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1. Obyvatelstvo
Sídelní struktura území, na kterém působí Místní akční skupina Pošumaví je charakteristická
velkým podílem menších obcí (tj. obcí do 200 obyvatel a obcí 200 – 499 obyvatel). V celém
území tedy převládá venkovské obyvatelstvo nad městským. Více než 2 000 obyvatel mají pouze
tři města se statutem ORP Klatovy, Horažďovice a Sušice která jsou přirozenými centry celého
území a pro obyvatele okolních obcí zajišťují základní standard občanské vybavenosti. Dalším
přirozeným centrem je v západní části území město Kdyně, které jako jediné vedle tří výše
zmiňovaných měst má více než 5000 obyvatel. Ostatní města ve sledovaném regionu nepřesahují
počtem obyvatel 2000. Nad 1000 obyvatel mají pouze města Švihov, Kasejovice, Měčín,
Plánice, Nalžovské Hory, Hartmanice, dále městys Kolinec a obec Hrádek. Zde je ještě nutné
připomenout, že tato města a obce se mnohdy skládají z velkého počtu menších místních částí,
takže se jedná o převážně venkovské oblasti. Problémem sídelní struktury větší části řešeného
území není samotná velikostní skladba obcí, ale především rozdrobenost osídlení, což se spolu s
problematickou dopravní dostupností negativně podepisuje na rozvojových možnostech
zájmového prostoru.
Tab.: Počet obyvatel 2014−2019 MAS Pošumaví celkem
MAS
Pošumaví

2014
celkem

2014 z
2015
toho
celkem
žen

2015 z
2016
toho
celkem
žen

2016 z
2017
toho
celkem
žen

2017 z
2018
toho
celkem
žen

2018 z
2019
toho
celkem
žen

2019 z
toho
žen

Celkem
MAS
Pošumaví

84 262

42 804

42 644

42510

42 380

42 375

42 429

84 099

83 952

83 885

83 938

84 065

Zdroj: ČSÚ
Tab.: Věkové složení 2014−2019 Místní akční skupina Pošumaví celkem

Celkem
MAS
Pošumaví

2014
obyvatelé
ve věku
0–14 let
celkem

2019
obyvatelé
ve věku
0–14 let
celkem

2014
obyvatelé
ve
věku
15–64 let
celkem

2019
obyvatelé
ve
věku
15–64 let
celkem

2014
obyvatelé
ve věku 65
a více let
celkem

2019
obyvatelé
ve věku 65
a více let
celkem

obyvatelé
ve věku 0–
14
let
celkem + 2019
a
2014

obyvatelé
ve
věku
15–64 let
celkem + 2019
a
2014

obyvatelé
ve věku 65
a více let
celkem
2019
a
2014

12 217

12 401

55 494

52 996

16 551

18 668

184

-2 498

2 117

Z hlediska rozvoje sledovaného území (a celkově z hlediska fungování celé společnosti) je
důležitá především věková struktura obyvatelstva. Z výše uvedené tabulky vyplývá nejvyšší
zastoupení v kategorii 15-64 let.
Do budoucna lze i nadále očekávat nárůst počtu seniorů (ekonomicky neaktivní složky), a to v
důsledku přesunu početně silných poválečných ročníků do důchodového věku. Velmi silnou
věkovou skupinu představují i dnešní obyvatelé ve věku okolo 45 let, což souvisí hlavně s
porodním boomem na konci sedmdesátých let. V tabulkách se ukazuje, že v rámci územní
působnosti Místní akční skupiny Pošumaví dochází k poklesu osob v produktivním věku.
Vzhledem k tomu, že celkové počty obyvatel se výrazně nemění, ukazuje tato skutečnost jak na
stárnutí populace, tak na odchod mladších ročníků ze sledovaného území. Tito obyvatelé jsou
leckde nahrazováni seniory, kteří se rozhodli v této fázi života využít relativně čistého a klidného
prostředí Pošumaví a mnohdy se stěhují do svých původních rekreačních objektů.
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Nesmíme ale zapomínat i na fakt, že hlavně mezi velmi mladou generací v posledních letech
významně stoupá trend zdravého životního stylu a udržitelného rozvoje společnosti. Z tohoto
důvodu stále více mladých lidí hledá pro svou rodinu bydlení na venkově za vidinou zdravějšího
životního prostředí a možného pěstování vlastních plodin.

Analýza SWOT
Silné stránky
Území a obyvatelstvo


vykazuje shodné charakteristiky a řeší totožné problémy venkovských oblastí a vzniklo
dobrovolně přirozeným způsobem zdola – nahoru

Slabé stránky
Území a obyvatelstvo


oblast patří k nejřidčeji zalidněným oblastem České republiky, protože průměrná hustota
osídlení je 58 obyvatel/km
velký podíl menších obcí (tj. obcí do 200 obyvatel a obcí 200 – 499 obyvatel)
zhoršující se věková struktura, stárnutí populace, zejména v produktivním věku
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Příležitosti
Území











a

obyvatelstvo

tři města se statutem ORP Klatovy, Horažďovice a Sušice jsou přirozenými centry celého
území, pro své obyvatele i okolní obce mohou zajišťovat základní standard občanské
vybavenosti
obce mají zájem řešit problém zdravotně postižených osob zřizováním pobytových
služeb, včetně sociálního poradenství a to i v rámci meziobecní spolupráce
ve vytvořených sociálních podnicích zaměřených na podnikání v oblastech, které mají
charakter služeb v dané oblasti chybějících, je možné zaměstnat znevýhodněné skupiny
obyvatel, jako jsou osoby se zdravotním postižením, matky na rodičovské dovolené nebo
zajistit zkrácené pracovní úvazky např. pro pečující osoby
využitím dopravních prostředků např. kolo/autobusová doprava/vlak lze zejména v
příměstských oblastech snížit nadměrnou automobilovou dopravu
podporou uchování kulturního a historického dědictví našich předků zvyšovat
návštěvnost na nejvýznamnějších kulturních památkách v území MAS Pošumaví a zároveň
tím zlepšovat místní prostředí pro trvale žijící obyvatelstvo
možnost rozvíjet venkovský turistický ruch, agroturistiku a úsek malokapacitních
ubytovacích a stravovacích zařízení podporou drobného podnikání
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Ohrožení
Území a obyvatelstvo






rozdrobenost osídlení se spolu s problematickou dopravní dostupností negativně
podepisuje na rozvojových možnostech zájmového prostoru
nedostatek finančních prostředků pro předfinancování některých aktivit dobrovolných
spolků
nedostatek dětí zejména v malých obcích ohrožuje existenci škol
vysoká cena nemovitostí
příliš složitá byrokracie a s ní spojená velká finanční zátěž v rozvoji drobného podnikání
na venkově, která má vliv na větší nezaměstnanost a zároveň nepřeje rozvoji a pestrosti
nabízených služeb ve venkovských oblastech. Toto zároveň nutí obyvatele hledat pracovní
příležitosti ve velkých městech či obcích, malá sídla se vylidňují.

Analýza problémů a potřeb
Území a obyvatelstvo
Z analýzy území vyplývají následující problémy, které jsou z hlediska dalšího rozvoje velmi
významné.
Analýza problémů:
 velký počet malých sídel – přes 400 vesnic a osad, obtížně se získávají finanční
prostředky na nutnou infrastrukturu
 roztroušená sídelní struktura s převahou malých obcí do 500 obyvatel
 významné regionální nerovnosti vyplývají z rozdílů v ekonomické struktuře
 klesající počet obyvatel v rámci celé Místní akční skupiny Pošumaví
 pokles obyvatel ve městech Klatovy, Sušice a Horažďovice (ORP)
 zhoršující se věková struktura, stárnutí populace, zejména úbytek obyvatel
v produktivním věku
Analýza potřeb:







rekonstrukcí a výstavbou bytů a tvorbou funkčních služeb v regionu
stabilizovat obyvatele.
využíváním a rekonstrukcí prázdných a neobydlených staveb v intravilánech
obcí omezit novou výstavbu na orné půdě, zároveň tím v obcích zatraktivnit
stávající prostředí (brownfield)
podporovat malé a střední podnikání diverzifikací aktivit pro tvorbu nových
pracovních míst, a tak přispívat ke stabilizaci obyvatel
provádět osvětovou činnost pro veřejnost a podnikatele v rámci udržitelného
rozvoje regionu
realizací zelenomodré infrastruktury využít srážkovou vodu např. pro závlahu
zeleně, tím zamezit přetížení kanalizační sítě a zároveň zvýšit atraktivnost
veřejných prostranství v sídlech
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2. Život v obcích
Spolky
Ve většině měst a obcí na území působnosti Místní akční skupiny Pošumaví funguje spolkový
život. Tradičními nositeli tohoto života jsou ve většině sídel dobrovolní hasiči
a myslivci. Tato dvě zájmová sdružení nemají ani ve většině organizací problém s průběžným
omlazováním členské základny. Častými překážkami především u Sboru dobrovolných hasičů
jsou údržby a opravy objektů hasičáren a jejich vybavení. Velkým problémem je pak mnohdy
havarijní stav venkovních požárních nádrží, z toho některé od doby jejich vzniku (často z dob
minulého režimu) nebyly vůbec výrazně rekonstruovány. Tyto nádrže ale většinou slouží i jako
rezervoáry vody pro složky HZS.
Další tradiční organizace na venkově, jako jsou zahrádkáři, chovatelé, včelaři a další, již mnohdy
konstatují, že jim členská základna stárne. Mimo tyto tradiční spolky se na venkově stále častěji
objevují nově zakládaná sdružení na podporu konkrétních akcí nebo záchranu historických či
jiných objektů. V rámci Místní akční skupiny Pošumaví působí takových sdružení několik.
Zabývají se např. regionální historií, rekonstrukcí klatovských katakomb a doprovodným
kulturním programem, modelářskou činností, podporou cestovního ruchu nebo i provozováním
turistické infrastruktury a environmentálním zaměřením své činnosti. Další se zabývají
vzděláváním a osvětou, a to ať profesní nebo všeobecnou. V posledních letech dochází k obnově
i spolků divadelních. Spolky ve většině případů spolupracují s místními samosprávami, které
v rámci možností i přispívají na jejich činnost nebo s nimi pořádají společné akce.
Důležité zastoupení mají v území i různá sportovní sdružení, která působí především ve větších
obcích a městech. Z toho plyne, že kulturní a sportovní vybavenost a aktivity a infrastruktura pro
kulturní a společenské akce je v území MAS Pošumaví nerovnoměrně zastoupena. Nejvíce
zařízení se pochopitelně nachází ve větších městech – Klatovy, Sušice, Horažďovice. Malé obce
nedisponují tak kvalitními zařízeními, která podporují kulturní a společenské vyžití ve
venkovských oblastech MAS Pošumaví.
V mnoha malých obcích jsou budována menší kulturní centra (např. obecní klubovny či
společenské místnosti), která slouží celému spektru místního společenského života. To záleží
většinou na zájmu místních obyvatel a jejich aktivitě.
Ve větších sídlech jsou obcemi vlastněny a provozovány kulturní domy, které mají spádovost i
pro širší okolí. Tradičně jsou v území zastoupeny ve velkém počtu venkovské hostince se sálem
a dalším zázemím pro obecní knihovny či místní spolky. V posledních letech je ale v malých
obcích nesmírně obtížné udržet jejich provoz. Snižující se kvalita provozovatelů v kombinaci
s nízkou návštěvností zařízení nahrává k uzavření těchto provozoven. Aby vůbec malé obce
udržely alespoň nějaký kulturní život, mnohdy taková zařízení dotují ze svého rozpočtu nebo je
přímo provozují. Pokud se toto nepodaří, budovy zůstávají prázdné a zatěžují obecní rozpočet.
Těžko se pak hledá možnost jejich dalšího využití.
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Analýza SWOT
Silné stránky
Život v obcích









ve většině měst a obcí na území působnosti Místní akční skupiny Pošumaví funguje
poměrně silná síť spolkového života
spolky jsou významným partnerem obcí při pořádání celé řady akcí
pro novou výstavbu RD jsou připravovány rozsáhlejší plochy téměř v každé obci nad 500
obyvatel, včetně dopravní a technické infrastruktury
stabilní struktura sociálních služeb na území MAS Pošumaví zajišťovaná prací
neziskových organizací, církevními organizacemi, městem, organizacemi zřizovanými
městem a fyzickou osobou
na území MAS je dostatečná síť zdravotnických zařízení
v oblasti zdravotní péče výstavbou nové nemocnice v Klatovech došlo k významné
modernizaci zdravotnického zařízení regionu
síť předškolního, základního a střední školství má potřebnou strukturu, kladem je
možnost vysokoškolského vzdělávání v Klatovech

Slabé stránky
Život v obcích
















velkým problémem je nedostupnost pobytových služeb se sociální a zdravotní péčí
v obcích
absence programů pro rodiny se zdravotně postiženými dětmi (+ kontakty s ostatními
rodinami), chybí stacionáře pro starší děti se zdravotním postižením (nad 7 let) a
návaznost na ranou péči
nedostatek terénních a ambulantních služeb zejména v periferních územích MAS
Pošumaví a chybí služby na úseku sociální rehabilitace
v této souvislosti chybí sociální poradenství, nízkoprahové služby a prorodinná opatření
na nízké úrovni je bezpečnost osob v některých obcích a městech, kde chybí řešení
bezbariérovosti stavbou chodníků, přechodů a zvukovým zařízením pro osoby se
sníženou orientací
neuspokojivá nabídka pracovních příležitostí pro znevýhodněné skupiny obyvatel jako
jsou osoby se zdravotním postižením, nebo zkrácené pracovní úvazky pro pečující osoby,
matky na rodičovské dovolené
chybí zejména zařízení pro zájmovou činnost, sportovní a volnočasové aktivity, kulturní
zařízení pro setkávání obyvatel a nedostává se prostředků na jejich údržbu
sporadická nová výstavba v nejmenších vesnicích a osadách s výjimkou okolí Klatov. V
některých malých obcích je stavebních pozemků minimum nebo nejsou vůbec, na druhou
stranu se zde nachází velký počet stávajících prázdných hospodářských budov a domů.
nabídka míst na středních školách v regionu převyšuje v některých oborech poptávku a
na druhé straně chybí zájemci o učňovské obory
nedostatečná kapacita některých škol, nevyhovující jsou např. tělocvičny a venkovní
prostory, školní zahrady nejsou uzpůsobené pro výuku a vzdělávání dětí
stárnutí populace a odchod mladších ročníků ze sledovaného území
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zahrádkáři, chovatelé, včelaři a další konstatují, že jim členská základna stárne a mladá
generace nemá zájem se zapojit
síť spolků a dalších NNO na venkově je nerovnoměrně zastoupená zvláště v periferních
částech území MAS Pošumaví
nedostatečná péče o místní památky, hřbitovy, kostely a veřejná prostranství, která
vytváří přitažlivost pro život obyvatel na venkově, zde je mnohdy problém vlastnictví
sakrálních staveb a veřejných ploch, které nenáleží obci
ztížený rozvoj drobného podnikání na venkově vlivem tlaku vládních institucí tvorbou
nových povinností pro drobné živnostníky, zvyšováním úředních a finančních požadavků
na drobné provozovny obchodů, hostinců a služeb

