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1. ÚVOD
1.1. Údaje o zadání
Karlštejnsko, jako území a pojem, je třeba chápat ve všech geografických, přírodních,
ekonomických, kulturních, společenských, politických i správních souvislostech.
Cílem zpracování této Integrované strategie rozvoje Karlštejnska (dále též „strategie nebo ISÚ“)
je vytvoření dokumentu pro integrovaný strategický rozvoj území, v působnosti MAS Karlštejnsko,
o.s. (dále též „dotčené území“, „území“, „region“, „Karlštejnsko“, „Místní akční skupina Karlštejnsko,
o.s.“, „MAS“), odpovídající standardům strategického rozvoje. Strategie bere v potaz rovněž pravidla
evropské iniciativy a metody Leader, která akcentuje zapojení místních aktérů do společného rozvoje
území a stane se Integrovanou strategií území, propojující subjekty, aktivity, záměry a zdroje napříč
sektory. Z této ISÚ pak čerpá pro oblast působnosti Programu rozvoje venkova v gesci Ministerstva
zemědělství (dále jen PRV) Strategický plán Leader MAS Karlštejnsko, o.s. a vychází z ní.
Strategie slučuje rozvojové záměry v území do společné strategie tak, aby její realizace a zní
vyplývající nebo připojené partnerské projekty, probíhaly na takto dotčeném území, ve vzájemném
partnerství, spolupráci a koordinaci.
Strategie území je zaměřena na geografické území jednotlivých obcí, městysů a měst
v dotčeném území, jednotlivě zapojených do svazků obcí (dále též „mikroregionů“), užívajících názvy
nebo pojmenování Dolní Berounka, Horymír, Český Kras - Pláně, Jihozápad Klonk a Hudlicko,
s označením jako Region, Mikroregion, Svazek obcí a pod.
Strategie území je rozvojově zaměřena rovněž na geografické území dalších obcí, městysů a
měst, nezapojených do výše uvedených svazků, rozkládajících se na území CHKO Český Kras i mimo
něj (t.č. např. Hostomice, Neumětely, Běštín, Lhotka, Lochovice, Chodouň, Korno, Lužce, Liteň,
Měňany, Černolice, Vráž, Chrustenice, Nenačovice, Chyňava a Chýně), které samy nebo subjekty
v nich domestikované, projevili zájem o partnerství s MAS Karlštejnsko, o.s..
Strategie obsahuje analytickou část, která vychází především z platných a procesně schválených
strategických a rozvojových dokumentů ČR, Středočeského kraje, ÚPD VÚC, schválených
rozvojových dokumentů mikroregionů a ÚP obcí. Stejně tak z rozvojových Studií (např. studie
„Karlštejnsko – Ideální krajina“ /1993/1994/, „Udržitelný rozvoj CR v Českém krasu“ aj.).
Strategie obsahuje rovněž návrhovou část, která je zpracována na základě SVOT analýzy,
potřeb dotčeného území, rozsahu realizace rozvojového projektu „Klastr cestovního ruchu Amerika“,
rozsahu projektu a POPD těžby vápence do r. 2020 a jiných, samostatně definovaných projektů
v dotčeném území.
Obsahem návrhové části je rovněž definice konkrétních strategických cílů, které budou
realizovány v období let 2007 (2008) – 2020 plánovacího období Evropské unie (dále též EU).

1.2. Použité podklady
•

•
•

Veřejně dostupné podklady (např. Strategie rozvoje Středočeského kraje, Strategie rozvoje CR
ve Středočeském kraji, Strategie rozvoje klastrových iniciativ ve Středočeském kraji, Strategie
rozvoje infrastruktury ve Středočeském kraji, dílčí výstupy „Technicko-ekonomická studie
Klastr cestovního ruchu Amerika“ /zveřejnění I./2008)
ÚP VÚC, dotčených obcí a mikroregionů
Investiční záměry privátních, státních, veřejnoprávních i municipálních investorů
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•
•
•

Statistické a demografické údaje Českého statistického úřadu
Programové strategie agentury CzechInvest, CzechTourism aj.
Podklady a výstupy MF ČR, MZe ČR, PF ČR, MMR ČR, MPO ČR a dalších

1.3. Mapové podklady
•
•
•
•
•

mapy v měřítku, Geodézie ČS
mapy KČT 1:50 000
mapy v gesci Středočeského kraje
mapy v gesci agentury CzechInvest, CzechTourism
mapy, mapové přehledy a výstupy MF ČR, MZe ČR, PF ČR, MMR ČR, MPO ČR a dalších.

2. SOUHRNNÁ CHARAKTERISTIKA ÚZEMÍ
Karlštejnsko nebo také region Karlštejnsko, je území, které je lokalizováno ve středozápadní
části České republiky, v jihozápadní a západní části Středních Čech (Středočeského kraje), navazujíc
přímo na území hl. města Prahy.
Je vymezeno pomyslnou hranicí mezi obcemi a městy Hostivice, Chyňava, Hýskov, Beroun,
Králův Dvůr a Zdice (sever), Lochovice, Běštín a Hostomice pod Brdy (západ), Velký Chlumec,
Řevnice, Dobřichovice, Černolice, Černošice (jih) a takto územně vymezeno je oblastí působení MAS
Karlštejnsko, o.s.
Dotčené území se z části rozkládá na dolní části toku řek Litavky, Berounky a na území CHKO
Český kras.

Ukazatele
Rozloha území celkem
Počet obcí
Územně statistická jednotka NUTS II
Kraj (jednotka NUTS III)
Počet dotčených bývalých okresů (Praha západ a Beroun)
Vzdálenost od hl. města Prahy (sídla Středočeského kraje)
Počet obyvatel území

Jednotka

Počet jednotek*

2

km
obce

472,46
70
Středočeský kraj
Středočeský

Okresy
km
obyvatel

2
0**
62111

* údaje k 31.12.2012
** území hraničí a navazuje na území hl. města Prahy

Dotčené řešené území leží v povodí řek Litavky, Berounky a Vltavy. Charakter území je tvořen
pahorkatinou se střídáním hřbetů a údolí, planin mezi hřbety i údolími a střídáním vodních toků.
Nejvýznačnějšími vodními toky jsou řeka Berounka a Litavka, významnými Radotínský potok,
Loděnice, Svinařský potok, Suchomastský potok a Chumava, ostatní vodní toky (potoky) mají místní
charakter.
Nejvyšším bodem dotčeného území je tzv. „Studený vrch“ s nadmořskou výškou 660 m.n.m.,
který je součástí hlavního hřebene Brd a leží na jihozápadě území. Dotčené území leží v klimatické
úrovni s mírným podnebím.
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3. ANALÝZA OBCÍ A MIKROREGIONŮ
3.1. Základní údaje o obcích
Obec
1.

Běštín

2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.

Bubovice
Bykoš
Černolice
Černošice
Dobříč
Dobřichovice
Drahelčice
Hlásná Třebaň
Hostomice
Hýskov
Chodouň
Choteč
Chrášťany
Chrustenice
Chyňava
Chýně
Chýnice
Jinočany
Karlík
Karlštejn
Koněprusy
Korno
Kosoř
Lážovice
Lety
Libomyšl
Lhotka
Liteň
Loděnice
Lochovice
Lužce
Málkov
Mezouň
Měňany
Mořina
Mořinka
Nenačovice
Nesvačily
Neumětely

Mikroregion (DSO)

Počet obyvatel
Rozloha
2
1.1.2005 1.1.2007 1.1.2012 (km )

Okres

---

273

302

305

3,00

Beroun

Český kras – Pláně
Klonk
--SO Region Dolní Berounka
Region Jihozápad
SO Region Dolní Berounka
Region Jihozápad
SO Region Dolní Berounka
--Hudlicko
--Č. kras – Pláně, Region Jihoz.
Region Jihozápad
------Region Jihoz., Č. kras – Pláně
Region Jihozápad
SO Region Dolní Berounka
SO Region Dolní Berounka
Klonk
--Český kras – Pláně
Horymír
SO Region Dolní Berounka
------Region Jihozápad
----Klonk
Český kras – Pláně
--Český kras – Pláně
Český kras – Pláně
--Horymír
---

221
202
200
5 096
251
2 986
420
566
1 492
1318
535
298
539
674
1559
678
301
796
350
712
185
85
724
70
939
470
295
972
1 570
1 096
88
84
438
268
606
122
193
122
521

234
192
215
5 481
259
3 047
412
622
1 479
1409
558
308
599
713
1597
866
312
870
382
706
197
84
785
68
1 000
467
304
1 007
1 619
1 105
92
83
458
269
656
132
226
124
350

399
217
342
6447
300
3368
556
835
1691
1617
617
373
841
844
1732
1930
364
1333
523
801
217
94
910
91
1354
522
327
1090
1700
1153
121
104
534
285
779
133
246
145
559

4,10
4,09
3,18
9,06
3,49
10,91
4,78
4,08
28,27
6,39
4,24
3,70
4,16
6,74
37,36
4,99
4,19
3,85
1,88
12,09
6,04
5,03
3,89
4,89
3,24
9,70
5,34
12,92
5,56
13,24
3,01
3,40
3,06
8,15
9,83
7,03
3,98
2,74
9,37

Beroun
Beroun
Praha západ
Praha západ
Praha západ
Praha západ
Praha západ
Beroun
Beroun
Beroun
Beroun
Praha západ
Praha západ
Beroun
Beroun
Praha západ
Praha západ
Praha západ
Praha západ
Beroun
Beroun
Beroun
Praha západ
Beroun
Praha západ
Beroun
Beroun
Beroun
Beroun
Beroun
Beroun
Beroun
Beroun
Beroun
Beroun
Beroun
Beroun
Beroun
Beroun
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41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.
52.
53.
54.
55.
56.
57.
58.
59.
60.
61.
62.
63.
64.
65.
66.
67.
68.
69.
70.

Nučice
Ořech
Osov
Podbrdy
Ptice
Roblín
Rudná
Řevnice
Skřipel
Skuhrov
Srbsko
Suchomasty
Sv. Jan pod Skalou
Svinaře
Tachlovice
Tetín
Tmaň
Třebotov
Úhonice
Velký Chlumec
Vinařice
Vižina
Vonoklasy
Vráž
Všenory
Všeradice
Vysoký Újezd
Zadni Třebaň
Zbuzany
Železná

Region Jihozápad
Region Jihozápad
Horymír
Horymír
Region Jihozápad
Český kras – Pláně
Region Jihozápad
SO Region Dolní Berounka
Horymír
Horymír
SO Region Dolní Berounka
Klonk
SO Region Dolní Berounka
Horymír
Region Jihozápad
SO Region Dolní Berounka
Klonk
Český kras – Pláně
Region Jihozápad
Horymír
Horymír
Horymír
Český kras – Pláně
--SO Region Dolní Berounka
Horymír
Český kras – Pláně
SO Region Dolní Berounka
Region Jihozápad
Hudlicko

Celkem

936
707
314
168
488
195
3 509
2 933
106
374
463
461
124
281
520
744
1 002
1 080
907
337
87
215
421
879
1 457
406
517
627
674
255

1 072
781
320
167
522
203
3 999
3 008
103
394
457
464
136
345
546
763
1 026
1 123
924
334
88
227
445
908
1 515
411
543
646
675
249

1880
929
345
201
677
225
4662
3185
113
440
493
453
163
573
854
838
1080
1306
982
369
88
238
504
1033
1529
449
656
760
1022
265

5,94
4,78
2,45
3,78
7,83
5,60
8,10
10,14
3,05
8,67
6,57
7,25
4,09
7,48
6,36
10,29
10,08
6,89
9,94
4,53
4,95
3,89
3,03
6,81
3,55
7,37
11,58
3,57
4,91
4,01

49502

51983

62111

472,46

Praha západ
Praha západ
Beroun
Beroun
Praha západ
Praha západ
Praha západ
Praha západ
Beroun
Beroun
Beroun
Beroun
Beroun
Beroun
Praha západ
Beroun
Beroun
Praha západ
Praha západ
Beroun
Beroun
Beroun
Praha západ
Beroun
Praha západ
Beroun
Beroun
Beroun
Praha západ
Beroun

Základní údaje o mikroregionech
Mikroregion
Český kras – Pláně
Horymír
Klonk
Region Jihozápad
Svazek obcí Region Dolní Berounka

Počet
obcí*
11
11
5
14
12

Počet
obyvatel**
6183
3052
2071
16473
20296

Rozloha km2
62,90
53,80
30,86
59,29
79,47

* některé obce jsou členy dvou DSO /mikroregionů/, některé obce nejsou členem žádného mikroregionu
** aktualizace podle údajů ČSÚ k 31.12.2011

Hustota
obyv./km2
98,3
56,73
67,11
277,84
255,39
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3.2. Ekonomický potenciál území
Počet podnikatelů – živnostníků v oblasti celkem cca
Počet obyvatel na 1 podnikatele v oblasti
Pracovní příležitosti celkem cca
z toho v zemědělství cca
Počet EA obyvatel cca (t.č. 15-59 let)
Počet EA obyvatel na 1 pracovní příležitosti

13 500
4,6
24 650
920
32 100
1,30

* do dotčeného území dojíždí za prací obyvatelé z okolních obcí a naopak, obyvatelé dotčeného území dojíždí za prací
rovněž do Prahy, Berouna, Hořovic, Králova Dvora, Zdic a Žebráku (odhady a údaje k 31.12.2011)

Ve většině obcí není výrazně rozvinuta výroba ani služby, důsledkem je nízká nabídka
pracovních příležitostí. Ta způsobuje značný rozsah dojíždění za prací, především do blízkých
okolních měst. tj. Prahy, Berouna, Zdic, Hořovic a Žebráku.
Jedním z nejvýznamnějších center zaměstnanosti v dotčeném území je Průmyslová (logistická
a montážní) zóna Rudná, která soustřeďuje značné množství zaměstnanců. Jejich struktura však
v podstatné většině z tohoto území nepochází, je naplňována zahraničními zaměstnanci. Lokálními
centry zaměstnanosti v oblasti jsou oblasti Chrášťany-Rudná, Dobřichovice-Lety-Řevnic, Mořina
(Lomy Mořina, s.r.o.), Loděnice (GZ Digital Media, a.s.), Tmaň (Vápenka Čertovy schody, a.s. –
Group Lhoist).
V aktivním rozvoji je výstavba zóny průmyslu, obchodu a služeb mezi obcemi Dobřichovice a
Lety, připravuje se zóna u obce Loděnice.

