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Tematická příloha č. 1
Organizace a zdroje MAS Pošumaví z.s.p.o.
Organizační struktura:
Přehled vnitřního členění MAS Pošumaví, orgánů, komisí, pracovních skupin apod.
Statutární zástupci MAS
1. Statutárními zástupci Sdružení jsou předseda a dva místopředsedové.
2. Sdružení navenek zastupuje statutární zástupce. Každý statutární zástupce jedná
jménem Sdružení samostatně. Za Sdružení podepisuje jeden ze tří statutárních
zástupců, a to tak, že k napsanému nebo otištěnému jménu Sdružení a uvedení
jména, přijmení a funkce připojí svůj podpis.
3. Vykonávání funkce statutárního zástupce je neslučitelné s členstvím ve výběrové
komisi Sdružení.
Struktura organizace MAS Pošumaví se skládá z těchto orgánů:
1) Valná hromada – je tvořena členy MAS Pošumaví nebo jejich zástupci
1. Valná hromada je nejvyšším orgánem Sdružení.
2. Člen je na jednání zastoupen statutárním zástupcem nebo jím pověřeným
zástupcem na základě písemné plné moci.
3. Valná hromada rozhoduje o všech důležitých věcech souvisejících s činností
Sdružení.
4. Každému z členů Sdružení náleží jeden hlas.
5. Valná hromada je usnášeníschopná, je-li přítomna nadpoloviční většina všech
členů Sdružení.
6. Valná hromada rozhoduje o předmětu činnosti Sdružení.
7. Valná hromada volí a odvolává:
- členy výkonné rady Sdružení,
- členy dozorčí rady Sdružení,
- členy výběrové komise Sdružení,
- členy programového výboru Sdružení.
8. Valná hromada:
- schvaluje přijetí nových členů a ukončení členství ve Sdružení,
- schvaluje uzavření partnerských smluv s fyzickými osobami,
- rozhoduje o ukončení činnosti Sdružení, jeho zrušení a likvidaci,
- schvaluje změnu Stanov Sdružení,
- schvaluje rozpočet Sdružení a jeho změny,

4

STRATEGIE 2014–2020 MAS POŠUMAVÍ
Verze k připomínkování
Místní akční skupina Pošumavi z.s.p.o.

schvaluje strategické a rozvojové dokumenty Sdružení dle čl. 5 těchto Stanov,
schvaluje návrh dotací pro žadatele z programu LEADER,
schvaluje možnost použít korespondenčního hlasování k zajištění parity
veřejného, podnikatelského a neziskového sektoru při schvalování projektů.
9. Sdružení vede seznam členů a partnerů s jejich právní formou, IČO, adresou
a sektorovým začleněním (veřejný, neziskový, podnikatelský) pro potřeby
stanovení parity při rozhodování metodou LEADER.
10. Valnou hromadu svolává předseda nebo místopředseda Sdružení nejméně 1x
ročně na základě rozhodnutí výkonné rady nebo na podnět minimálně 1/3 všech
členů Sdružení.
-

11. K platnosti rozhodnutí valné hromady je třeba nadpoloviční většiny hlasů členů
Sdružení, s výjimkou přijetí nového člena a ukončení členství, kdy je potřeba
souhlasu 2/3 všech členů Sdružení. K zajištění parity veřejného, podnikatelského a
neziskového
sektoru
a k zajištění platnosti rozhodnutí valné hromady je možné použít korespondenčního
hlasování.
12. Stanovy Sdružení lze měnit a doplňovat jen na řádné valné hromadě Sdružení a
jen na základě rozhodnutí členů valné hromady. K rozhodnutí o změně a doplnění
těchto Stanov je vždy nutný souhlas minimálně 2/3 většiny všech členů Sdružení.
13. Valná hromada se koná v místě uvedeném na pozvánce. Datum a program
jednání musí být uvedeny v pozvánce zaslané písemně nebo elektronickou poštou
všem členům Sdružení, a to nejméně 10 dnů před termínem jednání. Členové
valné hromady se zapisují do prezenční listiny. Valnou hromadu řídí předseda
nebo jiný pověřený člen výkonné rady. O průběhu jednání se vyhotovuje zápis,
který podepisuje předsedající jednání valné hromady a dva zvolení ověřovatelé
zápisu. Zápis z jednání obdrží všichni členové Sdružení.
2) Výkonná rada
1. Výkonná rada má sedm členů, které volí valná hromada. Výkonná rada ze svého
středu volí a odvolává statutární zástupce Sdružení.
2. Členem výkonné rady může být volen jakýkoliv účastník Sdružení za podmínky
jeho bezúhonnosti.
3. Výkonnou radu volí a odvolává valná hromada.
4. Členové výkonné rady jsou voleni na funkční období 5 let.
5. Členství ve výkonné radě je neslučitelné s členstvím v dozorčí radě.
6. Členství ve výkonné radě zaniká uplynutím funkčního období nebo odvoláním na
valné hromadě nebo odstoupením člena.
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7. Výkonná rada zasedá dle potřeb. Je usnášeníschopná, je-li přítomna
nadpoloviční většina všech jejích členů a rozhoduje většinou hlasů přítomných
členů rady.
8. Ze zasedání rady se pořizují zápisy, které ověřují dva statutární zástupci
Sdružení. Zápis obdrží všichni členové Sdružení.
9. Výkonná rada:
- volí a odvolává statutární zástupce,
- přijímá do pracovního poměru zaměstnance Sdružení, stanovuje jim pracovní
náplň a mzdu,
- organizuje a zajišťuje jednání valné hromady,
- zajišťuje veškeré provozní a technické záležitosti Sdružení,
- vykonává další činnosti vedoucí k naplnění předmětu činnosti Sdružení, které
nejsou těmito Stanovami vymezeny valné hromadě,
- zajišťuje vedení účetnictví a evidenci majetku v souladu s platnými právními
předpisy.
3) Programový výbor
Složení programového výboru musí splňovat podmínku více než 50% zastoupení
soukromého sektoru. Programový výbor má nejméně 5 členů, ze svých členů volí
předsedu.
1. Zpracovává záměr Sdružení a strategii rozvoje Sdružení.
2. Schvaluje podklady pro žádosti Sdružení, výběrová kritéria a výběr projektů
provedený výběrovou komisí.
3. Členové programového výboru jsou voleni na valné hromadě.
4. Členové programového výboru jsou voleni na funkční období, jehož délku
schvaluje valná hromada.
5. Programový výbor je usnášeníschopný, je-li přítomna nadpoloviční většina členů.
V případě rovnosti hlasů rozhoduje hlas předsedy.
6. Jednání programového výboru se účastní manažer s poradním hlasem.

4) Výběrová komise
Složení výběrové komise musí splňovat podmínku více než 50% zastoupení
soukromého sektoru. Výběrová komise má lichý počet členů, nejméně 7, ze svých
členů volí předsedu.
1. Provádí výběr projektů podle výběrových kritérií.
2. Sestavuje seznam projektů v pořadí podle bodové hodnoty.
3. Vyznačuje projekty navržené ke schválení v rámci limitu a projekty náhradní.
4. Členy výběrové komise volí valná hromada Sdružení.
5. Členové výběrové komise jsou voleni na funkční období, jehož délku schvaluje
valná hromada.
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6. Výběrovou komisi svolává manažer z pověření výkonné rady. Manažer má při
jednání poradní hlas.
7. Jednání výběrové komise řídí manažer a v jeho nepřítomnosti pověřený člen
výběrové komise.
8. Výběrová komise je usnášeníschopná, je-li přítomna nadpoloviční většina členů.
V případě rovnosti hlasů rozhoduje hlas předsedy.

Způsob sestavení výběrové komise a důvody výběru členů.
Výběrová komise byla sestavena volbou na valné hromadě na základě nominace
zástupců jednotlivými členy a partnery MAS.
Výběrová komise byla z velké části obměněna v březnu 2007 z důvodu změny délky
funkčního období a z důvodu rotace členů orgánů MAS a začlenění nových lidí do
činnosti těchto orgánů.
V roce 2009 byla výběrová komise rozšířena o nové členy z důvodu přijímání vyššího
počtu projektů v rámci PRV − opatření IV.1.2. Komise má nyní 11 členů.
5) Dozorčí rada
1. Dozorčí rada je kontrolním orgánem Sdružení.
2. Dozorčí rada je tříčlenná a členy dozorčí rady volí a odvolává valná hromada.
Členové dozorčí rady jsou voleni na funkční období 3 let.
3. Členem dozorčí rady může být jen osoba bezúhonná, která podepsala prohlášení
o bezúhonnosti a možnosti zastávat funkci člena dozorčí rady. Prohlášení je
uloženo s touto zakládací smlouvou u Sdružení.
4. Výkon funkce člena dozorčí rady je neslučitelný s dalšími funkcemi ve Sdružení.
Dozorčí rada volí ze svého středu předsedu. Členové dozorčí rady mají právo
účasti na jednání výkonné rady. Funkční období dozorčí rady je tříleté.
5. Dozorčí radu svolává a řídí předseda dozorčí rady. Dozorčí rada je
usnášeníschopná, je-li přítomna nadpoloviční většina jejích členů a rozhoduje
nadpoloviční většinou hlasů přítomných členů, při rovnosti hlasů rozhoduje hlas
předsedy, který hlasuje jako poslední.
6. Dozorčí rada má právo přezkoumávat všechna rozhodnutí výkonné rady.
7. Členství v dozorčí radě zaniká uplynutím funkčního období, odvoláním nebo
odstoupením.
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6) Manažer Sdružení
Manažer Sdružení je vůči Sdružení v pracovně právním vztahu.
Manažer Sdružení zajišťuje organizační záležitosti Sdružení.
Manažer Sdružení má poradní hlas ve výběrové komisi a v programovém výboru.
Manažera Sdružení řídí výkonná rada.
Z pověření výkonné rady přijímá a registruje žádosti.
Z pověření výkonné rady provádí evidenci ostatních delegovaných činností.
Z pověření výkonné rady připravuje podklady pro programový výbor a výběrovou
komisi a vyřizuje korespondenci.
8. Z pověření výkonné rady svolává a řídí jednání výběrové komise.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

V rámci struktury MAS Pošumaví vyvíjí činnost následující pracovní skupiny:
 Zemědělství a rozvoj lidských zdrojů,
 Regionální rozvoj, investiční možnosti v regionu a neziskové organizace,
 Cestovní ruch, kultura a historické dědictví,
 Rovné příležitosti.
Uvedené pracovní skupiny jsou tematicky zaměřené a mají poradní hlas. Připravují
a doporučují k realizaci projekty MAS, svých členů a partnerů, definují hlavní
problémy v území v rámci jednotlivých oblastí a priority rozvoje. Podílejí se rovněž
na přípravě SPL a tematických fichí.
Způsob delegování zástupců skupin do orgánů místní akční skupiny
Zástupci jsou do orgánů MAS delegováni kombinací volby a prostého zájmu
o činnost v těchto orgánech.
Statutární zástupci, výběrová komise, programový výbor a dozorčí rada –
monitorovací výbor jsou voleni na valné hromadě na základě nominace zástupců
jednotlivými členy a partnery MAS.
Redakční rada a pracovní skupiny jsou složeny ze zástupců a partnerů MAS
na základě prostého zájmu o dané téma.
Rotace členů kolektivních orgánů je dána délkou funkčního období jednotlivých
orgánů, kterou řeší detailně stanovy Sdružení. V případě potřeby náhrady nebo
pochybení některého orgánu/členů orgánu bude provedena volba ještě před
ukončením funkčního období.
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Zdroje MAS Pošumaví
Lidské zdroje MAS Pošumaví
- zaměstnanci MAS:
V současné době má MAS Pošumaví 3 zaměstnance na částečný úvazek:
Ing. Radana Šašková – manažerka MAS
Ing. Ivo Šašek, CSc. – manažer MAS
Ing. Markéta Janotová – administrativní pracovnice MAS
účetní služby
Ivana Otýsová
Účetní služby jsou zajišťovány externě na základě smlouvy.
Technické prostředky
MAS Pošumaví má kancelář v přízemí radnice ve Švihově, která je vybavena dvěma
PC a třemi notebooky, dále využívá 4 tiskárny, 1 kopírku A3, 1 dataprojektor, plátno,
skartovač, vazač, digitální zrcadlovku se stativem, další kancelářské vybavení,
pevnou telefonní linku a připojení na internet. Zaměstnanci mají přiděleny služební
mobilní telefony. U vstupu do kanceláře je informační centrum, zřizované městem
Švihov, kde je občanům k dispozici 1 místo s veřejným internetem. V roce 2008 byl
pořízen automobil.
PC jsou vybaveny standardně textovým (MS Word) a tabulkovým (MS Excel)
editorem, dále programy Acrobat Reader, MS Outlook, Internet Explorer, Winamp,
MS Media Player, Nero, mapovými prohlížeči, Corel apod.
Finanční prostředky MAS Pošumaví
MAS Pošumaví vybírá členské příspěvky a mimořádné členské příspěvky na tvorbu
SCLLD. Využívá také účelové dotace Plzeňského kraje určené na mzdy a chod
kanceláře MAS. Část prostředků si získává Místní akční skupina Pošumaví z.s.p.o.
nepravidelnou hospodářskou činností, jako je například spoluúčast na organizaci
a administraci soutěže Regionální potravina Plzeňského kraje, pořádání osvětových
akcí pro další partnery včetně Plzeňského kraje a další. V minulém programovém
období čerpala Místní akční skupina Pošumaví z.s.p.o. kromě finančních dotací z osy
IV. LEADER PRV prostředky i z dispozičního fondu Operačního programu Česká
republika – Bavorsko.
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Tematická příloha č. 2
Členové a partneři Místní akční skupiny Pošumaví

Mikroregiony a samosprávy
Člen
Běleč, z.s.p.o.

Sdružení obcí Kdyňska, z.s.p.o.

Svazek obcí Měčínsko
Plánicko, z.s.p.o.

Střední Pošumaví, z.s.p.o.

Prácheňsko, z.s.p.o.

Členské obce
Biřkov, Červené Poříčí, Chocomyšl,
Chudenice, Dolany, Ježovy, Kaničky,
Křenice, Mezihoří, Němčice, Poleň,
Švihov, Úboč, Únějovice, Vřeskovice,
Všepadly
Běhařov, Brnířov, Černíkov, Dlažov,
Chodská Lhota, Kdyně, Kout na
Šumavě, Libkov, Loučim, Mezholezy,
Mrákov, Nová Ves, Pocinovice, Spáňov,
Úsilov, Všeruby, Zahořany
Měčín, Ostřetice, Předslav
Bolešiny, Číhaň, Hnačov, Mlýnské
Struhadlo, Myslovice, Nehodív, Obytce,
Plánice, Újezd u Plánice, Zavlekov,
Zborovy
Běšiny, Hartmanice, Hlavňovice, Hrádek,
Chlistov, Kolinec, Mochtín, Mokrosuky,
Petrovice, Týnec, Velhartice, Vrhaveč
Mikroregion
Obce
Prácheňsko
Hejná,
Horažďovice,
Hradiště,
Chanovice,
Kejnice, Nezdřev,
Oselce,
Rabí,
Slatina, Svéradice,
Velké
Hydčice,
Velký
Bor,
Žichovice
Pošumaví
Budětice,
Bukovník, Čimice,
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Slavník

Dobršín, Domoraz,
Dražovice,
Frymburk,
Nezamyslice,
Nezdice
na
Šumavě,
Podmokly,
Soběšice, Strašín,
Žihobce
Břežany,
Hradešice, Kovčín,
Kvášňovice,
Nalžovské
Hory,
Malý
Bor,
Maňovice, Myslív,
Olšany, Pačejov

Město Kasejovice
Město Klatovy
Město Sušice

Samotný princip partnerství bez ohledu na národní i evropské směrnice vyžaduje,
aby v daném území úzce spolupracovala místní samospráva s podnikateli
a občanskými iniciativami. Pouze spolupráce na široké platformě umožňuje nejen
reálné a pro region potřebné výstupy, ale i skutečně účelné využití získaných
finančních prostředků. V regionu tvořeném výše uvedenými obcemi se do činnosti
MAS Pošumaví zapojily následující podnikatelské subjekty a NNO:




