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Zápis z pracovní skupiny „Rozvoj obcí“  
v rámci tvorby Strategie CLLD MAS Blaník 2021-27 

 
 
 
Termín: 4. 3. 2021 od 15,00 – 18:30 
 
Místo: online platforma Google Meet (https://meet.google.com/enc-vzes-byn) 

Jednání vedla: Mgr. Anna Dufková, MAS Blaník, z.s.  

Zapsal: Mgr. Tomáš Kramár, MAS Blaník 

Účastníci pracovní skupiny: 

1. Karel Kroupa, místostarosta města Vlašimi 

2. Ing. Václav Fejtek, starosta Louňovic pod Blaníkem 

3. Ing. Eliška Švejdová, manažerka mikroregionu Blaník – svazek obcí 

4. Aleš Kuták, nezávislý konzultant v oblasti OZE a úspor energie 

5. Lenka Šimánková, místostarostka obce Vracovice 

6. Mga. Eva Vrzalová zástupce za obec Soutice 

7. Jan Bursík 

8. Petra Bartoníčková, starostka městyse Načeradec 

9. Ing. Jitka Hořtová, vedoucí odboru Územního plánování MěÚ Vlašim  

10. Ing. Jiří Procházka, starosta obec Kondrac 

11. Pavel Šťastný, zástupce obce Mnichovice 

12. Mgr. Jitka Fialová – Předsedkyně MAS Blaník,z.s. 

13. Anna Dufková – Expert IROP, MAS Blaník, z.s.  

14. Tomáš Kramár – vedoucí pro realizaci SCLLD MAS Blaník 

 
 

Záznam jednání:  

Anna Dufková zahájila v 15,00 h. jednání pracovní skupiny a přivítala její účastníky. Poděkovala Ing. Jitce 

Hořtové a Aleši Kutákovi za spolupráci při aktualizaci socioekonomické analýzy, která byla podkladem pro 

jednání PS. Následně představila výsledky dotazníkového šetření se starosty obcí v území, které proběhly 

telefonickou formou na konci roku 2020 (Příloha č. 1 tohoto zápisu).  

Dále představila účastníkům způsob práce s podkladem, který s předstihem obdrželi emailem. V průběhu 

jednání došlo k brainstormingu nad podkladem tj. SWOT analýzou oblasti Rozvoje obcí z minulého 

programového období doplněnou o poznatky kanceláře vyplývající z animace území i tvorby socioekonomické 

analýzy. V průběhu aktualizace a doplnění SWOT analýzy Anna Dufková ke konkrétním bodům doplňovala data 
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ze socioekonomické analýzy, konkrétně k demografické situaci nebo problematice odpadového hospodářství. 

Po ukončení práce na analýze Anna Dufková účastníkům sdělila, že všechny uvedené změny zapracuje a zašle 

k finálním připomínkám, které budou moci účastníci vznést prostřednictvím emailu. Anna Dufková poděkovala 

všem zúčastněným za spolupráci a v 18:30 ukončila jednání pracovní skupiny. Výstup z jednání je přílohou č. 2 

tohoto zápisu.  

 

Přílohy:  
- Výstupy telefonického dotazování obcí 
- SWOT analýza 
- fotodokumentace (printscreeny) 
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Příloha č. 1 Vystup z telefonického dotazování obcí 
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Příloha č. 2 Výsledná SWOT analýza  

 

SILNÉ STRÁNKY 

- tendence mírného nárůstu počtu obyvatel způsobená přistěhováním obyvatel do regionu 
- v území je funkční spolupráce obcí (mikroregiony, EKOSO, MAS ad.) 
- obce v území se přes nedostatek finančních zdrojů snaží o udržování veřejných prostranství, veřejnou zeleň, 

opravují a udržují obecní majetek (viz veřejně dostupné registry realizovaných projektů a rozpočty jednotlivých 
obcí) 

- v území je dobrá síť místních center pracovních příležitostí (Vlašim, Trhový Štěpánov) i dobrá síť nižších center 
základní vybavenosti (Dolní Kralovice, Čechtice, Trhový Štěpánov, Načeradec, Louňovice pod Blaníkem) 
s potenciálem rozvoje 

- krajina MAS Blaník je zachovalá s kvalitním životním prostředím a nízkým zastoupením průmyslového 
znečištění, čímž se stává atraktivní pro život  

- území je historicky známé díky dominantě – vrchu Blaník a jeho legendám, má dobrý potenciál cestovního ruchu 
- existence specifického strojírenského oboru výroba balících strojů  
- nízká nezaměstnanost regionu jako celku 
- dobrá dopravní dostupnost větších center ( silnice II. a III. třídy do Benešova, D1 – Praha) 