3.3. Technická a dopravní infrastruktura
Současný stav

Záměry, projekty

Rozvodná síť - el. ČEZ Distribuce.
energie
Rozvodná síť –
RWE.
plyn
Veřejné osvětlení Jednotlivé obce a města

Typ

Dobrý

Lokální rozšíření kapacit sítě
s kabelizací v území zástavby
Lokální rozšíření kapacit

Vodovody

Dostavba v malých obcích, dílčí
opravy a rekonstrukce
Nedostatečný, část území Návrhy výstavby plošných či dílčích
bez splaškové kanalizace a kanalizačních systémů s ČOV
ČOV
Lokálně nevyhovující stav Postupné doplnění drátových sítí,
v části území
dominantní přechod na bezdrátové
sítě, vč. připojení k internetu
Převážně špatný stav
Opravy, rekonstrukce, přeložky silnic
silnic III. tř., lokálně
II. a III. tříd, výstavba, opravy
špatný stav místních
místních komunikací a účelových
komunikací
komunikací

Kanalizace

Vlastník

Vodárenské spol., obce,
města
Vodárenské a kanalizační
spol., obce, města

Telekomunikace
a sítě IT

Telekomunikační a IT
operátoři

Silniční doprava

ČR - Dálnice D5,
Středočeský kraj - silnice
II. a III. třídy, obce,
města, třetí osoby - místní
a účelové komunikace
Provozovatelé dráhy:
SŽDC,s.o., Lomy Mořina,
s.r.o., VČS, a.s. (Lhoist,
a.s.)

Železniční
doprava

Železniční dopravci:
ČD, ČD Cargo, Viamont,
OKD Doprava, a.s.,

Dobrý
Převážně za hranicí
životnosti, lokálně
obnovené
Dobrý

Postupná rekonstrukce a obnova, dílčí
dostavba

Provozně dobrý,
investičně zanedbaný,
rozvojově
poddimenzovaný.
Trať Nučice-Rudná
Hořelice-Mořina po
rekonstrukci pro nákladní
dopravu, mimo

Rekonstrukce trati Praha SmíchovBeroun-Plzeň (koridor IV.), výstavba
nového žel. spojení Praha SmíchovBeroun (VRK), zkvalitnění příměstské
železniční osobní dopravy na tratích
Praha hl.n.-Zadní Třebaň-BerounZdice, Zadní Třebaň-Liteň-Lochovice,
Zdice-Lochovice, Praha Smíchov-
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Letecká doprava

Dopravní
obslužnost

KHKD Herkules, s.r.o.,
Lomy Mořina, s.r.o., KŽC
Doprava, s.r.o., JHMD,
a.s., Veolia, a.s., ad.
Letiště Praha veřejná mezinárodní a
vnitrostátní hromadná
doprava

zabezpečovacího zařízení

Letiště Praha - dobrý,
mimo rozsah vlivu¨

Rudná-Nučice-Beroun, Praha
Smíchov-Hostivice-Rudná a NučiceRudná Hořelice-Mořina, zabezpečení
přejezdů silnic
Letiště Praha mimo rozsah vlivu

Letiště Bubovice základní, pro rozvoj
nevyhovující

Letiště Bubovice - komplexní
přestavba vč. technického, servisního i
komerčního zázemí

Letiště Bubovice veřejná a privátní doprava
malého rozsahu
ČD – železnice
Železnice Trať Praha hl.n. -Zadní
Regionální a lokální
Třebaň-Beroun - dobrý,
dopravci - autobusová
taktová doprava, ostatní
doprava
jen v min. základní
dopravní obslužnosti
Aut. doprava – dobrý,
mimo svátky, dny prac.
volna a klidu, v režimu
základní a smluvní dopr.
obslužnosti, ve většině
součástí systému PID

Železnice zlepšení dopravní obslužnosti o
svátcích, ve dnech prac. volna a klidu
Aut. Doprava zlepšení regionální dopravní
obslužnosti o svátcích, ve dnech prac.
volna a klidu, její plné zařazení do
systému PID.

3.4. Lidské zdroje - demografie, školství, zdravotnictví, sociální sféra, kultura
Demografická situace
Dotčené území je z hlediska demografického vývoje velmi rozdílné. Obce a malá města, ležící
v blízkosti měst Prahy, Berouna, Králova Dvora a Zdic, s dobrou dopravní dostupností, zažívají velmi
intenzivní rozvoj výstavby pro bydlení.
Území je velmi přitažlivé i z hlediska ekologického a krajinného. Je z části zalesněné, krajina
je rozmanitá, členitá a téměř z poloviny je chráněno územím Chráněné krajinné oblasti Český kras.
Tyto faktory, společně s dojezdovou blízkostí Prahy, přitahují další zájemce o bydlení i
v odlehlejších lokalitách, např. Hostomice pod Brdy. Vytváří současně příznivé podmínky pro rozvoj
rekreace, cestovního ruchu a z něj plynoucího ekonomického rozvoje dotčeného území, jako
výrazného zdroje příjmů jeho obyvatel, podnikatelských subjektů i obcí.
V neposlední řadě vytváří i základní podmínku pro potenciální přílivu investičního kapitálu a
vznik nových pracovních příležitostí.
Přibližně 1/3 obcí v okrajových částech území, se špatnou dopravní dostupností, však trpí
v tomto směru stagnací. Trvale v nich zůstávají bydlet převážně obyvatelé starších věkových skupin,
většinou ekonomicky neaktivní.
Tyto trendy mají vliv na další vývoj oblasti ve všech ukazatelích.
Vývoj počtu obyvatel v území je obsažen v následující tabulce. Nejvíc obyvatel a zároveň
největší nárůst zaznamenává Svazek obcí Region Dolní Berounka, obdobně jako region Jihozápad. V
ostatních regionech je nárůst obyvatel mírný nebo stagnující. V žádném z mikroregionů v území
nedochází k poklesu počtu obyvatel.
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Vývoj počtu obyvatel v jednotlivých regionech/mikroregionech.

2001

2003

Počet obyvatel
2005

Český kras – Pláně

4 588

4 730

4 923

5 199

6183

Horymír

2 462

2 461

2 480

2 581

3052

Klonk

1 769

1 888

1 934

1 962

2071

Region Jihozápad

8 490

8 718

9 184

12 202

16473

Svazek obcí Region Dolní Berounka

15 873

16 273

16 997

17 763

20296

Mikroregion

2007

2011

Školství, zdravotnictví, sociální sféra
Obec/město

Mikroregion

1. Běštín

---

2. Bubovice
3. Bykoš
4. Černolice

Český kras – Pláně
Klonk
---

5. Černošice

SO Region Dolní
Berounka

6. Dobříč

Region Jihozápad

7. Dobřichovice

SO Region Dolní
Berounka

8. Drahelčice
9. Hlásná Třebaň

Školní zařízení
------MŠ
ZŠ, MŠ, ZUŠ
--ZŠ, MŠ, ZUŠ

Region Jihozápad
SO Region Dolní
Berounka

10. Hostomice p. Brdy

---

----ZŠ, MŠ

Zdravotní zařízení Sociální zařízení
---

Praktický, dětský lékař
----------Praktický lékař, dětský
DPS
lékař, stomatolog,
gynekolog, lékárna
----Praktický lékař, dětský
lékař, stomatolog,
DPS, Náruč o.s.
gynekolog, lékárna,
záchranná služba
------Praktický lékař, dětský
DD
lékař, stomatolog,
gynekolog, lékárna
Praktický lékař, dětský
lékař
---

11. Hýskov

Hudlicko

MŠ, ZŠ

12. Chodouň

--Č. kras – Pláně,
Region Jihoz.
Region Jihozápad
---

--Český kras – Pláně,
--Region Jihozápad
ZŠ I., MŠ
Praktický lékař
MŠ
--Praktický lékař, dětský
MŠ, ZŠ I.
lékař, stomatolog,
gynekolog
MŠ, ZŠ I.
Praktický lékař

13. Choteč
14. Chrášťany
15. Chrustenice
16. Chyňava
17. Chýně
18. Chýnice
19. Jinočany
20. Karlík
21. Karlštejn
22. Koněprusy

---

--Region Jihoz., Č. kras
--– Pláně
Region Jihozápad
ZŠ, MŠ
SO Region Dolní
--Berounka
SO Region Dolní
ZŠ I., MŠ
Berounka
Klonk
---

---

---

---------------

---

---

Praktický lékař, lékárna

---

---

---

Praktický lékař, dětský
lékař, stomatolog
---

-----
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23. Korno
24. Kosoř
25. Lážovice
26. Lety
27. Libomyšl
28. Lhotka

--Český kras – Pláně
Horymír
SO Region Dolní
Berounka
-----

29. Liteň
30. Loděnice

--Region Jihozápad

31. Lochovice

---

32. Lužce
33. Málkov
34. Mezouň
35. Měňany

--Klonk
Český kras – Pláně
---

36. Mořina

Český kras – Pláně

37. Mořinka
38. Nenačovice
39. Nesvačily
40. Neumětely
41. Nučice
42. Ořech
43. Osov
44. Podbrdy
45. Ptice
46. Roblín

Český kras – Pláně
--Horymír
--Region Jihozápad
Region Jihozápad
Horymír
Horymír
Region Jihozápad
Český kras – Pláně

47. Rudná

Region Jihozápad

48. Řevnice

SO Region Dolní
Berounka

49. Skřipel
50. Skuhrov
51. Srbsko
52. Suchomasty

Horymír
Horymír
SO Region Dolní
Berounka
Klonk

--ZŠ I., MŠ
---

-------

---

---

--MŠ
Praktický lékař
MŠ, ZŠ, SOU, Spec. Praktický lékař, dětský
Škola
lékař, stomatolog
Praktický lékař, dětský
MŠ, ZŠ, ZUŠ
lékař, stomatolog
Praktický lékař, dětský
MŠ, ZŠ
lékař, stomatolog
--------MŠ
------Praktický lékař, dětský
ZŠ I., MŠ
lékař
------------ZŠ I., MŠ
--ZŠ, MŠ
--ZŠ I., MŠ
--ZŠ I., MŠ
--------------Praktický lékař, dětský
ZŠ, MŠ, Spec. šk.
lékař, stomatolog,
gynekolog, lékárna
Praktický lékař,
ZŠ, MŠ
zdravotní středisko,
lékárna
---------

------Dětský domov

---

--------DPS
------------------------------DD
Modrý domeček
(sociální firma),
DPS
-----

ZŠ I., MŠ

Praktický, dětský lékař

---

ZŠ, MŠ

Praktický lékař, dětský
ÚSP pro mládež
lékař

SO Region Dolní
Berounka
Horymír
Region Jihozápad
SO Region Dolní
Berounka

VOŠ

---

---

MŠ
ZŠ I., MŠ

-----

-----

ZŠ I., MŠ

---

---

57. Tmaň

Klonk

ZŠ I., MŠ

58. Třebotov
59. Úhonice
60. Velký Chlumec

Český kras – Pláně
Region Jihozápad
Horymír

ZŠ, MŠ
ZŠ, MŠ

53. Sv. Jan pod Skalou
54. Svinaře
55. Tachlovice
56. Tetín

---

Praktický lékař, dětský
lékař
Nemocnice, LDN
-----

---------
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61. Vinařice
62. Vižina
63. Vonoklasy
64. Vráž
65. Všenory
66. Všeradice
67. Vysoký Újezd
68. Zadni Třebaň
69. Zbuzany
70. Železná

Horymír
Horymír
Český kras – Pláně
--SO Region Dolní
Berounka
Horymír
Český kras – Pláně
SO Region Dolní
Berounka
Region Jihozápad
Hudlicko

------MŠ, ZŠ I.

MŠ
ZŠ I., MŠ

--------Praktický lékař, dětský
lékař
Praktický lékař
---

ZŠ I., MŠ

---

---

-----

-----

ZŠ, MŠ

-----

---------------

Dostupnost zdravotní péče, zejména v případě menších obcí, není příznivá, nicméně se
v průběhu předchozích let zlepšila zajištěním občasných ordinací lékařů. Lze konstatovat, že
z celkového pohledu je lékařská péče dostupná. Pro specializovaná a odborná vyšetření využívají
obyvatelé dotčeného území zdravotnická zařízení v Praze, Berouně nebo Hořovicích.
Domy s pečovatelskou službou jsou v Černošcích, Dobřichovicích a Řevnicích.
V Dobřichovicích je navíc stacionář pro postižené o.s. Náruč. V Řevnicích byla založena sociální
firma „Modrý domeček v Řevnicích“, který slouží jako zázemí pro postižené i jako centrum pro jejich
možné pracovní uplatnění (kopírka, mandl, kavárna..). V Dobřichovicích stojí domov důchodců, jehož
zřizovatelem je Praha 2 a jen zřídka tedy přijímá obyvatele regionu. Domov důchodců je rovněž
v Rudné a Hostomicích. V Suchomastech je Ústav pro mentálně postiženou mládež.

Spolková, osvětová a jiná veřejná činnost
V dotčeném území existuje vysoký počet spolků, sportovních a osvětových organizací, intenzita
jejich činnosti je však značně rozdílná. Jejich širší zapojení do veřejných aktivit, jejich informovanost
o dění v oblasti i širší míra jejich spolurozhodování a zodpovědnosti, je jedním z poslání MAS
Karlštejnsko, o.s.

3.5. Kulturní památky, sport, rekreace a cestovní ruch
Kulturní památky
Obec/město

Mikroregion

1. Běštín
2. Bubovice
3. Bykoš
4. Černolice
5. Černošice
6. Dobříč
7. Dobřichovice
8. Drahelčice
9. Hlásná Třebaň
10. Hostomice p. Brdy
11. Hýskov

Kulturní památky
---

Český kras – Pláně
Klonk
--SO Region Dolní Berounka
Region Jihozápad
SO Region Dolní Berounka
Region Jihozápad
SO Region Dolní Berounka
--Hudlicko

Památné stromy

---

---

------8
--4
--1
1
---

1
----2
--3
--1
-----
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12. Chodouň
13. Choteč

--Č. kras – Pláně, Region Jihoz.