AgAkcent s.r.o. funguje již několik let jako „Regionální centrum pro rozvoj
venkova“. Pro jednotlivé obce, mikroregiony, neziskové organizace
a podnikatelské subjekty zajišťuje technickou pomoc při přípravě, realizaci
a vyhodnocení rozvojových projektů spolufinancovaných ze státních a
evropských programů (POV, PHARE, SAPARD, Strukturální fondy, LEADER
ČR). Důležitou součástí činnosti je i vzdělávání v oblasti lidských zdrojů,
publikační činnost a podpora rozvoje cestovního ruchu, zejména venkovské
turistiky na Šumavě a v Českém lese. Společnost je hlavním koordinátorem a
zpracovatelem rozvojové strategie. AgAkcent s.r.o. je i jedním z organizátorů
Školy obnovy venkova v Plzeňském kraji.
Agromachine s.r.o. Pokud na Klatovsku hledáte zemědělský podnik
zaměřený na rostlinnou a živočišnou výrobu, Agromachine Švihov je to pravé.
Pozemky, na kterých hospodaří, se nacházejí v údolí řeky Úhlavy, v členité
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krajině Pošumaví. Z rostlinné výroby nabízí řepku a různé druhy obilnin −
ječmen, pšenici. V živočišné sekci se zaměřuje na vepřové − prasata chovná
a hovězí − krávy, býci a mléko.
Alfastav spol. s r.o. Firma Alfastav spol. s r.o. byla založena v srpnu 1991.
Jako sídlo firmy byly zvoleny Sobětice u Klatov, kde má firma kanceláře,
sklady a výrobní prostory dodnes. Firma byla již od svého počátku založena
jako právnická osoba. V současné době firmu vlastní dva spolumajitelé
a počet zaměstnanců je cca třicet pět. Hlavním předmětem činnosti
společnosti Alfastav je provádění veškerých stavebních prací. Po celou
dosavadní dobu činnosti provádí firma práce převážně v okrese Klatovy,
odkud jsou také téměř všichni zaměstnanci. Od počátku roku 2005 je
společnost Alfastav držitelem certifikátu jakosti ČSN EN ISO 9001:2001.
ASAVET, a. s. se specializuje na zpracování odpadů živočišného původu
v asanačním podniku ve spádovém území MAS Pošumaví, spolupracuje se
zemědělskými podniky v regionu. Zájmem podniku je snížení zátěže životního
prostředí pro obec Biřkov a okolní obce mikroregionu Běleč.
Atrium, s.r.o. Firma byla založena v roce 1993 a dnes patří mezi přední
dodavatele montovaných nízkoenergetických a pasivních dřevostaveb
v České republice a od roku 2006 také na Slovensku. Více než 50
kvalifikovaných spolupracovníků navrhuje a zpracovává přes 80 domů za rok.
Firma také nabízí unikátní difuzně otevřené konstrukce DifuTech umožňující
průchod vodních par stěnou.
Auto Kalný s.r.o. je společnost zaměřená na prodej a servis vozů Peugeot
v regionu Pošumaví. Na území Místní akční skupiny Pošumaví z.s.p.o. jsou
dvě provozovny, v Klatovech a v Čimicích. Společnost sponzoruje celou řadu
aktivit neziskového sektoru, měst a obcí v regionu. Pan Jaroslav Kalný je
i známou osobností v automobilovém sportu.
CompAct Bohemia s.r.o. se od svého vzniku zabývá dodávkami zboží
a služeb v oblasti ICT − informatiky, identifikace, výpočetní a kancelářské
techniky. Působí v oblasti vývoje informačních systémů, poradenství, tvorby
webových aplikací a aktualizace webových stránek, aplikace informačních
technologií v místní samosprávě, poskytuje informační servis pro obce. Pro
MAS Pošumaví zajišťuje vytvoření a provoz internetových stránek, které slouží
k propagaci vlastní skupiny, transferu informací a znalostí o iniciativách
a fondech EU v regionu.
Český zahrádkářský svaz, základní organizace Klatovy I – střed. ČZS
vznikl v roce 1957 na základech předchozí organizace „Jednota zahrádkářů“
nejprve pod názvem Československý svaz zahrádkářů a ovocnářů. Nyní
sdružuje téměř 170 tisíc členů se společným zájmem o pěstování rostlin
v 2700 základních a 17 specializovaných organizacích. ČZS je plně
demokratické sdružení složené ze základních a specializovaných organizací,
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které mají svou právní subjektivitu. Klatovská základní organizace, která je
členem MAS Pošumaví, je známá mezi veřejností především svou moštárnou
ve Šmilovského ulici.
 EPIN, s. r. o. působí jako poradenská firma pro zemědělskou prvovýrobu. Od
roku 1999 se orientuje také na komunální sféru. Zajišťuje metodickou pomoc
obcím zejména v oblasti přeshraniční spolupráce, poskytuje technickou
pomoc při přípravě rozvojových projektů pro obce a zemědělce.
 Farma Loužná s.r.o. Farma se nachází v prostředí západní Šumavy v místě,
nazývaném v Morávkách. Farma byla zakoupena v roce 2004 jako původní
zemědělský areál. V letech 2009 až 2011 proběhly stavební úpravy
a výstavba nové miniporážky. V Plzeňském kraji se jedná o vůbec první
vlastní chov a výkrm drůbeže spojený zároveň s vlastním zpracováním na
porážce tohoto typu, což zaručuje, že kuře zakoupené na farmě je také na
farmě vykrmené.
 Haas Fertigbau Chanovice s.r.o. Kvalita. Rychlost. Záruky. Certifikace.
Solidnost. Zázemí. Tradice. To vše jsou kréda společnosti Haas Fertigbau,
společnosti s téměř stoletou tradicí ve výstavbě montovaných staveb na bázi
dřeva. Společnosti, která se v devadesátých letech 20. století stala z původně
ryze české výrobní a stavební společnosti součástí rozsáhlého evropského
firemního koncernu HAAS GROUP se sídlem v bavorském Falkenbergu,
s více než 30 pobočkami po celé Evropě a několika tisíci zaměstnanci.
 Klatovské folklorní sdružení Šumava o.s. Klatovské folklorní sdružení
ŠUMAVA je samostatným, dobrovolným a nepolitickým občanským sdružením
dětí a mládeže, jakož i dospělých osob. Založeno bylo v roce 1999. Hlavním
posláním KFS Šumava je sdružovat děti, mládež i dospělé osoby za účelem
podpory jednotlivců a kolektivů rozvíjejících lidové umění a národní kulturu
České republiky. KFS Šumava podporuje činnost dětského folklorního
souboru Šumavánek, souboru písní a tanců Šumava a ostatních souborů
zaměřujících svou činnost na folklor a lidové umění. KFS je i jedním
ze spolupořadatelů Mezinárodního folklorního festivalu. První ročník byl
zorganizován v roce 1993 a do Klatov přijely soubory z Itálie, Německa,
Polska a samozřejmě z České republiky. Tato ojedinělá událost slavila velký
úspěch. Od té doby se festival koná pravidelně každý rok během druhého
červencového víkendu a je spojen s klatovskou poutí. Pro obyvatele Klatovska
se mezinárodní folklorní festival stal neodmyslitelnou součástí letních
prázdnin.
 Klub přátel Klatovska, o. s. − náplní činnosti tohoto občanského sdružení je
především monitorování, výzkum a propagace kulturně-historických
a přírodních turistických cílů na Klatovsku. Aktivity jsou směřovány zejména
na zapomenuté památky a obnovu minulých tradic. Cílem sdružení je
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upozornit na tyto lokality, a přispět tak k jejich znovuobjevení a zatraktivnění
z hlediska cestovního ruchu.
Klatovské katakomby o.s. Občanské sdružení Klatovské katakomby je
založeno za účelem zachování, udržování a propagace starobylého
pohřebiště nacházejícího se v podzemí kostela Neposkvrněného početí Panny
Marie a sv. Ignáce v Klatovech – katakomb. Občanské sdružení hodlá svými
aktivitami též propagovat a podporovat kulturní, historický a duchovní odkaz
doby, ve které vznikly klatovské katakomby. Považuje si za čest připomenout
významné části klatovské historie spjaté s barokem a působením jezuitského
řádu ve městě a okolí. Při naplňování svých cílů sdružení spolupracuje
zejména s Městem Klatovy, římskokatolickou farností Klatovy, Městskou
knihovnou Klatovy, Kolegiem pro duchovní hudbu, Vlastivědným muzeem Dr.
Hostaše v Klatovech aj.
Komunitní škola Kdyňsko, o.s. je zařízením, které se zabývá projekty
zaměřenými na osvětu a vzdělávání pro občany Kdyně a nejbližšího okolí. Její
založení bylo iniciováno projektem financovaným z Evropského sociálního
fondu Vytvoření sítě venkovských komunitních škol v Pošumaví − místních
partnerství zaměřených na prosazování rovných příležitostí žen a mužů, ve
kterém byla partnerem i Místní akční skupina Pošumaví z.s.p.o.
Komunitní škola Švihov, o.s. je nejdéle působící komunitní školou na území
MAS Pošumaví z.s.p.o. Kromě standardních vzdělávacích aktivit pro občany,
které provozují i ostatní komunitní školy v regionu, úzce spolupracuje
s provozně ekonomickou fakultou České zemědělské univerzity v Praze na
provozování virtuální univerzity třetího věku.
Lamberská stezka o.s. Občanské sdružení Lamberská stezka vzniklo
spojením obcí Strašín, Žihobce, Žichovice, Nezamyslice a Rabí za účelem
propagace památek bývalého panství Lamberků. Podnět k založení tohoto
sdružení dodalo rakouské město Steyr, odkud pochází tento starobylý
šlechtický rod. Hlavním programem sdružení je propagace našeho regionu,
rozvoj turistického ruchu a kulturních akcí v jednotlivých obcích.
MASO WEST s.r.o. Historie firmy MASO WEST s. r. o. sahá do roku 2000,
kdy zakladatelé a dnešní jednatelé společnosti manželé Kopáčkovi
zrekonstruovali a znovuotevřeli známé klatovské řeznictví U Šedlbauerů (ul.
kpt. Jaroše). Na podzim roku 2003 přibyla pod hlavičku společnosti MASO
WEST s. r. o. jatka v Dehtíně (okres Klatovy), která pokrývají potřeby vstupní
suroviny klatovské výrobny pro výrobu vepřového a hovězího masa a uzenin,
nabízejí možnost domácích porážek a zajišťují distribuci jatečných polotovarů.
Na podzim roku 2005 došlo k zásadnímu obratu ve vývoji společnosti.
Veškerá výroba opracovaného vepřového a hovězího masa a uzenin se
přesunula do výrobny v Gorkého ulici v Klatovech. O tom, že provoz MASO
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WESTu splňuje náročné požadavky Evropské unie, svědčí přidělení
exportního čísla CZ 32940086, které umožňuje vývoz do zemí Evropské unie.
Měcholupská zemědělská, a.s. hospodaří v podhůří Šumavy na okrese
Klatovy. Byla založena v roce 1999 jediným zakladatelem, Zemědělským
družstvem Měcholupy, od kterého převzala veškerou činnost. Sídlo firmy
a zároveň největší středisko je v zemědělském areálu nedaleko Předslavi.
Další velká střediska převážně s živočišnou výrobou se nacházejí v obcích
Bolešiny a v Újezdě u Plánice. Kromě toho společnost hospodaří ještě na
území obcí Slavošovice u Klatov, Myslovice, Kroměždice, Pečetín,
Domažličky, Ostřetice, Makalovy, Měcholupy, Makov, Petrovičky, Trebíšov,
Němčice, Mlynářovice, Mlýnské Struhadlo a Bližanovy. Organizačně je výroba
dělena na odvětví rostlinné výroby, odvětví živočišné výroby a technické
služby.
Modelklub č. 186, Bolešiny vlastní jediný modelářský areál v Plzeňském
kraji, který je zkolaudovaný pro účely leteckého modelaření. Členy klubu jsou
nejen dospělí, ale velkou část tvoří i děti, pro které je pořádán dětský
modelářský kroužek, kde se mohou vzdělávat a učit trpělivosti při zhotovování
leteckých modelů. Každý rok je pořádáno několik akcí, včetně největší třídenní
akce RC model show, na kterou se sjíždějí lidé z celé republiky a i okolních
států.
O.T.I.S.K. občanské sdružení je aktivní v oblasti Chudenicka, kde se již
několik let stará o Americkou zahradu a rozhlednu a její okolí na známém
vrchu Bolfánek. Sdružení již zrealizovalo několik úspěšných projektů
zaměřených na oživení a revitalizaci daných území.
PANORÁMA, občanské sdružení pro venkov na pomezí jižních
a západních Čech. Občanské sdružení pro venkov na pomezí jižních a
západních Čech (dále jen Sdružení) je dobrovolným občanským sdružením,
jehož cílem je osvětová a kulturní činnost v prostoru venkova v zájmovém
území ohraničeném městy Nepomuk, Blatná a Horažďovice. Již od roku 1998
vychází noviny „Panoráma“, které si kladou za cíl informovat, pobavit a potěšit
čtenáře tohoto regionu. Sdružení iniciovalo i výstavbu rozhledny na Chlumu
u Chanovic a je organizátorem nebo spoluorganizátorem celé řady kulturních
a společenských akcí v Chanovicích. Pravidelně pořádá i fotografickou soutěž
zaměřenou na region Prácheňska.
Pionýr, z.s. − Pionýrská skupina Tuláci, Klatovy. Možná si říkáte, že to
musí být omyl, že už Pionýr neexistuje. Pionýr stále existuje a je hned po
organizaci Junák největší organizací pracující s dětmi. S politikou nemá
současné sdružení nic společného. Již od roku 1990 pracuje skupina
v různém složení s dětmi z Klatov a okolí. Práce byla dříve zaměřena spíše
turisticko-tábornickým směrem. To se s postupem doby lehce změnilo,
přestože to i nadále zůstává významnou částí činnosti skupiny. Děti se učí, jak
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mají rozdělávat oheň, aby si na něm mohly uvařit, jak vázat uzly, ošetřit
drobná zranění nebo jak zašifrovat různá sdělení. Kromě toho se také děti učí
orientovat se v přírodě nejen za pomoci mapy a buzoly, ale i za pomoci GPS
přístrojů. Mimo tyto činnosti věnuje skupina hodně času sportovním aktivitám,
převážně těm, ve kterých se trénuje spolupráce. Hlavním cílem pionýrské
skupiny je vytvářet mezi dětmi různého věku pozitivní vztahy.
Pošumavské sportovní sdružení okresu Klatovy o.s. zastupuje
Tělovýchovné jednoty a Sportovní kluby okresu Klatovy. V rámci MAS
Pošumaví zajišťuje zapojení aktivních Tělovýchovných jednot a Sportovních
klubů okresu Klatovy do přípravy místního partnerství.
Společnost pro podporu lidí s mentálním postižením v České republice,
o.s., Okresní organizace SPMP ČR Klatovy zprostředkovává rovný přístup
znevýhodněným skupinám obyvatelstva.
Spolek pro rozvoj zemědělského podnikání – jihozápad o.s. zajišťuje
poradenskou a vzdělávací činnost pro zemědělce. Poskytuje nabídku nových
dovedností a schopností souvisejících se zefektivněním zemědělské výroby,
možností čerpání finanční pomoci a využíváním nových technologií
v zemědělství. V rámci MAS Pošumaví zprostředkovává aktivní zapojení
malých a středních zemědělců do přípravy místního partnerství a přípravy
konkrétních projektů zemědělských subjektů pro programy typu LEADER.
Střední škola zemědělská a potravinářská Klatovy technicky a částečně
i organizačně zajišťuje v Klatovech provoz střediska distančního vzdělávání
České zemědělské univerzity v Praze. Škola dále zajišťuje celoživotní
vzdělávání dospělých, neboť je zařazena do stálé vzdělávací základny
Ministerstva zemědělství ČR. Pro činnost v rámci MAS Pošumaví poskytuje
lektorské služby a prostory pro konání vzdělávacích kurzů, seminářů,
workshopů a pracovních setkání členů, které souvisejí s agroturistikou
a zemědělským podnikáním.
SECURITY INVESTMENT, s. r. o. je klatovská firma zajišťující ochranu
a ostrahu objektů, připojení na pult centrální ochrany, fyzickou osobní ostrahu,
převozy peněz a cenností. Dále podniká v oblasti daňového a finančního
poradenství,
grafických
prací,
prezentace,
odborných
profesních
a rekondičních školení. Její spolupráce s obcemi MAS Pošumaví spočívá
zejména v zajištění veřejných prostranství kamerovým systémem, prvky
požární signalizace a integrovaného záchranného systému (např. při
povodních).
Tělovýchovná jednota Haas Chanovice je zaměřena především na
kopanou. Kromě sportovních aktivit provozuje také ubytovnu na stadionu.
Tělovýchovná jednota Sokol Mochtín. TJ byla založena v roce 1911. Hlavní
náplní bylo cvičení různých složek od žactva až po dospělé. Ti nejlepší
cvičenci jezdili i na vystoupení do jiných míst okresu, dokonce i na
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Všesokolské slety. Na výborné úrovni se zde hrálo i ochotnické divadlo.
V 60. letech byla činnost TJ prakticky nulová. Chyběli organizátoři, cvičitelé.
Činnost znovu obnovilo až založení fotbalového oddílu při TJ Sokol Mochtín
v roce 1971, kdy se mladí fotbalisté z Mochtína a okolí, hrající závodně fotbal
ve Vrhavči a v Neznašovech, rozhodli vybudovat si v Mochtíně svůj fotbalový
oddíl.
Úhlava, o. p. s. má 16 zakládajících členů − právnických a fyzických osob, jež
jsou aktivně zapojeny do realizace rozvojové strategie. Zajišťuje propojení
některých činností na neziskový sektor. Je schopna svými zaměstnanci zajistit
technickou pomoc při přípravě projektů vhodných pro programy typu
LEADER+. Společnost se podílí na významných vzdělávacích aktivitách
v regionu. Organizačně zajišťuje provoz Klatovského konzultačního střediska
Provozně ekonomické fakulty České zemědělské univerzity Praha (PEF ČZU).
Úhlava, o. p. s. je zároveň provozovatelem Regionálního evropského
informačního centra EU v Klatovech.
Veterinární centrum s.r.o. Kliniku založil v roce 2001 MVDr. Jiří Zelený, který
zde provozuje svou dlouholetou a úspěšnou veterinární praxi. Objekt kliniky se
kompletně zrekonstruoval do nynější podoby v letech 1998−2002 a stále
prochází změnami a modernizací, které jsou v současné době nutné
k zajištění co nejkvalitnější péče o domácí zvířata. Klinika je vybavena podle
současných měřítek a nechybí zde přístroje jako rentgen, sonograf, ultrazvuk,
EKG, biochemický analyzátor na rozbor krve, analyzátor na rozbor moči
a další přístroje, které jsou na veterinárních klinikách standardem. Společnost
provozuje i specializované prodejny krmiv a chovatelských potřeb se psím
salonem v Sušici a Klatovech.
Vlastivědná společnost Regio v Klatovech je muzejní spolek založený
několika aktivními regionálními vlastivědnými pracovníky v dubnu roku 1996
na pomoc dobrovolné vlastivědné práci v regionu jihozápadních Čech. Jejím
hlavním posláním je podporovat, organizovat a koordinovat činnost
vlastivědných pracovníků, kteří mají zájem o regionální historické
a vlastivědné bádání, jeho výsledky, využívání a šíření historických poznatků
a o rozvíjení vlastivědné práce v jihozápadních Čechách.
Výrobně obchodní družstvo Velký Bor je zemědělský podnik hospodařící
severně od Horažďovic. Podnik je zaměřen na rostlinnou a živočišnou výrobu
a hospodaří za neustálého zlepšování výrobních technologií.
Zemědělské obchodní družstvo Hlavňovice vyvíjí kromě zemědělské
činnosti aktivity i v oblasti agroturistiky. Provozuje ubytovací zařízení
a truhlářskou výrobu. V rámci dotačních programů se chce zaměřit na rozvoj
diverzifikace svých doplňkových činností – rozšíření truhlářské výroby.
Zempo AG s.r.o. Společnost ZEMPO AG, s.r.o. vznikla v roce 2002 jako
realizace podnikatelského záměru společníků, kterým bylo provozování
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zemědělské výroby se zaměřením především na rostlinnou výrobu. Od
založení do dnešní doby zůstal tento záměr společnosti zachován. V roce
2008 bylo s využitím finanční podpory ze strany Evropské unie a Státního
zemědělského intervenčního fondu pořízeno zařízení, které rozmělňuje
vstupní suroviny na drobné části a ty jsou následně v granulátoru pomocí tlaku
stlačeny do podoby pelet. Tyto pelety je možno používat jak pro vytápění
objektů, tak i jako palivo pro zařízení vytvářející spolu s teplem i elektrickou
energii.
Místní akční skupina Pošumaví z.s.p.o. má rovněž 5 partnerů, fyzických osob, které
podle stanov mají stejná práva pro realizaci místního partnerství metodou LEADER
jako členové.
Jsou to:
Milan Doležal, Újezdec, OSVČ,
Ing. Vladislav Hlinka, Červené Poříčí, OSVČ,
Ing. Zdeněk Hynčík, Nová Ves, OSVČ,
Eva Mašková, Sušice, OSVČ,
Mgr. Kamil Pikhart, Klatovy - Luby, OSVČ.
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Tematická příloha č. 3
Historie Místní akční skupiny Pošumaví z.s.p.o. a zkušenosti s rozvojem území
Příloha č. 3a Počáteční aktivity Místní akční skupiny Pošumaví
Místní akční skupina Pošumaví vznikla jako zájmové sdružení právnických osob na
jaře roku 2004 na základě iniciativy obcí, podnikatelských subjektů a nestátních
neziskových organizací z klatovského a domažlického okresu pro potřeby právě
vyhlášeného programu LEADER ČR a následně LEADER+, jejichž prostřednictvím
bylo možné získat dotace pro rozvoj určitého venkovského regionu. Svou činností
navazuje na aktivity občanského sdružení převážně měst a obcí, které působilo
s podobným programem pod názvem Šance pro jihozápad na území okresů
Domažlice, Klatovy, Plzeň – jih a Tachov od roku 1999. Dnes je většina členů
aktivních kromě v Místní akční skupině Pošumaví z.s.p.o. i v místních akčních
skupinách Český les a sv. Jana z Nepomuku.
V této době byl také zpracován Strategický plán LEADER, na jehož základě byla
MAS Pošumaví v roce 2008 vybrána v prvním kole jako jedna ze 48 skupin, které
byly podpořeny z osy IV. Programu rozvoje venkova. Díky tomu měla možnost čerpat
ročně více než 11 milionů korun na investiční projekty žadatelů. Podle typu projektu
mohli být žadateli obce, podnikatelé, neziskové organizace, církve a další.
MAS Pošumaví má rozlohu 1 474 km2 a počet obyvatel žijících na tomto území je
84 305 (k datu 31. 12. 2013). Tato oblast patří k nejřidčeji zalidněným oblastem
České republiky, protože průměrná hustota osídlení je 57 obyvatel/km2. Je zde 66
obcí, které mají méně než 500 obyvatel.
Od založení MAS Pošumaví v roce 2004 se až do roku 2006 na jejím území podařilo
metodou LEADER podpořit 18 investičních akcí a celková dotace na tyto akce činila
téměř 12 000 000 Kč. Od roku 2008 se díky MAS Pošumaví v tomto území
prostřednictvím Programu rozvoje venkova OSY IV. LEADER povedlo rozdělit
přibližně 55 000 000 Kč.
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Příloha č. 3b Projekty spolupráce
MAS Pošumaví v rámci metody LEADER také realizovala s ostatními místními
akčními skupinami několik projektů spolupráce. Jednalo se o tyto projekty:
Místní dědictví – bohatství, na které zapomínáme
Tento projekt byl projektem spolupráce MAS Pošumaví a MAS Brána do Českého
ráje. Mapuje stavby lidové architektury na území, v nichž obě MAS působí. Jeho
výstupem bylo vytvoření databáze objektů lidové architektury, internetová aplikace
s mapovými podklady, workshopy a exkurze a také tištěná publikace zmapovaných
objektů včetně cizojazyčných překladů. Do projektu je i nadále zapojena široká
veřejnost – místní historikové, starostové, kronikáři, místní obyvatelé a pamětníci,
aby průběžně vznikala co nejkvalitnější databáze, která slouží, jak k prohlubování
znalostí o regionální historii místních obyvatel, tak i k podpoře cestovního ruchu
v regionu. Jeden z výstupů projektu, elektronická databáze objektů, je k dispozici na
www.mistnidedictviposumavi.cz. Další výstup projektu, tištěná publikace, je
k dispozici všem obcím na území MAS Pošumaví, jimi zřizovaným knihovnám
a školám. Mapování lidové architektury a elektronická databáze byla dále
rozšiřována z dotačních prostředků Plzeňského kraje.
Oživme společně památky a pověsti z míst tajemných i kouzelných
Projekt mapuje a snaží se o záchranu hmotného i nehmotného dědictví regionu na
jih od Plzně propojením tří souvisejících prvků:
- obnova drobných památek,
- podpora ochotnických spolků,
- sběr místních pověstí i jejich publikování v knižní a audiovizuální podobě.
Partnery MAS Pošumaví byly Místní akční skupina Aktivios a Místní akční skupina
sv. Jana z Nepomuku. Výstupem projektu jsou tištěné ilustrované publikace
sebraných pověstí – soubor, CD s mluveným slovem, divadelní festival, uměleckohistorický workshop a opravené prvky kulturního dědictví, a to socha sv. Vojtěcha
u Zeleného (MAS Aktivios), socha sv. Jana Nepomuckého v Klatovech (MAS
Pošumaví), barokní skulptura – socha „putti“ v Žinkovech (MAS sv. Jana
z Nepomuku). Na území každé MAS bylo provedeno mapování a sběr místních
pověstí. Z těchto sebraných pověstí každá MAS vybrala cca 12 pověstí, které byly
zahrnuty do publikace dané MAS. Vznikl tak soubor tří publikací s jednotným
designem a společným přebalem. Tento celek byl zdarma předán do všech obcí, IC,
místních knihoven, škol a školek v území daných MAS. Zároveň bylo vydáno CD
s pověstmi namluvenými Otakarem Brouskem starším. Vybrané pověsti také
nacvičily ochotnické spolky z území všech MAS a postupně je hrají na divadelních
festivalech v jednotlivých MAS. Proběhl také workshop zaměřený na demonstraci
správných postupů při obnově stavebních památek.
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Prácheňsko všemi smysly
Projekt Prácheňsko všemi smysly je společným projektem jihočeských místních
akčních skupin působících na území bývalého Prácheňského kraje. Cílem projektu je
vytvořit turistickou destinaci z historického území Prácheňska. Prácheňsko je velmi
starou historickou částí země české, zahrnující části nynějšího Plzeňského
a Jihočeského kraje. Jako samostatný kraj zaniklo po roce 1849 po novém krajském
uspořádání a bylo rozděleno mezi oba výše uvedené kraje. Tradice názvu nikdy
nezanikla a žije na všech územích MAS. Je však již spíše v povědomí místních
obyvatel. Projekt se zaměřuje i na ně a snaží se posílit identitu obyvatel s tímto
krásným a historicky bohatým regionem. Cílem projektu je objevit Prácheňsko všemi
smysly. Sluchem (hudba), hmatem (živá i neživá příroda), čichem (vůně lesů, luk i
strání), zrakem (památky kulturní i přírodní, ale i rukodělné práce) a v neposlední
řadě i chutí (tradiční místní recepty z neméně kvalitních produktů). Tím vším nás
může oslovit Prácheňsko. Žije zde stále jeho duše naplněná trochou magie
a záhadnosti, kvůli které místní obyvatelé stále nosí „Prácheňsko hluboko v srdci“.
Jihočeské místní akční skupiny v předešlém projektu zavedly značku Regionální
produkt Prácheňsko, která je udělována místním výrobcům splňujícím předem daná
regionální kritéria. Vzhledem k tomu, že vlastní Prácheň se zříceninou hradu leží na
katastru obce Velké Hydčice, a tudíž na území působnosti MAS Pošumaví, je
„MASka“ partnerem projektu bez finančního příspěvku. Celá řada výstupů projektu je
prezentována na území MAS Pošumaví a jsou navazovány a rozvíjeny kontakty
a návštěvy mezi jihočeskou i plzeňskou částí Prácheňského regionu.
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Příloha č. 3c Ostatní projekty realizované MAS Pošumaví do konce roku 2013
Poznej svého souseda
V rámci projektu Poznej svého souseda, který řešil člen MAS Pošumaví, společnost
Úhlava, o.p.s., byl vytvořen internetový portál mapující vlastivědné, přírodovědné,
historické a kulturní zajímavosti na území, kde MAS Pošumaví působí. Projekt byl
vytvořen za finanční podpory iniciativy Interreg IIIC a partnerem projektu je VHS
Regen. Cílem projektu bylo posílit znalosti o drobných pamětihodnostech, kolem
kterých lidé denně chodí a prakticky je nevnímají. Zároveň projekt klade za cíl
upozornit na tyto zdánlivě bezvýznamné maličkosti i sousedy v nejbližším okolí.
Projekt zachycuje i další zajímavosti nacházející se na území MAS Pošumaví, které
jsou propagovány například v rámci rozvoje cestovního ruchu nebo díky aktivitám
místních podnikatelů a samospráv. Byla znovuobjevena celá řadu hradů, jejich
zřícenin, zámků a tvrzí, o jejichž existenci mají i místní rodáci, zejména mladších
věkových kategorií, jen mlhavé tušení. Podařilo se shromáždit celou řadu údajů,
které jsou cenné a zcela jistě budou sloužit k poznání regionální historie
a současnosti jak místním obyvatelům, tak i návštěvníkům pošumavského kraje.
Jednotlivé objekty jsou zde popsány, zakresleny do mapy, doplněny o zajímavosti a
jsou k nim přidány fotografie. Dále jsou udány souřadnice GPS, což je v kombinaci
s mapou okamžitě identifikuje v terénu. Financování projektu z Interregu III bylo
ukončeno v březnu 2008. Od té doby se databáze stále rozšiřuje a v dnešní době
obsahuje již přes 1 700 položek. Portál je volně přístupný na www.uhlava.mapin.cz.
Projekt Poznej Pošumaví
Tento projekt představuje jednotnou formou turisticky zajímavé objekty a subjekty
působící na území MAS Pošumaví. Partnerem projektu bylo regenské turistické
centrum Touristisches Service Center. V rámci projektu, částečně financovaného
z dispozičního fondu Operačního programu Česká republika – Bavorsko, byly
zhotoveny české a německé letáky s jednotným vzhledem, které slouží pro potřeby
jak samotných provozovatelů a správců komerčních i nekomerčních turisticky
zajímavých objektů a území, tak i pro potřeby informačních center a zejména pro
propagaci na výstavách a dalších akcích. Účelem projektu je jednotná, výstižná
a operativní informace o daném objektu. Letáky respektují marketingový systém
České centrály cestovního ruchu a propagují Pošumaví jako celek. Výstupem
projektu jsou soubory ve formátu .pdf, ve kterých jsou jednotlivé objekty a subjekty
popsány, doplněny kontaktní adresou, fotografiemi a souřadnicemi GPS. Každá
jazyková mutace je ve zvláštním souboru a je volně přístupná na internetu. Letáky
mají jednotný vzhled, aby bylo na první pohled zřejmé, že jsou z regionu Pošumaví a
je možné je použít v souboru na dalších akcích, jako jsou výstavy apod. V rámci
projektu bylo vyhotoveno 100 elektronických letáků (50 v každé jazykové verzi)
nejvýznačnějších objektů a subjektů. Zároveň bylo vyrobeno 10 sad všech letáků,
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které jsou zalaminovány a předány pro potřeby informačních center, které působí na
území MAS Pošumaví. Formát, ve kterém jsou letáky uloženy, umožňuje tisk
uložených dat na prakticky jakékoliv tiskárně, a to nejen jako podklad turistům pro
navštívené uvedené lokality, ale je možné vytisknout je i v případě dotazů turistů na
informačních centrech. Letáky jsou rozděleny do pěti kategorií, které jsou odlišeny
barvami. Všechny vyhotovené letáky jsou umístěny na portále Poznej Pošumaví
www.masposumavi.cz, který vznikl ve spolupráci s Katedrou informačních
technologií Provozně ekonomické fakulty České zemědělské univerzity v Praze.
Projekt Tvorba databází podnikatelů a aktivit v cestovním ruchu
Projekt vychází ze skutečnosti, že informační střediska na území MAS Pošumaví
z.s.p.o. nemají vždy k dispozici aktuální údaje o ubytovacích a stravovacích
kapacitách, o volnočasových aktivitách, konaných akcích, atraktivitách a dalších
zajímavostech. Nemohou potom poskytovat relevantní informace turistům, kteří stále
ve větších počtech tato střediska navštěvují. Místní akční skupina Pošumaví z.s.p.o.
začala proto evidovat zájemce o zařazení do databáze, která je volně přístupná na
internetu. V případě, že podnikatel má zájem o podrobnější informace, je možno
vytvořit leták v rámci projektu Poznej Pošumaví, který je zároveň možno stáhnout.
Takto zveřejněné aktivity začínají využívat někteří podnikatelé k tvorbě tzv. balíčků
cestovního ruchu a vytváření sítí nezbytných pro udržení konkurenceschopnosti
regionu Pošumaví v cestovním ruchu. Databáze vzniká na stránkách
www.masposumavi.cz.
Projekt Objevme znovu Böhmweg
Partnerem projektu, jehož nositelem je Místní akční skupina Pošumaví z.s.p.o., byl
Bayerische Wald – Verein. Projekt byl spolufinancován z dispozičního fondu cíle 3
Operačního programu Česká republika – Bavorsko. Cílem projektu bylo zmapovat
její historickou trasu a posoudit, zda je možné a reálné její obnovení v rámci
příhraničního cestovního ruchu. Na Bavorské straně je stezka obnovena
a marketingově využívána. Výsledkem projektu byla studie, která zmapovala trasu
stezky na české straně. Zároveň studie řeší možnost jejího zapojení do současného
systému tematických stezek na české straně a jejich společný marketing
a propagaci.
Projekt Historie bez hranic
Historie bez hranic je přeshraniční projekt spojující amatérské historiky z české
a bavorské strany hranice. Zaměřuje se na regionální historii a kulturní dědictví
mikroregionu MAS Pošumaví (oblast Klatovska a podhůří Šumavy). Jeho cílem je
zajištění vzájemného poznání, setkání a výměny zkušeností všech zájemců
o regionální historii. Nositelem projektu, který je řešen na území Místní akční skupiny
Pošumaví z.s.p.o. ve spolupráci s bavorským partnerem VHS Regen je Úhlava
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o.p.s.. Výstupem projektu je databáze zájemců o regionální historii a obecních
kronikářů, kteří působí na území Místní akční skupiny Pošumaví z.s.p.o. Databáze je
volně přístupná na internetových stránkách www.mapin.uhlava.cz v sekci Historie
bez hranic.
Projekt Dámy a pánové, strhněme tu zeď
Název projektu je inspirován památnou větou prezidenta Spojených států amerických
Ronalda Reagana pronesenou v roce 1987 u Braniborské brány v Berlíně, kdy řekl:
„Pane Gorbačove, strhněte tu zeď.“ Od té doby uplynulo více než 20 let, zdi a ploty
na hranicích byly opravdu strženy, ale v myšlení lidí na obou stranách dnes formální
hranice stále skrytě přetrvávají. Projevuje se to mimo jiné v nevyužívání sociálního
kapitálu území, kdy spolu až na výjimky pravidelně a neformálně nespolupracují
subjekty na obou stranách hranice nebo je spolupráce omezena na formální vztahy
jejich představitelů. Chybí však stálé sítě, normy a důvěry, které zajišťují trvale
koordinaci a spolupráci vedoucí ke společnému prospěchu. Projekt, který byl zahájen
v roce 2011 a pokračoval v roce 2012, zahrnoval dvě exkurze, dva workshopy a
jednou společnou promotion akci. Projekt byl v listopadu zahájen workshopem pro
venkovské podnikatele a živnostníky a byl tematicky zaměřen na podporu cestovního
ruchu. Cílem projektu bylo seznámit navzájem nejen podnikatele zabývající se
bezprostředně cestovním ruchem, ale i podnikatele, kteří mohou svými aktivitami
podpořit toto odvětví, jako jsou výrobci a přímí prodejci regionálních produktů,
provozovatelé různých volnočasových aktivit, neziskové organizace zabývající se
historií, přírodou, ochotnickým divadlem a podobně. Dalším krokem byly dvě exkurze
po těchto aktivitách na české a bavorské straně a následná promotion akce formou
trhu s nabídkou regionálních produktů v Klatovech. Projekt byl v roce 2012 zakončen
závěrečným workshopem, na kterém byly formulovány konkrétní možnosti další
hospodářské spolupráce v regionu a stanoveno formou SWOT analýzy, jaké silné a
slabé stránky se v průběhu řešení projektu v této oblasti ukázaly. Studie, která
z těchto závěrů vznikla je k dispozici v českém a německém jazyce na stránkách
MAS Pošumaví www.posumavi.jz.cz.
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Příloha č. 3d Projekt Regionální potravina Plzeňského kraje 2010–2014
Místní akční skupina Pošumaví z.s.p.o. se v letech 2010 až 2014 stala jedním
z pořadatelů soutěže Regionální potravina Plzeňského kraje. Jejími partnery při
pořádání soutěže byly Krajská agrární komora Plzeň a Úhlava o.p.s. Soutěž se
konala podle jednotné metodiky ministerstva zemědělství a přihlásit se mohly malé
a střední firmy působící v Plzeňském kraji. Do soutěže se nakonec v roce 2010
odhodlalo vstoupit 25 potravinářských firem se 116 výrobky, v roce 2011
20 potravinářských firem s 63 výrobky, v roce 2012 24 výrobců s 61 výrobky a v roce
2013 22 firem s 52 výrobky.
V roce 2010 proběhlo při Chodských slavnostech v Domažlicích za přítomnosti
prezidenta republiky Václava Klause, hejtmanky Plzeňského kraje Milady Emmerové,
prezidenta Agrární komory Ing. Jana Veleby ocenění vítězných výrobků soutěže
o Regionální potravinu Plzeňského kraje 2010. Paní hejtmanka předala ocenění
vítězným výrobkům v šesti kategoriích. Veřejnost měla možnost ochutnat tyto a další
produkty kromě Domažlic i na dalších místech Plzeňského kraje.
V roce 2011 se soutěž uskutečnila v daleko těsnější spolupráci s Plzeňským krajem,
což bylo pro její propagaci a význam velkým přínosem. Uskutečnila se celá řada
společných akcí a vedení kraje propagovalo účastníky soutěže Regionální potravina
Plzeňského kraje a jejich výrobky nejen slovy, ale i praktickými aktivitami. Spolupráce
s Plzeňským krajem byla v květnu 2011 zahájena společnou expozicí a účastí na
prezentaci krajů v Praze na Vyšehradě nazvané Má vlast. V rámci této prezentace
měli návštěvníci akce konané v sadech před vyšehradskou kapitulou možnost se
seznámit nejen s informačními materiály týkajícími se kraje a území MAS Pošumaví,
ale i ochutnat některé regionální potraviny a koupit si železnorudské pivo. Do této
oblasti zapadá i spolupráce s klatovskou firmou MASO WEST s.r.o., která již tradičně
organizuje na klatovském náměstí komentované zabijačkové hody. Na podzim roku
2011 byla jedním ze spolupořadatelů této akce i Místní akční skupina Pošumaví
z.s.p.o., která se podílela na propagaci svých aktivit a zajištění dalších účastníků,
regionálních výrobců potravin. Regionální potraviny byly ve spolupráci s KAK Plzeň
a Úhlavou o.p.s. propagovány i na celostátní výstavě Země Živitelka v Českých
Budějovicích.
V roce 2012 se rovněž uskutečnila celá řada prezentací a dále se prohloubila
spolupráce s Plzeňským krajem. Na nádvoří Krajského úřadu Plzeňského kraje
proběhlo v červnu vyhlášení výsledků soutěže Regionální potravina Plzeňského kraje
v rámci již populární akce Festival regionálních potravin. V roce 2012 přijel ceny
vítězům splečně s hejtmanem Plzeňského kraje Milanem Chovancem předávat
osobně ministr zemědělství Petr Bendl.
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Od roku 2012 jsou ochutnávky zajišťovány centrálně agenturou vybranou SZIFem
a regionální administrátoři podle projektu zajišťují propagaci vítězů podle
regionálních podmínek.
V roce 2013 a 2014 proběhla soutěž Regionální potravina s významnou podporou
Plzeňského kraje. Vyhlášení výsledků opět probíhalo na nádvoří Krajského úřadu
Plzeňského kraje za účasti představitelů kraje a ministerstva zemědělství.
V rámci propagace Regionálních potravin Plzeňského kraje proběhlo mnoho
významných akcí, na kterých se podílela nebo se prezentovala také MAS Pošumaví.
Jsou to např. každý rok konané celokrajské dožínky, 39. Mistrovství České republiky
v orbě, Apetit festival, veletrh cestovního ruchu ITEP, Země živitelka v Českých
Budějovicích, Krajská zahrádkářská výstava v Plzni a mnoho dalších.
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Příloha 3e Projekt Vytvoření sítě venkovských komunitních škol v Pošumaví –
místních partnerství zaměřených na prosazování rovných příležitostí žen a mužů
Pod tímto dlouhým názvem odstartoval ve Švihově projekt zaměřený na rozvoj
komunitních škol a komunitního vzdělávání v regionu Pošumaví. Místní akční
skupina již v roce 2007 uskutečnila v Eurocampu Běšiny ve spolupráci se senátorkou
Jiřinou Rippelovou seminář zaměřený na problematiku rovných příležitostí. Poznatky
z tohoto semináře stály u zrodu projektu, díky kterému dostaly v regionu Pošumaví
konkrétnější podobu.
Cílem projektu bylo podle zkušeností z jiných regionů založit v Pošumaví síť
občanských sdružení − komunitních škol, které by se měly stát nositeli celoživotního
vzdělávání v jednotlivých obcích. Projekt vychází z předpokladu, že lidé žijící na
venkově by měli sami přicházet s nápady a iniciativami, v jaké oblasti by se chtěli
vzdělávat, co jim chybí a co si mohou sami poskytnout. Nejedná se pouze o klasické
výukové programy, ale i o manuální dovednosti nebo sportovní akce. První
zkušenosti na tomto poli získává Komunitní škola Švihov o.s., která již organizuje
celou řadu zajímavých akcí hojně navštěvovaných místními občany. I na základě
těchto zkušeností podalo město Švihov projekt do Evropského sociálního fondu,
který je zaměřen na rozšíření těchto zkušeností do dalších měst a obcí na území
Místní akční skupiny Pošumaví, z.s.p.o. Přímými partnery projektu se stala města
Hartmanice, Kasejovice, Kdyně a Měčín a obce Běšiny a Chanovice. Při těchto
samosprávách působili koordinátoři, kteří organizovali veškeré přípravné práce na
založení komunitní školy a veškeré aktivity s tím spojené, včetně informačních
seminářů a workshopů. Ostatní města a obce z Pošumaví zastupuje v projektu
Místní akční skupina Pošumaví z.s.p.o. jako další z partnerů projektu. Všichni další
případní účastníci projektu měli možnost se bezplatně zúčastňovat školení,
workshopů a seminářů, které byly v rámci projektu organizovány.
Komunitní škola se podílí také na obecních rozvojových aktivitách (komunitní
projednávání projektů obce, semináře, besedy) a společenském životě obce (kluby
občanů, přednášky, divadla, plesy, koncerty).
V roce 2011 byl zahájen cyklus seminářů, v rámci kterého získají posluchači všechny
potřebné teoretické znalosti k založení a provozování komunitních škol.
V roce 2012 a 2013 projekt pokračoval další sérií seminářů, školením facilitátorů
a jejich zapojením do aktivit jednotlivých komunitních škol, které byly založeny
u partnerů projektu. V rámci tohoto projektu proběhla komunitní projednání na danou
problematiku po celém území MAS Pošumaví.
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Příloha č. 3f Další aktivity pořádané Místní akční skupinou Pošumaví do konce roku
2013
Aktivity pořádané ve spolupráci s Plzeňským krajem
V letech 2011 a 2012 získala Místní akční skupina Pošumaví z.s.p.o. stejně jako
další MAS působící v Plzeňském kraji příspěvek na aktivity, které nejsou předmětem
aktivit realizovaných v rámci Strategického plánu LEADER. Část těchto prostředků
vyčlenila valná hromada MAS na podporu aktivit svých členů – venkovských
mikroregionů a samostatných měst formou grantů. Cílem grantu bylo podporovat
projekty v tematických okruzích:
 Kulturní akce
 Společenské akce
 Vzdělávací akce
 Sportovní akce
 Průřezové a přesahující projekty (projekty zahrnující více tematických okruhů)
Jednalo se o akce, na kterých se setkávají především místní lidé, a přáním
vyhlašovatelů grantového programu bylo tato setkávání dále zkvalitňovat po
technické stránce. V rámci grantu se uskutečnily v roce 2011 následující akce.

