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1. Žadatel/předkladatel SPL 
Název žadatele:  MAS Karlštejnsko, o.s. 
Sídlo MAS:  Všeradice 100, 267 26 Všeradice 
Statutární zástupce: Bohumil Stibal – předseda představenstva 
Tel.:   +420311684365 
Právní forma MAS: Občanské sdružení 
IČ:   226 89 001 
Manažer:   Radomír Hanačík 
Tel.:   +420739364039 
E-mail:   maskarlstejnsko@gmail.com  
 
2. Základní údaje o MAS 
MAS Karlštejnsko, o.s. (dále též MAS) je lokalizováno ve středozápadní části České republiky, v 
jihozápadní a západní části Středních Čech a sousedí přímo s územím hl. města Prahy. 

Je součástí NUTS II Střední Čechy, Středočeského kraje a částí bývalých okresů Beroun a Praha – západ. 

Působnost MAS je vymezena katastry obcí: 

Běštín, Bubovice, Bykoš, Černolice, Černošice, Dobříč, Dobřichovice, Drahelčice, Hlásná Třebaň,  
Hostomice, Chodouň, Choteč, Chrášťany, Chrustenice, Chýnince, Jinočany, Karlík, Karlštejn, Koněprusy, 
Korno, Kosoř, Lážovice, Lety, Libomyšl, Liteň, Lhotka, Loděnice, Lochovice, Lužce, Málkov, Mezouň, 
Měňany, Mořina, Mořinka, Nenačovice, Nesvačily, Neumětely, Nučice, Ořech, Osov, Podbrdy, Ptice, 
Roblín, Rudná, Řevnice, Skřipel, Skuhrov, Srbsko, Suchomasty, Svatý Jan pod Skalou, Svinaře, Tachlovice, 
Tetín, Tmaň, Třebotov, Úhonice, Velký Chlumec, Vinařice, Vižina, Vonoklasy, Vráž, Všenory, Všeradice, 
Vysoký Újezd, Zadní Třebaň, Zbuzany. 

Charakter území MAS je tvořen pahorkatinou se střídáním hřbetů a údolí, planin mezi hřbety i údolími se 
střídáním vodních toků. 

Téměř polovina území MAS se nachází na území CHKO Český kras, s množstvím přírodních rezervací, část 
území leží na severních svazích Brd. 

Území MAS leží v povodí řeky Berounky, patřící do pomoří Severního moře. Do Berounky se vlévají 
všechny vodní toky, které protékají územím, z významných především řeka Litavka, potoky Radotínský, 
Svinařský, Suchomastský, Chumava a Loděnice. 

Tabulka č.1: Základní ukazatele území MAS Karlštejnsko, o.s. 

Ukazatele Jednotka Počet  jednotek* Počet  jednotek***  
Rozloha území celkem km2 412,9 419,71 
Počet obcí Obce 65 66 
Územně statistická jednotka NUTS II Středočeský kraj 
Kraj (jednotka NUTS III) Středočeský 
Počet dotčených bývalých okresů  (Praha západ a Beroun) Okresy 2 2 
Vzdálenost od hl. města Prahy (sídla Středočeského kraje) Km 0** 0** 
Počet obyvatel území Obyvatel 49 032 53 481 
Počet obyvatel na obec Obyvatel 754,00 810,32 
Rozloha území na obec km2 6,40 6,63 
Hustota osídlení (na km2) obyvatel/km2 118,80 127,42 

Zdroj dat: ČSÚ *  údaje k 1.1.2008 
**  území hraničí a navazuje na území hl. města Prahy 
***  údaje k 1.1.2010  
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Mapa MAS Karlštejnsko, o.s., ke 23.9.2010 

 
 
3. Zpracování strategie MAS 
 
3.1 Zpracovatel strategie 
 
Zpracovatelem Strategického plánu Leader MAS Karlštejnsko, o.s., na plánovací období EU 2007 (2008)-
2013 jsou členové MAS. 
 
3.2 Způsob zpracování strategie 
 
Strategie byla zpracována komunitním způsobem. MAS Karlštejnsko, o.s., se na program Leader 2007-2013 
připravuje průběžně od roku 2006, kdy jeho jednotliví členové začali používat metodu Leader ve své práci. 
Zkušenosti začali získávat v programu Leader ČR 2006, když prostřednictvím jednoho ze členů, a.s.o. Dolní 
Berounka, získali podporu z MMR na zpracování strategie pro území působnosti MAS - Strategie rozvoje 
Karlštejnska. Na podkladě této strategie byly zvoleny hlavní témata a Priority SPL a ke každé prioritě byla 
vytvořena a zpracována Fiche. 
Vznikla-li při zpracování SPL nebo Fiche potřeba odborné konzultace, představenstvo MAS zjistilo 
projednání dotčeného problému s odborníky nebo je přizvalo k jednání. 
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SPL MAS Karlštejnsko, o.s., na období 2007-2013 je úzce provázán a vychází z Integrované územní 
strategie – Strategie rozvoje Karlštejnska, která byla zpracována rovněž komunitním způsobem a koncem 
roku 2007 byla aktualizována, s ohledem na nové poznatky, které vyšly najevo při zpracování Technicko 
ekonomické studie Klastr cestovního ruchu Amerika. 
Integrovaná Strategie rozvoje Karlštejnska se zabývá větším počtem problémových oblastí než je zpracováno 
v SPL. Obdobně je tomu v případě Technicko ekonomické studie Klastr cestovního ruchu Amerika, která 
řeší podrobně jen část území v působnosti MAS (přibližně ½) a pro zbylé území bude dopracována (v roce 
2009). 
 
Přehled dokumentů, ze kterých SPL vychází či na které navazuje: 
- Integrovaná územní strategie Strategie rozvoje Karlštejnska (aktualizace 2007) 
- Technicko-ekonomická studie Klastr cestovního ruchu Amerika 
- Statistické a demografické údaje Českého statistického úřadu (ČSÚ) 
- Strategie rozvoje Středočeského kraje 
- Strategie rozvoje CR ve Středočeském kraji 
- Strategie rozvoje klastrových iniciativ ve Středočeském kraji 
- Strategie rozvoje infrastruktury ve Středočeském kraji 
- ÚP VÚC Okolí Prahy, ÚP dotčených obcí 
- Studie „Karlštejnsko - Ideální krajina“ (1993/1994) 
- Studie „Udržitelný rozvoj CR v Českém krasu“ 
- Dílčí podklady a výstupy MZe ČR, PF ČR, MMR ČR, MPO ČR, MF ČR a dalších. 
 
 
3.3 Způsob zapojení místních aktérů do zpracování SPL. 
Při zpracování SPL se MAS snažila zapojit do přípravy co nejširší okruh aktéru rozvoje regionu. Byl proto 
zvolen způsob komunikace s veřejností, který zajistil přenos informací od MAS k veřejnosti, aktérům a 
následnou zpětnou vazbu. Celý proces řídilo představenstvo MAS Karlštejnsko, o.s., a sestával z několika 
základních kroků: 
1. Předání informací o PRV, metodě LEADER, připravovaném SPL MAS Karlštejnsko, o.s. a o možnosti 

jeho využití jednotlivými subjekty. Informace byly předány prostřednictvím internetu, mailingu, 
webových stránek MAS, prezentací na jednání d.s.o. (mikroregionů), prezentacemi na semináři a 
zveřejněním ve 3 regionálních periodicích (novinách) v jejich tištěné i elektronické podobě. 

2. Veřejné oznámení široké veřejnosti o zpracování, respektive dokončování zpracování SPL, s výzvou o 
podání námětů, podnětů a projektových záměrů ze strany široké veřejnosti. Oznámení bylo učiněno 
prostřednictvím komunikačních zdrojů jednotlivých obcí, jejich úředních desek, internetu, webových 
stránek MAS a zveřejněním ve 3 regionálních periodicích (novinách) v jejich tištěné i elektronické 
podobě. 

3. Získání názorů, námětů, podnětů a informací projektových záměrech osobním šetřením a přímými 
konzultacemi s aktéry regionálního rozvoje. 

4. Zpracování získaných podkladových materiálů, návrhů na oblasti rozvoje s přihlédnutím na specifika 
daného území, jeho lidský, finanční a ekonomický potenciál. 

5. Finalizace zpracování SPL MAS Karlštejnsko, o.s. členy rozšířeného představenstva. 
6. Schválení SPL MAS Karlštejnsko, o.s., představenstvem MAS. 
7. Veřejné oznámení a seznámení aktérů místního rozvoje se SPL, předáním v elektronické podobě a 

zveřejněním SPL na internetu, webových stránkách MAS.  
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Tabulka č.2: Seznam členů MAS zapojených do zpracování SPL 

Subjekt Jméno Zastoupený sektor 
Obec Mořina, Vojtěch Štička Vojtěch Štička Veřejný, neziskový 
Obec Všeradice Bohumil Stibal Veřejný 
Ekos Beroun, s.r.o., Všeradice  Alena Stibalová Soukromý, cestovní ruch 
Všeradova země, o.s. Ing. Sylva Škardová Neziskový, kultura 
Radim Holovský Radim Holovský Soukromý, zemědělský 
K & V, a.s. Ing. Helena Vaňková Soukromý, zemědělský 
Nezár Sejf Nezár Sejf Soukromý, obchod 
SIGNES - Renata Vondráčková Renata Vondráčková Soukromý, propagace, PR 
TJ Sokol Řevnice Ing. Petr Kozák Neziskový, tělovýchova 
Obec Chodouň Ing. Josef Stehlík Veřejný 
Ing. Josef Stehlík, Chodouň Ing. Josef Stehlík Soukromý, zemědělský 
Ing. Ludmila Kavánková Ing. Ludmila Kavánková Soukromý, zemědělský 

 
3.4 Externí odborníci při zpracování strategie 
 
MAS Karlštejnsko, o.s., využila při zpracování SPL externího odborníka v oblasti zemědělství, rozvoji 
venkova a facilitátora. 
Způsob spolupráce a zapojení externího konzultanta do přípravy a zpracování SPL: 
- facilitace a odborné vedení pracovní skupiny 
- oponentura veřejných prezentací SPL 
- oponentura zpracovaného SPL 
 

Externím poradce:  Ing. Václav Hrubý, CSc. 
Působení, praxe:  Tajemník České akademie zemědělských věd 

Soukromý zemědělec 
Poradce pro zemědělství, potravinářství 
Ekonomické a organizační poradenství 

Zkušenosti:   Zpracování Strategických rozvojových plánů, 
zpracování projektů do programu SAPARD, Phare, SROP, 
OP Zemědělství, PRV ad. 

 

Externím poradce:  Ing. Sylva Škardová   
Působení, praxe:  SZIF 
Zkušenosti:   řídící a dotační management 
 
4. Analýza území MAS 
 

4.1 Hodnocení území 
 

4.1.1 Analýza a hodnocení území 
Při zpracování analýzy území byly využity statistická data ČSÚ, místní šetření, zpracované analýzy území, 
zemní plány obcí,  Integrovaná územní strategie, Strategie rozvoje Karlštejnska (aktualizace 2007), 
Technicko-ekonomická studie Klastr cestovního ruchu Amerika a další, viz. Oddíl 3.2 SPL. 
 

4.1.1.1 Obyvatelstvo a osídlení 
Území MAS Karlštejnsko, o.s., se rozkládá na 412,9 km2.  K počátku roku 2008, tedy k 1.1.2008, v něm žilo 
49.032 obyvatel. V letech 2006 až 2007 rostl počet obyvatel v průměru o 2,38% za poslední sledovaný rok 
2007 vzrostl o 4,60 % . 
Tento skokový nárůst, je způsoben dokončením obytné výstavby v některých městech a obcích v území. 
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Území MAS Karlštejnsko, o.s., má mnohdy zcela odlišný charakter. 
Těsná blízkost hlavního města Prahy má za následek rostoucí tlak výstavbu staveb pro bydlení. Největší 
nápor na zástavbu a urbanizaci sídel je možné sledovat v území Reginu Jihozápad (Rudná, Černošice). 
 
V mnoha případech způsobila zástavba vrásky na čele urbanistům, když došlo k chaotické zástavbě a k 
negativní změně venkovského charakteru zástavby obcí. V mnoha případech může k takové situaci ještě 
dojít, vlivem charakteru schválené zástavby. 
Těsná blízkost hlavního města Prahy má rovněž za následek skutečnost, že se nejblíže přilehlé obce se 
mnohdy stávají „nocležnami“ nových, ekonomicky aktivních, rezidentů. Ti nebývají vždy trvalými obyvateli 
dotčených obcí, se všemi ekonomickými důsledky takového stavu. Obce, které jsou tímto stavem postiženy, 
jsou pak ekonomicky zatěžovány nad rámec svých možností.  
Zcela opačný charakter mají území odlehlá dále od Prahy. Pod Brdy, území d.s.o. Horymír a v přilehlé části 
Českého krasu, je venkovský charakter obcí zachován, téměř v idilické podobě. Nová zástavba je přiměřená 
a zapadá do krajinného rázu.  Avšak i zde jsou obce ekonomicky zatěžovány nad rámec svých možností. 
Zatím co dříve zmíněné obce více platí více za svůj provoz, těmto se naopak nedostává příjmů. Oběma pak 
chybí finance na budování a údržbu infrastruktury. 
V žádném z mikroregionů v území MAS nedochází k poklesu počtu obyvatel, naopak. Nárůst obyvatel 
v území MAS lze proto předpokládat i v dalších letech, zahájená a plánovaná výstavba pro to vytváří 
podmínky.   
Vývoj počtu obyvatel v území MAS ukazují následující tabulky. 
 
Tabulka č.3: Vývoj počtu obyvatelstva, rozloha území. 

  Obec DSO Počet obyvatel Rozloha 
v km2 

Okres 
mikroregion 1.1.2005 1.1.2007 1.1.2008 1.1.2009 1.1.2010 

1 Běštín ---- 273 302 297 301 300 3,00 Beroun 
2 Bubovice Čkp 221 234 230 234 245 4,10 Beroun 
3 Bykoš Kl 202 192 208 211 220 4,09 Beroun 
4 Černolice ---- 200 215 238 255 276 3,18 Praha západ 
5 Černošice Db 5 096 5 481 5788 6036 6179 9,06 Praha západ 
6 Dobříč Rj 251 259 285 293 284 3,49 Praha západ 
7 Dobřichovice Db 2 986 3 047 3144 3250 3298 10,91 Praha západ 
8 Drahelčice Rj 420 412 435 451 457 4,78 Praha západ 
9 Hlásná Třebaň Db 566 622 666 732 768 4,08 Beroun 
10 Hostomice ---- 1 492 1 479 1570 1591 1619 28,27 Beroun 
11 Chodouň ---- 535 558 575 589 601 4,24 Beroun 
12 Choteč Čkp, Rj 298 308 319 328 344 3,70 Praha západ 
13 Chrášťany Rj 539 599 683 751 785 4,16 Praha západ 
14 Chrustenice ---- 674 713 751 780 791 6,74 Beroun 
15 Chýnice Rj, Čkp 301 312 312 308 308 4,19 Praha západ 
16 Jinočany Rj 796 870 983 1206 1265 3,85 Praha západ 
17 Karlík Db 350 382 415 428 428 1,88 Praha západ 
18 Karlštejn Db 712 706 697 696 719 12,09 Beroun 
19 Koněprusy Kl 185 197 201 204 209 6,04 Beroun 
20 Korno ---- 85 84 86 88 89 5,03 Beroun 
21 Kosoř Čkp 724 785 799 829 862 3,89 Praha západ 
22 Lážovice Ho 70 68 71 82 90 4,89 Beroun 
23 Lety Db 939 1 000 1040 1098 1195 3,24 Praha západ 
24 Lhotka ---- 295 304 301 309 307 5,34 Beroun 
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25 Libomyšl ---- 470 467 470 484 503 9,70 Beroun 
26 Liteň ---- 972 1 007 1022 1020 1057 12,92 Beroun 
27 Loděnice Rj 1 570 1 619 1654 1689 1684 5,56 Beroun 
28 Lochovice ---- 1 096 1 105 1127 1155 1148 13,24 Beroun 
29 Lužce ---- 88 92 98 102 104 3,01 Beroun 
30 Málkov Kl 84 83 84 91 94 3,40 Beroun 
31 Měňany ---- 268 269 274 274 274 8,15 Beroun 
32 Mezouň Čkp 438 458 474 488 507 3,06 Beroun 
33 Mořina Čkp 606 656 693 725 753 9,83 Beroun 
34 Mořinka Čkp 122 132 134 143 131 7,03 Beroun 
35 Nenačovice ---- 193 226 237 241 244 3,98 Beroun 
36 Nesvačily Ho 122 124 127 128 141 2,74 Beroun 
37 Neumětely ---- 521 350 561 562 566 9,37 Beroun 
38 Nučice Rj 936 1 072 1188 1371 1520 5,94 Praha západ 
39 Ořech Rj 707 781 815 844 872 4,78 Praha západ 
40 Osov Ho 314 320 327 334 340 2,45 Beroun 
41 Podbrdy Ho 168 167 175 186 187 3,78 Beroun 
42 Ptice Rj 488 522 542 570 588 7,83 Praha západ 
43 Roblín Čkp 195 203 210 212 209 5,60 Praha západ 
44 Rudná Rj 3 509 3 999 4226 4393 4494 8,10 Praha západ 
45 Řevnice Db 2 933 3 008 3026 3041 3082 10,14 Praha západ 
46 Skřipel Ho 106 103 106 113 107 3,05 Beroun 
47 Skuhrov Ho 374 394 405 415 428 8,67 Beroun 
48 Srbsko Db 463 457 460 477 464 6,57 Beroun 
49 Suchomasty Kl 461 464 465 455 451 7,25 Beroun 
50 Svatý Jan pod Skalou Db 124 136 140 145 149 4,09 Beroun 
51 Svinaře Ho 281 345 392 429 470 7,48 Beroun 
52 Tachlovice Rj 520 546 564 678 727 6,36 Praha západ 
53 Tetín Db 744 763 799 813 840 10,29 Beroun 
54 Tmaň Kl 1 002 1 026 1058 1049 1037 10,08 Beroun 
55 Třebotov Čkp 1 080 1 123 1136 1169 1240 6,89 Praha západ 
56 Úhonice Rj 907 924 926 953 974 9,94 Praha západ 
57 Velký Chlumec Ho 337 334 339 379 372 4,53 Beroun 
58 Vinařice Ho 87 88 88 92 89 4,95 Beroun 
59 Vižina Ho 215 227 235 232 235 3,89 Beroun 
60 Vonoklasy Čkp 421 445 452 465 489 3,03 Praha západ 
61 Vráž ---- 879 908 920 970 999 6,81 Beroun 
62 Všenory Db 1 457 1 515 1542 1555 1545 3,55 Praha západ 
63 Všeradice Ho 406 411 420 407 409 7,37 Beroun 
64 Vysoký Újezd Čkp 517 543 549 582 578 11,58 Beroun 
65 Zadni Třebaň Db 627 646 667 681 714 3,57 Beroun 
66 Zbuzany Rj 674 675 731 883 1027 4,91 Praha západ 

 Celkem   45692 47862 49952 52045 53481 419,71  
 
 
Dobrovolné svazky obcí (d.s.o.) – mikroregiony: 
 Čkp - Český kras – pláně, d.s.o. , Db - Dolní Berounka, d.s.o.,  Ho - Horymír, d.s.o.,  Hu – Hudlicko, d.s.o., Kl - Klonk, 
d.s.o., Rj - Region Jihozápad, d.s.o. 
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Tabulka č.4: Základní údaje o dobrovolných svazcích obcí (mikroregionech) k 1.1.2008. 

Dobrovolný svazek obcí Počet 
obcí* 

Počet 
obyvatel** 

Rozloha km2 Hustota 
obyv./km2 

Český kras – Pláně 11 5 308 62,90 84,39 
Dolní Berounka 12 18 384 53,80 231,33 

Horymír 11 2 685 30,86 49,91 

Klonk 5 2 016 59,29 65,33 

Region Jihozápad 14 13 663 79,47 176,09 

 *     některé obce jsou členy dvou DSO /mikroregionů/, některé obce nejsou členem žádného mikroregionu 
 **   aktualizace podle údajů ČSÚ k 1.1.2008 

 
Tabulka č.5: Vývoj počtu obyvatel v jednotlivých mikroregionech. 

Dobrovolný svazek obcí Počet obyvatel 
2001 2003 2005 2007 2008 

Český kras – Pláně 4 588 4 730 4 923 5 199 5 308 
Dolní Berounka 15 873 16 273 16 997 17 763 18 384 

Horymír 2 462 2 461 2 480 2 581 2 685 

Klonk 1 769 1 888 1 934 1 962 2 016 

Region Jihozápad 8 490 8 718 9 184 12 202 13 663 

*   aktualizace podle údajů ČSÚ k 1.1.2008 

 
Důležitým demografickým ukazatelem území MAS je struktura populace a její rozložení podle pohlaví. Její 
rozložení k 1.1.2008 je zobrazeno v následující tabulce. 
 
Tabulka č.6: Rozložení populace podle pohlaví. 

