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2. Analytická část 
 

2.1 Socioekonomická analýza 
- MAS nezpracovává 

 

2.2. SWOT analýza 
- MAS nezpracovává 

 
 

2.3 Analýza potřeb rozvojových potřeb a rozvojového potenciálu území 
působnosti MAS 
 
Analýza rozvojových potřeb a rozvojového potenciálu území MAS Krušné hory byla zformulována metodou 
komunitního projednání. Dále potřeby vyplynuly z ankety, kterou MAS v území uskutečnila. Potřeby jsou seřazeny 
sestupně dle významu pro MAS, který jim přisoudili respondenti zmíněné ankety. Respondenti v anketě odpovídali 
na následující otázky: Jaké jsou největší problémy MAS Krušné hory? Představte si, že můžete rozhodnout o využití 
většího objemu finančních prostředků. Na co by měly být přednostně využity? 

 
 
Souhrnný přehled rozvojových potřeb: 
Zabránění odlivu mladých lidí z území 
Zkvalitnění a rozšíření technické infrastruktury 
Zkvalitnění a rozšíření dopravní infrastruktury 
Podpora rozvoje zemědělství a lesnictví 
Zlepšení péče o památky, tradice a jejich využívání 
Podpora rozvoje podnikání 
Zvýšení dostupnosti kvalitního bydlení 
Zvýšení vzdělanostní úrovně obyvatelstva 
Zlepšení vzhledu a vybavenosti obcí  
Přizpůsobení změnám klimatu a ochrana území 
Zlepšení péče o životní prostředí 
Zvýšení informování obyvatel o místní dění 
Prohlubování sounáležitosti s obcí, regionem 
Udržovat dlouhodobé vazby a partnerství 
Zvýšení nabídky zdravotnických a sociálních služeb 
Zlepšení nakládání s odpady 
Podpora cestovního ruchu 
Tvorba a podpora pracovních příležitostí 
Úspory energií 

 
 
Tabulka – Analýza rozvojových potřeb 

Rozvojová 
potřeba 

Popis potřeby pro rozvoj území 

Zabránění odlivu 
mladých lidí z území 

 

Na území MAS dochází k odlivu obyvatel. V porovnání s celorepublikovým průměrem má území 
MAS obdobnou věkovou strukturu, ale i zde se projevuje obecný trend stárnutí populace. Z 
hlediska vzdělanostní struktury je na území MAS Krušné hory velký podíl osob s nízkým 
vzděláním a naopak malý počet vysokoškolsky vzdělaných obyvatel. Z důvodů nedostatku 
pracovních příležitostí a uplatnění a poměrně náročného života zejména v horských oblastech 
hledají mladí lidé a rodiny útočiště ve větších městech, na venkově tak zůstávají starší a staří 
lidé. Do budoucna je potřeba zvyšovat kvalitu života a vytvářet podmínky pro nové možnosti na 
trhu práce, aby nedocházelo k odlivu obyvatel z regionu.  

Zkvalitnění a rozšíření 
technické 
infrastruktury 

 

Území je poměrně dobře vybaveno technickou infrastrukturou, která však je lokálně omezena 
svým stářím a kapacitou a pro další rozvoj může být limitní. Nevyhovující situace je v oblasti 
zásobování pitnou vodou, domácnosti jsou napojeny na domovní studny, což jako hlavní zdroj 
zásobování vodou může být do budoucna poměrně rizikové. Řada oblastí není vybavena 
plynovou přípojkou. Problematické se jeví absence připojení k internetu zejména v příhraniční a 
venkovské oblasti, čímž jsou obyvatelé, návštěvníci, ale i různé organizace a podnikatelský 
sektor omezeni v přístupu k základním službám, ale i v rozvoji vzdělávání a podnikání. Je 
potřeba vyřešit napojení na vysokorychlostní internet, vodovod, na kanalizaci, plyn. 
Řešení této potřeby přispěje k odstranění problémů s dostupností pitné vody; napojení na 
kanalizaci, vyřeší problémy s odpadními vodami a jejím dalším zpracováním, dojde snížení 
ekologické zátěže kvalitnějším vytápěním, připojení k vysokorychlostnímu internetu pak 
k dalšímu rozvoji lokálních služeb, podnikání a vzdělanosti. 