Žadatel

Akce

Plánicko, z.s.p.o.

Pohádkový les Zdebořice

Prácheňsko, z.s.p.o.

Setkání na Práchni

Střední Pošumaví, z.s.p.o.

Mochtínský běh

Běleč, z.s.p.o.

Mikroregion Běleč v pohybu

Město Kasejovice

Zimní večery

Město Klatovy

Otevírání turistické sezóny

Město Klatovy

Rej čarodějnic a májové oslavy

Na každého oprávněného žadatele byla vyčleněna částka 10 000 Kč a záleželo na
mikroregionu, resp. městu, zda podpoří těmito prostředky jednu, nebo více akcí.
Stejné podmínky byly valnou hromadou MAS Pošumaví stanoveny i na rok 2012.
V tomto roce se uskutečnily tyto akce:
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Žadatel

Akce

Plánicko, z.s.p.o.

Pochod pohádkovým lesem Zdebořice

Prácheňsko, z.s.p.o.

MAS Pošumaví a Sdružení Prácheňsko
na Práchni

Střední Pošumaví, z.s.p.o.

Mochtínský běh

Běleč, z.s.p.o.

Popelčin ples na hradě Švihov

Město Kasejovice

Zpestření zimních večerů v Kasejovicích

Město Klatovy

Otevírání turistické sezóny

Město Klatovy

Rej čarodějnic a májové oslavy

Sdružení obcí Kdyňska, z.s.p.o.

Kdyňsko očima dětí

Svazek obcí Měčínsko

Velikonoční jarmark

Město Sušice

Majáles 2012

Vzdělávací aktivity, administrativní a propagační podpora regionálního rozvoje
a další akce
Místní akční skupina Pošumaví z.s.p.o. pořádá semináře a vzdělávací akce podle
potřeb svých členů. V roce 2010 a počátkem roku 2011 byly tyto aktivity zaměřeny
především na informování nově zvolených členů zastupitelstev o jejich právech
a povinnostech. Kromě toho se Místní akční skupina Pošumaví z.s.p.o. snaží
v pravidelných intervalech informovat prostřednictvím elektronické pošty všechny
obce v regionu svého působení a další zájemce, kteří k tomu dali souhlas,
o zprávách, které dostává z dalších zdrojů a které se týkají regionálního rozvoje. Na
stránkách Místní akční skupiny Pošumaví z.s.p.o. www.posumavi.jz.cz jsou
pravidelně zveřejňovány informace o akcích v regionu, které dali jejich pořadatelé
MASu k dispozici.
Vedení a management Místní akční skupiny Pošumaví z.s.p.o. se zúčastňuje na
požádání zasedání mikroregionů i obecních a městských zastupitelstev.
Kromě toho pracuje management Místní akční skupiny Pošumaví z.s.p.o. i jako
poradce některých mikroregionů a působí jako konzultant při zpracování projektů do
strukturálních fondů a dalších možných finančních zdrojů. V omezené míře provádí
i vlastní zpracování projektů, nikoliv však do Programu rozvoje venkova.

29

STRATEGIE 2014–2020 MAS POŠUMAVÍ
Verze k připomínkování
Místní akční skupina Pošumavi z.s.p.o.

V roce 2012 se podařilo akreditovat MAS Pošumaví z.s.p.o. jako vzdělávací instituci
na ministerstvu vnitra ČR pro průběžné vzdělávání úředníků krajských, městských
a obecních samospráv. Ve spolupráci s Výzkumným ústavem meliorací a ochrany
půdy a Fakultou životního prostředí České zemědělské univerzity v Praze byly
připraveny vzdělávací kurzy, které se realizovaly v roce 2013.
V oblasti propagace se na podzim roku 2012 uskutečnila ve spolupráci
se Syndikátem novinářů Plzeňského kraje v budově Českého rozhlasu Plzeň tisková
konference k aktivitám MAS Pošumaví a jeho členů. Cílem tiskové konference bylo
seznámit veřejnost s aktivitami, které se odehrávají na venkově v Pošumaví.
Na jaře r. 2012 odvysílala Česká televize v cyklu Náš venkov pořad o Místní akční
skupině Pošumaví z.s.p.o. Celý pořad je možno shlédnout na internetové adrese:
http://www.ceskatelevize.cz/porady/1097944695-nas-venkov/212562243400002/
O aktivitách Místní akční skupiny Pošumaví se zmínil i celostátní Zpravodaj
Programu rozvoje venkova, který v čísle 3/2012 otiskl rozhovor s manažerem MAS
Pošumaví Ing. Ivo Šaškem a ředitelem Úhlava o.p.s. především ke vzdělávacím
aktivitám v Pošumaví. V čísle 5/2012 téhož Zpravodaje byl zveřejněn projekt Obnova
a rekonstrukce Lesního amfiteátru v Makově, který realizovala obec Předslav jako
příklad dobré praxe.
Zemědělský informační portál Agris zveřejnil v lednu 2012 informaci o portálu
www.mistnidedictviposumavi.cz a projektu, v rámci kterého vznikl. Celý článek je
k dispozici na adrese: http://www.agris.cz/clanek/174433.
Vědecký portál České zemědělské univerzity Agris on-line Papers in Economics and
Informatics publikoval článek kolektivu autorů Information Support of Regions and
Possibilities of Its Further Development, který se zabývá informačními technologiemi
využívanými a používanými MAS Pošumaví nebo na území jeho působnosti. Celý
článek je k dispozici na adrese:
http://online.agris.cz/files/2012/agris_online_2012_3_vanek_stoces_simek_hrbek.pdf
Další informace o jednotlivých aktivitách MAS Pošumaví a jeho členů lze nalézt
i na portálu Novinky.cz konkrétně na adrese: http://www.novinky.cz/vasezpravy/uzivatel=2935.
V neposlední řadě Místní akční skupina Pošumaví vydává pravidelně vlastní
Zpravodaj, ve kterém informuje o aktuálních novinkách ve své činnosti a o činnosti
svých členů. Elektronická verze Zpravodaje je k dispozici na oficiálních internetových
stránkách MAS Pošumaví www.posumavi.jz.cz.
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Od roku 2011 jsou publikovány téměř všechny informace zejména o uskutečněných
aktivitách MAS Pošumaví i na jejím profilu na Facebooku.
Konference v senátu, na kterých se podílela MAS Pošumaví
Rok 2010 – Konference Jan Ámos Komenský – jeho odkaz dnešku
Rok 2011 – Konference Moudrým lidem škola nikdy nekončí
Rok 2012 – Seminář MPSV k Evropskému roku stárnutí
Rok 2012 – Konference ČZU Evropský rok aktivního stárnutí
MAS Pošumaví a cestovní ruch
MAS Pošumaví se kromě své hlavní činnosti zabývá také venkovským cestovním
ruchem, který považuje za jednu z hlavních priorit. V této oblasti MAS Pošumaví
vytipovává zainteresované subjekty a činitele, kteří již mají nějaké zkušenosti
s pořádáním aktivit v cestovním ruchu, zjišťuje jejich podnikatelské myšlení, které je
nezbytné pro financování a spolufinancování všech aktivit a projektů, a v neposlední
řadě se pokouší o vypracování a realizaci koncepce rozvoje cestovního ruchu,
k čemuž využívá již zpracované rozvojové materiály obcí, měst a mikroregionů.
MAS Pošumaví spolupracuje s celostátními institucemi zabývajícími se cestovním
ruchem. Jedná se hlavně o spolupráci s Plzeňským krajem a agenturou
CzechTourism. V rámci své činnosti radí podnikatelům při certifikaci služeb
a výrobků, které provádějí pověřené profesní organizace. Certifikace má
provozovateli přinést lepší propagaci a zvýší tím i jeho důvěryhodnost zejména pro
zahraniční turisty, kteří jsou na podobný systém již zvyklí. MAS také navazuje
spolupráci s profesními svazy a školami a s jejich pomocí se snaží v území zavést
systém vzdělávání a školení pro potřeby rozvoje cestovního ruchu. V budoucnu by
tak v Klatovech mělo vzniknout vzdělávací středisko pro venkovskou turistiku.
MAS Pošumaví má velký zájem na tom, aby její území bylo čím dál atraktivnější
a lákalo stále více návštěvníků. V roce 2010 se MAS podařilo zavést systém
propagace s prvky corporate identity, kdy došlo ke zpracování grafického manuálu,
podle kterého se řídí veškerá vizuální komunikace s veřejností i ta uvnitř firmy.
Z tohoto grafického manuálu se podařilo přenést prvky také do projektu Poznej
Pošumaví, v jehož rámci vznikly propagační materiály poskytovatelů služeb
cestovního ruchu v Pošumaví. Do té doby byla propagace v regionu velmi různorodá
a chyběl souborný propagační materiál na výstavy, veletrhy a pro incomingové
cestovní kanceláře.
MAS Pošumaví pořádala také odborné exkurze formou tzv. travelling workshopu,
který je zaměřen hlavně na výměnu zkušeností jednotlivých podnikatelů a organizací.
Pomáhá podnikatelům a obcím v Pošumaví při vyhledávání finančních zdrojů na
budování zařízení a podporu cestovního ruchu a podílí se na přípravě projektů
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a jejich administraci. Díky svým širokým kontaktům propaguje vybrané akce
jednotlivých členů MAS. Mapuje ubytovací a stravovací kapacity, volnočasové
aktivity, vlastivědné, přírodovědné a historické zajímavosti a vytváří z nich databázi
cestovního ruchu, kterou průběžně zveřejňuje na svých internetových stránkách.