        Obec Počet obyvatel k 1.1.2008 Okres 
Celkem Muži Ženy 

1 Běštín 297 150 147 Beroun 
2 Bubovice 230 110 120 Beroun 
3 Bykoš 208 107 101 Beroun 
4 Černolice 238 127 111 Praha západ 
5 Černošice 5788 2809 2979 Praha západ 
6 Dobříč 285 143 142 Praha západ 
7 Dobřichovice 3144 1514 1630 Praha západ 
8 Drahelčice 435 223 212 Praha západ 
9 Hlásná Třebaň 666 320 346 Beroun 
10 Hostomice 1570 818 752 Beroun 
11 Chodouň 575 307 268 Beroun 
12 Choteč 319 159 160 Praha západ 
13 Chrášťany 683 329 354 Praha západ 
14 Chrustenice 751 369 382 Beroun 
15 Chýnice 312 153 159 Praha západ 
16 Jinočany 983 481 502 Praha západ 
17 Karlík 415 219 196 Praha západ 
18 Karlštejn 697 357 340 Beroun 
19 Koněprusy 201 104 97 Beroun 
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20 Korno 86 42 44 Beroun 
21 Kosoř 799 396 403 Praha západ 
22 Lážovice 71 36 35 Beroun 
23 Lety 1040 509 531 Praha západ 
24 Lhotka 301 155 146 Beroun 
25 Libomyšl 470 245 225 Beroun 
26 Liteň 1022 508 514 Beroun 
27 Loděnice 1654 830 824 Beroun 
28 Lochovice 1127 559 568 Beroun 
29 Lužce 98 45 53 Beroun 
30 Málkov 84 41 43 Beroun 
31 Měňany 274 134 140 Beroun 
32 Mezouň 474 242 232 Beroun 
33 Mořina 693 351 342 Beroun 
34 Mořinka 134 67 67 Beroun 
35 Nenačovice 237 109 128 Beroun 
36 Nesvačily 127 67 60 Beroun 
37 Neumětely 561 288 273 Beroun 
38 Nučice 1188 592 596 Praha západ 
39 Ořech 815 381 434 Praha západ 
40 Osov 327 163 164 Beroun 
41 Podbrdy 175 88 87 Beroun 
42 Ptice 542 267 275 Praha západ 
43 Roblín 210 95 115 Praha západ 
44 Rudná 4226 2070 2156 Praha západ 
45 Řevnice 3026 1479 1547 Praha západ 
46 Skřipel 106 54 52 Beroun 
47 Skuhrov 405 220 185 Beroun 
48 Srbsko 460 222 238 Beroun 
49 Suchomasty 465 258 207 Beroun 
50 Svatý Jan pod Skalou 140 70 70 Beroun 
51 Svinaře 392 195 197 Beroun 
52 Tachlovice 564 275 289 Praha západ 
53 Tetín 799 413 386 Beroun 
54 Tmaň 1058 516 542 Beroun 
55 Třebotov 1136 581 555 Praha západ 
56 Úhonice 926 440 486 Praha západ 
57 Velký Chlumec 339 168 171 Beroun 
58 Vinařice 88 44 44 Beroun 
59 Vižina 235 120 115 Beroun 
60 Vonoklasy 452 232 220 Praha západ 
61 Vráž 920 445 475 Beroun 
62 Všenory 1542 773 769 Praha západ 
63 Všeradice 420 223 197 Beroun 
64 Vysoký Újezd 549 284 265 Beroun 
65 Zadni Třebaň 667 338 329 Beroun 
66 Zbuzany 731 353 378 Praha západ 

  Celkem 49952 24782 25170   
 Údaje ČSÚ k 1.1.2008 
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Hodnocení stavu osídlení a obyvatelstva, závěr : 
Vývoj počtu obyvatel a jeho složení je na území MAS Karlštejnsko, o.s., příznivý.  Tento vývoj ukazuje, že 
území MAS je pro obyvatele atraktivní, což odráží jak jeho poloha, kvalita životního prostředí, tak také 
snaha obcí o zabezpečení dostupnosti služeb pro obyvatele, podpora bydlení a především dlouhodobá 
spolupráce obcí při řešení společných infrastrukturních problémů regionu. 
V mezisektorovém partnerství a v komunitní práci je otevřen prostor pro působení ve spolkové sféře, 
ochraně přírody, regionálních zvláštností, zvyklostech a tradicích. 
Tím bude podpořena sounáležitost s územím, krajem a bude přínosem nových myšlenek a nápadů pro rozvoj 
oblasti Karlštejnska.  
 

4.1.1.2 Místní ekonomika, zemědělství 
Ve většině obcí v území MAS není výrazně rozvinuta výroba ani služby. Vyjímkou jsou města Černošice, 
Dobřichovice, Řevnice, Hostomice a Rudná. Důsledkem je nízká lokální nabídka pracovních příležitostí. 

Ta způsobuje značný rozsah dojíždění za prací. Dojezdovými centry jsou jak města Beroun, Zdice, Hořovice, 
tak především z území Dolní Berounky hlavní město Praha. 

Jedním z nejvýznamnějších lokálních dojezdových center zaměstnanosti je Průmyslová (logistická a 
montážní) zóna Rudná, která soustřeďuje značné množství zaměstnanců. Jejich struktura však v podstatné 
většině z tohoto území nepochází. Původní zaměstnávání lidí z území MAS se v posledních 2 letech v této 
lokalitě zásadně změnilo, převažuje zaměstnávání cizinců, především v činnostech s nízkou náročností na 
kvalifikaci. 
Lokálními centry zaměstnanosti v oblasti MAS jsou oblasti Chrášťany-Rudná,  Dobřichovice-Lety-Řevnice, 
Mořina (Lomy Mořina, s.r.o.), Loděnice (GZ Digital Media, a.s.) a Tmaň (Vápenka Čertovy schody, a.s. – 
Group Lhoist). Nově se otvírají možnosti zaměstnání v průmyslové mikrozóně Hostomice. 

V aktivním rozvoji je výstavba zóny průmyslu, obchodu a služeb mezi obcemi Dobřichovice a Lety, 
připravuje se zóna u obce Loděnice, využívající blízkosti dálnice D5.  

V území MAS je historicky přítomno dobývání surovin. Z dřívější těžby železné rudy, uhlí a vápence, 
zůstala aktivní posledně jmenovaná hornická činnost. Probíhá v těžebních lokalitách Čertovy schody 
(Koněprusy), Tetín (Tetín), Čeřinka (Bubovice/Mořina), Holý Vrch (Mořina) Lochkov (Kosoř). Některé 
lokality ukončí svou činnost v brzké době (Holý Vrch v r. 2013) jiné počítají s horizontem uzavírky důlního 
díla za rokem 2035 (Čeřinka).  Nově dojde k obnově těžby v ložisku Lom Branžova (Loděnice), 
s horizontem ukončení těžby za rokem 2060. 
Mnohé z těchto těžebních aktivit, veskrze smysluplných a z hlediska surovinového potřebných, nepřináší 
oblasti MAS potřebný rozvoj a ekonomický efekt. Expediční činnost zatěžuje enormně silniční síť oblasti 
(III. t řídy) těžkou nákladní dopravou, výnosy z těžby se nevrací zpět do oblasti a uzavírka těžebních lokalit 
neřeší jejich nová, smysluplná využití, ve smyslu využití brownfield. 
Výjimkou je těžební lokalita Holý Vrch, která je v závazném ÚP obce Mořina zařazena již 15 let a obdobně 
v ÚP VÚC Okolí Prahy, k přeměně na rekreační areál cestovního ruchu, s vodní plochou a potřebnou 
infrastrukturou, ležící přímo na příjezdové trase k hradu Karlštejn.  
 

Nejen v tomto případě je území MAS z hlediska ekonomického velmi přitažlivé i ve vazbě na hlediska 
ekologická a krajinná. Území MAS je z části zalesněné, krajina je rozmanitá, členitá a téměř z poloviny je 
chráněna územím Chráněné krajinné oblasti Český kras. 

Tyto faktory, společně s dojezdovou blízkostí Prahy, přitahují jak další zájemce o bydlení, tak současně 
vytváří 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 příliv investičního kapitálu a vznik nových 
pracovních příležitostí. 



 
 

Program rozvoje venkova ČR, PRV osa IV.1.1 – Místní akční skupina, plánovací období 2007 - 2013 

Schváleno: Představenstvem MAS Karlštejnsko, o.s., 24.10.2008 
Strana 12 (celkem 59) 

 
tel: +420311684365,  fax: +420311684423,  e-mail: maskarlstejnsko@gmail.com,  web: www.karlstejnskomas.cz 

IČ: 226 89 001,  DIČ: CZ22689001,  Bankoví spojen: ČS, a.s., č.ú.:400456349/0800 

MAS Karlštejnsko, o.s, Všeradice 100, 267 26 Všeradice 

člen  Národní sítě MAS ČR 
 

 

Přibližně 1/3 obcí v okrajových částech území, však se špatnou dopravní dostupností, trpí v tomto směru 
stagnací. Trvale v nich zůstávají bydlet pouze obyvatelé starších věkových skupin, většinou ekonomicky 
neaktivní.  Změna tohoto stavu je jednou z rozvojových možností oblasti území MAS. 
 
Z počtu obyvatel v území MAS bylo počátkem t.r., tedy k 1.1.2008, ekonomicky aktivních 21.948 obyvatel, 
tj. 44,76%. V jejich složení podle pohlaví převládali muži (49,63%).  
Zaměstnán byl téměř každý. Míra nezaměstnanosti 2,5%, na území MAS, je dlouhodobě pod celostátním 
průměrem. To svědčí o vysoké míře adaptability obyvatel na pracovním trhu a jejich vysokém ekonomickém 
potenciálu. 
Struktura zaměstnanosti v jednotlivých obcích je patrná z následující tabulky. 
 

Tabulka č.7: Zaměstnanost v území MAS. 

Obec Zaměstnanost k 1.1.2008 Okres 
Uchazeči Ekonomicky aktivní Nezaměstnanost 

(%)  Běštín 4 141 2,8 Beroun 
Bubovice 9 139 6,5 Beroun 
Bykoš 8 96 8,3 Beroun 
Černolice 2 93 2,2 Praha západ 
Černošice 28 2 334 1,2 Praha západ 
Dobříč 1 136 0,7 Praha západ 
Dobřichovice 22 1 474 1,5 Praha západ 
Drahelčice 1 226 0,4 Praha západ 
Hlásná Třebaň 9 258 3,5 Beroun 
Hostomice 15 750 2,0 Beroun 
Chodouň 10 247 4,0 Beroun 
Choteč 0 167 0,0 Praha západ 
Chrášťany 8 279 2,9 Praha západ 
Chrustenice 12 331 3,6 Beroun 
Chýnice 3 137 2,2 Praha západ 
Jinočany 6 435 1,4 Praha západ 
Karlík 4 140 2,9 Praha západ 
Karlštejn 23 404 5,7 Beroun 
Koněprusy 3 95 3,2 Beroun 
Korno 1 41 2,4 Beroun 
Kosoř 3 348 0,9 Praha západ 
Lážovice 2 38 5,3 Beroun 
Lety 7 452 1,5 Praha západ 
Lhotka 2 144 1,4 Beroun 
Libomyšl 10 265 3,8 Beroun 
Liteň 28 502 5,6 Beroun 
Loděnice 36 818 4,4 Beroun 
Lochovice 10 541 1,8 Beroun 
Lužce 2 49 4,1 Beroun 
Málkov 2 39 5,1 Beroun 
Měňany 4 150 2,7 Beroun 
Mezouň 7 220 3,2 Beroun 
Mořina 7 297 2,4 Beroun 
Mořinka 4 63 6,3 Beroun 
Nenačovice 6 90 6,7 Beroun 
Nesvačily  0 50 0,0 Beroun 
Neumětely 5 276 1,8 Beroun 
Nučice 8 479 1,7 Praha západ 
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Ořech 7 351 2,0 Praha západ 
Osov 2 166 1,2 Beroun 
Podbrdy 2 76 2,6 Beroun 
Ptice 6 221 2,7 Praha západ 
Roblín 4 84 4,8 Praha západ 
Rudná 27 1 642 1,6 Praha západ 
Řevnice 33 1 443 2,3 Praha západ 
Skřipel 1 59 1,7 Beroun 
Skuhrov 6 170 3,5 Beroun 
Srbsko 13 236 5,5 Beroun 
Suchomasty 5 215 2,3 Beroun 
Svatý Jan pod Skalou 1 63 1,6 Beroun 
Svinaře 12 142 8,5 Beroun 
Tachlovice 9 296 3,0 Praha západ 
Tetín 16 348 4,6 Beroun 
Tmaň 30 425 7,1 Beroun 
Třebotov 9 548 1,6 Praha západ 
Úhonice 4 428 0,9 Praha západ 
Velký Chlumec 6 163 3,7 Beroun 
Vinařice 2 37 5,4 Beroun 
Vižina 0 114 0,0 Beroun 
Vonoklasy 2 188 1,1 Praha západ 
Vráž 10 626 1,6 Beroun 
Všenory 8 703 1,1 Praha západ 
Všeradice 10 200 5,0 Beroun 
Vysoký Újezd 10 269 3,7 Beroun 
Zadni Třebaň 7 289 2,4 Beroun 
Zbuzany 9 328 2,7 Praha západ 
Celkem 563 22574 3,03   

Údaje ČSÚ, MPSV k 1.1.2008 a obcí. 
 

Téměř polovinu ekonomicky aktivních lidí tvoří podnikatelé a živnostníci. Jejich poměrně značný počet má 
na svědomí i sací efekt hlavního města Prahy v sousedství. I oni v území MAS žijí, mnohdy ale svou 
ekonomickou aktivitu realizují v Praze. 
 

Srovnání k ekonomicky aktivní populaci poskytuje následující tabulka. 
 

Tabulka č.8: Podnikatelé a živnostníci v území MAS k 1.1.2008. 
Počet podnikatelů – živnostníků v oblasti celkem 11 168 
Počet obyvatel na 1 podnikatele v oblasti 4,79 
Pracovní příležitosti celkem cca 23 607 
z toho v zemědělství, lesnictví a vodní hospodářství 832 
Počet EA obyvatel (15-59 let) 22574 
Počet EA obyvatel na 1 pracovní příležitost 0,96 

Údaje ČSÚ, MPSV k 1.1.2008 a obcí. 

 

Úroveň zemědělství je předurčena geografickou polohou oblasti MAS. Polovina území se nachází v CHKO 
Český kras, s charakterem pahorkatiny a má dány omezující limity hospodaření. Zbylá polovina je bez 
limitů, s charakterem planin nebo mělkých údolí. 
 
Celá produkční oblast leží v nadmořské výšce 200-400 m.n.m. S celkové výměry 165,5 km2 zabírá 
zemědělská půda 40% (6.550 ha). Nezemědělská půda zabírá 60 % území (10.002 ha). 
Velký význam má pro území MAS má chov skotu, rostlinná výroba, doplňkově chov koz a také ovocnářství. 
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V sektoru zemědělství, lesnictví a vodní hospodářství pracuje 832 osob. V posledních letech je 
zaznamenáván trend snižování pracovníků v zemědělské oblasti. 
 
Hodnocení stavu místního ekonomického prostředí a zemědělství, závěr:  

S ohledem na přítomnost dominanty hradu Karlštejn v území MAS, hlediska ekonomické vazby na hlediska 
ekologická i krajinná, má území MAS velký potenciál rozvoje ve změně struktury zemědělství, respektive v 
rozšíření portfolia činností zemědělských subjektů v oblasti cestovního ruchu a jeho služeb. 
 
Stejně tak má potenciál v rozvoji drobného podnikání, služeb a v oblasti služeb cestovního ruchu. 
 
Největším zdrojem lokálních pracovních příležitostí pro místní obyvatele jsou drobní a malí podnikatelé (do 
10 až 50 zaměstnanců) v oblasti služeb (cestovní ruch, ubytovací a stravovací služby, půjčovny), služby pro 
obyvatele (kadeřnictví, opravny aut, sociální služby, veřejná správa), v oblasti výroby – tradiční řemesla 
(zámečnictví, zpracování dřeva, truhlářství, stolařství apod.) V oblasti zemědělství, údržby krajiny a 
potravinářské výrobě to je především výroba tradičních masných produktů, výroba a produkce ekologických 
výrobků. Podpora drobného podnikání v obcích zajistí místním obyvatelům pracovní příležitosti v místě 
bydliště, nebudou muset za prací dojíždět do okolních měst. To je základem trvale udržitelného života 
v celém Karlštejnsku. 
 
Ke zvýšení konkurenceschopnosti a udržitelnost zemědělství v Karlštejnsku je zapotřebí směřovat podporu 
především do těchto oblastí. 
 
4.1.1.3 Občanská vybavenost 
V rámci území MAS plní funkci spádových obcí a středisek Černošice, Dobřichovice, Řevnice, Hostomice a 
Rudná. Celé území disponuje dostatkem potencionálních pracovních sil využitelných pro rozvoj služeb. 
V malých sídlech území MAS se projevuje ekonomická nerentabilnost provozoven služeb, což je však 
obecný jev, obtížně řešitelný, pokud území neposkytuje možnosti a atraktivity, které přitáhnou větší 
množství návštěvníků. 
 
Území MAS 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. 
 
Tyto faktory, společně s dojezdovou blízkostí Prahy, přitahují další zájemce o bydlení. 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 potencionální příliv investičního kapitálu a vznik nových pracovních 
příležitostí. 
 
Dostupnost zdravotní péče, zejména v případě menších obcí, není příznivá, řešením může být zajištění 
alespoň občasné ordinace a trvalého bydlení lékaře v obci, rozvoj regionální dopravní obslužnosti apod. 
Přesto lze konstatovat, že z celkového pohledu je lékařská péče dostupná. Pro specializovaná a odborná 
vyšetření využívají obyvatelé dotčeného území zdravotnická zařízení v Praze, Hořovicích a v Berouně. 
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). 
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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. 
  
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 řešeného území. 

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.  

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 
automobilových veteránů 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 a Rudné), 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  ad.). 
 
Hodnocení stavu občanské vybavenosti, závěr: 
Občanská vybavenost na území MAS odráží dané území. Sít základních škol je na území MAS stabilizovaná 
a její udržení je žádoucí vzhledem ke kvalitě života na tomto území a předpokládanému nárůstu obyvatel. 
Problematika zdravotnictví je na území malých obcí a venkovských oblastí složitější. Spádová oblast 
praktickým lékařům nezaručuje takovou kapacitu pacientů, která by jim umožňovala vytvářet zisky s 
předpokladem pro komerční investování do zařízení si vlastních ordinací tak, jak tomu bývá ve městech. 
Hrozí tak odchod obvodních praktických lékařů do Prahy, čímž by došlo ke zhoršení dostupnosti zdravotních 
služeb pro obyvatele a snížila by se tak kvalita života v obcích. Ze strany obcí je proto potřebné vytvářet pro 
lékaře takové podmínky, aby je na území MAS udržely. 
V oblasti infrastruktury pro aktivní trávení volného času obyvatel (s využitelností i pro cestovní ruch) se v 
posledních letech v obcích budují víceúčelová hřiště s umělým povrchem. Jejich počet však nedosahuje 
takové koncentrace jako ve větších městech. V území MAS jsou kvalitní zařízení pro kuželky, bowling a 
obdobné sporty. 
Investice vyžadují také kulturní zařízení a venkovní kulturní areály, které jsou nezbytné pro udržení místních 
tradičních obyčejů a také pro činnost místních spolkových a neziskových organizací. 
 
Na území MAS se nachází řada přírodních, kulturních a historických památek skýtajících potenciál k rozvoji 
cestovního ruchu. Z tohoto pohledu jsou však málo využívané. Příležitostí pro v oblasti cestovního ruchu je 
jejich větší využití. Některé památky však vyžadují rozsáhlé opravy (zámek Svinaře). 
 
4.1.1.4 Dopravní a technická infrastruktura 
Územím Karlštejnska prochází několik urbanistických os, kterými jsou úseky silnic dnešní 2. a 3. třídy. Jsou 
jimi silnice na trase Praha-Černošice-Dobřichovice-Řevnice-Hostomice, na trase Praha-Ořech-Mořina-
Karlštejn a Na trase Praha-Rudná-Beroun. Ostatní silniční síť má lokální doplňkový význam. 
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Samostatnou urbanistickou osou je řeka Berounka se svým údolím a železnicí Praha-Beroun-Plzeň 
(mezinárodní koridor IV.).  Železniční síť doplňuje regionální železniční trať Praha-Rudná-Beroun, 
s odbočkou Nučice-Mořina, sloužící nákladní dopravě z lomů v Mořině. 
Podstatným dopravně-obslužným prvkem je dálnice D5 Praha-Plzeň, která prochází severní částí území 
MAS. K ní je v současné době vázán největší rozvoj obchodně-průmyslových aktivit (investic) v Rudné, 
Chrášťanech a Loděnici. 
Pitnou vodou z veřejné vodovodní sítě jsou zásobovány objekty obytné zástavby i objekty občanské a 
technické vybavenosti. Mimo lokálních zdrojů pitné vody (např. Karlštejn) jsou obce v území MAS 
napojeny na větev dálkového vodovodu Želivka. Na tento zdroj jsou dominantně napojovány i nově 
budovaní vodovodní řády. 
Ve většině obcí chybí kanalizační síť. Odkanalizovány jsou města, z obcí pak především obce, ležící v údolí 
řeky Berounky. Většinu obcí však vybudování kanalizací a čističek teprve čeká. Jediným limitujícím 
faktorem jejich rychlejší výstavby je zoufalý nedostatek financí. 
Plynofikace zemním plynem je na dobré úrovni a je zavedena ve většině obcí. Obce se však odlišují podílem 
domácností vytápěných plynem. V průběhu doby se změnil zájem obyvatel o toto energetické médium, 
s ohledem na vývoj jeho ceny a nutnou vlastní investici. V řadě případů obce jen ztěží naplnily potřebné 
objemy nových odběratelských připojení, pro zachování dotací, poskytnutých na výstavbu sítí. 
Bezproblémová je kapacita rozvodných sítí elektrické energie. Je dostačující a je průběžně, kvalitně, 
rekonstruována. 
Telekomunikační sítě, především drátové, jsou na dobré úrovni. Část území MAS je však, díky své terénní 
konfiguraci, nedostatečně pokryto signálem sítí mobilních operátorů. 

Stejný problém se týká příjmu a kvality televizního signálu, především u veřejnoprávního vysílání. Nadějí na 
zkvalitnění je digitalizace vysílání, avšak skutečnost ověří až praxe.  
 
Hodnocení stavu dopravní a technické infrastruktury, závěr: 
Z pohledu technické infrastruktury je nutné na Karlštejnsku vyřešit odkanalizování obcí. Obce budou muset 
v následujících letech vynaložit obrovské finanční prostředky na vybudování kanalizací a ČOV, což omezí 
jejich schopnost investovat do jiných rozvojových záměrů. Příležitostí je využití dotací z programu EU 
v letech 2007-2013, avšak dosavadní praxe ukazuje, že poptávka po těchto zdrojích převyšuje možnosti 
nabídky. Bude proto nutné hledat jiná řešení, např. v kombinaci s privátními finančními zdroji. 
Technický stav místních komunikací vykazuje v mnoha místech značnou technickou i morální zastaralost. 
Pro kvalitu života v obcích jsou potřebné rekonstrukce těchto komunikací. Obce však nemají dostatek 
finančních prostředků. Navíc, ve většině z nich, musí jejich opravě předcházet budování kanalizačních sítí. 
Oprava komunikací dříve, než bude dokončena veškerá podzemní infrastruktura by byla neekonomická. 
Hendikepem obcí je rovněž absence dostatku parkovacích a odstavných plochy, stejně tak chodníků. Tempo 
jejich výstavby, byť s využitím dotačních podpor neodpovídá potřebě obcí z hlediska bezpečnosti chodců a 
silničního provozu. 
Velkým hendikepem území MAS je nedobrý stav silnic 3. třídy, ve vlastnictví Středočeského kraje. Jejich 
část je nepřiměřeně zatěžována a poškozována silniční nákladní dopravou z těžebních lokalit. Na 
přístupových trasách ke Karlštejnu pak dochází často ke kritickým kolizním stavům. 
Nadějí a příležitostí pro změnu je snaha Středočeského kraje o opravu jeho komunikací z poskytnutých 
úvěrových zdrojů. Všichni aktéři z území MAS proto musí vyvinout společné úsilí na vybudování 
Harmonogram časového plánu vyhlášení příjmu žádostí plánovaných přeložek silnic (např. Rudná, 
Nučice, Tachlovice) a opravu těch stávajících. 
 