Zkvalitnění a rozšíření 
dopravní infrastruktury 

 

Obyvatelstvo území je poměrně závislé na dopravní obslužnosti – obyvatelé cestují do 
zaměstnání, za službami, kterých se jim v obci nedostává, za nákupy i zábavou, podnikatelé za 
realizací své činnosti, děti do škol, návštěvníci za odpočinkem do regionu. Z hlediska regionální 
dopravy je problematická především návaznost či četnost některých spojů. V některých, 
především menších obcích, je problémem nevyhovující technických stav komunikací a chodníků, 
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v některých místech je i absence chodníků nebo bezpečných cyklostezek, což je problém pro 
místní obyvatele a děti. Taková místa jsou dopravně nebezpečná a účastníky provozu ohrožují 
na zdraví a životech. Lokálně existují dopravně nebezpečné úseky komunikací. Cyklostezky jsou 
často trasovány mnohdy po silnicích II. nebo III. třídy, což je nebezpečné a omezující pro rozvoj 
tohoto typu dopravy. 
I když se projekty tohoto charakteru v území dlouhodobě realizují, je stále potřeba řešit realizaci 
bezpečných komunikací pro pěší, včetně bezbariérových řešení, přechodů, dalších 
bezpečnostních prvků, cyklostezky trasovat po bezpečných místech, doplnit bezpečné 
autobusové zastávky, odpočívadla a jejich vybavení, zoptimalizovat dopravní obslužnost, 
odstranit lokální dopravní závady dosluhující technická dopravní zařízení či nebezpečné, 
přetížené úseky. Řešení této potřeby přispěje k odstranění výše popsaných problémů a zkvalitní 
život venkovského obyvatelstva. 

Podpora rozvoje 
zemědělství a lesnictví 
 

Zemědělství a lesnictví jsou tradiční obory v území. V posledních letech však díky nepříznivým 
vnějším faktorům, zejména počasí a klimatickým výkyvům, hůře odolávají a vyrovnávají 
hospodářské změny. Základním předpokladem trvale udržitelného rozvoje území je účelné 
využívání místních zdrojů pro posílení místní ekonomiky bez negativních dopadů na životní 
prostředí a sociální oblast. Aby tyto zmíněné obory dále poskytovaly místním obživu, při 
respektování trvale udržitelného rozvoje a místní zemědělci a lesníci mohli konkurovat na trzích 
a dále prosperovat, je potřebná podpora jejich rozvoje, konkurenceschopnosti, zavádění inovací, 
moderních, k životnímu prostředí šetrných postupů, zvýšení schopnosti přizpůsobení se změně 
klimatu využíváním moderních technologií, strojů, budovat potřebnou infrastrukturu, podpořit 
zavádění produktů na trh, apod. Naplnění dané potřeby napomůže snížení nezaměstnanosti a 
předcházení potencionálním sociálním problémům, ale i udržení tradic venkova a udržitelnou 
péči o  krajinu. 

Zlepšení péče o 
památky, tradice a 
jejich využívání 
 

Území MAS je velmi hojně vybaveno technickými, kulturními a hornickými památkami, tradicemi, 

zvyky, lidovým uměním. Je to významné dědictví, které je unikátní pro tuto oblast. Jsou to 

poklady tohoto území. Jedná se o památky zapsané na seznam nemovitých kulturních či 

národních kulturních památek a rozsáhlá území krajinných památkových zón Montanregion 

Krušnohoří – Erzgebirge také na Seznam světového kulturního dědictví UNESCO. Péče o 

památky a zachování tohoto dědictví (obnova, revitalizace a rekonstrukce, restaurování) je 

neustálou potřebou v území MAS vedoucí k zachování významných hodnot. Aby však tyto 

hodnoty předávaly svá poselství současné i budoucím generacím, je potřeba realizovat jejich 

vhodnou prezentaci a propagaci, vybudovat i související infrastrukturu, která využívání a 

prezentaci kulturního dědictví umožní: expozice, muzea, vybavení depozitářů, technická zázemí, 

ale i návštěvnická či vzdělávací centra, doplňkové infosystémy, doprovodnou infrastrukturu 

(např. odpočívadla, parkoviště, sociální zařízení) cestovního ruchu, která pomůže využívat 

památky v rozvoji místního cestovního ruchu, který může přispět k znalostnímu i hospodářskému 

rozvoji regionu. Realizace této potřeby poslouží vlastníkům památek, místním obyvatelům i 

návštěvníků, vzdělávacím zařízením, podnikatelským subjektům a dalším uživatelům. 