Příležitosti
Život v obcích



zařízení pro zájmovou činnost, na sportovní a volnočasové aktivity, kulturní zařízení pro
setkávání obyvatel zvyšuje zájem lidí o bydlení na venkově
nákupem, výstavbou nebo rekonstrukcí stávajících zařízení pro sociální služby se zlepší
zázemí pro poskytování sociálních služeb

Ohrožení
Život v obcích





chybí finanční prostředky na využití potenciálně vhodných prostor a na provozování
domovů pro seniory v menších sídelních celcích
služby nejsou rovnoměrně rozmístěny po celém území a výskyt těchto služeb je zejména
v periferních částech území nedostatečný
chybí koncepčnější přístup k řešení sociálně vyloučených osob, včetně protidrogové
prevence
nedostatečné finanční prostředky způsobují nevyhovující stav některých škol

Analýza problémů a potřeb
Život v obcích
Spolkový život je z hlediska přitažlivost obcí velmi důležitý, protože dává obyvatelům možnost
zapojit se do dění v obcích a vytváří pocit sounáležitosti. Ve většině měst a obcí na území
působnosti Místní akční skupiny Pošumaví funguje spolkový život na rozdílné úrovni. Jsou
občané, kteří se díky svým zájmům (koníčky, sport, zdravý životní styl atd.) rozhodli žít v daném
místě a aktivně se podílet na spolkovém a společenském životě. V důsledku pandemické situace
COVID-19, bude ale pravděpodobně i nadále spolkový život v následujícím období silně
ovlivněn.
Analýza problémů:

je sice poměrně hustá síť spolků a dalších NNO na venkově, ale je poměrně
nerovnoměrně zastoupena zvláště v periferních částech území MAS Pošumaví

spolky jsou významným partnerem obcí při pořádání celé řady akcí a naopak
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sbory dobrovolných hasičů mají často problémy s údržbou budov a technickým
vybavením, požární nádrže bývají v havarijním stavu
některé tradiční spolky mají problém s generační obměnou − nezájmem mladých lidí o
činnost
existuje nekoordinovanost v pořádání akcí v rámci Místní akční skupiny Pošumaví,
kalendář akcí by pomohl ještě zvýšit jejich návštěvnost, mnohdy dochází k jejich kumulaci
v jednom termínu
v některých obcích chybí zařízení na volnočasové aktivity, také pak prostředky na
rekonstrukci, obnovu a rozvoj těch stávajících
chybí podpora drobného podnikání na venkově
chybí podpora a osvěta v rámci cestovního ruchu a udržitelného rozvoje území a tím je
znemožněn příliv obyvatel nabízející své služby v místě bydliště

Analýza potřeb:
Z hlediska potřeb se pak jedná o podporu spolkového života podporou

výstavby, rekonstrukce a vybavení komunitních center pro zájmovou činnost

výstavby a rekonstrukce staveb a technického vybavení sborů dobrovolných hasičů pro
ochranu obyvatel

rekonstrukce požárních nádrží plnící zároveň funkci estetickou, rekreační a
environmentální

výstavby a rekonstrukce víceúčelových hřišť, dětských hřišť a sportovních zařízení

opravy sportovních zařízení a doplňování o nová sportoviště a jejich vybavení

výstavby a rekonstrukce kulturně společenských center

technické vybavení na pořádání společenských akcí se sice zlepšuje (festivalové stany,
stánky, podia, apod.), ale stále není plně pokryto

potřeba zajištění pomoci při předfinancování některých aktivit dobrovolných spolků
u projektů s následným financováním

důležitá je podpora drobného podnikání ze strany státu a úřadů odlehčením příliš
zatěžujících požadavků a tím vzniklé finanční a administrativní zátěže při rozjezdu
podnikání

zatraktivnění veřejných prostranství budováním zelenomodré infrastruktury, udržitelného
rozvoje a zdravého prostředí

3. Nezaměstnanost
Nezaměstnanost postihuje pravidla více venkovské oblasti (mimo místa strukturálních změn jako
např. Ústecko či Ostravsko), a je to zesilováno i rozlehlostí území a velkou vzdáleností do
center. V rámci jednání o problému byla uskutečněna panelová diskuze s pracovníky
Kontaktního pracoviště v Klatovech (KoP v Klatovech), které je řízeno Úřadem práce České
republiky – krajské pobočky v Plzni. Vzniklo transformací k 1. 4. 2011 z Úřadu práce
v Klatovech, který byl zřízen 17. září 1990. Dne 1. června 1991 bylo otevřeno Dislokované
pracoviště v Sušici a dne 1. ledna 1994 v Horažďovicích. Od 1. dubna 2004 se stala součástí
úřadu práce také státní sociální podpora a od 1. ledna 2012 dále přešla agenda hmotné nouze,
která dosud spadala pod městské úřady.
Dominantním centrem z hlediska zaměstnanosti jsou Klatovy (potravinářský, textilní,
strojírenský a zpracovatelský průmysl, výroba optiky), které jsou i regionálním centrem veřejné
autobusové dopravy. Největšími zaměstnavateli jsou zde Klatovská nemocnice, Drůbežářský
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závod Klatovy, a.s., Klatovské rybářství, a.s., Pekárny a cukrárny Klatovy, a.s., Mlékárna
Klatovy, a.s. (potravinářství), RODENSTOCK, s.r.o. (optika).
Další významná centra zaměstnanosti představují Kdyně (ElitexMachinery, s.r.o. – strojírenství,
Kdynium, a. s. - závody přesného lití) a Horažďovice (Lyckebyamylex, a.s. − výroba škrobu,
Pfeifer Holz s.r.o., Bohemia Sport, s.r.o. − výroba sportovních potřeb, Atrium, s.r.o. –
dřevostavby Horažďovice, Hasit – Šumavské vápenice a omítkárny, s.r.o.).
V Sušici patří mezi největší zaměstnavatele Západočeské konzumní družstvo.
Problémem je nízké uplatnění kvalifikovaných pracovních sil na území MAS Pošumaví a jejich
odchod mimo území MAS Pošumaví.
Vývoj míry nezaměstnanosti v okrese Klatovy v období 2004 – 2013 představuje zhoršení
příležitosti získání zaměstnání po nástupu hospodářské krize po roce 2008. Jak ale vyplývá z
grafu č. 2, od roku 2014 se situace v zaměstnanosti postupně zlepšovala, nejnižší
nezaměstnanosti bylo dosaženo v letech 2017 - 2019. Rok 2020 byl již poznamenán
coronavirovou krizí a vyhlášenými nouzovými stavy. To mělo za následek postupné zvyšování
nezaměstnanosti. Tento neblahý trend se bude projevovat ještě v následných letech, rok 2021
bude zasažen mnohem více, jak lze usuzovat z předpokladů vývinu situace na začátku roku
2021.

Graf: Vývoj míry nezaměstnanosti v okrese Klatovy v období 2014 – 2020 (vždy k 31. 12.
daného roku)

Zdroj: Portál MPSV, dostupné z WWW:
https://data.mpsv.cz/web/data/vizualizace15 (vlastní zpracování)
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Graf: Uchazeči z hlediska délky nezaměstnanosti na ÚP v Klatovech (k 31. 12. 2019)

Zdroj: Portál ČSŮ, veřejná databáze, dostupné z WWW:
https://vdb.czso.cz/vdbvo2/faces/cs/ (vlastní zpracování)

Podle Zpráv o situaci na krajském trhu práce, vydávaných Úřadem práce České republiky,
krajskou pobočkou v Plzni, se jeví již od roku 2013 v podstatě do současnosti nejvíce
problémovým regionem Plánicko, které je na území působnosti Místní akční skupiny Pošumaví.
Zde jsou nabízeny pouze sezonní pracovní příležitosti jako je práce v lese, činnost v rekreační
oblasti Hnačovska, v oblasti kamenolomů podniká firma HERKU a v oblasti montáže kabelů
firma Wolfle s.r.o. v Zavlekově. Stejně jako jinde je i zde velmi řídká dopravní síť, navíc pouze
autobusová doprava. S ohledem na charakter regionu (zemědělství, jednoduchá malovýroba,
spíše dojíždění do větších center) je zde velmi malá nabídka volných pracovních míst.
K tomu se připojuje i neuspokojivá nabídka pracovních příležitostí pro znevýhodněné skupiny
obyvatel jako jsou osoby se zdravotním postižením nebo zkrácené pracovní úvazky pro pečující
osoby, matky na rodičovské dovolené. Jedním z možných řešení je vytvořit sociální podnik,
který bude zaměřený na podnikání v oblastech, které mají charakter služeb, které v dané oblasti
chybí.
Jak je již uvedeno výše, v průběhu let 2017-2019 se situace změnila k lepšímu a nejen že klesá
značně nezaměstnanost, ale je poměrně velká nabídka volných míst. Nabídka volných
pracovních míst v regionu je stále vysoká a i přes určitý nárůst nezaměstnanosti. V oblasti je
zřejmé, že procento nezaměstnanosti je nižší než krajský průměr. Proto na základě této diskuze
bylo dohodnuto, že opatření MAS v Pošumaví nebudou zaměřena na tuto problematiku, kterou
plně pokrývá Kontaktní pracoviště Úřadu práce, který má spuštěno na podporu zaměstnanosti
mnoho projektů.

Analýza SWOT
Ekonomika




do regionu přicházejí nové firmy, často ze zahraničí a přinášejí nová pracovní místa
potenciálně nejvýznamnějším odvětvím ekonomiky hodnoceného území MAS Pošumaví
se do budoucna stále jeví cestovní ruch
podporou drobného a malého podnikání na venkově vytváří nová pracovní místa
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Slabé stránky
Ekonomika










po ukončení činnosti či výrazném omezení produkce v důsledku špatné privatizace
velkých a regionálně významných podnikatelských subjektů, skončila řada podniků
ve venkovském prostoru, zejména ve větších obcích chybí větší zastoupení drobného a
malého podnikání, chybí rozrůzněná nabídka služeb
dlouhodobě špatný technický stav komunikací II. a III. třídy a místních komunikací,
chybí obchvaty měst a obcí
absence kapacitních silničních nebo železničních spojení ztěžuje získávání potřebných
investory pro větší investice podnikatelského sektoru
ve většině turisticky atraktivních lokalit však stále chybí základní turistická infrastruktura
a doprovodné služby pro turisty
není plně využitý vysoký potenciál cestovního ruchu v Pošumaví, je celkově nižší
obsazenost zařízení cestovního ruchu (ve srovnání se Šumavou)
většina subjektů nemá svou propagaci zaměřenou na konkrétní cílovou skupinu (segment
na trhu), aplikují tzv. masový marketing
nedostatečná síť cyklostezek je nahrazována jen značenými cyklotrasami
vzhledem k nízkému zájmu mladých lidí se začíná projevovat nedostatek určitých
řemeslných profesí (instalatéři, stavební řemesla, apod.)

Příležitosti
Ekonomika



rozvojem pracovních příležitostí diverzifikací podnikatelských aktivit malého a středního
podnikání mimo velká centra v obcích napomoci stabilizovat obyvatele
v území se začínají objevovat také restaurace zaměřené na místní gastronomické
speciality a tradiční regionální jídla s využitím místní zemědělské produkce

Ohrožení
Ekonomika



nízká kapacita i potřebná kvalita služeb v periferních částech území
nové zahraniční firmy sice přinášejí nová pracovní místa, ale s rizikem přenesení jejich
činnosti jinam

Analýza problémů a potřeb
Nezaměstnanost na území MAS Pošumaví
Současný trend nezaměstnanost je velmi pozitivní a nepředstavuje větší problémy v území
MAS Pošumaví.
Analýza problémů:
 vzhledem k rozlehlosti a venkovskému charakteru na většině území MAS je míra
nezaměstnanosti kolísající
 nízká míra uplatnění kvalifikované pracovní síly způsobuje migraci mimo území
působnosti MAS
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naopak se začíná projevovat nedostatek určitých řemeslných profesí (instalatéři, stavební
řemesla, apod.)
aktuální nezaměstnanost je na velmi nízké úrovni
neuspokojivá nabídka pracovních příležitostí pro znevýhodněné skupiny obyvatel jako
jsou osoby se zdravotním postižením nebo nedostatek zkrácených pracovních úvazků pro
pečující osoby, matky na rodičovské dovolené.