Nedobrý stav silniční sítě je jedním z největších limitujících faktorů rozvoje území MAS Karlštejnsko, o.s. 
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4.1.1.5 Životní prostředí a jeho ochrana 
Území MAS Karlštejnsko, o.s., je územím, které je lokalizováno ve středozápadní části České republiky, v 
jihozápadní a západní části Středních Čech (Středočeského kraje) a navazujíc přímo na území hl. města 
Prahy. 
Od hranic Prahy, na východě, je orientačně vymezeno pomyslnou hranicí v okolí dálnice D5, mezi obcemi a 
městy Rudná, Hostivice, Beroun, Králův Dvůr (severní hranice), Zdice, Lochovice, Hostomice (západní 
hranice), městy Černošice, Dobřichovice, Řevnice a hřebenem Brd (jižní hranice). Podrobně je území MAS 
vymezeno katastry jednotlivých obcí, na jejichž území působí – viz mapa MAS Karlštejnsko, o.s. 
Území MAS se z části rozkládá na dolní části toku řek Litavky, Berounky a na území CHKO Český kras.  
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 území MAS je tzv. „Studený vrch“ s nadmořskou výškou 660 m.n.m., který je součástí 
hlavního hřebene Brd a leží na jihozápadě území.  Celé území leží v  klimatické úrovni s mírným podnebím. 
CHKO Český kras, prochází středem územím MAS, ve směru východ – západ. Jeho součástí je řada 
rezervací a chráněných lokalit, např. rezervace Karlštejn, Koda, Koněpruské jeskyně, 10 lokalit má 
zařazených mezi lokality Natura 2000.  Výčet chráněné flóry a fauny, by byl na samostatnou pasáž, 
překračující rozsah a účel SPL. 
Je však třeba učinit jeden podstatný závěr, že dlouhodobá přítomnost CHKO v území má příznivý vliv i na 
okolní  přírodu a výchovný vliv na populaci území, která se chová šetrně nejen k CHKO ale i k územím, 
ležícím mimo ni. 
To má ze následek, že životní prostředí v území je i přes minulé průmyslové zátěže, kvalitní. 
Zprostředkovaně o tom svědčí i vysoká návštěvnost turistů v území a trvalá, nepomíjející, přítomnost 
turistických rezidentů v chatových oblastech. 
Jedinou vadu by bylo možné spatřovat v nízkém počtu vodních ploch v území. Ten je dán nízkou srážkovou 
činností, především v území Český kras – Pláně a nízkým počtem dostatečných vodních zdrojů, jejichž 
stabilita je dána krasovým geologickým podložím. 
V tomto ohledu se jeví nadějí na změnu k lepšímu ukončení těžby v lomu lokality Holý Vrch (Mořina), kde 
těžba probíhá za podmínek trvalého čerpání spodních vod a je předpoklad zatopení lomu se vzestupem 
hladiny cca o 15 m, obdobně, jako je tomu od 60. let u tzv. lomu Amerika. 
 
Hodnocení stavu životního prostředí, závěr: 
Obrovskou devizou území MAS je kvalitní životní prostředí představující typickou českou krajinu. Využití 
této přednosti je jednou z příležitostí rozvoje území v oblasti cestovního ruchu a podmínkou kvalitního a 
udržitelného života na Karlštejnsku. 
Podporou zemědělství, šetrného k životnímu prostředí, zaměřeného na údržbu krajiny, bude kvalitní životní 
prostředí zachováno pro další generace. Území tak zůstane vyhledávanou oblastí jak pro život rodin, tak i pro 
turisty. 
 
4.1.1.6 Cestovní ruch 
Území NAS Karlštejnsko, o.s., má velmi vysoký potenciál pro rozvoj cestovního ruchu. Jenom sám hrad 
Karlštejn navštíví v průběhu roku 250 až 300 tisíc návštěvníků, dalších až 200 tisíc návštěvníků absorbuje 
ostatní území. 
Velmi podrobně, nad rámec SPL, se problematikou rozvoje cestovního ruchu ve spádovém území Karlštejna 
zabývá „Technicko-ekonomická studie Klastr cestovního ruchu Amerika“ a v tom smyslu na ni tuto 
problematiku plně odkazujeme. Studie je dána k použití široké veřejnosti a je trvale dostupná na webu  MAS, 
na adrese  www.karlstejnskomas.cz . 
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Území MAS má velké kulturní a přírodní hodnoty, velký rekreační potenciál (vhodné podmínky pro 
měkkou, rozptýlenou rekreaci, využívající dochovaný krajinný ráz), dostatečně hustou sít značených pěších 
turistických cest v území. 
Obce a města v území budují, společně s městem Beroun a dalšími, cilkostezku „Českých králů“ napojenou 
na dálkové cyklotrasy Greenway. Její trasa vede od Křivoklátu a Žebráku do Berouna a dále územím MAS, 
přimknuta k řece Berounce, do Prahy. Části cyklostezky jsou už hotovy a užívány, na ostatních probíhají 
projektové nebo už schvalovací procesy. 
Pro pozitivní rozvoj cestovního ruchu v území MAS je však potřeba doplnit a „zahustit“ území jak dalšími 
cyklostezkami, hipostezkami a trasami pro pěší turistiku, tak potřebnou infrastrukturou na vysoké 
kvalitativní úrovni. Stejně tak, službami, aktivitami a zážitky, které budou návštěvníci užívat a které je nejen 
v území udrží, ale které je do území MAS vrátí. 
Velký rozvojový potenciál mají v tomto směru místní zemědělci, kteří si mohou vstupem do aktivit 
v cestovním ruchu a v agroturistice vhodně rozložit a strukturovat své podnikání na venkově. 
O současných možnostech zařízení a infrastruktury pro cestovní ruch je možné získat základní přehled 
z tabulek 10 až 13, detailní podrobnosti v „Technicko-ekonomické studii Klastr cestovního ruchu Amerika“, 
na www.karlstejnskomas.cz . 
 
Hodnocení cestovního ruchu, závěr: 
V území MAS je malá kapacita kvalitního ubytování a nedostatek ubytovacích zařízení. Největší 
koncentrace je v území Dolní Berounky, především pak v Karlštejně. Rozvoj ubytovacích kapacit je proto 
potřeba podpořit i v dalších částech území MAS, pro jeho plošné pokrytí. 
Další rozvojové úsilí je potřeba vložit do doplnění a „zahuštění“ území cyklostezkami, hipostezkami, trasami 
pro pěší turistiku, potřebnou infrastrukturou a službami, aktivitami a zážitky, které udrží návštěvníky 
v území a vrátí je do území MAS zpět. 
 
Na tomto místě je potřeba zdůraznit, že rozvoj cestovního ruchu v oblasti MAS musí zohledňovat celoroční 
časové rozpětí.  Hrad Karlštejn není otevřen sezónně ale trvale (zpravidla jen mimo část listopadu a prosince, 
kdy probíhá nezbytná údržba) a velká část turistů přijíždí do území MAS i v zimních měsících. 
 
4.1.2 Důvod výběru daného území, styčné charakteristiky a zvláštnosti území 
Při výběru byla posuzována vhodnost z hlediska soudržnosti lidských zdrojů, jednotnosti a celistvosti území 
a specifik území. Výběr těchto charakteristik byl proveden s ohledem na jejich vypovídací hodnoty o území. 
 
Soudržnost lidských zdrojů 
Území MAS Karlštejnska, o.s., je větší, než jsou území mikroregionů Český kras – Pláně, Dolní Berounka, 
Horymír, Klonk a Region Jihozápad,  je k nim přirozeně navázáno území obcí v západní části MAS. 
Základ pro vznik MAS byl položen vzájemnou komunikací aktérů při přípravě a tvorbě „Technicko-
ekonomické studie Klastr cestovního ruchu Amerika“ v roce 2006, která navazuje na vzájemné aktivity při 
tvorbě projektů Karlštejnsko - Ideální krajina v roce 1994 a působení Nadace Ideální krajina v území MAS, 
ve stejné době. 
Prioritním kritériem pro vznik MAS byla trvalá ochota ke komunikaci a vzájemné spolupráci, když 
různorodost zaměření členů MAS jde přes sféru občanskou, podnikatelskou, neziskovou a municipální až do 
státní správy. 
Přirozeným hlediskem byla rovněž kompaktnost území, daná spádovostí, historickými i současnými 
vazbami, společně řešenými problémy a podobnými názory na věci  a rovněž ochotou respektovat principy 
regionální politiky, tj. trvalé spolupráce, partnerství a programování. 
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MAS Karlštejnsko, o.s., vzniklo jako občanské sdružení, na základě principu „bottom-up“ (zdola-nahoru), na 
základě dobrovolnosti, partnerství a ochoty řešení společných problémů, založením dne 20.12.2007, 
s registrací MV ČR dne 8.1.2008. 
Je organizací, plně otevřenou vstupu, partnerství a členství široké veřejnosti. Dokladem správné volby je 
zvyšující se členská základna aktivních členů MAS. 
 
Shodné či styčné charakteristiky území (jednotnost území) 
Území MAS Karlštejnsko, o.s., se rozprostírá od hranic Prahy k řece Litavce, sevřené hřebeny Brd na jižní 
straně, vymezené pláněmi před Berounskou kotlinou na straně severní. Je územím, protknutým Chráněnou 
krajinou oblastí Český kras, řekou Berounkou a územím s hradem Karlštejn ve svém centru. 
Celistvost daného území je spojujícím prvkem, což dokladuje mapa MAS Karlštejnsko, o.s. 
 
Shrnutí nejvýznamnějších shodných charakteristik území: 
- kvalitní životní prostředí, typická česká krajina 
- sounáležitost obyvatel s územím, spolupráce obcí, podnikatelů a neziskových organizací  
- podobná hustota osídlení 
- spádovost a spojitost území v rámci 2 bývalých sousedních okresů 
- návaznost na aglomeraci města Prahy 
- historie, tradice a kulturní zvyky 
- zemědělství, rostlinná výroba a chov skotu 
 
Zvláštnosti území oproti jiným územím (specifičnost) 
- v území MAS Karlštejnsko, o.s., je integrována CHKO Český kras s množstvím rezervací 
- území je velmi využíváno rezidentními a příjezdovými turisty 
- přítomnost hradu Karlštejn v území a dostatek návštěvníků, umožňuje rozvoj cestovního ruchu v průběhu 

celého roku 
 
 
4.2 Zdroje území pro realizaci SPL (jaké možnosti má dané území nebo jaké je možné  generovat) 
 
Lidské 
V území MAS Karlštejnsko, o.s., žije řada vzdělaných a aktivních lidí se znalostí daného území a ochotou 
zapojit se do rozvoje celého regionu. Důkazem toho je existence mnoha spolkových a neziskových 
organizací. Jejich aktivity jsou zaměřeny na činnost dětí a mládeže, rodiny s dětmi, působí zde různé 
zájmové kroužky mládeže (skauti, ochránci přírody, řemeslné kroužky), folklórní organizace (kapela 
Třehusk, taneční a pěvecké soubory – např. Notičky), divadelní a ochotnické soubory, včelaři, myslivci, 
sdružení dobrovolných hasičů apod. 
Zástupci řady těchto skupin často působí v komunální nebo soukromé sféře a někteří se již sdružili v MAS 
Karlštejnsko, o.s., kde hledají společné zájmy k rozvoji regionu. Většina těchto zástupců se podílela na 
přípravě SPL MAS Karlštejnsko, o.s., na období 2007-2013. 
 
Finanční 
Podnikatelé a obce působící na území MAS Karlštejnsko, o.s., mají dostatek zkušeností s přípravou a 
realizací rozvojových záměrů. Na jejich realizaci využívali vlastní zdroje, někteří i dotace z programu EU, 
státních, či krajských zdrojů. Spolufinancování zajišťují použitím vlastních nebo úvěrových zdrojů. Také 
neziskové organizace postupně získávají zkušenosti s realizací svých rozvojových záměrů a projektů s 
využitím zdrojů z programu EU, státních, či krajských. 
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Obce, podnikatelé i neziskové organizace si ověřili, že jsou schopni organizačně, finančně i zajištěním 
lidských zdrojů  úspěšně  realizovat projekty  podpořené  z dotačních  zdrojů EU  a úspěšně  se  vypořádat se 
všemi nástrahami a problémy (administrace, předfinancování záměrů, transparentní výběr dodavatelů, 
termínů apod.). Těchto zkušeností budou využívat i v dalších letech při realizaci nových rozvojových 
záměrů. 
Podnikatelé, zástupci obcí i neziskových organizací jsou si vědomi nezbytnosti vyčlenit finanční prostředky 
na zajištění předfinancování a spolufinancování projektů a dalších výdajů které s úspěšnou realizací záměrů 
souvisí. 
 
Hospodářské 
Hospodářský potenciál rozvoje území MAS Karlštejnsko, o.s., leží především na drobných a malých 
podnikatelích podnikající v oblasti služeb, cestovního ruchu (ubytovací a stravovací služby, půjčovny), 
služeb pro obyvatele (kadeřnictví, opravny aut, sociální služby), v oblasti výroby (tradiční řemesla jako je 
zámečnictví, zpracování dřeva, truhlářství, stolařství apod.) a v oblasti zemědělství. 
SPL MAS Karlštejnsko, o.s., vychází z potřeb těchto subjektů a obcí zjištěných při přípravě strategického 
plánu a zpracování analýzy území. Priority jsou nastaveny tak, aby umožnily podporu připravovaným 
záměrům. 
Obce mají ve svých územních plánech dostatečné plochy pro rozvoj podnikání. Jedná se většinou o menší 
plochy, které budou plně vyhovovat pro rozvíjející se drobné podnikatele. Obce, hospodářské subjekty a 
neziskové organizace mají dostatečnou absorpční kapacitu, která násobně přesahuje předpokládané finanční 
prostředky na realizaci SPL MAS Karlštejnsko, o.s., v období 2007-2013. Předpokládáme proto, že většina 
subjektů bude hledat také další zdroje mimo SPL MAS Karlštejnsko, o.s.. Cílem je zajistit co největší rozvoj 
a synergické efekty realizovaných projektů pro zvýšení kvality života Karlštejnska. 
 
Jiné 
Území MAS Karlštejnsko, o.s., disponuje i dalším velkým vnitřním potenciálem, který je dán jednak 
polohou území s kvalitním životním prostředím, vhodným pro rozvoj cestovního ruchu, venkovské turistiky, 
aktivit, služeb a zážitků uplatnitelných v cestovním ruchu. Disponuje také dochovanými bohatými kulturními 
památkami, hradem Karlštejn, ale nejen jim, tradicemi, které přispívají ke kvalitě života tohoto českého 
regionu. Využití tohoto potenciálu je jednou z významných možností rozvoje území MAS Karlštejnsko, o.s., 
jako regionu. 
 
5. SWOT analýza 
 

5.1 Vymezení SWOT analýzy 
 
Silné stránky 
 

Obyvatelstvo 
- poměrně stabilní, věkově vyrovnaná skladba 
- dostatek pracovních příležitostí v okolí (Praha, Beroun, Zdice, Hořovice, Žebrák), nízká nezaměstnanost 
- vhodná struktura vzdělání obyvatel, předpoklad vzniku nových podnikatelských příležitostí. 
 

Občanská vybavenost, sociální zázemí, trvale udržitelný rozvoj venkova, rozvoj sídel 
- v obcích jsou zpracovány územní plány s dostatečným prostorem pro jejich rozvoj 
- 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) 
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- zachování a obnova tradičních slavností v některých obcích regionu (poutě, masopust, vinobraní, máje, 
trhy) 

- zachování, obnovení a rozvoj spolkové činnosti v obcích 
- sounáležitost občanů s územím a obcí 
- fungující údržba obcí 
- stabilizovaná síť základních škol 
- fungující spolky, nezisková sdružení a společenský život 
- existence Místní akční skupiny k propojení spolupráce veřejného, soukromého a neziskového sektoru. 

 
Životní prostředí, technická infrastruktura, doprava 
- kvalitní životní prostředí 
- kvalitní dochované přírodní prostředí (CHKO Český kras, 10 oblastí systému Natura 2000) 
- 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 
- plně plynofikována většina obcí (Český kras - Pláně, Dolní Berounka, většina Regionu Jihozápad i 

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.). 
 

Ekonomický rozvoj 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. 
 
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 
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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, částečně Loděnice) 

Občanská vybavenost, sociální zázemí, trvale udržitelný rozvoj venkova, rozvoj sídel 
- zastaralá technika na údržbu obcí a jejich zeleně 
- 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 chodníků na obecních a průjezdných komunikacích 
- 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 
- absence plošného pokrytí signálem všech sítí mobilních operátorů 
- ve většině obcí chybí kabelizace rozvodů elektřiny 
- zpětný přechod na pevná paliva v domácnostech ve vazbě na zvyšování cen energie 

Ekonomický rozvoj a zemědělství  
- limitující režim pro hospodářskou činnost v CHKO 
- nedostatek investičních zdrojů a startovacího kapitálu 
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- částečně nevyhovující dopravní infrastruktura negativně ovlivňuje rozvoj průmyslu a to jak z hlediska 
technických parametrů (v západní části území složitá morfologie terénu, stoupání, úzký profil vozovek), 
tak velkého zatížení, (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 

Služby, cestovní ruch 
- značná sezónnost dosavadních služeb 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 ze strany rezidentů 
- 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 existujících služeb cestovního ruchu 
- neexistence komplexu turistických služeb, schopných udržet turistu v oblasti 
 
 
Příležitosti  
 
Občanská vybavenost, sociální zázemí, trvale udržitelný rozvoj venkova, rozvoj sídel 
- 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 
- zavádění strategického plánování a řízení v obcích 
- příležitost pro mezisektorové a mezirezortní místní partnerství 
- orientace místních základních škol na oblast dalšího vzdělávání, spolupráce se spolky a NNO působícími 

v obcích 
- prohlubování sounáležitosti obyvatel s místem kde žijí podporou rozvoje spolkových a neziskových 

organizací 
- rozvoj spolupráce mezi veřejným, soukromým a neziskovým sektorem k rozvoji sídel, přilákání mladých 

lidí do oblasti a tvorba pracovních příležitostí, především pro místní obyvatele 

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 
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- revitalizace vodních toků (potoků)  zpomalením jejich toku (meandry, rybníky) 
- podpora alternativních zdrojů energie 
- vybudování nových páteřních cyklostezek (např. Praha-Dobřichovice-Karlštejn-Beroun-Zdice-Žebrák,  

Praha-Nučice-Loděnice-Beroun aj.) 
- vybudování nových místních cyklostezek a cyklotras v oblasti (např. Karlotýnské cyklostezky) 
- vybudování nových místních hipostezek a hipotras, v oblasti 
- 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) 
- zavedení turistické autobusové linky (linek) v oblasti či zlepšení stávajících linek regionální dopravní 

obslužnosti o svátcích, ve dnech prac. volna a klidu (především v exponované turistické sezóně), její plné 
zařazení do systému PID a SID 

- ekologická osvěta obyvatel 
- zlepšená spolupráce obcí, zemědělců, NNO a řemeslníků k rozvoji cestovního ruchu a agroturistiky 
- zlepšení spolupráce obcí a zemědělců při údržbě obcí a krajiny  

Ekonomický rozvoj a zemědělství  
- rozšíření malých komerčně-výrobních zón 
- využití areálu bývalé cihelny v Řevnicích v lokalitě v Zátiší - možnost drobných provozoven 
- rozšíření vinic v Karlštejně 
- změna charakteru zemědělského využití orné půdy pastviny, lokální zalesnění, pozemkové úpravy, 

protierozní opatření 
- změna struktury zemědělského podnikání se zaměřením na cestovní ruch a agroturistiku 
- obnova a oprava polních cest 
- obnova extenzivního chovu skotu, koní, ovcí a koz ve vhodných územích 
- zpracování zemědělských produktů v místě 
- pozemkové úpravy, snížení půdní eroze (vrstevnicové dělení polí, meze, cesty, trvalé travní porosty a 

větrolamy) 
- možnost využívání dotací z EU na údržbu krajiny 
- možnost využívání z dotací EU na zvýšení konkurenceschopnosti zemědělců a místních podnikatelů 
- potenciál pro tvorbu místních produktů a zvyšování přidané hodnoty zemědělské 
- rozvíjet spolupráci s existujícími podniky místního významu, jejich podpora 

Služby, cestovní ruch 
- doplnění sítě hromadné dopravy (vlak, autobusy) 
- vznik a realizace Klastru cestovního ruchu 
- vzniku profesionálního destinačního managementu oblasti 
- vznik systému turistických, 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) Nučice-Rudná 

Hořelice-Kuchař-(Trněný Újezd/Holý Vrch) Mořina 
- vybudování infrastruktury Letiště Bubovice 
- využití místního potenciálu území ke zvýšení návštěvnosti 
- zvýšení zájmu návštevníků a turistů vhodnou a cílenou propagací 



 
 

Program rozvoje venkova ČR, PRV osa IV.1.1 – Místní akční skupina, plánovací období 2007 - 2013 

Schváleno: Představenstvem MAS Karlštejnsko, o.s., 24.10.2008 
Strana 25 (celkem 59) 

 
tel: +420311684365,  fax: +420311684423,  e-mail: maskarlstejnsko@gmail.com,  web: www.karlstejnskomas.cz 

IČ: 226 89 001,  DIČ: CZ22689001,  Bankoví spojen: ČS, a.s., č.ú.:400456349/0800 

MAS Karlštejnsko, o.s, Všeradice 100, 267 26 Všeradice 

člen  Národní sítě MAS ČR 
 

 
- obnova vhodných chátrajících objektů s využitím fondu EU a jejich využití v cestovním ruchu 
- využívání dotačních titulu EU k rozvoji turistické infrastruktury v oblasti 
 