MAS Pošumaví a spolupráce s dalšími MAS a institucemi
MAS Pošumaví má partnerské místní akční skupiny, se kterými formálně
i neformálně průběžně spolupracuje. Jsou to například MAS Český les, MAS Region
Kunětické Hory, MAS Železnohorský region. MAS Aktivios, MAS Sv. Jana
z Nepomuku, MAS Brána do Českého ráje, LAG Strakonicko a celá řada dalších.
Partnery má MAS Pošumaví i v zahraničí. Jsou to LAG Meath Partnership, která
působí v Irsku, a LAG Regen, německá MAS, která operuje ve městě Regen
a v dalších 24 obcích. Posledním zahraničním partnerem je Volkshochschule für
Landkreis Regen. S těmito partnery vytváří MAS Pošumaví společné akce a projekty
spolupráce.
MAS Pošumaví také spolupracuje s celou řadou dalších partnerů z různých oblastí
činnosti, např. Českou zemědělskou univerzitou v Praze, Mendelovou univerzitou
v Brně, Jihočeskou univerzitou v Českých Budějovicích, Zoologickou a botanickou
zahradou v Plzni, Slezskou církví evangelickou augsburského vyznání,
Západočeským konzumním družstvem Sušice a dalšími.
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Tematická příloha č. 4
Území působnosti Místní akční skupiny Pošumaví a jeho charakteristika
Obce a jejich místní části vymezující území MAS Pošumaví
Obec
Běhařov
Běšiny

Statut
obec
obec

Mikroregion
Kdyňsko
Střední Pošumaví

Biřkov

obec

Běleč

Bolešiny

obec

Plánicko

Brnířov
Břežany
Budětice

obec
obec
obec

Kdyňsko
Slavník
Pošumaví

Bukovník
Černíkov

obec
obec

Pošumaví
Kdyňsko

Červené
Poříčí
Číhaň
Čímice
Dlažov

obec

Běleč

obec
obec
obec

Plánicko
Pošumaví
Kdyňsko

Dobršín
Dolany

obec
obec

Pošumaví
Běleč

Domoraz
Dražovice
Frymburk
Hartmanice

obec
obec
obec
město

Pošumaví
Pošumaví
Pošumaví
Střední Pošumaví

Hejná

obec

Prácheňsko

Místní části
Běhařov, Úborsko
Běšiny, Hořákov, Hubenov,
Kozí, Rajské, Úloh
Biřkov, Zderaz
Bolešiny, Domažličky,
Kroměždice, Pečetín,
Slavošovice, Újezdec
Brnířov
Břežany
Budětice, Lipová Lhota,
Vlkonice
Bukovník
Černíkov, Nevděk,
Rudoltice, Slavíkovice, Vílov
Červené Poříčí
Číhaň, Nový Dvůr, Plánička
Čímice
Buková, Dlažov, Miletice,
Nová Víska, Soustov, Vráž
Dobršín
Andělice, Balkovy, Dolany,
Komošín, Malechov, Řakom,
Sekrýt, Svrčovec, Výrov
Domoraz
Dražovice
Frymburk, Damětice
Dobrá Voda, Dolejší Krušec,
Dolejší Těšov, Hartmanice,
Hořejší Kruše, Hořejší
Těšov, Chlum, Javoří, Keply,
Kochánov, Kříženec,
Kundratice, Loučová, Malý
Radkov, Mochov, Palvinov,
Prostřední Krušec,
Štěpanice, Světlá, Trpěšice,
Vatětice, Vlastějov, Zálužice
Hejná
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Hlavňovice

obec

Střední Pošumaví

Častonice, Čeletice, Cihelna,
Hlavňovice, Horní Staňkov,
Javoříčko, Libětice, Milínov,
Pích, Přestanice, Puchverk,
Radostice, Suchá, Zámyšl,
Zvíkov
Hnačov
Babín, Boubín, Horažďovice,
Horažďovická Lhota,
Komušín, Svaté Pole,
Třebomyslice, Veřechov
Čejkovy, Čermná, Hrádek,
Kašovice, Odolenov,
Tedražice, Zbynice
Hradešice, Černíč,
Smrkovec
Bezděkov, Hradiště,
Zahorčičky
Černice, Defurovy Lažany,
Dobrotice, Holkovice,
Chanovice, Újezd u
Chanovic

Hnačov
obec
Horažďovice město

Plánicko
Prácheňsko

Hrádek

obec

Střední Pošumaví

Hradešice

obec

Slavník

Hradiště

obec

Prácheňsko

Chanovice

obec

Prácheňsko

Chlistov
Chocomyšl
Chodská
Lhota
Chudenice

obec
obec
obec

Střední Pošumaví
Běleč
Kdyňsko

Chlístov
Chocomyšl
Chodská Lhota

městys

Běleč

Bezpravovice, Býšov,
Chudenice, Lučice, Slatina

Ježovy
Kaničky
Kasejovice

obec
obec
město

Běleč
Běleč
Kasejovice

Kdyně

město

Kdyňsko

Kejnice
Klatovy

obce
město

Kejnice
Klatovy

Ježovy, Chlumská, Trnčí
Kaničky
Kasejovice, Chloumek,
Kladrubce, Podhůří ,
Polánka, Přebudov,
Řesanice, Újezd u Kasejovic
Branišov, Dobříkov,
Hluboká, Kdyně, Modlín,
Nové Chalupy, Podzámčí,
Prapořiště, Smržovice,
Starec
Kejnice, Karlovce
Beňovy, Čínov, Dehtín,
Dobrá Voda, Drslavice,
Habartice, Kal, Klatovy,
Kosmáčov, Křištín, Kvaslice,
Kydliny, Lažánky, Luby,
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Kolinec

městys

Střední Pošumaví

Kout
na Šumavě
Kovčín
Křenice
Kvášňovice
Libkov
Loučim
Malý Bor

obec

Kdyňsko

obec
obec
obec
obec
obec
obec

Slavník
Běleč
Slavník
Kdyňsko
Kdyňsko
Slavník

Maňovice
Měčín

obec
město

Slavník
Měčínsko

Mezholezy
Mezihoří
Mlýnské
Struhadlo
Mochtín

obec
obec
obec

Kdyňsko
Běleč
Plánicko

obec

Střední Pošumaví

Mokrosuky
Mrákov

obec
obec

Střední Pošumaví
Kdyňsko

Myslív

obec

Slavník

Myslovice
Nalžovské
Hory

obec
město

Plánicko
Slavník

Nehodív

obec

Plánicko

Otín, Pihovice, Sobětice,
Střeziměř, Štěpánovice,
Tajanov, Točník, Tupadly,
Věckovice, Vícenice,
Vítkovice
Bernartice, Boříkovy, Brod,
Buršice, Hradiště, Javoří,
Jindřichovice, Kolinec,
Lukoviště, Malonice,
Mlázovy, Podolí, Sluhov,
Střítež, Tajanov, Tržek,
Ujčín, Vlčkovice
Kout na Šumavě, Nový
Dvůr, Starý Dvůr
Kovčín
Křenice, Kámen, Přetín
Kvášňovice
Libkov
Loučim
Malý Bor, Hliněný Újezd,
Malé Hydčice,Týnec
Maňovice
Bíluky, Hráz, Měčín,
Nedanice, Nedaničky,
Osobovy, Petrovice,
Radkovice, Třebýcina
Mezholezy
Mezihoří
Mlýnské Struhadlo
Bystré, Hoštice, Hoštičky,
Kocourov, Lhůta, Mochtín,
Nový Čestín, Srbice,
Těšetiny, Újezdec
Lešišov, Mokrosuky
Mlýneček, Mrákov, Nový
Klíčov, Smolov, Starý Klíčov
Myslív, Loužná, Milčice,
Nový Dvůr
Myslovice
Krutěnice, Letovy, Miřenice,
Nalžovy, Neprochovy,
Otěšín, Sedlečko, Stříbrné
Hory, Těchonice, Ústaleč,
Velenovy, Zahrádka, Žďár
Nehodív
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Němčice

obec

Běleč

Němčice, Úlíkov

Nezamyslice
Nezdice
na Šumavě
Nezdřev
Nová Ves
Obytce
Olšany
Oselce
Ostřetice
Pačejov

obec
obec

Pošumaví
Pošumaví

obec
obec
obec
obec
obec
obec
obec

Prácheňsko
Kdyňsko
Plánicko
Slavník
Prácheňsko
Měčínsko
Slavník

Petrovice
u Sušice

obec

Střední Pošumaví

Plánice

město

Plánicko

Pocinovice
Podmokly
Poleň

obec
obec
obec

Kdyňsko
Pošumaví
Běleč

Předslav

obec

Měčínsko

Rabí
Slatina
Soběšice
Spáňov
Strašín

město
obec
obec
obec
obec

Pošumaví
Prácheňsko
Pošumaví
Kdyňsko
Pošumaví

Sušice

město

Sušice

Nezamyslice
Nezdice na Šumavě,
Ostružno, Pohorsko, Ždánov
Nezdřev
Nová Ves
Obytce
Olšany
Kotouň, Nová Ves, Oselce
Makalovy, Ostřetice
Pačejov, Pačejov-nádraží,
Strážovice, Týřovice,
Velešice
Břetětice, Částkov, Dolní
Kochánov, Františkova Ves,
Chamutice, Jiřičná, Kojšice,
Maršovice, Nová Víska,
Pařezí, Petrovice u Sušice,
Posobice, Rovná, Strunkov,
Svojšice, Trsice, Vojetice,
Žikov
Bližanovy, Křížovice,
Kvasetice, Lovčice,
Mlynářovice, Nová Plánice,
Pohoří, Štipoklasy, Vracov,
Zbyslav, Zdebořice
Orlovice, Pocinovice
Podmokly
Poleň, Mlýnec, Poleňka,
Pušperk, Zdeslav
Hůrka, Makov, Měcholupy,
Němčice, Petrovičky,
Předslav,Třebíšov
Bojanovice, Čepice, Rabí
Slatina
Soběšice, Damíč, Mačice
Spáňov
Strašín, Maleč, Nahořánky,
Věštín, Zuklín
Albrechtice, Červené
Dvorce, Divišov, Dolní
Staňkov, Humpolec,
Chmelná, Milčice, Nuzerov,
Rok, Stráž, Sušice (Sušice
I), Sušice-Dolní Předměstí
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Svéradice
Švihov

obec
město

Prácheňsko
Běleč

Týnec

obec

Střední Pošumaví

Úboč
Újezd
u Plánice
Únějovice
Úsilov
Velhartice

obec
obec

Běleč
Plánicko

obec
obec
obec

Běleč
Kdyňsko
Střední Pošumaví

Velké
Hydčice
Velký Bor

obec

Prácheňsko

obec

Prácheňsko

Vrhaveč

obec

Střední Pošumaví

Vřeskovice
Všepadly
Všeruby

obec
obec
obec

Běleč
Běleč
Kdyňsko

Zahořany

obec

Kdyňsko

Zavlekov

obec

Plánicko

Zborovy
Žihobce

obec
obec

Plánicko
Pošumaví

Žichovice

obec

Prácheňsko

(Sušice II), Sušice-Horní
Předměstí (Sušice III),
Volšovy, Vrabcov, Záluží
Svéradice
Bezděkov, Jíno, Kaliště,
Kamýk, Kokšín, Lhovice,
Stropčice, Švihov, Těšnice,
Třebýcinka, Vosí
Horní Lhota, Loreta,
Rozpáralka, Týnec
Úboč
Újezd u Plánice
Únějovice
Úsilov
Braníčkov, Drouhavec, Hory
Matky Boží, Chotěšov,
Jarkovice, Konín, Nemilkov,
Radvanice, Stojanovice,
Tvrdoslav, Velhartice
Velké Hydčice
Jetenovice, Slivonice, Velký
Bor
Malá Víska, Neznašovy,
Radinovy, Vrhaveč
Mstice, Vřeskovice
Všepadly
Brůdek, Hájek, Hyršov,
Chalupy, Kosteliště, Maxov,
Pláně, Pomezí, Studánky,
Všeruby
Bořice, Hříchovice,
Oprechtice, Sedlice,
Stanětice, Zahořany
Zavlekov, Mladice, Plichtice,
Skránčice, Vlčnov
Zborovy
Bešetín, Bílenice, Kadešice,
Rozsedly, Šimanov, Žihobce
Žichovice
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Krajinným rázem je území velmi rozmanité, je zde zastoupeno předhůří Šumavy,
Chudenicko – Švihovská pahorkatina, Plánický hřeben, na Horažďovicku pak krajina
spíše rovinatá s četnými rybníky.
Podnebí regionu působnosti MAS Pošumaví ovlivňují především nadmořská výška
a expozice terénu vůči proudění vzduchu. Vzhledem ke klimatu této části České
republiky zde více převládají oceánické vlivy. Znamená to menší rozdíly teplot mezi
zimou a létem a částečně vyrovnanější chod srážek, především ve vyšších polohách.
Podnebí kraje je výrazně poznamenáno konfigurací terénu a návětrnými či
závětrnými efekty Šumavy a Českého lesa.
Podle klasifikace klimatických oblastí lze přiřadit území do dvou hlavních klimatických
oblastí. A to mírně teplé MT a chladné CH.
Mírně teplá oblast se nachází v nejnižších až středních polohách kraje a dělí se do
dalších několika podoblastí. Z geomorfologického hlediska se jedná o pánevní oblasti
a pahorkatiny, tedy území, která nemají ještě horský charakter. Průměrné roční
teploty zde kolísají od 8,0 °C, naměřených v pánevních oblastech na Klatovsku a
Plzeňsku, až po přibližně 5,5 − 6,0 °C, které odpovídají horní hranici teplé oblasti.
Počet letních dnů s maximální teplotou nad 25 °C se zde pohybuje mezi 20 až 50,
mrazových dnů s minimální teplotou pod 0 °C bývá 110 až 160. Počet dnů se
srážkou nad 1 mm kolísá od 90 do 120, celkově za rok naprší 450 až 700 mm. Počet
dnů se sněhovou pokrývkou dosahuje v průměru 50 až 100 podle nadmořské výšky.
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Tematická příloha č. 5
Technická struktura

Příloha 5a Doprava
Silniční doprava
Poloha řešeného území je dlouhodobě utvářena především trasováním základních
komunikačních směrů. Klíčové mezinárodní trasy se regionu v současnosti víceméně
vyhýbají. Významnější komunikací pro rozvoj regionu je pouze silnice I/27 (E 53)
Plzeň − Klatovy − hraniční přechod v Železné Rudě. Nejdůležitější komunikací ve
východozápadním směru je silnice I/22 spojující České Budějovice, Strakonice,
Horažďovice, Klatovy, Kdyni a Domažlice. Obě komunikace mají pouze regionální
význam a nejsou na nich vybudovány obchvaty obcí a měst. Nově se podařilo pouze
vybudovat část obchvatu Klatov (přes průmyslovou zónu Pod Borem), který je první
etapou propojení silnic I/27 a I/22 ve směru Domažlice – Plzeň. Životně důležitým
spojením pro firmy na Chanovicku a též pro dřevozpracující podnik HAAS Fertigbau
je nové propojení Chanovic ve směru na Oselce a dále na silnici I/20 procházející
severním okrajem území MAS (Kasejovicko).
Absence obchvatů měst a obcí a přetížená silniční doprava, především těžkou
kamionovou dopravou, zatěžuje sídla podél silnic i/20, I/27 a I/22 hlukem a emisemi.
Nedostatečné je napojení celého zájmového území MAS Pošumaví na dálnice a
rychlostních komunikace, které se v území nevyskytují. K nejbližší dálnici D5 u Plzně
vede pouze zmiňovaná mezinárodní silnice I/27, na které doposud nebyly
vybudovány obchvaty obcí. Další rychlostní komunikace R4 je budována na trase
Písek – Dobříš – Praha a z ní rovněž nejsou vedeny do Pošumaví žádné kapacitní
přivaděče.
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.
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
je nejvíce využívaná trať Plzeň – Klatovy a České Budějovice – Horažďovice – Plzeň,
které jsou elektrifikované. Napříč územím MASu prochází regionální železniční trať
Horažďovice – Sušice – Klatovy – Kdyně – Domažlice, která by se v budoucnu měla
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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. V zimních měsících je využívána především občany
větších měst v regionu působnosti Místní akční skupiny Pošumaví a Plzně
k víkendovému cestování s lyžemi na Šumavu. Podobný problém jako u silniční
dopravy nastává i u železniční dopravy, protože kapacitní železniční koridor je
plánován mimo území působnosti Místní akční skupiny Pošumaví, a to na trati Plzeň
– Domažlice.
Cyklistická doprava
I když Místní akční skupina Pošumaví z.s.p.o. 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. Jde například
o Horažďovice, Sušici, Kdyni, Dolany, Švihov nebo Kasejovice. Je tedy důležité, aby
nejen samosprávy těchto měst a obcí měly cyklodopravu zapracovánu ve svých
územně plánovacích a strategických dokumentech. Zmiňovaná města již mají
většinou vyřešen průjezd důležitých páteřních cyklotras intravilánem, i když ne
všechny úseky jsou podle plánů již realizovány. Zmiňované průjezdy po páteřních
cyklotrasách vedou často po stezkách či účelových komunikacích a mnohdy v údolí
vodních toků. Právě na těchto úsecích se spojuje rekreační funkce cyklotras
s dopravní. Bezpečné a rychlé koridory pro cyklisty směřující z okolí do centra města,
tzv. „cyklovýpadovky“, tak patří k cyklisticky nejfrekventovanějším úsekům.
Při budování cyklistické sítě je třeba také dbát na to, aby se nevytvářely nové bariéry
pro cyklisty, například neprůjezdné silnice I. třídy, železniční koridory a vodní toky.
Již při projektování každé stavby by měl být v prostoru vyřešen bezpečný pohyb
cyklistů.
Následující charakteristika cyklistů a jejich požadavků je převzata z materiálů České
mountainbikové asociace (ČeMBA):
Dopravní cyklisté
- přesun mezi sídly, do zaměstnání, úřadů a škol, ale i za zábavou a do rekreačních
zón
- požadavek rychlého a minimálně namáhavého přesunu
- trasa nejkratší možnou cestou
- dopravně bezpečná trasa

40

STRATEGIE 2014–2020 MAS POŠUMAVÍ
Verze k připomínkování
Místní akční skupina Pošumavi z.s.p.o.