Podpora rozvoje 
podnikání 
 

Území MAS je postiženo vysokou mírou nezaměstnanosti, malým množstvím pracovních 
příležitostí pro málo kvalifikovanou pracovní sílu, a to i přestože má území poměrně velký 
potenciál v místních zdrojích, tradičních výrobách, přírodních podmínkách, vybavenosti území a 
geografické poloze k blízkému Německu. Stále je potřeba podporovat místní podnikatelské 
prostředí, aby došlo k jeho stabilizaci a konkurenceschopnosti, aby mohlo vytvářet pracovní 
místa nejen sezónního charakteru ve službách souvisejících s cestovním ruchem, ale takových, 
které odpovídají potřebám území MAS. S tím souvisí i potřeba přizpůsobení pracovní síly 
místním podnikatelům rekvalifikací a zvyšováním pracovních dovedností a schopností. 
Nedostatek kvalifikovaných osob na trhu práce pro naše území je dlouhodobým problémem. 
Mladí lidé se vzděláním totiž zůstávají ve větších městech za účelem lepšího uplatnění a vyššího 
ohodnocení odváděné práce. Realizací této potřeby by mělo dojít k postupné stabilizaci 
hospodářského prostředí a změně demografického vývoje. Realizace potřeby pomůže 
uchazečům o zaměstnání, zaměstnancům, studentům, podnikatelům, osobám ohroženým soc. 
vyloučením, návštěvníkům regionu. 

Zvýšení dostupnosti 
kvalitního bydlení 
 

Nabídka volných bytů a parcel vhodných pro výstavbu rodinných domů je v území působnosti 
MAS velmi omezená. Problematika sociálního bydlení (nízkonákladové bydlení pro jednotlivce, 
osamělé rodiče s dětmi aj.) se zde téměř neřeší. V posledních letech nebylo municipalitami 
postaveno příliš nových bytových domů, které by mohly využít mladé rodiny s nízkými příjmy či 
obyvatelé, kteří si nemohou dovolit bydlení v soukromém vlastnictví. Tuto alternativu nabízejí 
různé druhy ubytoven, které jsou však velmi nákladné. Současně roste cena nemovitostí 
v souvislosti s rozvojem rekreační oblasti Krušné hory. Bydlení je prakticky nedostupné. V území 
je evidována poptávka po novém bydlení, proto je jedním z aktuálních cílů je podpora výstavby 
nových (atraktivních) bytů a zasíťování pozemků.   Řešením této potřeby - realizace nouzových 
či startovacích bytů, malometrážních či standardních bytů, bytových domů, služebního bydlení 
pro potřebné zaměstnance - by se vyřešila existenční otázka řady mladých rodin, či specifických 
zaměstnanců, kteří odcházejí z území do velkých aglomerací, čímž obyvatelstvo MAS 
nezadržitelně stárne. 

Zvýšení vzdělanostní 
úrovně obyvatelstva 
 

Z hlediska vzdělanostní struktury je na území MAS velký podíl osob s nízkým vzděláním a 
naopak malý počet vysokoškolsky vzdělaných obyvatel. V oblasti školství se projevují poměrně 
velké rozdíly mezi školami na malých obcích nebo ve větších městech a to nejen ve vybavenosti, 
ale i v kvalitě výuky či poskytovaných služeb a jejich nabídce. Obdobné je to též v předškolním 
vzdělávání. Financování školství je podfinancované a to má vliv i na kvalitu poskytovaného 
vzdělávání. Infrastruktura škol na venkově je zastaralá, nemoderní a nemůže plnohodnotně 
připravovat žáky na další studium či zaměstnání. Na malých školách je nedostatek učitelů 
odborných předmětů (zejména AJ a NJ). Rodiče přihlašují děti do škol ve městech a pokračující 
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úbytek dětí na venkově ohrožuje existenci místních škol. Potenciálem pro rozvoj této oblasti se 
jeví spolupráce škol a jejich zřizovatelů, včetně mimoškolních zařízení v rámci celého území 
MAS. Sdílení zkušeností, kapacit a služeb, zdrojů, dovedností a znalostí může posílit příznivě 
rozvoj této oblasti. S ohledem na vysokou míru nezaměstnanosti je potřeba též řešit kapacity 
předškolních zařízení s ohledem na to, aby se mladí rodiče též mohli uplatnit na trhu práce 
v území MAS. Stále je v území potřeba zkvalitnění sociálních služeb, výstavby, rekonstrukce, či 
modernizace vzdělávacích zařízení včetně doplnění či modernizace vybavení těchto zařízení, 
jejich připojení k vysokorychlostnímu internetu. Ale také dalších služeb se vzděláváním 
souvisejících – rozvoj knihoven či muzeí. Řešení této potřeby bude přínosné pro následující 
cílové skupiny žáci, zaměstnavatelé, vzdělávací instituce, školy a školská zařízení, uchazeči o 
zaměstnání, zaměstnanci, studenti, pedagogičtí pracovníci, veřejnost, podnikatelé, sociálně 
slabí, ohrožení soc. vyloučením a sociálně vyloučení. Řešení této potřeby přispěje k odstranění 
výše popsaných problémů. 

