neuspokojivá údržba budov i historických 

památek na venkově 
▪ Nevyužívané objekty zemědělské 

velkovýroby 
▪ Nedostatečná koordinace činností a aktivit 

mezi jednotlivými podnikateli v zemědělství 
▪ Nedostatečně rozpracovaná koncepce agrární 

politiky až na regionální úroveň 
▪ Nízká kvalifikační úroveň obyvatel venkova 
▪ Nízké využití potenciálu cestovního ruchu na 

venkově 
▪ Neexistence informačního rozvojového centra  
▪ Nedořešené majetkové vztahy, pozemkové 

úpravy 
▪ Nedostatečná technická a sociální 

infrastruktura 
▪ Omezení rozvoje podnikání a zemědělství ze 

strany CHKO  
▪ Klimatické podmínky 
▪ Konkureční vztah zemědělců s malými 

obcemi ve vztahu k dotačním prostředkům 
Příležitosti Rizika 
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▪ Koordinace obcí a podnikatelských subjektů 
při získávání investorů 

▪ Realizace komplexních pozemkových úprav 
včetně obnovy cestní sítě a vodních ploch a 
toků 

▪ Alternativní způsoby využití zemědělské půdy 
▪ Využití nevyužívané půdy pro výrobu biomasy 
▪ Zpracování zemědělských a lesnických surovin  
▪ Rozvoj spolupráce mezi obcemi a 

podnikatelskými subjekty v místě při využívání 
zemědělské a lesnické produkce 

▪ Využití nevyužívaných objektů a ploch 
▪ Využívání a poskytování environmentálních 

služeb 
▪ Využití Programu obnovy venkova 2007 - 13 
▪ Využití dalších podpůrných nástrojů 
▪ Efektivní využití přírodního potenciálu 
▪ Rozvoj agroturistiky a doprovodných služeb 

cestovního ruchu 
▪ Možnosti dosídlení venkovských obcí 
▪ Prohlubování vazeb se sousedními regiony 
▪ Rozvoj infrastruktury a služeb 
▪ Vytvoření regionální značky 
▪ Oddělní dotací pro zemědělce od dotací pro 

malé obce 

▪ Oddalování restrukturalizace zemědělství 
▪ Další zhoršování životních podmínek na venkově 
▪ Další degradace venkovského prostoru 
▪ Stárnutí obyvatelstva na venkově 
▪ Nedostatečná podpora komplexním pozemkovým 

úpravám a programům k údržbě krajiny 
▪ Podhodnocená cena pracovní síly 
▪ Neochota k partnerské spolupráci mezi 

podnikateli na venkově 
▪ Neochota majitelů či nájemců pozemků ke 

spolupráci na vytváření podmínek pro využití 
příležitostí 

▪ Nedostatek prostředků  ke spolufinancování 
realizací projektů 

▪ Izolace okrajových částí území 
▪ Další devastace sídel bývalého hraničního pásma 
▪ Nepropojenost mezi sídly mikroregionu, malými 

obcemi 
▪ Hrozby z nadměrné spádovosti sídel 
▪ Hrozby z nedostatku pracovních příležitostí 

v malých sídlech 
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Program rozvoje mikroregionu Mariánskolázeňsko                      SWOT analýza 
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▪ Tradice lázeňství 
▪ Kvalifikace pracovníků v lázeňství a jejich 

flexibilita 
▪ Struktura lázeňských ubytovacích a léčebných 

zařízení 
▪ Dobrá úroveň turistické infrastruktury v Mar. 

Lázních a Lázních Kynžvartu  
▪ Významné chráněné oblasti CHKO 

Slavkovský les a Přírodní park Český les 
využitelné pro turistický ruch 

▪ Atraktivita regionu pro cestovní ruch- 
atraktivní přírodní prostředí, kulturní památky 
a kulturní akce 

▪ Množství minerálních pramenů 
▪ Výhodná poloha na hranicích se SRN 
▪ Mikroregion se nachází v turisticky atraktivní 

krajině 
▪ Rozvíjející se přeshraniční spolupráce 

lázeňských míst 
 

▪ Nedostatečná úroveň spolupráce obcí a 
podnikatelů v cestovním ruchu 

▪ Nedostatečná úroveň marketingu mikroregionu 
jako celku 

▪ Neexistence organizace destinačního managementu 
(ve smyslu instituce i řízení) 

▪ Nedostatečná nabídka zařízení pro aktivní trávení 
volného času (sportovní zařízení) 

▪ Převaha krátkodobých pobytů většiny turistů 
▪ Nedostatečná propagace mikroregionu zejména 

v zahraničí 
▪ Nedostatečná úroveň turistických služeb ve 

venkovských sídlech 
▪ Nedostatečná údržba a obnova  nemovitostí a 

kulturních památek v mikroregionu 
▪ Neuspokojivý stav dopravního napojení na 

evropské sítě, resp. napojení na zdrojové oblasti 
▪ Devastovaný venkovský prostor – neobdělávaná 

zemědělská půda a nevyužitá zemědělská zařízení 
▪ Zanedbaný vzhled řady obcí v mikroregionu 
▪ Absence jednotného informačního systému pro 

návštěvníky 
▪ Absence marketingové studie mikroregionu 
▪ Slabá spolupráce s Mariánskými Lázněmi a 

organizacemi organizujícími CR na území města 
▪ Nepodchycený individuální cestovní ruch 

Příležitosti Rizika 
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▪ Využití vysokého přírodního potenciálu pro 
rozvoj turistiky 

▪ Zpracování marketingové studie cestovního 
ruchu 

▪ Zkvalitnění stravovacích a ubytovacích služeb 
na venkově, rozvoj agroturistiky 

▪ Obnova historických a turistických 
zajímavostí, obnovení turistických cílů v území 

▪ Provázanost mikroregionu s destinacemi CR: 
Mariánské Lázně, CHKO Slavkovský les, 
CHKO Český les 

▪ Vznik informační centrály cestovního ruchu 
▪ Vytvoření jednotného přeshraničního 

informačního systému 
▪ Zlepšení spojení s Německem 
▪ Další rozvoj lázeňství 
▪ Výstavba a značení sítě cyklotras a obnova cest 

na venkově 
▪ Výstavba a značení sítě hippotras a obnova cest 

na venkově 
▪ Vytvoření jednotného systému značení 

turistických stezek, cyklotras a běžkařských 
tras v území 

▪ Zvýšení bezpečnosti návštěvníků a jejich 
majetku 

▪ Vytvoření destinačního managementu a 
partnerství pro cestovní ruch 

▪ Spolupráce s Mariánskými Lázněmi a 
organizacemi organizujícími CR na území 
města 

▪ Rozvoj letiště v M. Lázních 
▪ Realizace cílených marketingových aktivit pro 

konkrétní cílové skupiny ve zdrojových 
oblastech potenciálních návštěvníků regionu. 

 

▪ Neochota k partnerské spolupráci mezi 
podnikateli v cestovním ruchu 

▪ Neochota majitelů či nájemců pozemků ke 
spolupráci na vytváření podmínek pro cestovní 
ruch 

▪ Nedostatečná podpora pozemkovým úpravám, 
zvelebení krajiny a zlepšení její prostupnosti 

▪ Snížení kvality životního prostředí 
▪ Růst kriminality 
▪ Zaostávání standardu služeb a zařízení 
▪ Zvýšená konkurence jiných turistických oblastí 

v ČR i v zahraničí 
▪ Nedostatek startovního kapitálu 
▪ Nedostatečná ochrana přírodních léčivých zdrojů 
▪ Nedostatečná finanční podpora z dotačních titulů 
▪ Nedostatečná institucionální podpora 

 

Strategické cíle regionálního rozvoje mikroregionu 
 
Bezprostředně na analytickou část navazuje důležitá fáze projektování mikroregionu – definování 
vize mikroregionu Mariánskolázeňsko. 
V zájmu trvalého rozvoje mikroregionu Mariánskolázeňsko je definovaná vize mikroregionu 
Mariánskolázeňsko: 
 
Vytvoření polycentrického, multikulturního a hospodářsky vyváženého mikroregionu 
mezinárodního významu s prioritou lázeňství a cestovního ruchu. 
 
Co je mikroregion Mariánskolázeňsko? 
 

� místně zaostalá venkovská oblast s výrazným centrem cestovního ruchu a lázeňství – 
Mariánskými Lázněmi 

� venkovský mikroregion s nízkou vybaveností infrastrukturou a službami 
� oblast s pomalu se rozvíjejícími podnikatelskými aktivitami 
� území s relativně dobrým životním prostředím, avšak nedostatečně udržovanou a 

nedostatečně dostupnou venkovskou krajinou 
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� území s velkou budoucností 
 
Čím chce mikroregion Mariánskolázeňsko být? 
 

� prosperujícím a harmonicky se rozvíjejícím mikroregionem 
� oblastí plně využívající vlastního přírodního a kulturního bohatství a spolupráce se sousedy 
� územím se stabilizovaným a vzdělaným obyvatelstvem a široce rozvinutým turistickým 

ruchem 
� oblastí se zachovalým přírodním bohatstvím, ekologicky stabilní a malebnou krajinou a 

čistým životním prostředím 
� územím, kde stojí za to žít 

 
Jak toho lze dosáhnout? 
 

� podporou podnikání na venkově, podporou zemědělství a cestovního ruchu 
� rozvojem dopravy a technické infrastruktury 
� účinnou prezentací mikroregionu a záměrů mikroregionu 
� využíváním kooperačních vazeb uvnitř i vně mikroregionu 
� diverzifikací hospodářských činností zemědělců 
� zavedením využívání zemědělských plodin jako alternativních zdrojů energie 

 
Pro každý cíl  je proveden návrh opatření vedoucích k dosažení dlouhodobého cíle. Jednotlivá 
opatření mají uvedeny hlavní očekávané efekty a související vedlejší vazby s naplňováním dalších 
cílů. Popis problémových okruhů, cílů a opatření je rozčleněn do jednotlivých oblastí dle SWOT 
analýzy. 
 
Při naplňování dlouhodobých cílů bude sledováno: 
 

� Zvyšování kvalifikace a flexibility pracovních sil 
� Odstraňování rozdílů životních a pracovních podmínek obyvatelstva jak ve vztahu k 

ostatním regionům republiky, tak i ve vztahu k regionům německého příhraničí.  
� Zvyšování atraktivity regionu pro investory, imigraci nových obyvatel i pro lázeňské hosty 

a turisty. 
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Struktura cíl ů 
 
 
1.  Ekonomický rozvoj 
CÍL 1A:  Získání investic do mikroregionu 
CÍL 1B:  Rozvoj malého a středního podnikání 
 
2.  Doprava a technická infrastruktura 
CÍL 2A:  Zlepšení dopravní situace mikroregionu 
CÍL 2B:  Rozvoj vodohospodářské infrastruktury 
CÍL 2C:  Rozvoj energetických zdrojů 
 
3.  Obyvatelstvo a lidské zdroje 
CÍL 3A:  Podpora zaměstnanosti 
CÍL 3B:  Rozvoj vzdělávání a celoživotního učení 
CÍL 3C:  Zlepšení podmínek pro trvalé bydlení 
CÍL 3D: Zajištění kulturně-společenského zázemí 
 
4.  Ekologie, ochrana životního prostředí, přírody a krajiny 
CÍL 4A:  Revitalizace krajiny a vod 
CÍL 4B:  Nakládání s odpady 
 
5.  Rozvoj venkova a zemědělství 
CÍL 5A: Obnova a rozvoj vesnic 
CÍL 5B:  Rozvoj zemědělských podniků 
 
6.  Rozvoj cestovního ruchu a lázeňství 
CÍL 6A:  Rozvoj služeb v cestovním ruchu a lázeňství 
CÍL 6B:  Prezentace mikroregionu 
CÍL 6C:  Efektivní využití potenciálu kulturního a historického dědictví 
 
7.  Zvyšování kvality a efektivity veřejné správy a samosprávy 
CÍL 7A:  Zavádění a rozvoj digitalizace agend veřejné správy a samosprávy 
CÍL 7B:  Zvyšování kvalifikace ve veřejné správě a samosprávě 
CÍL 7C:  Zvyšování efektivity spolupráce na úrovni svazku 
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1. Ekonomický rozvoj 
 
V ekonomice mikroregionu převládá lázeňství a cestovní ruch, které jsou však samostatně 
hodnocenou oblastí.  
 

Seznam cílů: 

 

CÍL 1A: ZÍSKÁNÍ INVESTIC DO MIKROREGIONU 

CÍL 1B: ROZVOJ MALÉHO A ST ŘEDNÍHO PODNIKÁNÍ 

 

CÍL 1A:  Získání investic do mikroregionu  

 

Opatření 1A.1: Využívání a zavádění nových marketingových nástrojů mikroregionu pro získávání 
investic  

 

PPOOPPIISS:: Jedná se o zpracování základního strategického dokumentu pro získávání investic do mikroregionu na 
základě zdrojů mikroregionu a široké nabídky rozvojových lokalit pro investory. Toto bude předpokládat 
definování celé strategie a priorit získávání investic do mikroregionu a následné vytvoření katalogu rozvojových 
lokalit včetně jejich omezení. Následně pak jejich široká prezentace prostřednictvím informačního centra 
mikroregionu, Internetu, tuzemského a zahraničního tisku a místních a přeshraničních médií.  

  

VVYYMMEEZZEENNÍÍ:: Rozvojová území 

  

OOČČEEKKÁÁVVAANNÝÝMMII  EEFFEEKKTTYY  JJSSOOUU::    

� využití rozvojových ploch 
� zvýšení zaměstnanosti 
� rozvoj služeb pro investory i obyvatelstvo 

 

VVAAZZBBYY  NNAA  DDAALLŠŠÍÍ  DDLLOOUUHHOODDOOBBÉÉ  CCÍÍLLEE::      

� Prezentace mikroregionu (cíl  6B  pro rozvoj lázeňství a cestovního ruchu) 
� Zlepšení podmínek pro trvalé bydlení (cíl 3C pro rozvoj lidských zdrojů) 
� Podpora zaměstnanosti (cíl 3A  pro rozvoj lidských zdrojů) 

 

OOPPAATTŘŘEENNÍÍ  

� Spolupráce na vytvoření strategie získávání investic 
� Vytvoření katalogu rozvojových lokalit a jejich široká prezentace 

 
Opatření 1A.2: Podpora dobrovolné spolupráce obcí pro získávání investic 

 

PPOOPPIISS::  Jedním z klíčových problémů svazku je velké množství malých obcí, které disponují omezenou finanční 
a personální kapacitou. Tato malá personální a finanční kapacita je limitujícím faktorem při realizaci 
rozvojových projektů. Jedním z řešení je sdružení do dobrovolného svazku obcí, který dokáže svými pracovníky 
zajistit realizaci ať už individuálních projektů jednotlivých obcí, tak projektů společných. 

 

VVYYMMEEZZEENNÍÍ:: Území Svazku 
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OOČČEEKKÁÁVVAANNÝÝMMII  EEFFEEKKTTYY  JJSSOOUU::    

� Snížení administrativní náročnosti řízení rozvojových projektů na jednotlivých obcích 
� Realizace společných projektů 
� Realizace opakovaných projektů 

 
VVAAZZBBYY  NNAA  DDAALLŠŠÍÍ  DDLLOOUUHHOODDOOBBÉÉ  CCÍÍLLEE::      

� Prezentace mikroregionu (cíl  6B  pro rozvoj lázeňství a cestovního ruchu) 
� Zlepšení podmínek pro trvalé bydlení (cíl 3C pro rozvoj lidských zdrojů) 
� Podpora zaměstnanosti (cíl 3A  pro rozvoj lidských zdrojů) 

  

OOPPAATTŘŘEENNÍÍ  

� Získávání zdrojů pro činnost managementu Svazku 
� Výměna zkušeností (Best Practices, Bad Practices) 
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CÍL 1B:  Rozvoj malého a st ředního podnikání  

 

Opatření 1B.1: Zvyšování konkurenceschopnosti existujících MSP 

 

PPOOPPIISS::   Zavádění nových technologií, moderních technik řízení a rozvoj nových produktů. Dále se jedná   
o zavádění standardů kvality Evropské unie - zlepšování struktur pro kontrolu kvality potravin a ochranu 
spotřebitele. Dalším aspektem je marketingové zpracování produktů - obaly zvyšující prodejnost výrobků a 
komplexní marketingový průzkum trhu. 

 

VVYYMMEEZZEENNÍÍ:: Podnikatelské subjekty 

  

OOČČEEKKÁÁVVAANNÝÝMMII  EEFFEEKKTTYY  JJSSOOUU::  

� Stabilizace stávajících podniků 
� Zvýšení zaměstnanosti 
� Zvýšení exportu služeb a zboží z mikroregionu 

 

VVAAZZBBYY  NNAA  DDAALLŠŠÍÍ  DDLLOOUUHHOODDOOBBÉÉ  CCÍÍLLEE::      

� Rozvoj zemědělských podniků (cíl 5B pro rozvoj venkova a zemědělství) 
� Podpora zaměstnanosti (cíl 3A pro rozvoj lidských zdrojů) 

 

OOPPAATTŘŘEENNÍÍ  

� Sdružování podnikatelů 
� Spolupráce podnikatelů při tvorbě projektů pro využívání programů podpory 
� Vzdělávání podnikatelů 

 

 

Opatření 1B.2: Rozvoj služeb pro podnikatele 

 

PPOOPPIISS::   Zlepšení služeb pro rozvoj malého a středního podnikání, podpora poradenství pro podnikatele, zahájení 
činnosti rozvojového informačního centra. Zavádění opatření stimulujících vznik nových MSP a odstraňování 
administrativních bariér pro rozvoj podnikání. Podpora rozvíjejícího se cestovního ruchu, jako důležité oblasti 
rozvoje MSP. 

 

VVYYMMEEZZEENNÍÍ:: Podnikatelské subjekty 

  

OOČČEEKKÁÁVVAANNÝÝMMII  EEFFEEKKTTYY  JJSSOOUU::  

� Vznik nových MSP 
� Vytvoření vazeb mezi podnikateli 
� Vytvoření vhodného podnikatelského prostředí 

 

VVAAZZBBYY  NNAA  DDAALLŠŠÍÍ  DDLLOOUUHHOODDOOBBÉÉ  CCÍÍLLEE::      

� Rozvoj zemědělských podniků (cíl 5B pro rozvoj venkova a zemědělství) 
� Podpora zaměstnanosti (cíl 3A pro rozvoj lidských zdrojů) 
� Rozvoj marketingu cestovního ruchu (cíl 6A pro rozvoj cestovního ruchu) 
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OOPPAATTŘŘEENNÍÍ  

� Poradenství pro podnikatele 
� Činnost rozvojového a informačního centra 
� Zakládání služeb pro podnikatele 

 

Opatření 1B.3: Využívání programů podpory podnikání 

 

PPOOPPIISS::   Rozvoj drobného podnikání a vznik nových malých a středních podniků s využitím programů podpory 
malého a středního podnikání. Posílení a koordinace vazeb mezi integrovaným rozvojem území a ostatními 
národními rozvojovými prioritami. 

 

VVYYMMEEZZEENNÍÍ:: Podnikatelské subjekty 

  

OOČČEEKKÁÁVVAANNÝÝMMII  EEFFEEKKTTYY  JJSSOOUU::  

� Rozvoj malého a středního podnikání 
� Podpora realizace podnikatelských projektů 

 

VVAAZZBBYY  NNAA  DDAALLŠŠÍÍ  DDLLOOUUHHOODDOOBBÉÉ  CCÍÍLLEE::      

� Diverzifikace činností zemědělských podniků (cíl 5B  pro rozvoj venkova a zemědělství) 
� Podpora zaměstnanosti (cíl 3A  pro rozvoj lidských zdrojů) 
� Rozvoj služeb v cestovním ruchu a lázeňství (cíl 6A pro rozvoj cestovního ruchu a lázeňství) 

 

OOPPAATTŘŘEENNÍÍ  

� Rozvojové a informační centrum mikroregionu 
� Spolupráce obcí a podnikatelů při tvorbě projektů pro využívání programů podpory 
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2. Doprava a technická infrastruktura 
 

Oblast dopravy vnímá mikroregion jako jeden celek a zaměřuje se na vnitřní a vnější vazby 
vytvořené dopravními sítěmi a na základní infrastrukturu potřebnou pro dosažení přijatelné 
životní úrovně.  Oba tyto aspekty jsou důležité pro zajištění budoucí ekonomické prosperity. 
Dobré napojení na národní/mezinárodní dálnice a letiště, je nezbytné pro zvýšení atraktivnosti 
mikroregionu a jeho ekonomický rozvoj. Tato opatření však rozsah Programu rozvoje 
mikroregionu přesahují a musí být financovány v rámci národních a regionálních programů. 
Oblast základní technické infrastruktury vnímá mikroregion jako problémovou a nedostatečně 
rozvinutou. Rozvoj vodohospodářské technické infrastruktury, především v menších sídlech je 
důležitým aspektem budoucího vyváženého rozvoje mikroregionu. 
 

