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1. Základní údaje MAS Krušné hory 

 Rozloha:     377,44 km2 

 Počet obyvatel:   38,419 obyvatel 

 Hustota obyvatel na 1 km2:  101.79 obyvatel na km2 

 Počet měst a obcí:  22  

 

Seznam měst a obcí :  

1. Abertamy                 10. Krásný Les            19. Sadov 

2. Boží Dar                  11. Kyselka            20. Smolné Pece-komunitní pl 

3. Božičany                  12. Merklín            21. Šemnice 

4. Dalovice                   13. Nová Role- komunitní pl. 22. Velichov-komunitní pl. 

5. Děpoltovice              14. Nové Hamry 

6. Hájek                       15. Otovice 

7. Horní Blatná            16. Ostrov 

8. Hroznětín- komunitní pl.  17. Pernink- komunitní pl. 

9.Jáchymov                 18. Potůčky 





Tematické okruhy SWOT analýzy 

• Životní prostředí, rozvoj venkova a kvalita života 

 

• Technická a dopravní infrastruktura 

 

• Cestovní ruch a volnočasové aktivity 



Silné stránky 

 základní občanská vybavenost regionu na dobré úrovni, výhodná poloha v zázemí 

větších měst zajišťujících vyšší standard občanské vybavenosti 

 růst obliby bydlení na venkově – kvalitní životní prostředí 

 výsadba nové veřejné zeleně, zvyšující se zájem o vzhled obcí  

 vyřešena problematika se zásobováním el. energií 

 dostačující síť místních komunikací 

 výhodná geografická poloha území v zázemí krušnohorské aglomerace 

 atraktivita krajiny, dostatek kulturních památek 

 široký prostor pro rozvoj turistiky, cykloturistiky 

 

 

 

 

 
 

 



Slabé stránky 

 staré ekologické zátěže (divoké skládky, atd.) 

 úbytek obyvatelstva přirozenou měrou, nebezpečí vylidnění některých obcí zvyšující se 

podíl starých občanů 

 nízký počet kvalifikované pracovní síly, nepříznivá sektorová struktura zaměstnanosti 

 nedostatek pracovních příležitostí v regionu (zvláště pro absolventy středních a vysokých 

škol) a z toho vyplývající emigrace mladých a kvalifikovaných obyvatel 

 špatný stav odkanalizování a likvidace odpadních vod 

 špatný stav místních komunikací 

 Nedostatek finančních prostředků na dořešení technické infrastruktury i opravy místních 

komunikací 

 nedostatek alternativních atrakcí pro turisty v případě špatného počasí 

 Slabá úroveň propagace  informovanosti o možnostech a nabídce regionu v oblasti CR 

 nedostatek finančních prostředků 



Příležitosti 

 vytváření nových pracovních příležitostí, čímž je možno ovlivnit mj. i migrační poměry ve 

prospěch stabilizace mladých lidí na území MAS KH 

 umožnění přístupu k internetu široké veřejnosti, zavádění internetu na veřejně přístupná 

místa 

 veřejně prospěšné práce v obci 

 koordinace aktivit směřujících do rozvoje a spolupráce mezi klíčovými subjekty veřejného, 

soukromého i neziskového sektoru v regionu 

 finanční i jiná podpora organizací působících v oblasti sportu, kultury a práce s mládeží, 

obnovy venkova 

 vyšší úroveň koordinace obcí v některých oblastech činnosti, zvláště při přípravě 

společných projektů. 

 zviditelnění oblasti ve sdělovacích a online prostředcích 

 růst zájmu a rekreaci v tuzemsku 

 hlubší spolupráce jednotlivých obcí MAS KH a koordinace aktivit směřujících do rozvoje 

CR v rámci celého regionu 

 



Hrozby 

 nedocenění významu kulturního a přírodního bohatství regionu 

 vyšší poptávka po studiu zvýší odliv mladé generace z regionu 

 nedostatek finančních prostředků pro vytváření volnočasových aktivit  

 nedostatek připravených individuálních projektů pro rozvoj regionu 

 zajišťování potřebného objemu finančních prostředků na realizační fáze projektů 

 podcenění a zanedbávání technické údržby regionální dopravní sítě 

 citlivost sektoru CR na zvraty v ekonomice a jiné negativní jevy 

 podcenění významu cestovního ruchu jako předmětu podnikání a zaměstnanosti 

 rizika kapitálové návratnosti do budování turistické infrastruktury 

 



Proces schválení strategie MAS KH 

STANDARDIZACE 
A CERTIFIKACE 

MAS podání žádostí 
do 22.5. 2015 

STANDARDIZACE 
A CERTIFIKACE 

MAS 31.8. 2015 

Schválení strategie 
SCLLD MAS 

Krušné hory, o.p.s. 

Do 31.12.2017 
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