Analýza potřeb:
 rekvalifikacemi a odborným vzděláváním řešit problémy nedostatku některých
řemeslných profesí
 jedním z možných řešení tvorby pracovních míst pro znevýhodněné skupiny obyvatel
jako jsou osoby se zdravotním postižením nebo se zkrácenými pracovními úvazky pro
pečující osoby či matky na rodičovské dovolené je vytvořit sociální podnik zaměřený na
podnikání v oblastech, které mají charakter služeb v dané oblasti chybějících

4. Sociální oblast
Sociální služby na území MAS Pošumaví jsou zajišťovány neziskovými organizacemi,
církevními organizacemi, městy a obcemi, organizacemi zřizovanými městy a fyzickou osobou.
Vedle toho jsou rovněž využívány i služby okolních regionů s vazbou na Plzeň. Některé obce
území rovněž podporují sociální služby a zřizují pro ně potřebné zázemí.
Většina poskytovaných sociálních služeb se nachází ve městě Klatovy. Bohužel nejsou služby
rovnoměrně rozmístěny po celém území. Výskyt těchto služeb je zejména v periferních částech
území nedostatečný. Na to samozřejmě navazují problémy s dopravou, kdy klienti musí za
těmito službami dojíždět i několik desítek kilometrů.
V odlehlých částech území chybí například služba odborného sociálního poradenství (pracovně
právní problematika, oddlužení, ochrana spotřebitelů apod.), ideálně v terénní formě, tj. tak, aby
byla klientům snadno dostupná. Chybí také odborné sociální poradenství zaměřené na cizince
(problematika související s pobytem na území ČR, např. zdravotní pojištění, trvalý pobyt,
bydlení, lékařská péče apod.).
Otázkou je, zda by ve zmíněném území nenašly své uplatnění také další služby preventivního
charakteru, jako jsou např. sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi, nízkoprahová zařízení
pro děti a mládež či krizová pomoc.
V oblasti Klatovska se služby zaměřují převážně na 3 skupiny uživatelů. Jsou to služby pro děti,
mládež a rodiny s dětmi, služby pro osoby se zdravotním postižením a seniory a služby pro
osoby ohrožené sociálním vyloučením. Na Klatovsku aktuálně probíhá třetí etapa komunitního
plánování soc. služeb, která nově zahrnuje region celého ORP Klatovy. V rámci komunitního
plánování je průběžně mapována potřeba a dostupnost jednotlivých soc. služeb. Oproti
minulému období se zlepšila služba pro osoby se sluchovým postižením ve spolupráci s
neziskovou organizací Tichý svět. Na MÚ Klatovy je k dispozici tablet, který zprostředkuje online tlumočení do znakového jazyka nebo přepis textu. Klienti mají možnost využívat služeb této
organizace i na jiných úřadech, v nemocnici apod.
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Na Sušicku působí v oblasti sociálních služeb několik místních a několik regionálních institucí
(např.: Oblastní charita Sušice, Sociální služby města Sušice, či Nemocnice Sušice, o.p.s.).
Koncepčně jsou sociální služby na Sušicku řešeny podle Komunitního plánu, u kterého v
současné době probíhá aktualizace. Bohužel kvůli pandemické situaci COVID-19 bude termín
dokončení aktualizace zřejmě o několik měsíců posunutý.
V území chybí podpůrné služby pro rodiny se zdravotně postiženými dětmi (soc. asistence,
odlehčovací služby) a také zde chybí stacionáře pro starší děti se zdravotním postižením (nad 7
let). Na území MAS nastává také problém spolupráce se soukromými osobami/institucemi při
zajištění bezbariérovosti vstupu do komerčních prostor ve vlastnictví soukromých osob či firem.
Na území Místní akční skupiny Pošumaví chybí nabídka spektra sociálních služeb pro OZP,
které by byly schopny pokrýt potřeby lidí s různou mírou postižení. Chybí např. sociálně
terapeutická dílna a chráněné bydlení, a to zejména pro dospělé osoby s poruchou intelektu nebo
kombinovaným postižením. Tyto služby by nepochybně pomohly i jejich blízkým, kteří jsou
často stavění před řešení otázek týkajících se budoucnosti svých „dospělých dětí“ a jejich
osamostatňování. Naopak nabídka sociálních služeb typu denní stacionář, DOZP, sociální
rehabilitace a CDS je pro dospělé OZP dostačující.
Nově vyvstává potřeba zřízení služeb pro děti s těžkým kombinovaným postižením, a to již od
věku 4 let. Na území MAS Pošumaví je poskytována pouze raná péče, návazné nikoli. Částečně
potřebu péče o děti s těžkým kombinovaným postižením řeší speciální školy na tomto území.
Raná péče pro zdr. postižené děti do 7 let věku celkem dobře funguje společně v ORP Sušice a
Horažďovice. Problém je v informovanosti od lékařů, kdy se rodiny někdy dostávají k rané péči
se zpožděním (předávání letáků a informací k lékařům funguje).
Dále chybí pracovní příležitosti pro osoby se zdravotním postižením (chráněné dílny) nebo
zkrácené pracovní úvazky pro pečující osoby, matky na rodičovské dovolené. Řešením by mohlo
být například vytvoření sociálního podniku, který by poskytoval chybějící služby v regionu.
Další oblastí rozvoje podporující sociální inkluzi OZP je pracovní rehabilitace např. realizována
v sociálním podniku v oblasti gastronomie a pohostinství, anebo v prostředí veřejných institucí
typu knihovna apod.
Pobytové služby na Klatovsku evidují mírný převis žádostí nad volnými místy, v domovech pro
seniory uspokojují žadatele průběžně, neuspokojené žádosti v jednotkách jsou u služby domov se
zvláštním režimem a v domově pro osoby se zdravotním postižením v Újezdci. Převis žádostí je
i u služeb azylového domu pro matky s dětmi.
Velkým problémem je také nedostupnost pobytových služeb se sociální a zdravotní péčí
v obcích. Bohužel chybí finanční prostředky na využití potenciálně vhodných prostor a na
provozování domova pro seniory v menších sídelních celcích.
Chybí také bezbariérové byty pro rodiny s dětmi se zdravotním postižením, popř. dospělými
osobami. Existující bezbariérové byty jsou z velké části malometrážní a je problém zde ubytovat
několika člennou rodinu s pomůckami a vybavením pro postiženého včetně vhodného sociálního
zařízení. Dosud se celá situace musí řešit rozdělením rodin.
Osoby, které potřebují komplexní péči, ale nebyl jim přiznán příspěvek na péči, se nemohou
dostat do domova pro seniory (DPS podmiňuje přijetí přiznáním příspěvku na péči). V Sušici
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jsou přísné podmínky pro možnost bydlení v DPS (klienti nesmí mít exekuce nebo insolvenci),
což je pro mnoho osob nedostupné.
V území je malý počet domů s pečovatelskou službou nebo dům s byty zvláštního určení na více
místech. Je potřeba se zamyslet nad tím, co bude s lidmi, kteří do nich přijdou ve chvíli, kdy jim
už nebude stačit pečovatelská služba, a budou potřebovat službu pobytovou. Opět zde nastává
problém nízké kapacity domovů pro seniory. Omezená je také kapacita sociálních lůžek
v Klatovské nemocnici. Mezi většími obcemi a městy je stále trvající zájem o výstavbu domovů
pro seniory.

Analýza problémů a potřeb
Sociální a zdravotní služby
Zajištěním sociálních a zdravotních služeb pro obyvatele území v MAS Pošumaví zvyšovat
funkční vybavení venkova a zájem o bydlení na venkově.
Analýza problémů:
 nedostatek terénních a ambulantních služeb zejména v periferních územích MAS
Pošumaví
 v této souvislosti chybí sociální poradenství (v periferních oblastech není poptávka – lidé
neví o možnosti využití takové služby), nízkoprahové služby a prorodinná opatření
 chybí služby pro zdravotně postižené děti a návaznost na ranou péči
 nedostupnost pobytových služeb se sociální a zdravotní péčí, zároveň i pro osoby s dluhy
nebo nízkými příjmy a sociálně vyloučené osoby
 pro postižené osoby chybí služby na úseku sociální rehabilitace
 nedostatek služeb psychiatra pro děti a dorost, nedostatek kapacit dětských psychologů,
nedostupnost služby krizového interventa
 nedostatek služeb rodinného poradenství a rodinné terapie
 nedostupnost služeb sekundární prevence pro uživatele návykových látek - zejména
rodiče, kteří chtějí pečovat o své děti
 potřeba poskytování odlehčovací služby pro osoby, které pečují o člena rodiny
 v komunitních projednáváních bylo poukazováno na zlepšení dostupnosti lékařské péče
 stárnutí praktických lékařů a stomatologů v regionu a chybějící nástupci
 nedostatek pracovních příležitostí a sociálního bydlení v jednotlivých obcích pro sociálně
vyloučené osoby
Analýza potřeb:
 podpora zajišťovat terénní a ambulantní služby i v periferních částech území MAS
Pošumaví
 vybudování vhodných pobytových zařízení pro osoby se sníženou soběstačností z důvodu
věku či zdravotního postižení
 nákup, výstavba nebo rekonstrukce stávajících zařízení pro sociální služby pro jejich
komunitní rozvoj
 vybavení mobilních týmů pro poskytování terénních služeb sociální prevence a
sociálního poradenství
 výstavba domovů pro seniory s pečovatelskou službou
podpora aktivizačních služeb pro rodiny s dětmi
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potřeba kvalifikovaného zdravotnického personálu a lékařů do zdravotnických zařízení
vytvořit sociální podnik pro osoby se zdravotním postižením nebo vytvářet zkrácené
pracovní úvazky pro pečující osoby, matky na rodičovské dovolené

5. Zdravotnictví
Zdravotnictví na území MAS zabezpečují lůžková zařízení Klatovská nemocnice, a.s.,
Nemocnice v Sušici a Nemocnice následné péče (Léčebna dlouhodobě nemocných)
Horažďovice. Z oblasti Kdyňska dojíždí část pacientů mimo území MAS, do nemocnice v
Domažlicích. Lékařské služby první pomoci pro dospělé, děti a stomatologii poskytují
Záchranná zdravotnická služba Klatovy – pro děti a dospělé, ZZS Klatovy – LDN Horažďovice
– všeobecná, v zajištění stomatologické pohotovosti na Klatovsku se střídají jednotliví
stomatologové, Stomatologická pohotovost na Horažďovicku – nestátní zdravotnické zařízení.
V Klatovech též sídlí pobočky Zdravotního ústavu Plzeňského kraje a Krajská hygienická
stanice Plzeňského kraje se sídlem v Plzni. Zlepšení služeb pro pacienty přinesla v minulém
období nově otevřená nemocnice v Klatovech, zřizovaná Plzeňským krajem.
V Klatovech, Sušici a v Horažďovicích jsou lůžková zdravotnická zařízení a zároveň zde
ordinují praktičtí lékaři i specialisté. Ve větších obcích zájmového území jsou zdravotní střediska
s ordinacemi praktických lékařů pro dospělé, pro děti a dorost, gynekologické a stomatologické
ordinace.
V Klatovech působí pouze 1 psychiatr pro děti a dorost na menší úvazek, jinak rodiče musí za
uvedenou službou dojíždět do Domažlic, Plzně či Rokycan. Obtížně dostupná je také pomoc
psychologa. V Klatovech dětem tuto službu poskytují 3 psychologové, přesto jsou čekací doby
velmi dlouhé.
Celkový počet zařízení zdravotní a sociální péče na území MAS Pošumaví k 31.12.2019 je
201
Zdroj: ČSÚ

Analýza problémů a potřeb
Sociální a zdravotní služby
Zajištěním sociálních a zdravotních služeb pro obyvatele území v MAS Pošumaví zvyšovat
funkční vybavení venkova a zájem o bydlení na venkově.
Analýza problémů:
 nedostatek terénních a ambulantních služeb zejména v periferních územích MAS
Pošumaví
 v této souvislosti chybí sociální poradenství (v periferních oblastech není poptávka – lidé
neví o možnosti využití takové služby), nízkoprahové služby a prorodinná opatření
 chybí služby pro zdravotně postižené děti a návaznost na ranou péči
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nedostupnost pobytových služeb se sociální a zdravotní péčí, zároveň i pro osoby s dluhy
nebo nízkými příjmy a sociálně vyloučené osoby
pro postižené osoby chybí služby na úseku sociální rehabilitace
v oblasti zdravotní péče výstavbou nové nemocnice v Klatovech došlo k významné
modernizaci zdravotnického zařízení regionu
v komunitních projednáváních bylo poukazováno na zlepšení dostupnosti lékařské péče
stárnutí praktických lékařů a stomatologů v regionu a chybějící nástupci
nedostatek pracovních příležitostí pro sociálně vyloučené osoby

Analýza potřeb:
 podpora zajišťovat terénní a ambulantní služby i v periferních částech území MAS
Pošumaví
 vybudování vhodných pobytových zařízení pro osoby se sníženou soběstačností z důvodu
věku či zdravotního postižení
 nákup, výstavba nebo rekonstrukce stávajících zařízení pro sociální služby pro jejich
komunitní rozvoj
 vybavení mobilních týmů pro poskytování terénních služeb sociální prevence a
sociálního poradenství
 výstavba domovů pro seniory s pečovatelskou službou
podpora aktivizačních služeb pro rodiny s dětmi
 potřeba kvalifikovaného zdravotnického personálu a lékařů do zdravotnických zařízení
 potřeba zachování dostupnosti praktických lékařů, stomatologů, psychiatrů a psychologů
 vytvořit sociální podnik pro osoby se zdravotním postižením nebo vytvářet zkrácené
pracovní úvazky pro pečující osoby, matky na rodičovské dovolené