Seznam cílů: 

 

CÍL 2A: ZLEPŠENÍ DOPRAVNÍ SITUACE MIKROREGIONU 

CÍL 2B: ROZVOJ VODOHOSPODÁ ŘSKÉ INFRASTRUKTURY 

CÍL 2C: ROZVOJ ENERGETICKÝCH ZDROJ Ů 

 

 

CÍL 2A:  Zlepšení dopravní situace mikroregionu  

 

Opatření 2A.1: Koncepční řešení dopravní obslužnosti  

 

PPOOPPIISS::   Zpracování uceleného dokumentu dopravní obslužnosti mikroregionu s analýzou stavu dopravní 
obslužnosti v území. Vytvoření metody k trvalému zajištění optimální obslužnosti území. 

 

VVYYMMEEZZEENNÍÍ:: Území mikroregionu 

  

OOČČEEKKÁÁVVAANNÝÝMMII  EEFFEEKKTTYY  JJSSOOUU::  

� Optimální řešení dopravní obslužnosti v celém území 
� Optimální řešení vazeb k okolnímu území s ohledem na zaměstnanost, cestovní ruch a spojení 

s Německem 
� Optimální řešení odklonu dopravy z obcí 
� Snížení imisí a hlučnosti v obcích 

 

VVAAZZBBYY  NNAA  DDAALLŠŠÍÍ  DDLLOOUUHHOODDOOBBÉÉ  CCÍÍLLEE::      

� Rozvoj služeb v cestovním ruchu a lázeňství (cíl 6A pro rozvoj cestovního ruchu a lázeňství) 
� Zlepšení podmínek pro trvalé bydlení (cíl 3C pro rozvoj lidských zdrojů) 
� Obnova a rozvoj vesnic (cíl 5A pro rozvoj venkova) 

  

OOPPAATTŘŘEENNÍÍ  

� Analýza stavu dopravní obslužnosti 
� Vytvoření vazeb a podmínek k trvalému zajištění dostatečné obslužnosti území  

 

Opatření 2A.2: Zlepšení stavu komunikací   
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PPOOPPIISS::    Zlepšení stavu komunikací, výstavba obchvatů a okružních křižovatek. Podpora dobudování dopravní 
infrastruktury celostátního a evropského významu. Modernizace regionální a místní dopravní infrastruktury. 

 

VVYYMMEEZZEENNÍÍ:: Území mikroregionu 

  

OOČČEEKKÁÁVVAANNÝÝMMII  EEFFEEKKTTYY  JJSSOOUU::  

� Zlepšení stavu komunikací 
� Odklon tranzitní dopravy z center obcí 

 

VVAAZZBBYY  NNAA  DDAALLŠŠÍÍ  DDLLOOUUHHOODDOOBBÉÉ  CCÍÍLLEE::      

� Rozvoj služeb v cestovním ruchu a lázeňství (cíl 6A pro rozvoj cestovního ruchu a lázeňství) 
� Zlepšení podmínek pro trvalé bydlení (cíl 3C pro rozvoj lidských zdrojů) 
� Obnova a rozvoj vesnic (cíl 5A pro rozvoj venkova) 

 

OOPPAATTŘŘEENNÍÍ  

� Vytýčení nejkritičtějších míst 
� Projektová příprava 
� Údržba a rekonstrukce komunikací 
� Výstavba obchvatů a kruhových křižovatek 
� Výstavba speciálních účelových komunikací (cyklostezky, hippostezky, apod.) 

 

Opatření 2A.3 Harmonizace železniční a autobusové dopravy     

 

PPOOPPIISS::   Na základě koncepčního dokumentu dopravní obslužnosti harmonizovat železniční a autobusovou 
hromadnou dopravu dle potřeb. Podpora využívání veřejné dopravy budováním potřebné infrastruktury, 
informačních technologií a modernizací vozidlového parku. 

 

VVYYMMEEZZEENNÍÍ:: Území mikroregionu 

  

OOČČEEKKÁÁVVAANNÝÝMMII  EEFFEEKKTTYY  JJSSOOUU::  

� Návaznost autobusové a železniční dopravy 
� Zlepšení dopravní obslužnosti území 

 

VVAAZZBBYY  NNAA  DDAALLŠŠÍÍ  DDLLOOUUHHOODDOOBBÉÉ  CCÍÍLLEE::      

� Získání investic do mikroregionu (cíl 1A pro ekonomický rozvoj) 
� Zlepšení podmínek pro trvalé bydlení (cíl 3C pro rozvoj lidských zdrojů) 
� Obnova a rozvoj vesnic (cíl 5A pro rozvoj venkova a zemědělství) 

 

OOPPAATTŘŘEENNÍÍ::  

� Analýza návaznosti spojů 
� Spolupráce obcí a přepravců  - vytvoření integrovaného systému dopravy 
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CÍL 2B:  Rozvoj vodohospodá řské infrastruktury  

 

Opatření 2B.1: Dostavba kanalizačních sítí. 

 

PPOOPPIISS::  Vytýčení nejkritičtějších míst znečišťování povrchových a podzemních vod. Rozšíření  
využití stávajících částí kanalizačních sítí a ČOV dostavbou chybějících částí, výstavba nových  
kanalizačních systémů, zabránění znečišťování povrchových a spodních vod fekáliemi.  
  

VVYYMMEEZZEENNÍÍ:: Obce a MSP 

  

OOČČEEKKÁÁVVAANNÝÝMMII  EEFFEEKKTTYY  JJSSOOUU::  

� Odstranění znečištění povrchové vody a podzemní vody 
� Maximální využití stávajících ČOV 
� Zlepšení životního prostředí 

 

VVAAZZBBYY  NNAA  DDAALLŠŠÍÍ  DDLLOOUUHHOODDOOBBÉÉ  CCÍÍLLEE::      

� Prezentace mikroregionu (cíl 6B pro rozvoj cestovního ruchu) 
� Obnova a rozvoj vesnic (cíl 5A pro rozvoj venkova a zemědělství) 
� Revitalizace krajiny a vod (cíl 4A pro ochranu životního prostředí) 
� Zlepšení podmínek pro trvalé bydlení (cíl 3C pro rozvoj lidských zdrojů) 

  

OOPPAATTŘŘEENNÍÍ::  

� Analýza nejkritičtějších míst znečišťování vod 
� Projektová příprava 
� Realizace systémů kanalizace a ČOV 

 

Opatření 2B.2: Rozšíření napojení obcí na stávající vodovodní kapacity 

 

PPOOPPIISS::  Využívání stávajících vodohospodářských kapacit, předprojektová příprava opatření ke zlepšení 
zásobování pitnou vodou a jejich následná realizace 

 

VVYYMMEEZZEENNÍÍ:: Obce 

  

OOČČEEKKÁÁVVAANNÝÝMMII  EEFFEEKKTTYY  JJSSOOUU::  

� Rozšíření dodávky kvalitní pitné vody 
� Omezení odběru z nevyhovujících soukromých zdrojů pitné vody 

 

VVAAZZBBYY  NNAA  DDAALLŠŠÍÍ  DDLLOOUUHHOODDOOBBÉÉ  CCÍÍLLEE::      

� Prezentace mikroregionu (cíl 6B pro rozvoj cestovního ruchu) 
� Obnova a rozvoj vesnic (cíl 5A pro rozvoj venkova a zemědělství) 
� Revitalizace krajiny a vod (cíl 4A pro ochranu životního prostředí) 
� Zlepšení podmínek pro trvalé bydlení (cíl 3C pro rozvoj lidských zdrojů) 

 

OOPPAATTŘŘEENNÍÍ::  

� Vyhodnocení zdrojů vod a potřeb 
� Projektová příprava 
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� Realizace projektů 
� Protiradonová opatření 

 

  

CÍL 2C:  Rozvoj energetických zdroj ů 

 

Opatření  2C.1: Využití alternativních zdrojů energie a zefektivnění využívání zdrojů energie 

 

PPOOPPIISS::  Zpracování koncepce zásobování mikroregionu energií. Využití stávajícího potenciálu dřevního odpadu 
z dřevařských podniků pro energetické účely. Zavedení pěstování vhodných energetických plodin na zemědělské 
půdě a jejich následné využívání v mikroregionu, eventuelní využívání tekutých biologických odpadů ve 
fermentačních zařízeních. Odstraňování byrokratických překážek. 
Zefektivnění využívání zdrojů energie, podpora úsporných opatření v oblasti výroby a spotřeby energie. 
Podpora rozvoje přenosových a distribučních soustav a úsporných opatření v oblasti přenosu, distribuce a 
rozvodu energie. 

 

VVYYMMEEZZEENNÍÍ:: Obce a podnikatelské subjekty 

  

OOČČEEKKÁÁVVAANNÝÝMMII  EEFFEEKKTTYY  JJSSOOUU::  

� Vytvoření uceleného dokumentu a metodiky využití biomasy 
� Energetické využití dřevního odpadu 
� Využití málo využívaných ploch zemědělské půdy 
� Vytlačení invazních rostlin 
� Zvýšení počtu pracovních míst při pěstování a zpracování biomasy 
� Podpora využití dalších energetických zdrojů 

 

VVAAZZBBYY  NNAA  DDAALLŠŠÍÍ  DDLLOOUUHHOODDOOBBÉÉ  CCÍÍLLEE::      

� Rozvoj malého a středního podnikání (cíl 1B pro ekonomický rozvoj) 
� Podpora zaměstnanosti (cíl 3A pro rozvoj lidské zdroje) 
� Obnova a rozvoj vesnic (cíl 5A pro rozvoj venkova) 
� Rozvoj zemědělských podniků (cíl 5B pro rozvoj venkova a zemědělství) 
� Revitalizace krajiny a vod (cíl 4A  pro ekologii a ochranu životního prostředí) 
� Nakládání s odpady (cíl 4B pro ekologii a ochranu životního prostředí) 

 

OOPPAATTŘŘEENNÍÍ  

� Zpracování analýzy potenciálu využití alternativních zdrojů 
� Vytipování vhodných odběratelů a dodavatelů 
� Projektová příprava 
� Spolupráce obcí a podnikatelů při realizaci projektů na využívání programů podpory 

 

Opatření 2C.2: Plynofikace sídel 

  

PPOOPPIISS::  Dokončení plynofikace sídel se zavedeným zemním plynem a případné efektivní napojení dalších sídel na 
tento energetický zdroj. 

 

VVYYMMEEZZEENNÍÍ:: Obce 

  

OOČČEEKKÁÁVVAANNÝÝMMII  EEFFEEKKTTYY  JJSSOOUU::  
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� Snížení znečištění ovzduší 
� Zvýšení atraktivnosti obcí pro bydlení 

 

VVAAZZBBYY  NNAA  DDAALLŠŠÍÍ  DDLLOOUUHHOODDOOBBÉÉ  CCÍÍLLEE::      

� Zlepšení podmínek pro trvalé bydlení (cíl 3C pro rozvoj lidských zdrojů) 
� Obnova a rozvoj vesnic (cíl 5A pro rozvoj venkova) 

 

OOPPAATTŘŘEENNÍÍ  

� Příprava koncepce plynofikace sídel 
� Projektová příprava 
� Dokončení plynofikace sídel se zavedeným plynovodem 
� Plynofikace dalších sídel 
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3. Obyvatelstvo a lidské zdroje 
 

Změny probíhající v současnosti vedly k rostoucím rozporům mezi kvalifikací potřebnou 
pro zajištění budoucího ekonomického růstu a současnou kvalifikací pracovních sil (dřevovýroba a 
zemědělství). Stále se však prohlubuje nedostatek pracovníků s kvalifikací vhodnou pro odvětví 
služeb, řízení podniků, analýzu trhu, propagaci vývozu a aplikaci informační technologie. Proto je 
zapotřebí zajistit vzdělávací programy, které by vybavily mládež větší schopností se přizpůsobit 
technologickým a ekonomickým změnám a poskytovaly jim kvalifikaci relevantní pro měnící se 
trh práce. 
 
Seznam cílů: 

 

CÍL 3A: PODPORA ZAM ĚSTNANOSTI 

CÍL 3B: ROZVOJ VZD ĚLÁVÁNÍ A CELOŽIVOTNÍHO U ČENÍ 

CÍL 3C: ZLEPŠENÍ PODMÍNEK PRO TRVALÉ BYDLENÍ 

CÍL 3D: ZAJIŠT ĚNÍ KULTURNÍHO ZÁZEMÍ 

 

 

CÍL 3A:  Podpora zam ěstnanosti  

 

 

Opatření 3A.1: Využití nástrojů aktivní politiky zaměstnanosti 

 

PPOOPPIISS::   Podpora a spolupráce obcí mikroreginu s podnikatelskými subjekty, podpora a aktivní 
přístup k potřebám rekvalifikace. Zvláštní pozornost bude věnována opatřením poskytujícím 
vzdělávání/školení pro současné (a budoucí) manažery a zaměstnance MSP v základních oblastech 
jako je finanční kontrola, využívání úvěrů, marketing, jazyky a řízení. Opatření se zaměří na 
pomoc jednotlivcům, na jejich přizpůsobení se změnám vyplývajícím z nových technologií. 
Podpora zaměstnatelnosti prostřednictvím aktivní politiky zaměstnanosti, rekvalifikace a podpora 
vzniku nových míst. 
Zvyšování uplatnitelnosti osob sociálně vyloučených a osob ohrožených sociálním vyloučením na 
trhu práce. 
 
VVYYMMEEZZEENNÍÍ:: Ekonomicky aktivní obyvatelstvo, podnikatelské subjekty, úřady práce 
  

OOČČEEKKÁÁVVAANNÝÝMMII  EEFFEEKKTTYY  JJSSOOUU::  

� Zastavení růstu nezaměstnanosti 
� Pomoc MSP 
� Lepší využití schopností lidí 

 

VVAAZZBBYY  NNAA  DDAALLŠŠÍÍ    DDLLOOUUHHOODDOOBBÉÉ    CCÍÍLLEE::      

� Získávání investic do mikroregionu (cíl 1A  pro ekonomický rozvoj) 
� Rozvoj vzdělanosti (cíl 3B pro rozvoj lidských zdrojů) 
� zlepšení podmínek pro trvalé bydlení (cíl 3C pro rozvoj lidských zdrojů) 
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OOPPAATTŘŘEENNÍÍ  

� Zlepšení dostupnosti vzdělání s ohledem na věkovou strukturu obyvatel 
� Rozvoj speciálně zaměřených výukových programů 
� Přizpůsobení oborů středních škol potřebám trhu práce 
� Spolupráce škol, podnikatelů a úřadů práce   

 

 

CÍL 3B:  Rozvoj vzd ělávání a celoživotního u čení 

 

Opatření 3B.1: Profilování školského systému 

 

PPOOPPIISS::   Stabilizace škol a rozvoj školství dle potřeb trhu práce se zaměřením na perspektivní oblasti 
vzdělávání. Rozvíjení spolupráce mezi školami, podnikateli a úřady práce. 
Zvýšení adaptability, profesní a geografické mobility pracovní síly a celkové flexibility trhu práce, 
prohloubení souladu kvalifikační struktury pracovní síly s potřebami trhu práce. 
Systémová podpora celoživotního učení, zvyšování dostupnosti a kvality nabídky dalšího 
profesního vzdělávání ve shodě s potřebami trhu práce. 
 

VVYYMMEEZZEENNÍÍ:: mikroregion 

  

OOČČEEKKÁÁVVAANNÝÝMMII  EEFFEEKKTTYY  JJSSOOUU::  

� Stabilizace mladého obyvatelstva 
� Vyšší vzdělanost obyvatelstva 
� Vytváření nových pracovních míst 

 

VVAAZZBBYY  NNAA  DDAALLŠŠÍÍ    DDLLOOUUHHOODDOOBBÉÉ    CCÍÍLLEE::      

� Podpora malého a středního podnikání (cíl 1B pro ekonomický rozvoj) 
� Získávání investic do mikroregionu (cíl 1A pro rozvoj ekonomiky) 
� Podpora zaměstnanosti (cíl 3A pro rozvoj lidských zdrojů) 
� Stabilizace podmínek pro trvalé bydlení (cíl 3C pro rozvoj lidských zdrojů) 

 

OOPPAATTŘŘEENNÍÍ  

� Zlepšení dostupnosti vzdělání s ohledem na věkovou strukturu obyvatel 
� Rozvoj speciálně zaměřených výukových programů 
� Přizpůsobení oborů středních škol potřebám trhu práce 
� Spolupráce škol, podnikatelů a úřadů práce   

 

 

Opatření 3B.2: Rozvoj rekvalifikací orientovaných na potřeby trhu práce 

 

PPOOPPIISS::   Rozšíření nabídky rekvalifikačních kurzů dle potřeb trhu práce. Přizpůsobení veřejných služeb 
zaměstnanosti potřebám trhu práce a zefektivnění jejich činnosti, modernizace a rozvoj infrastruktury služeb 
zaměstnanosti. 
 

VVYYMMEEZZEENNÍÍ:: mikroregion 

  

OOČČEEKKÁÁVVAANNÝÝMMII  EEFFEEKKTTYY  JJSSOOUU::  
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� Zlepšení vzdělanostní struktury obyvatelstva 
� Zavedení nových výrob v mikroregionu 
� Vytváření nových pracovních míst 

 

VVAAZZBBYY  NNAA  DDAALLŠŠÍÍ  DDLLOOUUHHOODDOOBBÉÉ  CCÍÍLLEE::      

� Získávání investic do mikroregionu (cíl 1A pro ekonomický rozvoj) 
� Podpora malého a středního podnikání (cíl 1B pro ekonomický rozvoj) 
� Podpora zaměstnanosti (cíl 3A pro rozvoj lidských zdrojů) 
� Zlepšení podmínek pro trvalé bydlení (cíl 3C pro rozvoj lidských zdrojů) 

 

OOPPAATTŘŘEENNÍÍ  

� Příprava rekvalifikačních kurzů a školení pro ekonomicky aktivní obyvatelstvo 
� Úzká spolupráce s úřady práce 
� sledování potřeb trhu práce 

 

Opatření 3B.3: Zvyšování kvality vzdělávání 

 

PPOOPPIISS::   Rozvoj počátečního i dalšího vzdělávání zvyšováním kvality vzdělávacích programů a práce 
pedagogických pracovníků, zlepšení materiálních podmínek škol a zvyšování uplatnitelnosti 
absolventů na trhu práce. 
 

VVYYMMEEZZEENNÍÍ:: mikroregion 

 

OOČČEEKKÁÁVVAANNÝÝMMII  EEFFEEKKTTYY  JJSSOOUU::  

� Zlepšení vzdělanostní struktury obyvatelstva 
� Zavedení nových výrob v mikroregionu 
� Vytváření nových pracovních míst 

  

VVAAZZBBYY  NNAA  DDAALLŠŠÍÍ  DDLLOOUUHHOODDOOBBÉÉ  CCÍÍLLEE::    

� Získávání investic do mikroregionu (cíl 1A pro ekonomický rozvoj) 
� Podpora malého a středního podnikání (cíl 1B pro ekonomický rozvoj) 
� Podpora zaměstnanosti (cíl 3A pro rozvoj lidských zdrojů) 
� Zlepšení podmínek pro trvalé bydlení (cíl 3C pro rozvoj lidských zdrojů) 

  

OOPPAATTŘŘEENNÍÍ  

� Podpora spolupráce škol v regionu 
� Rozvoj podpory ekologického vzdělávání 
� Podpora regionální identity 

 

CÍL 3C:  Zlepšení podmínek pro trvalé bydlení  

 

Opatření 3C.1: Rozšíření nabídky možností pro bydlení 

 

• PPOOPPIISS::   Zpracování zastavovacích plánů rozdělení parcel, přístupových komunikací a inženýrských sítí. 
Výstavba komunikací a inženýrských sítí ke stavebním parcelám. Výstavba obecních bytových nájemních 
domů.  
Kvalitní a ekologické bydlení, zvyšování kvality veřejných prostranství. 

 

VVYYMMEEZZEENNÍÍ:: obce 
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OOČČEEKKÁÁVVAANNÝÝMMII  EEFFEEKKTTYY  JJSSOOUU::  

� příliv mladého ekonomicky aktivního obyvatelstva 
� Rozvoj sídel 

 

VVAAZZBBYY  NNAA  DDAALLŠŠÍÍ  DDLLOOUUHHOODDOOBBÉÉ  CCÍÍLLEE::      

� Rozvoj malého a středního podnikání (cíl 1B pro ekonomický rozvoj) 
� Podpora zaměstnanosti (cíl 3A pro rozvoj lidských zdrojů) 
� Rozvoj zemědělských podniků (cíl 5B pro rozvoj venkova a zemědělství) 

 

OOPPAATTŘŘEENNÍÍ  

� Zpracování zastavovacích plánů 
� Projektová dokumentace 
� Realizace výstavby přístupových komunikací, inženýrských sítí, bytových domů 

 

Opatření 3C.2: Zlepšení dostupnosti sociálních služeb a zdravotnictví 

 

PPOOPPIISS::   Zajištění základního zdravotnictví a sociálních služeb v sídlech za účelem udržení jejich 
životaschopnosti a jejich dostupnost i v nejmenších sídlech mikroregionu. Vytvořit ucelený systém 
terénní pečovatelské služby. Přizpůsobování systému veřejného zdraví ekonomickému, sociálnímu 
a demografickému vývoji Zvýšení kvality a efektivity systému veřejného zdraví, Systémová 
opatření v oblasti prevence zdravotních rizik. 
Rozvoj sociální práce, sociálních služeb a služeb pro rodiny a děti. 
 