 
Ohrožení  

 
Obyvatelstvo 

 
- odchod mladých lidí z oblasti 
- stárnutí obyvatelstva ČR 
- nedostatečná podpora a integrace nových obyvatel (rezidentů) 

Občanská vybavenost, sociální zázemí, trvale udržitelný rozvoj venkova, rozvoj sídel 
- 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 venkovského 

charakteru zástavby, kvalitního životní prostředí a atraktivity (pro obyvatele i návštěvníky - snížení počtu 
obyvatel i návštěvníků) 

- pokračující současné rozpočtové určení daní znevýhodňující malé obce 
- složitá administrativa dotací z EU a závislost rozvoje obcí na dotacích z EU, státního a krajského rozpočtu 
- nedostatek finančních prostředků na spolufinancování projektů podpořených z programu EU 
- riziko odchodu mladých lidí z regionu za prací a za vzděláním 
- omezování dostupnosti lékařské péče 
- rozdílný pohled na priority rozvoje území ze strany místních orgánů a ze strany správy CHKO 

Životní prostředí, technická infrastruktura, doprava 
- nárůst individuální osobní automobilové dopravy v obcích s překotným růstem bytové výstavby 
- erozní a záplavové ohrožení 
- ohrožení sídel a technické infrastruktury sesuvy půdy 
- střety zájmů hospodářského rozvoje a ochrany životního prostředí 
- nárůst průjezdu centry obcí (předpoklad vzrůstu 4 o.a./dům, den) 
- omezování, nedostatečná kapacita a kvalita hromadné dopravy 
- neochota správců sítí investovat v oblasti do posilování a kabelizace sítí (O2, ČEZ Distribuce, RWE), do 

rozšiřování dostupnosti mobilních telefonních sítí (Vodafon, O2, T-mobile) a rozšiřování IT sítí (lokální 
operátoři) 

- zamezení možnosti realizace obchvatu Nučic nekontrolovaným růstem průmyslové zóny Rudná 
- enormní zvýšení zátěže životního prostředí obnovou nebo novou otvírkou těžebních lokalit vápence 
- enormní zvýšení zátěže silniční sítě v souvislosti s obnovou nebo novou otvírkou těžebních lokalit vápence 
- nedostatek finančních prostředků na údržbu a rekonstrukci místních komunikací, chodníků, odstavných 

ploch a veřejných prostranství 
- nedostatek finančních prostředků na budování infrastruktury k bydlení 
- riziko dalšího omezování autobusových a vlakových spojů ze strany dopravců 

Ekonomický rozvoj a zemědělství  
- nekontrolovaný růst průmyslové zóny Rudná 
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- nesoulad mezi ochranou půdního fondu a stavebním rozvojem obcí 
- úbytek pracovních míst v místě bydliště – zvýšená nutnost dojíždění za prací do větších měst 
- ekonomická recese a její negativní dopady na malé a střední podniky 
- roztříštěnost zájmů jednotlivých subjektů v regionu 
- snižující se rentabilita zemědělské výroby v regionu 

Služby, cestovní ruch 
- nedokončená infrastruktura cestovního ruchu (služby, zážitkové aktivity, ubytovací kapacity, restaurace, 

parkoviště, infocentra atd.) 
- absence vzniku kvalitního profesionálního destinačního managementu cestovního ruchu v oblasti 
- extrémní nárůst dopravy 
- nedostatek finančních prostředků na budování a rekonstrukci infrastruktury cestovního ruchu 
- nedostatek finančních prostředků na rekonstrukci a údržbu památek 
- vandalismus, ničení památek, majetku a přírody 
- podcenění významu cestovního ruchu jako předmětu podnikání a zdroje pracovních sil 
- prolomení limitů těžby vápenců po r. 2020 
 
Po vyhodnocení SWOT analýzy byl stanoven směr rozvoje dané oblasti s cílem posílit silné stránky, využít 
příležitostí, zlepšit slabé stránky a eliminovat ohrožení. Jednoznačně se jedná o oblast s vysokým 
potenciálem kulturních a historických památek s relativně neporušenou přírodou. Pro zachování neporušené 
přírody je však nezbytná její ochrana. 
Oblast působení MAS Karlštejnsko, o.s., je vhodná pro rozvoj malého a středního podnikání zejména v 
oblasti služeb, turistického ruchu, zemědělství a tradiční řemeslné výroby.  
 
Pro realizaci všech výše uvedených záměrů je žádoucí udržet stabilitu obyvatel. Po zhodnocení všech těchto 
faktorů zvolila MAS Karlštejnsko, o.s., směr dalšího rozvoje, v nejbližších letech zaměřený na zlepšování 
kvality života zkvalitňováním a rozšiřováním služeb pro místní obyvatele, podporou cestovního ruchu, 
zemědělství, malého a středního podnikání především v oblasti místních a tradičních řemesel. 
 
Budou podporovány především ty služby, které jsou na území zastoupeny nedostatečně, nerovnoměrně, v 
malé míře, nebo chybí úplně. Podpora řemesel bude zamřena na obnovu tradiční řemeslné výroby a 
vytváření nových výrobků specifických pro tuto oblast, které budou vytvářet image Karlštejnska. 
 
Potenciál cestovního ruchu není v oblasti plně využíván především z důvodu chybějící infrastruktury a 
nedostatečné nabídky doprovodných služeb. Podpora bude vhodně zaměřena na ty aktivity, které nejsou 
podporovány v rámci jiných rozvojových programů. Důležitým aspektem poskytované podpory bude 
vytváření nových pracovních příležitostí především pro místní obyvatele, s cílem snížení nezaměstnanosti a 
přilákání především mladých obyvatel, rodin a zamezení jejich odchodu z oblasti. 
 
Současně s podporu služeb je druhým cílem MAS Karlštejnsko, o.s., podpora aktivit zaměřených na 
volnočasové aktivity obyvatel (především v oblasti kulturního, sportovního a společenského vyžití) a 
zlepšování životního prostředí v obcích. Kulturní tradice mají v obcích dlouholetou historii, zvyšují 
atraktivitu území a výrazně přispívají ke ztotožňování obyvatel s územím. 
 
Podpora v této oblasti byla MAS Karlštejnsko, o.s., vyhodnocena jako nedostatečná. Ve vztahu k  CHKO 
Český kras, je ochrana a zlepšování životního prostředí jednou z priorit MAS. Budou podporovány 
především ty aktivity, které povedou k zatraktivnění veřejných prostranství v obcích s přihlédnutím na 
konkrétní potřeby a požadavky místních obyvatel,  podpoří chybějící infrastrukturu  pro volnočasové aktivity 
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dětí a mládeže a odpočinkových zón pro obyvatele. Podporovány budou také aktivity různých zájmových 
sdružení a spolků působících na území působnosti MAS Karlštejnsko, o.s. 
 
5.2 Metodika SWOT analýzy 
Základním podkladem pro zpracování SWOT analýzy byla zpracovaná analýza území. SWOT analýza byla 
zpracovaná komunitní metodou, jednotlivé body silných a slabých stránek, příležitostí a ohrožení 
formulovali místní aktéři z řad členů MAS, obcí, podnikatelů i neziskové sféry, se znalostí území. Základní 
kostra SWOT analýzy byla navržena Programovým výborem. Na jejím dopracování a upřesnění se podílela 
pracovní skupina, vytvořená ke zpracování priorit SPL MAS Karlštejnsko, o.s. 
SWOT analýza respektuje území celého území MAS Karlštejnsko, o.s.  a při jejím zpracování byli zapojeni 
zástupci ze všech oblastí sektorů. 
 
6. Strategie 
 
Hlavní téma: Zlepšení kvality života a posílení místního ekonomického prostředí na území MAS 

Karlštejnsko,o.s. 
 
6.1 Priority a cíle 
 
6.1.1 Vztah SPL MAS Karlštejnsko, o.s., ke struktuře PRV 
 

PRIORITA 1  
Tradiční vesnice – 
pohoda života a 

trávení volného času 
v Karlštejnsku 

  FICHE 1 - Obnova a rozvoj obcí Karlštejnska 

  OSA III Hlavní opatření    III.2.1.1 Obnova a rozvoj vesnic; záměr a) 

  Vedlejší opatření    III.1.3 Podpora cestovního ruchu; záměr a) 

  OSA II Hlavní opatření    II.2.4.2 Neproduktivní investice v lesích, záměr a) 

  FICHE 2 - Občanské vybavení a služby Karlštejnska 

  OSA III Hlavní opatření    III.2.1.2 Občanské vybavení a služby 

  FICHE 3 - Kulturní d ědictví Karlštejnska 

  OSA III Hlavní opatření    III.2.2 Ochrana a rozvoj kulturního dědictví venkova 

PRIORITA 2  
Zemědělství 

Karlštejnska a 
Karlštejnské produkty 

  

  FICHE 4 - Zemědělství Karlštejnska a Karlštejnské produkty 

  OSA I Hlavní opatření    I.1.1. Modernizace zemědělských podniků; záměr a) 

  

PRIORITA 3  
Tradiční řemesla, 

služby pro obyvatele 
a  návštěvníky 
Karlštejnska  

  FICHE 5 - Podpora drobného podnikání a rozvoj místních řemesel Karlštejnska 

  OSA III Hlavní opatření    III.1.2 Podpora zakládání podniků a jejich rozvoje; záměr a) 

  FICHE 6 - Diverzifikace zemědělství Karlštejnska 

  OSA III Hlavní opatření    III.1.1 Diverzifikace činností nezemědělské povahy; záměr a) 

  FICHE 7 - Podpora rozvoje služeb Karlštejnska v oblasti cestovního ruchu 

  OSA III Hlavní opatření    III.1.3 Podpora cestovního ruchu; záměr b) 
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6.1.2 Popis priorit a cílů SPL MAS Karlštejnsko, o.s. 
 
PRIORITA 1: Tradi ční vesnice – pohoda života a trávení volného času v Karlštejnsku  
Cíle: 
- Zvýšení kvality života a atraktivity území MAS Karlštejnsko, o.s., rozvojem služeb pro obyvatele a 

zlepšením vzhledu obcí 
- Podpora rozvoje občanské společnosti v obcích území MAS Karlštejnsko, o.s. 
- Rozvoj cestovního ruchu s využitím předností a specifik Karlštejnska, založeném na kvalitním a zdravém 

životním prostředí 
 
Popis Priority: 
Priorita 1  je zaměřena na vytvoření podmínek pro pohodu života na Karlštejnsku, při využití podmínek 
venkova a tradiční vesnice. Bude podporována obnova vesnické zástavby (zlepšení její estetické úrovně, 
zlepšení vzhledu obcí, obnova a úprava veřejných prostranství, parků a návsí, obnova zeleně). Při obnově 
bude respektován charakter vesnické zástavby. Nedílnou součástí vesnic jsou památky, které ukazují kulturní 
vyspělost obyvatel, proto bude také jejich údržba a obnova podporována. 
 
Pro usnadnění života na vesnici bude budováno chybějící občanské vybavení a služby (školské, 
zdravotnické, sociální), na než není možné získat mandatorní výdaje státu, včetně předškolní a mimoškolní 
péče o děti a pečovatelské služby pro seniory. Podporováno bude rovněž budování základní obchodní 
infrastruktury, (objekty a plochy pro sportovní a kulturní aktivity, doprovodná stravovací zařízení, objekty 
pro spolkovou činnost). Podpora bude poskytnuta na zřizování integrovaných informačních a školících 
center s využíváním ICT (informační a komunikační technologie), využití ICT iniciativ pro lepší dostupnost 
služeb a práce. Tyto aktivity napomohou odstranění rozdílu mezi zabezpečením službami ve městech a na 
venkově. 
 
V dopravní infrastruktuře bude preferována výstavba komunikací pro bezmotorovou dopravu (pěší turistika, 
cykloturistika, hippoturistika) se zaměřením na plošné doplnění sítě těchto komunikací v území MAS s 
napojením na dálkové cyklotrasy a turistické trasy. To výrazně ovlivní podnikatelské a další aktivity 
zaměřené na odpočinkové plochy, servisní zázemí, půjčovny, rozvoj stravovacích a ubytovacích služeb, 
rozvoj informačních center apod. 
 
Celá priorita je tedy zaměřena na využití silných stránek území v působnosti MAS Karlštejnsko, o.s., ke 
kterým patří relativně neporušená příroda, čisté ovzduší a zejména přátelští a pohostinní obyvatelé. 
 
Priorita bude realizována prostřednictvím tří FICHÍ: 
 
 
FICHE 1: Obnova a rozvoj obcí Karlštejnska 
Charakteristika FICHE 1: 
Podpora v rámci této FICHE umožní realizaci projektů zaměřených na obnovu infrastruktury v obcích i 
mimo obce pro zlepšení  životních podmínek obyvatel i návštěvníků. Realizace aktivit v rámci FICHE v 
dlouhodobější perspektivě přispěje  ke zvýšení atraktivity území jak pro místní obyvatele, tak   návštěvníky. 
Atraktivita území Karlštejnska se projeví ve stabilizací obyvatel a zlepšením demografické struktury se 
všemi příznivými dopady na rozvoj ekonomiky, ochranu životního prostředí a kvalitu života. Do oblasti 
přivede větší počet turistů, kteří přinesou oblasti finanční prostředky pro její další rozvoj a zpětně přispějí ke 
zlepšení životních podmínek a trvale udržitelného života na Karlštejnsku. 
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Cíle FICHE 1: 
- Zlepšení dopravní a technické infrastruktury a vzhledu obcí 
- Budování kombinovaných komunikací, cest, pěších, cyklo a hipo stezek, včetně obslužných míst 
- Snížení negativních dopadů na životní prostředí a přírodu lidskou činností 
 
Oblasti podpory FICHE  1: 
- Stavební obnova, případně nová výstavba ploch a úprava veřejných prostranství 
- Stavební obnova, případně nová výstavba úseků místních komunikací s kombinací pěších, cyklo a hipo 

stezek, včetně obslužných míst a související infrastruktury 
- Nákup strojů, technologie, zařízení, vybavení v souvislosti s projektem 
- Nákup a výsadba veřejné zeleně, parkové úpravy v obci, nákup nezbytné techniky pro údržbu zeleně v 

obcích a pěších, cyklo a hipo stezek 
 
 
FICHE 2: Občanské vybavení a služby Karlštejnska 
Charakteristika FICHE 2: 
Podpora v rámci této FICHE umožní stavební obnovu a výstavbu objektů pro služby, volnočasové aktivity, 
činnosti spolkových a neziskových  organizací, péči o děti, vzdělání, sport, sociální služby, veřejnou správu a 
základní obchodní vybavenost. Důraz bude kladen na umožnění volnočasových aktivit a spolkového života, 
především mladých lidí do 30 let, žen, rodin s dětmi a mládeže, avšak nejen jich. 
V dlouhodobější perspektivě přispěje realizace projektů ke snížení rozdílů v kvalitě a dostupnosti služeb, 
možnosti kulturního a společenského vyžití mezi městskými aglomeracemi a venkovskou oblastí 
Karlštejnska. 
Vybudovaná infrastruktura podpoří rovněž rozvoj turistického ruchu a drobného podnikání v obcích, 
především ve svéře služeb 
 
Cíle FICHE 2: 
- Zlepšení občanské vybavenosti s cílem zvýšení dostupnosti a kvality služeb   
- Zlepšení podmínek pro rozvoj spolkového života a volnočasové aktivity  
- Zlepšení podmínek pro činnost veřejné správy 
 
Oblasti podpory FICHE 2: 
- stavební obnova (rekonstrukce, modernizace, statické zabezpečení), příp. nová výstavba budov a ploch 

sloužících zajištění občanského vybavení v oblasti školství, zdravotnictví, sociálních služeb, péče o děti, 
kultury, základní obchodní infrastruktury a sportovních aktivit, veřejné správy a hasičských zbrojnic, 
integrovaných informačních a školicích center 

- nákup zařízení, technologie, vybavení, hardware, software 
- infrastruktura spojená se zavedením vysokorychlostního internetu 
- investice pro pořízení materiálně technického zázemí a vybavení pro společenské, spolkové, sportovní, 

kulturní,  environmentální a církevní aktivity, včetně stavebních výdajů malého rozsahu 
 
 
FICHE 3: Kulturní d ědictví Karlštejnska 
Charakteristika FICHE 3 : 
Podpora v rámci této FICHE umožní realizovat investiční a neinvestiční projekty zejména vypracování studií 
nebo programů obnovy, zaměřené na investice, spojené s udržováním, obnovou, zhodnocením nebo využitím 
kulturního dědictví venkova (kulturní památky, památkově významná území, kulturní prvky vesnic, krajiny a 
na budování expozic s vazbou na místní historii, místní kulturní, umělecké a industriální tradice). 
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Projekty budou usilovat o zachování typického venkovského vzhledu obcí. 
 
Uvedené aktivity přispějí k zachování historického, kulturního a industriálního dědictví pro další generace, 
přispějí současně ke zvýšení turistického potenciálu Karlštejnska 
 
Cíle FICHE 3: 
- zhodnocení kulturního dědictví venkova a jeho využití pro zvýšení turistického potenciálu 
- uchování a rozvoj venkovského rázu obcí 
- uchování a rozvoj historického dědictví Karlštejnska 
 
Oblasti podpory FICHE 3: 
- zpracování studií obnovy a využití památek, programu regenerace památkově významných území, soupisu 

a map památek na venkově, plánu péče, geodetických prací 
- stavební obnova (rekonstrukce, modernizace, statické zabezpečení) památkových budov a ploch 
- revitalizace a obnova historických parků, historických zahrad a alejí 
- nákup budov, strojů, zařízení, vybavení, hardware, software 
- investice na realizaci výstavních expozic, muzeí s nabídkou místních kulturních a historických zajímavostí 
 
PRIORITA 2: Zem ědělství Karlštejnska a Karlštejnské produkty 
 
Cíle: 
- Zlepšovat ekonomickou výkonnost a konkurenceschopnost podniků lepším využitím produkčních faktorů, 

rozvojem technického potenciálu, inovacemi a zlepšeným zpracováním, marketingem surovin a produktů. 
 
Popis Priority:  
PRIORITA 2 je zaměřena do oblasti zemědělství maximálně šetrného k životnímu prostředí a především 
ekologického zemědělství za podmínky dodržování hlavních principů trvale udržitelného rozvoje. Při údržbě 
krajiny minimalizovat používání syntetických pesticidů a hnojiv. V chovu zvířat bude kladen důraz na 
pohodu zvířat, celkovou harmonii agroekosystému a jeho biologickou rozmanitost. Výraznou funkcí chovu 
bude údržba a obnova zdevastovaných částí krajiny a rehabilitace přírodních lokalit. 
 
Podpora bude dále směřována do hospodářských aktivit podporujících vytváření vyšší přidané hodnoty. 
Podpořené aktivity napomůžou ke zpracování a odbytu komodit, vývoji nových výrobku a rozvoji 
alternativních způsobu prodeje (jako např. „ze dvora“), čímž bude položen základ k tvorbě podnikatelských 
výrobních a odbytových sítí. Při údržbě krajiny bude respektován její charakter, tj. nejen lesy, louky, ale i 
sady s tradičními ovocnými dřevinami. Dále budou podporovány aktivity směřující do údržby krajiny v 
úzkém spojení s chovem skotu, koní, ovcí a koz, stejně tak zabývající se biozemědělstvím a bioprodukcí 
potravin. 
Pro zvýšení konkurenceschopnosti budou vytvořeny předpoklady pro tvorbu podnikatelských výrobních a 
odbytových sítí mezi ekonomickými odvětvími tradičně od sebe oddělenými. 
 
Priorita bude realizována prostřednictvím jedné FICHE: 
 
 
FICHE 4: Zemědělství Karlštejnska a Karlštejnské produkty 
Charakteristika FICHE 4: 
Podpora v rámci této FICHE umožní investice do zemědelských staveb (rekonstrukce příp. nová výstavba) a 
technologií pro živočišnou výrobu. Investice jednoznačně umožní modernizaci zemědelských podniků a 
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přispějí k jejich konkurenceschopnosti. Existence těchto zemědělských podniků je v dlouhodobém horizontu 
nezbytná z hlediska zaměstnanosti a zejména jejich nezastupitelného významu pro údržbu krajiny a 
zachování jejího rázu. 
V Karlštejnsku tyto zemědělské podniky vytvářejí řadu pracovních příležitostí pro místní obyvatele a 
vytvářejí podmínky pro tvorbu Karlštejnských produktů (např. jehněčí produkty, bio produkty apod.) 
 