6. Rizikové chování
V Plzeňském kraji, a tudíž ani na území působnosti Místní akční skupiny Pošumaví, není
ustanovena protidrogová komise. Její náplň činnosti zajišťuje Komise sociální Rady Plzeňského
kraje. Krajský protidrogový koordinátor Plzeňského kraje (dále také protidrogový koordinátor) je
v organizační struktuře Krajského úřadu Plzeňského kraje zařazen na odboru sociálních věcí v
oddělení organizačně správním. Protidrogový koordinátor se zabývá též agendou prevence
kriminality.
Plzeňský kraj zpracoval Plán primární prevence rizikového chování, zaměřený na drogovou
problematiku, kriminalitu, jejich prevenci a řešení.
Obecně lze říci, že kriminalita na území MAS, stejně jako v celém Plzeňském kraji rok od roku
klesá, zřejmě v souvislosti s rostoucí životní úrovní obyvatelstva.
V oblasti rizikového chování mládeže, což je velmi široké spektrum negativních jevů, lze
konstatovat, že formy rizikového chování se mění ve vazbě na možnosti virtuálního světa, ale
nelze se domnívat, že by rizikového chování ubývalo. Spíše se přesouvá z reálného prostředí do
prostředí sociálních sítí, online počítačových her atd. Mluvit lze též o závislosti na technologiích.
Rizika v podobě psychických problémů dětí a mládeže a na ně navázané sebepoškozování,
poruchy stravování apod., mají spíše rostoucí tendenci.
Vývoj kriminality na Klatovsku měl mezi léty 2013 (cca 1700 TČ) a 2018 (cca 1000 TČ)
výrazně sestupnou tendenci, v roce 2019 došlo k určitému nárůstu (cca 1250 TČ). V oblasti
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drogové trestné činnosti v roce 2019 řešila PČR na Klatovsku 26 TČ, většinou v souvislosti s
výrobou a prodejem pervitinu a produktů z konopí.
Zdroj: PČR: Kriminalita na Klatovsku za rok 2019
Prevence drogových závislostí v Klatovech, Sušici a Horažďovicích
Město Klatovy poskytuje finanční příspěvek na provozní náklady spojené s poskytováním služeb
terénní sociální práce v oblasti sekundární a terciární prevence na území města Klatovy. S
organizací Spolek Ulice Plzeň je uzavřena smlouva o poskytnutí finančního příspěvku. Příjemce
se zavazuje poskytnout poskytovateli průběžné čtvrtletní zprávy a průběžné čtvrtletní zprávy a
závěrečnou zprávu, společně s vyúčtováním přidělených prostředků do 31. 1. následujícího roku,
tj. do 31. 1. 2016. Participace obcí (v regionu Klatovy) na financování v rámci komunitního
plánování byla ve výši 40 538 Kč. Město Klatovy se podílelo na zajištění financování drogových
služeb ve výši 79 462 Kč.
Město Horažďovice informuje o situaci na území ORP, kdy v minulosti zde působila sociální
služba CPPT, o.p.s. Bohužel v roce 2012 ukončila svoji činnost. Vedení města si uvědomuje
závažnost daného problému, a proto podporuje preventivní programy na ZŠ Blatenská a
Komenského. Výdaje na protidrogovou politiku činí 5 000 Kč (příspěvek na prevenci základním
školám) obdobně jako v roce 2014.
Město Sušice od roku 2014 je v Sušici realizován terénní program, který zajišťuje organizace
POINT 14. V červenci 2015 byla ukončena spolupráce s organizací CPPT, o.p.s., která
zajišťovala dlouhodobý preventivní program na ZŠ od roku 2010. Tento program byl ukončen na
základě žádosti ředitelů ZŠ s tím, že si školy budou zajišťovat prevenci samostatně. Financování
programu zajišťovalo v plné výši Město Sušice v částce 160 000 Kč ročně. Dále byl realizován
probační program ve spolupráci s Člověkem v tísni, o.p.s., jednalo se o program KOST pro
mladistvé, kam bylo zařazeno 11 mladistvých klientů.
Zdroj: Plán primární prevence rizikového chování Plzeňského kraje 2017-2020
Z uvedeného lze učinit závěr, byť jsou data již starší, že primární prevence je na Klatovsku
značně podceněna, podfinancována. Spolupráce s odbornými organizacemi probíhá omezeně. V
plánu primární prevence rizikového chování Plzeňského kraje pro roky 2020 - 2023 již takto
podrobný popis primární prevence jednotlivých měst není uveden.
Pod Pedagogicko psychologickou poradnou působí jednotliví okresní metodici prevence, kteří
nicméně nemají kapacity na celkový rozvoj problematiky. Někteří nejsou ani zaměstnáni na celý
úvazek. Preventivní aktivity pro děti a mládež v Pošumaví zajišťuje například CPPT o.p.s. se
sídlem v Plzni, Diakonie ČCE - Středisko Západní Čechy, Spolek Ulice Plzeň, Portus
Prachatice.

Analýza problémů a potřeb
Drogová problematika a sociálně vyloučené lokality
Vzhledem k venkovskému charakteru území MAS Pošumaví se vyskytují spíše lokální
problémy, které mají minoritní význam.
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Analýza problémů:
 podle mediálních zpráv podpořených stanovisky Policie ČR je drogová problematika
skrytou hrozbou ve sledovaném území
 primární prevenci ve školách řeší školní metodici prevence (ŠMP), ovšem s rozdílný
přístupem, někdy pouze formálním. ŠMP nemají, na rozdíl od výchovných poradců,
snížený učební úvazek, a proto se nemohou prevenci věnovat tak, jak by problematika
ideálně vyžadovala. Řada ŠMP neprošla zatím dvouletým specializačním studiem
(časová a finanční náročnost).
 nabídka preventivních programů pro školy je pestrá, často však podceňovaná ze strany
vedení škol i řadových pedagogů a zároveň finančně náročná pro školu nebo pro rodiče
 rizika šíření závažných chorob z odhozeného použitého zdravotnického materiálu na
volných prostranstvích
 chybí koncepčnější přístup k řešení problematiky sociálně vyloučených osob
 vzhledem k bezproblémovosti sociálně vyloučených osob se nepřijímají mimořádná
opatření

Analýza potřeb:
 zajištění systematické prevence a vzdělávání zejména na školách
 snížení vyučovacího úvazku ŠMP, jejich studium dvouletého specializačního kurzu,
podpora prevence ze strany ředitelů škol (přetížených administrativou)
 zabývat se v komunitních plánech sociálních služeb problematikou SVL

7.Sociálně vyloučené lokality
Na území MAS Pošumaví se místy vyskytují lokality označené jako sociálně vyloučené.
V těchto lokalitách se jedná o občany, kteří mají ztížený přístup k institucím a službám, jsou
prakticky vyloučeni ze společnosti a nemají dostatek kontaktů mimo sociálně vyloučenou
lokalitu.
Důvodem byly situace, které vedou k životní krizi (ztráta zaměstnání, platební neschopnost,
problémy s bydlením, problémy dětí ve škole, nemoc atd.). Sociálně vyloučení lidé obvykle
nestojí před jedním problémem, ale před jejich komplexem, přičemž mnohý z nich by i
jednotlivě ohrožoval normální fungování člověka ve společnosti. Tito lidé se přizpůsobují
podmínkám sociálního vyloučení, a osvojují si jednání, které je často v rozporu s hodnotami
většinové společnosti.
Na území MAS do této skupiny se zpravidla zahrnují
- bezdomovci, a osoby žijící v nevyhovujícím nebo nejistém ubytování
- osoby žijící v sociálně vyloučených lokalitách.
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Analýza problémů a potřeb
Drogová problematika a sociálně vyloučené lokality
Vzhledem k venkovskému charakteru území MAS Pošumaví se vyskytují spíše lokální
problémy, které mají minoritní význam.
Analýza problémů:
 podle mediálních zpráv podpořených stanovisky Policie ČR je drogová problematika
skrytou hrozbou ve sledovaném území
 chybí systematická prevence a vzdělávání
 rizika šíření závažných chorob z odhozeného použitého zdravotnického materiálu na
volných prostranstvích
 chybí koncepčnější přístup k řešení problematiky sociálně vyloučených osob
 vzhledem k bezproblémovosti sociálně vyloučených osob se nepřijímají mimořádná
opatření
 problematické řešení situace sociálně vyloučených osob v seniorském věku se
zdravotním postižením, s nízkým nebo žádným příjmem
Analýza potřeb:
 zajištění systematické prevence a vzdělávání zejména na školách
 udržet v oblasti služby terciární prevence zaměřené na uživatele návykových látek
 zajištění služeb sekundární prevence (obdoba K-Centra Plzeň)
 zabývat se v komunitních plánech sociálních služeb problematikou SVL
 zřízení malometrážních bytů pro soc. slabé občany (jedince), přiměřených bytů pro
matky s dětmi, krizových bytů. Byty by byly provozované v režimu soustavné
sociální podpory a pomoci, cílem by bylo vyvést tyto osoby z dluhových pastí, osvojit
jim pracovní návyky apod.

8. Vzdělávání, školství
Počátek 21. století představuje období velkých změn na trhu práce, ve strukturách zaměstnanosti
a v růstu požadavků na lidské zdroje a pracovní sílu. Ubývají málo kvalifikovaná pracovní místa
a naopak roste počet míst s vyššími kvalifikačními požadavky. Podle Evropské komise by měly
jednotlivé státy EU spolupracovat a usilovat o vytvoření takového systému školství, který bude
lépe odpovídat potřebám absolventů i požadavkům zaměstnavatelů.
Obecně lze říci, že nemalá skupina pedagogů nemá dostatečné kompetence v oblasti moderních
technologií a výuky s jejich využitím. Důležité je vytvářet podmínky pro další vzdělávání
pedagogických pracovníků, které povede k osvojování nových kompetencí a strategií,
využitelných ve vzdělávacím procesu, který je stále více zaměřený na využití digitálních
technologií, směřujících ke 4. průmyslové revoluci (průmysl 4.0, společnost 4.0) a tím zcela
jiným profesním zaměřením současných žáků.
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Tab.:MAS Pošumaví − školství celkem r. 2018

Mateřská
škola
počet tříd

MAS
Pošumaví 121

Základní
škola –
(1.–5.
ročník)
počet
tříd

Základní
škola –
(6.–9.
ročník)
počet tříd

Základní
škola
(1.–9.
ročník)
počet tříd

Základní
škola
celkem
počet tříd

43

4

311

358

Gymnázia
počet škol

SŠ - obory
středních
odborných
a
praktických
škol - počet
škol

SŠ - obory
středních
odborných
učilišť
a odborných
učilišť počet
škol

Základní
umělecké
školy počet
škol

2

7

7

4

Zdroj: ČSÚ (data z roku 2019 nejsou v době zpracování Strategie dostupná)
Předškolní vzdělávání
Oblast předškolního vzdělávání je vzhledem k věkové skupině, která tento segment školství
navštěvuje, ovlivněna nárůstem počtu narozených dětí v nedávné minulosti nejvíce. Na území
působnosti Místní akční skupiny Pošumaví je v současnosti 121 tříd mateřských škol.
V současné době se v některých obcích projevuje nedostatek kapacit i značná zastaralost
vybavení venkovních prostor. Rekonstrukce a přístavby MŠ jsou pro zřizovatele finančně
náročné. V programovém období 2014 - 2020 bylo možné podporovat MŠ v IROP pouze v
rámci zvyšování kapacit, což ale v mnoha případech neodpovídá potřebám MŠ.
V důsledku pandemie se ukázaly určité nedostatky ve vybavení MŠ. Ve školkách často chyběly
tablety, počítače, skenery, apod., které by měli k dispozici jednotliví učitelé (nikoliv pouze jako
sdílené ve sborovně).
Roste zájem rodičů o alternativní přístupy ke vzdělávání v MŠ - např. lesní výchova, Montessori,
program Začít spolu atd. Tyto programy jsou finančně náročnější než běžný model MŠ. Je
zapotřebí více pedagogů na menší počet dětí ve skupině, speciální vybavení a kvalitní vzdělávací
pomůcky. V Pošumaví obvykle rodiče ale nejsou ochotni nebo schopni hradit vyšší školné.
Základní školy
Na sledovaném území se nachází 43 tříd základních škol s 1 − 5 třídou a 311 tříd ve školách
s vyučováním od první do deváté třídy. Značným problémem jsou nedostatečné finanční
prostředky na údržbu a modernizaci školní infrastruktury.
Z hlediska uplatnění na trhu práce by se měla zlepšit výuka jazyků moderními metodami a výuka
polytechniky a IT. Důležitý je také rozvoj vztahu dětí k řemeslům, k čemuž je potřeba patřičné
vybavení.
Celkově lze však říci, že se vybavení škol v posledním desetiletí značně zlepšilo. Školy již jsou
běžně vybaveny počítačovými učebnami, technologiemi pro výuku cizích jazyků, interaktivními
tabulemi apod. Často toto moderní vybavení není dostatečně využíváno, protože ne všichni
pedagogové s ním umějí pracovat. Dlouhodobým problémem je z hlediska vybavení škol
nevyhovující stav tělocvičen a sportovišť.
V periferních oblastech MAS Pošumaví je obtížné obsazování volných učitelských míst. Vhodná
by byla motivace nejen finanční, ale také benefitová, např. v podobě obecního bydlení.
Pro udržení stávající sítě ZŠ je důležitá podpora malých venkovských škol, které se potýkají
nejen s demografickým úbytkem obyvatel obcí, ale také s odlivem dětí do škol ve městech po
absolvování MŠ. Problematickým se jeví, že je toto bez omezení umožňováno a malé školy tak
trpí nedostatkem žáků. Současně dochází naopak k situaci, kdy je nedostatek kapacit pro žáky,
kteří ukončili 1. stupeň na venkovských školách a mají nastoupit na 2. stupeň ve spádových
školách.
21