Zlepšení vzhledu a 
vybavenosti obcí  

 

Většina území MAS má dobrou občanskou vybavenost, obyvatelé malých obcí využívají zázemí 
větších měst. Téměř v každé obci se nachází opuštěná či chátrající stavba či areál, který hyzdí 
vzhled obce. Řešení takového problému bývá pro obce mnohdy nedostižitelné. I přes pokračující 
snahu vedení radnic tyto problémy postupně řešit, je stále potřeba realizovat obnovu, 
regeneraci, vybavenost veřejných prostranství, včetně veřejné zeleně, návsí, náměstí, parků a 
parčíků, sadů, hřbitovů, obecních retenčních a akumulačních vodních nádrží, vodních ploch a 
prvků, drobné architektury a mobiliáře a dalších souvisejících zařízení a vybavenosti, řešit 
bezbariérové přístupy na území obcí. Je nutné také pokračovat v rekonstrukcích a 
modernizacích ploch, objektů, prostor sloužících občanské vybavenosti, zařízení pro kulturu, 
sport, společenský život, volný čas, veřejné služby, dětská a workoutová hřiště, venkovní 
koupaliště. Podporu potřebují také základní obchodní či poštovní služby, které z důvodu úspor 
z venkovského prostoru mizí a stávají se pro nemotorizované obyvatele v podstatě nedostupné. 
Taktéž je potřeba řešit revitalizaci a oživení opuštěných a zanedbaných míst, objektů a areálů 
v obci (brownfieldů) a jejich přeměnu k novému využití. Tato zrealizovaná opatření využije 
veřejnost, podnikatelé, obce, turisté a návštěvníci regionu, vlastníci a provozovatelé nemovitostí, 
realizace potřeby přispěje ke zvýšení atraktivity prostředí. 

Přizpůsobení změnám 
klimatu a ochrana 
území 

 

I když se v území MAS se nenachází příliš zorněná půda, vysychání v důsledku sucha, vodní a 

větrné eroze i tak ovlivňují plochy pozemků a snižují jejich hodnotu. Na území MAS jsou ve 

velkém poškozeny lesy. V r. 2005 a 2007 postihly lesní porost větrné polomy, dalším problémem 

byl vysoký stav spárkaté zvěře, který poškozoval dřeviny při zalesňování. Zbytek porostů 

zdecimovalo po r. 2015 sucho a kůrovec. Stále častější přívalové deště ohrožují obyvatelstvo a 

majetek lokálními záplavami. Stále častější vichřice nebo dlouhotrvající mrazy poškozují lesní 

porosty, ale i technickou infrastrukturu. Je tedy potřeba se na tyto výkyvy související se změnou 

klimatu, adaptovat, a to jak v péči o krajinu, ale i o sídla a jejich obyvatele a zvyšovat 

akceschopnost aktérů v oblasti ochrany a prevence. Konkrétně je potřeba zavést systém 

monitoringu potencionálních rizik, zavést systém varování pro obyvatelstvo, realizovat ochranu 

před povodněmi, větrnou a vodní erozí, sesuvy půdy, hlukem, prašností, chránit vodní zdroje 

před kontaminací, zvýšit retenční schopnosti krajiny i její odolnost vůči výkyvům a změnám 

klimatu, zalesňovat či zatravňovat volné plochy, zlepšit akceschopnosti jednotlivých aktérů 

v oblasti ochrany a prevence vybudováním či modernizací hasičských stanic, včetně nákupu 

techniky a vybavení, posilovat spolupráci, včetně přeshraniční, realizovat osvětu v oblasti 

prevence, ochrany a adaptace. Řešení této potřeby je určeno v podstatě všem, kteří na území 

MAS žijí, pracují, mají své zájmy. 