Cíle FICHE 4: 
- zvýšení konkurenceschopnosti zemědělských farem 
- údržba krajiny a uchování tradičního rázu krajiny 
- vytvoření podmínek pro tvorbu Karlštejnských produktů 
 
Oblasti podpory FICHE 4: 
- investice do zemědelských staveb, vč. nezbytných manipulačních ploch pro živočišnou výrobu – podpora 

se týká chovu skotu, prasat, ovcí, koz, koní 
- výstavba nebo rekonstrukce ustájovacích prostor a chovatelských zařízení 
- výstavba nebo rekonstrukce skladovacích prostor pro druhotné produkty živočišné výroby 
- výstavba nebo rekonstrukce skladovacích prostor pro objemná krmiva 
- investice do techniky a technologií pro živočišnou výrobu – podpora se týká chovu skotu, prasat, ovcí, koz, 

koní 
 
 
PRIORITA 3: Tradi ční řemesla, služby pro obyvatele a  návštěvníky Karlštejnska 
 
Cíle: 
- Využití výhod a předností území MAS Karlštejnsko, o.s., k posílení konkurenceschopnosti regionu 
- Zvýšení potenciálu a atraktivity území pro turisty a návštěvníky 
- Obnova a zachování tradičních řemesel a tvorba pracovních příležitostí 
- Zvýšení kvality služeb pro obyvatele 
 
Popis Priority: 
Priorita 3 je zaměřena na tři oblasti, které významně ovlivňují život na území působnosti MAS 
Karlštejnsko, o.s. 
První oblastí je podpora drobného podnikání (mikropodniky o velikosti do 10 zaměstnanců) na území 
Karlštejnska, s cílem vytváření pracovních příležitostí, především pro místní obyvatele, zachování tradičních 
řemesel (truhlářství, tesařství, kovářství, výroba keramiky, sklářská výroba, rukodělné práce, zámečnictví, 
čalounictví apod.), drobné výroby (pekárny, moštárny, kompostárny, palírny, udírny, mikro pivovary), 
zkvalitňováním služeb pro obyvatele (opravy strojů a zařízení, kadeřnictví, opravy kol, čistírny apod.) a 
maloobchod. 
Druhou oblastí je podpora diverzifikace činností zemědělských subjektů směrem k nezemědělským 
činnostem (zejména, zpracovatelský průmysl, stavebnictví, obchod, opravy motorových vozidel a výrobků 
pro osobní potřebu a pro domácnost). Preferována bude výroba využívající místní lidské i surovinové zdroje. 
Třetí oblastí je rozvoj služeb pro cestovní ruch, zejména ubytovací kapacity, stravovací kapacity, rekreační 
zařízení pro turistiku s celoročním využitím a agroturistiku. Cestovní ruch je považován za jeden ze 
základních pilířů rozvoje a ochrany venkova a rozvoje Středočeského kraje. Ve venkovských oblastech má 
cestovní ruch obrovský význam. Jednak jako zdroj příjmu pro místní obyvatelstvo, jednak jako prostředek k 
ochraně krajiny. Klíčovým předpokladem úspěchu je strategie, umožňující rozvoj současných zdrojů a 
zvyšování jejich přidané hodnoty. V rámci této priority bude podporováno budování turistické infrastruktury 
komerčního charakteru. Důraz bude kladen na tvorbu turistických služeb, produktů a jejich balíčků, 
schopných přímé kontraktace a jejich prodeje turistům, se zaměřením na celoroční využití, tedy v letním i 
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zimním období. Zvláštní pozornost bude věnována agroturistice a jejím produktům. Návštěvník zde musí 
poznat „Kouzlo Karlštejnska“ a příjemný pocit z něj si odvézt s sebou domů. 
Klíčovým předpokladem úspěchu je strategie, umožňující rozvoj všech tří oblastí a jejich současných zdrojů. 
Rozvoj podnikání každé ze jmenovaných oblastí bude působit jako aktivující prvek v rozvoji dalších dvou. 
Rovněž využívání lidského a ekonomického potenciálu určité oblasti přispěje k rozvoji dalších dvou oblastí. 
Přednostně bude podporováno využití existujících budov a ploch a prosazování inovačních přístupů. 
 
Priorita bude realizována prostřednictvím tří FICHÍ: 
 
 
FICHE 5: Podpora drobného podnikání a rozvoj místních řemesel Karlštejnska 
Charakteristika FICHE 5: 
Podpora v rámci této FICHE umožní zakládání nových a rozvoj existujících mikropodniků včetně nových 
živností v oblasti výroby, zpracování a služeb. 
Podporovány budou podniky se zaměřením na doplňkovou a řemeslnou výrobu mimo zemědělskou výrobu, 
především s využitím místních zdrojů. 
V dlouhodobější perspektivě přispěje realizace projektů k rozvoji mikropodniků, které tvoří základ 
zaměstnanosti. 
Svou činností se podílejí podstatnou měrou na ekonomickém rozvoji území. 
Další význam mají mikropodniky pro zachování tradiční kvalitní řemeslné výroby. 
 
Cíle FICHE 5: 
- Rozvoj hospodářské struktury nezemědělských aktivit 
- Vytváření nových pracovních míst 
- Zachování a rozvoj tradičních řemesel 
 
Oblasti podpory FICHE 5:  
- Stavební obnova (rekonstrukce, modernizace, statické zabezpečení), případně nová výstavba budov, ploch 

s upřednostněním využití stávajících budov a ploch 
- nákup strojů, technologie, zařízení provozoven a dílen, hardware, software 
 
 
FICHE 6: Diverzifikace zemědělství Karlštejnska 
Charakteristika FICHE 6:  
Podpora v rámci této FICHE umožní na území Karlštejnska realizaci aktivit v rámci diverzifikace činností 
zemědelských subjektů směrem k nezemědělským činnostem. 
Diverzifikace posílí ekonomický potenciál zemědelských subjektů. 
Z dlouhodobého hlediska zajistí jejich stabilitu a umožní další ekonomický rozvoj. 
Současně uchová a vytvoří pracovní místa pro místní obyvatele a tím přispěje ke stabilizaci venkovského 
prostoru na území Karlštejnska. 
 
Cíle FICHE 6: 
- Zajištění podmínek pro kvalitní život místních obyvatel 
- Posílení stability venkovského prostoru 
- Posílení ekonomické stability zemědělských podniků 
- Diverzifikace ekonomických aktivit 
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Oblasti podpory FICHE 6: 
- Stavební obnova (rekonstrukce, modernizace, statické zabezpečení), případně nová výstavba budov, ploch 

za účelem diverzifikace zemědělských aktivit, upřednostněno je využití stávajících budov a ploch 
- nákup budov, strojů, technologie, zařízení provozoven a dílen, hardware, software, 
 
 
FICHE 7: Podpora rozvoje služeb Karlštejnska v oblasti cestovního ruchu 
Charakteristika FICHE 7: 
Podpora v rámci této FICHE umožní rozvoj činností v cestovním ruchu, především ve venkovské turistice. 
Důraz bude kladen na využití zemědělských farem pro rozvoj agroturistiky, budování kvalitních ubytovacích 
a stravovacích zařízení, budování a zavedení dalších služeb pro turistiku, budování zařízení a ploch pro 
sportovní a rekreační vyžití, s možností celoročního využití. 
Z dlouhodobého hlediska přispěje k vytvoření ucelených funkčních celků, které umožní vytvářet komplexní 
turistické služby a produkty, zaměřené na jednotlivé cílové skupiny. 
 
Cíle FICHE 7: 
- zvýšení potenciálu a atraktivity Karlštejnska pro turisty a návštěvníky 
- kvalitní infrastruktura a komplexní služby v oblasti cestovního ruchu 
 
Oblasti podpory FICHE 7: 
- Stavební obnova (rekonstrukce, modernizace, statické zabezpečení), případně nová výstavba ubytovacích 

zařízení, včetně stravování a dalších budov a ploch v rámci turistické infrastruktury, budování koupališť a 
plováren pro veřejné využití vč. odpovídajícího zázemí (nejedná se o aquaparky a lázně) 

- Výstavba a rekonstrukce zařízení služeb pro turistiku, s možností celoročního využití (zařízení pro aktivní 
trávení volného času) 

- Nákup strojů, technologie, zařízení, vybavení, hardware 
 
 
6.2 Způsob dosahování cílů a priorit 
 
6.2.1 Dosahování naplnění cílů a priorit 
Jednotlivé priority a cíle budou naplňovány realizací konkrétních projektů v rámci jednotlivých FICHÍ. 
Budou podpořeny projekty u kterých bude prokázána schopnost přispět k dosažení cílů a naplnění priorit. 
 
Naplnění cílů priority 1 bude dosaženo realizací projektů v rámci FICHE 1, 2 a 3: 
- podporou rekonstrukcí a investic do základní občanské vybavenosti, vzhledu obcí, infrastruktury pro 

volnočasové aktivity obyvatel, dětí a mládeže, základní obchodní infrastruktury a obnovou kulturního 
dědictví 

 
Naplnění cílů priority 2 bude dosaženo realizací projektů v rámci FICHE 4: 
- podporou modernizace zemědělských podniku – investicemi zaměřenými do zemědělských staveb a 

manipulačních ploch pro živočišnou výrobu (ustájovací prostory, skladovací prostory), dále zařízení a 
technologie 

 
Naplnění cílů priority 3 bude dosaženo realizací projektů v rámci FICHE 5, 6 a 7: 
- podporou zakládání a rozvoje mikropodniků (investice do staveb, zařízení a technologie), diverzifikace 

zemědělství (investice do staveb, zařízení a technologie) a podporou podnikání v oblasti služeb v 
cestovním ruchu (ubytovací a stravovací služby, půjčovny apod.). 
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V současné době má MAS Karlštejnsko, o.s., databázi více než 56 projektových záměrů, které jsou v souladu 
se Strategickým plánem Leader MAS Karlštejnsko, o.s., a Integrovanou strategií území MAS Karlštejnsko, 
o.s.,. Z tohoto pohledu nehrozí nebezpečí nedostatku projektů. 
Strategický plán reaguje na potřeby občanů, kteří na vymezeném území žijí, proto je zde ochota pro jeho 
realizaci. Navíc výsledky pocítí občané bezprostředně po realizaci což zvýší jejich ochotu k dalším 
aktivitám. 
 
Celý SPL je vzájemně provázán tak, aby jednotlivá opatření působila pozitivně nejen v oblastech, které řeší, 
ale současně podporovala rozvoj dalších oblastí a tím přinášela synergie. 
 
Zárukou aktivního přístupu podnikatelů, veřejného a neziskového sektoru je samotná existence MAS 
Karlštejnsko, o.s., které podporuje spolupráci mezi jednotlivými sektory a rozvoj celého území. 
 
6.2.2 Dopady SPL a jeho přínosy pro dané území v dlouhodobé perspektivě 
 
V dlouhodobé perspektivě realizace SPL MAS Karlštejnsko, o.s.  2007-2013 přispěje k postupnému 
přibližování ke stavu, který je formulován ve Strategické vizi Integrované strategie území Karlštejnska: 
 
 
Území MAS Karlštejnska, o.s., bude: 
 
- oblastí nabízející plnohodnotný a trvale udržitelný život na venkove vycházející ze specifických podmínek 

a tradic tohoto kraje 
- oblastí nabízející návštěvníkům široké možnosti zimní i letní turistiky založené na využití stávajících a 

nove vybudovaných kapacit 
- oblastí vytvářející podmínky pro rozvoj služeb a podnikání především malých a středních podniku s 

využitím místních zdrojů. 
 
Tohoto stavu bude dosaženo především dlouhodobým partnerstvím podnikatelského, veřejného a 
neziskového sektoru, které umožní realizaci aktivit, na které by finanční, personální a odborné znalosti 
jednotlivých skupin nestačily. 
Splněním stanovených cílů neukončí činnost, ale naopak vytvoří předpoklady pro další rozvoj spolupráce 
celého území. Pokud všichni aktéři pocítí smysluplnost spolupráce, budou i nadále pokračovat. 
Rozvoj podnikání ve všech sférách zajistí vyšší zaměstnanost, další rozvoj služeb a vytvoří podmínky pro 
trvale udržitelný život na Karlštejnsku. 
Zlepšené služby, životní prostředí, zvýšení zaměstnanosti a soustavná komunitní práce s občany regionu 
přispěje významně ke změně myšlení lidí, k jejich ztotožní se z regionem a zvýšení zájmu o řešení věci 
veřejných. 
 
6.2.3 Soulad cílů a priorit s trvale udržitelným životem 
 
Všechny stanovené cíle a priority mají sjednocující charakter, kterým je kvalita života a trvale udržitelný 
život na Karlštejnsku. S využitím metody LEADER budou podporovány aktivity zaměřené na rozvoj 
tradičních řemesel a výrobků s využitím místních zdrojů, aktivity zaměřené na zachování obyčejů a tradic, 
rozvoj cestovního ruchu, posílení ekonomického prostředí a zachování přírodního a kulturního dědictví pro 
další generace. 
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6.3 Zapojení inovačních prvků 
 
Rozhodování o využití dotačních prostředků určených na rozvoj území a jejich rozdělování je 
realizováno přímo v místě určení. 
V Místní akční skupině budou společně rozhodovat o realizaci projektů a přidělování dotačních finančních 
prostředků zástupci samosprávy, neziskových organizací a podnikatelé. Jsou to lidé, kteří na Karlštejnsku žijí 
a pracují. Proto nejlépe znají problémy a potřeby daného území. Rozdělování prostředků přímo v místě 
realizace zvyšuje současně transparentnost všech rozhodnutí. 
 
Uvedení nových výrobků a služeb, které odrážejí specifičnost daného území, na trh  
Tento záměr bude podporovat uvedení nových výrobku a služeb na trh. Důraz bude kladen také na tvorbu 
nových podnikatelských výrobních a odbytových sítí. Novým prvkem ve službách bude způsob distribuce 
jednotlivých výrobku odrážejících specifičnost daného území od výrobce (zemědělci) ke konečnému 
spotřebiteli prostřednictvím sítě, ve které budou zapojeni prvovýrobci a podnikatelé v cestovním ruchu. 
Významnou úlohu zde sehraje mikroregionální informacní centrum a také MAS Karlštejnsko, o.s. , které 
budou nejen propagovat turistické možnosti, ale také krajové speciality vč. zajišťování jejich přísunu k 
návštěvníkům. Zvláštní důraz bude kladen na produkty ekologického zemědělství s využitím celé šíře 
krajových výrobků a specialit. 
 
Nové metody vzájemně kombinující využití přirozených lidských a/nebo finančních zdrojů daného 
území podporující efektivnější využití stávajícího potenciálu 
Realizaci projektů a vyhledávání nových možností rozvoje mikroregionu bude zajišťovat MAS Karlštejnsko, 
o.s. V této skupině rozhodují o rozvoji a aktivitách mikroregionu zástupci samosprávy, neziskových 
organizací a podnikatelé. Předpokládá se výrazné zapojení občanů, využití potenciálu škol, vzdělávacích a 
profesních institucí. Tím bude dosaženo využití celého duševního potenciálu území Karlštejnska. 
Činnost MAS vytváří podmínky také ke sdružování finančnících prostředků soukromého a veřejného sektoru 
a jeho ekonomické využívání k realizaci rozvojových projektů.  
 
Kombinace a propojení mezi ekonomickými odvětvími, tradi čně od sebe oddělenými 
V rámci projektů dojde k propojení především dvou ekonomických odvětví, která jsou v současné době 
oddělená – zemědělské výroby a turistického ruchu. Zemědělství zajišťuje především výrobu potravin a 
údržbu krajiny, odvětví turistického ruchu využívá ke své činnosti rekreační zařízení, přírodní a kulturní 
bohatství k přilákání návštevníků. Při své činnosti také využívá služeb místních podnikatelů. 
Propojení mezi těmito ekonomickými odvětvími tradičně od sebe oddělenými spočívá ve využití 
zemědělského potenciálu v cestovním ruchu a opačně potenciálu cestovního ruchu pro rozvoj zemědělství. V 
rámci tohoto předkládaného záměru se předpokládá využití zemědělských produktů v cestovním ruchu např.: 
- chov koní pro rozvoj agroturistiky 
- chov ovcí, koz a skotu jako významného prvku v údržbě krajiny (zemědělská oblast) a zdroje tvorby 

produktu (potravinářské výrobky jako maso, sýry a tradičních krajových výrobků – ovčí kůže, vlna apod.). 
Udržovaná krajina přitahuje turisty jak v zimním tak letním období. Krajové produkty zvyšují atraktivitu 
území pro turisty, kteří jsou pro ně významným odbytištěm 

- včelařství přispívá jednak k udržení původního rázu krajiny zejména zachování ohrožené flóry a současně 
vytváří produkty, které při dalším zpracování jsou zajímavým artiklem pro turisty (med, vosk atd.). Pro 
zemědělce jsou včely nepostradatelné a nenahraditelné, bez nich nemůže žádný zemědělec počítat s 
úrodou. 

 
Netradiční způsoby řízení a zapojení místního obyvatelstva v rozhodovacím procesu a realizaci 
projekt ů 
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MAS Karlštejnsko, o.s. má propracovanou metodiku zapojení všech skupin obyvatel do rozhodovacího 
procesu. Tuto metodiku využil MAS již při zpracování Strategického plánu Leader. Postup je rozepsán v 
kapitole 3.3 – způsob zapojení místních aktéru do zpracování SPL MAS Karlštejnsko, o.s.  a v kapitole 10.8 
Propagace MAS. Pravidelnou komunikací s občany bude dosaženo zapojení široké veřejnosti do 
rozhodovacího procesu. Aktivitu obyvatel podporuje také fakt, že o rozdělování prostředků je rozhodováno 
přímo v místě realizace, veřejně a budou účastníky celého rozhodovacího procesu. 
 
Spolupráce MAS Karlštejnsko, o.s. s obdobnými organizacemi v ČR i zahraničí (meziregionální a 
mezinárodní spolupráce). 
 
Spojením veřejného sektoru, podnikatelů a neziskového sektoru byl posílen potenciál Karlštejnska jako 
partnera pro realizaci aktivit mimo území regionu. Je navázán partnerský kontakt s LAG Strakonicko a v 
současné době probíhá proces výběru společných aktivit. Jsou navány rovněž první kontakty v Polsku a na 
Slovensku, ty však budou předmětem další dohody. 
 
6.4 Finanční plán 
 
Finanční plán je sestaven tak, aby respektoval návaznost jednotlivých aktivit s cílem dosáhnout postupného 
rozvoje všech oblastí. 
Podpora bude směrována z počátku do budování základní infrastruktury a následně bude podporováno její 
rozvíjení. V tomto duchu byly také sestaveny jednotlivé FICHE s alokací finančních prostředků. 
Respektovány byly také potřeby potenciálních žadatelů, které byly zjišťovány při zpracování SPL MAS 
Karlštejnska a jsou založeny na konsensu jednotlivých subjektů zapojených do zpracování SPL. Nejvíce 
finančních prostředků je plánováno na období 2009-2012, kdy se očekává největší zájem ze strany žadatelů. 
MAS Karlštejnsko, o.s.  provede v polovině období hodnocení realizace SPL, na základě kterého případně 
mírně upraví finanční plán. 
 
Rozvržení finančních prostředků do let 

2009 2010 2011 2012 2013 

17% 22% 22% 22% 17% 

 
Rozvržení finančních prostředků mezi FICHE 

FICHE 
Alokace finančních 

prostředků na FICHI 

FICHE 1 - Obnova a rozvoj obcí Karlštejnska 23% 

FICHE 2 - Občanské vybavení a služby Karlštejnska 27% 

FICHE 3 - Kulturní d ědictví Karlštejnska 7% 

FICHE 4 - Zemědělství Karlštejnska a Karlštejnské produkty 12% 

FICHE 5 - Podpora drobného podnikání a rozvoj místních řemesel Karlštejnska 13% 

FICHE 6 - Diverzifikace zemědělství Karlštejnska 10% 

FICHE 7 - Podpora rozvoje služeb Karlštejnska v oblasti cestovního ruchu 8% 
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6.5 Integrovaná strategie území (celková strategie) 
 
Strategický plán Leader MAS Karlštejnsko, o.s. na období 2007-2013 navazuje a vychází z Integrované 
územní strategie Karlštejnska (ISÚ), která je uceleným rozvojovým dokumentem; jedná se o ucelenou 
strategii rozvoje území Karlštejnska zahrnující všechny problémové oblasti napříč jednotlivými sektory. 
Vznikla rovněž ve spolupráci veřejné, neziskové a soukromé sféry. 
 
6.5.1 Stručný popis ISÚ Karlštejnska a soulad SPL Karlštejnska s ISÚ 
 
6.5.1.1 Stručný popis ISÚ Karlštejnska 
 
Definice strategické vize: 
Karlštejnsko bude: 
- oblastí nabízející plnohodnotný a trvale udržitelný život na venkove vycházející ze specifických podmínek 

a tradic tohoto kraje 
- oblastí nabízející návštěvníkům široké možnosti celoroční turistiky založené na využití stávajících a nově 

vybudovaných kapacit 
- oblastí vytvářející podmínky pro podnikání především malých a středních podniků s využitím místních 

zdrojů a pro rozvoj služeb. 
 
Ze strategické vize vycházejí předložené prioritní osy, které budou základním východiskem záměru 
v jednotlivých kritických oblastech. 
 
Prioritní osa č.1: Ekonomický rozvoj 
Základním motivem kritické oblasti je dosažení přiměřené rozvojové dynamiky zabezpečující pozitivní 
vývoj životní úrovně obyvatelstva. Hospodářský rozvoj řešené oblasti předpokládá efektivní restrukturalizaci 
ekonomiky, kterou lze nejúčelněji založit především na podpoře místních i příchozích investorů při využití 
všech Vnitřních rozvojových zdrojů. 
Významným předpokladem pro ekonomickou stabilizaci venkovských oblastí je rozvoj ekologického 
zemědělství a integrace návazných oblastí jako je cestovní ruch, produkce energetických plodin, využití 
obnovitelných zdrojů energie - lesnictví a mimoprodukční funkce zemědělské a lesnické výroby pro zlepšení 
životního prostředí. 
Chceme vytvořit mikroregion přitažlivý pro investory s účelnou odvětvovou strukturou podnikání 
odpovídající výhodnosti, tradici a přednostem mikroregionu především v oblasti rozvoje cestovního ruchu, 
služeb a zpracování místních zdrojů. 
 
Prioritní osa č.2: Rozvoj cestovního ruchu 
Cestovní ruch představuje v dnešní době jedno z nejrychleji rostoucích, ale současně i nejvíce konkurenčních 
prostředí, které vyžaduje stále nové a nové nápady. Region musí upravit svůj image tak, aby zaujal i novou 
generaci turistů a rekreantů, kteří tráví na dovolených kratší dobu, ale utrácejí více peněz a hledají nové 
aktivity a služby uspokojující jejich potřeby nových a výjimečných zážitků. 
Investice do cestovního ruchu nemusí přinést okamžité výsledky. Obce a mikroregion mohou ve svém úsilí 
uspět pouze tehdy, pokud realisticky ohodnotí své zdroje, zváží všechna pro a proti, naplánují akce a 
projekty, které budou dostatečně pružně reagovat na poptávku – a především budou velmi aktivně nabízet 
své přednosti na trhu. 
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Prioritní osa č.3: Trvale udržitelný rozvoj venkova 
Ve venkovských oblastech dochází k nepříznivému demografickému vývoji. Tradiční zemědělská výroba má 
nízkou produktivitu a neposkytuje dostatek pracovních příležitostí,úroveň služeb zaostává za městy. Proto 
zejména mladší lidé odcházejí do měst. Dochází k vylidňování a stárnutí obyvatel se všemi negativními 
důsledky. 
Pro eliminaci těchto negativních jevu musíme vytvořit podmínky pro podnikání, zlepšit dostupnost a kvalitu 
zdravotní a sociální péče, umožnit kulturní a společenské vyžití občanů. Pro rozvoj venkova je také nezbytné 
zabránit poškozování životního prostředí. 
 
Všechny záměry přijaté v rozvojové strategii Karlštejnska mají sjednocující směr, kterým je zkvalitnění 
občanského života. 
 