Na území MAS Pošumaví působí projekt, realizovaný MAS Pošumaví (ORP Sušic a
Horažďovice) a MAS Ekoregion Úhlava (ORP Klatovy), pojmenovaný Místní akční plán
rozvoje vzdělávání. Ten se zaměřuje na systémové plánování a rozvoj MŠ a ZŠ, zájmového
vzdělávání, propojování jednotlivých vzdělávacích oblastí, organizací a rodičů, další vzdělávání
pedagogů i rozvoj kompetencí u dětí a žáků. Projekt působí od roku 2016 a získal si v rámci
území MAS Pošumaví značnou oblíbenost, především u MŠ a ZŠ.
V provazbě mezi jednotlivými stupni vzdělávání (MŠ - ZŠ - SŠ) by bylo žádoucí zajistit větší
spolupráci tak, aby např. děti z MŠ měly společné aktivity se žáky ZŠ a žáci ZŠ měli aktivní
propojení se SŠ. Tímto směrem jde např. SOŠ a SOU Sušice, která nabízí vzdělávací programy
jak pro MŠ, tak pro ZŠ. Vhodné by bylo zajištění pozice koordinátora, který by propojování
jednotlivých stupňů vzdělávání rozvíjel.
Důraz by měl být kladen u žáků ZŠ na vztah k technickým oborům, které mnohdy nenacházejí
dostatek zájemců. Pracovat by se mělo především s rozvojem jejich manuálních dovedností,
logického a technického myšlení a představivosti.
Zájmové a neformální vzdělávání
Zařízení pro zájmové a neformální vzdělávání (střediska volného času, školní družiny, školní
kluby, neziskové organizace a další) motivují, podporují a vedou děti, žáky, mládež a ostatní
k rozvoji osobnosti, k získávání klíčových kompetencí, ke smysluplnému využívání volného
času s širokou nabídkou pestrých aktivit, čímž zajišťují optimální formou primární prevenci
rizikového chování cílových skupin.
Zcela nedostatečná je nabídka volnočasových aktivit, které by byly dostupné zdarma. Zpravidla
děti mohou docházet do placených kroužků, což ale ne všichni rodiče mohou nebo chtějí svým
dětem dopřát. V území je velká absence nízkoprahových klubů, kde by děti mohly smysluplně
trávit čas, který by je jinak mohl vést k rizikovému chování. V Sušici, Horažďovicích a Hrádku
jsou kluby, které jsou pro děti zdarma, ale jsou limitovány věkem, financemi, počtem
dobrovolníků a prostorami. Obecně nedostatek prostor je v tomto významném sektoru
vzdělávání podstatným problémem, který by měly řešit obce a tyto aktivity podporovat.
Obory vzdělání s výučním listem
Podle informací podnikatelů i většinového zřizovatele Plzeňského kraje je jednou z největších
slabin ve vzdělávacím systému nejen v zájmovém území. Celá řada učebních oborů má
problémy s naplněním kapacity, některé se otevírají v některých letech vůbec. Tento trend se
začíná negativně projevovat na trhu práce. Důležitou se jeví provázanost učebních oborů s
firmami a motivace žáků k absolvování učebních oborů. Firmy by se měly více zajímat o stav a
rozkvět učňovského školství a podporovat jednotlivé nadané žáky.
Učňovské vzdělávání si zasluhuje více pozornosti ze všech stran společnosti. Je potřeba zvážit
možnosti různých podpor pro zájemce o studium těchto oborů. Důležité je propagovat tento druh
vzdělání již mezi žáky na základních školách (výchovní poradci), a to především mezi žáky, u
nichž není vysoká pravděpodobnost dokončení studijních oborů. Zároveň je důležité v očích
žáků zvyšovat prestiž učebních oborů a vysvětlovat jim, že studijní obory nemusí být vždy
lepším řešením. Rovněž je potřeba podporovat manuální zručnost a logické myšlení u žáků,
protože největší problém je v těchto ohledech u technických a stavebních oborů. Uplatnění
absolventů učňovských oborů na trhu práce je velmi dobré. Podpora učňovského školství má v
celospolečenském měřítku zásadní význam pro schopnost společnosti zajistit dostupnost
veškerých řemeslných prací v budoucnu, přičemž nedostatek těchto pracovníků je již v
současnosti alarmující.
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Středoškolské vzdělávání
Střední školy na území působnosti Místní akční skupiny Pošumaví jsou vesměs zřizovány
Plzeňským krajem. V zájmovém území se podle dostupných informací nachází 13 středních škol.
Kapacita volných míst je zatím dostatečná, některé školy mají naopak problém s jejím naplněním
a mnohdy se tak děje na úkor právě učebních oborů. Obecně lze říci, že školy mají obdobně
názor, že objektivně velmi rychle zastarává vybavení výpočetní technikou a vybavení moderními
přístroji v technických a přírodovědných disciplínách, což je nutí neustále investovat do nových
technologií, které ale na druhou stranu nejsou vždy dostatečně využívány. Z hlediska uplatnění
na trhu práce by se měla zlepšit výuka jazyků moderními metodami, výuka polytechniky a IT.
Vyšší odborné vzdělávání
Vyšší odborné školy po jistou dobu nahrazovaly chybějící nabídku studijních programů
vysokých škol. Na území působnosti Místní akční skupiny Pošumaví z.s. vznikla vyšší odborná
škola jako součást stávající střední školy. Na začátku své existence nahrazovala především
absenci prakticky orientovaného bakalářského studia ve studijních programech vysokých škol.
Tehdejší Vyšší odborná škola, obchodní akademie a Jazyková škola s právem státní závěrečné
zkoušky, Klatovy pokračovala ve vlastním oborovém zaměření střední školy oborově
podobnými studijními programy VOŠ.
Vysoké školy
Na území působnosti Místní akční skupiny Pošumaví, z.s., v Klatovech, bylo Českou
zemědělskou univerzitou v Praze zřízeno konzultační středisko, ve kterém probíhá kombinovaná
výuka na bakalářském i magisterském stupni studijního programu Veřejná správa a regionální
rozvoj. Organizaci výuky zajišťuje ze strany univerzity její provozně ekonomická fakulta a
v Klatovech člen Místní akční skupiny Pošumaví, z.s. Úhlava o.p.s.
Celoživotní učení
Vzhledem k očekávanému vývoji společnosti (rostoucí míra využívání moderních technologií v
různých oblastech života, digitalizace, robotizace, umělá inteligence apod.), ale také v souvislosti
s požadavky udržitelného rozvoje (environmentální, ekonomická a sociální oblast) nabývá na
významu potřeba celoživotního učení. V ČR je přitom dlouhodobě nízká participace obyvatel na
této formě vzdělávání (Eurostat, 2019) a obyvatelé na území působnosti MAS Pošumaví nejsou
výjimkou. Růst nabídky vzdělávacích programů brzdí mimo jiné nedostatečná vybavenost
poskytovatelů celoživotního vzdělávání kvalitním vybavením (výpočetní technikou, moderními
technologiemi apod.).
Vedle vzdělávání ekonomicky aktivního obyvatelstva (kvalifikační a rekvalifikační kurzy, kurzy
zájmového vzdělávání) se pod pojem celoživotního učení řadí také tzv. Univerzity třetího věku,
jako specifická forma zájmově orientovaného celoživotního vzdělávání určená seniorům a
osobám v invalidním důchodu. Programy a kurzy v rámci celoživotního vzdělávání nabízí na
území Místní akční skupiny Pošumaví některé neziskové organizace, podnikatelské subjekty, v
menší míře i střední školy. Úhlava, o. p. s., člen Místní akční skupiny Pošumaví, z. s., nabízí
vedle kurzů dalšího vzdělávání dospělých např. studium Univerzity třetího věku (ve spolupráci
se Západočeskou univerzitou v Plzni) a Virtuální univerzity třetího věku (ve spolupráci s Českou
zemědělskou univerzitou v Praze). Právě spolupráce vzdělávacích a výzkumných institucí,
neziskových organizací a zaměstnavatelů je jedním z předpokladů pro rozšíření nabídky a
zvýšení kvality programů celoživotního vzdělávání na území Místní akční skupiny Pošumaví.
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Problematickým se jeví nedostatečný zájem o vzdělávání ve střední věkové skupině a zároveň
nedostatečná nabídka takového vzdělávání, a to nejen ve městech, ale především v menších
sídlech. Ze zkušenosti všech škol s distanční výukou by bylo možné vycházet pro rozšíření
vzdělávání mezi střední a vyšší věkovou skupinu.
Ve vzdělávání všech věkových skupin by bylo vhodné zapojit starší lidi s jejich obrovskými
zkušenostmi do vzdělávání skupin mladších, což má naopak psychologicky kladný dopad na
seniory, zapojené do přenosu jejich kompetencí mladším lidem.

Analýza SWOT
Silné stránky









poměrně hustá síť škol různých stupňů
podpora škol ze strany zřizovatelů
existence celoživotního vzdělávání v regionu (vč. univerzity 3. věku, Úhlava, o.p.s.)
poměrně dobrá spolupráce s vysokým školstvím a s podnikatelskou sférou
jednotlivé segmenty vzdělávání jsou personálně poměrně stabilní a odbornost ve
vzdělávání je tak poměrně vysoká
existují koncepce celoživotního vzdělávání, které jsou v regionu využívány
Existence Vysoké školy ČZU v Klatovech, zajišťované o.p.s. Úhlava
MAS podpořila některé školy v rámci IROP

Slabé stránky











odliv obyvatel do měst, tedy úbytek žáků venkovských škol
odchod žáků do městských škol, kteří zůstávají bydlet v obcích s vlastní školou
nedostatek prostředků pro obnovu infrastruktury škol
nedostatečný zájem žáků o studijní technické a především o učební obory.
školám chybí systémové zaštítění jejich potřeb tak, jak tomu bylo před zrušením okresů,
resp. školských úřadů. Tento nedostatek servisu a informací pro školy částečně pokrývá
projekt MAP.
nedostatečná provázanost všech stupňů vzdělávání až po univerzitu 3. věku
velcí zaměstnavatelé v regionu jsou často zahraniční firmy a obtížně se s nimi dojednává
spolupráce finanční i nefinanční. Někteří velcí zaměstnavatelé hledají především
nekvalifikovanou pracovní sílu
neexistuje jednotná dlouhodobá koncepce rozvoje školství v regionu. Strategický rámec
projektu MAP (pro MŠ a ZŠ) a projektu KAP (SOŠ a SŠ) je stále jen časově omezeným
dokumentem, který s ukončením projektu může pozbýt významu.

Příležitosti







Projekt MAP má potenciál zlepšit kvalitu vzdělávání a poskytovat školám podporu a
služby
Více se v rámci MAS orientovat na vyhledávání finančních i jiných příležitostí pro školy
i mimoškolní aktivity dětí, ale i vzdělávání dospělých
navázat či prohloubit spolupráci a provázanost mezi všemi stupni vzdělávání
Využít společenské odpovědnosti firem k podpoře všech stupňů vzdělávání
Motivovat všechny věkové kategorie k zapojení do vzdělávání - existuje řada příležitostí
zapojit seniory do vzdělávání mladších generací, využít tak jejich obrovských pracovních
zkušeností a zároveň tak dát příležitost jejich dalšímu společenskému uplatnění
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Využít zkušeností škol s distanční výukou k zapojení široké veřejnosti do vzdělávání
touto formou

Hrozby







vylidňování venkova, ale i postupný úbytek obyvatel měst na území MAS
Nezájem o vzdělávání ve všech věkových kategoriích
nezájem o technické a řemeslné (učební) obory
odliv kvalifikovaných pracovníků ve vzdělávání
nedostatek financí pro zajištění obnovy a rozvoje infrastruktury škol
ve volebních cyklech se měnící politická reprezentace obcí a kraje může mít negativní
vliv na koncepčnost rozvoje vzdělávání a na míru jeho podpory

Analýza problémů a potřeb
Jednou z velmi důležitých oblastí pro stabilizaci obyvatel venkova je dostupný školský systém,
který zajišťuje vzdělávání v souladu s potřebami pracovního trhu.
Analýza problémů:
 udržení škol i v menších sídlech je prioritou obcí, které je zřizují
 odchod dětí po absolvování venkovských MŠ do městských ZŠ a přijímání těchto dětí v
městských ZŠ
 zajištění dostatečných kapacit 2. stupňů městských / spádových úplných ZŠ pro příchod
dětí z venkovských škol po absolvování 1. stupně.
 nedostatečné finanční prostředky na nevyhovující stav škol a sportovišť
 nedostatečná nabídka nízkoprahových klubů
 potřeba škol učit moderně a s moderními technologiemi, nedostatek k tomu
kvalifikovaných pedagogů
 nabídka míst na středních školách v regionu převyšuje v některých oborech poptávku
 zastaralé vybavení výpočetní technikou, přístroji v technických a přírodovědných
disciplínách a pomůckami pro jazykovou výuku moderními metodami, nedostatečné
kapacity a zastaralost sportovišť a venkovního vybavení škol.
 nízká investiční podpora pro zkvalitnění výuky v důležitých kompetencích
 chybí zájemci o učňovské školství
 nedostatečná podpora zájmového, neformálního a celoživotního vzdělávání dětí i
dospělých (vč. seniorů)
 nízká míra spolupráce aktérů ve vzdělávání v regionu (což vede k neefektivnímu
využívání moderního vybavení pořízeného z fondů EU i odborných personálních kapacit)
Analýza potřeb:
 rekonstrukce nevyhovujícího stavu škol,
 dostavby a rekonstrukce škol, jako například tělocvičen, místností pro učitele a
venkovních prostor
 rozšíření kapacit předškolních zařízení a návazných venkovních prostor
 základní školy investičně podpořit jak ve smyslu stavebních úprav, tak vybavení
potřebných prostor pro rozvoj žáků v daných klíčových kompetencích

vybavení moderní technikou pro jazykovou výuku, pro obnovu výpočetní techniky a
digitálních pomůcek a vybavení učeben a dílen pro polytechnickou a přírodovědní výuku
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posílení prvků mezigeneračního učení v rámci zájmového, neformálního a celoživotního
vzdělávání
vyšší míra spolupráce vzdělávacích a výzkumných institucí, neziskových organizací a
zaměstnavatelů v regionu