- povrch cesty musí umožňovat efektivní přesun
- možnost bezpečného uložení kola
- další doprovodné služby zpravidla nejsou požadovány
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.
Smyslem systému Bike & Ride je vybudovat infrastrukturu umožňující bezpečné
odstavení jízdního kola v prostorách stanice, jenž umožní cestujícímu pokračovat
k cíli své cesty vlakem, anebo naopak. Jízdní kolo v systému funguje jako dopravní
prostředek pro krátké vzdálenosti z místa bydliště (či zaměstnaní) ke stanici. S
ohledem na výrazně širší okruh v okolí dostupný od stanice jízdním kolem než pěší
dopravou, je tak podpora systému Bike & Ride v zájmu železniční dopravy, neboť tím
výrazně stoupá počet jejich potenciálních uživatelů. V Německu se celkem 15 %
všech uživatelů železniční dopravy dopravuje na nádraží jízdním kolem, v Nizozemí
a Dánsku je to dokonce 30 %.
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.
Na většině velkých vlakových nádraží dosud chybí i základní cyklostojany (anebo
jsou velmi špatné kvality), automatické cyklogaráže známé z německých měst k nám
také dosud nedorazily.
Na základě namátkového šetření je zřejmé, že před cca 20−30 lety byl tento systém
daleko rozšířenější než v současné době. Nemělo by to ale vést k úvaze, abychom
daný systém opustili. Vycházejme spíše z předpokladu, že lidé se opět budou vracet
z aut na kolo a na železnici. Celý systém by tak měl být založen na budoucí expanzi.
Vycházejme ze zahraničních zkušeností, které hovoří o tom, že pokud vytvoříme
dobré parkovací podmínky, podpoří se růst využívání systému Bike & Ride (Bicycle
parking manual, The Danish Cyclists Federation, 2008). Největší dopad bude mít
zavedení systému v rovinatých příměstských oblastech větších měst. Vymezení
prostoru, kam stojan umístit, a zvážení toho, pro kolik kol maximálně má být. Jen pro
srovnání dánský manuál (Bicycle parking manual, The Danish Cyclists Federation,
2008) například doporučuje, aby stání bylo navrženo v počtu 10−30 % cestujících,
kteří ve stanici nastupují. V kontextu České republiky a potažmo území působnosti
Místní akční skupiny Pošumaví z.s.p.o. by stačilo i 1 %.
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Příloha 5b Ochrana proti povodním
Vzhledem k propojení území působnosti Místní akční skupiny Pošumaví s okolními
regiony a návaznosti na vodní toky, není možno v některých případech řešit
protipovodňovou ochranu izolovaně. K tomu slouží v první řadě opatření biologická,
biotechnologická a lesotechnická, která vedou ke zvýšení retenčního potenciálu
krajiny (tj. schopnost území zadržet určité množství srážkové vody). Tyto způsoby
ochrany staví na přirozených funkcích přírodního prostředí. Spočívají v návrhu
vhodného uspořádání krajinných prvků, v přeměně části zemědělské půdy na lesní
porosty a v obnově přirozené dřevinné skladby stávajících lesů. Nevýhodou těchto
opatření je, že pro zajištění nezanedbatelného účinku je nutné opatření provádět na
velké ploše, což často naráží na majetkoprávní poměry. Jedinou cestou je
problémové katastry začlenit do procesu KPÚ s důrazem na řešení vodních poměrů
v krajině.
Technickými prvky protipovodňové ochrany jsou především uměle vytvořené
ochranné hráze, vodní nádrže a poldry (suché nádrže). Nevýhodou těchto opatření
jsou vysoké pořizovací a provozní náklady, relativně velký zábor pozemků
a významné ovlivnění přírodního prostředí.
Výhodou je na druhé straně jejich prokazatelná účinnost, která se dá poměrně
přesně kvantifikovat.
Relativně nejlevnější jsou preventivní opatření, která spočívají především
v omezování lidské činnosti (zejména výstavby) v záplavovém území. Tato opatření
se však v praxi nedaří vždy prosadit.
Komplexní řešení revitalizace toků, tvorby ÚSES, systémů dopravy a infrastruktury
a protipovodňové ochrany zejména sídel představuje zatím nedostatečně řešený
problém, pro který je nutné navrhnout jednotný strategický postup, aplikovat ho
a následně dané problémy řešit individuálně pro každé konkrétní území podle
místních podmínek.
Dalším významným problémem může být postupné snižování zásob podzemní vody
v závislosti na postupujícím oteplování a změnách klimatu, s čímž souvisí
i nebezpečí vysychání vodních toků. Podle různých klimatických modelů se sice
na území ČR a tudíž i v územní působnosti Místní akční skupiny Pošumaví z.s.p.o.
nepředpokládá zásadní změna v ročních srážkových úhrnech, nicméně z hlediska
odtoku je velmi významnou skutečností změna ročního chodu srážek, která se
projevuje výrazným zvýšením srážkových úhrnů v zimních měsících a obdobně
výrazným snížením v měsících letních. Výsledky klimatických modelů se vzájemně
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liší a předpovídání konkrétních změn je zatíženo velmi vysokou nejistotou. Nicméně
právě v územním plánování je vhodné s těmito změnami preventivně počítat.
Otázky akumulace povrchových vod z hlediska zásobování obyvatel pitnou vodou
i z hlediska zajištění ekologických průtoků na vodních tocích je tudíž rovněž důležitou
otázkou budoucího uspořádání využití území kraje. Veškerá uvedená opatření jsou
použitelná a využitelná na území působnosti Místní akční skupiny Pošumaví.
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Tematická příloha č. 6
Odpadové hospodářství a nakládání s odpady
Území MAS Pošumaví zasahuje do pěti ORP (Klatovy, Sušice, Domažlice,
Horažďovice, Nepomuk – 4 obce na Kasejovicku), relevantní analýzy problematiky
odpadového hospodářství řešené v projektu SMO v roce 2014 ukázaly, že v oblasti
je relativně málo velkých průmyslových znečišťovatelů a původců odpadů, vysoký
podíl tvoří odpady komunální. Na území MAS Pošumaví se nachází jen 3 menší
skládky odpadů (Klatovy − Štěpánovice, Libkov, Kolinec). Velký podíl směsného
komunálního odpadu (SKO) je odvážen mimo toto území, odpad z jihovýchodní části
území je přes překladiště v Horažďovicích odvážen na skládku v Březnici nebo přímo
na skládku Vysoká u Dobřan, část obcí z okresu Domažlice sváží SKO na skládku
Lazce u Horšovského Týna.
Území není dostatečně vybaveno zařízeními pro nakládání s odpady, existující mají
obrovské území k obslužnosti, je zde jen jedna třídicí linka separovaných odpadů
v Sušici, část separovaných odpadů se třídí ve sběrných dvorech. V provozu jsou
sběrné dvory v Klatovech (2), ve Kdyni, v Koutě na Šumavě, v Horažďovicích,
v Sušici, v Kolinci a v Kasejovicích, 3 sběrná místa v Sušici, v Žichovicích. Výkup a
příjem tříděných odpadů dále zajišťujě 5 výkupen surovin v Klatovech, 3 ve Kdyni, 2
v Horažďovicích, 1 v Sušici, autovrakoviště v Chocomyšli, ve Kdyni, v Domažličkách.
Nejbližším zařízením pro energetické využití odpadů bude spalovna v Plzni −
Chotíkově, jejíž provoz významně ovlivní celkový způsob nakládání s odpady
v Plzeňském kraji po roce 2016.
K nakládání s biologicky rozložitelnými odpady slouží deponie v Horažďovicích,
malá kompostárna v Kolinci, 6 zemědělských bioplynových stanic. Kafilerie Asavet
Biřkov je významným zpracovatelem živočišných odpadů v Plzeňském kraji.
Linka firmy AZS 98, s.r.o. v Zavlekově − Suché recykluje a drtí stavební odpady.
Kdynium, a.s. ve Kdyni provozuje neutralizační stanici pro zpracování odpadních
produktů z vlastní výroby (hydroxid sodný, řezné emulze, oplachové vody).
Naprostá většina směsného komunálního odpadu z obcí MAS Pošumaví je
skládkována. Lze říci, že v současné době území nenaplňuje cíle POH ČR, tedy
zvyšování podílu využívání odpadů na úkor jejich skládkování. Vzhledem
k navrhovanému řešení Studie proveditelnosti Integrovaného systému nakládání
s komunálními odpady v území Plzeňského kraje se situace nezmění, důležitým
cílem bude tedy snaha o důkladnější třídění odpadů, snížení podílu biologicky
rozložitelných materiálů ve směsném komunálním odpadu a podpora vzniku zařízení

44

STRATEGIE 2014–2020 MAS POŠUMAVÍ
Verze k připomínkování
Místní akční skupina Pošumavi z.s.p.o.

k nakládání s biologicky rozložitelnými odpady. Bude důležité osvětou přimět
obyvatele území MAS k obnovení a většímu rozšíření domácího kompostování.
Město Hartmanice plánuje výstavbu kompostárny na pozemku v k. ú. Dolejší Krušec
− Hartmanice, Trpěšice. Stavba bude sloužit k ekologickému využití rostlinných
zbytků formou kontrolovaného kompostování a jejich opětovnému využití při údržbě
a rozšiřování veřejných prostranství a zeleně města. Také Horažďovice uvažují
o zřízení kompostárny.
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Tematická příloha č. 7
Zadržování vody v krajině
Územím Místní akční skupiny Pošumaví protéká z větších řek na Sušicku
a Prácheňsku Otava a na území Klatov a mikroregionu Běleč Úhlava. Řeka Úslava
resp. Bradlava je na svém horním toku ve sledovaném regionu ještě spíše potokem.
Většina toků na sledovaném území odtéká většinou do povodí Vltavy. I z tohoto
hlediska je třeba věnovat pozornost zadržování vody v krajině na území působnosti
Místní akční skupiny Pošumaví. Další hlediska jsou popsána v následujícím textu.
Příčin, proč se z více než 20 % původních, přirozeně tekoucích malých vodních toků
s kompromisně obhospodařovanou nivou a dalšími atributy, které podmiňují jejich
komplexní polyfunkčnost, staly umělé či poloumělé stoky, je několik. Všechny tyto
příčiny by se daly sloučit do tří skupin:






Ideologické příčiny – Člověk chce poručit přírodě, vesměs všechny problémy
řeší technickými zásahy, ač řada jejich příčin je přírodní povahy. Vítězství nad
přírodou se stalo programovým cílem komunistické ideologie 50. až 80. let.
Ekonomické příčiny – Nivy toků jsou chápány jako potenciálně jedny
z nejúrodnějších partií, podmínkou jejich produkčního využití se stává
odvodnění, potažmo úprava toku. Důvodem byla mnohdy i odvodnění
pozemků mimo nivy vodních toků, která si úpravy toků vyžádala. Technická
úprava toků se stává rovněž nástrojem ochrany člověka před následky
povodní.
Neznalost jako příčina – Člověk si ve své době (především 60. až 70. léta 20.
století) dostatečně neuvědomuje dopad svých činů. Ekologie nebyla chápána
jako kritérium úspěšnosti realizace opatření. Jasná formulace výše uvedených
příčin spolu s vyhodnocením nepříznivých účinků nevhodných úprav toků jsou
nutné předpoklady k definování priorit, metod a východisek revitalizací.
Revitalizace jsou úzce svázány s momentální dotační politikou dotčených
resortů. Program revitalizace říčních systémů si po roce 1995 klade za cíl
především:
- obnovu přirozené funkce vodních toků,
- podporu a zvyšování retenčního potenciálu krajiny,
- zvyšování samočisticí schopnosti toků,
- zvyšování stability vodního režimu snižováním rozdílů
extrémních průtoků,
- napravování negativních důsledků nevhodně provedených
pozemkových úprav, velkoplošných odvodnění a nevhodných
způsobů využití půdy.
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Cílem revitalizací by mělo být vytvoření podmínek nejen pro vznik relativně
přirozeného charakteru toku, ale také podmínek pro jeho další, relativně přirozený
vývoj. Proto je dobré pokusit se definovat termín přirozený nebo relativně přirozený
vývoj toku.
Přirozený vývoj toku lze definovat jako sukcesní (dynamické) změny všech
abiotických i biotických parametrů toku v čase probíhající bez vlivu člověka.
V termínu přirozený tok je automaticky zahrnut atribut jeho přirozeného vývoje.
Z výše uvedeného vyplývá nutnost ochrany stávajících relativně přirozených toků
nejen z důvodů jejich ekologické a estetické hodnoty, ale též za účelem poznávání
jejich vývoje. Akcentován musí být holistický charakter revitalizací vodních toků.
Svou roli hrají při revitalizaci vodních toků i záplavová území, která naopak by
neměla brzdit tok vody při povodních. Celá řada záplavových území nesloužila
v minulé době svému účelu, a nyní se k němu navrací.
V zájmovém území Místní akční skupiny Pošumaví jsou následující záplavová
území:

vodní tok
Myslívský
potok

Otava

Otava

Otava

Drnový
potok
Křemelná
Merklínka

ORP Horažďovice
dotčené obce
Nepomuk, Horažďovice
Nepomuk, Pačejov, Myslív, Kramolín, Mileč,
Třebčice
Sušice, Horažďovice
Dlouhá Ves, Dobršín, Sušice, Velké Hydčice,
Hartmanice, Malý Bor, Žichovice, Kašperské
Hory, Rejštejn, Srní, Horažďovice, Rabí
Horažďovice
Velké Hydčice
Písek, Strakonice, Horažďovice
Čejetice, Písek, Katovice, Kestřany, Putim,
Horní Poříčí, Strakonice, Přešťovice, Čížová,
Slaník, Střelské Hoštice, Štěkeň, Horažďovice
ORP Klatovy
Klatovy
Klatovy
Sušice, Klatovy
Čachrov, Prášily, Hartmanice, Rejštejn, Srní
Stod, Domažlice, Přeštice, Klatovy
Stod, Buková, Ptenín, Srbice, Líšina, Merklín,

úsek
0,000 - 20,500
délka 20,5 km
69,720 - 112,997
délka 43,3 km
72,762 - 72,985
délka 0,2 km
19,386 - 70,480
délka 51,1 km

0,000 - 7,300
délka 7,3 km
0,000 - 30,700
délka 30,7 km
0,000 - 24,413
délka 24,4 km
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Ostružná

Úhlava

Úhlava

Úslava

Křemelná
Křemelná
Losenice
Losenice
Nezdický
potok

Ostružná

Otava

Úslava
Volšovka

Zemětice, Křenice
Sušice, Klatovy
Běšiny, Kolinec, Velhartice, Dobršín, Čachrov,
Sušice, Hartmanice, Hlavňovice, Hrádek,
Mokrosuky
Domažlice, Klatovy
Běhařov, Dešenice, Pocinovice, Nýrsko,
Janovice nad Úhlavou, Lomec, Klatovy,
Bezděkov
Přeštice, Klatovy
Nezdice, Dolany, Lužany, Švihov, Červené
Poříčí, Borovy
Nepomuk, Sušice, Klatovy
Číhaň, Kolinec, Zavlekov, Neurazy, Žinkovy,
Mlýnské Struhadlo, Újezd u Plánice, Hnačov,
Plánice
ORP Sušice
Sušice, Klatovy
Čachrov, Prášily, Hartmanice, Rejštejn, Srní
Sušice
Prášily, Hartmanice
Sušice
Rejštejn
Sušice
Rejštejn
Sušice
Nezdice na Šumavě, Čímice, Žichovice,
Žihobce, Dražovice, Rabí, Strašín
Sušice, Klatovy
Běšiny, Kolinec, Velhartice, Dobršín, Čachrov,
Sušice, Hartmanice, Hlavňovice, Hrádek,
Mokrosuky
Sušice, Horažďovice
Dlouhá Ves, Dobršín, Sušice, Velké Hydčice,
Hartmanice, Malý Bor, Žichovice, Kašperské
Hory, Rejštejn, Srní, Horažďovice, Rabí
Nepomuk, Sušice, Klatovy
Číhaň, Kolinec, Zavlekov, Neurazy, Žinkovy,
Mlýnské Struhadlo, Újezd u Plánice, Hnačov,
Plánice
Sušice

0,000 - 40,478
délka 40,5 km

59,246 - 91,724
délka 32,5 km
36,075 - 59,246
délka 23,2 km
67,935 - 96,770
délka 28,8 km

0,000 - 30,700
délka 30,7 km
0,000 - 18,200
délka 18,2 km
0,000 - 2,228
délka 2,2 km
0,000 - 2,100
délka 2,1 km
0,000 - 17,264
délka 17,3 km
0,000 - 40,478
délka 40,5 km

69,720 - 112,997
délka 43,3 km

67,935 - 96,770
délka 28,8 km
0,000 - 7,676
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Volšovka
Vydra
Vydra

Petrovice u Sušice, Sušice
Sušice
Petrovice u Sušice, Sušice
Sušice
Rejštejn, Srní, Modrava
Sušice
Rejštejn, Srní, Modrava

délka 7,7 km
2,500 - 6,800
délka 4,3 km
0,000 - 19,200
délka 19,2 km
0,000 - 11,950
délka 12,0 km
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Tematická příloha č. 8
Charakteristika maloplošných chráněných území, památných stromů, území
NATURA 2000 a přírodní parky v regionu působnosti Místní akční skupiny Pošumaví
Maloplošná zvláště chráněná území (ZCHÚ) jsou institutem územní ochrany přírody
a krajiny. Na rozdíl od obecné územní ochrany jsou ZCHÚ určena pro ochranu
přírodovědecky nebo esteticky velmi významných nebo jedinečných lokalit. Spolu
s jejich vyhlášením se současně stanovují podmínky jejich ochrany a managementu.
Současná legislativa rozlišuje 4 kategorie maloplošných ZCHÚ (AOPK,
www.nature.cz):
Národní přírodní rezervace (NPR)
NPR je nejvýznamnější kategorií z maloplošných chráněných území. Poskytuje
ochranu jedinečným přírodním ekosystémům nebo jejich souborům vázaným
na přirozený reliéf a typickou geologickou stavbu, ojedinělým v mezinárodním nebo
národním měřítku svou strukturou, zachovalostí a přítomností význačných přírodních
fenoménů. Cílem ochrany je uchování nebo zlepšení stavu těchto ekosystémů
i dynamických procesů v nich probíhajících. Základní ochranné podmínky jsou
stanoveny zákonem a zakazují všechny činnosti, které by mohly negativně ovlivnit
přírodní vývoj. Je vyloučeno intenzivní hospodářské využívání, těžba surovin,
jakákoliv výstavba, chovy zvěře, pořádání hromadných sportovních či společenských
akcí a všechny další zásahy mající za následek změnu vegetačního krytu, fauny,
vodního režimu, půdy nebo jejího chemizmu. Vstup veřejnosti do těchto území je
možný jen po vyznačených cestách a na vyhrazená místa. Národní přírodní
rezervace zřizuje obecně závazným předpisem (vyhláškou) Ministerstvo životního
prostředí, které rovněž může v případě výrazně převažujícího veřejného zájmu udělit
výjimky z podmínek ochrany. Pro NPR, tak jako pro ostatní kategorie zvláště
chráněných území, může být vyhlášeno ochranné pásmo, v němž jsou omezeny
určité aktivity, které by mohly svými důsledky poškozovat přírodní složky nebo
narušovat přírodní vývoj. Není-li toto ochranné pásmo vyhlášeno ze zákona, platí, že
je jím území do vzdálenosti 50 m od hraniční linie vymezující území NPR.
Národní přírodní památka (NPP)
NPP je zpravidla území menší rozlohy s cílem zachování určitých specifických
přírodních objektů vysoké (národní až nadnárodní) hodnoty. Předmětem ochrany
v NPP může být geologický nebo geomorfologický útvar (jeskyně, geologický profil),
naleziště vzácných nerostů, výskyt ohrožených druhů živočichů či rostlin ve
fragmentárně zachovalém − nereprezentativním ekosystému, nebo také útvar
zformovaný člověkem (historicky cenné parkové úpravy krajinných úseků, arboreta,
apod.). Národní přírodní památky vyhlašuje Ministerstvo životního prostředí obecně
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závazným předpisem (vyhláškou). Jejich ochrana spočívá v zákazu takových
činností, které by předmětný objekt mohly poškodit nebo zničit.
Přírodní rezervace (PR)
PR je určena k ochraně ekosystémů význačných pro určitý region či geografickou
oblast. Má stanoveny obdobné základní ochranné podmínky jako národní přírodní
rezervace a vyhlašuje ji obecně závazným předpisem příslušný krajský úřad, který
rovněž povoluje výjimky z ochrany, jde-li o veřejný zájem.
Přírodní památka (PP)
PP je obdobou národní přírodní památky, avšak pouze s regionálním významem.
Podobně jako u přírodních rezervací zřizuje jejich ochranu příslušný krajský úřad.
Přehled přírodních památek nacházejícíh se na území působnosti Místní akční
skupiny Pošumaví je k dispozici v příloze 10, v tabulce č. 80.
Památné stromy
Podnět k tomu, aby byl strom prohlášen za památný, může podat orgánu ochrany
přírody každý občan. Pro výběr stromů k vyhlášení nejsou stanovena žádná striktní
pravidla. Stromy je nutné vyhodnotit z určitých hledisek, brát v úvahu jejich zdravotní
stav, životaschopnost, ohroženost v daných podmínkách.
Povinností vlastníka nebo nájemce pozemku, na kterém se památné stromy
nacházejí, je pečovat o jejich příznivý zdravotní stav, tedy zajistit dobré podmínky pro
jejich růst a zajistit jejich ochranu před škodlivými činiteli. V podmínkách ochrany je
stanoveno, které činnosti, jež by mohly poškodit stromy, nelze ve stanoveném
ochranném pásmu konat. V rámci daných možností může vlastník památných stromů
požádat o dotaci na jejich ošetření jednak místně příslušný pověřený obecní úřad,
obecní úřad s rozšířenou působností, nebo žádat o dotaci z krajinotvorných
programů SFŽP nebo MŽP spravovaných AOPK ČR.
Historicky významné památné stromy jsou ty, k nimž se váže historická událost nebo
pověst, případně jsou spojovány s věhlasnými osobnostmi, ale i se jmény prostých
lidí, třeba hospodářů, na jejichž gruntech stromy rostly. Řada stromů připomíná
konec nevolnictví, roboty, konec válek, 10. výročí vzniku Československé republiky,
stromy republiky, které byly vysazeny v roce 1928, ale také v roce 1968, stromy
připomínající návštěvu významných státníků, vědců atd. Nemůžeme opomenout i
významné hraniční stromy na hranicích katastrů, hranicích majetků apod. (AOPK,
www.env.cz). Jiné památné stromy byly vyhlášeny pro své estetické působení (tvar
koruny, utváření kmene, spojení s kulturní památkou apod.). Velká řada památných
stromů má charakter významné krajinné dominanty. Krajinné dominanty často tvoří
skupiny stromů nebo stromořadí.
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Natura 2000
Vytvoření nové soustavy chráněných území evropského významu, tzv. NATURA
2000 je jedním z klíčových požadavků zákonných předpisů EU na ochranu přírody.
Jejím prostřednictvím se chrání nejvzácnější a nejohroženější druhy planě rostoucích
rostlin, volně žijících živočichů a rovněž přírodní stanoviště. Členské státy EU jsou
povinny vybrat nejhodnotnější území s výskytem cílových druhů a přírodních
stanovišť a zajistit jejich zákonnou ochranu. Cílem soustavy NATURA 2000 je
především zachovat biologickou rozmanitost na celém území EU.
NATURA 2000 se skládá z území chráněných podle dvou směrnic EU. Jsou jimi
směrnice č. 79/409/EHS o ochraně volně žijících ptáků („směrnice o ptácích“)
a směrnice č. 92/43/EHS o ochraně přírodních stanovišť volně žijících živočichů
a planě rostoucích rostlin („směrnice o stanovištích“). Podle směrnice o ptácích se
pro vybrané druhy ptáků vyhlašují tzv. „oblasti ochrany ptactva“ (SPA). Podle
směrnice o stanovištích musí být vyhlašována „zvláštní chráněná území“ (SAC) pro
vybraná přírodní stanoviště. Tyto dvě kategorie chráněných území tvoří dohromady
soustavu NATURA 2000. Směrnice akcentují spíše kvalitu vybraných území než
jejich prostorové propojení, proto se hovoří o soustavě, nikoliv o síti.
Česká republika, stejně jako ostatní členské státy EU, má za povinnost v šestiletých
intervalech podávat Evropské komisi hlášení o stavu lokalit soustavy NATURA 2000
a jimi chráněných fenoménů. Tento stav smí být obecně pouze stejný nebo lepší
ve srovnání s okamžikem vyhlášení.
Evropsky významná lokalita (EVL) je jedním typem chráněných území v rámci
soustavy NATURA 2000.
Termín evropsky významná lokalita je českým ekvivalentem anglického Sites of
Community Importance (SCI). V rámci těchto lokalit jsou chráněny evropsky
významná stanoviště a evropsky významné druhy. Evropsky významná stanoviště
a evropsky významné druhy jsou vyjmenovány v přílohách výše zmiňované směrnice
O stanovištích (92/43/EHS), seznam evropsky významných stanovišť a druhů
vyskytujících se v ČR je vyjmenován ve vyhlášce MŽP 166/2005 Sb.
Evropsky významná lokalita je legislativně podložena v zákoně O ochraně přírody
a krajiny (114/1992), který implementuje evropskou směrnici O stanovištích
(92/43/EHS). Evropsky významná lokalita je zařazena nařízením vlády ČR
do tzv. národního seznamu. Po schválení Evropskou Komisí je zapsána
do tzv. evropského seznamu. Jako EVL jsou také chráněny sporné lokality.
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Přírodní parky
Přírodní park Buděticko
Přírodní park Buděticko byl vyhlášen v roce 1994 vyhláškou Okresního úřadu Klatovy
na rozloze 4 553,1 ha. Je to část území sušicko − horažďovických vápenců s cennou
sucho a teplomilnou vegetací a vzácnou entomofaunou. Vápencové vrchy dávají
krajině charakteristický ráz. Nejcennějšími lokalitami jsou vrchy Čepičná (přírodní
rezervace) a Chanovec. Převažují zde acidofilní doubravy.
Z hlediska prostorového a charakterového členění je možno na území PP Buděticko
vymezit čtyři krajinné celky, které představují části oblastí krajinného rázu, které sem
zasahují. Je to údolí Otavy a lesnaté vrchovinné polohy na levém břehu (masiv
Čepičné a Budětická kotlina), povodí Mlýnského potoka, charakterově již náležející
mírně zvlněné Blatenské pahorkatině, a kotlina Dalovických rybníků, podivuhodně
vizuálně oddělená od údolí Ostružné i od dalších částí Blatenské pahorkatiny.
Krajina s průměrnou estetickou hodnotou se uplatňuje pouze v zanedbatelné výměře
v SZ části přírodního parku. Převážnou většinu území přírodního parku tvoří krajina
kulturní se zvýšenou estetickou hodnotou. Celkově lze krajinu přírodního parku
z hlediska její estetické (krajinářské) hodnoty označit za prostorově vyváženou.
Přírodní park Plánický hřeben
Přírodní park byl vyhlášen vyhláškou Okresního národního výboru Klatovy v roce
1979 na rozloze 7 870,5 ha.
Ústřední část Plánické vrchoviny (pramenná oblast řeky Úslavy) propojuje
nadregionálním biokoridorem Šumavu s Brdskou vrchovinou. Převážná část
přírodního parku je pokryta lesy, převážně smrkovými monokulturami.
Lesnatá krajina na přírodně velmi zachovalém Plánickém hřebeni. Území navazuje
na přírodní park Kakov − Plánický hřeben v bývalém okrese Klatovy, s nímž tvoří
svérázný jednolitý celek.
Krajina s průměrnou estetickou hodnotou se uplatňuje v několika málo, avšak větších
enklávách při okraji přírodního parku. Celkově lze krajinu přírodního parku z hlediska
její estetické (krajinářské) hodnoty označit za prostorově relativně vyváženou.
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Přírodní park Kochánov
Přírodní park Kochánov byl vyhlášen vyhláškou Okresního národního výboru Klatovy
v roce 1986 na rozloze 8 560,0 ha. Část tvoří území tzv. Kochánovských plání
s charakteristickým geomorfologickým reliéfem předhůří Šumavy. Na březích všech
vodních toků jsou rozsáhlá sejpová pole zarostlá většinou lužním lesem, s celou
řadou chráněných rostlinných i živočišných druhů. V území, které navazuje na CHKO
Šumava, je řada pramenných oblastí.
Krajina s průměrnou estetickou hodnotou se uplatňuje v několika velkých enklávách
při okrajích přírodního parku, ale především v jeho střední části. Celkově lze krajinu
přírodního parku z hlediska její estetické (krajinářské) hodnoty označit za prostorově
nevyváženou.