VVYYMMEEZZEENNÍÍ:: obce, zařízení sociální péče, zdravotnická zařízení 

  

OOČČEEKKÁÁVVAANNÝÝMMII  EEFFEEKKTTYY  JJSSOOUU::  

� snadná dostupnost základního zdravotnictví a služeb i pro starší a sociálně slabší obyvatele venkova a 
pro matky s dětmi 

� Stabilizace a příliv stálých obyvatel do menších sídel mikroregionu 
� Rozvoj menších sídel 
� Vytvoření dobrého sociálního zázemí v mikroregionu 

 

VVAAZZBBYY  NNAA  DDAALLŠŠÍÍ  DDLLOOUUHHOODDOOBBÉÉ  CCÍÍLLEE::      

� Obnova a rozvoj vesnic (cíl 5A pro rozvoj venkova a zemědělství ) 
� Podpora zaměstnanosti (cíl 3A rozvoj lidských zdrojů)  

 

OOPPAATTŘŘEENNÍÍ  

� Analýza zdravotních a sociálních potřeb v jednotlivých sídlech mikroregionu 
� Spolupráce zdravotnických zařízení a subjektů při zajištění základního zdravotnictví 
� Optimalizace terénních pečovatelských služeb a domácí péče 
� Zřízení denního stacionáře a mateřského centra 
� Zřízení ordinací v jednotlivých sídlech 

 

Opatření 3C.3: Zlepšení zásobování 
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PPOOPPIISS::   Zajištění základního zásobování v sídlech za účelem udržení jejich životaschopnosti. 
Zavádění optimalizovaných systémů zásobování větších měst s minimálními dopady na životní 
prostředí. 
 

VVYYMMEEZZEENNÍÍ:: obce 

  

OOČČEEKKÁÁVVAANNÝÝMMII  EEFFEEKKTTYY  JJSSOOUU::  

• snadná dostupnost základního zásobování i pro starší a sociálně slabší obyvatele venkova a pro matky s 
dětmi 

• Stabilizace a příliv stálých obyvatel do menších sídel mikroregionu 
• Rozvoj menších sídel 
• Vytvoření dobrého zázemí v mikroregionu 
 

VVAAZZBBYY  NNAA  DDAALLŠŠÍÍ  DDLLOOUUHHOODDOOBBÉÉ  CCÍÍLLEE::      

• Obnova a rozvoj vesnic (cíl 5A pro rozvoj venkova a zemědělství ) 
• Podpora zaměstnanosti (cíl 3A rozvoj lidských zdrojů)  
 

OOPPAATTŘŘEENNÍÍ  

• Spolupráce obcí a podnikatelů při zajištění zásobování sídel 
 

 

 

CÍL 3D:  Zajišt ění kulturního zázemí  

 

Opatření 3D.1: Oživení a rozvoj kulturních a sportovních aktivit 

 

PPOOPPIISS::  Posilování vztahu obyvatelstva k území sportovními a kulturními aktivitami. Oživení 
kulturní tradice a bohatší spolková činnost. 
 

VVYYMMEEZZEENNÍÍ:: mikroregion 

  

OOČČEEKKÁÁVVAANNÝÝMMII  EEFFEEKKTTYY  JJSSOOUU::  

� Rozvoj vztahu obyvatel k sídlu 
� Kulturní rozvoj obcí mikroregionu 
� Širší možnost kulturního a společenského vyžití pro obyvatelstvo i návštěvníky mikroregionu 
� Rozvoj turismu v sídlech s kulturní a historickou tradicí 

 

VVAAZZBBYY  NNAA  DDAALLŠŠÍÍ  DDLLOOUUHHOODDOOBBÉÉ  CCÍÍLLEE::      

� Rozvoj služeb pro cestovní ruch (cíl 6A pro rozvoj lázeňství a cestovní ruch ) 
� Obnova a rozvoj vesnic (cíl 5A pro rozvoj venkova a zemědělství) 
� Zlepšení podmínek pro trvalé bydlení (cíl 3C pro rozvoj lidských zdrojů) 

 

OOPPAATTŘŘEENNÍÍ  

� Pořádání pravidelných kulturních a sportovních akcí 
� Podpora spolkové činnosti 
� Obnova historických tradic 
� Výstavba a údržba sportovišť a kulturních zařízení   
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Opatření 3D.2: Obnova a rekonstrukce památek 

 

PPOOPPIISS::  Rekonstrukce a obnova památek. Efektivní využití potenciálu kulturního a historického 
dědictví. 
 

VVYYMMEEZZEENNÍÍ:: památky mikroregionu 

  

OOČČEEKKÁÁVVAANNÝÝMMII  EEFFEEKKTTYY  JJSSOOUU::  

� Zachování architektonického dědictví 
� Využití památek pro potřeby cestovního ruchu 
� Rozvoj cestovního ruchu 

 

VVAAZZBBYY  NNAA  DDAALLŠŠÍÍ  DDLLOOUUHHOODDOOBBÉÉ  CCÍÍLLEE::      

� Rozvoj služeb pro cestovní ruch (cíl 6A pro rozvoj lázeňství a cestovní ruch) 
� Prezentace mikroregionu (cíl 6B pro rozvoj lázeňství a cestovní ruch) 
� Obnova a rozvoj vesnic (cíl 5A pro rozvoj venkova a zemědělství) 

 

OOPPAATTŘŘEENNÍÍ  

� Stanovení priorit ve spolupráci s odbornými institucemi 
� Údržba významných architektonických objektů 
� Stavební opravy památek 
� Efektivní využití památek a cenných objektů 
� Propagace, začlenění památek do nabídky cestovního ruchu 
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4. EKOLOGIE, OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROST ŘEDÍ, 
PŘÍRODY A KRAJINY 
 

Změny v evropském pohledu na ekologii a energii a vývoj cen fosilních zdrojů se promítají do 
oblasti ekologie v mikroregionu. Nakládání s odpady, využívání biologických odpadů a především 
využívání značné rozlohy zemědělské půdy pro pěstování biomasy v podhorské oblasti se jeví jako 
perspektivní, kdy přechod části zdrojů tepla na biomasu bude mít pozitivní dopad na životní 
prostředí. Dalším aspektem je ochrana a obnova hydrologického systému a územních systémů 
ekologické stability. Řešení těchto otázek zatím komplikují nedořešené majetkové vztahy 
k pozemkům. 
 
Seznam cílů: 

 

CÍL 4A: REVITALIZACE KRAJINY A VOD 

CÍL 4B: NAKLÁDÁNÍ S ODPADY 

 

 

CÍL 4A:  Revitalizace krajiny a vod  

 

Opatření 4A.1: Zavedení ekologického zemědělství 

 

PPOOPPIISS::  Zvýšení zastoupení trvalých travních porostů, uvedení půdy do klidu, omezení 
odvodňovacích zařízení (v odůvodněných případech), likvidace polních hnojišť, omezení využívání 
umělých hnojiv a herbicidů. 
 

VVYYMMEEZZEENNÍÍ:: zemědělské podniky 

  

OOČČEEKKÁÁVVAANNÝÝMMII  EEFFEEKKTTYY  JJSSOOUU::  

� Omezení větrné eroze 
� Zlepšení půdní struktury 
� Zlepšení kvality spodních vod 

 

VVAAZZBBYY  NNAA  DDAALLŠŠÍÍ  DDLLOOUUHHOODDOOBBÉÉ  CCÍÍLLEE::      

� Rozvoj zemědělských podniků (cíl 5B pro rozvoj venkova a zemědělství)  
� Rozvoj energetických zdrojů (cíl 2C pro rozvoj infrastruktury) 

 

OOPPAATTŘŘEENNÍÍ  

� Vyhodnocení současného stavu krajiny 
� Posouzení erozních jevů, odvodňovacích zařízení 
� Realizace organizačních, agrotechnických a technických opatření 

 

 

 

Opatření 4A.2: Lesnictví a rozptýlená zeleň 
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PPOOPPIISS::  Zvýšení zastoupení lesní půdy na úkor neobdělávané zemědělské půdy, dosadba 
autochronních dřevin do stávajících porostů, skupinová výsadba rozptýlené zeleně.  
 

VVYYMMEEZZEENNÍÍ:: mikroregion 

  

OOČČEEKKÁÁVVAANNÝÝMMII  EEFFEEKKTTYY  JJSSOOUU::  

� Obnova přirozené skladby lesa 
� Zalesnění nevyužívané půdy 
� Realizace ÚSES 

 

VVAAZZBBYY  NNAA  DDAALLŠŠÍÍ  DDLLOOUUHHOODDOOBBÉÉ  CCÍÍLLEE::    

� Prezentace mikroregionu (cíl 6B  pro rozvoj cestovního ruchu a lázeňství) 
� Rozvoj energetických zdrojů (cíl 2C  pro rozvoj infrastruktury) 

 

OOPPAATTŘŘEENNÍÍ  

� Vyhodnocení současného stavu krajiny 
� Projektová příprava 
� Realizace opatření 

 

 

Opatření 4A.3: Obnova vodního režimu krajiny 

 

PPOOPPIISS::  Revitalizace hydrografické sítě s cílem prodloužit dobu odtoku vody z povodí, zlepšit 
kvalitu vody v tocích a zajistit vhodné podmínky pro oživení toků. Posouzení vlivu bodových 
zdrojů znečištění na toky (kanalizací). Návrh nových a rekonstrukce stávajících malých vodních 
nádrží. Včetně doprovodné zeleně. 
 

VVYYMMEEZZEENNÍÍ:: mikroregion 

  

OOČČEEKKÁÁVVAANNÝÝMMII  EEFFEEKKTTYY  JJSSOOUU::  

� Zvýšení akumulační a retenční schopnosti krajiny 
� Zlepšení kvality povrchových vod v tocích 
� Oživení toků 

 

VVAAZZBBYY  NNAA  DDAALLŠŠÍÍ  DDLLOOUUHHOODDOOBBÉÉ  CCÍÍLLEE::    

� Rozvoj vodohospodářské infrastruktury (cíl 2B pro rozvoj infrastruktury) 
� Prezentace mikroregionu (cíl 6B  pro rozvoj cestovního ruchu a lázeňství) 
� Rozvoj služeb pro cestovní ruch (cíl 6A pro rozvoj cestovního ruchu a lázeňství) 
� Zajištění kulturního zázemí (cíl 3D pro rozvoj lidských zdrojů) 

•  
OOPPAATTŘŘEENNÍÍ  

� Vyhodnocení současného stavu hydrografické sítě, zpracování revitalizační studie 
� Projektová příprava 
� Realizace opatření 

 

Opatření 4A.4: Obnova cestní sítě 
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PPOOPPIISS::  Budování nových nebo rekonstrukce stávajících cest, které řeší přístupy na pozemky a cest 
zajišťujících prostupnost krajiny a spojení obcí (včetně doprovodné zeleně). 
 

VVYYMMEEZZEENNÍÍ:: mikroregion 

  

OOČČEEKKÁÁVVAANNÝÝMMII  EEFFEEKKTTYY  JJSSOOUU::  

� Zvýšení prostupnosti krajiny (zejména pro pěší a cyklisty) 
� Realizace biokoridorů 

 

VVAAZZBBYY  NNAA  DDAALLŠŠÍÍ  DDLLOOUUHHOODDOOBBÉÉ  CCÍÍLLEE::    

� Rozvoj služeb pro cestovní ruch a lázeňství (cíl 6B pro rozvoj cestovního ruchu a lázeňství) 
� Prezentace mikroregionu (cíl 6A  pro rozvoj cestovního ruchu a lázeňství) 
� Zlepšení dopravní situace v mikroregionu (cíl 2A pro rozvoj dopravy a infrastrukturu) 
� Obnova a rozvoj vesnic (cíl 5A pro rozvoj venkova a zemědělství) 
� Rozvoj zemědělských podniků (cíl 5B pro rozvoj venkova a zemědělství 

 

OOPPAATTŘŘEENNÍÍ  

� sloučení současných potřeb na cestní síť a krajinářských studií (ÚSES, PÚ) 
� Projektová příprava 
� Realizace opatření (včetně potřebného navazujícího zázemí – tábořiště, parkoviště, odpočívky, apod.) 

 

Opatření 4A.5: Opatření ochrany přírody 

 

PPOOPPIISS::  Realizace opatření zvláštní ochrany rostlinných a živočišných druhů, krajinných prvků, 
změn využití krajiny a řešení územních systémů ekologické stability. Ochrana přírodních zdrojů, 
přírody a krajiny. Obnova a zlepšování kvality území s poškozeným životním prostředím. 
Preventivní opatření proti přírodním a antropogenním rizikům v ohrožených územích. 
 

VVYYMMEEZZEENNÍÍ:: mikroregion 

  

OOČČEEKKÁÁVVAANNÝÝMMII  EEFFEEKKTTYY  JJSSOOUU::  

� Ozelenění krajiny 
� Ochrana vzácných rostlinných a živočišných druhů, krajinných prvků a stanovišť 
 

VVAAZZBBYY  NNAA  DDAALLŠŠÍÍ  DDLLOOUUHHOODDOOBBÉÉ  CCÍÍLLEE::    

� Zajištění kulturního zázemí (cíl 3D pro rozvoj lidských zdrojů) 
� Prezentace mikroregionu (cíl 6B pro rozvoj cestovního ruchu a lázeňství) 
 

OOPPAATTŘŘEENNÍÍ  

� generel ÚSES, sjednocení a provázanost ÚSES v rámci mikroregionu 
� Projektová příprava 
� Realizace opatření 
 

CÍL 4B:  Nakládání s  odpady  

 

Opatření 4B.1: Třídění a využívání odpadů 
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PPOOPPIISS::  Vytvoření komplexního systému nakládání s odpady. Zavádění technologií na maximální 
využívání odpadů v místě (např. biologického). Budování sběrných dvorů pro tříděné druhotné 
suroviny, míst pro sběr nebezpečného odpadu. Důsledná likvidace černých skládek. 
 

VVYYMMEEZZEENNÍÍ:: mikroregion 

  

OOČČEEKKÁÁVVAANNÝÝMMII  EEFFEEKKTTYY  JJSSOOUU::  

• Využívání odpadů (biologických)  
• Snížení množství skládkovaného odpadu 
• Odstranění černých skládek 
 

VVAAZZBBYY  NNAA  DDAALLŠŠÍÍ  DDLLOOUUHHOODDOOBBÉÉ  CCÍÍLLEE::      

• Zlepšení podmínek pro trvalé bydlení (cíl 3C pro rozvoj lidských zdrojů) 
• Zvýšení zaměstnanosti (cíl pro 3A pro rozvoj lidských zdrojů) 
• Revitalizace krajiny (cíl 4A pro životní prostředí) 
• Rozvoj zemědělských podniků (cíl 5B pro rozvoj venkova a zemědělství) 
 

OOPPAATTŘŘEENNÍÍ  

• Řešení objemově významných složek odpadu 
• Rozvoj pružných systémů sběru odpadů 
• Budování sběrných dvorů 
• Využívání biologického odpadu   
• Budování kompostáren, fermentáren, výtopen, kogeneračních jednotek 
• Cílená propagace efektivního nakládání s odpady 



 
 

 
 

67

 

5. Rozvoj venkova a zem ědělství 
 

V důsledku změn ve společnosti a v zemědělské politice za posledních deset let výrazně poklesla 
zemědělská produktivita a počet zemědělců a zemědělských dělníků se snížil s poklesem zisků a 
životaschopnosti tohoto odvětví. Tuto situaci ještě zhoršil všeobecně špatný stav sociální a 
technické infrastruktury ve venkovských obcích. Oba tyto faktory přispěly k dlouhodobé 
nezaměstnanosti, hospodářské a sociální stagnaci a vylidňování venkovských oblastí. Řešení tohoto 
stavu komplikují nedořešené majetkové vztahy k pozemkům. 
 
Seznam cílů: 

 

CÍL 5A: OBNOVA A ROZVOJ VESNIC 

CÍL 5B: ROZVOJ ZEM ĚDĚLSKÝCH PODNIKŮ 

 

 

CÍL 5A:  Obnova a rozvoj vesnic  

 

Opatření 5A.1: Zlepšení technického stavu venkovské zástavby 

 

PPOOPPIISS::  Zlepšení technického stavu venkovské zástavby, využití nevyužitých budov, obnova 
místních památek a následná péče o ně. Dobudování a posílení místní a regionální infrastruktury 
(kromě dopravní). 
Rozvoj environmentální infrastruktury (voda, odpady …) 
  

VVYYMMEEZZEENNÍÍ:: obce 

  

OOČČEEKKÁÁVVAANNÝÝMMII  EEFFEEKKTTYY  JJSSOOUU::  

� Zhodnocení lidové architektury 
� Vyšší zhodnocení nemovitostí v obcích 
� Obnova bytového fondu 
 

VVAAZZBBYY  NNAA  DDAALLŠŠÍÍ  DDLLOOUUHHOODDOOBBÉÉ  CCÍÍLLEE::      

� Zlepšení podmínek pro trvalé bydlení (cíl 3C pro rozvoj lidských zdrojů) 
� Rozvoj malého a středního podnikání (cíl 1B pro ekonomický rozvoj) 
� Podpora zaměstnanosti (cíl 3A pro rozvoj lidských zdrojů) 
� Zajištění kulturního zázemí (cíl 3D pro rozvoj lidských zdrojů) 
� Rozvoj zemědělských podniků (cíl 5B pro rozvoj venkova a zemědělství) 
� Prezentace mikroregionu (cíl 6B  pro rozvoj cestovního ruchu a lázeňství 
� Rozvoj služeb v cestovním ruchu a lázeňství (cíl 6A pro rozvoj cestovního ruchu a lázeňství) 
� Rozvoj vodohospodářské infrastruktury (cíl 2B pro rozvoj infrastruktury) 
� Rozvoj energetických zdrojů (cíl. 2C pro rozvoj energetických zdrojů) 
  

OOPPAATTŘŘEENNÍÍ  

� Opravy budov a související infrastruktury 
� Zpracování motivačních skic pro pohledově významné lokality sídel 
� Poradenství  
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Opatření 5A.2: Rozvoj bytové výstavby 

 

PPOOPPIISS::  Bytová výstavba musí vycházet z reálných potřeb obcí a jejich obyvatel, musí nahradit 
chátrající bytový fond a uspokojit zájem o bydlení. 
 

VVYYMMEEZZEENNÍÍ:: sídla mikroregionu 

  

OOČČEEKKÁÁVVAANNÝÝMMII  EEFFEEKKTTYY  JJSSOOUU::  

� Udržení obytné funkce i v malých sídlech 
� Zvrat nepříznivého populačního vývoje 
 

VVAAZZBBYY  NNAA  DDAALLŠŠÍÍ  DDLLOOUUHHOODDOOBBÉÉ  CCÍÍLLEE::      

� Zlepšení podmínek pro trvalé bydlení (cíl 3C pro rozvoj lidských zdrojů) 
� Rozvoj malého a středního podnikání (cíl 1B pro ekonomický rozvoj) 
� Podpora zaměstnanosti (cíl 3A pro rozvoj lidských zdrojů) 
� Rozvoj vodohospodářské infrastruktury (cíl 2B pro rozvoj infrastruktury) 
� Rozvoj energetických zdrojů (cíl. 2C pro rozvoj energetických zdrojů) 
 

OOPPAATTŘŘEENNÍÍ  

� Zpracování urbanistických studií, zastavovacích plánů, územních plánů 
� Výstavba obecních bytů 
� Využití stávajícího bytového fondu a ubytovacích kapacit 
 

Opatření 5A.3: Obnova a údržba veřejných prostranství 

  
PPOOPPIISS::  Zlepšení technického stavu místních komunikací a veřejných prostranství a péče a obnova 
veřejné zeleně.  
 

VVYYMMEEZZEENNÍÍ:: obce 

  

OOČČEEKKÁÁVVAANNÝÝMMII  EEFFEEKKTTYY  JJSSOOUU::  

� Zlepšení podmínek pro bydlení 
 

VVAAZZBBYY  NNAA  DDAALLŠŠÍÍ  DDLLOOUUHHOODDOOBBÉÉ  CCÍÍLLEE::      

� Rozvoj malého a středního podnikání (cíl 1B pro rozvoj ekonomiky) 
� Podpora zaměstnanosti (cíl 3A pro rozvoj lidských zdrojů) 
� Zlepšení dopravní situace mikroregionu (cíl 2A pro rozvoj dopravy) 
� Zajištění kulturního zázemí (cíl 3D pro rozvoj lidských zdrojů) 
� Prezentace mikroregionu (cíl 6B  pro rozvoj cestovního ruchu) 
� Revitalizace krajiny (cíl 4A pro životní prostředí) 
  

OOPPAATTŘŘEENNÍÍ::  

� Realizace oprav  
� Realizace nové zeleně 
� Údržba 
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CÍL 5B:  Rozvoj zem ědělských podnik ů 

 

Opatření 5B.1: Investice do zemědělského majetku 

 

PPOOPPIISS::  Rekonstrukce a modernizace zemědělských podniků tak, aby odpovídaly standardům EU na 
chov hospodářských zvířat, prasat a skotu. Modernizace stájových technologií, zařízení na 
skladování kejdy a hnoje.  
 