- Sellier&Bellot jako stabilní a největší zaměstnavatel regionu 

- v územních plánech jsou připraveny zóny pro výrobu a skladování 
- na území obcí je dobré pokrytí internetovým připojením 
- obce mají zpracované územní plány 
- Vodní nádrž Švihov jako významný zdroj pitné vody  

 

SLABÉ STRÁNKY 

- nedostatečné využití ploch pro výstavbu s ohledem na nedořešené majetkové vztahy 
- region je výrazný trendem stárnutí populace 
- dochází k vylidňování regionu ve smyslu „nepřítomnosti“ v místě bydliště (není doložitelné statistickými 

údaji o počtu obyvatel) 
- je nízký zájem o práci v prvovýrobě či výrobě potravin (není dostatek pracovníků ani podnikatelů), 

zemědělství se stává okrajovou obživou, přitom region je zemědělského charakteru, chybí „náhradní“ 
uplatnění v jiných odvětvích na území MAS 

- slabá podpora výroby a distribuce potravin v rámci regionu (neexistují místní farmářské trhy, krátké 
dodavatelské řetězce, nedostatek informací o prodeji ze dvora v území) 

- v regionu není dostatek pracovních příležitostí v místě bydliště, za prací je třeba dojíždět do větších obcí 
(Vlašim, Trhový Štěpánov, Dolní Kralovice, Praha), institut práce z domova či jiné alternativy není příliš 
rozšířen (situace se kvůli pandemii covid-19 zatím krátkodobě změnila) 

- v regionu chybí pracovní příležitosti na zkrácený úvazek 
- neschopnost území využít brownfieldy a jiné podobné objekty např. z důvodů majetkoprávních a 

finančních – bývalé zemědělské areály či plocha „Outlet‟ Loket (EXIT 66) 
- chybí třídící linka, zařízení zpracování tříděného odpadu a zároveň je nedostatečný a podfinancovaný 

odbyt pro zpracování tříděného odpadu 
- chybějící kapacity pro zpracování komunálních odpadů po skončení skládkování 
- bioodpad není využíván v místě vzniku (často je z velkých vzdáleností a s velkými přepravními náklady 

dopravován na kompostárnu v Trhovém Štěpánově, AGRO-KVATRO OVČÍNY) – chybí menší kompostárny 
v obcích 

- není rozplánována alternativa skládkování pro nakládání s odpadem po roce 2024 (2030) 
- území je charakteristické omezením rozvoje z důvodu limitů nadregionálního významu (existence CHKO 

Blaník, existence vodní nádrže Švihov – Želivka, existence dálnice D1 – hlukové limity s vlivem na obce v 
blízkosti, prochází celým územím včetně zátěže častými objížďkami, dále městská památková zóna 
Načeradec) - hluk představuje jeden z hlavních limitů rozvoje v sídlech podél dálnice D1 (zejména Hulice, 
Soutice) 

- vlivem narůstající dopravy (D1 – objížďky, střed ČR, spádovost obcí) jsou některé úseky obcí dopravně-
nebezpečné (střed Čechtic, Vlašim – střed, objízdné trasy dálnice, Pavlovice – střed); zhoršuje se neustále 
také stav komunikací; chybí obchvaty obcí, chodníky, normám odpovídající přechody (absence nasvícení), 
nedostatek je parkovacích míst v centrech (chybí P+R parkoviště) 

- využívání komunikací II. a částečně i III. třídy pro pěší a cyklo-dopravu je s ohledem na zvýšenou intenzitu 
dopravy stále více nebezpečné, byť region má poměrně dobrou síť cyklotras, často vedou po hlavních 
silnicích 

 
- dochází k rušení a omezování služeb v území (služby se soustředí do větších obcí/měst) 
- v regionu se nerozvíjí sociální podnikání, které by mohlo pomoci řešit nedostatečnost služeb v menších 

obcích a nezaměstnanost problematických skupin obyvatelstva 
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- řadě obcí chybí technická infrastruktura (vodovody, kanalizace, ČOV) 
- stav vodních nádrží v obcích (hasičských, návesních) je špatný 
- stav hřbitovů v majetku a správě obcí je špatný 
- veřejná prostranství v obcích jsou nedostatečně využívána – není naplněn potenciál plynoucí z jejich 

umístění a potřeb obyvatel 
- malá inovační poptávka veřejného sektoru (obce nepodporují inovační řešení v oblasti své působnosti, 

nepoužívají nástroje typu odpovědné zadávání veřejných zakázek) 
- ekonomické a sociální rozdíly v rámci území 
- zhoršená kvalita ovzduší v sídlech v zimním období způsobená vytápěním rodinných domů kotli na tuhá 

paliva 
- chátrání historických budov/ památek v obcích-nemožnost oprav s ohledem na nedostatek financí 
- nedostatek pozemků pro výstavbu bytů v majetku obcí 