--4

-----

14. Chrášťany
15. Chrustenice
16. Chyňava
17. Chýně
18. Chýnice
19. Jinočany
20. Karlík
21. Karlštejn
22. Koněprusy
23. Korno
24. Kosoř
25. Lážovice
26. Lety
27. Libomyšl
28. Lhotka
29. Liteň
30. Loděnice
31. Lochovice
32. Lužce
33. Málkov
34. Mezouň
35. Měňany
36. Mořina
37. Mořinka
38. Nenačovice
39. Nesvačily
40. Neumětely
41. Nučice
42. Ořech
43. Osov
44. Podbrdy
45. Ptice
46. Roblín
47. Rudná
48. Řevnice
49. Skřipel
50. Skuhrov
51. Srbsko
52. Suchomasty
53. Sv. Jan pod Skalou
54. Svinaře
55. Tachlovice
56. Tetín
57. Tmaň
58. Třebotov

Region Jihozápad

2
--1
------1
11
1
4
2
3
2
----6
2
2
1
1
1
3
3
4
--1
2
1
2
4
--1
1
3
5
2
--1
3
11
1
2
9
4
2

--------------1
1
------------1
------4
--1
1
------------1
--------2
1
5
--1
--1
1
-------

------Region Jihoz., Č. kras – Pláně
Region Jihozápad
SO Region Dolní Berounka
SO Region Dolní Berounka
Klonk
--Český kras – Pláně
Horymír
SO Region Dolní Berounka
------Region Jihozápad
----Klonk
Český kras – Pláně
Český kras – Pláně
Český kras – Pláně
Český kras – Pláně
--Horymír
--Region Jihozápad
Region Jihozápad
Horymír
Horymír
Region Jihozápad
Český kras – Pláně
Region Jihozápad
SO Region Dolní Berounka
Horymír
Horymír
SO Region Dolní Berounka
Klonk
SO Region Dolní Berounka
Horymír
Region Jihozápad
SO Region Dolní Berounka
Klonk
Český kras – Pláně
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59. Úhonice
60. Velký Chlumec
61. Vinařice
62. Vižina
63. Vonoklasy
64. Vráž
65. Všenory
66. Všeradice
67. Vysoký Újezd
68. Zadni Třebaň
69. Zbuzany
70. Železná

Region Jihozápad
Horymír
Horymír
Horymír
Český kras – Pláně
--SO Region Dolní Berounka
Horymír
Český kras – Pláně
SO Region Dolní Berounka
Region Jihozápad
Hudlicko

Celkem

6
--2
--1
1
3
7
2
----1

1
1
--------3
--------1

144

33

V dotčeném území je velký počet nemovitých kulturních památek, které je možné využít pro
rozvoj turistického ruchu. Počet těchto významných staveb výrazně zvyšuje kulturní hodnotu
dotčeného území.

Sportovní zařízení, akce
Obec/město

Mikroregion

1. Běštín

Český kras – Pláně
Klonk
---

5. Černošice

SO Region Dolní Berounka

6. Dobříč

Region Jihozápad

7. Dobřichovice

SO Region Dolní Berounka

8. Drahelčice

Region Jihozápad

9. Hlásná Třebaň
SO Region Dolní Berounka
10. Hostomice p. Brdy
--11. Hýskov

Hudlicko

12. Chodouň

--Č. kras – Pláně, Region
Jihoz.
Region Jihozápad
------Region Jihoz., Č. kras –
Pláně

14. Chrášťany
15. Chrustenice
16. Chyňava
17. Chýně
18. Chýnice

Akce

Sportovní letiště, hřiště
Dětské hřiště

Letecký den

---

2. Bubovice
3. Bykoš
4. Černolice

13. Choteč

Sportovní zařízení

19. Jinočany

Region Jihozápad

20. Karlík

SO Region Dolní Berounka

Dětské hřiště, zimní stadion,
fotbalové hřiště, tělocvična,
komerční sportoviště
Fotbalové hřiště
Dětské hřiště, fotbalové hřiště,
tělocvična, komerční sportoviště
Dětské hřiště, fotbalové hřiště,
tělocvična, komerční sportoviště
Dětské hřiště
Fotbalové hřiště, tělocvična
Fotbalové hřiště, tenisové kurty,
tělocvična
Fotbalové a dětské hřiště
Dětské hřiště, fotbalové hřiště,
komerční sportoviště
Dětské hřiště, ragbyové hřiště
Koupaliště, tenisové kurty
Fotbalové hřiště

Obecní slavnost (vždy
1.7.)

Dětské hřiště
Dětské hřiště, fotbalové hřiště,
tělocvična

Zimní fotbalová liga
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Dětské hřiště, fotbalové hřiště,
tenisový areál, tělocvična, golfový
areál, komerční sportoviště

21. Karlštejn

SO Region Dolní Berounka

22. Koněprusy
23. Korno
24. Kosoř
25. Lážovice

Klonk
--Český kras – Pláně
Horymír

Dětské hřiště, fotbalové hřiště

26. Lety

SO Region Dolní Berounka

Dětské hřiště, fotbalové hřiště,
tělocvična, krytá nafukovací hala, Bike Brdy maratón
komerční sportoviště

27. Libomyšl
28. Lhotka

-----

29. Liteň

---

30. Loděnice

Region Jihozápad

31. Lochovice
32. Lužce
33. Málkov
34. Mezouň
35. Měňany

----Klonk
Český kras – Pláně
Český kras – Pláně

36. Mořina

Český kras – Pláně

37. Mořinka
38. Nenačovice
39. Nesvačily
40. Neumětely

Český kras – Pláně
--Horymír
---

41. Nučice

Region Jihozápad

42. Ořech

Region Jihozápad

43. Osov
44. Podbrdy
45. Ptice
46. Roblín

Horymír
Horymír
Region Jihozápad
Český kras – Pláně

47. Rudná

Region Jihozápad

48. Řevnice

SO Region Dolní Berounka

49. Skřipel
50. Skuhrov

Horymír
Horymír

51. Srbsko

SO Region Dolní Berounka

52. Suchomasty

Klonk

Dětské hřiště
Dětské hřiště, fotbalové hřiště,
tělocvična
Dětské hřiště, pétanque, fotbalové
hřiště, tělocvična, volejbalové
hřiště
Fotbalové hřiště
Fotbalové hřiště
Dětské hřiště a sportoviště
Fotbalové hřiště, dětské hřiště,
MČR ve šlapačkách
střelecký areál, motokrosový areál
Dětské hřiště

Fotbalové hřiště
Dětské hřiště, fotbalové hřiště,
tělocvična, tenisový areál
Dětské hřiště, tělocvična, lanové
centrum, komerční sportoviště

Nučická stezka
Na kole okolo
kolotoče, Vánoční
turnaj ve stolním
tenisu

Dětské hřiště, fotbalové hřiště

Dětské hřiště
Dětské hřiště, fotbalové hřiště,
tělocvična, fit centrum, komerční
sportoviště
Dětské hřiště, fotbalové hřiště,
tělocvična, komerční sportoviště

Dětské hřiště, fotbalové hřiště,
tělocvična
Dětské hřiště

53. Sv. Jan pod Skalou SO Region Dolní Berounka

Dětské hřiště

54. Svinaře

Horymír

Dětské hřiště

55. Tachlovice

Region Jihozápad

Dětské hřiště

Pouťový fotbalový
turnaj
Tachlovický
trojúhelník
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56. Tetín

SO Region Dolní Berounka

57. Tmaň

Klonk

58. Třebotov

Český kras – Pláně

59. Úhonice
60. Velký Chlumec
61. Vinařice
62. Vižina
63. Vonoklasy

Region Jihozápad
Horymír
Horymír
Horymír
Český kras – Pláně

64. Vráž

---

65. Všenory

SO Region Dolní Berounka

66. Všeradice

Horymír

67. Vysoký Újezd

Český kras – Pláně

68. Zadni Třebaň
69. Zbuzany
70. Železná

SO Region Dolní Berounka
Region Jihozápad
Hudlicko

Fotbalové hřiště, dětské hřiště
Dětské hřiště, fotbalové hřiště,
tělocvična
Dětské hřiště, fotbalové hřiště,
tělocvična
Fotbalové hřiště
Dětské hřiště, fotbalové hřiště

Dětské hřiště
Dětské a volejbalové hřiště,
tělocvična
Dětské hřiště, fit centrum,
tenisový areál, tělocvična,
multifunkční areál
Fotbalové hřiště, crosový areál
Dětské hřiště, fotbalové hřiště,
golfové hřiště
Dětské hřiště, fotbalové hřiště

Ubytování, stravování
Obec/město

Mikroregion

1. Běštín

Ubytování Stravování
---

2. Bubovice
3. Bykoš
4. Černolice
5. Černošice
6. Dobříč
7. Dobřichovice
8. Drahelčice
9. Hlásná Třebaň
10. Hostomice p. Brdy
11. Hýskov
12. Chodouň
13. Choteč

Český kras – Pláně
Klonk

14. Chrášťany
15. Chrustenice
16. Chyňava
17. Chýně
18. Chýnice
19. Jinočany
20. Karlík
21. Karlštejn
22. Koněprusy
23. Korno

Region Jihozápad

--SO Region Dolní Berounka
Region Jihozápad
SO Region Dolní Berounka
Region Jihozápad
SO Region Dolní Berounka
--Hudlicko
--Č. kras – Pláně, Region Jihoz.
------Region Jihoz., Č. kras – Pláně
Region Jihozápad
SO Region Dolní Berounka
SO Region Dolní Berounka
Klonk
---

ano
ano
ano
ano
ano
ano
ano
ano
ano
ano
ano
ano
ano
ano

Služby

ano

ano

ano
ano
ano
ano
ano
ano
ano
ano
ano
ano
ano
ano

ano
ano
ano
ano
ano
ano
ano
ano
ano
ano
ano

ano
ano
ano
ano
ano
ano
ano
ano
ano

ano
ano
ano
ano
ano
ano
ano
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24. Kosoř
25. Lážovice
26. Lety
27. Libomyšl
28. Lhotka
29. Liteň
30. Loděnice
31. Lochovice
32. Lužce
33. Málkov
34. Mezouň
35. Měňany
36. Mořina
37. Mořinka
38. Nenačovice
39. Nesvačily
40. Neumětely
41. Nučice
42. Ořech
43. Osov
44. Podbrdy
45. Ptice
46. Roblín
47. Rudná
48. Řevnice
49. Skřipel
50. Skuhrov
51. Srbsko
52. Suchomasty
53. Sv. Jan pod Skalou
54. Svinaře
55. Tachlovice
56. Tetín
57. Tmaň
58. Třebotov
59. Úhonice
60. Velký Chlumec
61. Vinařice
62. Vižina
63. Vonoklasy
64. Vráž
65. Všenory
66. Všeradice
67. Vysoký Újezd
68. Zadni Třebaň
69. Zbuzany
70. Železná

Český kras – Pláně
Horymír
SO Region Dolní Berounka
------Region Jihozápad
----Klonk
Český kras – Pláně
Český kras – Pláně
Český kras – Pláně
Český kras – Pláně
--Horymír
--Region Jihozápad
Region Jihozápad
Horymír
Horymír
Region Jihozápad
Český kras – Pláně
Region Jihozápad
SO Region Dolní Berounka
Horymír
Horymír
SO Region Dolní Berounka
Klonk
SO Region Dolní Berounka
Horymír
Region Jihozápad
SO Region Dolní Berounka
Klonk
Český kras – Pláně
Region Jihozápad
Horymír
Horymír
Horymír
Český kras – Pláně
--SO Region Dolní Berounka
Horymír
Český kras – Pláně
SO Region Dolní Berounka
Region Jihozápad
Hudlicko

ano

ano
ano
ano

ano
ano
ano
ano
ano
ano
ano
ano

ano

ano
ano

ano
ano
ano

ano
ano
ano
ano
ano
ano
ano
ano
ano
ano
ano
ano
ano
ano
ano
ano
ano
ano
ano
ano
ano
ano
ano
ano
ano
ano
ano
ano
ano
ano
ano
ano
ano

ano
ano
ano
ano

ano
ano

ano
ano
ano
ano
ano
ano
ano

ano
ano
ano
ano
ano

ano
ano
ano
ano
ano
ano
ano
ano
ano
ano
ano
ano
ano
ano
ano
ano
ano

ano
ano

ano
ano
ano
ano
ano
ano
ano
ano
ano

ano
ano
ano
ano
ano
ano
ano
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Sportovní základna dotčeného území vytváří dobré předpoklady pro její stabilní využití
obyvateli (především dětmi a mládeží) i návštěvníky (turisty) a pro další rozvoj regionu. V dotčeném
území je pořádána řada akcí regionálního i nadregionálního významu (turistické pochody, běhy,
turnaje, cyklistické závody, závody veteránů, motokrosová mistrovství ad.).
V dotčeném území je dobrá stravovací kapacita (s různým rozsahem a kvalitou služeb).
V protikladu k ní je však nedostatečný počet ubytovacích kapacit (absence dostatečné kapacity vyšších
kategorií mimo Karlštejna, Rudné a nově v Letech, s vyšší ubytovací kapacitou, kde je spíše problém
celoročního využití zařízení), stejně tak zábavních zařízení. Tento fakt akcentuje nezbytnost jejich
prioritního rozvoje pro celoroční využití. V obcích pak vyvstává potřeba rekonstruovat a doplňovat
stávající sportovní zařízení, budovat nová a rozšířit pestrost nabídky a souvisejících služeb.
V dotčeném území probíhá během roku několik významných, kulturně společenských nebo
sportovních akcí, které mají mezinárodní, celostátní nebo krajský význam (Golfové Tour, sochařský
worschop, veterán rallye, Královský průvod, Karlštejnské vinobraní, Porta, Máje, Všeradické
sympózium, kuchařská soutěž ad.).
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4. ÚZEMNÍ DOPAD STRATEGICKÝCH POLITIK
4.1. Strategické rozvojové dokumenty