VVYYMMEEZZEENNÍÍ:: podnikatelské subjekty 

  

OOČČEEKKÁÁVVAANNÝÝMMII  EEFFEEKKTTYY  JJSSOOUU::  

� Dosažení souladu zemědělské produkce s požadavky EU 
� Snížení znečišťování vod způsobené nitráty ze zemědělských zdrojů 
� Zvýšení konkurenceschopnosti zemědělských produktů 
 

 

VVAAZZBBYY  NNAA  DDAALLŠŠÍÍ  DDLLOOUUHHOODDOOBBÉÉ  CCÍÍLLEE::      

� Rozvoj malého a středního podnikání (cíl 1B pro ekonomický rozvoj) 
� Revitalizace krajiny a vod (cíl 4A pro rozvoj životního prostředí) 
 

OOPPAATTŘŘEENNÍÍ  

� Projektová příprava 
� Realizace opatření 
 

Opatření 5B.2: Diversifikace hospodářských činností a rozvoj multifunkčního zemědělství 

 

PPOOPPIISS::  Vytváření podmínek pro agroturistiku. Hospodaření s vedlejšími produkty a odpady 
zemědělství a lesnické výroby. Všestranný rozvoj pracovních příležitostí, podpora podnikání, 
obnova řemesel, obchodu a veřejných služeb. Udržování kulturního stavu krajiny, užívání přírodě 
blízkých postupů v zemědělství. Pozemkové úpravy, nová organizace pozemků a zlepšení 
životního prostředí.   
 

VVYYMMEEZZEENNÍÍ:: Zemědělské subjekty 

  

OOČČEEKKÁÁVVAANNÝÝMMII  EEFFEEKKTTYY  JJSSOOUU::  

� Zvýšení rozmanitosti zdrojů příjmů zemědělců a obyvatel venkova 
� Rozvoj agroturistiky 
� Úprava a zlepšení krajinného prostředí 
� Zlepšení organizace půdní držby formou komplexních pozemkových úprav 
� Udržení přirozené úrodnosti půdy 
 

VVAAZZBBYY  NNAA  DDAALLŠŠÍÍ  DDLLOOUUHHOODDOOBBÉÉ  CCÍÍLLEE::      

� Podpora zaměstnanosti (cíl 3A pro rozvoj lidských zdrojů) 
� Rozvoj malého a středního podnikání (cíl 2B pro ekonomický rozvoj) 
� Zajištění kulturního zázemí (cíl 3D pro rozvoj lidských zdrojů) 
� Revitalizace krajiny a vod (cíl 4A pro životní prostředí) 
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� Prezentace mikroregionu (cíl 6B pro rozvoj cestovního ruchu) 
� Rozvoj služeb pro cestovní ruch a lázeňství (cíl 6A pro rozvoj cestovního ruchu) 
� Obnova a rozvoj vesnic (cíl 5A pro rozvoj venkova a zemědělství) 
 

 

OOPPAATTŘŘEENNÍÍ  

� Obnova tradičních výrob a řemesel 
� Koordinace venkovské turistiky 
� Projekty komplexních pozemkových úprav 
� Realizace pozemkových úprav ve venkovských regionech 
� Projektová příprava 
� Spolupráce obcí a podnikatelů při tvorbě projektů na využívání zemědělských a lesních odpadů s využitím 

programů podpory 
 

Opatření 5B.3: Zlepšování zpracování a marketingu zemědělských produktů, služby pro zemědělce 

 

PPOOPPIISS::  Podpora zpracování a marketingu zemědělských produktů a produktů rybolovu.  
Modernizace technologií mléčného průmyslu, masného průmyslu a ryb. Zlepšování struktur pro 
kontrolu kvality, pro kvalitu potravin a ochranu spotřebitele. Podpora regionálních produktů. 
Podpora odborného vzdělávání a osvěty, zakládání služeby pro zemědělské subjekty. 
 

VVYYMMEEZZEENNÍÍ:: podnikatelské subjekty 

  

OOČČEEKKÁÁVVAANNÝÝMMII  EEFFEEKKTTYY  JJSSOOUU::  

� Zavádění standardů kvality EU 
� Zvýšení produktivity práce 
� Posílení zemědělských a potravinářských produktů na trzích 
� Zvýšení přidané hodnoty zpracováním produktů 
� Zvyšování kvalifikace zemědělců 
� Rozvoj služeb 
 

VVAAZZBBYY  NNAA  DDAALLŠŠÍÍ  DDLLOOUUHHOODDOOBBÉÉ  CCÍÍLLEE::      

� Podpora zaměstnanosti (cíl 3A pro rozvoj lidských zdrojů) 
� Rozvoj malého a středního podnikání (cíl 1B pro ekonomický rozvoj) 
� Rozvoj vzdělanosti (cíl 3B pro rozvoj lidských zdrojů) 
 

OOPPAATTŘŘEENNÍÍ  

� Modernizace technologií zpracování (mléka, masa, ryb) 
� Inovace potravinářských produktů (maso, mléko, ryby) 
� Rozvoj partnerské spolupráce s tuzemskými a zahraničními organizacemi 
� Vytvoření informačního systému pro marketing a odbyt zemědělské, potravinářské a lesnické  produkce 
� Zlepšení kooperačních vazeb mezi výrobci a zpracovateli 
� Zakládání odbytových organizací 
� Poskytování specializovaných služeb 
� Pořádání seminářů, rekvalifikačních kurzů a školení pro zemědělce 
 

 

Opatření 5B.4: Rozvoj produkce energetických plodin 

PPOOPPIISS::    Pěstování biomasy a produkce netradičních zdrojů energie, údržba krajiny. 
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VVYYMMEEZZEENNÍÍ:: zemědělské subjekty 

  

OOČČEEKKÁÁVVAANNÝÝMMII  EEFFEEKKTTYY  JJSSOOUU::  

� Využití ploch zemědělské půdy 
� Perspektivní zdroj příjmů obcí i zemědělců 
� Udržovaná krajina 
 

VVAAZZBBYY  NNAA  DDAALLŠŠÍÍ  DDLLOOUUHHOODDOOBBÉÉ  CCÍÍLLEE::      

� Rozvoj energetických zdrojů (cíl 2C pro rozvoj infrastruktury) 
� Podpora zaměstnanosti (cíl 3A pro rozvoj lidských zdrojů) 
� Revitalizace krajiny (cíl 4A pro životní prostředí) 
 

OOPPAATTŘŘEENNÍÍ  

� Zpracování analýzy potenciálu produkce energetických plodin 
� Vytipování vhodných odběratelů 
� Projektová příprava 
� Spolupráce obcí a podnikatelů při tvorbě projektů na využívání biomasy s využitím programů podpory 
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6. ROZVOJ CESTOVNÍHO RUCHU A LÁZE ŇSTVÍ 
 

Mikroregion má vysoký potenciál rozvoje cestovního ruchu založený na přírodních krásách 
hornaté zalesněné krajiny, poloze poblíž německých hranic a tradičními službami souvisícími se 
známými lázeňskými městy. Bude financován rozvoj nových turistických produktů a služeb, 
vytvoření infrastruktury potřebné pro cestovní ruch a modernizaci lázeňství. 
 
Seznam cílů: 

 

CÍL 6A: ROZVOJ SLUŽEB V CESTOVNÍM RUCHU A LÁZE ŇSTVÍ 

CÍL 6B: PREZENTACE MIKROREGIONU 

CÍL 6C: EFEKTIVNÍ VYUŽITÍ POTENCIÁLU KULTURNÍHO A HISTORICK ÉHO DĚDICTVÍ 

 

 

CÍL 6A:  Rozvoj služeb v  cestovním ruchu a láze ňství  

 

Opatření 6A.1: Vytvoření marketingové strategie cestovního ruchu mikroregionu 

 

Popis: Zpracování základního strategického dokumentu rozvoje cestovního ruchu na území 
mikroregionu. Posílení a koordinace vazeb mezi městy a mezi městem a venkovem. 
 
VVYYMMEEZZEENNÍÍ:: celý mikroregion 

  

OOČČEEKKÁÁVVAANNÝÝMMII  EEFFEEKKTTYY  JJSSOOUU::  

� Návrh opatření k rozvoji cestovního ruchu v mikroregionu 
� Všestranná spolupráce subjektů v oblasti cestovního ruchu a jejich koncepční rozvoj 

 

VVAAZZBBYY  NNAA  DDAALLŠŠÍÍ  DDLLOOUUHHOODDOOBBÉÉ  CCÍÍLLEE::      

� Získání investic do mikroregionu (cíl 1A pro ekonomický rozvoj) 
� Rozvoj malého a středního podnikání (cíl 1B pro ekonomický rozvoj) 
� Prezentace mikroregionu (cíl 6B pro rozvoj lidských zdrojů) 
� Rozvoj zemědělských podniků (cíl 5B pro rozvoj venkova a zemědělství 

 

OOPPAATTŘŘEENNÍÍ  

� Katalogizace kulturních a přírodnívh hodnot, vytvoření kulturního kalendáře mikroregionu 
� Analýza potřeb území pro rozvoj cestovního ruchu  

 

 

Opatření 6A.2: Rozvoj materiálně technické základny cestovního ruchu 

 

Popis: Rozvoj ubytovacích, stravovacích zařízení a doplňkových služeb cestovního ruchu. 
 
VVYYMMEEZZEENNÍÍ:: celý mikroregion 
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OOČČEEKKÁÁVVAANNÝÝMMII  EEFFEEKKTTYY  JJSSOOUU::  

� Nárůst cestovního ruchu 
� Prodloužení pobytů návštěvníků 
� Růst služeb a vybavenosti 

 

VVAAZZBBYY  NNAA  DDAALLŠŠÍÍ  DDLLOOUUHHOODDOOBBÉÉ  CCÍÍLLEE::      

� Podpora zaměstnanosti (cíl 3A pro rozvoj lidských zdrojů) 
� Rozvoj malého a středního podnikání (cíl 1B pro ekonomický rozvoj) 
� Prezentace mikroregionu (cíl 6B pro rozvoj cestovního ruchu) 
� Rozvoj zemědělských podniků (cíl 5B pro rozvoj venkova a zemědělství ) 
� Zlepšení podmínek pro trvalé bydlení (cíl 3C pro rozvoj lidských zdrojů) 
� Zajištění kulturního zázemí (cíl 3D pro rozvoj lidských zdrojů) 

 

OOPPAATTŘŘEENNÍÍ  

� Spolupráce obcí a podnikatelských subjektů při budování infrastruktury cestovního ruchu 
� Zapojení obcí do budování doplňkových služeb cestovního ruchu 
� Zapojení institucí cestovního ruchu do jeho rozvoje 
� Budování informačního systému pro cestovní ruch 
� Zvýhodnění subjektů podnikajících v oblasti cestovního ruchu 

 

 

CÍL 6B:  Prezentace mikroregionu  

 

Opatření 6B.1: Zlepšování image mikroregionu 

 

Popis: Zvýšení informovanosti a osvěta k již provedeným pozitivním změnám v mikroregionu. 
Využití marketingových nástrojů k prezentování mikroregionu 
 
VVYYMMEEZZEENNÍÍ:: celý mikroregion 

  

OOČČEEKKÁÁVVAANNÝÝMMII  EEFFEEKKTTYY  JJSSOOUU::  

� Zvýšení zájmu o mikroregion 
� Navázání nových kontaktů 
� Posílení vazeb s okolím 

 

VVAAZZBBYY  NNAA  DDAALLŠŠÍÍ  DDLLOOUUHHOODDOOBBÉÉ  CCÍÍLLEE::      

� Získávání investic do mikroregionu (cíl 1A pro ekonomický rozvoj) 
� Rozvoj vzdělanosti (3B pro rozvoj lidských zdrojů) 
� Revitalizace krajiny a vod (cíl 4A pro rozvoj životního prostředí) 
� Obnova a rozvoj vesnic (cíl 5A pro rozvoj venkova a zemědělství) 
� Rozvoj vodohospodářské infrastruktury (cíl 2B pro rozvoj infrastruktury) 

 

OOPPAATTŘŘEENNÍÍ  

� Propagace mikroregionu prostřednictvím informačního centra 
� Propagace mikroregionu prostřednictvím médií 
� Publikování a distribuce propagačních materiálů 
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Opatření 6B.2: Rozvoj turismu 

 

Popis: Efektivní rozvoj turismu a dalších forem cestovního ruchu při optimálním využití potenciálu 
mikroregionu 
 
VVYYMMEEZZEENNÍÍ:: mikroregion 

  

OOČČEEKKÁÁVVAANNÝÝMMII  EEFFEEKKTTYY  JJSSOOUU::  

� Ekonomický přínos do mikroregionu 
� Propagace mikroregionu 
� Rozvoj infrastruktury a služeb 

 

VVAAZZBBYY  NNAA  DDAALLŠŠÍÍ  DDLLOOUUHHOODDOOBBÉÉ  CCÍÍLLEE::      

� Podpora zaměstnanosti (cíl 3A pro rozvoj lidských zdrojů) 
� Rozvoj malého a středního podnikání (cíl 1B pro ekonomický rozvoj) 
� Revitalizace krajiny (cíl 4A pro životní prostředí) 

 
OOPPAATTŘŘEENNÍÍ  

� Propagace mikroregionu prostřednictvím informačního centra 
� Propagace mikroregionu prostřednictvím médií 
� Podpora cyklodopravy 
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7. Zvyšování kvality a efektivity ve řejné správy a 
samosprávy 
 

Zvyšování kvality a efektivity veřejné správy a samosprávy je jedním z důležitých témat, které dle 
průzkumu MPO ČR patří mezi slabé stránky ČR zejména ve srovnání s okolními státy. Nízká 
efektivita veřejné správy a samosprávy patří mezi nejvíce vnímané slabiny veřejné správy a 
samosprávy. 
 

CÍL 7A: ZAVÁD ĚNÍ A ROZVOJ DIGITALIZACE AGEND VE ŘEJNÉ SPRÁVY A SAMOSPRÁVY  

CÍL 7B: ZVYŠOVÁNÍ KVALIFIKACE VE VE ŘEJNÉ SPRÁVĚ A SAMOSPRÁVĚ 

CÍL 7C: ZVYŠOVÁNÍ EFEKTIVITY SPOLUPRÁCE NA ÚROVNI SVAZKU 
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CÍL 7A:  Zavádění a rozvoj digitalizace agend ve řejné správy a samosprávy  

 

Opatření 7A.1: Zavádění a rozvoj digitalizace agend veřejné správy a samosprávy 

 

PPOOPPIISS::  Poskytování služeb veřejné správy a samosprávy s využitím digitalizace agend veřejné správy a 
samosprávy jako základní předpoklad  poskytování kvalitních služeb 
 

VVYYMMEEZZEENNÍÍ:: mikroregion 

  

OOČČEEKKÁÁVVAANNÝÝMMII  EEFFEEKKTTYY  JJSSOOUU::  

� Snížení nákladů na veřejnou správu a samosprávu  
� Poskytování plnohodnotných služeb na venkově 
� Zjednodušení agend a lepší uživatelský přístup pro občany 
� Podpora optimalizace procesů 

 

VVAAZZBBYY  NNAA  DDAALLŠŠÍÍ  DDLLOOUUHHOODDOOBBÉÉ  CCÍÍLLEE::      

� Rozvoj malého a středního podnikání (Cíl 1B) 
� Zlepšení podmínek pro trvalé bydlení (Cíl 3C) 
� Obnova a rozvoj vesnic (Cíl 5A) 

 

OOPPAATTŘŘEENNÍÍ  

� Investice do IT a ICT 
� Zvyšování kapacity a dostupnosti veřejných internetových sítí 
� Investice do školení a implementace nové IT a ICT technologie 
� Vytvoření, rozvoj a zavádění standardů kvality poskytování služeb  

 

 

CÍL 7B:  Zvyšování kvalifikace ve ve řejné správ ě a samospráv ě 

 

 

Opatření 7B.1: Zvyšování kvalifikace ve veřejné správě a samosprávě 

 

PPOOPPIISS::  Zvyšování kvalifikace je jedním ze základních nástrojů zvyšování kvality a efektivity procesů ve veřejné 
správě a samosprávě. 
 

VVYYMMEEZZEENNÍÍ:: mikroregion 

  

OOČČEEKKÁÁVVAANNÝÝMMII  EEFFEEKKTTYY  JJSSOOUU::  

� Posílení kvality lidských zdrojů 
� Posílení lidského potenciálu pro další rozvoj 
� Poskytování lepších služeb 
� Zvýšení efektivity vykonávaných služeb 

 

VVAAZZBBYY  NNAA  DDAALLŠŠÍÍ  DDLLOOUUHHOODDOOBBÉÉ  CCÍÍLLEE::      

� Rozvoj malého a středního podnikání (Cíl 1B) 
� Rozvoj vzdělávání a celoživotního učení (Cíl 3B) 
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� Obnova a rozvoj vesnic (Cíl 5A) 
 

OOPPAATTŘŘEENNÍÍ  

� Investice do lidských zdrojů 
� Školení 
� Pořádání vzdělávacích kurzů 
� Výstavba a vybavení školícího střediska 

 

 

CÍL 7C:  Zvyšování efektivity spolupráce na úrovni svazku  

 

 

Opatření 7C.1: Podpora investic do technického vybavení Svazku  

 

PPOOPPIISS::  Kvalitní technické vybavení je základní předpoklad vysoké výkonnosti a akceschopnosti Svazku. 
 

VVYYMMEEZZEENNÍÍ:: mikroregion 

  

OOČČEEKKÁÁVVAANNÝÝMMII  EEFFEEKKTTYY  JJSSOOUU::  

� Kvalitní a moderní technické vybavení 
� Příjemné pracovní prostředí 
� Připravenost a akceschopnost Svazku 
� Příprava na období 2014+ (absorpční kapacita) 

 

VVAAZZBBYY  NNAA  DDAALLŠŠÍÍ  DDLLOOUUHHOODDOOBBÉÉ  CCÍÍLLEE::      

� Rozvoj malého a středního podnikání (Cíl 1B) 
� Obnova a rozvoj vesnic (Cíl 5A) 
� Zlepšení podmínek pro trvalé bydlení (Cíl 3C) 
� Rozvoj služeb v cestovním ruchu a lázeňství (Cíl 6A) 
� Prezentace mikroregionu (Cíl 6B) 
� Zvyšování efektivity spolupráce na úrovni svazku (Cíl 7C) 

 

OOPPAATTŘŘEENNÍÍ  

� Investice do IT a ICT 
� Investice do pracovního prostředí 
� Modernizace a propojení stávajících technologií 

 

Opatření 7C.2: Podpora rozvoje lidských zdrojů  

 

PPOOPPIISS::  Kvalitní lidské zdroje jsou základním předpokladem úspěšného rozvoje území. 
 

VVYYMMEEZZEENNÍÍ:: mikroregion 

  

OOČČEEKKÁÁVVAANNÝÝMMII  EEFFEEKKTTYY  JJSSOOUU::  

� Rozvoj a stabilizace lidských zdrojů 
� Vyškolený a vzdělaný personál 
� Partnerství jako základ dalšího rozvoje 
� Další úspěšný rozvoj 
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VVAAZZBBYY  NNAA  DDAALLŠŠÍÍ  DDLLOOUUHHOODDOOBBÉÉ  CCÍÍLLEE::      

� Obnova a rozvoj vesnic (Cíl 5A) 
� Rozvoj služeb v cestovním ruchu a lázeňství (Cíl 6A) 
� Zvyšování efektivity spolupráce na úrovni svazku (Cíl 7C) 
� Získávání investic do mikroregionu (Cíl 1A) 
� Rozvoj vzdělávání a celoživotního učení (Cíl 3B) 

 

OOPPAATTŘŘEENNÍÍ  

� Školení a vzdělávání 
� Podpora finančního zabezpečení 
� Zaměstnanecké benefity 

 

 



 
 

 
 

79

 

Příloha č. 1. IMPLEMENTAČNÍ USPOŘÁDÁNÍ 

 Úvodem: 
 

Jedním z významných prvků obecní samosprávy je existence dobrovolných svazků obcí. Obce se 
sdružují za účelem zkvalitnění výkonu svých funkcí, zvláště pro zlepšení možností a podmínek při 
realizaci rozvojových záměrů obce. Spolupráce mezi okolními obcemi může být nejefektivnější 
cestou k zabezpečení některých veřejných statků či k řešení některých problémů malých obcí. 
Tato kapitola upravuje implementaci (procesy) spolupráce a je nástrojem snahy o postupupnou 
profesionalizaci činnosti Svazku. 

 Charakteristika Mariánskolázeňska 

Dobrovolný svazek obcí Mariánskolázeňsko (dále jen Svazek nebo Mariánskolázeňsko) je založen 
podle zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), v platném znění a sdružuje devět 
venkovských obcí v okolí Mariánských Lázní: Dolní Žandov, Drmoul, Lázně Kynžvart, Stará 
Voda, Trstěnice, Tři Sekery, Valy, Velká Hleďsebe a Vlkovice. 
 
Svazek vznikl registrací u Krajského úřadu Karlovarského kraje dne 27. 11. 2003. 
 