Přírodní park Pod Štědrým
Harmonická kulturní krajina východně od Nepomuka s kulturními smrčinami, vlhkými
loukami, potoky a rybníky kolem vrchu Štědrý (668 m n. m.). Park se rozkládá na
území o velikosti 2 555 ha. Krajina s průměrnou estetickou hodnotou (B0) se
uplatňuje pouze v několika menších enklávách podél hranic přírodního parku.
Celkově lze krajinu přírodního parku z hlediska její estetické (krajinářské) hodnoty
označit za prostorově vyváženou. Park byl vyhlášen vyhláškou ONV Plzeň – jih již
v roce 1978.
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Tematická příloha č. 9
Kulturní a sportovní vybavenost a aktivity
Nedílnou součástí nabídky měst a obcí v území MAS Pošumaví je i pořádání
kulturních, společenských, vzdělávacích a sportovních akcí. Většina z nich má již
mnohaletou tradici a jsou každoročně důvodem k návštěvě zdejšího regionu. Bez
některých tradičních akcí si již nelze společenský život v Pošumaví představit. Mezi
nejvýznamnější patří např. Klatovský karafiát, Mezinárodní folklorní festival a pouť v
Klatovech, Horažďovická padesátka (druhý nejstarší turistický pochod v Čechách),
Slavnosti kaše a Jmeniny města (městské hudební slavnosti) v Horažďovicích,
Švihovské hudební léto, Den řemesel a Kulturní léto v Chanovicích či zářijová
Svatováclavská jízda v Klatovech (spanilá jízda koní a kočárů).
Ze sportovních akcí je to zejména Mogul Šumava Rallye, cyklistický závod Author
Král Šumavy (horských a silničních kol), Timbersports – Czech Cup města Sušice
atd. Ačkoliv je nabídka kulturních a sportovních akcí v regionu poměrně široká, je
v zásadě koncentrována pouze do letní sezóny. V zimní sezóně, vyjma adventního
období, je celkový počet kulturních akcí malý.
Současný kulturní život regionu je soustředěn podobně jako další aktivity především
do měst.
Klatovy těží z kulturního zázemí okresního města: moderní knihovna, kino „Šumava“
s filmovým klubem, letní kino, Stálá divadelní scéna Klatovy, Městské kulturní
středisko, Galerie U Bílého jednorožce s barokní lékárnou, Vlastivědné muzeum Dr.
Hostaše, Základní umělecká škola, Státní jazyková škola, několik středních škol,
široké možnosti sportovního i kulturního vyžití. V Klatovech působí dlouhá léta
folklórní soubor Šumava a Šumavánek, pěvecký sbor Šumavan atd.
Významným kulturním centrem jsou i Horažďovice. Dlouholetou tradici mají Pěvecký
soubor Prácheň, ochotnický soubor, který hraje představení i v okolních obcích, a
loutkářský soubor. Pravidelnou akcí nadregionálního významu je přehlídka malých
divadelních forem. Tradicí se v posledních letech stala oslava Jmeniny města
spojená s poutí, cyklus koncertů Zámecké hudební léto. Řadu kulturních aktivit
organizuje také Městské muzeum, Městské kulturní středisko a Dům dětí a mládeže.
Nabídku kulturního života doplňují také pravidelná představení v kině.
Dalšími kulturními centry jsou Kdyně (kino, Městské kulturní středisko), Švihov
(kulturní dům, kulturní a hudební akce na hradě), Měčín, Chudenice, Plánice,
Velhartice a Hartmanice (včetně Dobré Vody).
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Stále větší význam získávají v posledním desetiletí církevní oslavy spojené s řadou
kulturních aktivit, zejména koncertů v kostelech, poutních slavností a procesí.
Hlavními centry jsou Dobrá Voda u Hartmanic spojená s působením poustevníka
Vintíře, Dobrá Voda u Pocinovic, Tannaberk u Kdyně, Oselce, Svéradice, Klatovy,
Prácheň u Horažďovic, Plánice a další.
Řadu kulturních aktivit vyvíjejí rovněž jednotlivé farnosti, např. Klatovy, Plánice,
Švihov, Horažďovice a Hartmanice.
Pošumaví hostí také řadu kulturních festivalů, z nichž nejvýznamnější jsou
Mezinárodní folklórní festival v Klatovech (v létě současně s tradiční poutí),
Mezinárodní festival komorní hudby v Klatovech, mezinárodní festival dechových
souborů Švihovské hudební léto, Rýzmberský hradní guláš na hradě Rýzmberk u
Kdyně či koncerty připomínající kdysi početnou židovskou komunitu v Kasejovicích,
ve Kdyni a na Dobré Vodě, které jsou součástí cyklu Hudba v synagogách
Plzeňského kraje. V regionu ojedinělou akcí je Den řemesel v Chanovicích, který
připomíná stará řemesla. Významnou přehlídkou koncertů, výstav, seminářů a
dalších akcí je již tradiční Kulturní léto v Chanovicích.
Desítky dalších kulturních akcí probíhají v dalších obcích, kde se na jejich přípravách
podílejí zejména spolky, chalupáři a další stálí návštěvníci regionu. V minulých letech
byly mnohdy problémem nedostatečně vybavené prostory pro pořádání takovýchto
akcí, zejména špatné technické zázemí kulturních domů a dalších využívaných sálů.
I díky finanční podpoře MAS Pošumaví se daří v posledních letech tento nedostatek
napravovat, a to především nákupem mobilních stanů a pódií s potřebným
příslušenstvím pro konání akcí téměř za každého počasí, dále rekonstrukcí
stávajícího a budováním nového zázemí pro činnost spolků (klubovny, spolkové
domy, letní kryté parkety, altány, přístřešky s posezením apod.). Ve spolkové činnosti
patří k nejaktivnějším zahrádkáři, včelaři, myslivci a zejména hasiči a sportovci, kteří
pořádají i řadu akcí mimo oblast svého hlavního zájmu. Ojedinělé je působení
těchonických ochotníků, kteří v obci s několika desítkami stálých obyvatel vybudovali
v bývalém hospodářském stavení divadlo pro 300 návštěvníků a ochotnický soubor
má přes padesát členů. Klasickou a s velkým zájmem lidí se setkávající akcí se tak
stala divadelní představení a hudební vystoupení, která se konají 2 x ročně, v květnu
a v září.
Lokálně jsou též zachovány tradice jako masopusty (Svrčovec, Hoštičky, Švihov,
Předslav, Vrhaveč, Zavlekov), velikonoční klapání (řehtání), pálení báby (zimy), pouti
a další.
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Z hlediska folkloristiky jsou v zájmovém území zastoupeny folklórní oblasti Chodská
(okolí Kdyně a Mrákova) a Prácheňská (od Klatov na Horažďovicko).
Jak již bylo uvedeno, je region každoročně dějištěm řady významných sportovních
akcí. Klatovy každoročně pořádají nejstarší českou automobilovou soutěž Rallye
Šumava, která je součástí seriálu mistrovství Evropy. S motoristickým sportem je
spojen také Pačejov, kde každoročně startuje Rallye Pačejov, zařazená do závodů
mistrovství České republiky.
V Klatovech se nachází také nadregionálně významná bikrosová dráha, která byla již
několikrát dějištěm závodů evropského významu. Zároveň zde každoročně startují
dva cyklistické maratony Author Král Šumavy (v květnu závod horských kol, na
přelomu srpna a září závod silniční), které do Klatov lákají tisíce cyklistů a diváků.
Na kraji Horažďovic je motokrosové závodiště, kde se každoročně pořádají závody
mistrovství ČR.
Sportovní dění v menších obcích zajišťují především fotbalisté, kteří působí i v řadě
malých vesnic a hrají pravidelné mistrovské soutěže. Populární je rovněž hokej, který
hraje v rámci amatérských soutěží i řada týmů z menších obcí zejména z okolí
Klatov, Kdyně, Horažďovic a Sušice. Zápasy hrají na zimním stadionu v Klatovech,
Sušici či v Domažlicích.

Popis některých muzeí působících na území Místní akční skupiny Pošumaví
Vlastivědné muzeum Dr. Hostaše v Klatovech je příspěvkovou organizací
Plzeňského kraje a největším muzeem okresu Klatovy. Bylo založeno v roce 1882
a sídlí v secesní budově dokončené v roce 1907. Je vlastivědně regionálně
víceoborově zaměřeno na oblast Klatovska a Šumavy. Významná je činnost
v oblastech etnografie, archeologie a historie. Je pověřeným pracovištěm
Plzeňského kraje v oblasti tradiční lidové kultury.
Barokní lékárna U Bílého jednorožce v Klatovech byla zpřístupněna v roce 1967.
Je pobočkou Vlastivědného Muzea Dr. Hostaše a sídlí v historickém měšťanském
domě, kde je provoz apatyky doložen již v roce 1639. Představuje vzácnou
a ojedinělou lokalitu v České republice zaměřenou na lékárnictví 16. – 18. století.
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Expozice lidové architektury v Chanovicích je pobočka Vlastivědného muzea
Dr. Hostaše v Klatovech. Vznik skanzenu se datuje k roku 1990, kdy Vlastivědné
muzeum Dr. Hostaše v Klatovech získalo do správy objekt historického špýcharu
v Chanovicích. Skanzen se každým rokem rozrůstá o nové zachráněné objekty
lidové architektury.
Muzeum Šumavy Sušice je příspěvkovou organizací Plzeňského kraje. Bylo
založeno již roku 1880, je umístěno v historicky a architektonicky významném
původně gotickém měšťanském domě, tzv. Voprchovském (později děkanství),
renesančně přestavěném s unikátně zdobenou atikou. Je regionálně vlastivědně
víceoborově zaměřeno na oblast Šumavy a Pošumaví. Specializací jsou dějiny
sirkařství na Sušicku.
Muzeum Dr. Šimona Adlera v Dobré Vodě, pobočka Západočeského muzea
v Plzni, bylo vybudováno v roce 1997 a využívá prostor rodného domu dr. Šimona
Adlera. Je specializováno na život židovské menšiny v pohraničí.
Městské muzeum v Horažďovicích bylo založeno v roce 1895 a jeho sídlem jsou
historické prostory původně gotického hradu, přestavěného na zámek, s cennými
barokními interiéry. Je zaměřeno na regionální vlastivědu, historii, přírodovědu
umění.
Muzeum Josefa Dobrovského v Chudenicích bylo založeno v roce 1942 a je
jedním z prohlídkových okruhů interiérů Starého zámku (původně gotická tvrz
přestavěná na zámek) v Chudenicích. Je regionálně vlastivědně zaměřeno.
Křižíkovo muzeum v Plánici sídlí v rodném domku podnikatele a vynálezce
Františka Křižíka. Je úzce specializováno na jeho osobnost.
Horská synagoga v Hartmanicích s expozicí Památníku česko-německožidovského spolužití se nachází v objektu bývalé židovské synagogy z let 1881–
1883, nově zrekonstruované v roce 2006.
Datem založení Hornického muzea v Horách Matky Boží je rok 1995. Sídlí v
budově bývalé školy na náměstí. Je zaměřeno na regionální vlastivědu.
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Hasičské muzeum v Běhařově sídlí od roku 2011 ve vlastní, nově postavené
a volně přístupné budově. Je zaměřeno na hasičskou techniku.
Rosenauerův mlýn u Horažďovic je soukromé muzeum sídlící v objektu
historického mlýna s dochovanou částí původního zařízení. Je specializováno na
mlynářství.
Muzeum v Hrádku, soukromá muzejní expozice v objektu zámku, otevřená v roce
2010, se věnuje jeho historii a osobnosti F. Pravdy.
Muzeum strojů v Kolinci je umístěno v prostoru bývalého průmyslového závodu.
V provozu je od roku 2011 se zaměřením na historickou techniku.
Muzeum hraček – Skašovské hračkářství v Měčíně, vychází ze sbírek
národopisného oddělení Národního muzea v Praze. Nachází se v prostorách
Městského úřadu v Měčíně. Je zaměřeno na tradiční a známou výrobu dřevěných
hraček v nedalekém Skašově a na jižním Plzeňsku.
Soukromé muzeum J. Smitky ve Svéradicích je zaměřeno národopisně,
s důrazem na vesnický život v 18. – 20. století, původní zemědělské nářadí,
vystěhovalectví do Ameriky.
Soukromé Kovářské muzeum ve Velharticích sídlí v historickém objektu kovárny
v památkové zóně obce. Je zaměřeno na kovářství.
Muzeum příhraničí ve Kdyni bylo založeno v roce 2007. Umístěno je v historické
budově bývalých přádelen. Je regionálně zaměřeno.
Expozice z roku 2008 se nachází v synagoze ve Kdyni z let 1862–1863 s cenným
zachovaným interiérem. Je pobočkou Muzea příhraničí ve Kdyni. Specializuje se na
regionální dějiny židovského osídlení.
Muzeum v Kasejovicích, založené v roce 1945, využívá prostory bývalé židovské
synagogy postavené po roce 1762 v pozdně barokním slohu. Je zaměřeno na
vlastivědnou regionální tematiku.
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Muzeum motocyklů v Oselcích, otevřené v roce 2008, využívá prostory v objektu
obecního úřadu. Muzeum ze soukromé sbírky je tematicky zaměřeno na historické
motocykly.
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Tematická příloha číslo 11
Zdravotní a sociální služby

Sociální a zdravotní služby
Schéma: Vztah mezi službami a problémy

Zdroj: Koncepce v oblasti rodinné politiky z hlediska sociálních věcí na území Plzeňského kraje k 1. 1.
2011
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Vysvětlivky:
Bílé pole
Červené pole
Šedivé pole

− mezi službou a problémem není vztah
− mezi službou a problémem je vztah
− ke službě není přiřazen žádný problém – služba není
předmětem analýzy

Cílem rodinné politiky je vytvořit rodinám přátelské prostředí ve společnosti, tyto cíle
rodinná politika realizuje legislativní i nelegislativní cestou:
 usiluje o odstranění překážek, kterým jsou rodiny vystaveny, a které ohrožují
jejich stabilitu,
 vytváří podmínky pro fungování rodin a všestranně je podporuje,
 posiluje vědomí rodinných hodnot v celé společnosti,
 posiluje vlastní zodpovědnost rodičů a členů rodin navzájem.
Rodinná politika se v současnosti zaměřuje na podporu těchto oblastí:
 podpora vytváření vhodných socioekonomických podmínek pro fungování
rodin,
 podpora všestranně vyhovujících rodinných a rodičovských kompetencí,
 podpora institutu manželství a jeho společenské prestiže,
 podpora rodin se specifickými potřebami,
 podpora všech subjektů podporujících rodinu.
Rodinná politika je politikou průřezovou, zasahuje do nejrůznějších veřejných oblastí
života společnosti jako je např. bydlení, školství, zdravotnictví, zaměstnanost a další
oblasti, ve kterých se snaží zajišťovat poměr mezi ekonomickými a sociálními
opatřeními.
Pověřené osoby vykonávající sociálně-právní ochranu dětí na území působnosti
Místní akční skupiny Pošumaví:

Oblastní charita Klatovy
Sídlo: Měchurova 317, Klatovy
Pověření uděleno: 19. 11. 2003
Aktuální pověření: 16. 12. 2010
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Pověřená osoba může vykonávat sociálně-právní ochranu dětí v tomto rozsahu:










vyhledávání dětí, na které se sociálně-právní ochrana zaměřuje,
pomoc rodičům při řešení výchovných nebo jiných problémů souvisejících
s péčí o dítě,
pořádání přednášek a kurzů v rámci poradenské činnosti, která je zaměřena
na řešení výchovných, sociálních a jiných problémů souvisejících s péčí o dítě
a jeho výchovu,
činnost zaměřenou na ochranu dětí před škodlivými vlivy a předcházení jejich
vzniku,
zřizování a provoz zařízení sociálně výchovné činnosti,
zřizování a provoz zařízení odborného poradenství pro péči o děti,
poskytování nebo zprostředkování rodičům poradenství při výchově
a vzdělávání dítěte a při péči o dítě zdravotně postižené,
zřizování a provozování výchovně rekreačních táborů pro děti.

Městský ústav sociálních služeb v Klatovech
Sídlo: Balbínova 59, Klatovy
Pověření uděleno: 3. 7. 2006
Pověřená osoba může vykonávat sociálně-právní ochranu dětí v tomto rozsahu:
 pomoc rodičům při řešení výchovných nebo jiných problémů souvisejících
s péčí o dítě,
 pořádání přednášek a kurzů v rámci poradenské činnosti, která je zaměřena
na řešení výchovných, sociálních a jiných problémů souvisejících s péčí o dítě
a jeho výchovu,
 činnost zaměřenou na ochranu dětí před škodlivými vlivy a předcházení jejich
vzniku,
 zajišťování přípravy fyzických osob vhodných stát se osvojiteli nebo pěstouny
k přijetí dítěte do rodiny a poskytování poradenské pomoci související
s přijetím dítěte do náhradní rodinné péče, zejména v otázkách výchovy
dítěte,
 vyhledávání fyzických osob vhodných stát se osvojiteli nebo pěstouny
a oznamovat je obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností.
Na území Místní akční skupiny Pošumaví dochází od roku 2008 k celkovému úbytku
obyvatelstva (přirozený úbytek, stěhování).

63

STRATEGIE 2014–2020 MAS POŠUMAVÍ
Verze k připomínkování
Místní akční skupina Pošumavi z.s.p.o.

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. Naopak např. osoby
se sluchovým postižením nemají k dispozici žádnou službu. Chybí zde doprovod,
není tlumočník a možnost komunikace pro sluchově postižené.
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 existujícího
Komunitního plánu, který je v současné době připraven k aktualizaci.
V území je absence programů pro rodiny se zdravotně postiženými dětmi (+ kontakty
s ostatními rodinami) 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.
Nejvíce neuspokojených zájemců evidují domovy pro seniory, dále pak azylové domy
a domov pro osoby se zdravotním postižením. Údaje o neuspokojených zájemcích
o pobytové služby péče však mohou být zavádějící, protože pořadníky obsahují
i budoucí uživatele, kteří podali žádost preventivně, do budoucna.
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.
Osoby, které potřebují komplexní péči, ale nebyl jim přiznán příspěvek na péči, se
nemohou dostat do domova pro seniory (DS podmiňuje přijetí přiznáním příspěvku
na péči).
V území je malý počet domů s pečovatelskou službou nebo dům s byty zvláštního
určení na více místech. V budoucnu je podle plánu komunitních služeb na Klatovsku
počítáno s výstavbou tří nových DPS – v Plánici, Dolanech a Poleni. Je potřeba se
však zamyslet nad tím, co bude s lidmi, kteří do nich přijdou ve chvíli, kdy jim již
nebude stačit pečovatelská služba a budou potřebovat službu pobytovou. Opět zde
nastává problém nízké kapacity domovů pro seniory.
Velmi malá je také kapacita sociálních lůžek v klatovské nemocnici.
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Klatovsko:
Centra denních služeb: Centrum denních služeb (Domovinka)
Denní stacionáře: Denní stacionář v Klatovech
Domovy pro osoby se zdravotním postižením: Domov pro osoby se zdravotním
postižením v Újezdci
Domovy pro seniory: Domov pokojného stáří, Domov pro seniory v Klatovech,
Domov pro seniory v Újezdci
Azylové domy: Domov sv. Zdislavy pro matky s dětmi v tísni, Azylový dům, Sociální
ubytovna
Nízkoprahová zařízení pro děti a mládež: Nízkoprahové zařízení pro mládež
Chapadlo, Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež Budík
Noclehárny: Noclehárna pro bezdomovce
Sociální poradny: Poradna pro rodinu, manželství a mezilidské vztahy, Poradna
NRZP ČR pro Plzeňský kraj, Člověk v tísni, Sociální poradna, Mgr. Tereza
Schořovská
Centra sociálně rehabilitačních služeb: Tyfloservis, o.p.s., Fond ohrožených dětí
Pracoviště rané péče: Společnost pro ranou péči
Ostatní:
Charitní pečovatelská služba Klatovy, Charitní ošetřovatelská služba Klatovy,
Charitní pečovatelská služba Plánice, Charitní pečovatelská služba Chudenice,
Charitní pečovatelská služba Švihov, Charitní pečovatelská služba Měčín,
Pečovatelská služba Klatovy, Dům s pečovatelskou službou Měčín, Dům
s pečovatelskou službou Červené Poříčí, Terénní programy Člověk v tísni, o.p.s.,
Diakonie ČČE, Osobní asistence Klatovy, Network East − West, Klatovská
nemocnice, DOMUS − centrum pro rodinu

Sušicko:
Diakonie ČCE – Středisko Západní Čechy (Archa pro rodiny s dětmi) − Sociálně
aktivizační služby pro rodiny s dětmi, Sušice
Diakonie ČCE – Středisko Západní Čechy − Denní stacionář Klíček pro lidi
s postižením
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FOKUS Písek − pobočka Sušice − Sociálně terapeutická dílna pro osoby
s chronickým duševním onemocněním
Dům s pečovatelskou službou Hartmanice
Nemocnice Sušice − sociální služby poskytované ve zdravotnických zařízeních
lůžkové péče − sociální lůžka
Dům s pečovatelskou službou Velhartice
Oblastní charita Sušice − sociálně aktivizační služby pro seniory a pro osoby
se zdravotním postižením (Volšovy), sociální poradna Racek (poskytuje odborné
sociální poradenství a funguje nejen ve Volšovech, ale i v Sušici, osobní asistence,
pečovatelská služba, noclehárna, odlehčovací služby
Ostatní:
Mateřské centrum Sušice – Medvídek, Svaz zdravotně postižených Šumava ZO
Sušice, Dětský domov Kašperské Hory − Sušice, Home Care − poskytuje
ošetřovatelskou péči v domácím prostředí, Občanské sdružení AYA − pořádání
letních táborů, cílovou skupinou jsou postižené i zdravé děti, Petrklíč – sdružení na
pomoc postiženým dětem − služby pro postižené osoby s mentálními,
motorickými a kombinovanými vadami, Advokátní komora ČR − bezplatná právní
poradna, Pedagogicko-psychologická poradna Plzeň pracoviště Klatovy, detašované
pracoviště Sušice, Federace rodičů a přátel sluchově postižených, o.s. Středisko
rané péče TAMTAM Praha − raná péče, sluchově a kombinovaně postižení, Sušicko,
Centra podpory rodiny Diakonie ČCE středisko Rokycany − sociálně aktivizační
služby pro rodiny s dětmi
Kasejovicko:
Dům s pečovatelskou službou Kasejovice
Pečovatelská služba Kasejovice

Kdyňsko:
řada služeb je čerpána v blízkých Domažlicích, mimo území MAS
Dům seniorů Kdyně, příspěvková organizace
Město Kdyně − pečovatelská služba
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Horažďovicko:
Na Horažďovicku působí šest registrovaných poskytovatelů služeb. Nejrozšířenější
službou je pečovatelská služba, která své služby nabízí dospělým osobám, které
z důvodu věku či zdravotních komplikací potřebují péči druhé osoby. Tuto službu
poskytuje Oblastní charita Horažďovice, která k pečovatelské službě poskytuje
i charitní ošetřovatelskou službu, aktivizační činnost a půjčovnu kompenzačních
pomůcek. Podporu najdou obyvatelé ORP v Občanské poradně (také pod OCH
Horažďovice), která poskytuje poradenství osobám, které hledají informace a pomoc
při prosazování svých oprávněných zájmů a řešení obtížných situací. Místní
Nemocnice následné péče LDN Horažďovice je zaměřena na aktivní přístup
k nemocným zahrnující komplex reálných léčebných postupů, jejichž cílem je
zlepšení sebeobsluhy a mobility nemocných. Tento aktivní přístup silně podporuje
rehabilitační středisko s širokou nabídkou péče, které má sídlo v areálu nemocnice.
Služby jsou zde i pro děti od šesti do dvaceti let, kterým nabízí Klub DOK
nízkoprahovou pomoc v běžných i krizových situacích. Podporu zde najdou u Archy
i rodiny s dětmi při hledání vhodného způsobu vzájemného soužití. Působí zde také
poskytovatelé služeb se sídlem mimo ORP, kteří pokrývají chybějící péči o děti od
narození do šesti let, tzv. ranou péči, které jsou v opožděném či ohroženém vývoji,
nebo s mentálním, fyzickým, nebo kombinovaným postižením. Dále zde působí
intervenční centrum, které poskytuje pomoc osobám ohroženým domácím násilím
a nebezpečným pronásledováním. Další služba se sídlem mimo ORP je poskytována
pěstounským rodinám. Sdružení VIDA pomáhá osobám s duševním onemocněním.
Službou zřízenou obcí Pačejov je terénní pečovatelská služba.
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Tematická příloha č. 12
Projekt bezpečný kraj
Projekt zaštítěný Plzeňským krajem
Zákazníkem je zde občan a návštěvník Plzeňského kraje a cílem je vedle zlepšení
bezpečnostní situace rovněž zlepšení subjektivního vnímání pocitu bezpečí. K
naplnění těchto hlavních cílů směřují jednotlivé dílčí aktivity, které vyhlašuje Plzeňský
kraj.