4.1.1. Národní rozvojový plán české republiky (Strategická vize České republiky)
V horizontu této strategie, tj. okolo roku 2013, chce být Česká republika (ČR) plnoprávným,
ekonomicky výkonným členem Evropské unie s parametry blížícími se nadprůměru ”Unie” ve všech
základních kritériích (HDP na obyvatele, měnová a fiskální stabilita, zaměstnanost, sociální
zabezpečení ap.), s kvalitou a způsobem života odpovídajícím historické tradici a postavení České
republiky v Evropě.
Česká republika chce být regionem Evropské unie, který bude plnit podmínky pro nárok
podpory ze strany EU pro start dlouhodobého a udržitelného rozvoje, využívajícího veškerý rozvojový
potenciál. K tomu bude ČR aktivovat všechny vnitřní využitelné zdroje a to jak státu, tak regionů i
privátního sektoru.
Globální cíle regionálního rozvoje
Dosažení regionální a institucionální úrovně umožňující, aby období po vstupu České republiky
do EU proběhlo bez větších otřesů a aby ekonomický, sociální a kulturní růst regionů ČR dosáhl
úrovně srovnatelné s vyspělými regiony Evropy.
Zavedení, rozvoj a stabilizace dobré funkce regionálního uspořádání ČR.
Vytvoření mechanizmů aktivace vnitřních zdrojů regionů, mechanizmů rozpoznávání
nebezpečných regionálních disparit a aktivace nástrojů vytvářejících podmínky pro jejich eliminaci,
resp. zmírňování.
4.1.2. Regionální operační program NUTS 2 Střední Čechy
Strategické cíle formulované v rámci zpracování ROP NUTS 2 Střední Čechy
Všeobecný cíl
Všeobecným cílem je harmonický rozvoj dotčeného území s ohledem na specifické potřeby
jednotlivých obyvatel, subjektů, obcí, měst a regionů a na zachování venkovského charakteru života
v dotčeném území, které je venkovskou oblastí.
4.1.3. Program rozvoje územního obvodu Středočeského kraje
Strategická vize a strategické cíle kraje
Oblast A – EKONOMICKÝ ROZVOJ
Hlavním záměrem ekonomického rozvoje je vytvořit příznivé podnikatelské klima, umožnit
rozvoj stávajících a vznik nebo vstup nových podniků v rámci regionu, souborem politik a programů.
To přinese tvorbu nových pracovních míst a přírůstek objemu investic, realizovaných
v dotčeném území. Strategie podpory ekonomického rozvoje je postavena na zlepšení podnikatelského
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prostředí v regionu a navázání široké spolupráce všech zainteresovaných institucí a soukromého
sektoru za účelem urychlení a optimalizace ekonomického rozvoje regionu.
Oblast B – LIDSKÉ ZDROJE
Lidské zdroje jsou hlavním bohatstvím tohoto území, nezbytným pro jeho rozvoj a proto
finanční prostředky, do nich vložené, jsou skutečnou smysluplnou investicí. Hlavním záměrem je
zajistit pro obyvatele Středočeského kraje bydlení, dostupnost kvalitního vzdělání, sociální a zdravotní
péči a bohatou a různorodou nabídku trávení volného času. To je nezbytné i pro prevenci šíření
sociálně patologických jevů a kriminality či zhoršování demografické struktury obyvatelstva.
Jinými slovy, aby se dotčená oblast mohla dál dynamicky rozvíjet, musí být příjemným
místem pro kvalitní a plnohodnotný život.

Oblast C – INFRASTRUKTURA
Hlavním záměrem rozvoje infrastruktury je vytvoření nezbytných podmínek pro ekonomický
a sociální rozvoj regionu, spočívajících v zajištění dostatečné dopravní obslužnosti území, efektivním
zásobování obyvatel energií, vyřešení problémů vodního hospodářství kraje, tzn. zásobování pitnou
vodou, odvádění a likvidace splaškových odpadních vod, zajištění přenosu informací a dat, zajištění
přípravy na řešení mimořádných událostí a krizových situací, snížení dopadů jejich následků na
infrastrukturu a řešení její obnovy při vzniku mimořádných situací a živelních pohrom.

Oblast D – ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ
Hlavním záměrem je zvýšit kvalitu životního prostředí a zajistit trvalou péči o něj. Ochrana
životního prostředí nezahrnuje jen omezování, ale naopak další rozvoj území bez kvalitativních ztrát a
řešení v minulosti způsobených zatížení a závad.
Nástrojem k dosažení tohoto cíle je důsledné uplatňování principů trvale udržitelného rozvoje
a další programy, které povedou k vyváženému rozvoji sídel, jehož součástí bude jak rozvoj bydlení,
tak průmyslu, podnikání a infrastruktury, tak ochrana volné přírody a krajiny.

Oblast E – CESTOVNÍ RUCH
Hlavním záměrem je urychlit a podpořit rozvoj aktivit, které mají dobré předpoklady a
perspektivy k růstu a vytvořit nová pracovní místa v oblasti služeb cestovního ruchu. Vytvoření trvale
dostupných služeb CR je základním předpokladem udržení a rozvoj návštěvnosti území.
Ve Středočeském kraji existují jednotlivé obory a oblasti CR, které mají dobré předpoklady
rozvoje a růstu. Stejně tak existují i jednotlivé regiony s možností vytvoření víceúčelových
turistických produktů. Proto je nezbytné zaměřit se na jejich podporu.

Oblast F – ZEMĚDĚLSTVÍ A VENKOV
Hlavním záměrem je zastavení vylidňování venkova a podpora rozvoje zemědělství, průmyslu,
řemesel a služeb.
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4.1.4. Program rozvoje venkova České republiky 2007-2013
Cílem Programu rozvoje venkova (PRV) je rozvoj venkovského prostoru formou trvale
udržitelného rozvoje, zlepšení stavu životního prostředí a snížení negativních vlivů intenzivního
zemědělského hospodaření, zvýšení konkurenceschopnosti zemědělství, lesnictví a potravinářství.
Program bude také podporuje rozšiřování a diverzifikaci ekonomických aktivit ve venkovském
prostoru s cílem rozvíjet podnikání, vytvářet nová pracovní místa, snížit míru nezaměstnanosti a
posílit sounáležitost obyvatel na venkově.
Program rozvoje venkova se člení do čtyř základních os a v jejich rámci do jednotlivých
opatření. Každá z os naplňuje některý z cílů PRV.
•
•
•
•

Osa I
Osa II
Osa III
Osa IV

- zlepšení konkurenceschopnosti zemědělství a lesnictví
- zlepšování životního prostředí a krajiny
- kvalita života ve venkovských oblastech a diverzifikace hospodářství venkova
- Leader

Osa I se zaměřuje na modernizaci, inovace, kvalitu a přenos znalostí.
Osa II se soustřeďuje na zachování biologické rozmanitosti tradiční zemědělské krajiny,
ochranu vody a půdy, zmírňování klimatických změn.
Pro komplexní rozvoj venkovského prostoru je určena osa III a osa IV.
Osa III zahrnuje opatření III.1., se zaměřením na diverzifikaci zemědělských činností a
podporu rozvoje a zakládání podniků v malých obcích. Pro zlepšování fyzického vzhledu obcí a
podporu rozvoje občanské vybavenosti jsou nejvýznamnější opatření III.2.1. Obnova a rozvoj vesnic,
občanské vybavení a služby. Na toto opatření navazuje opatření III.2.2. podporující ochranu a rozvoj
kulturního dědictví venkova.
Osa IV Leader zahrnuje opatření IV.1.1. podporující vznik a činnost místních akčních skupin
(MAS) k rozvoji území jejich působnosti, opatření IV.1.2. sloužící k realizaci konkrétní místní
rozvojové strategie prostřednictvím projektů žadatelů z územní působnosti MAS a opatření IV.2.1.
podporující vzájemnou spolupráci mezi MAS v ČR i EU.
Národní strategický plán také nadále počítá s osvědčeným Programem obnovy venkova.

4.1.5. Koncepce rozvoje Mikroregionu Horymír
(podklad zpracován v roce 1999)
Všeobecným strategickým cílem mikroregionu je „Vyvážený ekonomický rozvoj při zachování
zdravého venkovského životního prostředí, přírodních a kulturních hodnot mikroregionu“.
K realizaci strategického cíle jsou navrženy prioritní oblasti a opatření. V následujícím přehledu
je uveden výběr těch opatření, které mají vazbu na strategii oblasti působnosti MAS Karlštejnsko, o.s.
Výběr cílů a opatření:
1. Technická a dopravní infrastruktura
Technická příprava území a zlepšení logistických podmínek pro současné a budoucí investory,
zlepšení stavu životního prostředí a životních podmínek obyvatelstva.
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Navržená opatření:
1.1 Zlepšení čistoty povrchových a podzemních vod zejména výstavbou, rekonstrukcemi a
optimalizací využívání kanalizační sítě a ČOV a tím zlepšením parametrů vypouštěných
odpadních vod.
1.2 Rekonstrukce, zvýšení kapacity, výstavba a dostavba vodovodní sítě.
1.3 Rekonstrukce, zvýšení kapacity , výstavba a dostavba sítí elektrické energie, plynu,
telekomunikační sítě, protipožárních a informačních systémů.
1.4 Zlepšení komunikační dostupnosti obcí a jejich částí spoluprací se státem při rekonstrukcích
páteřních komunikací II/282 a II/283 a silnic III. třídy na území regionu.
1.5 Opravy, rekonstrukce a zpevňování povrchů místních komunikací a veřejných prostorů.
1.6 Zkvalitnění dopravní obslužnosti území s případným využitím integrovaného systému
dopravy.
2. Ekonomický rozvoj
Transformace výrobního prostředí na úroveň standardní tržní ekonomiky cestou
restrukturalizace, optimalizace a inovace oborů, výrob a technologií, s případnou participací
zahraničních i tuzemských investorů.
Navržená opatření:
2.1 Technická a finanční podpora podnikatelských aktivit při získávání dotací ze státních a
zahraničních podpůrných programů.
2.2 Podpora vzniku a rozvoje malých a středních podnikatelů v území, nových progresivních
výrob a služeb včetně netradičních ekologicky a krajinotvorně orientovaných a
multifunkčních zemědělských a lesnických aktivit.
3. Cestovní ruch, sport, rekreace
Podpora cestovního ruchu ve všech obcích, údržba venkovské zástavby a rozvoj turistiky,
vybudování a dobudování zařízení cestovního ruchu, sportu a rekreace, rozšiřování a zvyšování
kvality trvale dostupných služeb, využití kapacit zařízení a rozvoj vhodných forem turistiky a
přeshraničního i tuzemského cestovního ruchu.
Navržená opatření:
3.1 Výstavba, obnova, rekonstrukce a výstavba zařízení cestovního ruchu, sportu a rekreace ve
vhodných lokalitách včetně potřebné infrastruktury.
3.2 Rozšiřování a zvyšování kvality trvale dostupných služeb, kategorizace a certifikace
zařízení, podle úrovně poskytovaných služeb, s cílem dosažení celoročního využití kapacit.
3.3 Rozšíření nabídky služeb cestovního ruchu o nové aktivity, zážitky a produkty.
3.4 Podpora marketingu, propagace a vzdělávání v oblasti cestovního ruchu.
4. Lidské zdroje
Optimalizace a rozvoj kapacit a dostupnosti vzdělávacích, zdravotnických, sociálních a
kulturních zařízení, zlepšování podmínek bydlení obyvatel.
Navržená opatření:
4.1 Technické úpravy, změny a optimalizace využití kapacit vzdělávacích zařízení.
4.2 Technické úpravy, změny a optimalizace využití kapacit zařízení základní zdravotní péče
včetně zajištění její lepší dostupnosti pro obyvatele mikroregionu.
4.3 Technické úpravy, změny a optimalizace využití kapacit zařízení sociální péče, vytvoření
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uceleného systému komplexní péče o staré a tělesně postižené občany v mikroregionu.
4.4 Koncepční a komplexní řešení potřeb a lokalizace bydlení v mikroregionu, zejména pro
mladé rodiny.
4.5 Podpora vědomí občanské společnosti, sounáležitosti a zájmu obyvatelstva o spolkovou,
kulturní, osvětovou a veřejně prospěšnou činnost, péče o kulturní památky a společenská
zařízení.
5. Životní prostředí
Zajištění zdravého venkovského životního prostředí, ochrana a využívání přírodního a
nerostného bohatství krajiny, při uplatňování zásad trvale udržitelného rozvoje.
5.1 Zvýšení technické a ekologické úrovně používaných technologií, snížení tuhých, kapalných
a plynných emisí.
5.2 Péče o krajinu, půdu a horninové prostředí.
5.3 Zavádění energeticky a surovinově úsporných technologií, alternativních zdrojů energie a
optimalizace využití půdy, nerostného bohatství a optimalizace nakládání s odpady.
5.4 Péče o území se zvýšenou ekologickou ochranou.
5.5 Zvýšení úrovně ekologického vědomí a chování obyvatel mikroregionu.

4.1.6. Strategie rozvoje regionu Dolní Berounka
(podklad zpracován v roce 2000)
V rámci řešené strategie jsou navrženy následující všeobecné strategické cíle:
• Zkvalitnění dopravní a technické infrastruktury, optimalizace dopravní obslužnosti území,
ochrana majetku před povodněmi a přívalovými dešti, udržení a zlepšení kvalitního stavu
životního prostředí a životních podmínek obyvatelstva.
• Vytvoření příznivých podmínek pro stávající a nové podnikatelské investice a rozšíření
ekonomických aktivit v mikroregionu.
• Podpora cestovního ruchu ve všech obcích, údržba venkovské zástavby a rozvoj turistiky,
dobudování zařízení cestovního ruchu, sportu a rekreace, zvyšování kvality služeb a využití
kapacit zařízení, rozvoj vhodných forem turistiky.
• Optimalizace kapacit a dostupnosti vzdělávacích, zdravotnických, sociálních a kulturních
zařízení, zlepšování bytových podmínek a občanského vědomí obyvatelstva, zkvalitnění
komunikace a přístupu k informacím a prezentace mikroregionu.
• Udržení a zkvalitnění všech složek životního prostředí (ovzduší, voda, půda, vegetace) při
zajištění hospodářských činností v mikroregionu, zejména zemědělské i lesnické činnosti, a při
zajištění udržitelného rozvoje venkova, včetně zvýšení ekologického vědomí obyvatelstva.
• Optimalizace a obnova zemědělské činnosti při zachování a rozvíjení ostatních funkcí krajiny,
poskytnutí zaměstnanosti v zemědělství a přidružených oborech, zkvalitnění venkovského
způsobu života.
K realizaci strategického cíle jsou navrženy prioritní oblasti a opatření. V následujícím přehledu
je uveden výběr těch opatření, které mají vazbu na strategii oblasti působnosti MAS Karlštejnsko, o.s.
Výběr cílů a opatření:
1. Technická a dopravní infrastruktura
Zkvalitnění dopravní a technické infrastruktury, optimalizace dopravní obslužnosti území,
ochrana majetku před povodněmi a přívalovými dešti, udržení a zlepšení kvalitního stavu životního
prostředí a životních podmínek obyvatelstva

MAS Karlštejnsko, o.s, Všeradice 100, 267 26 Všeradice, IČ: 226 89 001

Navržená opatření:
1.1 Zlepšení čistoty povrchových a podzemních vod zejména výstavbou, rekonstrukcemi a
optimalizací využívání kanalizační sítě a ČOV a tím zlepšením parametrů vypouštěných
odpadních vod.
1.2 Rekonstrukce, zkapacitnění, výstavba a dostavba elektrické a telekomunikační sítě.
1.3 Ochrana majetku před povodněmi a přívalovými dešti.
1.4 Zkvalitnění dopravní obslužnosti území.
2. Ekonomický rozvoj
Vytvoření příznivých podmínek pro stávající a nové podnikatelské investice a rozšíření
ekonomických aktivit v mikroregionu.
Navržená opatření:
2.1 Technická a finanční podpora podnikatelských aktivit.
2.2 Podpora vzniku a rozvoje malých a středních podnikatelů.