Předmětem činnosti a cílem Svazku dle zakládací smlouvy a stanov je spolupráce obcí, ochrana a 
prosazování společných zájmů obcí v rámci všestranného rozvoje oblasti Mariánskolázeňska 
(životní prostředí, územní plánování, podpora malého a středního podnikání, bydlení, školství, 
využití volného času, doprava, turistický ruch, péče o památky, informatika, a.j.) zabezpečení 
koordinovaného postupu obcí při všestranném rozvoji oblasti (zejména dosažení optimálního 
rozvoje venkova za dodržení principů trvale udržitelného rozvoje), soustředění sil a prostředků při 
prosazování záměrů přesahujících svým rozsahem a významem možnosti jednotlivých členů, 
včetně zajišťování příslušných finančních zdrojů. 

 Organizační schéma 
 

 Člen Svazku 

Člen má právo: 
� prostřednictvím svých zástupců volit a být volen do všech orgánů Svazku, 
� vyjadřovat se k rozhodnutím orgánů Svazku, obracet se na ně s návrhy, podněty, 

iniciativami, připomínkami, dotazy a stížnostmi, 
� podílet se na majetkovém prospěchu Svazku podle pravidel určených rozhodnutím Valné 

hromady, 
� realizovat prostřednictvím akcí a aktivit Svazku své zájmy a záměry, pokud jsou v souladu 

se zájmy a záměry Svazku, 
� svobodně vyslovovat své názory, navrhovat konkrétní akce a aktivity Svazku, předkládat 

vlastní návrhy, podněty, iniciativy, připomínky, dotazy a stížnosti a o projednávaných 
otázkách diskutovat, 

� být pravidelně informován o činnosti Svazku, o výsledcích hospodaření a nahlížet do všech 
dokladů Svazku, 

� účastnit se akcí, které Svazek pořádá, 
� vystoupit ze Svazku. 
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Práva člena mohou být u jednotlivých akcí a aktivit dále upravena rozhodnutím Valné hromady. 
Členství ve Svazku je dobrovolné. 
Členem se může stát obec nebo město (dále jen „obec“) souhlasící s cíli Svazku. 
Členství vzniká u zakládajících členů schválením a podepsáním smlouvy o vytvoření Svazku, jejíž 
přílohou jsou tyto stanovy. 
Přijetí nového člena rozhoduje Valná hromada na základě písemné přihlášky (povinnou součástí 
přihlášky je příslušné usnesení zastupitelstva obce). 
 
Členství ve Svazku zaniká 

� vystoupením člena (na základě usnesení zastupitelstva obce) oznámeným prokazatelně 
písemně výkonné radě Svazku (dále jen „výkonná rada“); členství končí uplynutím 
dvouměsíční lhůty, která začíná běžet prvním dnem měsíce následujícího po doručení 
oznámení o vystoupení výkonné radě, 

� neuhrazením členských příspěvků do 6 kalendářních měsíců od termínu jejich splatnosti, 
� ztrátou právní subjektivity člena, 
� vyloučením člena rozhodnutím Valné hromady při hrubém porušení stanov (např. při 

zcizení majetku Svazku, poškození dobrého jména Svazku, protiprávního jednání člena 
vůči Svazku, apod.), 

� zrušením Svazku. 
O vypořádání majetkového podílu člena, jehož členství zaniklo, rozhoduje Valná hromada. 
 

Člen má za povinnost: 
� vyvíjet aktivity k dosahování předmětu činnosti Svazku a hájit zájmy Svazku, 
� dodržovat stanovy a případné další předpisy Svazku, 
� slaďovat své zájmy a záměry se zájmy a záměry Svazku, 
� prostřednictvím svých zástupců vykonávat svěřené funkce v orgánech Svazku, 
� v rámci své působnosti realizovat, popř. zabezpečit, plnění úkolů vyplývajících z usnesení 

Valné hromady, 
� platit členské příspěvky stanoveným způsobem, ve stanovené výši a termínu, 
� nakládat s majetkem Svazku podle rozhodnutí Valné hromady, chránit jej a přispívat k jeho 

zmnožování, 
� všestranně propagovat Svazek. 

Povinnosti člena mohou být u jednotlivých akcí a aktivit dále upraveny rozhodnutím Valné 
hromady. 
 
Vzájemné vztahy člena a Svazku, které mají charakter prodeje a koupě, zhotovení díla, mandátu, 
příkazu, půjčky, výpůjčky, pronájmu a podobně, se vždy upravují písemnými smlouvami. 

 Valná hromada  

Valná hromada je nejvyšším orgánem Svazku, v němž má každý člen Svazku jednoho zástupce. 
Oprávněnost k zastupování člena ve Valné hromadě doloží zástupce člena písemným pověřením. 
Valnou hromadu svolává výkonná rada minimálně dvakrát ročně nebo požádá-li písemně o svolání 
alespoň třetina členů. 
Valná hromada rozhoduje o nejdůležitějších otázkách Svazku tím, že zejména: 

� v případě potřeby schvaluje jednací řád, 
� přijímá základní programové dokumenty Svazku a kontroluje jejich plnění, 
� schvaluje jednotlivé akce a aktivity Svazku a případnou spoluúčast třetích osob na nich, 
� minimálně jednou ročně schvaluje zprávu o činnosti výkonné rady a zprávu dozorčí rady 

(revizora), 
� schvaluje roční rozpočet a roční účetní uzávěrku Svazku, rozhoduje o použití volných 

finančních prostředků, 
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� rozhoduje o nákupu, využití a prodeji majetku; u majetku podléhajícímu zápisu do katastru 
nemovitostí nebo jiné podobné evidence iniciuje tyto zápisy a kontroluje jejich stav, 

� stanovuje výši, způsob a termín úhrady členských příspěvků, 
� rozhoduje o přijetí nového člena, 
� rozhoduje o vyloučení člena 
� ze svých členů volí předsedu výkonné rady (dále jen „předseda“), místopředsedu výkonné 

rady (dále jen „místopředseda“) a člena (popř. členy) výkonné rady, 
� volí dozorčí radu (revizora), 
� odvolává předsedu, místopředsedu, člena (popř. členy) výkonné rady a dozorčí radu 

(revizora), 
� rozhoduje o změně stanov Svazku, 
� rozhoduje o splynutí, sloučení, rozdělení nebo o zrušení Svazku, 
� rozhoduje o majetkovém vypořádání v případě splynutí, sloučení, rozdělení nebo zrušení 

Svazku, 
� rozhoduje o účasti Svazku v podnikatelských a nepodnikatelských subjektech a volí do nich 

své zástupce, 
� provádí všechny ostatní činnosti, které nejsou výslovně svěřeny do pravomoci jiných 

orgánů Svazku. 
 

Při hlasování na Valné hromadě má každý zástupce člena jeden hlas. 
 
Valná hromada je schopná se usnášet při přítomnosti nadpoloviční většiny všech členů. 
 
Valná hromada rozhoduje nadpoloviční většinou přítomných hlasů, avšak rozhoduje-li o přijetí 
nového člena, o vyloučení člena, o vypořádání majetkového podílu člena, jehož členství zaniklo, o 
změně stanov, o splynutí, sloučení, rozdělení nebo zrušení Svazku, o majetkovém vypořádání v 
případě splynutí, sloučení, rozdělení nebo zrušení Svazku, o volbě a odvolání předsedy, 
místopředsedy a členů výkonné rady a o volbě a odvolání dozorčí rady (revizora), je nutná alespoň 
dvoutřetinová většina všech hlasů. 
 
Z jednání Valné hromady je pořizován zápis, který kromě data, místa konání a listiny přítomných 
musí obsahovat údaje o skutečném programu, přijatých rozhodnutích s uvedením případného 
výsledku hlasování k jednotlivým bodům programu a námitkách účastníků. Každý zástupce člena 
má právo na jeden výtisk zápisu. 

 Výkonná rada  

Výkonná rada je volena Valnou hromadou a je statutárním orgánem Svazku, který řídí činnost 
Svazku v období mezi konáním Valných hromad. 
 
Každá člen má ve výkonné radě svého zástupce.  
 
Do působnosti výkonné rady patří: 

� podávání informací o činnosti Svazku členům a veřejnosti, 
� vedení účetnictví, evidence a archivace veškerých písemností Svazku, 
� svolávání Valné hromady, věcné, organizační a administrativní zajištění jejího průběhu, 
� sestavení návrhu rozpočtu a návrhu roční účetní uzávěrky Svazku, 
� zpracování zpráv o činnosti výkonné rady, 
� zřizování komisí, popř. jiných pracovních a iniciativních skupin, 
� organizace prací v případě splynutí, sloučení, rozdělení nebo zrušení Svazku. 

 
Výkonná rada se usnáší nadpoloviční většinou všech hlasů. Každý člen výkonné rady má jeden hlas. 
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Jednání výkonné rady svolává předseda minimálně jednou za dva měsíce. 
 
Předseda jedná za Svazek navenek jeho jménem; věcně, organizačně a administrativně zajišťuje 
průběh jednání výkonné rady, řídí jednání výkonné rady a Valné hromady, jedná jménem Svazku 
se třetími osobami a podepisuje s tím související písemnosti. Funkci předsedy může vykonávat 
pouze starosta, popř. zástupce starosty členské obce Svazku. 
 
Místopředseda plní v plném rozsahu funkci předsedy v jeho nepřítomnosti, v jiných případech na 
základě písemného pověření předsedy. Funkci místopředsedy může vykonávat pouze starosta, 
popř. zástupce starosty členské obce svazku. 
 
Člen výkonné rady může plnit funkci předsedy pouze na základě písemného pověření výkonné 
rady. 

Předsedkyně výkonné rady  

Osoby oprávněné podepisovat za Svazek se podepisují tak, že k písemnosti připojí čitelně své 
jméno a příjmení, svůj vlastnoruční podpis a uvedou svou funkci zastávanou ve Svazku. 

 Vedoucí manažer  

� řídi práci jiných zaměstnanců Svazku a uděluej jim závazné pokyny. 
� má za úkol rozhodování u udělování dovolené a jiných forem volna sobě a jiným 

zaměstnancům. 
� rozhoduje o služebních cestách vedoucího manažera a zaměstnanců a o příslušných 

náhradách s tímto spojených 
� rozhoduje o nákupu drobného hmotného majetku a služeb do částky 5.000,- Kč.  
� má odpovědnost za plnění schváleného rozpočtu svazku. 

 Projektový a finanční manažer 

� zajišťuje činnosti související s činností Mariánskolázeňska, dobrovolného svazku obcí: 
� aktivně se účastní budování rozvojového partnerství v regionu 
� spoluúčastní se tvorby počátečních analýz a dalších podkladových materiálů pro realizaci 

navazujících aktivit projektu 
� spoluúčastní se tvorby strategických dokumentů v dané oblasti rozvoje 
� organizuje vzdělávací akce pro danou oblast rozvoje (cílovou skupinu) 
� zajišťuje další činnosti související s institucionálním fungováním rozvojového partnerství 
� zpracovává prvotní podklady pro vlastní mzdovou agendu (pracovní výkazy, apod.) 
� odpovídá za věcnou správnost účetních dokladů zaměstnavatele dle zákona 563/91 Sb., o 

účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, 

 Ekonom 

Ekonom je externím zaměstatncem Svazku. Jeho úloha je popsána v Příloze č. 1.:  

 Dozorční rada Svazku 

Viz. kapitola: Vnější kontrolní systém 
 

Personální zabezpe čení činnosti 
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 Valná hromada a výkonná rada Svazku 
 

Dagmar Strnadová předsedkyně Výkonné rady 
Ing. Eliška Stránská místopředsedkyně Výkonné rady 

  
Mgr. Vladislava Chalupková člen Výkonné rady 

Miloslav Pernica člen Výkonné rady 
Eva Procházková člen Výkonné rady 
Helena Repíková člen Výkonné rady (do 20. 12. 2010 Karel König) 

Marie Zítková člen Výkonné rady 
RNDr. Vítězslav Padevět člen Výkonné rady (do 20. 12. 2010 RNDr. Jiří Bytel) 

Štefan Lepej člen Výkonné rady 
 
Poznámka: každá obec má v orgánech svazku svého zástupce 

 Dozorční rada 
 

Miroslav Cuchal člen dozorčí rady 
Ing. Bc. Renata Kuncová  člen dozorčí rady 

Ing. Petr Hrouda člen dozorčí rady 

 Manažeři Svazku 
 

Ing. Josef Švajgl vedoucí manažer 
Michaela Jankovská projektový a finanční manažer 

Blanka Prášková ekonom, externí spolupracovník 

 Členství v jiných organizacích 
 
1) Svazek je jedním ze zakládajících členů místní akční skupiny MAS 21, o.p.s. IČ: 264 08 309. 

http://www.mas21.cz.  

 
2) Svazek jako jediný zakladatel rozhodl o založení obecně prospěšné společnosti pod názvem 
Mariánskolázeňsko, o.p.s., se sídlem Tři Sekery 157, 354 73 Tři Sekery. 

http://www.marianskolazensko.org  

 Administrativní procesy ve vztahu svazek – obec 
 
Administrativní procesy ve vztahu svazek – obec se řídí příslušnými zákony a dalšími právními 
předpisy. Upravují procesy činnosti Svazku. 

 Individuální projekty 

Individuální projekt je projekt, jehož nositelem je jedna obec. 

 Integrované (společné projekty) na úrovni svazku 

Integrovaný (společný) projekt je projekt, jehož nositelem je Svazek  
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 Finanční řízení 
 

Finanční řízení Svazku detailně upravuje Vnitřní organizační směrnice dobrovolného svazku obcí 
Mariánskolázeňsko, která v souladu se zákonem č.563/91 Sb. o účetnictví a ve znění pozdějších 
předpisů, zákona č. 586/1992 Sb. o daních z příjmů ve znění pozdějších předpisů a Účtovou 
osnovou a postupy účtování pro obce a dobrovolné svazky obcí se stanovují následné postupy: 

 
1. Oběh účetních dokladů 
2. Podpisová oprávnění osob, jednajících jménem svazku obcí  
3. Dohody o hmotné zodpovědnosti za majetek 
4. Seznam účetních knih, číselných řad a jiných symbolů,použitých v účetnictví 
5. Systém zpracování účetnictví 
6. Účtový rozvrh 
7. Vedení operativní evidence majetku 
8. Postup při inventarizaci majetku 
9. Způsob úschovy účetních dokladů 
10. Rozpočet 
11. Zrušovací a závěrečná část 

 Oběh účetních dokladů 

Oběhem účetních dokladů se rozumí postup, kterým každý účetní doklad prochází od okamžiku 
jeho vyhotovení, ověření, po zaúčtování až do okamžiku jeho úschovy. 
Oprávnění nařizovat a případně schvalovat provádění účetních operací, dispozice s finančními a 
hospodářskými prostředky dobrovolného svazku obcí Mariánskolázeňsko (dále jen DSO nebo 
Svazek) přísluší předsedovi výkonné rady DSO (dále jen předseda). 
 
Schválením hospodářské nebo účetní operace potvrzuje správnost dispozice k provedení 
navrhované operace, dává tím příkaz a závazně schvaluje požadavek, aby operace byla provedena a 
přejímá odpovědnost za operaci, která bude provedena dle schválených dispozic, dodatečně 
potvrzuje svůj souhlas na základě řádně uzavřené objednávky nebo smlouvy. 
 
Všechny účetní zápisy musí být doloženy řádnými účetními doklady a to vnějšími (došlé faktury, 
bankovní výpisy) a vnitřními doklady, které si vyhotovuje DSO. 
 
Všechny účetní doklady je nutno přezkoušet a to: 

 
� z hlediska věcného - provádí účetní, manažer DSO 

spočívá v ověření správnosti všech údajů účetního dokladu včetně přezkoušení jeho početní správnosti, zda 
údaje účetních dokladů ověřující provedení hospodářských operací odpovídají provedeným pracím, zda údaje 
o cenách, tarifech, sazbách a jiné číselné údaje jsou správné, zda materiál nebo majetek došel a byl převzat, 
zda všechny účetní doklady mají rozpisy a přílohu a jsou početně správné 

� z hlediska přípustnosti – provádí předseda 
� z hlediska formální - účetní 

 
Po stránce formální přezkušuje účetní doklady účetní (ekonom), přezkoušení účetních dokladů se 
provádí pouze písemnou formou na dokladu případně na příloze dokladu. 
 
Účetní je povinná zabezpečit řádné a úplné zpracování všech účetních dokladů ověřujících 
hospodářské operace ihned po jejich obdržení a zajistit s přihlédnutím ke dni splatnosti včasné 
zpracování. Účetní se podílí na zpracování a oběhu dokladů a jejich kontrole. Na dokladech uvede 
dle svého dispozičního oprávnění svůj podpis, datum, razítko. Systém nakládání s účetními doklady 
je popsán v čl. 5. Systém zpracování účetnictví. 
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Faktury 
 
U došlých faktur na provedené práce a služby - zkontrolovat správnost účtovaných cen, správnost 
a kvalitu provedených prací, kalkulovaných výkonů. U faktur za dodávky hmotného a 
nehmotného majetku se na dokladu vyznačí odvolání na zápis v sešitě s uvedením inventárního 
čísla. 
 
Odeslané faktury DSO se každoročně číslují od č. 1 a lomí se příslušným rokem. Vyhotovují se ve 
dvou vyhotoveních - jedno vyhotovení obdrží odběratel, jedno vyhotovení účetní DSO pro 
založení do účetních dokladů po zaplacení. Seznam odeslaných faktur se zapisuje do deníku 
odeslaných faktur. Při zaplacení faktury se do deníku napíše datum zaplacení a číslo dokladu. K 31. 
12. kalendářního roku se provede kontrola, zda jsou všechny naše faktury zaplacené, pokud ne, 
zapíší se do knihy pohledávek jako neuhrazené a taktéž se provede záznam u inventarizace 
nezaplacených pohledávek. 

Pokladní doklady - DSO nemá zřízenou pokladnu. 

Cestovní náhrady  
Cestovní náhrady musí být na předtištěném tiskopise řádně vyplněné, opatřené podpisem 
oprávněného pracovníka k povolení cesty, datum a podpis příjemce, účtovatele. Oprávněn 
povolovat služební cesty je předseda. Svolení užívat pro služební účely DSO vlastní osobní 
automobil za cestovní náhrady dle platné vyhlášky schválí předsednictvo DSO. Cestovní příkaz je 
předkládán účetní k likvidaci. Účetní proplatí cestovné na účet. 

Zálohy 
na drobný nákup se neposkytují. Vyúčtování drobného nákupu se provádí na základě daňového 
dokladu na účet. 

 Podpisová oprávnění osob, jednajících jménem DSO 

Účetní doklady jsou podepisovány určenými zaměstnanci odpovědnými za účetní případy a za 
jejich zaúčtování, které jsou součástí přílohy o podpisových vzorech. 
Podpisové vzory jsou uvedeny v příloze č. 2 směrnice. 
Podpisové vzory pro styk s peněžním ústavem ČSOB Mariánské Lázně jsou uloženy v trezoru 
v účtárně DSO. 

 Dohody o hmotné odpovědnosti 

jsou-li sepsány, jsou založeny v pořadači. 

 Seznam účetních knih, číselných řad a jiných symbolů, použitých v účetnictví 

Knihu došlých faktur vede účetní v počítači. Faktury se zapisují chronologicky za sebou, dle data 
došlé pošty a zapisují se všechny požadované náležitosti z faktury. Zkontrolují se veškeré 
náležitosti, které tato faktura musí obsahovat. 
 
Faktura by měla být v originále, v některých případech může být faxová nebo jiná kopie. Faktura 
musí obsahovat IČO, číslo účtu, variabilní symbol, částku a datum splatnosti. 
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Po zapsání faktury se připraví příkaz k úhradě a elektronickou poštou programem Home banking 
se odešle do peněžního ústavu ČSOB Mariánské Lázně k uhrazení. Za elektronické odeslání 
příkazu k úhradě je zodpovědná účetní DSO. 
 
Faktury s datem došlé pošty po 1. 1. kalendářního roku se zdanitelným plněním do 31. 12. 
kalendářního roku se vedou jako nezaplacené faktury minulého roku. 
 
Knihu vydaných faktur vede účetní. Seznam odeslaných faktur se zapisuje do deníku odeslaných 
faktur. Bližší náležitosti jsou uvedené v části odeslané faktury 
 
Knihu pohledávek vede účetní. 
Každoročně při inventarizaci k 31. 12. se zapisují pohledávky dlužníků a závazky. 
 
V knize se zapíše jméno, adresa, datum, druh pohledávky, závazku a počáteční pohledávky nebo 
závazek. Veškeré pohledávky, závazky se k 31. 12. podtrhnou a napíše se celkový součet. 
Pohledávky a závazky musí navazovat na inventurní soupis každoročně k 31.12.  

  Systém zpracování účetnictví 

 Nakládání s účetními doklady - Účetnictví se zpracovává programem UCR GORDIC. Název 
firmy: Gordic spol. s.r.o., Erbenova 4, Jihlava. Aktualizace tohoto programu je závislá dle 
legislativních změn. 
 
Vedení účetnictví zpracovává účetní DSO tak, aby měsíční uzávěrka byla vždy nejpozději v den, 
který stanoví Krajský úřad Karlovarského kraje, sestavy se odevzdávají emailovou poštou na 
Krajský úřad. 
Účetnictví se zpracovává dle směrnic o účetní uzávěrce a uzavírání účetních knih, které tvoří 
přílohu č. 3 směrnice. 
 
