Návrh rozvojových potřeb území MAS Český les do roku 2027
Rozvojová
potřeba

Popis potřeby pro rozvoj území

Spokojené
obyvatelstvo

Potřeba je zaměřena na zkvalitnění veřejných služeb a podmínek života pro
obyvatele MAS Český les. Důležitým předpokladem pro další rozvoj území
MAS Český les je zabránit zejména kvalifikovaným mladým lidem odejít ze
své domoviny do měst či zahraničí.
Na území MAS Český les je nerovnoměrné pokrytí a stále špatnou
dostupnost sociálních služeb a zdravotní péče. Většina školských zařízení na
území není připravena na integraci dětí a žáků se speciálními vzdělávacími
potřebami. Velký počet školských zařízení na území se potýká se špatným
technickým stavem budov a nedostačujícím vybavením. Přetrvávající slabou
stránkou je oblast vzdělávání v širším pojetí, tj. obecně nižší úroveň
vzdělanosti obyvatelstva a problematická oborová struktura vzdělání
obyvatel ve vazbě na požadavky trhu práce.

A. Zvýšení kvality a
dostupnosti
služeb a sociální
inkluze

B. Rozvoj
komunitního
života

V rámci tohoto je zapotřebí:
• rozvíjet kvalitu infrastruktury pro vzdělávání a zefektivnit její
dostupnost
• zvýšit dostupnost a kapacitu služeb rané péče, jeslí, dětských skupin
• rozvíjet a zkvalitnění infrastruktury pro poskytování sociálních služeb
• zvýšit dostupnost domácí a paliativní péče
• podporovat rozvoj infrastruktury komunitních center a sociálního
bydlení
• rozvíjet a zkvalitňovat infrastrukturu pro poskytování zdravotních
služeb a péče o zdraví
• rozvíjet, rekonstruovat a modernizovat knihovny a muzea
• rozvíjet celoživotní a neformální vzdělávání
• rozvíjet celoživotní vzdělávání
• zvýšit digitální gramotnost obyvatel
Problémem je narůstající pasivita občanů k okolnímu dění v obci v celém
území.
Je zapotřebí:
• podporovat a rozvíjet participaci a zapojování obyvatel do života v
komunitě, obci
• podpora komunitního života
• rozvíjet zázemí pro volnočasové a společenské aktivity
• podporovat volnočasové aktivity a kulturní akce
• podporovat mezigenerační projekty, které pomohou budovat
mezilidské vztahy a zlepší komunitní život

C. Zvýšení
informovanosti
obyvatelstva

Ve venkovském prostředí a tím i na území MAS Český les je problémem
nedostatečné šíření informací takovými způsoby, které by byly pro občany
bezplatně dostupné.
V rámci tohoto je zapotřebí:
• zvýšit informovanost občanů o dění v obci a regionu
• podporovat vydávání periodik a jejich bezplatné šíření do všech
domácností
• podporovat digitální média, šíření informací přes elektronické
zpravodaje
• participace občanů ve veřejné správě

D. Rozvoj a ochrana
kulturního
dědictví

Dopad zavádění aktivit na podporu naplnění potřeb povede ke zvýšení a
zkvalitnění informovanosti občanů.
Hlavními problémy na území MAS Český les jsou dopady dlouhodobého
podfinancování péče o část kulturních památek a sbírkových a knihovních
fondů, nevyhovující technické prostředí, nedostatečná správa, obtížná
přístupnost některých památek a omezené využívání paměťových institucí,
tj. muzeí, galerií (muzeí výtvarného umění) a knihoven. Využití kulturního
dědictví je samozřejmě limitováno jeho stavem. Na venkově jsou
památkové objekty často centrem tzv. živé kultury, která je pro kulturní
život obyvatel velmi důležitá.
V rámci tohoto je zapotřebí:
• posilovat ochranu a rozvoj kulturního dědictví
• podporovat regionální tradice, řemesla

E. Zefektivnění
řešení a řízení
rizik a katastrof

Dopad realizace aktivit vedoucích k naplnění této potřeby povede ke
zlepšení stavu kulturních památek, image regionu, spokojenosti občanů i
návštěvníků těchto památek.
V současné době jsou pro integrovaný záchranný systém a krizové řízení
největším problémem globální změny a nová rizika a hrozby. Jak uvádí
Zpráva o ČR 2019, v oblasti přizpůsobování se změně klimatu a prevence
rizik chybí v ČR patřičná opatření, pokud jde o vhodnou prevenci,
připravenost a odolnost vůči katastrofám.
V rámci tohoto je zapotřebí:
• modernizovat stanice a vybavení základních složek IZS

Ekonomika a
hodnotný lidský
kapitál

Dopad aktivit vázaných na naplnění těchto potřeb povede ke zvýšení zásahu
při řešení a řízení rizik a katastrof.
Rozvinutá a konkurenceschopná ekonomika je pro stabilizaci a rozvoj celého
území zásadní. Význam je kladen na síťování jednotlivých ekonomických
subjektů. Důležitým předpokladem je podpora zemědělců a lesníků a dále
zejména malých a středních podniků.