3. Cestovní ruch, sport, rekreace
Podpora cestovního ruchu ve všech obcích, údržba venkovské zástavby a rozvoj turistiky,
vybudování a dobudování zařízení cestovního ruchu, sportu a rekreace, rozšiřování a zvyšování
kvality trvale dostupných služeb, využití kapacit zařízení a rozvoj vhodných forem turistiky a
přeshraničního i tuzemského cestovního ruchu.
Navržená opatření:
3.1 Vytvoření podmínek pro rozvoj cykloturistiky, turistiky a vznik doprovodných služeb.
3.2 Rozšiřování a zvyšování kvality trvale dostupných služeb v oblasti turistické a rekreační
infrastruktury, popř. jejich vytvoření či rozšíření ve vhodných lokalitách, nabídka nových
produktů s návazností na turistický cíl hrad Karlštejn.
3.3 Optimalizace využití kapacit sportovních areálů, jejich dobudování.
3.4 Prohloubení spolupráce s tuzemskými partnerskými subjekty, se zahraničími partnerskými
subjekty a subjekty z okolních turisticky atraktivních lokalit.
4. Lidské zdroje
Optimalizace kapacit a dostupnosti vzdělávacích, zdravotnických, sociálních a kulturních
zařízení, zlepšování bytových podmínek a občanského vědomí obyvatelstva, zkvalitnění komunikace a
přístupu k informacím a prezentace mikroregionu.
Navržená opatření:
4.1 Zkvalitnění informačních systémů mezi obcemi i vně mikroregionu.
4.2 Technické úpravy, změny a optimalizace využití kapacit vzdělávacích zařízení v souladu
s demografickým vývojem.
4.3 Technické úpravy, změny a optimalizace využití kapacit zařízení sociální péče, vytvoření
uceleného systému komplexní péče o staré a tělesně postižené občany v mikroregionu.
4.4 Koncepční a komplexní řešení potřeb a lokalizace bydlení v mikroregionu, zejména pak
pro mladé rodiny.
4.5 Podpora vědomí občanské společnosti, sounáležitosti a zájmu obyvatelstva o spolkovou,
kulturní, osvětovou a veřejně prospěšnou činnost, péče o kulturní památky a společenská
zařízení.
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5. Životní prostředí
Udržení a zkvalitnění všech složek životního prostředí (ovzduší, voda, půda, vegetace) při
zajištění hospodářských činností v mikroregionu, zejména zemědělské i lesnické činnosti, a při
zajištění udržitelného rozvoje venkova, včetně zvýšení ekologického vědomí obyvatelstva.
Navržená opatření:
5.1 Péče o prvky nelesní zeleně s vyšší ochranou.
5.2 Zvýšení úrovně ekologického vědomí a chování obyvatel mikroregionu.

6. Zemědělství a rozvoj venkova
Optimalizace a obnova zemědělské činnosti při zachování a rozvíjení ostatních funkcí krajiny,
poskytnutí zaměstnanosti v zemědělství a přidružených oborech, zkvalitnění venkovského způsobu
života v místech, kde se doposud zemědělsky hospodaří, tedy v horních částech regionu Dolní
Berounky.
Navržená opatření:
6.1 Projektová a programová příprava zaměřená na změny využívání složek půdního fondu,
průzkumy.
6.2 Využívání zemědělské půdy a složek půdního fondu, obnova a údržba krajiny, hospodaření
dle místních podmínek.
6.3 Zvyšování konkurenceschopnosti místních hospodařících subjektů, výkonnosti a pestrosti
produkce.

4.1.7. Strategie rozvoje mikroregionu Český kras - Pláně
(podklad zpracován v roce 2005)
V rámci řešené strategie jsou navrženy následující všeobecné strategické cíle:
•

•
•

•

•

•

Zkvalitnění dopravní a technické infrastruktury, optimalizace dopravní obslužnosti území,
ochrana majetku před povodněmi a přívalovými dešti, udržení a zlepšení kvalitního stavu
životního prostředí a životních podmínek obyvatelstva.
Vytvoření příznivých podmínek pro stávající a nové podnikatelské investice a rozšíření
ekonomických aktivit v mikroregionu.
Podpora cestovního ruchu ve všech obcích, údržba venkovské zástavby a rozvoj turistiky,
vybudování a dobudování zařízení cestovního ruchu, sportu a rekreace, zvyšování kvality
služeb a využití kapacit zařízení, rozvoj vhodných forem turistiky.
Optimalizace kapacit a dostupnosti vzdělávacích, zdravotnických, sociálních a kulturních
zařízení, zlepšování bytových podmínek a občanského vědomí obyvatelstva, zkvalitnění
komunikace a přístupu k informacím a prezentace mikroregionu.
Udržení a zkvalitnění všech složek životního prostředí (ovzduší, voda, půda, vegetace) při
zajištění hospodářských činností v mikroregionu, zejména zemědělské i lesnické činnosti, a
při zajištění udržitelného rozvoje venkova, včetně zvýšení ekologického vědomí obyvatelstva.
Optimalizace a obnova zemědělské činnosti při zachování a rozvíjení ostatních funkcí krajiny,
poskytnutí zaměstnanosti v zemědělství a přidružených oborech, zkvalitnění venkovského
způsobu života.

K realizaci strategického cíle jsou navrženy prioritní oblasti a opatření. V následujícím přehledu
je uveden výběr těch opatření, které mají vazbu na strategii oblasti působnosti MAS Karlštejnsko, o.s.
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Výběr cílů a opatření:
1. Technická a dopravní infrastruktura
Zkvalitnění dopravní a technické infrastruktury, optimalizace dopravní obslužnosti území,
ochrana majetku před povodněmi a přívalovými dešti, udržení a zlepšení kvalitního stavu životního
prostředí a životních podmínek obyvatelstva.
Navržená opatření:
1.1 Zlepšení čistoty povrchových a podzemních vod zejména výstavbou, rekonstrukcemi a
optimalizací využívání kanalizační sítě a ČOV a tím zlepšením parametrů vypouštěných
odpadních vod.
1.2 Rekonstrukce, zkapacitnění, výstavba a dostavba elektrické a telekomunikační sítě.
1.3 Ochrana majetku před povodněmi a přívalovými dešti.
1.4 Zkvalitnění dopravní obslužnosti území.

2. Ekonomický rozvoj
Vytvoření příznivých podmínek pro stávající a nové podnikatelské investice a rozšíření
ekonomických aktivit v mikroregionu.
Navržená opatření:
2.1 Technická a finanční podpora podnikatelských aktivit.
2.2 Podpora vzniku a rozvoje malých a středních podnikatelů.

3. Cestovní ruch, sport, rekreace
Podpora cestovního ruchu ve všech obcích, údržba venkovské zástavby a rozvoj turistiky,
vybudování a dobudování zařízení cestovního ruchu, sportu a rekreace, rozšiřování a zvyšování
kvality trvale dostupných služeb, využití kapacit zařízení a rozvoj vhodných forem turistiky a
přeshraničního i tuzemského cestovního ruchu.
Navržená opatření:
3.1 Vytvoření podmínek pro rozvoj cyklo, hypo a golfové turistiky, vytvoření podmínek pro
vznik nových aktivit turistiky (letectví), vznik doprovodných a servisních služeb.
3.2 Rozšiřování zvyšování kvality trvale dostupných služeb v oblasti turistické a rekreační
infrastruktury, jejich vytvoření a rozšíření ve vhodných lokalitách, nabídka nových
produktů a služeb s návazností na turistický cíl - hrad Karlštejn.
3.3 Optimalizace využití kapacit sportovních areálů, jejich dobudování a vybudování nových.
3.4 Prohloubení spolupráce s tuzemskými partnerskými subjekty, se zahraničími partnerskými
subjekty a subjekty z okolních turisticky atraktivních lokalit.

4. Lidské zdroje
Optimalizace kapacit a dostupnosti vzdělávacích, zdravotnických, sociálních a kulturních
zařízení, zlepšování bytových podmínek a občanského vědomí obyvatelstva, zkvalitnění komunikace a
přístupu k informacím a prezentace mikroregionu.
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Navržená opatření:
4.1 Zkvalitnění informačních systémů mezi obcemi i vně mikroregionu.
4.2 Technické úpravy, změny a optimalizace využití kapacit vzdělávacích zařízení v souladu
s demografickým vývojem.
4.3 Technické úpravy, změny a optimalizace využití kapacit zařízení sociální péče, vytvoření
uceleného systému komplexní péče o staré a tělesně postižené občany v mikroregionu.
4.4 Koncepční a komplexní řešení potřeb a lokalizace bydlení v mikroregionu, zejména pro
mladé rodiny.
4.5 Podpora vědomí občanské společnosti, sounáležitosti a zájmu obyvatelstva o spolkovou,
kulturní, osvětovou a veřejně prospěšnou činnost, péče o kulturní památky a společenská
zařízení.
5. Životní prostředí
Udržení a zkvalitnění všech složek životního prostředí (ovzduší, voda, půda, vegetace) při
zajištění hospodářských činností v mikroregionu, zejména zemědělské i lesnické činnosti, a při
zajištění udržitelného rozvoje venkova, včetně zvýšení ekologického vědomí obyvatelstva.
Navržená opatření:
5.1 Péče o prvky nelesní zeleně s vyšší ochranou.
5.2 Zvýšení úrovně ekologického vědomí a chování obyvatel mikroregionu.
6. Zemědělství a rozvoj venkova
Optimalizace a obnova zemědělské činnosti při zachování a rozvíjení ostatních funkcí krajiny,
poskytnutí zaměstnanosti v zemědělství a přidružených oborech, zkvalitnění venkovského způsobu
života.
Navržená opatření:
6.1 Projektová a programová příprava zaměřená na změny využívání složek půdního fondu,
průzkumy.
6.2 Využívání zemědělské půdy a složek půdního fondu, obnova a údržba krajiny, hospodaření
dle místních podmínek.
6.3 Zvyšování konkurenceschopnosti místních hospodařících subjektů, výkonnosti a pestrosti
produkce.

4.1.8. Strategie rozvoje mikroregionu Klonk
(podklad zpracován v roce 2005)
V rámci řešené strategie jsou navrženy následující všeobecné strategické cíle:
• Zkvalitnění dopravní a technické infrastruktury, optimalizace dopravní obslužnosti území,
ochrana majetku před povodněmi a přívalovými dešti, udržení a zlepšení kvalitního stavu
životního prostředí a životních podmínek obyvatelstva.
• Vytvoření příznivých podmínek pro stávající a nové podnikatelské investice a rozšíření
ekonomických aktivit v mikroregionu.
• Podpora cestovního ruchu ve všech obcích, údržba venkovské zástavby a rozvoj turistiky,
dobudování zařízení cestovního ruchu, sportu a rekreace, zvyšování kvality služeb a využití
kapacit zařízení, rozvoj vhodných forem turistiky.
• Optimalizace kapacit a dostupnosti vzdělávacích, zdravotnických, sociálních a kulturních
zařízení, zlepšování bytových podmínek a občanského vědomí obyvatelstva, zkvalitnění
komunikace a přístupu k informacím a prezentace mikroregionu.
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•

•

Udržení a zkvalitnění všech složek životního prostředí (ovzduší, voda, půda, vegetace) při
zajištění hospodářských činností v mikroregionu, zejména zemědělské i lesnické činnosti, a
při zajištění udržitelného rozvoje venkova, včetně zvýšení ekologického vědomí obyvatelstva.
Optimalizace a obnova zemědělské činnosti při zachování a rozvíjení ostatních funkcí krajiny,
poskytnutí zaměstnanosti i v přidružených oborech, zkvalitnění venkovského způsobu života.