Prioritní osa č.4: Technická infrastruktura 
Strategické směry rozvoje Karlštejnska jsou přímo ovlivněny územní polohou tohoto mikroregionu a to jak z 
pohledu přírodních podmínek, tak také z pohledu umístění mikroregionu mezi územními celky střediskového 
charakteru. Tyto směry rozvoje nutně zahrnují také potřeby řešení projektových záměru rozvoje v oblasti 
technické infrastruktury. 
Jednotlivé druhy technické infrastruktury jsou charakteristické zejména svou liniovou strukturou (řády, 
vedení, trasy), která většinou vyžaduje provázanost s liniovou strukturou daného druhu v rámci vyšších 
územních celku (kraj, stát). Tato skutečnost bude ovlivňovat výběr jednotlivých projektů rozvoje k realizaci 
v určitém časovém období. 
 
Prioritní osa č.5: Životní prostředí 
Životní prostředí je důležitým faktorem kvality života v regionech a hraje důležitou úlohu pro volbu místa 
bydliště a pracoviště obyvatel. Významnými aspekty jsou v tomto ohledu zachování a obnova přírodního 
bohatství, kulturního rázu a ekologické stability krajiny; zlepšení kvality ovzduší a vod; omezení produkce 
odpadu, zvýšení environmentálního povědomí občanů a jejich zapojení do rozhodovacích procesu. V 
souvislosti s tím je velice významné uplatňování zásad trvale udržitelného rozvoje. 
Trvalá udržitelnost se týká zachování zdravé biosféry a uvážlivého nakládání se zdroji jako je ovzduší, voda, 
půda a nerostné suroviny, na nichž je závislý budoucí osud lidstva. Rozvojem se v kontextu trvalé 
udržitelnosti rozumí nikoliv ekonomický rozvoj sám o sobe, ale i jeho širší cíl, jímž je zlepšení kvality života 
pro všechny složky obyvatelstva. Trvale udržitelným rozvojem tedy rozumíme uchování a zlepšení kvality 
života lidí žijících v souladu s únosností ekosystému. 
Přestože se situace v oblasti životního prostředí v regionu za poslední desetiletí výrazně zlepšila, stav i 
úroveň jeho ochrany jsou ve srovnání s podmínkami EU dosud rozdílné. Postupné vyrovnávání těchto 
rozdílu je podmíněno jednak přibližováním legislativy a velkým objemem investic nutných k dosažení 
úrovně ochrany životního prostředí srovnatelné s EU. 
 
 
6.5.1.2 Soulad SPL MAS Karlštejnsko, o.s.  s ISÚ 
 
SPL MAS Karlštejnsko, o.s.  je součástí Integrované strategie území, na kterém MAS působí. Při řešení 
rozvoje využije MAS Karlštejnsko, o.s.  i prostředky z jiných dotačních zdrojů, což umožní komplexnější 
řešení rozvoje celého území. 
Soulad SPL MAS Karlštejnsko, o.s.  na období 2007-13 s ISÚ Karlštejnska je znázorněn v následující 
tabulce 
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Záměr 1.1. ISÚ - Vytvářet podmínky pro malé a střední podnikání řeší v SPL FICHE 5 

Záměr 1.4. ISÚ - Podpora zemědělství a lesnictví řeší v SPL FICHE 4, 6 

Záměr 2.3. ISÚ - Rekonstrukce a rozvoj služeb a infrastruktury cestovního řeší v SPL FICHE 5 

Záměr 2.5. ISÚ - Agroturistika řeší v SPL FICHE 5 

Záměr 3.1. ISÚ - Školství řeší v SPL FICHE 2 

Záměr 3.3. ISÚ - Rozvoj sídel a bydlení, rozvoj doplňkových služeb pro obyvatele řeší v SPL FICHE 1, 2, 5 

Záměr 3.5. ISÚ - Rozvoj kultury a obnova tradic, rozvoj řemesel, památky řeší v SPL FICHE 3 

Záměr 5.1. ISÚ - Ochrana přírody a krajiny řeší v SPL FICHE 4 

 
 
 
7. Partnerství MAS 
 
7.1 Historie MAS 
 
Historie vzájemné spolupráce MAS 
 
Základ pro vznik MAS byl položen vzájemnou komunikací aktérů při přípravě a tvorbě „Technicko-
ekonomické studie Klastr cestovního ruchu Amerika“ v roce 2006, která navazuje na vzájemné aktivity při 
tvorbě projektů Karlštejnsko - Ideální krajina v roce 1994 a působení Nadace Ideální krajina v území MAS, 
ve stejné době. 
Prioritním kritériem pro vznik MAS byla trvalá ochota ke komunikaci a vzájemné spolupráci, když 
různorodost zaměření členů MAS jde přes sféru občanskou, podnikatelskou, neziskovou a municipální až do 
státní správy. 
Přirozeným hlediskem byla rovněž kompaktnost území, daná spádovostí, historickými i současnými 
vazbami, společně řešenými problémy a podobnými názory na věci  a rovněž ochotou respektovat principy 
regionální politiky, tj. trvalé spolupráce, partnerství a programování. 
Příprava vzniku MAS Karlštejnsko, o.s., probíhala v průběhu roku 2007, především pak při veřejných 
workshopech ke komunitnímu projednání Technicko-ekonomické studie Klastr cestovního ruchu Amerika 
v listopadu a prosinci 2007, když do té doby v území Karlštejnska nebyl subjekt tohoto typu ustaven. 
Občanské sdružení pak principem „bottom-up“ (zdola-nahoru), na základě dobrovolnosti, partnerství a 
ochoty řešení společných problémů. Ustavující valná hromada MAS proběhla dne 20.12.2007. Zde byla 
schválena právní forma – Občanské sdružení, byly schváleny stanovy a učiněny první kroky k registraci na 
MV ČR. Registrace byla provedena dne 8.1.2008. 
 
Po registraci bylo dne 14.1.2008 zvoleno představenstvo  a dozorčí rada MAS Karlštejnsko, o.s.  
Od svého vzniku je MAS Karlštejnsko, o.s., organizací plně otevřenou vstupu, partnerství a členství široké 
veřejnosti. Dokladem správné volby je zvyšující se členská základna aktivních členů MAS. 
Při výběru partnerů byly využity zkušenosti starostů obcí a jejich znalosti působení subjektu podnikatelské a 
neziskové sféry na území jejich obcí. Přizvány byly osoby a subjekty, které dávají záruku kvalifikovaného 
rozhodování nejen v jednotlivých oblastech, ale dokáží také provázat aktivity mezi sektory. 
 
Při výběru byla zvolena následující kritéria: 
- aktivita jednotlivých partnerů v oblasti jejich působení 
- zkušenosti při realizaci projektů pro rozvoj území 
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- působiště partnera s cílem postihnout celé území působnosti MAS Karlštejnsko, o.s.  
- ochota pracovat na rozvoji oblasti 
- kreativita a schopnost vnášet do činnosti nové prvky 
 
Propojení veřejného a soukromého sektoru v souvislosti s historií MAS, jak docházelo k rozšíření 
propojení 
 
Počet zakládajících členů MAS Karlštejnsko, o.s.  v roce 2007 byl 7 (3 starostové a 4 zástupci ostatních 
subjektu – občané, podnikatelé, NNO). V průběhu ledna 2008 vzrostla se členská základna o více než 100 %, 
na 17 členů. K dnešnímu dni má MAS Karlštejnsko, o.s.  20 řádných členů a další se průběžně přihlašují. 
 
Datum vzniku MAS 
Registrace MAS Karlštejnsko, o.s. proběhla na Ministerstvu vnitra 8.1.2008 pod č.j.: VS/1-1/69925/08-R. 
 
 
7.2 Zapojení partnerů do přípravy SPL 
 
Přípravy a zpracování SPL MAS Karlštejnsko, o.s.  se zúčastnila aktivně převážná část členů MAS i vnější 
partneři.  Jejich podíl na zpracování odpovídá pracovnímu zařazení a možnostem. Na zpracování se 
zúčastnily subjekty z podnikatelského sektoru, neziskového sektoru i sektoru municipálního. 
 
Seznam členů MAS zapojených do zpracování SPL je uveden v tabulce č. 2 na str. 7. 
 
Úloha a odpovědnost jednotlivých subjektů při zpracování SPL 
 
Odpovědným za přípravu a zpracování SPL MAS Karlštejnsko, o.s.  byl Programový výbor. Za zpracování 
jednotlivých priorit byly odpovědny následující pracovní skupiny 
 
Účast jednotlivých partnerů na projednávání SPL 
 
Členové MAS a Programového výboru se zúčastnili všech projednání SPL MAS Karlštejnsko, o.s.  
popsaných v kapitole 3.3, od úvodních informací pro veřejnost až po veřejné projednání a schválení 
konečného materiálu. 
 
Předpoklad vývoje spolupráce v budoucím období 
 
Činnost MAS se úspěšně rozvíjí a sdružení aktivně pracuje na rozvoji regionu. Plně naplňuje cíle, které si 
stanovila při svém založení. MAS je úspěšná i v získávání různých grantů, např. v září 2008 z grantů 
cestovního ruchu Středočeského kraje. 
 
MAS Karlštejnsko, o.s., pracuje metodou Leader, ale do budoucna budou využívány organizační struktury 
MAS i pro realizaci dalších projektů. MAS by chtěla docílit certifikace ISO 9001. 
 
 
7.3 Vztah k obyvatelstvu 
 
 
7.3.1 Zapojení obyvatel do MAS a její činnosti 
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Již od založení vyvíjí MAS Karlštejnsko, o.s.  činnosti pro zapojení obyvatel do sdružení a realizace jejích 
aktivit. O záměrech MAS jsou informováni obyvatelé několika formami. Zapojení obyvatelstva je 
zajišťováno: 
 
- prostřednictvím samosprávy 
- prostřednictvím místních novinových periodik 
- prostřednictvím přímých kontaktů 
- pomocí mailingu 
- prostřednictvím webových stránek MAS 
 
 
7.3.2 Zjišťování potřeb místního obyvatelstva 
 
Zjišťování potřeb obyvatelstva je prováděno několika formami: 
- v MAS jsou zastoupeni zástupci všech skupin obyvatel z celého území Karlštejnska a všech sektoru 

(podnikatelský, veřejný, neziskový) 
- členové MAS mohou uplatňovat řešení svých potřeb přímo při jednáních MAS 
- potřeby občanů MAS také zjišťuje z volebních programů jednotlivých obcí, ve kterých jsou definovány 

potřeby jak obyvatel, tak území 
- informace jsou získávány ze zápisu zastupitelstev obcí 
- informace získané při osobním styku členů MAS s občany 
- informace získané mailingem 
 
 
7.3.3 Informování obyvatelstva o MAS a o SPL 
  
Informování obyvatelstva o MAS Karlštejnsko, o.s. , jejích činnostech a SPL MAS Karlštejnsko, o.s., 
probíhá průběžně od vzniku MAS v několika formách: 
- prostřednictvím internetu – MAS Karlštejnsko, o.s.  má založeny své internetové stránky 

www.karlstejnskomas.cz, kde zájemce najde veškeré informace o činnosti MAS, výzvách, projektech 
apod. Informace o přípravě SPL MAS Karlštejnsko, o.s.  na období 2007-2013 je na těchto stránkách 
rovněž permanentně zveřejněna 

- každý zájemce má možnost zaslat své připomínky na mailové adresy MAS 
- prostřednictvím zpravodajů jednotlivých obcí  
- prostřednictvím regionálního tisku 
- při osobních setkáních 
- při jednáních mikroregionů v území MAS 
 
 
7.4 Otevřenost MAS 
 
MAS Karlštejnsko, o.s.  je plně otevřenou organizací. Každý zájemce o členství může vyplnit a podat 
přihlášku, kterou dostane na vyžádání. Nové členy přijímá Představenstvo MAS Karlštejnsko, o.s. . Členství 
je definováno ve Stanovách MAS a zákonem 83/1990 Sb. 
 
Práce MAS Karlštejnsko, o.s., je založena na principu metody LEADER – tedy na spolupráci veřejného, 
neziskového a soukromého sektoru  s cílem sociálního, ekonomického  a společenského udržitelného rozvoje  
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území Karlštejnska. Čím více subjektů a osob bude zapojeno do činnosti, tím větší efekt ze vznikajícího 
partnerství a rozvoje území lze očekávat. MAS je otevřena meziregionální i mezinárodní spolupráci. 
 
 
8. Zkušenosti a spolupráce 
 
8.1 Zkušenosti 
 
8.1.1 Účast MAS v programech založených na principech LEADER 
 
MAS Karlštejnsko, o.s., se jako samostatný subjekt neúčastnila programů na principech Leader. Je úspěšná 
v grantových schématech Středočeského kraje, v programu podpory cestovního ruchu. 
 
Zkušenosti členu/partnerů MAS Karlštejnsko, o.s.  mimo program Leader: 
 
MAS Karlštejnsko, o.s.,  jako organizace, nepředložila žádost o dotaci z jiných zdrojů EU. 
 
Jednotliví členové mají ovšem bohaté zkušenosti s realizací projektů z programu EU (SAPARD, ISPA, 
Phare, SROP, OP Zemědělství a OP Životní prostředí). 
 
8.1.2 Shrnutí ex-post hodnocení předchozích strategických plánů MAS 
 
MAS Karlštejnsko, o.s., samostatně předchozí strategické plány nerealizovala, zpracovala Strategii MAS 
Karlštejnsko, o.s., - Straregie rozvoje Karlštejnska (20.12.2007). 
 
 
8.2 Zkušenosti a spolupráce 
 
8.2.1 Meziregionální spolupráce 
 
Meziregionální spolupráce s LAG Strakonicko: 
 
MAS Karlštejnsko, o.s., navázalo v srpnu 2008 kontakt k meziregionální spolupráci s LAG Strakonicko. 
V současné době pracuje na vymezení společných projektů a partnerských aktivit. 
 
8.2.2 Mezinárodní (přeshraniční) spolupráce 
 
MAS Karlštejnsko, o.s., učinilo kontakty k navázání mezinárodní spolupráce do Polska a na Slovensko, 
v současné době ještě nejsou partnerské kontakty navázány. 
 
8.2.3 Současné a plánované aktivity MAS v rámci vytváření sítí místních partnerství 
Národní sítě místních partnerství 
 
MAS Karlštejnsko, o.s.,  je zakládajícím členem Národní sítě MAS ČR, o.s.. V národní síti zároveň aktivně 
působí jako specialista pro zapojení MAS a NA MAS ČR, do Celostátní sítě pro venkov. 
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9. Organizace a zdroje MAS 
 
9.1 Organizační struktura a rozdělení odpovědností 
 
Struktura a organizace MAS Karlštejnsko, o.s.  vychází ze stanov a organizačního rádu. Základní 
organizační strukturu sdružení tvoří: 
 
a) Valná hromada 
b) Představenstvo v čele s předsedou PŘ 
c) Dozorčí rada v čele s předsedou DR 
d) Programový výbor 
e) Výběrová komise 
f) Manažer 
g) Účetní 
 
Členové MAS a tím pádem členové Valné hromady jsou uvedeni v příloze SPL. 
 
 
Valná hromada je nejvyšším orgánem sdružení. Tvoří ji všichni řádní členové sdružení. Do působnosti 
valné hromady patří: 
- schvalování stanov MAS, jejích doplňků a změn 
- volba či jmenování předsednictva a dozorčí rady 
- schvalování výše členských příspěvků 
- projednání zprávy o hospodaření a činnosti MAS za uplynulý rok, schvalování rozpočtu a jeho změn a 

účetní uzávěrky 
- další, které si pro jednání vymezí 
 
 
Představenstvo  
- volí předsedu a dva místopředsedy 
- jedná a podepisuje jménem sdružení navenek, ve smyslu stanov předseda a místopředsedové samostatně 
- řídí chod sdružení 
- zajišťuje řádné vedení předepsané evidence a účetnictví 
- vede seznam členů a informuje členy o záležitostech sdružení 
- jmenuje ředitele jako vedoucího zaměstnance a přenáší na něj práva a povinnosti k jednání za MAS 
- jmenuje Programový výbor a Výběrovou komisi, jejím externím členům uděluje hlasovací právo pro 

jednání výboru nebo komise. 
 
Seznam členů Představenstva 
 

Jméno Subjekt Pozice 
Bohumil Stibal Obec Všeradice předseda 
Radomír Hanačík Radomír Hanačík místopředseda 
Miloslav Frýdl Miloslav Frýdl místopředseda 
Ing. Petr Kozák TJ Sokol Řevnice člen 
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Dozorčí rada 
- vykonává kontrolu nad hospodařením a nakládáním s majetkem sdružení. 
 
Seznam členů Dozorčí rady 
 

Jméno Subjekt Pozice 
Vojtěch Štička Vojtěch Štička, obec Mořina předseda 
Miroslav Cvanciger Miroslav Cvanciger, město Řevnice místopředseda 
Jiří Oberfalzer Jiří Oberfalzer člen 

 
 
Programový výbor 
- je odborným orgánem MAS 
- jedná podle potřeby 
- svolává jej předseda výboru 
- zpracovává záměry MAS a strategii rozvoje 
- zpracovává a schvaluje kritéria hodnocení projektů pro Výběrovou komisi 
- posuzuje přijatelnost projektů dle kritérií přijatelnosti 
- vybírá typy projektů 
- konzultuje výběr projektů s Výběrovou komisí 
- plní funkci monitorovacího výboru - dozor nad realizací Strategie MAS, naplňováním cílů stanovených ve 

Strategii 
- provádí další související činnosti 
 
Seznam členů Programového výboru 
 

Jméno Subjekt Zastoupený sektor 
Bohumil Stibal - předseda Obec Všeradice Veřejný 
Vojtěch Štička - místopředseda Vojtěch Štička,  obec Mořina Veřejný, neziskový 
Alena Stibalová Ekos Beroun, s.r.o., Všeradice Soukromý, cestovní ruch 
Ing. Sylva Škardová Všeradova země, o.s. Neziskový, kultura 
Radim Holovský Radim Holovský Soukromý, zemědělský 
Ing. Helena Vaňková  K & V, a.s. Soukromý, obchod 
Nezár Sejf Nezár Sejf Soukromý, péče o krajinu 
Renata Vondráčková SIGNES - Renata Vondráčková Soukromý, propagace, PR 

 
 
Výběrová komise 
- je odborným orgánem MAS 
- provádí činnosti Výběrové komise ve smyslu Pravidel Programu LEADER, a to zejména 
- třídí, hodnotí a vybírá projekty předložené žadateli 
- konzultuje výběr projektů s programovým výborem 
- sestavuje seznam projektů v pořadí podle bodové hodnoty 
- provádí další související činnosti 
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Výběrová komise je sestavována z řad členů, partnerů, jejich zástupců a externích spolupracovníků a 
aktualizována potřeby jednotlivých vyhlášených výzev. 
 
Manažera nebo ředitele MAS jmenuje Představenstvo. Výkon práce a zmocnění vyplývá ze stanov a obecně 
závazných předpisů, 
 
 
Účetní zabezpečuje účetní evidenci a hospodaření s finančními prostředky a majetkem s MAS a nese 
odpovědnost za správnost účetní evidence. V současné době je účetnictví realizováno dodavatelsky. 
 
 
Orgán pro přípravu Strategického plánu LEADER a orgán pro dozor nad jeho realizací 
 
Orgánem pro přípravu SPL MAS Karlštejnsko, o.s.  je Programový výbor. V jeho kompetenci je také dozor 
nad jeho realizací. 
 
 
Úloha a odpovědnost jednotlivých subjektů při realizaci 
 
Rozhodující úlohu a odpovědnost při realizaci SPL MAS Karlštejnsko, o.s.  na období 2007-2013 budou mít 
subjekty – partneři zapojení do MAS Karlštejnsko, o.s. – veřejný sektor, soukromý sektor a neziskový 
sektor. Úloha a odpovědnost partnerů při realizaci SPL odpovídá zařazení do jednotlivých organizačních 
struktur. Při jednání a rozhodování se členové budou důsledně řídit stanovami, pravidly a podmínkami PRV. 
Mimo úkolu a odpovědnosti vyplývající ze stanov a platných pravidel bude každý z členů působit jako 
kontraktní osoba mezi MAS a jednotlivými nezávislými subjekty. 
 
Úloha jednotlivých partnerů: 
 
Veřejný sektor: 
- spolupráce mezi jednotlivými subjekty při vyhledávání vhodných aktivit 
- revize služeb v obcích, jejich vhodné doplňování a modernizace s cílem rovnoměrného pokrytí území 

Karlštejnska službami dostupnými pro všechny obyvatele mikroregionu 
- podpora rozvoje stávajících a vzniku nových služeb, které zvýší kvalitu života v mikroregionu 
- koordinace provázání projektů a Záměru s ostatními partnery (zástupci neziskového a podnikatelského 

sektoru) 
 
 
 
Neziskový sektor: 
- spolupráce s jednotlivými subjekty při vyhledávání a realizaci vhodných aktivit 
- vytvoření seznamu neziskových organizací a spolku působících na území Karlštejnska 
- iniciace aktivit v neziskovém sektoru vedoucích k naplňování cílů SPL MAS Karlštejnsko, o.s.  
- spolupráce s ostatními partnery (veřejný a podnikatelský sektor) 
 
Podnikatelský sektor: 
- spolupráce s jednotlivými subjekty podnikatelského sektoru při vyhledávání vhodných aktivit 
- rozdělení podnikatelských subjektů podle jednotlivých podnikatelských činností a posouzení plošného 

pokrytí mezi obcemi především v oblasti služeb 
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- iniciace aktivit v podnikatelském sektoru vedoucích k naplňování cílů SPL MAS Karlštejnsko, o.s. se 

zaměřením na propojení ekonomických odvětví tradičně od sebe oddělených 
- spolupráce s ostatními partnery (veřejný a podnikatelský sektor) 
 
Existence jiných komisí či pracovních skupin, jejich zaměření a pravomoci 
 
MAS Karlštejnsko, o.s.  má t.č. zřízeny tyto pracovní skupiny: 
 
- pracovní skupina „zemědělství“ – pracovní skupina se zabývá rozvojem zemědělských aktivit na území 

Karlštejnska. Je složena se zástupců zemědělských podnikatelů a zástupců obcí 
- pracovní skupina „občanská společnost a ženy“ – pracovní skupina se zabývá rozvojem obcí,  činnostmi 

spolkových a neziskových organizací na území Karlštejnska, problematikou mladých lidí, rodin s dětmi, 
udržováním tradic a zajišťováním kulturních akcí. Je složena se zástupců obcí, spolkových a neziskových 
organizací i podnikatelů 

- pracovní skupinu „mladí do 30“ – v této době profiluje svoji náplň 
 
Způsob delegování zástupců MAS do orgánů místní akční skupiny 
 
Delegování zástupců do orgánů MAS vychází ze Stanov. Členové řídícího a kontrolního orgánů jsou voleni 
Valnou hromadou, členové Odborných orgánů (t.č. Programový výbor, Výběrová komise) jsou jmenováni 
Představenstvem. 
 