A. Rozvoj
podnikatelské
infrastruktury

Dlouhodobým problémem území MAS Český les je málo rozvinuté
podnikatelské prostředí a téměř neexistence výzkumu a vývoje.
V rámci tohoto je zapotřebí:
• připravovat plochy pro podnikání a revitalizovat a rehabilitovat
brownfieldy pro podnikatelské prostředí
• podpora lokální ekonomiky
• podporovat
spolupráci
univerzit,
regionálních
škol
a
podnikatelského a veřejného sektoru
• rozvíjet inovace, automatizace, robotizace
• rozvíjet podnikatelské inkubátory v souvislosti s inovacemi.

B. Podpora
podnikatelských
aktivit (vč.
zemědělských a
lesnických)

Území MAS Český les se vyznačuje velmi nízkým počtem mikropodniků a
malých a středních podniků. V dnešní době je kladen velký důraz na podporu
podnikání zejména samotných podnikatelů, mikropodniků a malých a
středních inovativních firem (vč. zemědělských).
V rámci tohoto je zapotřebí:
• podporovat vznik a rozvoj sociálních podniků
• podporovat zakládání a rozvoj mikropodniků, malých a středních
podniků a diverzifikaci činností zemědělských subjektů
• rozvíjet a modernizovat zemědělství
• podporovat lesnictví
• rozšiřovat a podporovat nabídku místních produktů
• rozvíjet poradenská centra pro začínající podnikatele

C. Zaměstnanost a
další vzdělávání a
jeho relevance
pro potřeby trhu
práce

I přesto, že se území MAS Český les vyznačuje poměrně nízkou
nezaměstnaností, místní aktéři i veřejnost považují řešení nezaměstnanosti
za prioritu, zvláště s ohledem na skupiny znevýhodněné na trhu práce.
Podpora podnikatelského prostředí tak musí probíhat i formou podpory
zaměstnanosti a vzdělanosti. Z analýzy vzešel především nedostatek
kvalifikované pracovní síly a podprůměrná vzdělanost obyvatelstva.
V rámci tohoto je zapotřebí:
• podporovat zaměstnanost a další vzdělávání
• zlepšit spolupráci zaměstnavatelů, veřejného sektoru a škol
• podpora zaměstnanosti ohrožených skupin

Dopravní a
technická
infrastruktura
A. Rozvoj a zlepšení
dopravní
infrastruktury a
zkvalitnění
dopravní
obslužnosti

Naplnění této rozvojové potřeby povede k ekonomickému a sociálnímu
rozvoje území MAS Český les.
Na území MAS Český les je katastrofální především technický stav většiny
komunikací. Tím je značně limitováno kvalitní napojení na síť TEN-T.
Napojení na síť TEN-T propojuje území MAS Český les s Německem. Co se
týče dopravní dostupnosti, z analýzy vyplývá, že na území MAS Český les je
většina spojů soustředěna do ranních a odpoledních hodin a slouží pro

dopravu lidí do zaměstnání a škol a zpět. O sobotách a nedělích je provoz
značně omezen. Velmi špatnou dopravní dostupnost (malý počet
autobusových linek) vykazují zejména malá sídla. Dalším problémem pro
území MAS Český les je nedostatečná infrastruktura pro udržitelnou
dopravu.
V rámci tohoto je zapotřebí:
• modernizovat a rekonstruovat silnice
• zajistit dopravní obslužnost a bezpečnost s využitím udržitelných
forem dopravy
• lépe koordinovat dopravu v regionu
• rozvíjet kombinované způsoby dopravy
B. Dobudování
technické
infrastruktury

Na území MAS Český les doposud není dobudovaná kvalitní a moderní
technická infrastruktura, což má za následek nepříznivý vliv na obyvatelstvo
a životní prostředí. Území MAS Český les má poměrně čisté ovzduší. Jedinou
znečišťující látkou, která vykazuje vysoké hodnoty, je benzo(a)pyren. Jeho
zdrojem je bezesporu vysoký podíl vytápění na tuhá paliva v lokálních
topeništích.
V rámci tohoto je zapotřebí:
• zajistit efektivní likvidaci odpadních vod
• podporovat plynofikaci a přechod na ekologické způsoby vytápění
• zabezpečit zásobování pitnou vodou
• zavádět a rekonstruovat veřejné vodovody
• zvětšit pokrytí vysokorychlostním přístupem k internetu
• zavádět SMART Village