K realizaci strategického cíle jsou navrženy prioritní oblasti a opatření. V následujícím přehledu
je uveden výběr těch opatření, které mají vazbu na strategii oblasti působnosti MAS Karlštejnsko, o.s.
Výběr cílů a opatření:
1. Technická a dopravní infrastruktura
Zkvalitnění dopravní a technické infrastruktury, optimalizace dopravní obslužnosti území,
ochrana majetku před povodněmi a přívalovými dešti, udržení a zlepšení kvalitního stavu životního
prostředí a životních podmínek obyvatelstva.
Navržená opatření:
1.1 Zlepšení čistoty povrchových a podzemních vod zejména výstavbou, rekonstrukcemi a
optimalizací využívání kanalizační sítě a ČOV a tím zlepšením parametrů vypouštěných
odpadních vod.
1.2 Rekonstrukce, zkapacitnění, výstavba a dostavba elektrické a telekomunikační sítě.
1.3 Ochrana majetku před povodněmi a přívalovými dešti.
1.4 Zkvalitnění dopravní obslužnosti území

2. Ekonomický rozvoj
Vytvoření příznivých podmínek pro stávající a nové podnikatelské investice a rozšíření
ekonomických aktivit v mikroregionu.
Navržená opatření:
2.1 Technická a finanční podpora podnikatelských aktivit.
2.2 Podpora vzniku a rozvoje malých a středních podnikatelů.
3. Cestovní ruch, sport, rekreace
Podpora cestovního ruchu ve všech obcích, údržba venkovské zástavby a rozvoj turistiky,
vybudování a dobudování zařízení cestovního ruchu, sportu a rekreace, rozšiřování a zvyšování
kvality trvale dostupných služeb, využití kapacit zařízení a rozvoj vhodných forem turistiky a
přeshraničního i tuzemského cestovního ruchu.
Navržená opatření:
3.1 Vytvoření podmínek pro rozvoj cykloturistiky, turistiky a vznik doprovodných služeb.
3.2 Rozšiřování zvyšování kvality trvale dostupných služeb v oblasti turistické a rekreační
infrastruktury, jejich vytvoření a rozšíření ve vhodných lokalitách, nabídka nových
produktů s návazností na turistický cíl - hrad Karlštejn.
3.3 Optimalizace využití kapacit sportovních areálů, jejich dobudování.
3.4 Prohloubení spolupráce s tuzemskými partnerskými subjekty, se zahraničími partnerskými
subjekty a subjekty z okolních turisticky atraktivních lokalit.
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4. Lidské zdroje
Optimalizace kapacit a dostupnosti vzdělávacích, zdravotnických, sociálních a kulturních
zařízení, zlepšování bytových podmínek a občanského vědomí obyvatelstva, zkvalitnění komunikace a
přístupu k informacím a prezentace mikroregionu.
Navržená opatření:
4.1 Zkvalitnění informačních systémů mezi obcemi i vně mikroregionu.
4.2 Technické úpravy, změny a optimalizace využití kapacit vzdělávacích zařízení v souladu
s demografickým vývojem.
4.3 Technické úpravy, změny a optimalizace využití kapacit zařízení sociální péče, vytvoření
uceleného systému komplexní péče o staré a tělesně postižené občany v mikroregionu.
4.4 Koncepční a komplexní řešení potřeb a lokalizace bydlení v mikroregionu, zejména pak pro
mladé rodiny.
4.5 Podpora vědomí občanské společnosti, sounáležitosti a zájmu obyvatelstva o spolkovou,
kulturní, osvětovou a veřejně prospěšnou činnost, péče o kulturní památky a společenská
zařízení.
5. Životní prostředí
Udržení a zkvalitnění všech složek životního prostředí (ovzduší, voda, půda, vegetace) při
zajištění hospodářských činností v mikroregionu, zejména zemědělské i lesnické činnosti, a při
zajištění udržitelného rozvoje venkova, včetně zvýšení ekologického vědomí obyvatelstva.
Navržená opatření:
5.1 Péče o prvky nelesní zeleně s vyšší ochranou.
5.2 Zvýšení úrovně ekologického vědomí a chování obyvatel mikroregionu.
6. Zemědělství a rozvoj venkova
Optimalizace a obnova zemědělské činnosti při zachování a rozvíjení ostatních funkcí krajiny,
poskytnutí zaměstnanosti v zemědělství a přidružených oborech, zkvalitnění venkovského způsobu
života v místech, kde se doposud zemědělsky hospodaří.
Navržená opatření:
6.1 Projektová a programová příprava zaměřená na změny využívání složek půdního fondu,
průzkumy.
6.2 Využívání zemědělské půdy a složek půdního fondu, obnova a údržba krajiny, hospodaření
dle místních podmínek.
6.3 Zvyšování konkurenceschopnosti místních hospodařících subjektů, výkonnosti a pestrosti
produkce.

4.1.9. Strategie rozvoje obcí nezapojených do DSO nebo mikroregionů

Obec Hýskov
Obec Hýskov leží v údolí Berounky, mezi Berounem a Nižborem. Hlavním cílem obce je
zajištění technické infrastruktury, oprava povrchů místních komunikací a zachování občanské
vybavenosti, především pro starší občany a matky na mateřské dovolené.
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Obec Chrustenice
Původně zemědělská obec Chrustenice leží v těsné blízkosti obce Loděnice a svojí zástavbou
na ni navazuje. Jejich zástavba je propojena v jeden urbanistický celek. Hlavní potřebou obce je
zajištění inženýrských sítí a zachování podmínek pro udržení kvalitního života v obci.
Z pohledu zaměstnanosti působí v obci průmyslový areál bývalého dolu Chrustenice.
V oblasti cestovního ruchu působí v obci dlouhodobě Autokemp Valek, který využívá
příznivých přírodních podmínek údolí Loděnického potoka a hornický Skansen „Chrustenická šachta“
s rozsáhlým systémem prohlídkových tras.
Obec Chyňava
Obec Chyňava leží severně od Berouna a Železné, směrem na Kladno. Má 5 dílčích, vzájemně
odlehlých sídelních celků (Chyňava, Lhotka, Libečov, Malé Přílepy, Podkozí). Hlavním cílem obce je
zajištění technické infrastruktury ve všech částech obce, oprava povrchů místních komunikací a
zachování občanské vybavenosti, především pro starší občany a matky na mateřské dovolené.
Obec Chýně
Obec Chýně leží severně od Chrášťan a sousedí s hlavním městem Prahou na jeho západní
hranici. Hlavním cílem obce je zajištění technické infrastruktury, oprava povrchů místních komunikací
a zachování občanské vybavenosti, především pro starší občany, matky na mateřské dovolené a
spolkovou činnost.
Obec Korno
Zemědělská obec Korno leží na okraji CHKO Český kras. Hlavní potřebou obce je zajištění
inženýrských sítí a zachování podmínek pro udržení kvalitního života v obci.
Městys Liteň
Městys Liteň leží na plošině nad Berounkou. Má bohatou historii, zámek, býv. pivovar a tím i
mnoho příležitostí k dalšímu rozvoji. Hlavní potřebou obce je zajištění inženýrských sítí a zachování
podmínek pro udržení kvalitního žití v obci. Dalším směrem rozvoje je navázání rozvoje turistiky na
zámek a muzeum a tradice obce.
Obec Lužce
Zemědělská obec Lužce leží nedaleko Vysokého Újezda. Hlavní potřebou obce je zajištění
inženýrských sítí, jejíchž část se stala součástí výstavby golfového areálu ve Vysokém Újezdě.
Prioritou je a zachování podmínek pro kvalitní život v obci, úprava místních komunikací a zajištění
místní občanské vybavenosti.
Obec Nenačovice
Původně zemědělská obec Nenačovice leží v údolí Lodnického potoka. Největším
zaměstnavatelem v obci je spol. Country Life a sklárna Glasstar. Obě firmy připravují svůj další
rozvoj. Další možností rozvoje turistiky je využití Lodnického potoka a jeho údolí pro rekreaci.
Prioritou je a zachování podmínek pro kvalitní život v obci, úprava místních komunikací a zajištění
místní občanské vybavenosti
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Obec Vráž
Obec Vráž leží mezi Loděnicemi a Berounem na staré Císařské silnici z Prahy do Plzně.
Hlavním cílem obce je zajištění technické infrastruktury, oprava povrchů místních komunikací a
zachování občanské vybavenosti, především pro starší občany, matky na mateřské dovolené a
spolkovou činnost.
Obec Železná
Obec Železná leží mezi Vráží a Chyňavou směrem na Kladno. Hlavním cílem obce je zajištění
technické infrastruktury, oprava povrchů místních komunikací, zachování a rozvoj občanské
vybavenosti, především pro starší občany, matky na mateřské dovolené a zkvalitnění dopravní
obslužnosti ve vazbě na okolní obce a hlavní město Prahu.

4.2. Praktické zkušenosti s využitím podpůrných programů
V rámci dotčeného území mají praktické zkušenosti s využitím grantů, podpůrných programů a
fondů jak obce a mikroregiony (Grantová schémata Středočeského kraje, Program obnovy venkova,
fondy EAFRD, PHARE, SAPARD, SROP a jiné), tak podnikatelské subjekty, především zemědělští
podnikatelé.
V neposlední řadě také jednotliví občané, bydlící v území, jako členové řady občanských
sdružení, působících mimo dotčené území.
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5. ANALÝZA SLABÝCH A SILNÝCH STRÁNEK ÚZEMÍ
5.1. Charakteristika SWOT analýzy
SWOT analýza je standardní analytická metoda používaná k prezentaci analytických poznatků
o nejrůznějších objektech zkoumání.
Zkratka SWOT pochází z anglických výrazů: Strength - silné stránky, Weakness - slabé
stránky, Opportunity - příležitosti, Threat - hrozby. Jejím principem je jednoduchá, avšak výstižná,
vyčerpávající a objektivní charakteristika silných a slabých stránek zkoumaného objektu a jeho
možných příležitostí a ohrožení přicházejících z vnějšku.
Účelem této SWOT analýzy je jednak zjištění slabých a silných stránek dotčeného území,
vnějších příležitostí a hrozeb, ale také návrh způsobu odstraňování či omezování slabých stránek
využitím vnějších příležitostí nebo omezování hrozeb posilováním silných stránek. Příležitosti, které
se nabízí, nepřinášejí žádoucí efekty samy. Je nutno se pečlivě připravovat na jejich využití koordinací
posilování silných stránek a přípravou projektů zaměřených i na získání vnější podpory.
Problematika definování silných nebo slabých stránek není jednoduchá, záleží na spolupráci
zadavatele a zpracovatele studie. Je žádoucí, aby definice silných či slabých stránek byla neformální
a aby odrážela vzájemné vazby stavu oblasti a navržených projektů. Kurzíva textu, použitá u výrazů
zadavatel a zpracovatel znamená pouze tolik, že metodika Leader predikuje, že zadavatelem je
„dotčené území samo“, ve smyslu definování jeho potřeb širokým spektrem subjektů a osob (občané,
spolky, podnikající subjekty, NNO sektor, obce, farnosti apod.) a zpracovatelem je v jednotlivých
krocích procesu sama MAS, pod odborným vedením moderátora, animátora a vnějšího facilitátora,
v jednotlivých krocích procesu.
Základním předpokladem je v rámci objektivity SWOT analýzy její vyhodnocení jak v rámci
pracovních skupin pro zpracování strategie, tak její komunitní projednání širokým spektrem subjektů a
osob (občané, spolky, podnikající subjekty, NNO sektor, obce, farnosti apod.), nikoli jen na úrovních
municipalit (obcí, měst a regionů).
Nutno zdůraznit, že analýza nezahrnuje a ani nemůže zahrnovat detailní, úzce specifické,
problémy jednotlivých subjektů, obcí nebo jejich částí.

5.2. Využití SWOT analýzy
• pro identifikaci silných stránek a kritických oblastí regionu
•
•

základ pro zaměření rozvojové strategie (koncepce rozvoje) regionu
základ pro formulaci strategických cílů, rozvojových aktivit a specifikaci realizačních projektů

•

základ pro srovnání pozice regionu ve srovnání s jinými regiony, zejména v soutěži o investice

5.3. Posouzení váhy jednotlivých položek SWOT analýzy
Ke zpracování SWOT analýzy byly využity strategické dokumenty všech dotčených DSO a
regionů. Položky SWOT analýzy byly použity podle aktualizovány stavu dotčeného území.
Jednotlivém položky SWOT analýzy byly předloženy k oponentuře členům MAS Karlštejnsko, o.s. a
starostům obcí, měli možnost se k položkám vyjádřit a označili ty položky, které považovali za
významné nebo důležité.
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5.4. SWOT analýza

SILNÉ STRÁNKY
Obyvatelstvo
- poměrně stabilní, věkově vyrovnaná skladba
- dostatek pracovních příležitostí v okolí (Praha, Beroun, Zdic, Hořovic a Žebráku), nízká
nezaměstnanost
- vhodná struktura vzdělání obyvatel, předpoklad vzniku nových podnikatelských příležitostí
Občanská vybavenost, sociální zázemí
- občanská vybavenost je v dotčeném území zastoupena v míře, odpovídající velikosti
jednotlivých sídel
- dojížděcí vzdálenost k občanské vybavenosti je minimální
- v dotčeném území jsou funkční kina a letního divadlo
- dostatečné prostory pro pořádání lokálních akcí (koncerty, festivaly, slavnosti, přednášky)
- zachování a obnova tradičních slavností v některých obcích regionu (poutě, masopust,
vinobraní, máje, trhy)
- zachování, obnovení a rozvoj spolkové činnosti v obcích
Životní prostředí, technická infrastruktura, doprava
- kvalitní životní prostředí
- kvalitní dochované přírodní prostředí (CHKO Český kras, 10 oblastí systému Natura2000)
- neexistence žádného významného zdroje znečištění, který by zásadně a dlouhodobě ohrožoval
přírodní prostředí
- malá rozloha a počet území pro výstavbu výrobních objektů
- vymezení ploch všech typů zeleně v existující ÚPD obcí
- trend udržení, rozšíření nebo rekonstrukce parků a veřejné zeleně v jednotlivých obcích
- plná plynofikována většina obcí (Region Dolní Berounka, Český kras - Pláně, většina Regionu
Jihozápad i regionu Horymír)
- funkční kanalizační systémy velké části obcí, ležících na toku řeky Berounky a obcí
hraničících přímo s hranicí velkých měst (Prahy, Berouna, Zdic, Hořovic a Králova Dvora)
- telefonizace a sítě IT jsou zastoupeny v celém dotčeném území, dílem kabelizované,
v podstatné míře vzdušné, bezdrátové
- v dotčeném území je rozšířena řada lokálních komunikačních sítí (Dobnet, ArtTime,
Rudnanet, které se starají o jejich rozvoj
- dobrá prostupnost území, hustá páteřní (dálnice D5, silnice II. tř.) a lokální (silnice III. tř.)
- část obcí je zapojena v systému PID (ve vazbě na hl. m . Prahu), ve většině pak v systému SID
(Beroun-K. Dvůr ad.)
Průmysl a zemědělství
- větší průmyslové a skladové celky (např. Řevnice, Lety, Rudná, Chrášťany, Loděnice) jsou
situovány na okraji obcí a nemají zásadní záporný vliv na životní prostředí
- obce mají ve své ÚPD vyčleněna území pro případné vybudování objektů s ekologicky
neškodnými provozy
- rovnoměrné rozmístění ekonomických činností sekundárního sektoru po celém regionu
- vysoký podíl lesů na dotčeném území, jedná se převážně o ochranné lesy a lesy zvláštního
určení
- zemědělská výroba v obvyklém rozsahu
- živočišná výroba je zastoupena v obvyklém měřítku, problémy existují pouze v lokálním,
řešitelném měřítku
- lesní porosty představují velmi významný krajinářský prvek, jsou z větší části součástí
Českého krasu a Brdských hřebenů
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Služby, cestovní ruch
- vysoký potenciál, atraktivita a kvalita území pro rozvoj cestovního ruchu (historické a kulturní
památky, zachovalé přírodní prostředí)
- dobrá dostupnost území z celé ČR a EU
- existence značených cyklotras, částečně cyklostezek a sítě pěších značených tras KČT
- dostatečná kapacita restauračních a stravovacích zařízení
- vymezení oblastí pro rekreaci a cestovní ruch v územních plánech i detailních studiích