PŘÍLEŽITOSTI 

- zájem obyvatel o život na venkově, sílící trend přesunu na venkov (tzv. environmentální luxus) 
- celospolečenský důraz na zlepšení kvality života seniorů 
- podpora podnikání a tvorby pracovních příležitostí na venkově 
- podpora realizace pozemkových úprav ze strany státu 
- podpora využívání nástrojů územního plánování k prověření stavu území (oblast podél VN Švihov apod.) – 

částečné využití pro regulovanou rekreaci např. naučné stezky 
- zákon č. 541/2020 Sb. o odpadech jako motivace pro snížení množství komunálního odpadu produkovaného 

v území a pro tvorbu strategie odpadového/oběhového hospodářství území k ukončení skládkování 
- dostupnost dotací na investice v odpadovém hospodářství (stavba třídící linky, zpracovny plastového odpadu 

ad.) 
- rozvoj flexibilního zaměstnání a digitalizace: častější zavádění home office ve firmách, tedy menší vyjíždění za 

prací mimo území a motivace pro potenciální přistěhovalce na venkov, možnost rozvoje sdílených prostorů 
pro coworking,  

- přístupné dotace na úspory energie a využití obnovitelných zdrojů energie 
- dotace na výměnu nevyhovujících zdrojů vytápění v domácnostech  
- budování obchvatů obcí, s ohledem na úlevu od zatížení hlukem i bezpečnost (např. Radošovice, Bílkovice, 

Slověnice ; Trhový Štěpánov; Louňovice pod Blaníkem, Čechtice, Domašín a další)  
- nové projekty v území se realizují z dotací díky zavádění SMART řešení (tj. řešení více problémů najednou, 

spolupráce více aktérů, spojení veřejného a soukromého sektoru, využití inovací a moderních technologií) – 
např. vytvoření center sdílených služeb 

- spolupráce obcí jako zřizovatelů ZŠ a MŠ v rámci projektu Místní akční plán III.  
- města a obce se mohou díky novým technologickým možnostem stát z prostých spotřebitelů energie také 

výrobci a místní poskytovatelé využívající lokálně dostupné zdroje energie 
- propojením dvou megatrendů (stárnutí populace a digitalizace ekonomiky) je možné zvrátit hrozby spojené se 

stárnutím populace a vytvořit nové příležitosti pro dobrý život lidí a růst ekonomiky – mezioblastní téma 
s přesahem do vzdělávání a soc. služeb 

- projektová spolupráce se zahraničními partnery, příchod zahraničních investorů 
- využití současných dotačních programů pro vybudování byt¨ 
- ového fondu obcí 

HROZBY 

- nezájem velkých investorů z důvodu polohy území, tj. blízkosti Prahy ( nedostatek pracovních sil v 

území) 

- důsledky stárnutí populace, nejistá budoucnost financování péče o seniory  

- snižování dopravní obslužnosti území hromadnou dopravou(další snižování spojů veřejné dopravy, 
zrušení železniční tratě Benešov – Trhový Štěpánov apod.) 

- zhoršující se dopravní dostupnost regionu (př. zácpy, uzavírky v blízkosti Prahy) 
- dopady pandemie covid 19 (zvýšení nezaměstnanosti, útlum podnikání, zadluženost, sociálně 

patologické jevy) 

- snížení příjmů obecních rozpočtů a ohrožení služeb provozovaných a dotovaných obcemi (následek 

pandemie covid-19 a zadluženosti státu) 

- nedostatečné financování soc. služeb pro nízkopříjmové skupiny obyvatel ze strany státu/kraje, a také 

snížení finanční podpory ze strany obcí vedoucí k omezení snížení kapacit poskytovaných sociálních 

služeb 

- zavádění dalších omezení v oblasti VN Švihov nebo CHKO Blaník s negativním dopadem na rozvoj obcí, 

zemědělství, cestovní ruch a život obyvatel 

- zánik komerčních a veřejných služeb v periferních oblastech(rušení pošt, obchodů, restaurací a dalších 

služeb ) 

- nové trendy jako e-commerce (online nakupování) mohou oslabovat živnostníky v malých obcích 
- ztráta pracovních příležitostí v malých městech, ztráta zbylých pracovních míst v malých a středně 

velkých obcích 
- Praha (a výzkumná centra kolem Prahy) funguje jako magnet na kvalifikované lidské zdroje, které 

v regionu chybí – vysokoškoláci se nevracejí zpět do regionu 

- nedostatečná digitální gramotnost seniorů – neudrží tempo společnosti, sociální vyloučení 
- absence výzkumu (spolupráce SŠ, VŠ a firem) a vývoje v regionu povede ke konkurenčnímu 

hospodářskému zaostávání regionu 
- nedostatečná kyberbezpečnost, riziko kyberútoků 
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Příloha č. 3 Fotodokumentace – printscreeny:  
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