Této oblasti je ze strany služebních funkcionářů, ale i řadových policistů
jednotlivých OOP věnována značná pozornost, což se plně odráží v praxi,
v nápadu trestné činnosti a v právním vědomí převážné většiny občanů
okresu Klatovy.
I přes veškerá opatření se však zcela nedaří zvrátit negativní vývoj v dopravní
nehodovosti, v následcích dopravních nehod a zvláště pak v požívání
alkoholických nápojů řidiči před a během jízdy. Dalším problémem na tomto
úseku je požívání OPL řidiči motorových vozidel. Jedná se především
o mladší řidiče. Ve spolupráci s policistkou PIS jsou plněny preventivní úkoly
v těchto oblastech:
Ajaxův zápisník, přednášky na téma vlastní bezpečí, trestně právní
odpovědnost, besedy se zaměřením na kyberšikanu, závislost na OPL. Byly
pořádány akce se zaměřením na dopravní výchovu dětí a bezpečnost dětí na
silnici – Zebra se za Tebe nerozhlédne, Den s IZS, Děti bezpečně na silnici,
Rubikon.
Pro řidiče pak byly organizovány dvě větší akce – Poskytnutí první pomoci při
dopravní nehodě a „Řídím − piju nealko pivo“. Bylo provedeno celkem
6 preventivních letákových akcí, které byly zaměřeny na krádeže věcí
z motorových vozidel u hřbitovů, nákupních center, kempů a u hotelů.
Pro seniory byly prováděny přednášky na téma vlastní bezpečnost, podvody
na seniorech.
Dále se policie podílela na projektu Bezpečné město, Zdravé město – šlo
o setkání zástupců různých institucí včetně sociálních služeb se seniory.

68

STRATEGIE 2014–2020 MAS POŠUMAVÍ
Verze k připomínkování
Místní akční skupina Pošumavi z.s.p.o.

Tematická příloha č. 13
Podnikání, výroba zaměstnanost
V Klatovech byla vybudována průmyslová zóna, která však zatím nesplnila
očekávání v počtu vytvořených pracovních míst a přílivu nových investorů.
V ostatních obcích s výjimkou Chanovic (dřevozpracující podnik HAAS Fertigbau)
a Velkých Hydčic (HASIT – Šumavské vápenice a omítkárny, a. s.) nedochází
k významnějšímu soustředění ekonomických aktivit (počtu pracovních příležitostí).
Část ekonomicky aktivního obyvatelstva z obcí oblasti Plánicka a severního
Horažďovicka (Chanovicka) dojíždí za prací do Nepomuku a Blatné. Z Hrádku,
Hartmanicka, Velharticka a oblasti mikroregionu Pošumaví pak rovněž do Sušice.
Menší podíl dojíždí do Plzně a do Prahy.
Problémem jsou i negativní změny v oblasti industrializace (zanikla celá řada velkých
a dříve úspěšných podniků – např. KOZAK, ŠKODA Klatovy, JOKA Klatovy,
Stavební podnik Klatovy, Masokombinát Klatovy. V Sušici byla ukončena činnost
tradičního výrobce zápalek – akciové společnosti SOLO Sirkárna, jejíž historie sahá
až do roku 1839, kdy byla firma založena. V Horažďovicích ukončila svou činnost
firma GRAMMER CZ, s.r.o. Tyto podniky již nebyly nahrazeny nově vzniklými
v obdobné velikosti.
Intenzita malého a středního podnikání je obtížně hodnotitelná. Podle subjektivních
vyjádření představitelů obcí do 1 000 obyvatel i podle místních šetření je aktivita
podnikatelů − fyzických osob na relativně menší úrovni. V dotčeném území chybí
především širší a z hlediska územního rozložení rovnoměrnější nabídka služeb
pro návštěvníky. Nedostatečná je i nabídka pro návštěvníky, co se týká jejího
rozložení v průběhu roku (jaro, léto, podzim, zima).
Po poklesu zaměstnanosti v zemědělské výrobě došlo podobně jako v ostatních
venkovských oblastech České republiky ke snížení relativního podílu ekonomicky
aktivních obyvatel v zemědělství a k nárůstu zaměstnanců ve službách. Pracovní
příležitosti se více rozmělnily a pracovní síla je v současné době mnohem mobilnější
než v minulém plánovacím období. Přesto je však mobilita pracovní síly stále ještě
nedostačující. Část obyvatel sledovaného území dojíždí za prací do metropolitního
města Plzeň, a to i z největšího města na území Místní akční skupiny Pošumaví –
Klatov. Menší část obyvatelstva zejména z nejbližších příhraničních obcí vyjíždí
za prací do sousedního Bavorska.
Ve velkém počtu malých venkovských obcí stále převládá zemědělská orientace. Pro
rozvoj zemědělského podnikání nabízí lepší předpoklady zhruba střední část
řešeného území. Nejhodnotnější zemědělské pozemky se nacházejí v údolí Úhlavy
v okolí Švihova, okolí Klatov a Horažďovic. V těchto oblastech se nachází i největší
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zemědělské podniky
zaměstnavatelům.

regionu,

jež

v

řadě

obcí

patří

stále

k

největším

Zemědělství, které ještě dnes zaměstnává necelých 10 % práceschopného
obyvatelstva, je na poměrně dobré úrovni, i když je nutno připustit, že vlivem
nedostatku investic dochází v některých případech k zastarávání používané techniky.
Přesto lze uvést společnosti, které využívají možnost spoluúčasti dotačních titulů,
zejména z Programu rozvoje venkova, a zlepšují stav nemovitých objektů
i strojového parku. Konkrétně se jedná o VOD Velký Bor a o Agrospol a.s. Malý Bor.
S výjimkou údolí řeky Úhlavy a okolí Klatov je celé území MAS zařazeno do méně
příznivých oblastí (LFA). Největší podíl horských oblastí 1. typu vykazuje území
Šumavského podhůří od Běšin po Hartmanice (mikroregion Střední Pošumaví)
a oblast Plánického hřebene. Rozdělení do LFA oblastí kopíruje i cena zemědělské
půdy. V rámci krajinářského hodnocení vykazují naopak tato „podhorská“ území
vysokou estetickou hodnotu a jsou vhodná pro diverzifikaci zemědělských farem
v oblasti provozování agroturistiky. Převažuje zde extenzivní systém zemědělské
výroby se zaměřením na chov skotu pro tržní produkci masa.
Z dosavadního vývoje je možno usuzovat, že i nadále bude setrvávat rozpor mezi
nabídkou a poptávkou pracovní síly. Ve vývoji počtu volných míst je možno od roku
2014 předpokládat podle údajů Úřadu práce v Klatovech mírný nárůst. Vývoj
v dalších letech bude úzce závislý na vývoji celé ekonomiky, bude velice záležet,
v jaké kondici se budou v následujících měsících nacházet (nejenom) strategičtí
zaměstnavatelé v regionu. Na základě tohoto vývoje se bude odvíjet jejich případná
poptávka po pracovní síle. Očekávat lze však i nadále požadavky zaměstnavatelů
na obsazení míst pro prodavače, obchodní zástupce, kuchaře, průmyslové techniky
a zedníky. Díky blízkosti státní hranice s Bavorskem a lepšímu finančnímu
ohodnocení řemeslníků je třeba počítat i s možným nedostatkem těchto živností
na území působnosti Místní akční skupiny Pošumaví.
Nezaměstnanost
Kontaktní pracoviště v Klatovech (KoP v Klatovech) je organizační složkou Úřadu
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 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.
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Srovnání míry nezaměstnanosti v okrese Klatovy a v celé ČR
2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

Klatovy

7,5

7,9

7,7

6,3

5,5

7,7

8,9

8,5

9,1

7,3

ČR

9,2

9,0

8,1

6,6

5,4

8,0

9,0

8,6

9,4

8,2

Zdroj: Portál MPSV, dostupné z WWW: http://portal.mpsv.cz/sz/stat/nz/casove_rady (vlastní zpracování)

Míra nezaměstnanosti ke konci roku 2013 v okrese Klatovy

Zdroj: Statistická data KoP v Klatovech

Vývoj míry nezaměstnanosti v okrese Klatovy v období 2004–2013 (k 31. 12. 2013)
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Míra nezaměstnanosti
12
10,22

10
8

7,86

7,79 7,71 7,63
6,27

6

8,66 9,1
Míra nezaměstnanosti

5,51

4
2
0
2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
Zdroj: Portál MPSV, dostupné z WWW: https://portal.mpsv.cz/upcr/kp/plk/kop/klatovy/statistiky/stat_mesic (vlastní zprac.)

Uchazeči z hlediska délky nezaměstnanosti na KoP v Klatovech (k 31. 12. 2013)

Délka nezaměstnanosti
2000
1500
1000
Délka nezaměstnanosti

500
0
do 3
3-6
6-9
9-12
12-24 nad 24
měsíců měsíců měsíců měsíců měsíců měsíců

Zdroj: Portál MPSV, dostupné z WWW: http://portal.mpsv.cz/sz/stat/nz/qrt (vlastní zpracování)

Z grafu vyplývá, že převažují uchazeči s délkou evidence do 3 měsíců. Do jisté míry
je tato skutečnost způsobena sezónní nezaměstnaností.
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Tematická příloha č. 14
Vzdělávání a školství

Evropská komise navázala na již přijaté dokumenty a navrhla spolupráci ve třech
oblastech:


zaměřit se na to, aby žáci byli vybaveni schopnostmi, které v životě potřebují

(např. komunikace v mateřském a cizím jazyce, matematické dovednosti
a jejich aplikace, digitální technologie),


zajistit kvalitní vzdělávání pro každého

(např. rozšířit přístup k předškolnímu vzdělávání, snížit míru předčasného
ukončování školní docházky, zlepšit podmínky pro výuku žáků se speciálními
vzdělávacími potřebami),


zlepšit kvalitu učitelů a zaměstnanců škol
(např. zvýšit kvalitu
pracovníkům škol).

vzdělávání

učitelů,

zvýraznit

pomoc

vedoucím

Již vstupem do Evropské unie převzala Česká republika cíle evropského rozvoje
vzdělávání. K jejich postupnému naplňování byly vypracovány Národní programy
reforem, které se staly strategickými dokumenty jednotlivých členských zemí EU.
Hlavním cílem bylo zavedení fungujícího systému celoživotního učení. Ministry všech
členských zemí EU byly přijaty „Závěry Rady EU“ ke spolupráci mezi sférou
vzdělávání a zaměstnavateli.
Rozhodujícím faktorem, který ovlivňuje, s jakým vzděláním a kvalifikací lidé přicházejí
na trh práce, je vzdělávací soustava.
Ze strany zaměstnavatelů je požadována zejména:


znalost cizích jazyků,



schopnost práce s informačními a komunikačními technologiemi,



komunikační
dovednosti,
adaptabilita
a
flexibilita,
zodpovědnost, týmová práce a ochota učit se novým věcem.

samostatnost,

Vzdělanostní struktura populace udává míru vzdělanosti obyvatel dané země.
Do jisté míry vypovídá také o struktuře školského systému. Čím vyšší je vzdělanostní
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úroveň obyvatelstva, tím vyšší jsou jeho šance na progresivní vývoj a na vyšší životní
úroveň. Vysoce vzdělaná populace je základním nezbytným předpokladem
pro sociální a ekonomický růst společnosti i jedince.
Vzdělanostní úroveň obyvatelstva na území působnosti Místní akční skupiny
Pošumaví z.s.p.o. se pozvolna zvyšuje.
Dlouhodobý záměr PK 2012 klade důraz na následující témata:


Zvýšení kvality vzdělávání,



Optimalizace nabídky vzdělávání,



Rozvoj odborného vzdělávání,



Podpora pedagogickým pracovníkům.