SLABÉ STRÁNKY
Obyvatelstvo
- vysoký podíl ekonomicky aktivních občanů, kteří za prací vyjíždějí mimo bydliště i mimo
dotčenou oblast
- překotný růst některých obcí v regionu (Černošice, Dobřichovice, Lety, Rudná, Vysoký
Újezd, Chrustenice, část. Loděnice)
Občanská vybavenost, sociální zázemí
- absence dobudovaní infrastruktury v některých obcích, znemožňujících výstavbu nového
bydlení a případný další rozvoj stávající občanské vybavenosti
- přílišná ekonomická zátěž pro obce při rozšiřování vlastní občanské vybavenosti (především
kultura a sport)
- absence zázemí pro spolkovou a zájmovou činnost (prostory, klubovny), vč. vybavení,
v některých obcích
- absence vyhrazených parkovacích ploch u občanské vybavenosti
- absence sportovních ploch, zejména pro mládež
- absence letního kina, amfiteátru
- absence nebo slabé zastoupení důležitých prvků sociální péče (domovy pokojného stáří, domy
s pečovatelskou službou, osobní asistence, zázemí pro matky s dětmi apod.)
- absence umělých i přírodních koupališť
Životní prostředí, technická infrastruktura, doprava
- nedostatečná ochrana před povodněmi
- problematické zdroje a kvalita vody v obcích
- nedobudovaná kanalizační síť v obcích
- nedostatečné vybavení technickou infrastrukturou, zejména v malých obcích: kanalizace,
vodovod, plynofikace
- minimální využívání alternativních zdrojů energie
- územím protíná několik silnic s velkou hlukovou a splodinovou zátěží, lokálně značná zátěž
obcí nákladní automobilovou dopravou v souvislosti s těžbou vápenců
- nekvalitní síť přístupových komunikací (především silnic III. tř.)
- nedostatečná kvalita železničních stanic a zastávek
- postižení některých obcí průchodem silnic II. třídy v Černošicích, Dobřichovicích, Letech,
Řevnicích, Rudné, Chrášťanech a Loděnici), špatný technický stav u většiny místních
komunikací a silnic III. třídy
- komunikace, především silnice II/115 a II/116, nadměrně využívány nákladní automobilovou
dopravou, současně jako přístupové komunikace do hl. města Prahy
- vysoký a oboustranně nebezpečný pohyb cyklistů po komunikacích II. a III.třídy
- velké procento nezpevněných místních a účelových komunikací
- absence plošného pokrytí signálem všech sítí mobilních operátorů
- ve většině obcí chybí kabelizace rozvodů elektřiny
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Průmysl a zemědělství
- částečně nevyhovující dopravní infrastruktura ve vazbě na průmysl a zemědělství a to jak
z hlediska technických parametrů (v západní části území složitá morfologie terénu, stoupání,
úzký profil vozovek), tak velkého zatížení, negativně ovlivňuje rozvoj průmyslu (obchvaty
obcí, příjezdy k průmyslovým plochám, lomům)
- lokálně velká zátěž obcí nákladní automobilovou dopravou, výfukovými plyny a hlukem
- poloha oblasti v blízkosti Prahy, Berouna, Králova Dvora, Zdic, Žebráku a Hořovic, s
dostatečnou nabídkou pracovních míst, nemotivuje místní obyvatele k vlastnímu podnikání
- přibližně polovina oblasti je dotčena omezeními v rámci ochrany přírody CHKO Český kras,
průmyslové podniky a provozovny musí mít neškodný provoz
- intenzivní využívání orné půdy zemědělskou velkovýrobou
- degradace původních vegetačních společenstev, nevhodné zásahy do krajiny, používání
chemických hnojiv a pesticidů v druhé polovině 20. století
- lokálně velká zátěž obcí automobilovou dopravou, výfukovými plyny a hlukem

Služby, cestovní ruch
- značná sezónnost cestovního ruchu
- nedostatečný počet ubytovacích zařízení turistického typu, malý počet lůžek
- nedostatečný počet ubytovacích kapacit kategorie **** a více, malý počet lůžek
- nedostatečná infrastruktura cestovního ruchu (ubytovací kapacity s restaurací, parkoviště,
infocentra, služby, zážitkové aktivity)
- lokálně velká zátěž obcí automobilovou dopravou během turistické sezóny
- zatížení oblasti požadavky turistů a rezidentních rekreantů, jejich odtrženost od života oblasti
a obcí, nezájem o dění v oblasti
- problematická likvidace odpadů
- lokálně velké množství rekreačních objektů (chatové oblasti) s velkým počtem rezidentních
rekreantů a turistů
- nedostatečná nabídka služeb a zážitkových aktivit cestovního ruchu
- nedostatečná nabídka propagace služeb cestovního ruchu

PŘÍLEŽITOSTI
Občanská vybavenost, sociální zázemí
- územní rezervy na rozšiřování bytové výstavby
- vytvoření větších možností kulturního a sportovního vyžití v obcích a chatových osadách, pro
rezidentní rekreanty, turisty i pro místní obyvatele
- vytvoření zázemí pro spolkovou a zájmovou činnost
Životní prostředí, technická infrastruktura, doprava
- změna využití orné půdy v CHKO Český kras - pastviny, trvalé zalesnění
- dílčí změna využití orné půdy mimo CHKO Český kras - pastviny, lokální zalesnění,
pozemkové úpravy, protierozní opatření
- revitalizace vodních toků (potoků) zpomalením jejich toku (meandry, rybníky)
- podpora alternativních zdrojů energie
- vybudování nových páteřních cyklostezek (např. Praha-Dobřichovice-Karlštejn-BerounZdice-Žebrák, Praha-Nučice-Loděnice-Beroun aj.)
- vybudování nových místních cyklostezek a cyklo tras v oblasti (např. Karlotýnské
cyklostezky)
- úpravy a rekonstrukce železničních stanic a zastávek společně se SŽDC, s.o.
- nalezení vhodných lokalit pro umístění parkovišť typu P&R (auto-HD), B&R (kolo-HD),
P&B (auto-kolo)
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- zavedení dalších tras (linek) a zlepšení stávajících linek regionální dopravní obslužnosti o
svátcích, ve dnech prac. volna a klidu (v exponované turistické sezóně), její plné zařazení do
systému PID a SID.
Průmysl a zemědělství
- rozšíření malých komerčně-výrobních zón
- využití areálu bývalé cihelny v Řevnicích v lokalitě v Zátiší - možnost drobných provozoven
- vinice na Karlštejně
- změna charakteru zemědělského využití orné půdy pastviny, lokální zalesnění, pozemkové
úpravy, protierozní opatření
- obnova a oprava polních cest
- obnova extenzivního chovu skotu ve vhodných územích
- zpracování zemědělských produktů v místě
- pozemkové úpravy, snížení půdní eroze (vrstevnicové dělení polí, meze, cesty, trvalé travní
porosty a větrolamy)
Služby, cestovní ruch
- doplnění sítě hromadné dopravy (vlak, autobusy)
- vznik a realizace Klastru cestovního ruchu
- vzniku profesionálního destinačního managementu oblasti
- vznik systému rekreačních služeb a zážitkových aktivit
- vybudování on-line informačních center v oblasti na optimálně zvolených místech
- doplnění území o několik ubytoven turistického typu
- vybudování ubytovacích kapacit kategorie **** a více s dostatečnou lůžkovou kapacitou
- vznik aktivit venkovské turistiky a agroturistiky
- vybudování amfiteátru
- vybudování kempu Čížovec a rekreačního areálu Holý Vrch v obci Mořina
- zavedení pravidelné železniční rekreační osobní dopravy na trati/trase (Praha/Beroun) NučiceRudná Hořelice-Kuchař-(Trněný Újezd/Holý Vrch) Mořina
- vybudování infrastruktury Letiště Bubovice

OHROŽENÍ
Obyvatelstvo
- odchod mladých lidí z regionu
- stárnutí obyvatelstva ČR
- nedostatečná podpora a integrace nových obyvatel (rezidentů)
Občanská vybavenost, sociální zázemí
- překotná bytová výstavba
- prudký nárůst počtu obyvatel
- absence uspokojování potřeby obyvatel
- absence nebo nedostatečná kapacita zázemí občanské vybavenosti a služeb
- nesoulad mezi ochranou přírodního prostředí a stavebním rozvojem obcí, riziko ztráty
kvalitního životní prostředí a atraktivity (pro obyvatele i návštěvníky - snížení počtu obyvatel
i návštěvníků)
Životní prostředí, technická infrastruktura, doprava
- nárůst individuální osobní automobilové dopravy v obcích s překotným růstem bytové
výstavby
- nárůst průjezd centry obcí může (předpoklad vzrůstu 4 o.a./dům, den)
- omezování, nedostatečná kapacita a kvalita hromadné dopravy
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- neochota správců sítí investovat v oblasti do posilování a kabelizaci sítí (O2, ČEZ Distribuce,
RWE), do rozšiřování dostupnosti mobilních telefonních sítí (Vodafone, O2, T-mobile) a
rozšiřování IT sítí (lokální operátoři)
Průmysl a zemědělství
- nekontrolovaný růst průmyslové zóny Rudná
- nesoulad mezi ochranou půdního fondu a stavebním rozvojem obcí
Služby, cestovní ruch
- nedokončená infrastruktura cestovního ruchu (služby, zážitkové aktivity, ubytovací kapacity,
restaurace, parkoviště, infocentra atd.)
- vzniku profesionálního destinačního managementu oblasti
- extrémní nárůst dopravy
- prolomení limitů těžby vápenců po r. 2020
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6. VIZE ROZVOJE ÚZEMÍ
6.1. Smysl vize
Smyslem stanovení vize rozvoje území je stanovení jednotného cíle a vymezení oblasti (nebo
oblastí) života území (regionu), na které by měla být soustředěna hlavní pozornost.
Definice stěžejního cíle a úkolů důležitých pro rozvoj území povede k naplnění vize rozvoje.
Z hlediska časového jsou navržené vize směřovány k horizontu roku 2013, tedy na období možnosti
čerpání finančních zdrojů ze strukturálních fondů EU a s ohledem jejich trend budou aktualizovány.
Vize slouží jako základ pro odvození konkrétních opatření, aktivit, projektů a programů včetně
návrhu finančního zajištění naplnění vize.
Na základě zpracované souhrnné charakteristiky a posouzení poznatků z analýzy dotčeného
území byla stanovena následující vize:

„Zlepšování kvality života a životního prostředí v oblasti Karlštejnska“
6.2. Specifikace opatření k naplnění vize
Prioritní oblasti
Pro naplnění vize rozvoje území je nutno respektovat možnosti, které má MAS Karlštejnsko,
o.s., jako realizátor strategie.
Proto jsou opatření v následující strategii rozdělena na opatření přípravná a organizační,
opatření zahrnující aktivity, které MAS Karlštejnsko, o.s., může svou činností nebo spoluprací
s místními partnery obsáhnout a podporovat nebo realizovat.
V souladu se zpracovanou analýzou současného stavu území jsou navrhovány tyto základní
prioritní oblasti komplexního rozvoje dotčeného území:

A. Stabilizace venkovského obyvatelstva
•
•
•

Stabilizace venkovského zemědělství a podpora místní produkce
Stabilizace venkovského osídlení formou podpory využívání lidských zdrojů
Zlepšení dopravních vazeb a dopravní obsluhy

A.1. Stabilizace venkovského zemědělství a podpora místní produkce
obnova nebo nová výstavba nebo strojové a technologické vybavení objektů služeb pro rozvoj
zemědělství, podnikání a život obyvatelstva, podpora diverzifikace činnosti zemědělců,
ekologického zemědělství a pod.
• nákup a výsadba rostlin, testování ekonomických přínosů nové výsadby, vliv nové výsadby
na krajinu (především z hlediska zadržování vody v krajině)
• obnova a budování nových vhodných ploch a prostor pro nové podnikatelské činnosti (např.
pekárny, moštárny, kompostárny, palírny, udírny, obchody, restaurace, kuchyně, ubytování)
•

•

podpora vytváření sítí podnikatelů vedoucí ke zvýšení místních vazeb výroba - prodej, organizování
lokálních prodejních a prezentačních akcí s preferencí místních výrobců a neziskových organizací.
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A.2. Stabilizace venkovského osídlení formou podpory využívání lidských zdrojů
zapojení nových obyvatel obcí do společenského života v jejich volném čase
• zapojení dětí a mládeže do řešení lokáních problémů (zvýšení spolupráce škol a veřejné
správy při řešení vzhledu okolí škol a chybějícího vybavení škol, zapojení studentů formou
předání námětů pro ročníkové nebo seminární práce)
• vykonávání praxí studentů v místě bydliště
• zřizování lokálních rekvalifikačních školících a vzdělávacích zařízení s využitím místních
lektorů a vytváření podmínek pro jejich činnost
• podpora budování infrastruktury pro trávení volného času.
•

A.3. Zlepšení dopravních vazeb a dopravní obsluhy
• obnova doprovodných místních komunikací vč. nezbytné technické infrastruktury
• podpora lokálních úprav na komunikacích s motorovou dopravou,
• zlepšení možnosti překonání přírodních nebo dopravních překážek v území (opravy mostků a
mostů, podpora výstavby lávek pro pěší a cyklisty a pod.)
• provedení částečných i komplexních pozemkových úprav a postupná realizace navržených
technických opatření
• zlepšení dopravní obslužnosti území hromadnou dopravou, především o víkendech, podpora
vytvoření integrovaného dopravního systému (autobus - vlak)
• vytváření podmínek pro vyšší využití cyklistiky pro cesty do škol a do zaměstnání
• výstavby a rekonstrukce oddělených komunikací pro pěší včetně přístupu na tyto komunikace
pro tělesně postižené a matky s kočárky

B. Zachování vzhledu a charakteru venkova
•
•
•
•

Obnova vesnické zástavby a zlepšení vzhledu obcí
Podpora místních tradic, zvyků a společenského života
Vzhled krajiny a významných přírodních lokalit
Péče o kulturní památky, drobné památky v krajině a místní architekturu

B.1. Obnova vesnické zástavby a zlepšení vzhledu obcí
obnova nebo nová výstavba základního občanského vybavení (školská, zdravotnická, sociální,
kulturní, sportovní /vnitřní i venkovní/ aj.)
• podpora zlepšování výkonu veřejné správy v obcích (rekonstrukce nebo výstavba nových
budov OÚ včetně zlepšování technologického vybavení)
• obnova veřejných prostranství v obcích, mnohostranné využití existujících požárních nádrží
• výstavba přípojek elektřiny, vodovodů, kanalizací a plynu pro novou zástavbu a pro obecní
budovy, podpora řešení nakládání s odpadními vodami
• odstranění vrchních vedení inženýrských sítí v centrálních částech obcí
• obnova, rekonstrukce a výstavba veřejného osvětlení
•

B.2. Podpora místních tradic, zvyků a společenského života
• investiční vybavení a služby k pořádání lokálních společenských a kulturních akcí - festivaly,
slavnosti, pouti
• podpora společné prezentace kulturních a společenských aktivit v území
• podpora místních kulturních tradic a zvyklostí, tradičních regionálních řemesel aj.