Jednotlivé doklady jsou opatřeny likvidačním dokladem DSO a podpisem předsedy, (manažera) a 
účetní, dále je označeno v záhlaví dokladu datum a číslo dokladu. Na jednotlivých výdajových 
dokladech (fakturách) je předkontační doklad, kde je uvedena částka číselně, slovy, zařazení na 
oddíl, paragraf a položku, podpis účetní, předsedy DSO, manažera a otisk razítka DSO. Vzor je 
uveden v příloze č. 4. 
 
Rozúčtování jednotlivých pohybů na výpise je zaznamenáno na předkontačních dokladech, kde je 
zapsána celá operace. 
 
Doklady jsou zařazovány chronologicky za sebou podle data a čísla výpisu z banky do pořadačů, 
podle jednotlivých měsíců. 

 
Pořadač musí obsahovat toto označení: 

� označení měsíce 
� označení příslušného roku 
� počáteční a konečné číslo výpisu – seznam dokladové řády přiložen 

 
Případné opravy v jednotlivých dokladech se zapisují na zvláštní předkontační doklad – vnitřní 
účetní doklad. 

 Účtový rozvrh 
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Účtový rozvrh DSO stanovuje účetní. Obsahuje seznam číselných řad, symbolů a zkratek 
užívaných k označení účetních dokladů pro přehlednost plnění jednotlivých plátců a rozlišení 
dokladů. Účtový rozvrh tvoří příloha č. 5 směrnice.  

 Vedení operativní evidence majetku 

DSO hospodaří s majetkem, který získává svou vlastní činností. U tohoto majetku se bude 
postupovat podle přílohy č. 6 směrnice. Majetek vede účetní v sešitě nazvaném Majetek DSO 
Mariánskolázeňsko. 

 Postup při inventarizaci majetků a závazků 

Řádná inventarizace bude prováděna v následujících termínech: 
 

U peněžních prostředků v hotovosti:   1x za rok a to k 31. 12. běžného roku  
Dokladová inventarizace: 1x za rok a to k 31. 12. běžného roku. 
Fyzická inventarizace veškerého majetku: se bude provádět každoročně vždy k 31. 12. roku 

 
DSO je povinen ověřit, zda stav majetku a závazků účetnictví odpovídá skutečnosti a to vždy k 31. 
12. běžného roku. K provedení inventarizace vydává předseda DSO příkaz, který schválí 
předsednictvo a zároveň: 

� zřizuje: hlavní inventarizační komisi popř. dílčí inventarizační komisi 
� stanoví: plán inventarizace 

 
Při inventarizaci hospodářských prostředků je nutno dodržet následující postup - pracovníci, 
kteří se budou podílet na přímém provedení inventarizace musí být proškolení vedoucím. Hlavní 
inventarizační komise o způsobu a cílech prováděných inventarizací, o kompetencích a 
odpovědnostech pracovníků dílčích inventarizačních komisích. 
Pracovníci jmenovaní v hlavní inventarizační komisi, v dílčích inventarizačních komisích a ostatní 
pracovníci, v jejichž přímé odpovědnost se inventarizovaný majetek nachází, jsou povinní zúčastnit 
se prací souvisejících s přípravou inventarizace. 
Při provádění inventarizace je nezbytné ohlásit každou odchylku od žádoucího stavu, a to 
neprodleně v průběhu probíhající inventarizace, předsedovi hlavní inventarizační komise. 

 
 
Zápis o výsledku inventarizace musí obsahovat 
 

� předmět inventarizace 
� den, k němuž byla inventura provedena 
� den zahájení a ukončení inventury 
� způsob provedení inventury (fyzický, dokladově) 
� závady, které se v průběhu inventury vyskytly 
� zjištění skutečného stavu majetku a závazků fyzickou nebo dokladovou inventurou 
� zapsání skutečných stavů v inventurních soupisech (částka, množství) 
� porovnání zjištěných skutečných stavů se stavy jednotlivých složek majetku a závazků 
� vypořádání inventarizačních rozdílů včetně provedení příslušných zápisů v účetních 

knihách 
� jména členů příslušné dílčí inventarizační komise, kteří podepíší nejen inventarizační zápis  

ale i přidělené inventarizační soupisy 
� návrhy na opatření, která by zamezila vzniku fyzických a účetních rozdílů 
� návrh na efektivní způsob likvidace zjištěných nepotřebných a nepoužitelných zásob. 
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Pracovník odpovědný za inventarizované prostředky potvrdí v protokolu, že fyzická inventura 
byla provedena za jeho účasti. Náhrady a postihy za manka a škody budou uplatněny u 
pracovníků, kteří odpovídají za svěřený úsek hospodaření podle ustanovení Zákoníku práce. 
 
Předseda DSO stanoví v příkazu termín odevzdání inventur hlavní inventarizační komisi.  
Hlavní inventarizační komise projedná výsledky inventur na schůzi předsednictva a vypracuje 
inventarizační zápis s uvedením výsledků inventury. 

 Způsob úschovy účetních dokladů 

Za řádnou úschovu účetních písemnosti je odpovědná účetní. Před uložením do archivu musí být 
účetní písemnosti zabezpečeny proti ztrátě, zničení nebo poškození. Ukládají se odděleně od 
ostatních písemností do archivu DSO. Úschova účetních písemnosti se řídí ustanovením § 31 a § 32 
zák. č. 563/91 Sb. o účetnictví ve znění pozdějších předpisů. 
Doba uschování jednotlivých dokladů je vedena v příloze č. 7 této směrnice. 

  Rozpočet 

Rozpočet je finančním plánem obce na kalendářní rok a vychází z předpokládaného objemu 
finančních prostředků, se kterými bude DSO příslušný kalendářní rok hospodařit. Pokud má DSO 
zpracován rozpočtový výhled, vychází z něho. 
 
Rozpočtový výhled 
Rozpočtový výhled je pomocným nástrojem, sestavuje se z uzavřených smluvních vztahů a 
přijatých závazků. 
 
Roční rozpočet 
Rozpočet je finančním plánem, jímž se řídí financování činností DSO. Rozpočtový rok je shodný s 
rokem kalendářním. Při zpracování ročního rozpočtu se vychází z rozpočtového výhledu. 
 
Rozpočet se sestavuje zpravidla jako vyrovnaný. Rozpočet může být schválen jako přebytkový, 
jestliže některé příjmy daného roku jsou určeny k využití až v následujících letech nebo jsou-li 
určeny ke splácení jistiny úvěrů z předchozích let. Rozpočet může být schválen jako schodkový, 
kdy schodek bude uhrazen z finančních prostředků minulých let nebo zabezpečenou půjčkou či 
úvěrem. 
 
Rozpočtový proces - vypracování rozpočtu 
návrh rozpočtu se vypracovává z rozpočtového výhledu a z rozpisu platného státního rozpočtu 
nebo rozpočtového provizoria.  
 
Návrh rozpočtu se vypracovává v třídění podle rozpočtové skladby na paragrafy a vypracovává ho 
účetní DSO, ve spolupráci s manažerem DSO. 
Návrh rozpočtu musí být zveřejněn po dobu 15 dnů před jeho projednáním. Návrh je projednán na 
zasedání Výkonné rady DSO. 
Schválený rozpočet je pro DSO závazný. 
 
Rozpočtové provizorium 
není-li rozpočet schválen před 1. lednem, řídí se jeho rozpočtové hospodaření v době do schválení 
rozpočtu pravidly rozpočtového provizoria. 
 
Rozpis rozpočtu 
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po schválení rozpočtu na zasedání představenstva DSO se neprodleně provede rozpis na položky, 
které odpovídají platné rozpočtové skladbě. 
 
Vnitřní řídící finanční kontrola rozpočtu 
DSO zajišťuje výkon finanční kontroly podle zákona č.320/2001Sb.  
Průběžnou vnitřní řídící finanční kontrolu rozpočtu vypracovává účetní a správce rozpočtu během 
rozpočtového roku. Rozbor hospodaření a rozpočtové změny vypracovává účetní a předkládá ho 
ke schválení představenstvu. Změny rozpočtu - rozpočet může být po jeho schválení změněn 
z důvodů 
 

a) změny v organizaci hospodářství financovaného rozpočtem (organizační změny) 
b) změny právních předpisů ovlivňujících výši rozpočtovaných příjmů a výdajů 
c) změny objektivně působících skutečností ovlivňujících plnění rozpočtu příjmů či výdajů 

 
Rozpočtová opatření 
evidují se podle časové posloupnosti 

a) změnu hlavního ukazatele schvaluje valná hromada. 
b) změnu mezi položkami v rámci hlavního ukazatele schvaluje předseda výkonné rady 

 
Závěrečný účet 
Po skončení kalendářního roku se údaje o ročním hospodaření DSO souhrnně zpracovávají do 
závěrečného účtu. V závěrečném účtu jsou obsaženy údaje o plnění rozpočtu příjmů a výdajů 
v plném členění podle rozpočtové skladby v tak podrobném členění a obsahu, aby bylo možné 
zhodnotit finanční hospodaření DSO a hospodaření s jeho majetkem (účetní sestava FIN 2-12).  
Součástí závěrečného účtu je zpráva o výsledku hospodaření. DSO je povinna požádat Krajský úřad 
do 30. 6. o přezkoumání hospodaření. 
Návrh závěrečného účtu je zveřejněn 15 dní před jeho projednáním. 

 Financování Mariánskolázeňska 
 

 Běžná činnost 

Spolupráce obcí při svém rozvoji mezi sebou či s jinými subjekty vede k synergickým efektům v 
řadě oblastí. Dochází ke sdílení zkušeností, technické spolupráci a v neposlední řadě ke sdružování 
prostředků a ekonomickým úsporám. Ekonomická stránka spolupráce se prolíná všemi formami 
spolupráce, i když obvykle nebývá prvotní příčinou započetí spolupráce.  
 
Při procesu spolupráce je nutné financovat běžné náklady společné činnosti a dále náklady společně 
realizovaných aktivit. Pro udržení funkčnosti spolupráce je nezbytné zformulování finanční 
strategie partnerství (tj. stanovení přístupů k získávání finančních prostředků a k jejich alokaci), 
která bude provázána s konkrétní náplní činnosti. 
 
Finanční strategie partnerství musí v první fázi řešit otázku nákladů, které vznikají při realizaci 
partnerství, jejich úhradu a způsob získávání finančních zdrojů pro realizaci partnerství. 

 

Financování běžné činnosti Svazku obcí je založeno na třech zdrojích 
 

1. Příspěvky členských obcí  
Výši, způsob a termín úhrady členských příspěvků schvaluje Valná hromada. Viz. Stanovy 
§ 17 Členské příspěvky. Stávající model je založen na principu fixní a variabilní části 
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příspěvku a také na základě principu solidarity. Fixní část platí všichni členové Svazku ve 
stejné výši, variabilní je dle počtu obyvatel. Princip solidarity je obsažen ve faktu, že větší 
obce platí vyšší příspěvky, i když poměr práce pro jednotlivé členy je často zcela opačný – 
Svazek více pomáhá menším obcím. 
  
2. Podpora Karlovarského kraje 
Karlovarský kraj systematicky podporuje činnost manažerů mikroregionů v závislosti na 
dosažených výsledcích.  
 
3. Odměny za zpracování žádostí pro členské obce Svazku 
Odměny za zpracování žádostí pro členské obce Svazku používá se v případě, že jsou 
náklady uznatelné v rámci příslušného programu. 

 Společné projekty 

4. Příspěvky členských obcí ke konkrétnímu projektu 
Na předem vybrané a schválené projekty obce přispívají dle předem dohodnutého klíče, 
který se liší projekt od projektu. Obvykle se rozdělují akce na konkrétním správním území 
(financuje konkrétní obec) a akce společné, které nelze přesně specifikovat jsou financovány 
ze společného rozpočtu.  
 
5. Zůstatek hospodaření minulých let 
Na předem vybrané a schválené projekty se využívá zůstatek hospodaření minulých let 

 

 Kontrolní systém 
 

 Vnitřní kontrolní systém 

Všechny účetní doklady je nutno kontrolovat: 
 

� z hlediska věcného - provádí účetní, manažer DSO 
spočívá v ověření správnosti všech údajů účetního dokladu včetně přezkoušení jeho početní správnosti, zda 

údaje účetních dokladů ověřující provedení hospodářských operací odpovídají provedeným pracím, zda údaje 
o cenách, tarifech, sazbách a jiné číselné údaje jsou správné, zda materiál nebo majetek došel a byl převzat, 
zda všechny účetní doklady mají rozpisy a přílohu a jsou početně správné 

� z hlediska přípustnosti – provádí předseda 
� z hlediska formální – účetní (ekonom) 

 Vnější kontrolní systém 

 

Vnější kontrolní systém zajišťuje dozorčí rada 
 
Dozorčí rada má tři členy, ze kterých na své ustavující schůzi volí předsedu dozorčí rady. V 
případě, že počet členů Svazku je nižší než devět, dozorčí rada se nevolí a její funkci zastává revizor. 
 
Dozorčí rada (revizor) má právo nahlížet do všech písemností Svazku a účastnit se jednání zástupců 
Svazku se třetími osobami. Ve své práci je dozorčí rada (revizor) podřízena výhradně Valné 
hromadě. 
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Člen dozorčí rady (revizor) nemůže být členem výkonné rady. 
 
Do působnosti dozorčí rady (revizora) patří: 
sledování a kontrola veškeré činnosti Svazku zejména s důrazem na hospodaření, účelné 
vynakládání prostředků a ochrany majetku ve vlastnictví Svazku, jednou ročně předložení zprávy o 
kontrole, projednávání stížností členů. 
 
Předseda dozorčí rady (revizor) musí být zván na všechna jednání výkonné rady a má právo 
účastnit se zasedání výkonné rady s hlasem poradním. 
 
Kontrolní činností dozorčí rady (revizora) nejsou dotčena práva občanů obcí sdružených ve Svazku 
(§ 52 zákona číslo 128/2000 Sb., v platném znění). 

 Monitorování 
 
Monitoring je pravidelné sledování a zaznamenávání činnosti prováděné v projektech. Je to proces 
stále shromažďování informací o všech aspektech projektu. Na rozdíl od evaluace se monitorování 
zaměřeje zejména na finanční aspekty realizovaných projektů. 
 
Monitorování zajišťují manažeři Svazku průběžně. Výsledek monitorování je předkládán průběžně 
dalším orgánům Svazku, minimálně jednou ročně Valné hromadě Svazku, obvykle ve formě 
tabulky opatřené komentářem. 

 Evaluace 
 
Evaluaci činnosti Svazku zajišťuje Valná hromada. Výsledek evaluace je v roční periodicitě 
zaznamenán ve Výroční zprávě.  
 
Evaluace činnosti Svazku zejména má sloužit zejména praktickým účelům a týká se tedy 
konkrétních procesů a Svazku jako instituce. V průběhu evaluace dochází zejména je slovnímu 
popisu procesů, kvalitativních změn a cílů. 
Nástroje evaluace: 
 

Autoevaluace (interní) 
Autoevaluace provádí průběžně manažeři svazku a její výsledky případně předkládají 
orgánům Svazku ke schválení.  
 
Externí evaluace  
Externí evaluaci provádí nezávislý subjekt na žádost výkonné rady nebo valné hromady 
svazku. Externí evaluace se provádí jednou ročně nebo dle potřeby. Klíčovým momentem 
evaluace je zajištění nestranného a věcného zhodnocení. 

 Související dokumenty: 
 

1. Smlouva o vytvoření dobrovolného svazku obcí „Mariánskolázeňsko“ ze dne 26. 11. 2003 
2. Potvrzení o registraci zájmového sdružení právnických osob, registrační číslo 43/2003 ze 

dne 3. ledna 2011 
3. STANOVY DOBROVOLNÉHO SVAZKU OBCÍ MARIÁNSKOLÁZEŇSKO ze dne 1. 

1. 2011 
4. Vnitřní organizační směrnice ze dne17. 12. 2008 a platí od 1. 9. 2008. 
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Zdroje dat 
 

1. Integrovaná rozvojová strategie venkovských regionů Chebska. (březen 2005, vedoucí 
projektu a autorského kolektivu: Petr Mlejnek) 

2. Koncepce rozvoje česko-bavorské a česko-saské příhraniční oblasti 
3. PROBLÉMY MIKROREGIONŮ PŘI TVORBĚ SPOLEČNÝCH PROJEKTŮ 

Výzkumný úkol WB-09-05 Ministerstva pro místní rozvoj ČR v rámci programu „Výzkum 
pro potřeby regionů“ 

4. Program rozvoje cestovního ruchu v Karlovarském kraji 
5. Program rozvoje cyklodopravy v Karlovarském kraji 
6. Program rozvoje Karlovarského kraje 2007 – 2013 - Socioekonomická analýza, 11. května 

2007 
7. Strategická studie rozvoje mikroregionu Chebská pánev 
8. Strategický plán Leader (2007) – MAS 21, o.p.s. 
9. Strategický plán Leader na období 2007 – 2013. Studie místní rozvojové strategie pro „MAS 

21“, únor 2006, facilitátor a zpracovatel: Delpha Agency, s.r.o., Kolová 194, 360 01 Karlovy 
Vary 

10. Strategický plán mikroregionu, Perlín, R., Bičík, I. metodická příručka pro zájemce o 
strategické plánování ve venkovských mikroregionech a obcích. Univerzita Karlova, Praha: 
2006, s. 54. 

11. Strategie rozvoje hospodářské konkurenceschopnosti Karlovarského kraje, zpracovatel: 
Berman Group, 2007 

12. Strategie rozvoje Města Aš do r. 2010 
13. Strategie rozvoje mikroregionu Ašsko 
14. Urbanistická studie vedlejší rozvojové osy karlovarského kraje, Zpracovatel: sdružení M 

PROJEKT – Cheb, MARKANT – Mariánské Lázně, Edip – Liberec  
15. Územně plánovací podklady a územně plánovací dokumenty jednotlivých měst a obcí 
16. Zásady rozvoje sociálních služeb v Karlovarském kraji pro období let 2007-2017. schválené 

Zastupitelstvem KK usnesením č. ZK 138/07/06 ze dne 13. 7. 2006 
17. Program rozvoje venkova ČR na období 2007 – 2013, MZe ČR, VÚZE Praha, Praha, 

květen 2007 
18. Strategie regionálního rozvoje České republiky MMR ČR, Praha květen 2006 
19. Prostorový rozvoj a plánování jako společné téma regionální politiky, územního plánování 

a evropské integrace, Sborník ze semináře, MMR ČR a VŠE Praha, Praha 15. 6. 2006 
 

� 
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Jednotlivé obce Svazku  
Poznámka: doloženy související dokumenty, které vzn ikly v rámci kulatých 
stol ů (byly již sou částí monitorovacích hlášení) 
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STRATEGICKÝ ROZVOJOVÝ 
DOKUMENT OBCE DRMOUL 

 
2008 - 2013 

 
 

Tento dokument byl aktualizován v rámci projektu Budování kapacity pro 
místní rozvoj Mariánskolázeňska (CZ.1.09/2.1.00/11.00059) 
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Charakteristika obce Drmoul 
 

Základní údaje 

rozloha: 638 ha 

počet domů: 263 

počet obyvatel: 913 (z toho do 18 let: 192, do 60 let: 541, nad 60 let: 180) 

průměrný věk obyvatel: 39,07 

 

Charakter zástavby 

V obci se nachází pouze rodinné domky, starší zástavba a zemědělská vesnická obydlí jsou 

přestavována tak, aby vyhovovala současným potřebám obyvatel, rozvíjí se výstavba nových 

domů.  

 

Dopravní obslužnost 

Drmoul leží na silnici 1. třídy spojující města Cheb a Plzeň. Spojení s Mariánskými Lázněmi 

a obcí Tři Sekery vede silnicemi 3. třídy. Potřebám občanů vyhovuje stávající autobusová 

doprava. Ostatní komunikace na území obce jsou místní a účelové. 

 

Pracovní příležitosti 

Údaje o dojíždění zaznamenané v ÚP prokazují, že téměř 90 % ekonomicky aktivních 

obyvatel dojíždí  

za prací a to převážně do Mariánských Lázní. Je to způsobeno úbytkem pracovních sil v 

zemědělství  

a potřebou pracovních sil v Mar. Lázních. Pracovních příležitostí v obci je asi pro 40 osob a 

jsou poskytovány na obecním úřadu, ve školství, Správě lesů Drmoul, u soukromých 

podnikatelů a živnostníků. 

 

Převažující ráz krajiny 

Obec leží na samém okraji pohoří Český les na Plánské plošině výběžku Tachovské brázdy ve 

výšce 650 m nad mořem, 2 km jihozápadně od Mariánských Lázní. Na území obce se nalézá 

řada menších rybníků a potoky Štolní, Drmoulský, Svatovítský a Kosí. 

 

Postavení obce v rámci vyšších územních celků 
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Území obce je součástí území správního obvodu obce s rozšířenou působností Mariánské 

Lázně, je součástí okresu Cheb a vyššího územního samosprávného celku Karlovarský kraj, 

který je součástí regionu NUTS II Severozápad. 