Zlepšení péče o životní 
prostředí 

 

Životní prostředí MAS Krušné hory je různorodé, nacházejí se zde různé typy krajiny – horské a 
podhorské oblasti, údolí řeky Ohře, oblast těžby kaolinu a rekultivace po těžbě. Díky investicím 
do environmentálně šetrnějších technologií došlo k výraznému zlepšení kvality ovzduší. Krušné 
hory jsou postupně vnímány jako destinace pro turistiku a sport a mnohem méně jako oblast se 
zničenými lesy a narušeným životním prostředím. Ochrana životního prostředí je pro území MAS 
velké a důležité téma, obyvatelé MAS vnímají své životní prostředí jako zásadní hodnotu, kterou 
je potřeba chránit. Je tedy potřeba realizovat opatření ke zlepšení ochrany a péče o  městskou 
zeleň, příměstskou a volnou krajinu a její šetrné využívání, ochranu krajinného rázu a typického 
vzhledu regionu, neničit, ale spíše obnovovat ekologickou stabilitu krajiny péčí o významné 
krajinné prvky, aleje či stromořadí, remízky, solitérní dřeviny, vodní plochy a toky, zvyšovat 
biodiversitu, navracet do krajiny původní druhy, realizovat záchovné programy. Velkým úkolem 
do budoucna je osvěta a zlepšení výchovy obyvatel v oblasti životního prostředí, především jako 
prevence nežádoucích jevů v této oblasti. Řešení této potřeby je určeno v podstatě všem, kteří 
na území MAS žijí, pracují, mají své zájmy  a jeho cílem je zvýšení ekologické stability území. 

Zvýšení informování 
obyvatel o místní dění 

 

Kvalitně zpracovaný územní plán a plán rozvoje obce jsou zásadními dokumenty pro rozvoj 
obce. Obyvatelé některých obcí však nemají informace o plánovaných aktivitách své radnice a o 
nakládání s obecným rozpočtem,  obce na svých internetových stránkách pak zveřejňují jen 
povinné informace. Tato skutečnost je mnohdy ze strany obyvatel  kritizována. Z těchto důvodů 
je potřeba více rozvíjet informovanost obyvatel, včetně zapojení komunity do strategického a 
územního plánování a její participace na přípravě záměrů a rozhodování obce, což napomáhá 
pocitu sounáležitosti a prohlubuje důvěryhodnost správy města. Je nezbytné více využívat 
informační technologie ve veřejné správě a v komunikaci i mezi subjekty v území, což zlepší 
přístup obyvatel k veřejným službám a ke sdílení informací o dění v obci. To navíc posiluje 
spolupráci a partnerství obyvatel, veřejné správy, podnikatelů, NNO, spolků a zájmových 
sdružení. Řešení této potřeby přispěje veřejnosti, podnikatelům, NNO, vzdělávacím institucím 
správě obce, poskytovatelům služeb, volnočasových organizací, vlastníků nemovitostí, 
provozovatelům zařízení. 
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Prohlubování 
sounáležitosti s obcí, 
regionem 

 

Část místních obyvatel nejeví o dění v obci zájem a naopak část obyvatel vytváří přátelské vazby 
a rozvíjí sousedství. Tato sousedská přátelství pojí společný zájem a ochota si v komunitě 
nezištně pomáhat. Je potřeba takové pozitivní vztahy podporovat a rozvíjet. S aktivními občany 
lze realizovat příjemné místo pro život, dobrovolnické akce. Potřebná je tedy podpora činnosti 
občanských aktivit, spolků a místních zájmových uskupení, které ve své vlastní aktivitě pomáhají 
udržovat místní tradice a zvyky, okrašlovací činnosti. Potřebná je také podpora místních 
kulturních, sportovních a veřejných akcí, které si obyvatelé organizují sami, což vede posílení 
pozitivního vztahu k obci. 

Udržovat dlouhodobé 
vazby a partnerství 

 

Většina obcí a obyvatel udržuje partnerskou spolupráci s jinou obcí, sdílejí dobrou praxi, 
vzájemně si pomáhají a rozvíjejí společné aktivity, přispívají k rozvoji svých komunit. Taková 
partnerství vznikají nejen s dalšími obcemi v ČR, ale i s přeshraničními partnery. Je potřebné 
taková partnerství v kulturní, společenské, environmentální, turistické, hospodářské oblasti a 
v oblasti prevence rizik posilovat a rozvíjet i pro budoucnost dalších generací. Naplnění potřeby 
přispěje obyvatelům i rozličným subjektům od veřejných, podnikatelských až po neziskové, které 
na území města působí. 