9. Doprava
Silniční doprava
Poloha řešeného území je dlouhodobě utvářena především trasováním základních
komunikačních směrů. Klíčové mezinárodní trasy se regionu v současnosti víceméně vyhýbají.
Nedostatečné je napojení celého zájmového území MAS Pošumaví na dálnice
a rychlostních komunikace, které se v území nevyskytují. K nejbližší dálnici D5
u Plzně vedou pouze mezinárodní silnice I/27 (Plzeň - Klatovy - Železná Ruda) a silnice I/20
(Písek - Blatná - Kasejovice - Nepomuk - Plzeň), která ovšem prochází pouze malou částí území
MAS. Města Horažďovice - Klatovy - Kdyně jsou propojeny silnicí I/22. Na těchto silnicích I.
třídy v Pošumaví téměř zcela chybí obchvaty obcí (kromě Klatov a Švihova) a tyto silnice jsou
vzhledem k podhorskému charakteru území (terén, nadmořská výška) poměrně nebezpečné.
Záporem případné stavby obchvatů a plánované přeložky silnice I/27 je zábor půdy a zásahy do
krajinářsky cenného území.
Zbytkem území MAS procházejí jen nepříliš frekventované silnice II. a III. třídy
a místní komunikace, které zajišťují základní dopravní dostupnost všech obcí. Tato hustá síť
pozemních komunikací, která by měla podporovat integraci venkovského prostoru se spádovými
centry, je však dlouhodobě negována špatným technickým stavem komunikací II. a III. třídy a
místních komunikací. Obce, ležící na silnicích II. a III. třídy, žádají vyšší péči o zajištění
celoroční kvality silniční sítě a rychlé opravy. Podstatným problémem je nevyhovující stav
místních komunikací v řadě obcí, protože tyto místní komunikace jsou právě ve správě obcí,
které ale vzhledem ke své velikosti nemají dostatečné prostředky ani kapacity.
Železniční doprava
Ve stejných základních směrech jako u silniční sítě existuje i železniční spojení. Železniční
doprava na těchto tratích nehraje větší význam. Z hlediska přepravy osob jsou nejvíce využívány
tratě Plzeň – Klatovy a České Budějovice – Horažďovice – Plzeň, které jsou elektrifikované.
Napříč územím MAS prochází regionální železniční trať Horažďovice – Sušice – Klatovy –
Kdyně – Domažlice, která by se v budoucnu měla stát jednou z hlavních os integrovaného
dopravního systému v oblasti Pošumaví. V severovýchodní části území prochází železniční trať
Strakonice – Kasejovice – Nepomuk. Železniční doprava slouží především k dennímu pohybu za
prací, v letních měsících je také využívána turisty (včetně cykloturistů a vodáků), kteří se
pohybují v prostoru jihozápadních Čech.
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Cyklistická doprava
I když Místní akční skupina Pošumaví, z.s. působí v regionu se značně členitým terénem, i zde
se najdou oblasti, kde lidé využívají kolo za svými denními cestami do zaměstnání a žáci do
škol. Cyklistická doprava by měla být řešena hlavně v největším městě, tedy v Klatovech. V
regionu je také několik dalších menších měst, kde má cyklistická doprava díky geografické
dispozici tradici a je průběžně řešena. Jde například o Horažďovice, Sušici, Kdyni, Dolany,
Švihov, Kasejovice a mikroregion Střední Pošumaví. Součinností dopravních prostředků
kolo/vlak lze zejména v příměstských oblastech velmi dobře konkurovat automobilové dopravě.
Kromě kvalitně fungující vlakové dopravy je také důležité vybavení stanic cyklostojany a
cyklogarážemi v duchu systému Bike & Ride. Jak ale ukázal namátkový průzkum, vybavení
železničních stanic a zastávek na území působnosti MAS Pošumaví v duchu systému Bike &
Ride, je dosud velmi slabé. Je to způsobeno především dlouhodobě problematickými
majetkovými vztahy (část nádraží patří SŽDC s.o., část ČD jako dopravci) a malou osvětou v
této oblasti.
V posledních letech jsou budovány areály a trasy pro terénní formy cyklistiky, prezentované tzv.
singltreky (např. v Sušici). Trasy budované amatéry vznikají i ve Spáleném Lese u Lub a na
dalších místech.
Letecká doprava
Mezinárodní sportovní letiště leží nedaleko klatov v obci Chaloupky. Význam má pro
paragliding, vyhlídkové lety a sportovní létání.

Analýza problémů a potřeb
Doprava
Území MAS Pošumaví je znevýhodněné svojí polohou, kdy se mu většina hlavních tahů vyhýbá.
Analýza problémů:
 stav komunikací a dopravní obslužnost je jedním z největších problémů
ve sledovaném území jak podle dotazníkového šetření, tak i podle výstupů z komunitních
projednávání
 absence kapacitních silničních nebo železničních spojení potřebných pro větší investice
podnikatelského sektoru
 dlouhodobě špatný technický stav komunikací III. třídy a místních komunikací
 hlavní tahy jsou často přetížené a charakterem zatáček nebezpečné
 nedostatečná síť cyklostezek je nahrazována jen značenými cyklotrasami. Chybí zejména
celistvá trasa podél Otavy ze Sušice do Horažďovic (zde jsou jen dílčí úseky).
 malá propagace alternativních a kombinovaných způsobů dopravy, např. Bike &Ride
Analýza potřeb:
 potřeba zlepšovat dlouhodobě špatný technický stav komunikací II. a III. třídy
 z hlediska obcí je dlouhodobým problémem oprava a rekonstrukce místních komunikací
 přetížená silniční doprava na komunikacích I/27, I/22 a I/20 vyžaduje urychleně řešit
obchvaty měst a obcí, případně narovnávání silnic. Tyto zásahy by však neměly být v
rozporu s ochranou přírody a krajiny. Zejména plánovaná přeložka silnice I/27 mezi
Přešticemi a Klatovy se jeví jako příliš velký zásah do krajinářsky cenného prostředí
mezi Švihovem a Klatovy.
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zvyšovat bezpečnost osob, včetně řešení bezbariérovosti stavbou chodníků, přechodů a
zvukového zařízení pro osoby se sníženou orientací
podpory šetrných způsobů dopravy výstavbou cyklostezek pro cyklodopravu
rozvoj terénních forem cyklistiky (singltreky) jako formy sportovní aktivity, trávení
volného času/rekreace a jako nástroj pro rozvoj cestovního ruchu

10. Podnikatelské aktivity
Na území působnosti Místní akční skupiny Pošumaví došlo v důsledku privatizace ke změně
podnikatelské infrastruktury. Po ukončení činnosti či výrazném omezení produkce některých
velkých a regionálně významných podnikatelských subjektů, jakými byla Škoda Klatovy,
Masokombinát Klatovy, Solo Sušice nebo Sport Horažďovice skončila řada dalších podniků.
Postupně se objevily nové zahraniční firmy, které ovšem mají v sobě riziko, že jejich činnost
může být kdykoliv přenesena jinam. Současná struktura ekonomické aktivity v regionu odpovídá
dlouhodobému hospodářskému zaměření území a jeho poloze v širším okolí. Průmysl je
soustředěn do tří měst: Klatovy, Sušice a Horažďovice. Oblast Klatovska je poměrně soběstačná
v produkci a především ve zpracování potravin (zemědělská produkce, pekárny, mlékárny,
zpracování masa, cukrárny, rybářství). V poslední době vzrůstá význam stavebnictví a
dřevozpracujícího průmyslu.
Jedná se především o malé či střední firmy, které jsou schopny využít specifických podmínek
Pošumaví a částečně využít kvalifikované pracovní síly, která se uvolnila po původních
provozech.
Vzhledem nejen k rozlehlosti území, ale i značným vzdálenostem do větších center je nezbytné
vytvářet a rozvíjet pracovní příležitosti diverzifikací podnikatelských aktivit i mimo výše
uvedená centra ve větších obcích v oblasti:
- služeb pro obyvatele
- podpory řemeslných aktivit v drobném podnikání
- venkovského turistického ruchu a návazného stravování
- agroturistiky

Analýza problémů a potřeb
Podnikatelské aktivity
Analýza problémů:

ukončení tradiční podnikatelské činnosti v území MAS a nutnost za prací vyjíždět do
velkých center

nízká míra uplatnění kvalifikované pracovní síly, dochází pak k migraci mimo území
působnosti MAS

nové zahraniční firmy sice přinášejí nová pracovní místa, ale s rizikem přenesení jejich
činnosti jinam

vzhledem k nízkému zájmu mladých lidí se začíná projevovat nedostatek určitých
řemeslných profesí (instalatéři, stavební řemesla, apod.)
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ve venkovském prostoru, zejména ve větších obcích chybí větší zastoupení drobného a
malého podnikání, chybí značný sortiment služeb

Analýza potřeb

vytvářet pracovní příležitosti podporou malého a středního podnikání a snižovat tak
dojížďku do práce

získávat efektivněji mladé lidi pro řemeslné profese a pokrývat tak poptávku v regionu

podporou drobného a malého podnikání na venkově vytvářet nová pracovní místa

podporou diverzifikace rozvíjet další činnosti jak zemědělců, tak nezemědělců na
venkově a uspokojovat potřeby obyvatel, zejména v oblasti služeb a vytvářet tak další
pracovní příležitosti

11. Cestovní ruch
Oblast MAS Pošumaví vykazuje shodné charakteristiky a řeší totožné problémy venkovských
oblastí. Jde o část Plzeňského kraje, která již neleží na Šumavě, není však ani v přímém
sprádovém vlivu Plzně. Bylo tak v zájmu všech subjektů ležících v tomto území
vytvoření většího celku, který je bude sdružovat, zastupovat a rozvíjet cestovní ruch v Pošumaví.
Proto byla založena v roce 2018 Turistická oblast Pošumaví, z.s., která propaguje Pošumaví jako
atraktivní destinaci, založenou na půvabné krajině, čistém životním prostředí, množství památek
a klidu a zdůrazňuje přednosti podhorské, málo turismem zatížené krajiny, oproti návštěvností
přetížené Šumavě. Turistická oblast Pošumaví nicméně nepůsobí na celém území MAS
Pošumaví. Její území tvoří mikroregiony Střední Pošumaví, Plánicko a Prácheňsko, obce
Předslav, Švihov, Dolany a Chudenice. Podstatným problémem Turistické oblasti Pošumaví je
neexistence krajské centrály cestovního ruchu a absence financování managementu destinace
krajem. Efektivita dopadu působení destinace je tak značně omezena ve srovnání například s
Jihočeským krajem, který má fungující krajskou centrálu cestovního ruchu a financuje jednotlivé
destinační společnosti, vč. jejich zaměstnanců.
Cestovní ruch má na území MAS potenciál stát se jedním z nejvýznamnějších odvětví
ekonomiky. Cestovní ruch je dynamicky se rozvíjející aktivitou a v řadě oblastí MAS Pošumaví
má předpoklady stát se rozhodujícím segmentem místní ekonomiky. V posledních letech, kdy
vzhledem k neklidné mezinárodní situaci a dopadům pandemie realizují obyvatelé ČR své
dovolené stále více ve vlasti, je tento stav pro Pošumaví velkou výzvou.
Území MAS Pošumaví disponuje značným přírodním, historickým a kulturním potenciálem pro
rozvoj cestovního ruchu. Oblast Pošumaví ve spojení s územím sousedního Národního parku
Šumava spoluvytváří jeden z turisticky nejvýznamnějších regionů ve střední Evropě.
Důležitou roli sehrává blízkost hranice se Spolkovou republikou Německo a s rekreační oblastí
Šumavy. Z hlediska cestovního ruchu jsou nejdůležitější dva hraniční přechody, které umožňují
turistům přístup do celé oblasti Pošumaví – přechod ve Všerubech a v Železné Rudě. Přes tuto
blízkost Šumavy a SRN je Pošumaví spíše turisticky málo využívaným regionem. Spíše je
tranzitním územím pro cesty z vnitrozemí na Šumavu a turisté se zde zastavují především na
nejvýznamnějších památkách.
Ve většině turisticky atraktivních lokalit však stále chybí základní turistická infrastruktura a
doprovodné služby pro turisty, případně jsou tyto služby na úrovni, která neodpovídá současným
standardům. Turistická informační centra se nacházejí ve Kdyni, Klatovech, Švihově, Běšinech,
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Hartmanicích, Horažďovicích a Chanovicích. V ostatních obcích je obtížné sehnat alespoň
základní možnosti nabídky v území. Oblast MAS Pošumaví má také velké množství vodních
ploch, ale i přes to je zde velký problém s koupáním a vodními sporty. Nedostatečná je také
nabídka zařízení pro sport a volný čas v případě špatného počasí.
Současná lůžková kapacita je prostorově soustředěna zejména do větších měst a také do obcí
v podhůří Šumavy v sousedství CHKO a NP Šumava. Největší města na území MAS Pošumaví
– Klatovy, Horažďovice, Sušice a Kdyně na tom nejsou v případě ubytování příliš dobře.
V případě Klatov sice existuje poměrně velká kapacita, je zde však absence většího počtu
zařízení (kapacity) pro náročnější klientelu. U Kdyně a Horažďovic je nízká kapacita i potřebná
kvalita služeb. Nejlépe je na tom město Sušice, jak do zařízení pro náročnější klientelu, tak i
kapacitou ubytovacích služeb.
Velké nedostatky jsou také ve vybavení ubytovacích zařízení patřičnou doprovodnou
infrastrukturou pro relaxaci, oddych, volnočasové aktivity a také v kvalitě lidských zdrojů.
Celkový počet ubytovacích kapacit za celé území MAS Pošumaví je cca 6000 lůžek.
Mnohem lepší nabídku poskytují stravovací služby, bohužel v mnoha odlehlých venkovských
územích se setkáváme s neexistencí této služby nebo její nevalnou úrovní. V současné době se
však v území začínají objevovat také restaurace zaměřené na místní gastronomické speciality a
tradiční regionální jídla s využitím místní zemědělské produkce, nebo na kvalitní gastronomii
obecně.
V posledních letech stále se rozvíjející cykloturistika má sice poměrně hustou síť cyklotras,
ovšem nikoliv cyklostezek, na kterých je pohyb cyklistů bezpečný.
Nejvýznamnějšími turistickými cíli v Pošumaví jsou především památkové areály:
Vodní hrad Švihov, hrad a zámek Velhartice, hrad Rabí, zámek Chudenice, zámek Červené
Poříčí, historická centra Klatov, Sušice a Horažďovic, skanzen a zámecký areál v Chanovicích.
Velký význam má vodáctví na řece Otavě.