Životní prostředí

A. Zlepšování
kvality životního
prostředí a
zvýšení
biodiverzity

Pro spokojený a plnohodnotný život obyvatel MAS Český les je velmi
důležité kvalitní životní prostředí. Právo na příznivé životní prostředí je s
každým člověkem bytostně spjato. Jsme ovlivněni tím, kde a jak žijeme.
Jedním z hlavních cílů rozvoje území MAS Český les je tedy ochrana a
zajištění kvalitního prostředí pro život obyvatel, podpora efektivního
využívání zdrojů, eliminace negativních dopadů lidské činnosti na životní
prostředí a zmírňování dopadů změny klimatu.
Území MAS Český les je charakteristické poměrně vysokou kvalitou
životního prostředí. I tak jsou ale některé jeho složky v nevyhovujícím stavu.
V rámci tohoto je zapotřebí:
• při obnově lesa zvyšovat podíl stanovištně původních dřevin
• regulovat a eliminovat výskyt invazních druhů rostlin
• zajišťovat ochranu lesních ekosystémů, zlepšovat jejich stav a jejich
udržitelné rekreační využití
• revitalizovat a renaturovat vodní ekosystémy
• zvyšovat retenční schopnost krajiny
• zavádět přírodě blízká protipovodňová opatření

•
•
•
•

zavádět komplexní pozemkové úpravy
realizovat protierozní opatření a zpomalit povrchový odtoku vody
zkvalitnit veřejné prostory
podporovat zelenou a modrou infrastrukturu (zeleň-voda)

B. Zefektivnění
odpadového
hospodářství a
odstranění
ekologických
rizik

Hlavním problémem pro obce MAS Český les je doposud vysoké skládkování
a nedostatečné materiálové a energetické využití odpadů. Stávající způsob
života vede k velké produkci odpadů.

C. Zvýšení
energetických
úspor a vyšší
využívání
obnovitelných
zdrojů energie

Obnovitelné zdroje energie nejsou na území MAS Český les plně využívané.

Cestovní ruch

Ve stabilizovaných a periferních oblastech může cestovní ruch iniciovat
hospodářský rozvoj. Z pohledu regionální politiky je toto odvětví, vedle
dalších efektů, právě v těchto oblastech důležitým generátorem pracovních
příležitostí. Z pohledu regionálního rozvoje jsou důležitým specifikem
cestovního ruchu silnější vnitroregionální vazby aktérů, jež vedou k
relativně nižším únikům finančních prostředků z regionu.
Problémem území MAS Český les je nedostatečná nabídka ubytovacích i
stravovacích zařízení v menších a méně atraktivních obcích. Rozsah i
struktura ubytovacích a stravovacích služeb v území MAS je pro další rozvoj
cestovního ruchu nedostatečná. Ubytovací kapacity nejsou vyhovující,
neodpovídají poptávce a je třeba počítat s rozšířením nabídky. Obecně
můžeme říci, že nabídka doplňkových služeb cestovního ruchu na území
MAS Český les je v porovnání s jinými turistickými destinacemi nedostačující
a nízká.

A. Zkvalitnění
základní a
doplňkové
infrastruktury
cestovního ruchu

V rámci tohoto je zapotřebí:
• Zefektivnit nakládání s odpady, eliminovat vzniku odpadů.
• Zmenšovat produkci odpadů, podporovat bezodpadová a
bezobalová řešení.
• Využívat odpady
• Zlepšit informovanost, osvětu a spolupráce aktérů v oblasti
nakládání s odpady.
• Likvidovat staré ekologické zátěže a staré skládky

V rámci tohoto je zapotřebí:
• snižovat energetickou náročnost budov
• zvýšit využívání obnovitelných zdrojů energie
• zavádění komunitní energetiky

V rámci tohoto je zapotřebí:
• zvýšit spolupráci informačních center
• rozšířit nabídku ubytovacích a stravovacích zařízení
• rozvíjet doprovodné služby cestovního ruchu

B. Propagace
atraktivit a
produktů CR a
vznik nových

Nedostatečné či zcela chybějící povědomí o existenci či aktuální nabídce je
základní bariérou pro celou řadu potenciálních návštěvníků. Vhodná
koordinace a propagace je tedy pro cestovní ruch nepostradatelná. Území
MAS Český les se s tímto problémem potýká již delší dobu.
V rámci tohoto je zapotřebí:
• zefektivnit prezentace atraktivit a infrastruktury CR

C. Koncepčně
vedený cestovní
ruch

Koncepčně vedený cestovní ruch doposud na území MAS Český les chybí.
V rámci tohoto je zapotřebí:
• zavádět destinační management
• rozvíjet spolupráci na principu metody LEADER
Dopadem realizace výše zmíněných aktivit bude zvýšení návštěvnosti území
a tím ekonomický růst a zvýšení zaměstnanosti.