Zvýšení nabídky 
zdravotnických a 
sociálních služeb 
 

Z hlediska zdravotní péče v obcích se jako problematická jeví především dostupnost základní 
lékařské péče a lékáren v okrajových oblastech území. Zdravotnická zařízení v malých obcích – 
pokud se někde nalézají -  stavebně zastarávají a vyžadují zvýšené náklady jak na provoz. 
Motivaci pro mladé lékaře omezuje nevyhovující infrastruktura, drahé bydlení a nedostatek 
finančních prostředků. Mladí lékaři raději odcházejí pracovat do nedalekého Německa do 
nemocnic, kde mohou získat jak slušný výdělek, tak i odpovídající praxi v moderním prostředí. 
Potřebná je výstavba, rekonstrukce či modernizace prostor a vybavení pro zdravotnické služby a 
mnohdy i vlastní podpora – motivace - venkovských lékařů. V posledních letech došlo v území 
MAS Krušné hory k nárůstu počtu sociálně vyloučených lokalit a s tím souvisejících 
doprovodných problémů (nezaměstnanost, vandalismus, kriminalita, nejrůznější typy závislostí). 
Celkem 16 obcí je z pohledu sociálního vyloučení rizikových a 5 dokonce ohrožených. Do 
budoucna je potřeba řešit problematiku SVL, sociálně vyloučených osob a osob ohrožených 
sociálním vyloučením. Především zamezit nárůstu počtu dalších SVL a prohlubování této 
problematiky a zaměřit se na integraci osob sociálně vyloučených do společnosti a nastavit do 
budoucna vhodné preventivní nástroje. Z těchto důvodů je potřeba zkvalitňovat sociální služby, 
zvyšovat jejich dostupnost a rozšiřovat nabídku realizací či modernizací zařízení, včetně 
vybavení, podporou terénních služeb včetně vybavení, zvýšit kapacity zařízení, stacionářů, 
krizových center, podporovat rozvoj kvality služeb včetně financování jejich provozu. Řešení 
těchto potřeb pomůže nejen samotným pacientům, lékařům, poskytovatelům sociálních služeb, 
sociálně slabým skupinám, ale i celé komunitě, obyvatelům i návštěvníkům. 

Zlepšení nakládání 
s odpady 
 

Odpadové hospodářství a nakládání odpadů se stává mnohem nákladnější. Obce podporují 
třídění odpadu, přesto je svoz komunálního odpadu z obcí stále nákladnější a skládkování 
zatěžuje životní prostředí. Odpady, tedy suroviny, ze kterých jsou vyrobeny především obaly, lze 
dále využít. Proto je potřeba podpořit efektivnější nakládání s odpady zaváděním městských 
systémů nakládání s odpady, realizovat využití tzv. šedé vody, podporovat recyklaci, 
kompostování, podporovat komunitní kompostárny, oběhové hospodářství, předcházet vzniku 
odpadů, lidem přinášet osvětu. Součástí je také potřeba odstranění starých ekologických závad 
a zátěží, likvidace nepovolených skládek. Řešení této potřeby se týká obyvatelů, návštěvníků, 
podnikajících osob, osvěta pak také vzdělávacím zařízením. Realizace přispěje ochraně 
životního prostředí snížením odpadů a šetření surovin, snížení nákladů. 