Analýza problémů a potřeb
Turistický ruch
Analýza problémů:

není plně využitý vysoký potenciál cestovního ruchu v Pošumaví, významný faktor
ovlivňující ekonomiku regionu a kvalitu života místních obyvatel

Turistická oblast Pošumaví, z.s. nepokrývá celé území MAS Pošumaví a nemá krajem
placený management, který by se mohl soustavně věnovat propagaci území

intenzita turistického využití podhůří Šumavy zaostává za svými možnostmi (je přitom
zásadní pro rozvoj udržitelného turismu i na Šumavě)

není plně využitý potenciál kulturního a historického dědictví na venkově, ve formě
významných kulturních památek a městských památkových rezervací

velký počet venkovských muzeí a jejich vysoký rozvojový potenciál
do budoucna

přílišná jednorázovost kulturních, hudebních a společenských akcí a jen pomalý návrat
lidových tradic na venkov
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nedostatečná a mnohde zastaralá infrastruktura pro cestovní ruch a rekreaci
celkově nižší obsazenost zařízení cestovního ruchu (ve srovnání se Šumavou)
většina subjektů nemá svou propagaci zaměřenou na konkrétní cílovou skupinu (segment
na trhu), aplikují tzv. masový marketing

Analýza potřeb
 ve spolupráci všech zainteresovaných partnerů koordinovat aktivity pro využití vysokého
potenciálu cestovního ruchu na území MAS Pošumaví
 zajistit Turistické oblasti Pošumaví stabilně financovaný management
 rozšířit působení Turistické oblasti Pošumaví do dalších oblastí MAS Pošumaví
 rozvíjet veškerou turistickou infrastrukturu a kvalitu služeb
 podporovat obnovu lidových tradic a zvyků na venkově
 rozvíjet venkovský turistický ruch a agroturistiku podporou drobného podnikání na úseku
malokapacitních ubytovacích a stravovacích zařízení
 podporovat zachovávání kulturního dědictví našich předků a rozptýlit návštěvnost z již
přetížených nejvýznamnějších památek do méně známých lokalit

12. Kulturní památky
Prostor MAS Pošumaví je ve struktuře druhů a kvality památkových objektů opravdu pestrý,
zahrnuje na svém území městskou i venkovskou architekturu. Vedle nemovitých kulturní
památek, prohlášených za účinnosti starého památkového zákona (22/ 1958 Sb.), jsou zde i
památkové objekty prohlášené podle nového památkového zákona (20/ 1987 Sb.). Existuje zde i
množství památek, které nejsou zapsány (evidovány) v ústředním seznamu nemovitých
kulturních památek, ale dosahují kvality, která by si zasloužila určitého zohlednění. Vedle toho
se zde nacházejí rovněž kvalitní prostorové (územní) celky, klasifikované jako prohlášené
(městské, vesnické) památkové zóny, (vesnické) památkové rezervace, či krajinné památkové
zóny, ale i prostory, které nemají toto hodnocení a nemohou se tedy ucházet o podporu, ale
vykazují však také určitou památkovou hodnotu a kvalitu.
Program IROP v minulosti finančně protěžoval pouze tzv. národní kulturní památky (NKP),
nebo podobný druh památek, zapsaných v seznamech návrhů na prohlášení za národní kulturní
památku. Pro potřeby MAS Pošumaví se jeví jako nutné rozšířit okruh podporovaných památek
z NKP také na nemovité kulturní památky, movité kulturní památky, objekt (památkově
nechráněný) na území památkové rezervace, objekt na území památkové zóny, objekt v ochranné
zóně národní kulturní památky, restaurování, konzervování apod.
Stav památkového fondu především nemovitých kulturních památek je velmi rozmanitý. Jako
nejvíce podfinancovaný se jeví stav památek lidové architektury, vesnických sakrálních staveb a
sídel nižší šlechty, tedy tvrze, zámky, dvory a památek zemědělských, např. sýpek. Především u
památek v soukromém vlastnictví je největší riziko jejich devastace, a to v důsledku nezájmu,
nevědomosti nebo nesolventnosti jejich majitelů. Vhodná by byla též osvěta mezi vlastníky
památek, zaměřená na jejich celospolečenský význam, potřebu citlivé obnovy a vnímání orgánů
památkové péče především jako partnerů při obnově a hledání nového využití památkových
objektů.
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13. Životní prostředí, zemědělství a lesnictví
Zemědělství a lesnictví
Půdní fond území, ve kterém působí Místní akční skupina Pošumaví, je převážně tvořen
zemědělskou půdou a lesními pozemky. Dohromady tato výměra činí přes 89 % celkové výměry
území.
Tab.: Půdní fond území MAS Pošumaví
Celková výměra Zemědělská půda Orná půda TTP (ha) Lesní pozemky Zahrady (ha)
(ha) 2019
(ha) 2019
(ha) 2019
2019
(ha) 2019
2019
Celkem MAS
Pošumaví
147975

87 403

51 967

32 569

44 750

1 667

Zdroj: ČSÚ
Nejhodnotnější zemědělské pozemky se nachází v údolí Úhlavy v okolí Švihova, Dolan, okolí
Klatov a Horažďovic a v pásu podél komunikace I/22 východně od Horažďovic (Malý Bor,
Hradešice). V těchto oblastech se nachází i největší zemědělské podniky regionu, jež v řadě obcí
patří stále k největším zaměstnavatelům. S tím i souvisí rozložení orné půdy.
S výjimkou údolí řeky Úhlavy a okolí Klatov je celé území MAS zařazeno do oblastí
s přírodními omezeními (ANC). Největší podíl horských oblastí 1. typu vykazuje území
Šumavského podhůří od Běšin po Hartmanice (mikroregion Střední Pošumaví) a oblast
Plánického hřebene. To má značný vliv na hospodaření, zejména u menších zemědělských
podniků, které zpravidla mají jak rostlinou, tak živočišnou produkci. Jejich ekonomika je značně
závislá na dotacích.
Určitou možností jak diverzifikovat své příjmy, je zpracování vlastní produkce a přivedení na
trh, zpravidla ve farmářských prodejnách nebo drobným prodejem ze dvora. Dalším možným
příjmem je provozovat agroturistiku, tj. malokapacitní ubytovací a stravovací zařízení.
Z rozdělení půdního fondu v území vyplývá, že lesy pokrývají jeho velkou část. V předchozím
období měly značný ekonomický význam a představovaly pro některé obce i významný finanční
zdroj. S ohledem na nastalou změnu klimatu a s tím spojený vývoj kůrovcové kalamity lze
předpokládat, že lesní majetky budou v příštích letech spíše mínusové, a to díky nákladům na
obnovu a ochranu lesa. Důležitá je pro vlastníky lesů podpora výsadby druhově rozmanitých
porostů, odolnějších proti kalamitám větrným i biologickým. Zároveň je důležitá osvěta, která
povede majitele lesních pozemků k výsadbě zmíněného druhově rozmanitého porostu a odradí
majitele od opětovné výsadby smrkových monokultur.
Problémem je u většiny uživatelů polních a lesních půd zatěžující způsob hospodaření, který
nereaguje na změny klimatu. Dochází tak např. k nadměrnému vzniku erozí, utužení půdy a
příliš rychlému odtoku vody z krajiny.
Špatný je také stav lesních cest a nízká úroveň vybavení vlastníků lesní technikou. Lesy se zatím
stále v menší míře využívají z hlediska jejich mimoprodukčních funkcí, zejména pro turistiku,
volnočasové aktivity a rekreaci obyvatel území.
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Tab.: Rozdělení půdního fondu v jednotlivých mikroregionech území MAS Pošumaví v r. 2019
Běleč Kdyňsko Měčínsko Plánicko
Celková výměra pozemku (ha)
Orná půda (ha)
Zahrady (ha)
Ovocné sady (ha)
Trvalé trávní porosty (ha)
Zemědělská půda (ha)

17
063
7 197
284
27

Střední
Pošumaví

Prácheňsko

21922

6357

12434

29626

43913

7376
353
19

3141
110
10

6583
441
54

18077
676
61

2 600 5295

1138

4238
198
8
2634

8929

8691

10
108
5 696
183
642

Lesní půda (ha)
Vodní plochy (ha)
Počet podnikatelských subjektů celkem
podle převažující Zemědělství, lesnictví,
134
činnosti
rybářství
podle právní formy Družstevní organizace
3
Zemědělští podnikatelé 78

13043

4399

7078

16007

27557

6744
231
1258

1379
87
232

4029
215
455

10941
320
1219

10987
1251
1967

178

51

100

333

396

3

2

0

4

9

99

27

65

207

212

Zdroj: ČSÚ
V rámci krajinářského hodnocení vykazují naopak tato „podhorská“ území značnou estetickou
hodnotu a mají velký potenciál pro diverzifikaci zemědělských farem v oblasti provozování
agroturistiky. Z důvodu pandemické situace COVID-19 lze v příštím období předpokládat, že
poroste poptávka po tuzemském cestovním ruchu i do míst, která předtím nebyla ve velké míře
navštěvována.
Ochrana přírody
Převážná část MAS Pošumaví (s výjimkou území a nejbližšího okolí několika měst – Klatov,
Horažďovic, Sušice a Kdyně) představuje území, které je jako celek dosud velmi málo
poznamenané negativními důsledky lidské činnosti a disponuje tedy atraktivním a hodnotným
přírodním a krajinným potenciálem.
Z tohoto hlediska jsou nejvýznamnější krajinné celky, které pokrývají významnou část území
MAS. Jedná se o přírodní parky Plánický hřeben, Buděticko, Kochánov a část Kašperskohorské
vrchoviny (oblast Strašína a okolí). Dále byla v rámci systému NATURA 2000 vyhlášena
evropsky významnou lokalitou Šumava a oblast Švihovských hvozdů o rozloze 724 ha (část
území Švihovské pahorkatiny jihovýchodně a východně od Švihova nazývané též jako
Branžovský hvozd).
Vedle toho se v území nachází velký počet maloplošných chráněných území, památných stromů
a dalších hodnotných přírodních prvků jak ve volné krajině, tak v intravilánu obcí (historické
parky, aleje, přírodní zahrady, školní zahrady, oddychové zóny, poutní místa apod.).
Pro celou oblast Šumavského podhůří je charakteristický vysoký podíl lesů. Vyšší podíl lesů má
ještě oblast Chanovicka, Kdyňské a Chudenické vrchoviny a oblast Plánického hřebene. Severní
části území, zejména Horažďovicko, vykazuje vysoký podíl vodních ploch. Většina těchto
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rybníků slouží pro intenzivní chov ryb, pro rekreační účely byl ve větší míře využíván pouze
Hnačovský rybník, který je v současné době z důvodu rekonstrukce hráze vypuštěný.
V regionu jsou některé vodní plochy chráněny jako hnízdiště vodního ptactva (Kovčínský
rybník, Zbynické rybníky). V celé řadě obcí byly vyhlášeny některé dominantní stromy jako
památné.
Odpadové hospodářství a nakládání s odpady
Podkladem pro zpracování bilance produkovaných komunálních odpadů v Plzeňském kraji, a
tedy i pro území působnosti MAS Pošumaví, z.s., je systém evidence odpadů EVI zpracovávaný
původci odpadů formou ročních hlášení (povinnost ze zákona), evidence nakládání s odpady
zpracovávaná firmami, které podnikají v oblasti nakládání s odpady včetně provozovatelů
zařízení, souhrnná evidence za jednotlivé obce s rozšířenou působností (ORP) Plzeňského kraje a
souhrnná evidence odpadů za Plzeňský kraj.
Evidence produkce odpadů a způsobů nakládání s nimi je prováděna každoročně, srovnatelné
údaje v řadě lze využít počínaje rokem 2002, kdy vstoupil v platnost nový zákon o odpadech č.
185/2001 Sb. a prováděcí předpisy k tomuto zákonu, na základě kterých je evidence odpadů
prováděna.
V území je úspěšně zavedeno třídění separovaného odpadu, do budoucích let je možné ho dále
zlepšovat ekologickou osvětou i rozšířením počtu a lepším rozmístěním sběrných nádob.
Ochrana vod
Plány rozvoje vodovodů a kanalizací území krajů České republiky (PRVKÚK) jsou základním
prvkem plánování v oboru vodovodů a kanalizací. Obsahují koncepci řešení zásobování pitnou
vodou, včetně vymezení zdrojů povrchových a podzemních vod, uvažovaných pro účely na
úpravy na pitnou vodu, a koncepci odkanalizování a čištění odpadních vod v daném územním
celku. Území Plzeňského kraje a zároveň i území působnosti MAS Pošumaví, z.s. v posledních
letech vykazuje vlivem sucha lokálně nedostatečné množství vody, a to jak podzemních zdrojů,
tak i povrchových.
Největší problémy na území MAS Pošumaví se zásobováním vody mají menší obce, k tomu se
přidává i nedořešení odkanalizování a čištění odpadních vod.
Zadržování vody v krajině a záplavová území
Vzhledem k charakteru území působnosti Místní akční skupiny Pošumaví je třeba se zabývat
problematikou zadržování vody v krajině. Nedostatečná schopnost krajiny zadržet vodu je
výsledkem nevhodného dlouhodobého hospodaření a zacházením s krajinou. Nezbytným
nástrojem je revitalizace řízené obnovy hydrologických, ekologických, estetických, případně
dalších funkcí vodních toků a nádrží, které byly převážně člověkem potlačeny. V současné době
probíhají na území Místní akční skupiny Pošumaví revitalizace toků, při kterých dochází
k obnově přirozené funkce vodních toků. Tyto revitalizace jsou mnohdy součástí pozemkových
úprav nebo protipovodňových opatření. Bohužel revitalizace probíhají pomalu a spíše ojediněle,
nejedná se o komplexní řešení většího celku území a tyto v globálu malé nápravy nepostačují
reagovat na probíhající změnu klimatu a retence vody v krajině je stále nedostačující.
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Na území působnosti Místní akční skupiny Pošumaví, z.s. se nachází pátá největší vodní plocha
v Plzeňském kraji, Kovčínský rybník o rozloze 104 ha. Tato skutečnost ale nenahradí celou řadu
zaniklých menších vodních ploch, které měly i značný protizáplavový vliv a byly postupně
převáděny převážně na zemědělskou půdu. Záplavová území se nalézají zejména kolem řeky
Úhlavy, kolem které se budují postupně protipovodňová opatření. Problémem je nedostatečná
péče a prevence předcházení vzniku záplav, velkým problémem jsou také stále častější bleskové
povodně i v místech, kde se dosud takové problémy nevyskytovaly.
Protierozní opatření
Půdy na území Místní akční skupiny Pošumaví, z.s. je možné celkově hodnotit jako potenciálně
ohrožené vodní erozí. Téměř 1/4 katastrálních území (24,2 %) spadá do kategorií půd silně
ohrožených až nejohroženějších. Rozhodujícími faktory zahrnutými ve výpočtu potenciálního
ohrožení půdy vodní erozí jsou sklonitost pozemků a erodovatelnost půd. Míra reálného ohrožení
bude dále záviset na dalších faktorech, především na délce spádnice (velikosti půdních celků).
Tento faktor lze chápat v podmínkách území působnosti Místní akční skupiny Pošumaví, z.s.
jako určující, protože na většině území je orná půda využívána v nadměrně velkých půdních
celcích nerespektujících proměnlivost georeliéfu.
Z tohoto důvodu je problematika ochrany půdního fondu před jeho ohrožením erozí a zadržování
vody v krajině za jednu z hlavních priorit trvale udržitelného rozvoje. Obdobné poměry s erozí a
zadržováním vod jsou také v lesích.
Udržitelný rozvoj území z hlediska ochrany životního prostředí
Základním krokem z hlediska ochrany životního prostředí je zpracování územně analytických
podkladů a územních plánů, a tím vytváření podmínek pro udržitelný rozvoj území, včetně
územní přípravy investic zaměřených na dopravní a technickou infrastrukturu. Zpracováním
územních studií krajiny, komplexních pozemkových úprav a územních plánů je třeba vytvořit
podmínky pro využití pozemků, staveb a komplexní řešení krajiny s respektováním ochrany
životního prostředí.