 Obec Drmoul se snaží o spolupráci s okolními obcemi, je členem mikroregionu 

Mariánskolázeňsko, SMO ČR. 
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SWOT   analýza 
 
 

 
Kvalita života (obyvatelstvo, vzdělanost, školství, kultura, sport a volný čas) 
 
SILNÉ STRÁNKY SLABÉ STRÁNKY 

• Bohatá spolková činnost  • Nenaplněná kapacita ZŠ 

• Historie obce • Nepřítomnost tělocvičny 

• Růst počtu obyvatel  • V současnosti nízká kapacita MŠ 

• Přítomnost ZŠ a MŠ • Nedostatečný venkovní prostor u MŠ 

• Sportovní areál  

• Dětské hřiště  

  

PŘÍLEŽITOSTI OHROŽENÍ 

• Získávání dotací  

• Populační růst spojený s výstavbou 

• Dojíždění obyvatel za kulturou a 

vzděláváním do Mar. Lázní 

• Postupná změna věkové struktury 

obyvatelstva - mládnutí 

• Potřeba rekonstrukce a modernizace 

kulturního domu 

• Zvýšení úrovně společenského a 

kulturního života v obci v důsledku 

efektivnější spolupráce 

 

• Zázemí města Mariánské Lázně  

 

 

 

 

 

Fyzické a životní prostředí, bezpečnost 

 

SILNÉ STRÁNKY SLABÉ STRÁNKY 

• Vzhledově atraktivní obec • Průjezdová komunikace 1. třídy 

• Nová výstavba • Nepřítomnost centrálního vytápění 

• Kvalitní životní prostředí 

• Neexistence ekologických zátěží 

• Zeleň v obci 

• Nedostatečná bezbariérová dostupnost 

objektů občanské vybavenosti 

• Nízká trestná činnost  

• Naučná stezka  

• Rozhledna  
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PŘÍLEŽITOSTI OHROŽENÍ 

• Plánovaná výstavba obchvatu obce 

• Získávání dotací 

• Časová prodleva zahájení výstavby 

obchvatu obce 

• Výsadba zeleně  

• Zalesňování na katastru obce  

  
 

Doprava, infrastruktura a cestovní ruch  
 

SILNÉ STRÁNKY SLABÉ STRÁNKY 

• Veřejná hromadná doprava  

• Dostatek ploch pro výstavbu RD 

• Vybudovaná kanalizace, plynovod, 

vodovod 

• Existence cyklostezky 

• Napojení obce na stávající cyklistické 

trasy  

• Turisticky atraktivní místo 

• Přetížená průjezdová komunikace v 

obci 

• Nepřítomnost obchvatu 

• Nízká kvalita některých místních 

komunikací 

• Kapacita a kvalita služeb pro 

návštěvníky 

  

PŘÍLEŽITOSTI OHROŽENÍ 

• Dostupnost MHD Mariánské Lázně • Problémy veřejných financí - hrozba 

opoždění výstavby obchvatu 

• Možnost omezování veřejné 

autobusové dopravy 
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Hlavní cíle strategického plánu obce se zaměřují na: 

• podporu a zlepšení sociální, vzdělávací a kulturní infrastruktury, která zvýší jeho 

atraktivitu pro trvalé bydlení a přispějí ke stabilizaci jeho obyvatelstva v dlouhodobém 

výhledu 

• vytváření zdravého životního prostředí ve všech oblastech - čistotu vody, půdy, 

šetrnou lesní výrobu, čistotu ovzduší, ekologickou likvidaci odpadů, revitalizaci 

krajiny, památek a přírodních hodnot tohoto území 

• podporu cestovního ruchu pro větší návštěvnost obce a jejího okolí. 

• vytváření organizačních a ekonomických podmínek k podpoře součinnosti obyvatel a 

samosprávy obce  

• udržování přírodních a kulturních hodnot 

 

Rozvojové dokumenty obce 
 

• zpracování nového územního plánu obce 

• Rozvojový plán zeleně obce Drmoul 
• Strategický rozvojový dokument obce Drmoul 

 
Závěr 

 
• otevřený plánovací materiál obce 
• projednání dokumentu: 

Zastupitelstvo Obce Drmoul projednalo a schválilo Strategický  
rozvojový dokument obce Drmoul na 13. veřejném zasedání konaném 
dne 19. 12. 2007, usnesením č. 148/2007/13. 
Kulatý stůl v rámci projektu Budování kapacity pro místní rozvoj 
Mariánskolázeňska (CZ.1.09/2.1.00/11.00059), který se konal dne 2. 2. 
2011 od 17:00 v Hasičské zbrojnici 
Aktualizace byla schválena dne dne 27. 4. 2011 usnesením č. 99/2011/5. 

 
 
 
 
V Drmoulu 27. 4. 2011   
 
 
 
        Mgr. Vladislava Chalupková 
        Starostka obce 
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Indikativní seznam plánovaných akcí 

 

Školství 
 

• stavební úpravy budov 
o výměna vchodových dveří do zahrady 
o rekonstrukce topné soustavy (rozvody, radiátory)  
o oprava podlah, položení nové krytiny  
o zateplení budovy 
o odvětrání sklepních prostor, vnitřní sanační omítky 
o vybavení tříd 
o zvýšení kapacity MŠ 

 
Kultura 

 
• pořádání různých kulturních akcí (plesy, zábavy, vítání občánků, divadelní 

představení, představení pro děti, výstavy, přednášky, vystoupení různých souborů, 
koncerty) v kulturním domě 

• přestavba kulturního domu na multifunkční zařízení - zlepšení dostupnosti různých 
služeb pro občany 

• využití KD jako multifunkčního zařízení - obecní úřad, obecní knihovna s veřejným 
internetem, pošta, infocentrum, zázemí pro spolky  
 

Významné stavby, památky, kulturní dědictví obce 
 

• obnovení zaniklé vesnice Cech sv. Víta 
• peče o Židovský hřbitov, dobudování značení 

 
Veřejné osvětlení 

 
• doplnění a obnova VO v jednotlivých lokalitách 
• osvětlení cyklostezky Hamrníky - Drmoul 

 
Obecní zeleň 

 
• postupná realizace regenerace zeleně vycházející z Rozvojového plánu zeleně obce 

Drmoul v jednotlivých lokalitách 
• revitalizace vodních nádrží  

 
Podpora spolků 
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• Hasičská zbrojnice 

o osazení zpětné klapky na kanalizační vyústění 
o obvodová drenáž 
o postupná výměna oken a dveří  
o dobudování WC a šatny 

 
• Sdružení místních rybářů Sumeček 

o zateplení budovy 
o  

• Sportovní areál 
o zpevnění povrchu parkoviště a přístupové cesty 
o obnova hřiště a vybudování umělého povrchu na nohejbalovém hřišti 
o zateplení budov na hřišti 
o obnova klubovny 

 

• Dětské hřiště 
o osazení venkovní sítě 

 
V rámci kulturního a sportovního vyžití obyvatel obce nadále podporovat činnost 
místních spolků: TJ Sokol Drmoul, Sdružení místních rybářů Sumeček, Klub žen, Sbor 
dobrovolných hasičů, Sdružení zdravotně postižených a důchodců, Myslivecké sdružení 
Hubertus se budeme snažit stále podporovat v jejich činnosti.  
V rámci potřeb finančně podporovat a vytvářet podmínky pro seberealizaci členů. 
 

Dopravní infrastruktura 
 

• postupná obnova místních komunikací   
• projektová dokumentace pro rekonstrukce místních komunikací výstavba přechodu 

pro chodce 
• Odvodnění přístupové cesty na Panském vrchu 
• Zpřístupnění židovského hřbitova 

• Zastávka Panský vrch 
• Obnova odvodňovacích žlabů 

• PD rekonstrukce VO Sekerská 
• Odvodnění Plzeňská, Sekerská 
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Práce na tomto dokumentu byly uskutečněny v rámci projektu Budování kapacity pro místní rozvoj 
Mariánskolázeňska (CZ.1.09/2.1.00/11.00059), který byl podpořen v rámci Regionálního operačního 

programu Severozápad pro období 2007 – 13. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Program obnovy venkova Obce Stará Voda 
první zmínka o obci 1380 

 
Základní strategický rozvojový dokument obce 

 
 

Pracovní verze 10. 4. 2010 
 
 
 

aktualizace duben 2010¨ 
Schváleno zastupitelstvem obce  
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 Poloha obce a vymezení území 

Správní území obce Stará Voda tvo ří vlastní obec Stará Voda s částmi Stará 
Voda, Sekerské Chalupy a Vysoká.  

Správní území je relativn ě rozsáhlé - 5 403 ha, nebo ť je tvo ří 6 katastrálních 
území:  

Háj u Staré vody  

Jedlová u Staré vody  

Slatina u Staré Vody  

Nové Mohelno   

Stará Voda u Mariánských Lázní  

Vysoká u Staré Vody  
Vlastní obec Stará Voda leží 8 km severozápadně od Mariánských Lázní a 2,5 km jihozápadně od 
Lázní Kynžvart v nadmořské výšce 600 m. n.m. Správní území zasahuje severovýchodní částí 
CHKO Slavkovský les a jihozápadní a jihovýchodní částí leží v přírodním parku Český les. V  
území pramení Kosový potok.  
Již ve starších listinách se uvádí obec Stará Voda jako významnější sídlo na panství Kynžvartu. 
Například již v roce 1448 poskytl Heinrich II. z Plavna obcím na kynžvartském panství svobodné 
dědičné právo pro příbuzenstva a sousedy. Obec vznikala jako silnicovka na dopravní trase Plzeň – 
Cheb. Kdysi tudy vedla zemská stezka, později zemská silnice, pak Císařská silnice, erární Říšská 
silnice, dnes je to silnice I. třídy číslo I/21, ze které vychází ve Velké Hleďsebi silnice číslo I/24 přes 
Mariánské Lázně do Karlových Varů.  
 

 
 
Obec leží mezi dvěma pohořími, mezi Českým lesem na jihozápadě a Slavkovským lesem na 
severovýchodě. Vršky v okolí tvoří východní výběžky hory Dyleň 940 m n.m. Na západě směrem 
k Dolnímu Žandovu se zvedá Chebský vršek 635 m n.m., směrem k Sekerským Chalupám je 
nevýrazná Husí výšina 627 m.n.m., poválečnými českými topografy přejmenovaná jako „Na 
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vrších“. V místech severně nad Sekerskými Chalupami je rovněž nevýrazná výšinka Pozorka 626 m 
n.m. a směrem k zámku Kynžvartu je nízký Kamenný vršek 616 m n.m. 
Celá oblast Staré Vody je pahorkatina, kde převládají horniny rula a žula (granit). Z minerálů se 
nalézá mezi Vysokou a Starou Vodou andalusit (podobně jako na Dyleni) a fibrolit. Červený 
ortoklas nalezneme spíše u Dolního Žandova, Kynžvartu a Úbočí. Křemen se těžil na Kamenném 
vršku.   
 
Orná půda má vlastnosti zčásti chudé jílovité půdy, zčásti písečné. Ornice není hlubší než 13 cm a 
pod ní je písek či žula. Stará Voda leží na rozvodí, kde se v severozápadní části katastru odvádějí 
vody do Ohře, z ostatní oblasti sbírá vody Kosí potok, tekoucí dále do Mže, Berounky a Vltavy. 
Obcí protéká Starý čili Bahnitý potok (dřívější názvy: Wiesbach, Sauerwiesenbach, Dorfbach, 
Kothüllbach, Altbach). 
 
Stará Voda měla v obci tři obecní  rybníčky k účelům hašení. Přímo na hranici katastru obce jsou 
rybníky: Písečný rybník, Husí rybník, Dvojhrázný a Pastevní rybník, které však jsou již 
kynžvartské. Patřily k zámku Kynžvart a sloužily k chovu ryb. Východně Staré Vody v blízkosti 
soutoku Starého potoka a pravostranného přítoku Lučního potoka (dnes meliorováno) vyvěrala na 
louce chutná kyselka, kterou popsal Miroslav Dovolil (1956) 
 
Sekerské Chalupy – se nachází nalevo od silnice I. třídy (Plzeň - Cheb) ve směru na Cheb cca 6 km 
západně od Mariánských Lázní a 2,5 km jihovýchodně od obce Stará Voda, k níž administrativně 
patří. Sekerské Chalupy (600 m n.m.) leží na silnici Stará Voda - Krásné - Tři Sekery a silnice tu 
překračuje Kosí potok.  
 
Vysoká se nachází  11 km západně od Mariánských Lázní, 4 km východně od hranice České 
republiky s Německem (Bavorsko). V blízkosti Vysoké  ležící vrch DYLEŇ (939 m n.m.)  
K obci VYSOKÁ  patřily samoty KOČOVSKÝ DVŮR a MLÝN,  Poustka (Oedhäuser) a samota 
Bruckerhaus. Po druhé sv. válce bylo původní německé obyvatelstvo odsunuto.  
 
Katastrální území Slatina u Staré Vody, Háj u Staré Vody, Jedlová u Staré vody a Nové Mohelno 
byly dříve poměrně velkými vesnicemi, které však tvořili z 99% obyvatelé německé národnosti   
konci druhé Po konci 2. sv. války bylo německé obyvatelstvo odsunuto a vesnice vysídleny. Území 
se stalo hraničním pásmem a bylo 40 let nepřístupné.   
 
Háj u Staré Vody a Jedlová jsou dnes pouze rekreačními „osadami“ s chatami, jsou vyhledávány pro 
svou přírodu a klidné umístění. 
 
Ve správním území obce vyvěrá několik kyselek, nejvýznamnější je Jedlová. Pramen v Jedlové 
vyvěrá 500 metrů po silnici jižně od Staré Vody v blízkosti Kosího potoka. Kyselka vyvěrá v těsné 
blízkosti Kosího potoka, dokonce o 25 cm níže než je hladina potoka, takže hrozí podezření, že 
dochází k ředění vodou z potoka. 
 

 Dopravní dostupnost 

 
Silnice 
Hlavní Chebská silnice. Tato dříve erární říšská silnice (Reichsstraße, do té doby Císařská silnice - 
Kaiserstraße) Plzeň-Cheb byla budována na hejtmanství Planá, kam patřil i Kynžvart, v letech 1817-
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1826. Délka okresních silnic na okrese Kynžvart (1896) byla 49,27 km a náklady údržby silnic 
činily 3618 zlatých, při čemž bylo vybráno na silnicích mýta 1027 zlatých.   
Dnes je tzv. Chebská silnice velmi přetížena frekventovanou autodopravou. Stala se totiž 
obousměrnou spojnicí z Chebu a od chebských hraničních přechodů s Bavorskem s dálnicí 
Rozvadov – Plzeň – Praha. Situace nabyla hrozivého rázu, počet dopravních nehod rostl a proto 
byla v dubnu 2000 předložena studie přeložky silnice I/21 Velká Hleďsebe – Planá, která se 
postupně rozpracovala do dalších stupňů projektové dokumentace. 
V roce 2009 byla zahájena stavba obchvatu Velké Hleďsebe a postupně by měly navazovat další 
úseky realizace. Podle tohoto návrhu by se tato přeložka silnice odkláněla z Chebské silnice před 
koupalištěm RIVIEROU a běžela mimo obce Hleďsebe, Drmoul, Trstěnice, Chodová Planá do 
Plané a odtud po další přeložce ve směru Bor u Tachova na dálnici Rozvadov - Plzeň.  
Situace s obchvatem Staré Vody je ve stádiu EIA - zpracování dokumentace s vyjádřením dotčených 
orgánů. 
Stará Voda je spojena okresními silnicemi II. a III. třídy se Třemi Sekerami, s Vysokou a Lázněmi 
Kynžvart. 
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Železnice 
Správní území obce Stará Voda protíná železniční trať Mariánské Lázně – Cheb, které byla stavěna 
v letech 1868 - 1872 jako železniční trať císaře Františka Josefa z Vídně do Chebu. Trať byla 
otevřena 28. ledna 1872. 
Nádraží mělo zprvu dvojjméno „Königswart – Sangerberg“ (Kynžvart - Prameny), přestože leželo 
na správním území Staré Vody. Když bylo zrušeno druhé jméno Sangerberg, nádraží dostalo nový 
název „Lázně Kynžvart“ (Bad Königswart). Od té doby je to oficiální název nádraží i přes protesty 
tehdejších představitelů obce.  
 
Pěší a cyklodoprava 
 
Území spravované obcí Stará Voda, ležící na hranici s Bavorskem tvoří z velké většiny lesy 
s mnoha komunikacemi, vhodnými pro pěší i cyklistickou turistiku. Prochází tudy jak místní tak i 
mezinárodní cyklotrasy. Po bývalé signálce vede značená trasa ICT (Iron Curtain Trail), které se 
má stát 13. mezinárodní trasou Evropské sítě Euro Velo, a již nyní se stává oblíbenou trasou pro 
horskou cyklistiku. Vede tudy národní značená cyklistická magistrála (č.36) Český les – Krušné 
hory, která propojuje obce Háj –Vysoká – H. Žandov. Z regionálních tras prochází přes vlastní 
obec Stará Voda cyklotrasa č.361, spojující tepelský klášter, M. Lázně a Mariinu Loretu u 
Hrozňatova a napojuje se na páteřní cyklotrasu Karlovarského kraje - Ohře. V minulém roce zde 
také vznikly další cyklotrasy místního významu. Je to trasa č. 2135 (Krásno – Prameny – L. 
Kynžvart – St. Voda – Slatina), trasa č.2137 (M. Lázně – Drmoul – T. Sekery – Slatina – Mohelno) a 
trasa č. 2023 (Mohelno – D. Žandov – Lazy). 
Z turistických tras tudy vede zelená, která spojuje Starou Vodu s vrcholem  hory Dyleň, podél 
hranice vede červená trasa přes turisticky atraktivní Střed Evropy a žlutá pak z Dyleně do D. 
Žandova. 

 Osídlení a demografický vývoj 

 
Johann Gottwfried SOMMER (1846)  uvádí STAROU VODU jako ves kynžvartského panství, 
ležící na Chebské silnici a na jednom potoce, se 105 domy a 727 obyvateli a  s jedním formanským 
zájezdním hostincem. Roku 1869 měla obec Stará Voda i se Sekerskými Chalupami 146 stavení a 
1018 obyvatel, v roce 1900 174 domů a 1076 obyvatel. Roku 1910 bylo 191 domů a 1125 obyvatel; 
po válce - roku 1921 bylo 199 domů a 1122 obyvatel, v roce 1930 bylo 217 domů a 1112 obyvatel.  
Po válce (1946) měla obec 171 domů a 222 domácností, celkem 688 obyvatel, z toho 308 mužů a 380 
žen. 
Největší úbytek obyvatel je patrný po druhé světové válce, kdy došlo k odsunu obyvatel německé 
národnosti. Oblast pak byla „uměle“  zasídlována (dle sčítání lidu z r. 2001 tvoří 10,5% obyvatel 
slovenská národnost), a navíc v bezprostřední blízkosti hraničního pásma. Výsledkem je 
obyvatelstvo bez tradic a vztahu k vesnici, s čímž se Stará Voda potýká dosud. Počet obyvatel je 
v současné době stabilní. 
 