Osoba/osoby, která/é bude/budou řídit realizaci SPL a popis jeho/jejich role a pravomocí v MAS 
 
Řízením realizace SPL MAS Karlštejnsko, o.s.  je pověřen budoucí manažer MAS  
– pan Vojtěch Štička. 
 
Vnit řní předpisy pro řízení (manuál postupů, směrnice) 
Při své činnosti se jednotlivé orgány MAS řídí směrnicemi, které vymezují postupy činností. Uvedené 
směrnice vycházejí z celostátně platných předpisů a byly rozpracovány na podmínky MAS Karlštejnsko, o.s..  
Případné změny, které budou reagovat na změny celostátních předpisů, příp. rozšíření činnost MAS 
Karlštejnsko, o.s.  budou zpracovány pracovníky MAS podle zaměření a následně schváleny. 
 
Jedná se o následující předpisy: 
- Směrnice č.1 „Vnitřní směrnice pro pokladní službu a podpisové vzory“ 
- Směrnice č.2 „Směrnice pro provedení inventarizace k 31.12. běžného roku“ 
- Směrnice č.3 „Zásady pro poskytování cestovních náhrad v MAS Karlštejnsko, o.s. při tuzemských a 

zahraničních cestách“ 
- Směrnice č.4 „Účtový rozvrh“ 
- Směrnice č.5 „Oběh účetních dokladů” 
- Směrnice č.6 „Úschova účetních dokladů“ 
- Směrnice č.7 „Hmotný a nehmotný dlouhodobý majetek“ 
- Směrnice č.8 „Účtování materiálu“ 
- Směrnice č.9 „Účtování zásob“ 
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9.2 Zdroje MAS pro činnosti spojené s realizací SPL 
 
9.2.1 Lidské zdroje MAS 
 
V současné době MAS Karlštejnsko, o.s. pracovníky nezaměstnává, zaměstnanecké poměry vzniknou od 
1.1.2009. 
 
Účetnictví je zpracováváno dodavatelsky. 
 
V případe získání dotace z PRV – program LEADER přijme MAS Karlštejnsko, o.s.,  nejpozději do 6 
měsíců 1-2 pracovníky na administraci žádostí a projektů. 
 
 
Administrativní síla :  
 
Odbornost a zkušenosti členů/partnerů MAS Karlštejnsko, o.s.  
Odbornost jednotlivých členů ve specifických oborech, ve kterých podnikají a nebo jiným způsobem pracují. 
Podnikatelé jsou odborníci v otázkách řízení a rozvoje podniku. Neziskový sektor má odborníky na životní 
prostředí, kulturu a spolkovou činnost. Veřejný sektor je zastoupen vrcholovým řízením jednotlivých obcí. 
Odbornost těchto představitelů nejlépe dokládá úspěšný rozvoj obcí. Tato odbornost umožnila vytvořit plán 
SPL MAS Karlštejnsko, o.s.  a bude využívána při realizaci konkrétních projektů. Úspěšná činnost všech 
partnerů je dostačujícím potvrzením jejich odbornosti. 
 
Systém vzdělávání členů/partnerů místní akční skupiny 
Systém vzdělávání je nastaven diferencovaně podle zapojení jednotlivých členů do procesu přípravy, 
realizace a evaluace SPL MAS Karlštejnsko, o.s.  2007-2013. Vzdělávání bude probíhat dvojí formou – 
Vnitřní vzdělávání a vnější vzdělávání. Vnitřní systém vzdělávání je zaměřen na vzdělávání všech členů 
MAS v oblastech přípravy projektů, realizace a vyúčtování projektů, celkový přehled dotačních titulů a pod. 
Toto vzdělávání bude zajišťovat manažer společně s pracovníky MAS. Vnější systém vzdělávání je určen 
především pro manažera, účetní, zaměstnance MAS a členy programového výboru a výběrové komise. 
 
Manažer – musí mít co nejvyšší odborné znalosti týkající se přípravy a realizace SPL MAS Karlštejnsko, 
o.s., Programu rozvoje venkova, činnosti MAS. Podle plánu vzdělávání se zúčastní seminářů a školení 
zaměřených na problematiku programu Leader, problematiku Programu rozvoje venkova a dalších dotačních 
programů EU, problematiku výběrových řízení, veřejné podpory a další vzdělávacích kurzů zaměřených na 
strategické plánování, přípravu rozvojových strategií, územní plánování, přípravu a řízení projektů, 
fundraising, facilitace, práce s veřejností, management rozvoje, tvorba partnerství, manažerské dovednosti, 
komunikace apod.  
 
Uvedené znalosti bude využívat nejen pro vlastní práci, ale současně zajistí školení dalších členů MAS. 
 
 
Členové programového výboru – zaměření znalostí především na: 
- celkový přehled dotačních titulů (rozvoj venkova, zemědělství, podpora podnikání, životní prostředí …) 
- činnost MAS 
- znalosti a dovednosti strategického plánování založeného na principu partnerství 
- evaluace SPL MAS 
- monitoring plnění stanovených cílů SPL MAS a podpořených projektů 
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- propagace MAS 
- jazykové znalosti 
 
Členové výběrové komise – zaměření znalostí především na: 
- celkový přehled dotačních titulu (rozvoj venkova, zemědělství, podpora podnikání, životní prostředí …) 
- činnost MAS 
- způsob výběru a hodnocení projektů 
 
Účetní – zaměření znalostí především na: 
- celkový přehled dotačních titulů (rozvoj venkova, zemědělství, podpora podnikání, životní prostředí) 
- znalost účetnictví a zákonu o účetnictví 
- znalost problematiky vyúčtování projektů podpořených z programu EU 
 
Ostatní členové MAS – zaměření znalostí především na: 
- celkový přehled dotačních titulů (rozvoj venkova, zemědělství, podpora podnikání, životní prostředí …) 
- činnost MAS 
- přípravu projektů 
- realizace a vyúčtování projektů 
 
Schopnost komunikace v cizích jazycích 
 
Angličtina    –  Ing. Petr Kozák, Bohumil Stibal, Miloslav Frýdl ad. 
Ruština         –  většina členů MAS 
Slovenština  –  všichni členové MAS 
 
 
9.2.2 Technické prostředky 
 
Provozní podmínky: 
MAS Karlštejnsko, o.s.  sídlí v budově společnosti SOME, s.r.o., ve Všeradicích, kde má v nájmu k dispozici 
kancelář, zasedací místnost a odpovídající hygienické zázemí vč. kuchyňky. 
 
Jako služební, jsou využívána vozidla členů, za náhradu. 
 
Technické vybavení: 
- dataprojektor 
- plátno 
- fotoaparát 
 
- kancelář je vybavena standardním nábytkem. V případě získání dotace bude zapotřebí dovybavení 

kanceláře (skříně k archivaci, nové pracovní místo, kopírka, tiskárna, tel.). Potřebnou techniku a vybavení 
doposud MAS Karlštejnsko, o.s., využívá po dohodě se SOME, s.r.o. 

 
Počítačové a programové vybavení: 
- notebook 
- Windows XP, SW MS Office 2003, účetní program 
 
Způsoby a možnosti informování členů MAS a obyvatelstva 
- v kanceláři je k dispozici připojení k internetu 
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- MAS Karlštejnsko, o.s.  provozuje vlastní internetové stránky www.karlstejnskomas.cz 
- vyčleněné prostory na veřejných nástěnkách v obcích Karlštejnska 
- do budoucna zvažujeme vydávání vlastního zpravodaje 
 
 
9.2.3 Finanční prostředky MAS 
 
Zajištění předfinancování činnosti MAS při realizaci SPL 
MAS Karlštejnsko, o.s.  zajistí předfinancování činnosti MAS při realizaci SPL z vlastních zdrojů. V případě 
potřeby je sjednána dohoda mezi MAS Karlštejnsko, o.s.  a členy MAS o překlenovací půjčce. 
 
Jiné finanční zdroje (kromě osy IV PRV) 
MAS Karlštejnsko, o.s.  mimo aktivit souvisejících z programem Leader vyvíjí další činnosti: 
- poradenství v oblasti dotačních titulů EU, státních a dalších grantů 
- zpracování žádostí a specifických příloh (studie, finanční analýza, podnikatelský plán) 
- provádění školení, organizace seminářů, konferencí 
 
 
10. Administrativní postupy 
 
 
10.1 Registrace projektů 
 
Propagace SPL v území MAS 
 
- prostřednictvím internetu – MAS Karlštejnsko, o.s. má založeny své internetové stránky 

www.karlstejnskomas.cz , na nich bude zveřejněn SPL MAS Karlštejnsko, o.s., FICHE, výzvy, pokyny pro 
příjemce, podmínky a další dokumenty související se SPL. 

- prostřednictvím zpravodajů jednotlivých obcí – informace o SPL MAS Karlštejnsko, o.s. bude 
zveřejněna v každém obecním zpravodaji na území Karlštejnska. Bude zde uveden odkaz na internetové 
stránky a kontakty na pracovníky MAS Karlštejnsko, o.s. , kde zájemce získá podrobnější informace. 

- prostřednictvím zpravodaje MAS Karlštejnsko, o.s. – MAS Karlštejnsko, o.s., bude v případě 
úspěšnosti vydávat vlastní zpravodaje s četností 2-3 x ročně. 

- prostřednictvím seminářů – MAS bude pořádat semináře související s realizací SPL MAS Karlštejnsko, 
o.s.  Semináře budou pořádány před každou vyhlášenou výzvou. 

- při osobních jednáních a společenských akcích pořádaných na území MAS Karlštejnsko, o.s.  - 
zájemci si mohou domluvit osobní jednání s manažerem MAS. Členové MAS a starostové obcí dále 
poskytují informace při různých jednáních a setkáních s dalšími subjekty, které o činnosti MAS nejsou 
informováni nebo do ní zapojeni. 

 
 
 
 
Časový plán při vyhlášení příjmu žádostí 
 
Výzvy příjmu žádostí budou vyhlašovány max. 2 x ročně (prosinec/leden, srpen/září). O vyhlášení výzev 
bude rozhodovat Programový výbor, který může vyhlásit také mimořádné kolo příjmu žádostí 
(duben/květen). Programový výbor vždy v dostatečném předstihu rozhodne, které výzvy v daný rok vyhlásí a 
tuto informaci umístí na internetové stránky www.karlstejnskomas.cz.  
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Termíny jsou stanoveny tak, aby žádosti byly doručeny na SZIF ve třech termínech – únor, (červen – 
mimořádná výzva), říjen.  
 
Harmonogram časového plánu vyhlášení příjmu žádostí: 
 

Harmonogram časového plánu vyhlášení příjmu žádostí   
Zveřejnění termínu výzvy    21 dnů před termínem výzvy 
Výzva – přijímání žádostí      1 – 21 den 
Administrativní kontrola a kontrola přijatelnosti   21 – 35 den 
Doplnění žádosti  žadatelem   36 – 41 den 
Jednání programového výboru  42 – 43 den 
Výběrová komise   43 – 50 den 
Předání žádosti na SZIF (termíny: únor, červen, říjen)          57 den 

 
Popis způsobu vyhlášení příjmu žádostí a činnosti jednotlivých orgánů MAS je uveden níže. 
 
Přehled příjmu žádostí v roce 2009: 
V roce 2009 budou vyhlášeny výzvy v návaznosti na podpis dohody MAS Karlštejnsko, o.s., se SZIF (v 
případě výběru MAS). Předpokládáme, že vyhlásíme 1 výzvu (srpen/září, předání žádostí na RO SZIF říjen). 
Výzva k příjmu žádostí v dubnu/květnu bude vyhlášena pouze v případě, že bude podepsána dohoda. 
 
V roce 2009 MAS Karlštejnsko, o.s., vyhlásí následující FICHE: 
 
- FIHCE 1 Obnova a rozvoj obcí Karlštejnska 
- FICHE 3 Kulturní dědictví Karlštejnska 
- FICHE 4 Zemědělství Karlštejnska a Karlštejnské produkty  
- FICHE 5  Podpora drobného podnikání a rozvoj místních řemesel Karlštejnska 
- FICHE 7 Podpora rozvoje služeb Karlštejnska v oblasti cestovního ruchu 
 
Informování konečných příjemců o možnosti předkládání projektů v rámci dané SPL 
- prostřednictvím internetu na stránkách MAS Karlštejnsko, o.s.  – www.karlstejnskomas.cz  
- prostřednictvím zpravodaje MAS Karlštejnsko, o.s., jeho vydání MAS plánuje v roce 2009 
- prostřednictvím obecních zpravodajů 
- prostřednictvím seminářů, které budou pořádány před každou výzvou 
 
Školení samotných potencionálních předkladatelů projekt ů 
Potencionální žadatelé budou školeni formou školících seminářů. Školení bude provádět manažer MAS 
Karlštejnsko, o.s., společně s administrativními pracovníky MAS. Školení budou probíhat bud v sídle MAS 
nebo jiných příhodných prostorách, a to na území MAS. 
 
 
Administrativní postupy příjmu a registrace projektů 
Žádosti budou přijímány osobně v sídle MAS Karlštejnsko, o.s., na základě výzvy, a to vždy v termínu pro 
dané kolo výzvy. Příjem bude provádět manažer MAS Karlštejnsko, o.s.  nebo administrativní pracovnice. 
Při příjmu bude kontrolována úplnost žádosti (doložení všech povinných, příp. nepovinných příloh) na 
základě kontrolního listu. 
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Žádosti bude přiděleno registrační číslo MAS Karlštejnsko, o.s.  (platné až do přidělení registračního čísla na 
SZIF) a žadateli bude předáno potvrzení o zaregistrování žádosti u MAS Karlštejnsko, o.s. 
Neúplná žádost o dotaci, která nebude obsahovat všechny povinné přílohy, nebude přijata a bude vrácena 
zpět žadateli. Žadateli budou na místě sděleny důvody k této skutečnosti písemnou formou. Žadatel bude 
následné vyzván k doplnění žádosti do 5 pracovních dnů. V případě nesplnění stanoveného termínu bude 
administrace žádosti ukončena z důvodu nesplnění podmínek administrativní kontroly. 
 
Administrativní kontrola projekt ů 
Při administrativní kontrole projektů bude kontrolována obsahová správnost doložených povinných, příp. 
nepovinných příloha (jejich platnost apod.). Dále bude provedena kontrola přijatelnosti. Kontrolu 
přijatelnosti provádí Programový výbor (viz bod 10.2). 
O výsledku administrativní kontroly bude žadatel písemně nebo osobně vyrozuměn, a to do 5 pracovních 
dnů od ukončení kontroly. Doklad o kontrole bude žadateli zaslán bud doporučeně nebo předán osobně proti 
podpisu. 
V případě, že při administrativní kontrole budou zjištěny nějaké nesrovnalosti, bude žadatel vyzván k jejich 
vysvětlení příp. odstranění v termínu do 5 pracovních dnů. V případě nesplnění stanoveného termínu bude 
administrace žádosti ukončena z důvodu nesplnění podmínek administrativní kontroly. 
Konečný žadatel, jehož projekt bude vyřazen na základě administrativní kontroly, bude mít možnost do 7 
pracovních dnů, ode dne následujícího po odeslání doporučené zásilky od MAS, podat žádost o přezkoumání 
postupu MAS na MAS. MAS Karlštejnsko, o.s., bude mít v tomto případě povinnost námitku přezkoumat 
nejpozději do 3 pracovních dnů. O výsledku žadatele neprodleně seznámí písemně. V případě, že nedojde na 
jednání po podání žádosti o přezkoumání postupu MAS ke shodnému závěru MAS a konečného žadatele, 
bude mít konečný žadatel právo podat žádost o přezkoumání postupu MAS na příslušné RO SZIF a pokud 
tak učiní, má zároveň povinnost dát tuto skutečnost MAS na vědomí. 
 
Způsob zajištění osob, které se budou podílet na příjmu, administrativní kontrole a registraci projekt ů 
Příjem, administrativní kontrolu a registraci projektů budou provádět pracovníci MAS Karlštejnsko, o.s. 
Odpovědným za tyto činnosti bude manažer MAS Karlštejnsko, o.s.. Jeho kompetence jsou vymezeny 
Stanovami a pracovněprávními předpisy. Kontrolu činnosti manažera provádí předseda a programový výbor. 
 
 
10.2 Způsob výběru projekt ů 
 
Postupy hodnocení přijatelnosti v návaznosti na kriteria přijatelnosti 
Po administrativní kontrole projektů bude provedena kontrola přijatelnosti v návaznosti na kritéria 
přijatelnosti dané FICHE. Hodnocení přijatelnosti provede Programový výbor MAS. Ke každému projektu 
bude zpracována zpráva o hodnocení přijatelnosti s odůvodněním. Projekty, které projdou hodnocením 
přijatelnosti budou předány Výběrové komisy MAS k bodovému hodnocení. 
V případě, že projekt nesplní kritéria přijatelnosti, bude ukončena jeho administrace a projekt již nebude dále 
hodnocen. MAS neprodleně vyrozumí konečného příjemce o ukončení administrace projektů z důvodu 
nesplnění kritérií přijatelnosti písemně. Konečný žadatel, jehož projekt bude vyřazen na základě nesplnění 
kritérií přijatelnosti, bude mít možnost do 7 pracovních dnů ode dne následujícího po odeslání doporučené 
zásilky od MAS podat žádost o přezkoumání postupu MAS na MAS. MAS Karlštejnsko, o.s.,  bude mít v 
tomto případě povinnost námitku přezkoumat nejpozději do 3 pracovních dnů. O výsledku žadatele 
neprodleně seznámí písemně. V případě, že nedojde na jednání po podání žádosti o přezkoumání postupu 
MAS ke shodnému závěru MAS a konečného žadatele, bude mít konečný žadatel právo podat žádost o 
přezkoumání postupu MAS na příslušné RO SZIF a pokud tak učiní, má zároveň povinnost dát tuto 
skutečnost MAS na vědomí. 
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Postupy při výběru projekt ů, způsob bodování v návaznosti na bodovací kriteria 
U žádostí, které projdou kladně administrativní kontrolou a kontrolou přijatelnosti, provede Výběrová 
komise MAS bodové hodnocení projektů, a to zvlášť za každou FICHI dle předem stanovených 
preferenčních kritérií. 
Každý projekt bude hodnotit celá výběrová komise (všichni její členové). Každý člen Výběrové komise před 
výběrem projektů podepíše prohlášení o nepodjatosti. V případě, že člen výběrové komise bude zároveň 
žadatelem,  tj. jeho projekt bude hodnocen Výběrovou komisí, nebude o tomto projektu rozhodovat. 
Výběrová komise následně hodnocené žádosti seřadí podle počtu získaných bodů sestupně, provede výběr 
projektů a poté vyhotoví seznam vybraných žádostí a seznam nevybraných žádostí. V případě shodného 
počtu získaných bodů bude upřednostněna žádost s dřívějším datem zaregistrování žádosti na MAS 
Karlštejnsko, o.s.. 
 
Způsob zajištění osob, které se budou podílet na hodnocení a výběru projekt ů 
Hodnocení projektů z hlediska kritérií provádí programový výbor. 
Členové programového výboru jsou jmenováni představenstvem. Každému jednání Programového výboru 
bude přítomen manažer MAS. Programový výbor bude svolán při každém kole příjmu žádostí. Programový 
výbor svolává manažer nebo předseda MAS, který je zároveň předsedou programového výboru. Programový 
výbor tvoří nejméně čtyři členové MAS a předseda MAS, který je členem programového výboru podle 
Stanov. V Programovém výboru jsou zastoupeni min. 2 členové veřejné sféry a 3 členové soukromé sféry. 
 
Výběr projekt ů provádí výběrové komise. 
Členové Výběrové komise jsou jmenováni představenstvem.. Každému jednání Výběrové komise bude 
přítomen manažer MAS. Výběrová komise bude svolána při každém kole příjmu žádostí. Výběrovou komisi 
svolává manažer nebo místopředseda MAS, který je zároveň předsedou Výběrové komise. Výběrovou 
komisi tvoří osm členů MAS a předseda nebo místopředseda MAS. Ve Výběrové komisi jsou zastoupeni 
min. 4 členové veřejné sféry a 5 členů soukromé sféry. Členové Výběrové komise nejsou zároveň členy 
Programového výboru. Členové výběrové komise budou před výběrem projektů proškolení Programovým 
výborem, který stanovoval preferenční kritéria pro výběr projektů. 
MAS poskytne jednání programovému výboru a výběrové komisi potřebné technické zázemí. 
 
 
10.3 Realizační část 
 
Administrace průběhu realizace projektů 
V průběhu administrace a realizace projektů konečných žadatelů bude MAS Karlštejnsko, o.s.  zajišťovat a 
předávat veškerou Potřebnou dokumentaci ze SZIF žadateli a opačně (vyjma podpisu Dohody, kterou žadatel 
vyřizuje osobně na SZIF). Dále bude konzultovat s konečnými žadateli veškeré případné dotazy a problémy. 
V případě změny v projektu – tj. v případě, kdy je nutné podat Hlášení o změnách, převezme MAS 
Karlštejnsko, o.s., Hlášení od konečného žadatele/příjemce dotace, provede jeho kontrolu, potvrdí Hlášení o 
změně (formou souhlasu) a předá nebo zašle Hlášení o změně doporučeně v potřebném termínu na SZIF. 
 
Vedení složek projektů 
MAS Karlštejnsko, o.s.,  zajistí řádné vedení složek jednotlivých projektů. Každý projekt bude veden a 
archivován v samostatné složce, do které budou zakládány veškeré dokumenty týkající se projektů. V každé 
složce budou vedeny záznamy o práci s touto složkou. Složky budou uchovávány v sídle MAS Karlštejnsko, 
o.s. 
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Administrace proplácení projektů 
Koneční žadatelé/příjemci dotace mají povinnost každou Žádost o proplacení předkládat ke kontrole a 
odsouhlasení MAS Karlštejnsko, o.s..  MAS Karlštejnsko, o.s.,  bude provádět kontrolu každé Žádosti o 
proplacení konečného příjemce, vč. příloh. Kontrolu provede dle kontrolního listu. Po provedení kontroly 
MAS Karlštejnsko, o.s., potvrdí formulář Žádosti o proplacení. Ten je pak předložen konečným příjemcem 
na SZIF. 
 