Podpora cestovního 
ruchu 
 

Region MAS má velký potenciál k rozvoji cestovního ruchu, který je podpořen např. celoročně 
splavnou řekou Ohře, polohou uprostřed tzv. lázeňského trojúhelníku, bohatým kulturním a 
přírodním dědictvím, dobře vybavenými lyžařskými středisky a vysokou kvalitou životního 
prostředí. Problémem je malá jazyková vybavenost potencionálních poskytovatelů služeb 
v cestovním ruchu, nedostatek finančních prostředků na realizaci infrastruktury pro cestovní 
ruch, nedostatek alternativních atrakcí pro turisty v případě špatného počasí a nízká rozmanitost 
a kvalita doplňkových služeb cestovního ruchu. V podhůří je nedostatečná nabídka ubytovacích 
kapacit, horská střediska v zimní sezóně jsou přetížená. Zde vzniká potřeba budování a 
modernizace infrastruktury pro CR, ale i doprovodné infrastruktury (parkoviště, přístupové 
komunikace, půjčovny, techniky a vybavení pro provoz a údržbu), rozvoj a zkvalitnění 
ubytovacích a stravovacích kapacit a dalších služeb, zavádění a rozvoj infosystémů a moderních 
technologií, propojení a sdílení potřeb a informací. Velký potenciál v oblasti má také rozvoj 
agroturistiky. V území prakticky neexistuje prezentace mikroregionu jako kompaktní destinace a 
úroveň propagace a informovanosti o nabídce je slabá. Zde se otevírá velká příležitost pro rozvoj 
destinačního managementu jako nástroje pro tvorbu propagaci a prezentaci regionu. Potřebné je 
tedy zkvalitnění tvorby a propagace produktů CR, zkvalitnění a zefektivnění organizace CR, 
zvýšení spolupráce včetně přeshraniční. Realizace těchto potřeb přinese obcím, veřejnosti, 
turistům a návštěvníkům regionu, vlastníkům a provozovatelům infrastruktury CR, podnikatelům 
v CR, ale i v návazných službách rozvoj služeb či podnikání přímo či nepřímo souvisejících 
s cestovním ruchem a tvorbu nových pracovních příležitostí v regionu, který dlouhodobě trápí 
vysoká nezaměstnanost.  

Tvorba a podpora 
pracovních příležitostí 
 

Nejpalčivějším problémem je vysoká míra nezaměstnanosti, která se pohybuje dlouhodobě nad 
celorepublikovým průměrem. Ta je kromě jiného zapříčiněna nízkou úrovní vzdělanosti 
obyvatelstva, nízkým počtem kvalifikované pracovní síly ve specifických oblastech. Příprava na 
budoucí zaměstnání  je podceněna, provázanost potřeb místního trhu práce s nabídkou 
vzdělávacích studijních programů téměř neexistuje. Dochází k odlivu obyvatel, zejména mladých 
rodin, který je způsoben nedostatkem pracovních příležitostí. Problematické je také 
zaměstnávání určitých cílových skupin, kterým se mnohdy trh práce přizpůsobit neumí - 
nezkušení absolventi, matky s dětmi vyžadující speciální pracovní dobu, tělesně postižení. Z 
výše uvedených důvodů je potřeba provázat potřeby trhu práce se vzděláváním, realizovat 
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cílenou práce s cílovou skupinou - rekvalifikační kurzy, ve spolupráci se zaměstnavateli 
realizovat rekvalifikace a zvyšování kvalifikace v oborech a odvětvích typických pro venkovský 
prostor, podporovat vytváření pracovních míst pro specifické cílové skupiny. Je potřebné také 
podporovat taková prorodinná opatření, která umožní rodičům začlenění na trh práce. Realizace 
potřeby je zaměřená na nezaměstnané, zaměstnavatele, vzdělávací instituce, uchazeče o 
zaměstnání, studenty, podnikatele, sociálně slabé, ohrožení soc. vyloučením a sociálně 
vyloučení, samoživitele, NNO. 

Úspory energií 
 

Cena energií neustále roste a ovlivňuje výdaje domácností, ale i obcí a podnikatelů. Každý se 

v této oblasti snaží redukovat svoje výdaje a s energií uvážlivě hospodařit, ať jde o energii 

tepelnou nebo světelnou či elektrickou, energii nutnou k přepravě nebo výrobě. S ohledem na 

výše uvedené je potřeba zefektivnit nakládání a využívání energie, zvyšovat energetickou 

nezávislost, ale i energetickou bezpečnost, využívat OZE, primárně s preferencí stávajících 

ploch a střech, instalovat úsporné technologie v budovách v soukromém i veřejném sektoru 

(zateplování, regulace otopné soustavy, výměna oken, kotlů, tepelných zdrojů, otopných 

soustav, biokotelny, rekonstrukce veřejného osvětlení, rekonstrukce osvětlení veřejných budov). 

Všechna tato opatření by měla pomoci snížit spotřebu energie. Realizace této potřeby přispěje 

veřejnosti, podnikatelským subjektům, obcím a různým dalším organizacím, přispěje ochraně 

životního prostředí snížením nároků na získávání energie a šetření surovin, snížení nákladů.  

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