Sčítání v roce počet obyvatel 
1869 2 564 
1880 2 683 
1890 2 458 
1900 2 404 
1910 2 387 
1921 2 382 
1930 2 293 
1950 671 
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1961 637 
1970 504 
1980 397 
1991 350 
2001 444 

Zdroj: http://vdb.czso.cz/vdbvo/tabdetail.jsp?cislotab=DEM_HLOB1.96&vo=tabulka  
Počet obyvatel v tabulce je přepočtený na současný stav správního území 

 
Vývoj v posledních letech udává následující tabulka 
 

Rok počet obyvatel 
2002 443 
2003 453 
2004 459 
2005 471 
2006 476 
2007 455 
2008 474 
2009 492 

Zdroj: vlastní evidence obce 

 Život v obci 

 
Na život ě v obci se podílí také  

ZŠ a MŠ Stará Voda  

TJ Sokol Stará Voda  

Sbor dobrovolných hasi čů 

 

Pravideln ě se v obci konají následující akce:  

Maškarní karneval  

Pálení čarodějnic a stav ění máje  

Akce ke dni matek  

Den dětí 

Hasičská sout ěž Svatý Floriánek  

Mše ve zřícenin ě kostela ve Vysoké  

Turnaj v malé kopané o pohár starosty  

Mše v kapli sv.Anny Stará Voda  

Drakiáda  

Vystoupení žák ů školy v UPS Mar. Lázn ě 

Mikulášská a váno ční besídka  

Rozsvícení váno čního stromu  
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Anenská letní slavnost  

Obecní knihovna  (p ůjčování knih ve st ředu od 13.00 do 17.00)  
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SWOT analýza  

 

S – Silné stránky  W – Slabé stránky (Problémy)  

Atraktivní vyvážená a zachovalá 
příroda  

Vývěry minerálních pramen ů 

Dobrá individuální dopravní 
dostupnost  

Výhodná poloha na hlavní silni ční a 
železni ční trase  

Velký katastr  

Výhodná p říhrani ční poloha obce v 
blízkosti evropské dopravní sít ě 

Existence a činnost dobrovolných 
spolk ů (hasi či, fotbalisté…)  

Dostate čná kapacita školky a školy  

Aktivní základní a mate řská škola v 
obci  

 

Odliv mladých lidí z obce  

Nedostate čné prostory pro spolkový 
život  

Velké vzdálenosti mezi jednotlivými 
sídly a s tím spojené vysoké náklady 
s budování a správou liniových 
staveb  

Nedostate čná vybavenost obce 
službami  

Neexistence p řirozeného centra obce  

Podnikatelé se sídlem mimo obec  

Málo turisticky významných atraktivit  

Vysoká zát ěž obce individuální 
automobilovou dopravou  

Nízký vztah obyvatel ke své obci  

Vysoká obm ěna obyvatelstva a 
nepříznivý demografický vývoj  

Nedostate čný spolkový život  

Nedostate čná dopravní obslužnost 
okolních osad a p řilehlých obcí  

Výskyt a rozši řování invazních rostlin  

Nedostate čná činnost dobrovolných 
spolk ů (hasi či, fotbalisté…)  

Zátěž budovaným obchvatem obce  

Nízká kvalita sportovního h řiště 

O – Příležitosti (Možnosti)  T – Hrozby  

Obchvat obce  

Zvýšení atraktivity obce pro 
individuální bydlení (zele ň, uložení 
kabelů pod zem)  

Zvýšení atraktivity obce soukromé 
podnikatele  

Realizace obchvatu obce  

Zvýšení hustoty zástavby  

rozvoj p řeshrani ční spolupráce  

Nezájem obyvatel o chod obce  

Přestěhování výroby EUTIT do jiného 
místa  

Odliv obyvatelstva z obce  

Úpadek zem ědělství a venkova  

Nárůst sociáln ě patologických jev ů ve 
spole čnosti  

Nerealizace obchvatu obce  
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Využití dotací pro rozvojové projekty  

Existence inženýrských sítí pro další 
rozvoj  

Možnost uplatn ění projekt ů pro 
zlepšení infrastruktury v rámci 
dota čních program ů 

Zprovozn ění nové budovy obecního 
úřadu jako nového spole čenského 
centra obce  

využívání OÚ a školy pro kulturní 
účely, pro d ětskou sportovní a 
zájmovou odpolední činnost  

Zvýšení vztahu obyvatel ke své obci 
prost řednictvím kulturních a 
spole čenských akcí v obci  

Vybudování sportovního zázemí a 
zázemí pro volný čas 

Zlepšení dopravní obslužnosti  

Využitelnost venkovského prostoru 
pro rekreaci a cestovní ruch  

Dostatek volných ploch pro investice  

Útlum zem ědělské činnosti  

Ukončení činnosti základní či 
mateřské školy z d ůvodu nízkého 
počtu obyvatel  

Ukončení činnosti sportovních klub ů 
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 Návrh opatření na základě SWOT analýzy 

 
I. Podpora obnovy veřejných prostranství, komunikací a související infrastruktury 

 
II. Podpora obnovy sportovního zařízení v obci 

 
III. Podpora kulturního, spolkového a sportovního života v obci 

 
IV. Podpora činnosti základní a mateřské školy v obci 
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 Použité zdroje: 

http://www.hamelika.cz (Děkujeme za poskytnuté texty panu Zdeňku Buchtelemu a Ing. Richardu 
Švandrlíkovi) 

Ostatní odkazy jsou uvedeny v textu 
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Přílohy: 

Indikativní seznam plánovaných akcí 
Souhrnné informace 
Technická vybavenost obce 
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Příloha č. 1.: Indikativní seznam plánovaných akcí  

 
 
1) Splašková kanalizace a ČOV Sekerské Chalupy  
V této části obce není kanalizace, splaškové vody jsou řešeny fekálními žumpami a septiky. 
Touto částí obce protéká Kosový potok, leží v přírodním parku Český les a převažují zde 
trvale obydlené rekreační objekty. Připraven záměr dle dosavadního ÚPSÚ Stará Voda. 
Časový harmonogram 2009 - 2011. 
Předběžný odhad nákladů 10 600 000,- Kč. 
 
2) Příprava projektových dokumentací místních komunikací 
 
3) Projekt inženýrských sítí na výstavbu rodinných domů dle ÚPSÚ lokalit Stará Voda a 
Sekerské Chalupy a následná výstavba těchto sítí, lokalita u hřiště, Sekerské Chalupy. 
Dle současného ÚPSÚ je v lokalitě Stará Voda počítáno s výstavbou 30 rodinných domů a v 
Sekerských Chalupách 25 rodinných domů. 
Časový harmonogram 2009 - 2012. 
Předběžný odhad nákladů 3 100 000,- Kč. 
 
4) Rekonstrukce a přístavba ZŠ a MŠ Stará Voda  
Jedná se o výměnu oken, radiátorů, přístavbu školní jídelny a opravu pláště budovy. 
Časový harmonogram 2009 - 2010. 
Předběžný odhad nákladů 3 000 000,- Kč. 
 
5) Územní plán Stará Voda 
Současný územní plán je zpracován pouze pro části obce Stará Voda a Sekerské Chalupy. 
Potřeba zpracovat nový ÚPSÚ vyplývá ze zákona. 
Časový harmonogram 2008 - 2011. 
Předběžný odhad nákladů 553 000,- Kč. 
 
7) Sportovní kabiny 
Celková rekonstrukce rok 2010 - 2012. 
Předběžný odhad nákladů 2 000 000,- Kč. 
 
8) Vybudování nebo úprava stávající Požární zbrojnice 
Celková rekonstrukce rok 2012. 
Předběžný odhad nákladů 2 000 000,- Kč. 
 
9) Bytový dům čp. 149 
Rekonstrukce elektroinstalace ve sklepních prostorech rok 2009 
Předběžný odhad nákladů 100 000,- Kč. 
 
 
11) Místní komunikace 
Rekonstrukce v období 2008 - 2012 
Předběžný odhad nákladů 1 000 000,- Kč 
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12) Obova budovy staré školky pro účely komunitního života v obci 
 
13) Úprava a zpřístupnění prameniště Jedlová 
Rozbor vody 
Zpevnění přístupové cesty pro pěší a cykloturisty 
Zpevnění břehu potoka u pramene
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Příloha č. 2.: Souhrnné informace 
 

Souhrnné informace 

Status: Obec 

Typ m ěsta: Ostatní obce 

ZUJ (kód obce): 539112 

NUTS5: CZ0411539112 

LAU 1 (NUTS 4): CZ0411 - Cheb 

NUTS3: CZ041 - Karlovarský kraj 

NUTS2: CZ04 - Severozápad 

Obec s pov ěřeným obecním ú řadem:  Mariánské Lázně 

Obec s rozší řenou p ůsobností: Mariánské Lázně 

Katastrální plocha (ha): 5 403 

Počet bydlících obyvatel k 1.1.2008: 474 

Nadmo řská výška (m n.m.): 605 

Zeměpisné sou řadnice (WGS-84): 12° 35' 45'' N , 49° 59' 30'' E  

První písemná zpráva (rok): 1 380 

Počet katastr ů: 63 

Počet územn ě technických jednotek:  6 

Počet částí obce: 3 

PSČ: 35301 

Zdroj: www.Risy.cz 
 

                                                 
 
3 Stará Voda u Mariánských Lázní, Jedlová u Stará Vody, Vysoká u Staré Vody, Slatina u Staré Vody, Nové Mohelno, Háj u Staré Vody 
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Příloha č. 2.: Technická vybavenost obce 

 Technická vybavenost rok 2006 

Pošta  

PSČ 35301 

Veřejný vodovod ano 

Kanalizace s napojením na ČOV ano 

Plynofikace obce ano 

Skládka komunálních odpad ů  

Hasičský záchranný sbor  

Sbor dobrovolných hasi čů obce  ano 

Požární nádrž ano 

Požární hydrant ano 

Obvodní odd ělení policie ČR  

Detašované pracovišt ě policie  

Městská, obecní policie  

 Územně plánovací dokumentace - ÚPDrok2007 
 Doprava rok 2006 

Zastávka dálkové linky ano 

Zastávka linky místního významu  ano 

Stanice (zastávka) vlaku ano4 

 Peněžnictví rok 2006 

Peněžní ústavy a jejich ú řadovny   

Pojiš ťovny a jejich ú řadovny  

 Byty rok 2006 

Počet dokon čených byt ů   

                                                 
 
4 Nádraží Lázně Kynžvart patří do správního území obce Stará Voda 
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Počet zrušených byt ů 0 

 Kultura rok 2006 

Veřejná knihovna v č. pobo ček 1 

Stálá kina  

Multikino  

Divadlo  

Přírodní amfiteátry (v č. letních kin)  

Muzeum (v četně pobo ček a samostatných památník ů)  

Galerie (v č. pobo ček a výstavních síní)  

Kulturní za řízení ostatní 1 

Středisko pro volný čas dětí a mládeže  

Zoologická zahrada  

Sakrální stavba 1 

Hřbitov 25 

Krematorium  

Smuteční síň  

 Turistika, členství  
 Euroregiony rok 2007 
 Infocentra rok 2007 
 Mikroregiony rok 2007 

• Mariánskolázeňsko (www.marianskolazensko.org) 

 Nevládní neziskové organizace - NNO rok 2007 

• Auto Musil Cyklo Team 

 Hotely a ubytovací zařízení rok 2007 

Název Typ  

                                                 
 
5 ve Staré Vodě, ve Vysoké 
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 Školství, sport  
 Školství rok 2005 

Mateřská škola 1 

Zákl.škola-nižší stup. (1.- 5.ro č.) 1 

Základní škola-vyšší stup. (1.-9.ro č.)  

Střední odborné u čilišt ě  

Střední odborná škola  

Gymnázium  

Vyšší odborná škola  

Vysoká škola  

Speciální škola  

Jazyková škola  

Základní um ělecká škola  

Dětský domov  

 Sport rok 2006 

Koupališt ě a bazény (s prov.,správ.)  

Kryté bazény z koupališ ť a bazénů  

Hřišt ě (s provozovatelem nebo spr.) 1 

Tělocvi čny (vč.školních s p říst.ve řej.)  

Stadiony otev řené  

Stadiony kryté  

Zimní stadiony kryté i otev řené  

Ostat.za říz.pro t ělových.(s provoz.spr.)  1 

 Zdravotnictví, lázně  
 Zdravotnictví rok 2006 

Sdružená ambulantní za řízení  
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Ambulantní za řízení  

Nemocnice  

Detašované pracovišt ě nemocnice  

Léčebna pro dlouhodob ě nemocné  

Samost.ord.prakt.lék. pro dosp ělé 16 

Samost.ord.prakt.lék. pro d ěti a dorost  

Samost.ord.prakt.lék. stomatologa  

Samost.ord.prakt.lék. gynekologa  

Samost.ord.léka ře specialisty  

Ostatní samostatná za řízení  

Zařízení lékárenské pé če (lékárny)  

Detašované pracovišt ě zařízení lékárenské pé če  

Středisko záchranné služby a rychlé zdravotnické pomoc i  

Detašované pracovišt ě střediska záchranné služby a rychlé zdravotnické 
pomoci 

 

Okresní zdravotní ústav  

Transfusní stanice  

Jesle  

Dětský domov  

 Lázně rok 2006 

Lázeňské léčebny - po čet  

 Sociální oblast rok 2006 

DD + DPD spole čné zařízení  

Ústav pro TP dosp ělé ob čany  

Ústav pro TP ob čany s více vadami  

Ústav pro MP dosp ělé ob čany  

                                                 
 
6 Ordinace praktického lékaře pro dospělé ve firmě Eutit slouží také obyvatelům Staré Vody  
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Ústav pro TP mládež  

Ústav pro TP mládež s více vadami  

Ústav pro MP mládež  

Vesni čky SOS  

Domov pro matky s d ětmi  

Azylové domy  

Domy na p ůl cesty  

Zařízení pro denní pobyt osob bez p řístřeší  

Domy s pe čovatelskou službou  

Počet byt ů v domech s pe čov.službou  

Domovy d ůchodc ů(vč.úst.pro círk.os.)  

Domov-penzion pro d ůchodce  

Úřad práce-po čet úřadoven  

Domy pro p řech.pob.s pe č.služ. a za ř.obd  

Domovinka a za řízení obdob. charakteru  

 Hospodářské prostředí  
 Hospodářská činnost rok 2007 

Počet podnikatelských subjekt ů celkem 143 

Zemědělství, lesnictví, rybolov - po čet subjekt ů 27 

Průmysl - po čet podnikatelských subjekt ů 15 

Stavebnictví - po čet podnikatelských subjekt ů 17 

Doprava a spoje - po čet podnikatelských subjekt ů 5 

Obchod, prodej a opravy motorových vozidel a spot řebního zboží a 
pohostinství - po čet podnikatelských subjekt ů 

53 

Ostatní obchodní služby - po čet podnikatelských subjekt ů 17 

Veřejná správa, obrana, povinné sociální pojišt ění - po čet subjekt ů 2 

Školství a zdravotnictví - po čet subjekt ů 1 

Ostatní ve řejné, sociální a osobní služby - po čet subjekt ů 6 
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Státní organizace - po čet subjekt ů 1 

Akciové spole čnosti - po čet subjekt ů 0 

Obchodní spole čnosti - po čet subjekt ů 16 

Družstevní organizace - po čet subjekt ů 0 

Peněžní organizace - po čet subjekt ů 0 

Podnikatelé - fyzické osoby - po čet subjekt ů 93 

Samostatn ě hospoda řící rolníci - po čet subjekt ů 14 

Svobodná povolání - po čet subjekt ů 5 

Ostatní právní formy - po čet subjekt ů 12 

Počet subjekt ů bez zaměstnanc ů 32 

Počet subj.s 1-9 zam ěst.- mikropodniky 8 

Počet subj.s 10-49 zam ěst.- malé podniky 7 

Počet subj.s 50-249 zam ěst.- st řed.podn. 1 

Počet subj.s >249 zam ěst.- velké podniky 0 

 Druhy pozemků rok 2007 

Celková vým ěra pozemku (ha)  5 403 

Orná půda (ha) 716 

Chmelnice (ha) 0 

Vinice (ha) 0 

Zahrady (ha) 15 

Ovocné sady (ha) 0 

Trvalé trávní porosty (ha) 945 

Zemědělská p ůda (ha) 1 677 

Lesní p ůda (ha) 3 471 

Vodní plochy (ha) 20 

Zastavěné plochy (ha) 21 

Ostatní plochy (ha) 213 
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Zdroj: www.risy.cz  
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Příloha č. 3.: Vybrané statistické údaje za obec  
 
 

MOS ZV01 Vybrané statistické údaje za obec  
 

 

 

Území:  Obec Stará Voda  
 

 
  Údaj 

Kód obce  539 112 

Druhy pozemk ů Celková vým ěra pozemku (ha)  5 4032 

Orná půda (ha)  7162 

Chmelnice (ha)  -2 

Vinice (ha)  -2 

Zahrady (ha)  152 

Ovocné sady (ha)  -2 

Trvalé trávní porosty (ha)  9452 

Zemědělská p ůda (ha) 1 6772 

Lesní p ůda (ha) 3 4712 

Vodní plochy (ha)  202 

Zastavěné plochy (ha)  212 

Ostatní plochy (ha)  2132 

Hospodá řská činnost  Počet podnikatelských subjekt ů celkem  1432 

podle 
převažující 
činnosti 

Zemědělství, lesnictví, ryb olov  272 

Průmysl  152 

Stavebnictví  172 

Doprava a spoje  52 

Obchod, prodej a opravy motorových vozidel a spot řebního zboží a pohostinství  532 

Ostatní obchodní služby  172 

Veřejná správa, obrana, povinné sociální pojišt ění 22 

Školstv í a zdravotnictví  12 

Ostatní ve řejné, sociální a osobní služby  62 

podle 
právní 
formy 

Státní organizace  12 

Akciové spole čnosti  -2 

Obchodní spole čnosti  162 

Družstevní organizace  -2 

Peněžní organizace - počet subjekt ů -2 

Podnikatelé  - fyzické osoby  932 

Samostatn ě hospoda řící rolníci  142 

Svobodná povolání  52 

Zemědělští podnikatelé - fyzické osoby  22 

Ostatní právní formy  122 

Kultura  Veřejná knihovna v č. pobo ček 13 

Stálá kina  . 

Multikino  . 

Divadlo  . 

Muzeum (v četně pobo ček a samostatních památník ů) . 

Galerie (v č. pobo ček a výstavních síní)  . 

Kulturní za řízení ostatní  13 

Středisko pro volný čas dětí a mládeže  . 

Zoologická zahrada  . 

Sakrální stavba  13 

Hřbitov  13 

Krematorium  . 

Smute ční síň . 

Lázně Lázeňske lé čebny  -4 

Obecná charakteristika  Katastrální plocha (ha)  5 4032 

Počet katastr ů 62 

Počet územn ě technických jednotek  62 

Počet částí obce  32 

Obyvatelstvo  Živě narození celkem  55 

muži  55 

ženy -5 

Zemřelí celkem  25 

muži  25 

ženy -5 

Přirozený p řírůstek celkem  35 

muži  35 

ženy -5 

Přist ěhovalí celkem  195 

muži  105 

ženy 95 

Vyst ěhovalí celkem  155 
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muži  85 

ženy 75 

Saldo migrace celkem  45 

muži  25 

ženy 25 

Přírůstek/úbytek celkem  75 

muži  55 

ženy 25 

Počet bydlících obyvatel k 31.12.  4742 

muži  2532 

ženy 2212 

Počet obyvatel ve v ěku 0-14 let celkem  972 

muži  532 

ženy 442 

Počet obyvatel ve v ěku 15-64 let celkem  3432 

muži  1822 

ženy 1612 

Počet obyvatel ve v ěku 65 a ví ce let celkem  342 

muži  182 

ženy 162 

Školství 1 Mateřská škola  1 

Základní škola - nižší stupe ň (1 - 5. ročník) 1 

Základní škola - vyšší stupe ň (1.-9. ročník) . 

Střední odborné u čilišt ě . 

Gymnázium  . 

Střední odborná škola (v č.zdravotnické)  . 

Škola speciální  . 

Základní um ělecká škola  . 

Vysoká škola -počet . 

Jazyková škola  . 

Vyšší odborná škola  . 

Sociální oblast  Ústavy sociální pé če pro dosp ělé . 

Ústavy sociální pé če pro mládež  . 

Domy s pe čovatelskou službou  . 

Domovy d ůchodc ů  . 

Domov -penzion pro d ůchodce  . 

Úřad práce - počet úřadoven  . 

Domy pro p řechodný pobyt s pe čovatelskou službou a za řízení obdobného charakteru  . 

Sport  Koupališt ě a bazény  . 

- z toho kryté bazény  . 

Hřišt ě (s provozovatelem nebo správcem)  13 

Tělocvi čny (vč. školních)  . 

Stadiony otev řené . 

Stadiony kryté  . 

Zimní stadiony kryté i otev řené . 

Ostatní za řízení pro t ělovýchovu (s provozovatelem nebo správcem)  13 

Zdravotnictví  Sdružená ambulantní za řízení . 

Detašované pracovišt ě sdruženého am bulantního za řízení . 

Ambulantní za řízení . 

Detašované pracovišt ě ambulantního za řízení . 

Nemocnice  . 

Detašované pracovišt ě nemocnice  . 

Odborné lé čebné ústavy (mimo lé čeben dlouhodob ě nemocných)  . 

Léčebna pro dlouhodob ě nemocné  . 

Ostatní l ůžková za řízení . 

Detašované pracovišt ě ostatního l ůžkového za řízení . 

Samostatná ordinace praktického léka ře pro dosp ělé . 

Detašované pracovišt ě samostatné ordinace praktického léka ře pro dosp ělé . 

Samostatná ordinace praktického léka ře pro d ěti a d orost  . 

Detašované pracovišt ě samostatné ordinace praktického léka ře pro d ěti a dorost  . 

Samostatná ordinace praktického léka ře - stomatologa  . 

Detašované pracovišt ě samostatné ordinace praktického léka ře - stomatologa  . 

Samostatná ordinace praktic kého léka ře - gynekologa  . 

Detašované pracovišt ě samostatné ordinace praktického léka ře - gynekologa  . 

Samostatná ordinace léka ře specialisty  . 

Detašované pracovišt ě samostatné ordinace léka ře specialisty  . 

Ostatní samostatná za řízení . 

Detašova né pracovišt ě ostatního samostatného za řízení . 

Zařízení lékárenské pé če . 

Detašované pracovišt ě zařízení lékárenské pé če . 

Jesle  . 

Další d ětská za řízení . 

Středisko záchranné služby a rychlá zdravotnická pomoc  . 

Detašované pracovišt ě st řediska  záchranné služby a rychlé zdravotnické pomoci  . 
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Okresní zdravotní ústav  . 

Transfusní stanice  . 
 

Poznámky  
1  školní rok 2005/2006
2  období: 31.12.2007 
3  období: 31.12.2006 
4  období: 31.12.2005 
5  období: rok 2007 

 
 

Zdroj: 
http://vdb.czso.cz/vdbvo/tabdetail.jsp?cislotab=MOS+ZV01&kapitola_id=5&kontext=t&raze
ni=ta&pro_3980560=539112 (veřejná databáze ČSÚ)  a informace obce 
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