Analýza SWOT
Silné stránky
Životní prostředí, zemědělství a lesnictví




v území je úspěšně zavedeno třídění separovaného odpadu, do budoucích let je možné ho
dále zlepšovat ekologickou osvětou i rozšířením počtu a lepším rozmístěním sběrných
míst
v rámci krajinářského hodnocení vykazují „podhorská“ území značnou estetickou
hodnotu a mají velký potenciál pro diverzifikaci zemědělských farem v oblasti
provozování agroturistiky a produkce místních potravin, např. prodej ze dvora (často
v BIO kvalitě), pro lokální i ostatní spotřebitele
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Slabé stránky
Životní prostředí, zemědělství a lesnictví
















zadržování vody v krajině je nedostačující a je třeba věnovat velkou pozornost změně
hospodaření na zemědělských i lesních pozemcích, dále revitalizaci vodních toků a
dalších vodu zadržujících prvků v krajině
údržba záplavových území podél toků, jejich minimální revitalizace a preventivní
ochrana proti záplavám
největší problémy na území MAS Pošumaví se zásobováním vody mají menší obce a to
je u nich znásobeno i nedořešením odkanalizování a čištění odpadních vod
prakticky je celé území MAS zařazeno do oblastí s přírodními omezeními (ANC)
nedostatečně se využívají lesy z hlediska jejich mimoprodukčních funkcí, zejména pro
turistiku, volnočasové aktivity a rekreaci obyvatel území. Zde je ale potřeba respektovat,
že les není pouze pro využití člověka, ale je to zejména stabilizační složka ekosystému,
resp. krajiny. Zejména některé oblasti jsou přetížené masovými volnočasovými
aktivitami. V této souvislosti je nezbytné zvážit, zda další zatížení lesů v konkrétním
území volnočasovými aktivitami je žádoucí.
problematika ochrany půdního a lesního fondu před jeho ohrožením erozí a zadržování
vody v krajině
hospodářství často používají zažité postupy, které nejsou šetrné s ohledem na zlepšování
fyzikálních vlastností půdy
nedostatečná informovanost hospodařících subjektů o moderních technologiích a
podporách do zemědělství
malí zemědělci často hospodaří v objektech, které jsou v nevyhovujícím stavu a
nezajišťují potřebný welfare pro hospodářská zvířata
v důsledku necitlivého scelování pozemků došlo buď k úplnému zničení původních
polních cest, nebo jejich znefunkčnění a výsledkem je jejich malá hustota v krajině. Jezdí
se pak po polních pozemcích a dochází k utužení půd. Původní cesty však zpravidla
parametrově nevyhovují stávající technice, řešením mohou být komplexní pozemkové
úpravy, které navrhnou optimalizaci účelových komunikací v extravilánu.
lesní hospodářství zejména obcí je vybaveno nešetrnou technikou na nízké úrovni a často
jsou zanedbané lesní cesty
nedostatečné informace o stavu území jednotlivých obcí mimo intravilán z hlediska
retenční kapacity a ohrožení erozí, popř. jiných rizik v oblasti životního prostředí

Příležitosti
Životní prostředí, zemědělství a lesnictví






řešením z hlediska retenční kapacity, ohrožení erozí a jiných rizik v oblasti ŽP jsou
územní studie krajiny, které definují problémy krajiny na úrovni jednotlivých katastrů
kvalitním zpracováním územních plánů vytvářet podmínky pro udržitelný rozvoj území,
včetně územní přípravy investic zaměřených na dopravní a technickou infrastrukturu
při zpracování územních plánů a jejich případných změn implementovat výstupy
z pozemkových úprav (pokud byly v daném k.ú. realizovány), konkrétně z plánu
společných zařízení
obnovou polních cest s remízky původní vegetace zlepšit prostupnost krajiny a zvyšovat
tak ekologickou stabilitu krajiny
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u zemědělců diverzifikovat jejich příjmy na základě zpracování vlastní produkce a
přivedení na trh, zpravidla ve farmářských prodejnách nebo drobným prodejem ze dvora,
z toho plyne také nezatěžovat přílišnou administrativní a tím pádem i finanční zátěží
drobné živnostníky vlivem narůstajících požadavků ze strany státu a úřadů
podporou ekologického a šetrného zemědělství a udržitelného hospodaření v lesích
nastartovat rozvoj biodiverzity a zdravé a stabilní krajiny pro budoucí generace
dalším možným příjmem je provozovat agroturistiku, tj. malokapacitní ubytovací a
stravovací zařízení

Ohrožení
Životní prostředí, zemědělství a lesnictví




téměř 1/4 katastrálních území (24,2 %) spadá do kategorií půd silně ohrožených až
nejohroženějších, většinou z důvodu eroze a neschopnosti retence vody
ekonomika zemědělství je značně závislá na dotacích
nedostatečná podpora menších zemědělců ze strany státu a úřadů se zájmem hospodařit
ekologicky a udržitelně (např. formou agrolesnictví)

Analýza problémů a potřeb
Zemědělství a lesnictví
Analýza problémů:
 zemědělství na území MAS Pošumaví má z velké části extenzivní charakter a velké
množství obhospodařovaných ploch je zařazeno do ANC
 hospodářství jsou často vybavena nešetrnou technikou pro praktikování udržitelného
hospodaření
 nedostatečná informovanost hospodařících subjektů o moderních technologiích a
podporách do zemědělství
 vysoká cena nebo nedostupnost zemědělské půdy pro začínající zemědělce nebo
obyvatele se zájmem hospodařit
 často se hospodaří v nevyhovujících objektech, které jsou ve špatném stavu a nezajišťují
potřebný welfare pro hospodářská zvířata
 lesní hospodářství, zejména obcí, je vybaveno technikou na nízké úrovni, která není
šetrná k půdnímu povrchu, často jsou zanedbané lesní cesty, nehospodaří se udržitelným
způsobem
 nedostatečně se využívá mimoprodukční funkce lesů pro turistiku a volnočasové aktivity,
zde je však nutné zvážit, zda zatížení lesů v konkrétním území volnočasovými aktivitami
je žádoucí
 na polích jsou problémy při větších srážkách s rychlým odtokem vody a následně
vznikem erozí, rozvodňováním vodních toků a vznikem bleskových povodní
Analýza potřeb
 podpořit modernizaci a vybavení zemědělskou a lesní technikou s ohledem na
požadovanou nižší intenzitu využívání půdy v rámci udržitelného rozvoje, včetně
výstavby a modernizace technologií v rostlinné a živočišné výroby, především
v oblastech ANC
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podporovat vzdělávání a informační aktivity zejména menších hospodářství pro
zvyšování efektivity zemědělské produkce ekologického a udržitelného hospodaření s
využitím např. agrolesnictví apod.
podporovat zpracování zemědělské produkce na farmách s cílem prodeje
podpora udržitelného způsobu lesního hospodaření v lesích šetrnými technologiemi,
zpracováním dřeva a zlepšením infrastruktury lesních cest
podporovat mimoprodukční funkci lesa pro turistiku a volnočasové aktivity obyvatel
území s ohledem na potřebu klidových zón v jinak přetížené krajině
podporovat zpracování územních studií krajiny, které definují problémy krajiny na úrovni
jednotlivých katastrů a navrhují komplexní řešení problémů
stabilizovat vodní poměry v lesích podporou udržitelného a šetrného hospodaření

Analýza problémů a potřeb
Životní prostředí
Analýza problémů:
 většina odpadů vznikajících na území působnosti Místní akční skupiny Pošumaví je
skládkována, třídění odpadů v některých obcích do kontejnerů na dobré úrovni
 přestože zatím obecně nedochází v řešeném území ke kritickému nedostatku vody, je
třeba vodním zdrojům i v budoucnu věnovat maximální pozornost, vzhledem k
probíhajícím klimatickým změnám i zásahům člověka do krajiny
 přes vybudování a modernizaci vodovodů v celé řadě obcí zůstává práce
na této části infrastruktury prioritou pro většinu členských mikroregionů
 ve velké části malých obcí není odpovídajícím způsobem dořešeno jejich
odkanalizování a čištění v ČOV
 zadržování vody v krajině je nepostačující a je třeba věnovat velkou pozornost
zejména další revitalizaci vodních toků a způsobu hospodaření na zemědělských a
lesních pozemcích
 prioritou je údržba záplavových území podél vodních toků
 bez zpracování územně analytických podkladů, komplexních pozemkových úprav,
územních studií krajiny a územních plánů nelze vytvářet podmínky pro udržitelný
rozvoj území, včetně územní přípravy investic zaměřených na dopravní a technickou
infrastrukturu a retenci vody v krajině, včetně protierozní ochrany
 v důsledku necitlivého scelování pozemků došlo buď k úplnému zničení původních
polních cest, mezí a remízků, nebo jejich znefunkčnění
 jezdí se pak po polních pozemcích a dochází k utužení půd
Analýza potřeb
 řešit komplexně problematiku zásobování obyvatel území MAS Pošumaví pitnou
vodou a odkanalizování a čištění odpadních vod
 podporovat zadržování vody v krajině a revitalizovat vodní toky
 obnovou polních cest s remízky původní vegetace zlepšit prostupnost krajiny a
zvyšovat tak ekologickou stabilitu krajiny
 z hlediska ochrany životního prostředí zpracovávat územní studie krajiny, územně
analytické podklady a územní plány a vytvářet tím podmínky pro udržitelný rozvoj
území, včetně územní přípravy investic zaměřených na dopravní a technickou
infrastrukturu a retenci vody v krajině, včetně protierozní ochrany
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zpracováním komplexních pozemkových úprav a územních plánů vytvořit podmínky
pro využití pozemků, staveb a komplexní řešení krajiny s respektováním ochrany
životního prostředí

14. Energetika
Oblast energetiky v minulé strategii MAS Pošumaví řešena nebyla, nicméně vzhledem k její
významnosti a vzhledem k tomu, že bude do budoucna kladen stále větší důraz na obnovitelné
zdroje, komunitní energetiku a energetickou soběstačnost, je důležité téma energetiky do nové
strategie zahrnout. Předmětem oblasti zájmu je energie z udržitelných zdrojů, jedná se především
o využití energie větrné, sluneční a vodní. Malé vodní elektrárny jsou na již tradičních lokalitách
a další nové prakticky nevznikají, protože jejich výstavba je finančně a byrokraticky náročná a
lokalit s vhodným spádem a dostatkem vody je volných jen málo. Větrné elektrárny jsou spíše
okrajovou záležitostí a výstavba velkých větrných elektráren je společensky problematická a
vhodných lokalit je velmi omezené množství. Největší potenciál má solární energetika. Tu
využívají kromě jednotlivců především firmy, které v minulých letech obsadily zemědělskou
půdu solárními parky, což vedlo k velkému odporu obyvatelstva vůči solární energetice. Zájmem
MAS Pošumaví je podpora solárních panelů na střechách objektů k bydlení a podnikání, jejichž
potenciál je využit minimálně.

Analýza problémů a potřeb
Energetika
Analýza problémů:
 malá osvěta obyvatel o možnostech využití udržitelné energie v území
 chybí dostatečné množství firem, které se touto problematikou zabývají a provádí
realizace
Analýza potřeb:
 podporou podnikatelů k rozšíření nabídky služeb v oblasti udržitelné energie
 podporou obyvatel k pořízení např. fotovoltaických (FVE) nebo dalších zdrojů energie,
které by sloužily jen pro jejich potřebu
 pokud se jedná o FVE, je výhodné toto spojit s uložením energie do baterií, popřípadě do
ohřevu vody
 využití vodních toků a větrných stanovišť k výrobě energie, zároveň je potřebné řešit
ukládání vzniklé energie pro pozdější využití
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