B.3. Vzhled krajiny a významných přírodních lokalit
• obnova zdevastovaných lokalit, regenerace poškozené krajiny, rehabilitace a čištění rybníků,
řek, potoků, břehů a hrází
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•
•

odstranění živelných skládek a využití „zeleného“ odpadu
řešení snižování negativního vlivu povodní a přívalových dešťů

B.4. Péče o kulturní památky, drobné památky v krajině a místní architekturu
• úpravy a opravy kulturních památek, jejich propagace a doplnění informací o historii a
významu památek
• úprava přístupu k historickým stavbám a kostelům, péče o okolí památek a sakrálních staveb
• úpravy okolí drobných památek a architektonických prvků v krajině i v centrech obcí a péče o
okolí těchto památek

C. Využití nových technologií k tvorbě pracovních příležitostí na venkově
•
•

Zlepšení dopravních vazeb a dopravní obsluhy
Zapojení venkovského prostoru do moderní ekonomiky
Podpora spolupráce veřejné správy a podnikatelského sektoru

•

Podpora využití nových postupů a technologií

•

C.1. Zapojení venkovského prostoru do moderní ekonomiky
• obnova významných budov a jejich využití jako společenských a
informačních center,
pořizování informačních systémů (včetně krizového řízení), informační technologie,
zapojování do informačních sítí
• regionální sítě s využitím internetu
• nákup strojů, zařízení, technologie, počítačů, software
• vzájemná spolupráce při koncepční přípravě využití území - diskuse o návrzích územních
plánů, rozvojových a strategických dokumentů, využití vlastních internetových stránek
k propagaci a zdůvodnění záměrů

C.2. Podpora spolupráce veřejné správy a podnikatelského sektoru
odstranění nedostatečné komunikace nebo nízký stupeň spolupráce mezi zainteresovanými
subjekty CR – podnikatelské subjekty, obce, nevládní neziskové organizace
• podpora podnikatelských aktivit, které mají pozitivní vliv na rozvoj obcí (především oblast
služeb a rozvoje infrastruktury)
• podpora spolupráce veřejné správy a podnikatelského sektoru formou vyhledávání
ukázkových projektů, propagace ukázkových projektů po jejich realizaci
• podpora spolupráce veřejné správy a podnikatelského sektoru při společenských, kulturních,
sportovních aj. akcích místního nebo regionálního významu
• podpora spolupráce veřejné správy a podnikatelského sektoru v oblasti propagace turistického
ruchu celého regionu
•

C.3. Podpora využitích nových postupů a technologií
• zavádění nových technologií nebo postupů (vč. stavebních) vedoucích k úsporám paliv a
energie, využití výsledků výzkumu, zavádění nových výrobních strojů a technologií
• stavební, technologické a strojové vybavení k využívání alternativních a obnovitelných zdrojů
energie, snižování vnější energetické závislosti obcí a jejích obyvatel, řešení problematiky
využití energetického potenciálu bioodpadů.

D. Krajina a cestovní ruch
•
•
•

Zlepšení stavu přírody a krajiny
Podpora využití krajiny pro rozvoj cestovního ruchu
Zvýšení úrovně služeb pro rozvoj turistiky a cestovního ruchu
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•

Rozšíření období hlavní turistické sezóny

D.1. Zlepšování stavu přírody a krajiny
Podpora péče o přírodní dědictví (NPR, CHKO, systémy Natura2000 aj.)
• Obnova původních krajinných struktur
• Zakládání a obnova krajinných prvků (výsadba a obnova remízů, alejí, solitérních stromů,
větrolamů, březových porostů aj. včetně polních cest a ošetření stromů, péče o památné stromy
aj.)
• Příprava a realizace prvků územních systémů ekologické stability
• Optimalizace vodního režimu krajiny
• Opatření k ochraně proti vodní a větrné erozi
• Podpora regenerace urbanizované krajiny, zakládání a revitalizace sídelní zeleně, tvorby
zelených prstenců kolem sídel a podobná opatření
•

D.2. Podpora využití krajiny pro rozvoj cestovního ruchu
• podpora využití dostupných lokalit pro turistiku, hledání vyvážených vztahů mezi rozvojem
turistiky a ochranou přírody (vyhledávání vzorových projektů)
• vytváření sítě naučných a turistických stezek (cyklostezky, vodní stezky, hipostezky, pěší
stezky aj.) včetně doprovodné infrastruktury (informační tabule, značení, lavičky, odpadkové
koše, vyhlídky, odpočinková místa, ubytování, restaurace aj.)
• využití protipovodňových opatření k rozvoji místních dopravních a turistických stezek (pěší
trasy, cyklotrasy), včetně zvýšení informovanosti o ochraně proti povodním

D.3. Zvýšení úrovně služeb pro rozvoj turistiky a cestovního ruchu
realizace Klastru cestovního ruchu
• vytvoření profesionálního destinačního managementu
• vytvoření a podpory služeb, produktů a zážitkových aktivit
• vzdělávání podnikatelů v oblasti cestovního ruchu
• podpora a realizace investic v oblasti cestovního ruchu, dopravy a služeb
• vytvoření a realizace jednotné informační a rezervační databáze (systému) pro turistický
region Karlštejnsko a jeho implementace s IRS Středočeského kraje, ČR a EU
• podpora rozšiřování a kvality ubytovacích a stravovacích kapacit všech kategorií a návazné
turistické infrastruktury
• cílená propagace turistických cílů v území a nabídka kulturních a společenských akcí během
turistické sezóny
• rozšíření nabídky kulturních a společenských akcí pro návštěvníky regionu podporou animace
hmotného i nehmotného kulturního dědictví regionu
•

D.4. Rozšíření období hlavní turistické sezóny
rozvoj služeb pro zimní sportování a turistiku - nabídka krytých sportovišť a zařízení,
vytvoření a údržba lyžařských stop ve vyšších polohách (Brdský hřbet) apod.
• podpora rozšíření nabídky a kvality služeb včetně otevírací doby turistických cílů mimo hlavní
sezónu
•

E. Získávání a předávání zkušeností
•
•

Meziregionální spolupráce
Předávání zkušeností, partnerství a poradenství
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E.1. Meziregionální a mezinárodní spolupráce
• podpora meziregionální a mezinárodní spolupráce při předávání praktických zkušeností
z příprav a realizací projektů obdobného typu
• podpora aktivit všech obyvatel, subjektů v oblasti a partnerů mimo oblast, při jejich spolupráci
s vlastními zahraničními i tuzemskými partnery
• spolupráce na přípravě a realizaci meziregionálních nebo mezinárodních projektů (projektů
stejného typu, partnerských projektů, výměnných „zrcadlových“ projektů a pod.)

E.2. Předávání zkušeností, partnerství a poradenství
• předávání zkušeností, navazování místních, regionálních i mezinárodních partnerství a
spolupráce k zajištění ekonomické, společenské, kulturní a přírodní stability
• předávání zkušeností, navazování místních, regionálních i mezinárodních partnerství a
spolupráce k získávání dotací z regionálních, národních a zahraničních programů a grantů
• komplexní poradenství všem obyvatelům a subjektů v oblasti i partnerů mimo ni
• komplexní poradenství všem obyvatelům a subjektů v oblasti i partnerů mimo ni při přípravě
projektů a žádostí o finanční podpory, granty a dotace, včetně jejich administrace
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7. VÝZNAM ZKRATEK
Seznam zkratek a pojmů, použitých v této studii nebo podkladových či odkazových dokumentech a jejich
význam
Agenda 21
ARR
CHOPAV
CHKO
CR
CZT
ČCCR
ČD
ČD Cargo
ČEZ Distribuce
ČI
ČMS
ČRS
ČSČK
ČVS
ČOV
ČR
ČSÚ
DPS
EA
EAGGP
ESF
ERDF
ERN
EU
EU CAP
GIS
IDS
INTERREG
ISPA
ISÚ
IZS
KČT
KHKD Herkules
Leader (LEADER)

MAS (LAG)
MIS
MMR
MPO
MPSV
MDS
MŠMT

Komplexní návrh globálních akcí pro 21. století v pro trvale udržitelný vývoj
Agentura regionálního rozvoje
Chráněná oblast přirozené akumulace vod
Chráněná krajinná oblast
Cestovní ruch
Centrální zásobování teplem
Česká centrála cest. ruchu CzechTourism - státní agentura pro rozvoj CR
České dráhy, akciová společnost – státní železniční dopravce – osobní doprava
ČD Cargo, akciová společnost - státní železniční dopravce – nákladní doprava
ČEZ Distribuce, a.s. – správce a vlastník rozvodné sítě el. energie
CzechInvest - státní agentura pro investiční rozvoj
Český myslivecký svaz
Český rybářský svaz
Československý červený kříž
Český včelařský svaz
Čistírna odpadních vod
Česká republika
Český statistický úřad
Dům s pečovatelskou službou
Ekonomicky aktivní (obyvatelstvo)
Evropský zemědělský podpůrný a záruční fond
Evropský sociální fond
Evropský fond pro regionální rozvoj
Euroregion Nisa
Evropská unie (European Union)
Společná zemědělská politika EU (EU Common Agriculture Politics)
geografický informační systém
Integrovaný dopravní systém
Speciální německý program podpory přeshraničních aktivit
Speciální vstupní program pro investice v dopravní infrastruktuře a životním
prostředí
Integrovaná strategie území (celková, multisektorová strategie rozvoje území)
Integrovaný záchranný systém
Klub českých turistů
KHKD Herkules, s.r.o. - železniční dopravce, provozovatel historických žel.
vozidel
Metoda a Program pro rozvoj venkova v rámci EU (od r. 1991) v rámci EAFRD European Agricultural Fund for Rural Development (v ČR PRV), je zkratkou
francouzského názvu Lier les activités de développement de l'économie rurale.
Zkratka pro nestátní neziskové organizace v ČR, realizující opatření IV. LEADER
v Programu rozvoje venkova ČR, v území své působnosti - Místní akční skupina
(Local action group)
Městský informační systém
Ministerstvo pro místní rozvoj České republiky
Ministerstvo průmyslu a obchodu
Ministerstvo práce a sociálních věcí
Ministerstvo dopravy a spojů
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
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MSP
MR
MV
MZe
MŽP
NNO
NS
NPP
NUTS 2
NUTS 2 Střední Čechy
OÚ
PID
POV
POPD
PP
PR
PRV
RŘMC
RD
ROP
RRA
RWE
SAPARD
SDH
SID
SO (DSO)
SOP
SŽDC, s.o.
TKO
TS
ÚPD
ÚPP
ÚPSÚ
ÚP
US
ÚSES
Veolia
VKP
VÚC
VÚSC
Wiamont
ZD
ŽP

Malé a střední podniky, malý nebo střední podnik
Mikroregion
Ministerstvo vnitra České republiky
Ministerstvo zemědělství České republiky
Ministerstvo životního prostředí České republiky
Nestátní nezisková organizace
Neziskový sektor
Národní přírodní památka
Zkratka pro územní jednotku definovanou pro účely statistického zjišťování EU
(La Nomenclature des Unités Territoriales Statistiques)
Územní statistická jednotka složená ze stávajícího Středočekého kraje
Obecní úřad
Pražská integrovaná doprava – systém dopravy v hl. městě Praha a návazném okolí
Program obnovy venkova
Plán otvírky a postupu dobývání důlního díla (lomu)
Přírodní památka
Přírodní rezervace
Program rozvoje venkova (v gesci MZe)
Regionální řídící a monitorovací výbor
Rodinný dům
Regionální operační program
Regionální rozvojová agentura
RWE, a.s., vlastník a správce plynovodní sítě, distributor a dodavatel zemního
plynu
Speciální vstupní program pro rozvoj zemědělství a venkova (Special Accession
Programme for Agriculture and Rural Development)
Sbor dobrovolných hasičů
Systém autobusové dopravy ve Středočeském kraji
Svazek obcí, Dobrovolný svazek obcí – podle zák. o obcích (region, mikroregion)
Sektorový operační program
Správa železniční dopravní cesty, státní organizace – správce železniční
infrastruktury v majetku ČR
Tuhý komunální odpad
Trafostanice
Územně projektová dokumentace
Územně projektová příprava
Územní plán sídelního útvaru
Územní plán
Urbanistická studie
Územní systém ekologické stability
Veolia Trasportation, a.s. – korporace železničních a autobusových dopravců
Významný krajinný prvek
Velký územní celek
Vyšší územně správní celek
Wiamont, a.s. – železniční dopravce
Zemědělské družstvo
Životní prostředí