Metodika plánování a provádění kontrol projekt ů 
MAS Karlštejnsko, o.s.,  zajistí svou účast při kontrole na místě před proplacením dotace konečnému 
příjemci, kterou budou provádět pracovníci SZIF. 
MAS Karlštejnsko, o.s., dále bude provádět kontroly u vybraných projektů v průběhu jejich realizace a před 
podáním Žádosti o proplacení konečným příjemcem. Z každé kontroly bude vyhotoven záznam. 
 
Způsob zajištění osob, které se budou podílet na administraci a kontrole realizace projektů 
Administraci realizace projektů budou provádět pracovníci MAS Karlštejnsko, o.s.. Kontroly realizace 
projektů budou provádět pracovníci MAS Karlštejnsko, o.s., ve spolupráci s členy programového výboru. 
Odpovědným za administraci a kontrolu projektů je manažer MAS Karlštejnsko, o.s.. 
Jeho kompetence jsou vymezeny Stanovami a Statutem. Kontrolu činnosti manažera provádí předseda a 
programový výbor. 
 
 
10.4 Kontrola činnosti MAS 

 
Zajištění kontroly činnosti jednotlivých pracovníků MAS 
Kontrolu činnosti jednotlivých pracovníku MAS má ve své kompetenci manažer MAS. Jeho kompetence 
jsou vymezeny Stanovami. Statutem zmocňuje sdružení manažera ke všem úkonům spojeným s činností 
sdružení, vyjma úkonů spojených s uzavíráním smluv, úkonů souvisejících s nakládáním k majetku ve 
vlastnictví sdružení a činností svěřených zákonem či stanovami MAS do působnosti valné hromady či jiného 
orgánů sdružení. Manažer dále plní úkoly mu svěřené Stanovami MAS či uložené mu Představenstvem nebo 
Programovým výborem. Kontrola činnosti pracovníků bude prováděna na pracovních poradách, které se 
budou konat zpravidla jednou za 14 dní, nebo dle potřeby. Pracovních porad se dle potřeby bude zúčastňovat 
i předseda příp. místopředseda MAS. 
Manažer MAS Karlštejnsko, o.s., je kontrolován předsedou MAS a Programovým výborem. Programový 
výbor se schází zpravidla 1 x  měsíčně a nebo dle aktuální potřeby. 
 
Zajištění kontroly účetnictví MAS (např. interní či externí audity) 
Účetní evidenci a hospodaření s finančními prostředky a majetkem v MAS zabezpečuje účetní, která nese 
odpovědnost za správnost účetní evidence. Účetní je průběžně kontrolována předsedou a místopředsedou. 
Kontrolu účetnictví provádí Dozorčí rada zpravidla 1 x ročně. Do její kompetence patří zejména 
prozkoumání roční účetní závěrky a výroční správy sdružení, dohled nad tím, aby sdružení vyvíjela činnost v 
souladu se zákony, stanovami a statutem. Z výsledky kontrol seznámí kontrolní a revizní komise členy 
místní akční skupiny na valné hromadě. 
V případě poskytnutí dotace MAS Karlštejnsko, o.s., zajistí kontrolu účetnictví formou externího auditu. 
 
Postup při sebehodnocení MAS 
Pravidelně 1 x ročně probíhá Valná hromada MAS Karlštejnsko, o.s.. Pro jednání valné hromady je 
připravena hodnotící zpráva o činnosti. Jednotlivé kapitoly připravují řídící struktury, ve kterých hodnotí 
výsledky  za uplynulé období  vč. návrhu na případné změny, zlepšení, s cílem zefektivnit práci. V diskusi se  



 
 

Program rozvoje venkova ČR, PRV osa IV.1.1 – Místní akční skupina, plánovací období 2007 - 2013 

Schváleno: Představenstvem MAS Karlštejnsko, o.s., 24.10.2008 
Strana 54 (celkem 59) 

 
tel: +420311684365,  fax: +420311684423,  e-mail: maskarlstejnsko@gmail.com,  web: www.karlstejnskomas.cz 

IČ: 226 89 001,  DIČ: CZ22689001,  Bankoví spojen: ČS, a.s., č.ú.:400456349/0800 

MAS Karlštejnsko, o.s, Všeradice 100, 267 26 Všeradice 

člen  Národní sítě MAS ČR 
 

 
 
ke zprávám vyjadřují všichni členové Valné hromady. Připomínky a názory jsou evidovány a příp. použity 
pro zlepšení činnosti v následujícím období. 
 
 
10.5 Archivace 
 
MAS Karlštejnsko, o.s., má schválenou směrnici – Směrnice č. 6 „Úschova účetních dokladu“, podle které 
jsou veškeré dokumenty archivovány. 
 
Citace Směrnice: 
1. Účetní písemnosti se ukládají podle předem stanoveného pořádku odděleně od ostatních písemností do 

archivu a uschovávají se po dobu níže uvedenou. Před uložením do archivu musí být písemnosti 
uspořádány pracovníky, kteří je používali ke své práci a zabezpečeny proti ztrátě nebo poškození. 

2. V souladu s § 31 zákona č. 563/91 o účetnictví ve znění platných předpisů se účetní písemnosti a 
záznamy na technických nosičích uschovávají, s výjimkami uvedenými v § 32 zákona č. 563/91 takto: 
a) účetní závěrka a výroční zpráva po dobu deseti let počínajících koncem účetního období, kterého se 

týkají, 
b) účetní doklady, účetní knihy, odpisové plány, inventurní soupisy, účtový rozvrh, přehledy po dobu 

pěti let počínajících koncem účetního období, kterého se týkají, 
c) osobní spisy, mzdové listy, dohody o provedení práce a dohody o pracovní činnosti po dobu čtyřiceti 

pěti let 
 

V příloze k této směrnici je uveden plán úschovy účetních písemností, který obsahuje: 
- objekt a místnost archivu 
- jméno pracovníka odpovědného za vedení archivu, 
- způsob uspořádání a označení účetních písemností předávaných do archivu, 
- způsob předávání účetních písemností do archivu a termíny pro jejich předávání, 
- způsob vypůjčování z archivu a jejich vracení, 
- skartační řád. 
 
 
10.6 Monitoring 

 
Plán monitoringu 
MAS bude provádět monitoring v průběhu realizace projektů. Žadatel bude mít povinnost předkládat 
průběžné a závěrečné zprávy (hlášení) o realizaci projektů a zprávy po realizaci projektů (po dobu 
udržitelnosti – 5 let). 
 
Monitorovacím institutem je monitorovací výbor. Jeho úlohu zajišťuje v podmínkách MAS Programový 
výbor. Monitorovací výbor ke své činnosti využívá dostupné datové a analytické podklady institucí veřejné 
správy všech stupňů. Ke své činnosti může využívat zaměstnance MAS, případně ziskových a neziskových 
organizací. 
První monitoring provede MAS Karlštejnsko, o.s., za období 2009 a 2010. Další monitoring bude MAS 
provádět každý rok. 
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Monitorovací a hodnotící kritéria: 
 

Kritérium Jednotka Kvantifikace 

Podpořené subjekty (obce, zem. podniky, mikropodniky, podnikatelé, NNO)  počet 48 

Celkový objem investic  tis. Kč 65 000 

Vytvořená hrubá pracovní místa  počet 8 

Vybudované/zrekonstruované komunikace, cyklostezky, hipostezky  km 8 

Obnovená veřejná prostranství a veřejná zeleň  m2 5000 

Obnovená/nová občanská vybavenost  počet 10 

Podpořené aktivity obnovy dědictví venkova  počet 4 

Nové výrobky/služby uvedené na trh  počet 12 

Pořízená nová technologie (stroje a zařízení)  počet 6 

Podpořené nové prvky turistické infrastruktury  počet 5 

Vytvořená nová služba v ubytovacích zařízeních  počet 14 

 
 
Kvantifikace monitorovacích a hodnotících kritérií vychází z předpokladu poskytnuté dotace v období 2007 
(2008)-2013 v celkové výši 50 mil. Kč. Výpočet byl proveden za předpokladu dotace pro obce a NNO ve 
výši 90 % a podnikatele ve výši 50-60%. Dotace 50 mil. Kč bude rozdělena: cca. 43 % pro podnikatelské 
subjekty (tj. dotace 21.5 mil. Kč, investice celkem 32,25 mil. Kč) a 57 % pro obce a NNO (tj. 28,5 mil. Kč, 
investice celkem 31,35 mil. Kč). 

 
Monitorovací kritéria v č. kvantifikace na období 2009-2010: 
 

Kritérium Jednotka Kvantifikace 

Podpořené subjekty (obce, zem. podniky, mikropodniky, podnikatelé, NNO)  počet 12 (4p) 

Celkový objem investic  tis. Kč 18 800 

Vytvořená hrubá pracovní místa  počet 1 

Vybudované/zrekonstruované komunikace, cyklostezky, hipostezky  km 1 

Obnovená veřejná prostranství a veřejná zeleň  m2 0 

Obnovená/nová občanská vybavenost  počet 0 

Podpořené aktivity obnovy dědictví venkova  počet 1 

Nové výrobky/služby uvedené na trh  počet 2 

Pořízená nová technologie (stroje a zařízení)  počet 1 

Podpořené nové prvky turistické infrastruktury  počet 2 

Vytvořená nová služba v ubytovacích zařízeních  počet 10 

 
 
Způsoby ověřování monitorovacích kriterií 
Způsoby ověřování budou voleny dle povahy monitorovacího ukazatele. 
- místní šetření u podpořených žadatelů 
- projektová a kolaudační dokumentace 
- soupis prací a pořízeného majetku, stavební deník 
- daňové doklady, doklady o zaplacení 
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- výpisy z evidence podnikatelských subjektu (živnostenské úřady, obchodní rejstřík) 
- Správa soc. zabezpečení 
 
 
10.7 Evaluace SPL MAS Karlštejnsko, o.s.,  2007-2013 
 
Cílem hodnocení je zvýšit kvalitu, účinnost a efektivitu zajišťování plnění cílů SPL MAS Karlštejnsko, o.s., 
2007- 2013. Hodnotí se účinek SPL MAS Karlštejnsko, o.s., z hlediska výsledku při řešení problému rozvoje 
venkova. 
Přihlíženo bude k požadavkům udržitelného rozvoje, vlivu na životní prostředí a plnění příslušných právních 
předpisu. Hodnocení je prováděno Programovým výborem MAS. 
 
Evaluační plán 
Evaluační plán počítá s hodnocením ex-ante, on-going a ex-post. Evaluace SPL MAS Karlštejnsko, o.s., 
2007-2013 bude probíhat dle následujícího časového harmonogramu. 
 

2009 2010 2011 2012 2013 
1. hodnocení 2. hodnocení 3. hodnocení 4. hodnocení 5. hodnocení 

 
Evaluační postupy 
- shromáždění podkladů a zpracování dosažených výstupů, výsledků a dopadů 
- hodnocení monitorovacích ukazatelů 
- porovnání se stanovenými cíly 
- stanovení případných opatření k nápravě a jejich přijetí 
 
Zajištění evaluací (ex-ante, ad-hoc, on-going, ex-post) 
ex–ante: Hodnocení ex-ante vycházelo z analýzy území, stanovených cílů, předpokládaných finančních 
prostředků na realizaci SPL MAS Karlštejnsko, o.s.  2007-2013 a absorpční kapacity území. Cílem 
předběžného hodnocení bylo ověřit správnost navrhovaných priorit, reálnost stanovených cílů, účinek 
projektů z hlediska strategických směrů a obtíží v oblasti rozvoje venkova s ohledem na trvale udržitelný 
rozvoj. 
 
ad–hoc (nahodilé hodnocení): pro hodnocení SPL MAS Karlštejnsko, o.s.,  nebude použito. 
on–going: průběžné hodnocení SPL MAS Karlštejnsko, o.s., 2007-2013 bude prováděno dle evaluačního 
plánu. MAS Karlštejnsko, o.s., na dané období stanoví závazné ukazatele – monitorovací indikátory v 
návaznosti na cíle priorit a cíle FICHE, které budou v daném období realizovány. Po uplynutí tohoto období 
provede Programový výbor zhodnocení dosažení stanovených indikátoru s následným vyhodnocením a 
stanovením nových indikátoru na další období. 
ex–post: závěrečné hodnocení SPL MAS Karlštejnsko, o.s., bude provedeno po ukončení realizace SPL na 
základě vyhodnocení monitorovacích ukazatelů s ohledem na jejich přínos pro na plnění cílů SPL a přínos 
pro dané území. Výsledky hodnocení budou předány na SZIF. 
 
Návrh způsobu zapracování výsledků evaluace do SPL 
Výsledky průběžného hodnocení (on-going) SPL MAS Karlštejnsko, o.s., budou porovnány s 
předpokládanými cíly a směry rozvoje stanovenými v SPL. Pokud dojde k rozdílům mezi dosahovanými a 
stanovenými cíly v původním SPL, bude SPL MAS Karlštejnsko, o.s., jednou za dva roky verifikován (max. 
2x v období 2007-2013). Verifikace bude probíhat v souladu se stanovenými cíly – tzn. stanovené cíle 
nebudou měněny, verifikovány budou pouze postupy k dosažení stanovených cílů. 
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Způsoby zveřejňování výsledků SPL a evaluací 
Výsledky SPL MAS Karlštejnsko, o.s., a evaluací budou zveřejňovány na www.karlstejnskomas.cz. 
Výsledky budou dále na vyžádání k dispozici v sídle MAS Karlštejnsko, o.s.. 
 
10.8 Propagace MAS 
 
Způsob zajištění propagace činnosti MAS, informování obyvatelstva, zájmových skupin, oborových 
sdružení 
 
- prostřednictvím internetu – MAS Karlštejnsko, o.s., má založeny své internetové stránky, kde zájemce 

najde veškeré informace o činnosti MAS, o připravovaných akcích, výzvách, projektech apod. (celoročně, 
průběžná aktualizace) - www.karlstejnskomas.cz  

- prostřednictvím zpravodajů jednotlivých obcí – každá obec na území MAS Karlštejnsko, o.s., vydává 
obecní zpravodaj, který je distribuován do každé domácnosti. Informace o existenci MAS Karlštejnsko, 
o.s., jsou uveřejňovány v každém zpravodaji (1 x ročně) 

- prostřednictvím seminářů a veřejných jednání valné hromady MAS 
- Dny MAS Karlštejnsko, o.s. – MAS bude od roku 2009 pořádat v každé obci semináře pro veřejnost – tzv. 

„Dny MAS Karlštejnsko, o.s. “. Na tato setkání jsou zváni podnikatelé, živnostníci a široká veřejnost. 
 
Zájemci se zde dozví o činnostech a aktivitách MAS, o dotačních programech EU a v neposlední řadě je zde 
prezentována příprava a realizace SPL. (1 x ročně) 
- při osobních jednáních a společenských akcích pořádaných na území MAS Karlštejnsko, o.s.  – 

zájemci si mohou domluvit osobní jednání s manažerem MAS. Členové MAS a starostové obcí dále 
poskytují informace při různých jednáních a setkáních s dalšími subjekty, které o činnosti MAS nejsou 
informováni nebo zapojeni. 

 
Zhodnocení účinnosti propagace MAS 
Zvolené formy a způsoby propagace jsou realizovány na území MAS Karlštejnsko, o.s.,  od počátku roku 
2008. Celkové dosavadní výsledky a zvyšující se zájem o činnost MAS i o projekty ukazuje správnost 
zvoleného způsobu propagace. 
Účinnost propagace se projevuje především v následujících oblastech: 
- zvýšení počtu členů MAS Karlštejnsko, o.s.  – počet zakládajících členů MAS v roce 2007 byl 7 členů. 

K 1.10.2008 má MAS Karlštejnsko, o.s., celkem 20 členu (nárůst o více než 100%). Zájem o členství v 
MAS Karlštejnsko, o.s.,  je především ze strany podnikatelských subjektu a neziskových organizací 

- zvyšující se zájemců o předkládání žádostí  
- zásobník projektů – MAS Karlštejnsko, o.s.  má v evidenci zájem o 65 projektů 
- konzultace projektových záměrů – zvyšuje zájem o konzultace rozvojových záměrů 
 
Propagace mimo území MAS Karlštejnsko, o.s.  probíhala formou účastní na různých konferencích, 
seminářích a veletrzích (Země živitelka 2008). Způsob zvolené formy lze hodnotit kladně – výsledkem 
prezentace MAS Karlštejnsko, o.s., v rámci celé ČR jsou časté návštěvy jiných v MAS. 
 
Vzhledem k tomu, že výše uvedené formy propagace MAS Karlštejnsko, o.s., jsou účinné, bude MAS 
Karlštejnsko, o.s., zajišťovat svoji prezentaci obdobnou formou i v dalších letech. Každý rok bude provádět 
vyhodnocení účinnosti propagace. 
 
Způsob a četnost aktualizace www stránky 
MAS Karlštejnsko, o.s.  má vytvořeny vlastní internetové stránky www.karlstejnskomas.cz . 
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Aktualizace stránek bude probíhat min. 1 x měsíčně a dále vždy dle aktuální potřeby. Pravidelně zde budou 
zveřejňovány informace o výzvách, seminářích, realizovaných projektech, pořádání dnů MAS Karlštejnsko, 
o.s., zápisy a usnesení Valné hromady, projekty spolupráce apod. Za aktualizaci www stránek bude 
zodpovědná kancelář MAS. Kontrolu bude provádět manažer MAS. Na aktualizaci má MAS Karlštejnsko, 
o.s.,  program. V případě náročnější úpravy ji zajistí webmaster. 
 
Plán informování o činnosti a výsledcích do budoucna (členové/partneři MAS, obyvatelstvo) 
MAS Karlštejnsko, o.s., bude informovat o své činnosti v letech 2008-2013 všechny obyvatele na území 
svého působení. Informace budou podávány diferencovanou formou pro jednotlivé skupiny obyvatel tak, aby 
jejich účinnost byla co nejvyšší. Způsoby informování jednotlivých skupin: 
 
Obyvatelstvo: 
- internet – průběžná aktualizace (nejaktuálnější informace) 
- zpravodaj MAS – 2-3x ročně, v případě potřeby častěji 
- zpravodaje obcí – 1 x ročně informace o činnosti MAS 
- Dny MAS v obcích Karlštejnska – 1 x ročně 
- Individuální konzultace v sídle MAS – dle zájemců, hodiny pro veřejnost 
- Semináře při vyhlášení výzvy – dle vyhlašovaných výzev 
- Semináře pro příjemce dotace – administrace projektů 
- Konference 1 x ročně (informace pro veřejnost o činnosti MAS, prezentace realizovaných projektů, 

příklady dobré praxe) 
 
Členové/Partneři MAS 
- zapojení MAS do projektů spolupráce 
- informace o činnosti MAS 
- informace o předložených/schválených projektech 
- informace o hospodaření a Plnění cílů SPL 
- v podstatě na Valné hromadě MAS – 1 x ročně a na mimořádně svolaných valných hromadách 
- členové, kteří jsou zároveň členy Programového výboru a Výběrové komise – poskytování informací při 

zasedání těchto orgánů 
 
11. Zapojení žen, mladých lidí a zemědělců 
 
Při vzniku MAS byla pozornost zaměřena na vyváženou strukturu organizace a odpovídající zastoupení 
podnikatelů, neziskového sektoru a veřejného sektoru. 
Při vytváření řídících struktur již byla vyvíjena snaha o zapojení žen a mladých lidí řízení organizace. 
Možnosti výběru byly limitovány množstvím žen a mladých lidí v organizacích členů MAS. Vzhledem 
k poměrně vysokému věkovému průměru obyvatel regionu je věkové složení příznivé. Rovněž zastoupení 
žen mezi členy a v orgánech MAS je příznivé. 
 
Zapojení žen do činnosti MAS: 
-  Počet žen mezi členy nebo zastupujících členy MAS:   6 - 30,0 % 
- Účast žen v orgánech MAS - Programový výbor:    4 - 50,0 % 

 
Zapojení mladých lidí do 30 let do činnosti MAS: 
Mas má t.č. 1 řádného člena do 30 let věku, další 2 se členy stanou do konce roku 2008  
- Počet mladých lidí do 30 let mezi členy MAS:    1 -   5,0 % 
- Účast mladých do 30 let v orgánech MAS - Programový výbor:  1 - 12,5 % 
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Zapojení zemědělců do činnosti MAS: 
- Počet zemědělců mezi členy MAS:     7 - 35,0 % 
- Účast zemědělců v orgánech MAS - Programový výbor:     3 - 37,5 % 
 
Členové MAS si uvědomují význam žen, mladých lidí a zemědělců pro rozvoj regionu. 
Ve všech FICHÍCH jsou preferenční kritéria zvýhodňující projekty zaměřené na mladé lidi a ženy. Popis 
cílů a náplně FICHÍ řešících problematiku mladých lidí, žen  a zemědělců 
 
MAS Karlštejnsko, o.s., má pro řešení problematiky mladých lidí, žen a zemědělců vytvořeny tři pracovní 
skupiny: 
 
- Pracovní skupina „zemědělství“ – pracovní skupina se zabývá rozvojem zemědělských aktivit na území 

Karlštejnska. Je složena se zástupců zemědělských podnikatelů a zástupců obcí. 
vede ji pan Vojtěch Štička 
 

- pracovní skupina „občanská společnost a ženy“ – pracovní skupina se zabývá rozvojem obcí a činnostmi 
spolkových a neziskových organizací na území Karlštejnska. Důraz je kladen na řešení problematiky 
mladých lidí, žen a rodin s dětmi. Dále se zabývá udržováním tradic a zajišťování kulturních akcí. Je 
složena se zástupců obcí, spolkových a neziskových organizací 
vede ji paní Pavla Švédová 
 

- pracovní skupinu „mladí do 30“ – založil pan Radim Holovský, přivedl rovněž do MAS 2 nové členy, 
s věkem do 30 let, jako je sám. V této době profiluje skupina svoji náplň 
vede ji pan Radim Holovský 

 
 