Předškolní vzdělávání
Oblast předškolního vzdělávání je vzhledem k věkové skupině, která tento segment
školství navštěvuje, ovlivněna nárůstem počtu narozených dětí v nedávné minulosti
nejvíce. Postupný nárůst počtu dětí v mateřských školách je patrný již několik let.
Jazykové školy
V Plzeňském kraji působí dvě jazykové školy s právem státní jazykové zkoušky,
jejichž zřizovatelem je Plzeňský kraj. Jedna z nich leží na území působnosti Místní
akční skupiny Pošumaví z.s.p.o. Je to Jazyková škola s právem státní jazykové
zkoušky, Klatovy − součást organizace: Vyšší odborná škola, Obchodní akademie
a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, Klatovy, Plánická 196. Druhou je
Krajské centrum vzdělávání a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky,
Plzeň. I do této školy dojíždí za vzděláním část obyvatel z území Místní akční
skupiny Pošumaví z.s.p.o., zejména těch, kteří mají svoje profesní působiště v Plzni
a okolí. Obě jazykové školy se snaží nabízet jazykové vzdělávání v širším spektru
kurzů − v kurzech základních, středních, pro pokročilé, speciálních, konverzačních
i přípravných ke státním i ostatním jazykovým zkouškám. Jazyková škola s právem
státní jazykové zkoušky v Klatovech organizuje podnikové kurzy (angličtina,
němčina) pro Úřad práce Klatovy.
Rychlý rozvoj Informačních a komunikačních technologií vyžaduje neustálou
průběžnou aktualizaci počítačového vybavení ve školách a modernizaci počítačových
učeben. Přesto, že se v posledních letech vybavení ICT především ve středních
školách zlepšilo, patří ČR ve srovnání s ostatními zeměmi EU v této oblasti spíše
mezi podprůměr. Řada středních škol vstupuje do projektů spojených s využitím
IC technologií a spolupracuje s firmami na dalším profesním vzdělávání. Díky
e-learningovým projektům bylo možné financovat nákup softwarového
i hardwarového vybavení do škol a postupně vybavovat učebny moderními
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informačně komunikačními technologiemi. Vedení škol věnuje pozornost
specializovanému programovému vybavení, které je úzce vázáno na výuku
odborných předmětů (CAD-systémy), ale také všeobecně vzdělávacích předmětů ve
vyučovacím procesu na gymnáziu, kde jsou vytvořeny podmínky pro e-learningovou
podporu výuky (Blended learning). Školy nabízí služby v oblasti vzdělávání
v ICT i veřejnosti.
Environmentální vzdělávání
Plzeňský kraj má vytvořenou Koncepci environmentálního vzdělávání, výchovy
a osvěty, která vychází ze Státního programu environmentálního vzdělávání, výchovy
a osvěty v České republice. Jejím cílem je vytvořit vzdělávací a informační systém,
který povede ke zvýšení zájmu občanů o životní prostředí a který přispěje
k výraznějšímu zapojení do řešení environmentálních problémů a uvědomování si
důsledků konání a chování jednotlivce i celého společenství na stav životního
prostředí. Na území působnosti Místní akční skupiny Pošumaví z.s.p.o. se významně
touto aktivitou zabývá člen MAS obecně prospěšná společnost Úhlava, která ve
spolupráci s plzeňským občanským sdružením ENVIC úzce spolupracuje s celou
řadou základních i středních škol. Výstupy této spolupráce jsou nejen společné
workshopy, ale i vydávání učebnic a exkurze za příklady dobré praxe
a za vzděláváním do terénu.
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy vydalo novelizovaný metodický pokyn
pro zřizovatele a ředitele škol a školských zařízení o environmentálním vzdělávání,
výchově a osvětě a stanovilo doporučené postupy při jeho realizaci ve školách.
Koordinací EVVO mohou ředitelé škol pověřit pedagogického pracovníka –
tzv. koordinátora EVVO. Vysoká škola evropských a regionálních studií, o. p. s.
sídlící v Klatovech nabídla možnost v rámci realizace projektu podpořeného z OP
VK bezplatně tyto koordinátory proškolit.
Umělecké školy
Přestože základní umělecké školy neposkytují stupeň vzdělání totožný se ZŠ nebo
SŠ, jsou důležitou součástí systému uměleckého vzdělávání. Město Horažďovice
a Město Sušice požádalo o převod zřizovatelské funkce k ZUŠ z Plzeňského kraje
na město s účinností od 1. 1. 2012. ZUŠ působí kromě zmiňovaných měst
i v Klatovech a ve Kdyni.
Zájmové vzdělávání
Školská zařízení pro zájmové vzdělávání (střediska volného času, školní družiny
a školní kluby) 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 sociálně patologických jevů a ovlivňují rizikové chování cílových skupin.
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Cílem zájmového vzdělávání v SVČ je vytváření a zkvalitňování podmínek
pro poskytování nabídky zájmového vzdělávání žáků a studentů, rovné příležitosti
ke vzdělávání dětí, žáků a studentů se speciálními vzdělávacími potřebami,
se zaměřením na klíčové kompetence a rozvoj kompetenčního profilu a také
vzdělávání jejich potencionálních vzdělavatelů. Důležitý je rozvoj sociální oblasti
ve spojení s rozvojem emoční inteligence a přirozeným zapojením rodiny
a participace jednotlivých členů ve výchově a vzdělávání.
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.p.o. 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. 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. Za dobu své existence si vyšší odborné školství vybudovalo tradici,
dosáhlo řady úspěchů v akreditovaných studijních programech. O úrovni vyšší
odborné školy svědčí i neustálý zájem uchazečů, jejichž počet se na rozdíl
od celorepublikových údajů v posledních letech zvyšuje. Plzeňský kraj preferuje
cestu zachování vyššího odborného školství v systému regionálního školství a cestu
budoucí prostupnosti s bakalářskými programy vysokých škol. Vyšší odborné školy
se soustřeďují na spolupráci s pedagogy vysokých škol, s odborníky z praxe
a firmami.
Vysoké školy
Na území působnosti Místní akční skupiny Pošumaví z.s.p.o., v Klatovech, bylo
Českou zemědělskou univerzitou v Praze zřízeno konzultační středisko, ve kterém
probíhá kombinovaná výuka na bakalářském i magisterském stupni studijního oboru
Veřejná správa regionální rozvoj. Organizaci výuky zajišťuje ze strany univerzity její
provozně ekonomická fakulta a v Klatovech člen Místní akční skupiny Pošumaví
z.s.p.o. Úhlava o.p.s.
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Tematická příloha č. 15
Cestovní ruch
Část území MAS Pošumaví začíná u Všerubského průsmyku, který tvoří přirozenou
hranici mezi Šumavou a Českým lesem, dále se táhne přes Švihovskou
a Chudenickou pahorkatinu k městu Klatovy. Na jihozápadní straně opisuje hranici
Národního parku Šumava a směrem k severovýchodu obkresluje hranici bývalého
okresu Klatovy. Toto rozsáhlé území zahrnuje celkem 8 mikroregionů – Běleč,
Kdyňsko, Měčínsko, Prácheňsko, Střední Pošumaví, Pošumaví a Slavník a 3 města
Klatovy, Kasejovice a Sušici. V tomto teritoriu se nacházejí tradiční venkovské
oblasti, které spojují společné tradice, kultura a historie.
Celá oblast je předurčena zejména pro aktivní turistiku. V území je hustá a dobře
značená síť vzájemně propojených turistických stezek a cyklotras, která skýtá
významný potenciál pro cestovní ruch a nejrůznější rekreační, resp. volnočasové
aktivity. Velmi užitečným odvětvím, ze kterého by mohli zejména zemědělci na celém
území MAS Pošumaví více profitovat, je agroturistika. Podnikatelům z území se
naskýtá také možnost podnikat v tzv. venkovském cestovním ruchu, který se stává
čím dál více vyhledávanou formou turistiky.
Kraj území MAS Pošumaví byl osídlen již v pravěku, což dokazují mnohé nálezy
mohylové kultury a díky nálezům zlata v povodí řeky Otavy zde ve starověku vzniklo
velké množství osad a rýžovišť. Velmi významná byla tato oblast také ve středověku
díky hranici, s níž je spojena existence Chodů a Králováků, kteří střežili hranice.
Vznikl tak velmi svérázný folklór a zvyky. Hranici s Bavorskem tvořila linie strážních
hradů a tvrzí, které dodnes lákají velké množství turistů. Vzhledem k bohatství lesů
a surovin pro výrobu skla zde vzniklo také velké množství skláren. Historie území je
spojena také s významnými světci – sv. Vintířem, sv. Wolfgangem a sv. Vojtěchem.
Správní dominantou území bylo královské město Klatovy. Ve středověku patřilo
území do sféry vlivu šlechtických rodů Černínů a Rýzmberků, severovýchod byl pod
vlivem bohatých klášterů, což dokazuje velké množství církevních památek. Vojensky
strategickým územím pro přirozený předěl mezi horstvy Českého lesa a Šumavy bylo
okolí Všerubského průsmyku, kde se roku 1040 odehrála bitva u Všerub. Husité zde
o 400 let později rozprášili V. křižáckou výpravu vedenou kardinálem Juliánem
Cesarinim. Největšími historickými dominantami území jsou dodnes hrady Rabí,
Velhartice a Švihov.
Z ekonomického hlediska jsou dominantním centrem Klatovy, kde jsou soustředěna
velká průmyslová centra (Klatovské rybářství, Drůbežářský závod Klatovy a.s.,
Mlékárna Klatovy a.s. atd.) Další významná centra jsou ve Kdyni, Horažďovicích,
Sušici a Chanovicích. V ostatních obcích nedochází k významnějšímu soustředění
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ekonomických aktivit. Potenciálně velmi významným odvětvím ekonomiky v tomto
území je cestovní ruch, ale v současné době se nedaří zvyšovat počet návštěvníků.
Největší turistickou a rekreační oblastí je území šumavského podhůří a navazující
Šumavy. V letním období je významnou turistickou lokalitou oblast Kdyně a okolí,
Chudenicka a Švihova, Plánice a Hnačova, Chanovicka, údolí řeky Otavy, měst
Horažďovice a Klatovy. Typickou formu rekreace v celém regionu představuje
chalupaření ve vlastních objektech. Řešené území je dobře dostupné sítí značených
turistických cest. V posledních letech bylo v území vytyčeno i velké množství
značených cyklotras, a má tak nejhustší síť značených cyklotras v rámci Plzeňského
kraje.
Kulturní život je soustředěn především do měst Klatovy, Horažďovice, Kdyně, Švihov,
Plánice, Sušice a Hartmanice. Velmi oblíbené jsou v tomto regionu církevní oslavy,
které jsou spojeny např. s koncerty v kostelech, poutními slavnostmi a procesím.
V Pošumaví se také koná řada kulturních festivalů, ať už se jedná o festivaly
populární hudby, country festivaly nebo koncerty, které připomínají kdysi početnou
židovskou komunitu. Velmi zajímavou akcí je Den řemesel v Chanovicích, na kterém
jsou připomínána stará řemesla. Velké množství kulturních akcí probíhá i v menších
obcích, kde je připravují zejména spolky a chalupáři. Lokálně jsou zde též zachovány
tradice jako masopusty, velikonoční klapání, pálení báby, pouti a další. V území je
zachováno také velké množství původní lidové architektury a z hlediska folkloristiky
jsou zastoupeny folklórní oblasti Chodská a Prácheňská. Sportovní vyžití je opět
soustředěno do Klatov, tam se každoročně pořádá soutěž Rallye Šumava a je zde
regionálně významná bikrosová dráha. Motokrosová závodiště jsou také
v Horažďovicích a Pačejově. Sportovní dění v menších obcích zajišťují především
fotbalisté a populární je zde rovněž hokej, který se hraje v Klatovech, Kdyni, Sušici
a Horažďovicích. Ke sportovním aktivitám slouží také kryté bazény v Klatovech,
Horažďovicích, Sušici a ve Kdyni.
V řešeném území se nachází velký počet maloplošných chráněných území a tři
velkoplošná chráněná území. Jsou to přírodní parky Plánický hřeben, Buděticko
a Kochánov. Na Hartmanicku částečně zasahuje CHKO a Národní park Šumava.
V regionu jsou některé vodní plochy vyhlášeny jako chráněná hnízdiště vodního
ptactva. Ve většině obcí jsou některé dominantní stromy prohlášeny za památné.
V rámci opatření Ministerstva životního prostředí Natura 2000 je na území MAS
Pošumaví vyhlášeno několik evropsky významných lokalit. Z hlediska životního
prostředí nejsou na území MAS Pošumaví větší problémové lokality. To se však
může brzy změnit, protože v seznamu možných úložišť radioaktivního odpadu pro
Českou republiku figuruje i lokalita Pačejov na Horažďovicku.
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I přes intenzivní zájem jednotlivých měst a obcí i celého regionu se zatím příliš nedaří
významněji zvyšovat počet návštěvníků v ostatních obcích/lokalitách a jejich
rovnoměrnější rozložení do jednotlivých obcí/lokalit a ročních období (zimní, letní
sezóna, jaro, podzim). Jelikož cestovní ruch do budoucna významně podmiňuje
rozvoj značné části území MAS Pošumaví, je na místě usilovat o celoročně
efektivnější využití zdejšího potenciálu. Právě rozvoj turistiky v podobě celoroční
nabídky aktivní rekreace by mohl přinést další nové pracovní příležitosti.
Cestovní ruch je významným faktorem pozitivně ovlivňujícím ekonomiku regionu,
který v mnoha aspektech příznivě ovlivňuje kvalitu života místních obyvatel.
Ubytování a stravování
V řešeném území je, s výjimkou několika málo obcí v podhůří Šumavy, ve srovnání
s celorepublikovým průměrem velmi nízká kapacita ubytovacích zařízení. Velké
nedostatky jsou také jak ve vybavení ubytovacích zařízení patřičnou doprovodnou
infrastrukturou pro relaxaci, oddych a volnočasové aktivity, tak v kvalitě lidských
zdrojů. Ubytovací kapacita je v území rozvrstvena mezi ubytování v hotelech
(minimální nabídka), penzionech, v soukromí, kempech, chatových osadách
a turistických ubytovnách. Celkový počet ubytovacích kapacit za celé území MAS
Pošumaví je cca 5 731 lůžek.
Největší kumulace stravovacích zařízení je opět ve městech a během letní sezóny
i v nejnavštěvovanějších lokalitách cestovního ruchu. Kvalita služeb se vlivem
konkurenčního prostředí neustále zlepšuje, především ve městech postupně vznikají
zařízení s vysokou úrovní služeb i kvalitní obsluhou.
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Tematická příloha č. 16
Cykloturistika
Z pohledu cestovního ruchu je nabídka dovolené s kolem či dokonce na kole
od běžné nabídky odlišná. Nabídka ucelených služeb je v oblasti cestovního ruchu
nazývána produkt. Pro přípravu produktů cestovního ruchu pro cyklisty,
tzv. „cyklobalíčků“ je třeba mít na paměti potřeby cyklistů, jejich kol, ale i mnohé
aspekty, které nabídka dovolené s kolem či na něm zahrnuje.
Cyklobalíčky jsou jednou z možností, jak zvýšit počet turistů v regionu. Nejde přitom
jen o samotnou infrastrukturu (cyklostezky), jako spíš o související vybavení a služby,
které zpříjemní nebo dokonce umožní její využívání. Jde zejména o vybavení
cyklostezek, ale i značených cyklotras s odpočívkami, informačními tabulemi
s mapami či popisem okolních zajímavostí. Ubytovací, stravovací zařízení a turistické
cíle nabízející služby s přihlédnutím ke specifickým potřebám cyklistů (vhodné jídlo
a nápoje, servis, uložení kol atp.) mají možnost získat certifikaci Cyklisté vítáni, která
uživatelům garantuje rozsah a kvalitu cyklistických služeb. Cílem je vytvoření
certifikačního systému Cyklisté vítáni jako národního standardu kvality služeb
cestovního ruchu pro cyklisty a cykloturisty, zavedení certifikace a systému kontroly
do praxe na celém území ČR na základě úspěšných zkušeností ze zahraničí. V rámci
turistických zařízení na území Místní akční skupiny Pošumaví se nachází celá řada
takto certifikovaných objektů. Zatím ale chybí jejich propagace na regionální úrovni,
protože mnohdy je podnikatel s touto či jinou certifikací považován pouze za
konkurenta, a nikoliv někoho, kdo se snaží o příliv cyklistů, z jejichž pobytu mohou
těžit i ostatní podnikatelé.
Přestože bylo na cyklotrasy vedoucí po území Místní akční skupiny Pošumaví
vydáno velké množství map a propagačních materiálů, které mohou cyklisté využít
jako informační zdroj pro přípravu trasy či celé dovolené, jen velice málo z nich je
koncipováno jako „cyklobalíček“, tedy materiál poskytující kompletní informace
včetně služeb pro cykloturistiku v daném místě. Infocentra pak poskytují často jen
základní informace, služby oficiálních cykloprůvodců – fyzických osob téměř chybí.
Aktivity měst a obcí podporující cestovní ruch se často zaměřují na propagaci
architektonických památek, přičemž cyklisté většinou preferují jízdu přírodou
a poznávání zajímavostí přírodních (přírodní památky), oceňují krásné výhledy do
krajiny a cesty přírodou mimo zastavěné lokality. Propagace takového typu
cykloturistiky vyžaduje tedy aktivitu a koordinaci na území více obcí, tedy určitého
regionu. Nabídky prezentující možnosti cyklistiky jsou často zaměřeny obecně,
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tj. na cyklisty jako takové, bez specifikace potřeb jednotlivých cílových skupin podle
typologie cyklistů. V této oblasti se jeví velký prostor pro další působení Místní akční
skupiny Pošumaví ve spolupráci s dalšími především podnikatelskými subjekty
na zlepšení tohoto stavu.
Přestože dosud neexistují přesná statistická čísla o tom, kolik lidí pro svou dovolenou
na území působnosti Místní akční skupiny Pošumaví využívá kola (prioritně, nebo jen
doplňkově), lze jen odhadnout, že nejpočetnější skupinou u nás jsou cyklisté
„pohodoví“. Stále se ale zvětšuje skupina dálkových cyklistů a terénních cyklistů,
kteří se ze skupiny „pohodoví“ po čase rekrutují a projíždějí území více místních
akčních skupin. V budoucnu bude zřejmě jednou z možností na tuto cílovou skupinu
zaměřit projekty spolupráce.
Z pozice samosprávy, resp. jejích správních celků, lze připravit cyklobalíčky jen
pro individuály, popř. skupiny individuálů. Pro skupiny cyklistů, jejichž cesta je
organizována cestovní kanceláří, je nutná spolupráce s místním subjektem
zajišťujícím služby cestovního ruchu, nejlépe s incomingovou cestovní kanceláří –
zde se nabízí podpora takovéto aktivity formou grantů regionálního charakteru. Podle
výzkumů uvedených v krajských rozvojových studiích většina cyklistů po České
republice jezdí individuálně či v organizovaných skupinách, kdy na sebe roli cestovní
kanceláře bere některý z členů této skupiny. Po území Místní akční skupiny
Pošumaví jezdí většina cyklistů individuálně či v organizovaných skupinách, kdy roli
cestovní kanceláře na sebe opět bere některý z členů této skupiny. Mezi členy či
příznivci Místní akční skupiny Pošumaví je hned několik takovýchto cyklonadšenců.
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Zdroj: Národní cyklo a in-line průzkum, STEM/MARK,on-line průzkum,srpen−září 2011

Zdroj: Národní cyklo a in-line průzkum, STEM/MARK,on-line průzkum,srpen−září 2011
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Je třeba se oprostit od představy, že cykloturista vyhledává technické památky,
hrady, zámky. Tipy na cyklovýlety by měly být postaveny především na myšlence,
že cykloturista potřebuje být v přírodě, chce opustit ruch velkoměsta a možná ani nic
nechce vidět. Nabízet zámky a muzea má cenu jen v případě, že mají úschovnu kol,
což v českých podmínkách zatím většinou nemají. Naopak je vhodné vést trasy
po naučných stezkách, přírodních památkách, zříceninách a rozhlednách. Vhodným
tipem na zastávku/cíl jsou farmy či místa s výrobou či možnou konzumací
regionálních produktů či jídel.
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gastrono
mické
zážitky

17,7
27,9

7,2
19,2

60,8
81,2

6,1
13,1

5,2
15,2

téměř
nic, jedu
jen pro
požitek
z vlastní
jízdy
64,1
22,8

23,3

18,1

76,7

47,0

10,9

9,3

25,1

13,5

71,5

15,9

25,4

26,5

40,0

18,3

75,0

11,7

16,7

11,7

54,9

9,8

86,3

7,8

11,8

11,8
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Zdroj: Národní cyklo a in-line průzkum, STEM/MARK,on-line průzkum,srpen−září 2011

Je sice pravda, že řada cykloturistů a bikerů dojede na místo autem, ale nemalá
skupina počítá i s dopravou vlakem. Nicméně většina nabídek právě s tímto
propojením vůbec nepočítá. Každý tip na výlet by automaticky měl počítat
s propojením s veřejnou dopravou přepravující kola.Měl by obsahovat informace
o dostupném vlakovém spojení a cyklobusech. V lokalitě, kde cyklisté setrvají déle,
se rádi vzdají auta, aby na něm nemuseli být závislí aspoň ve svém volném čase.
U liniových tras je naopak třeba počítat s návratem zpět do výchozího bodu cesty.
Tato skutečnost je na území působnosti Místní akční skupiny Pošumaví
respektována pouze u některých cyklotras. Je víceméně na cyklistovi jakou trasu si
zvolí a jakým způsobem si naplánuje jednotlivá případná zastavení.
V rámci propagačních materiálů vydávaných na území Místní akční skupiny
Pošumaví jsou většinou cykloturisté bráni jako jedna velká cílová skupina. Přes
skutečnost, že i na území Místní akční skupiny Pošumaví jsou dnes k dispozici
půjčovny elektrokol (např. v Sušici) pro méně zdatné cyklisty, stále chybí informační
a technická propojenost mezi podnikateli v tomto segmentu, která by cykloturistiku
posunula do vyšší úrovně. Rovněž není brán zřetetel na jednotlivé cílové skupiny
cyklistů, které se od sebe svými požadavky dost významně liší. Následující
charakteristika jednotlivých skupin cyklistů a jejich požadavků je převzata z materiálů
České mountainbikové asociace (ČeMBA).
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Cykloturisté
- přesun mezi turistickými zajímavostmi, přírodními a kulturněhistorickými památkami,
sídly a ubytovacími zařízeními;
- trasy by měly umožňovat návrat k výchozímu bodu, nebo fungující veřejné dopravě
spolehlivě přepravující kola;
- požadavek atraktivního, turisticky zajímavého prostředí, výhledy, zajímavá místa;
- profil může být náročnější, pokud vede k turisticky zajímavému místu;
- požadavek informací o prostředí a zajímavostech;
- požadavek na stravovací a další doprovodné služby podél cesty.
Terénní cyklisté
- cílem přesunu není dostat se z místa na místo, ale radost z pohybu v přírodním
prostředí;
- požadavek na vizuálně a pohybově pestré přírodní stezky a cesty;
- kombinace aktivního pohybu spojená s atraktivním přírodním prostředím,
zajímavými místy a výhledy;
- trasa je vedena především za účelem požitku z jízdy, měla by však propojovat
zajímavé lokality;
- profil trasy může plně využít všech možností krajiny;
- povrch vždy přírodě blízký, pestré a členité vedení stezky a různé varianty
obtížnosti cest (podobně jako u sjezdového lyžování);
- požadavek na stravovací a další doprovodné služby ve výchozích bodech a
přirozených místech odpočinku.
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Tematická příloha č. 17
Rozvojový potenciál území
V nejužším pojetí je možné pojem rozvojových zón spojit s poměrně přesně
definovanou konkurenceschopností na mikro-úrovni, tzn. úrovni firem –
konkurenceschopnost firem je spojena s jejich schopností trvale a se ziskem vytvářet
produkty, které splňují požadavky trhu ve smyslu ceny, kvality apod. Rozvojový
potenciál regionu by tedy byl dán přítomností konkurenceschopných firem. Firmy ale
nejsou izolované. Naopak, své aktivity realizují v neustálé interakci jak s prostředím,
ve kterém se nacházejí a jsou zakořeněny, tak v interakci s dalšími aktéry daného
území (a to na všech sledovaných úrovních – lokální/regionální, národní
i mezinárodní). Definice ekonomického potenciálu by tedy neměla zahrnovat pouze
schopnost firem uspět v konkurenci, neboť v každém regionu se nacházejí
konkurenceschopné i nekonkurenceschopné firmy. Důležité jsou také faktory, které
firemní konkurenceschopnost ovlivňují a které jsou specifické právě pro dané území.
Mezi tyto faktory je však nutné zařadit i vnější zdroje ležící mimo dané území. Podle
této diskuze je možné definovat ekonomický a rozvojový potenciál regionu jako:
Schopnost regionu maximálně využít své vnitřní zdroje tak, aby dokázal uspět
(a prosperovat) v národní i globální konkurenci a byl schopen se flexibilně
přizpůsobit změnám na těchto trzích.
Výsledek společného úsilí o co nejproduktivnější využívání vnitřních zdrojů v interakci
s efektivním zapojováním vnějších zdrojů, cílené na trvale udržitelné zvyšování
produkčního potenciálu regionu (stimulující tvorbu pozitivních a redukující tvorbu
negativních externalit).
Ekonomický a rozvojový potenciál lze popsat i jako schopnost regionu dlouhodobě
generovat vysokou úroveň příjmů a zaměstnanosti v daných podmínkách národní
a mezinárodní konkurence, což je definice bližší tradičnímu pojetí
konkurenceschopnosti firem.
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Popis rozvojových zón na území působnosti Místní akční skupiny Pošumaví
Na území působnosti Místní akční skupiny Pošumaví z.s.p.o. byly samosprávami
vybrány následující lokality k naplňování výše uvedených kritérií:

Název:

Klatovy − Za Křesťanským vrchem

Základní údaje
Rozloha celkem:

26,40 ha

Funkce využití plochy:

bydlení

Popis geografické polohy: Lokalita leží severně od centra města ve vzdálenosti cca
1,3 km, severozápadní hranici tvoří železniční trať č. 183,
východní hranici silnice I/27 a jižní hranici pak areál
nemocnice.
Popis funkční náplně polohy:
Území je určeno především pro bydlení, v menší
míře pro další smíšené funkce.
Popis stavu přípravy:

Zatím nebylo započato s přípravou na výstavbu, jedná se
o zástavbu na volném území, které je evidováno jako
zemědělská (orná) půda.

Popis územních limitů:

Ochranná pásma elektrického vedení 22kV, železnice,
silnice I/27, lokalitou prochází radioreléový paprsek.
Potřeba vynětí některých ploch ze zemědělského půdního
fondu.

Zdroj informací:

Územní plán města Klatovy, Územně analytické podklady
ORP Klatovy 2008, Zásady územního rozvoje Plzeňského
kraje − 2008.

Identifikační údaje
Kraj:

Plzeňský kraj (CZ032)

ORP:

Klatovy (3205)

Obec:

Klatovy (555771)

Stavební úřad:

Městský úřad Klatovy
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Doprava
Silnice:

Lokalita se nachází v těsné blízkosti silnice I/27 (Železná
Ruda - Klatovy - Plzeň - Kralovice - Most), ve vzdálenosti
cca 35 km se I/27 napojuje na dálnici D5.

Železnice:

Železniční trať č. 183 (Plzeň - Klatovy - Železná Ruda) se
stanicí Klatovy je vzdálena cca 1,3 km jihozápadně od
lokality.

Letiště:

Veřejné mezinárodní letiště Klatovy je vzdáleno cca 2,5
km, veřejné vnitrostátní letiště Staňkov je vzdáleno cca 25
km.

Lodní doprava:

Vodní cesta Dolní Vltava (Mělník − Praha − Štěchovice),
nejbližší veřejný přístav Praha − Smíchov vzdálen zhruba
85 km.

Zásobování
Zásobování vodou:

Vodovod − veřejný vodovodní řad se nachází v ulicích
Borská a Pod Vrškem jižně od lokality, zásobování pitnou
vodou pochází ze skupinového vodovodu Nýrsko −
Klatovy.
Kanalizace − jednotná kanalizace, na kterou lze lokalitu
napojit, vede jižně od lokality v ul. Pod Vrškem a Dvorská.

Zásobování energiemi:

Elektřina − elektrické vedení VN 22kV prochází přímo
lokalitou, možnost napojení na elektrické vedení i v okolní
přilehlé zástavbě.
Plyn − město Klatovy je kompletně plynofikováno,
východně od lokality ve vzdálenosti cca 0,7 km prochází
VTL plynovod.
Teplo − lokalitu lze napojit do systému centrálního
zásobování teplem města Klatovy.

Název:

Klatovy − K Štěpánovicům

Základní údaje
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Rozloha celkem:

45,10 ha

Funkce využití plochy:

bydlení

Popis geografické polohy: Lokalita se nachází cca 2,5 km severně od centra města
Klatovy, jižní hranice lokality navazuje na zahrádkářskou
kolonii, východní hranici tvoří komunikace I/27.
Popis funkční náplně polohy:
Území je určeno především pro bydlení, dále pro
zařízení drobné výroby, služeb a skladů, které však nesmí
narušovat prostředí pro trvalé bydlení.
Popis stavu přípravy:

Plocha zatím není připravována k výstavbě, je využívána
především jako zemědělská půda.

Popis územních limitů:

Ochranná pásma veřejného mezinárodního letiště, silnice
I/27, elektrického vedení VN 22kV, kanalizace
a vodovodu. Dále též ochrana lesa, respektování
ochranného pásma. Potřeba vynětí některých ploch ze
zemědělského půdního fondu.

Zdroj informací:

Územní plán města Klatovy, Územně analytické podklady
ORP Klatovy 2008, Zásady územního rozvoje Plzeňského
kraje − 2008.

Identifikační údaje
Kraj:

Plzeňský kraj (CZ032)

ORP:

Klatovy (3205)

Obec:

Klatovy (555771)

Stavební úřad:

Městský úřad Klatovy

Doprava
Silnice:

Lokalitou prochází místní komunikace, která se na
východě napojuje na silnici I/27 (Železná Ruda − Klatovy −
Plzeň − Kralovice − Most) a na západě na silnici II/185.
Silnice I/27 se po 35 km napojuje na dálnici D5.

Železnice:

Železniční trať č. 183 (Plzeň − Klatovy − Železná Ruda)
s vlakovou stanicí Klatovy je vzdálena cca 2 km
od navrhované plochy.
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Letiště:

Veřejné mezinárodní letiště Klatovy je vzdáleno
cca 2,8 km, veřejné vnitrostátní letiště Staňkov je vzdáleno
cca 25 km.

Lodní doprava:

Vodní cesta Dolní Vltava (Mělník − Praha − Štěchovice),
nejbližší veřejný přístav Praha − Smíchov vzdálen zhruba
85 km.

Zásobování
Zásobování vodou:

Vodovod − v severní části lokality, souběžně s komunikací
spojující komunikace I/27 a II/185 prochází veřejný
vodovodní řad, zásobování pitnou vodou se předpokládá
ze skupinového vodovodu Nýrsko − Klatovy.
Kanalizace − lokalitou prochází i jednotný kanalizační řad.
V lokalitě bude vyřešena vnitřní kanalizační a vodovodní
sít.

Zásobování energiemi:

Elektřina − lokalitou prochází VN 22kV.
Plyn − plynovod VTL vede
ve vzdálenosti cca 0,5 km.

východně od

lokality

Teplo − lokalitu lze vytápět pomocí využití systému
centrálního zásobování teplem města Klatovy.

Název

Klatovy − Sobětice − Na Švejckém vrchu

Základní údaje
Rozloha celkem:

46 ha

Funkce využití plochy:

bydlení

Popis geografické polohy: Plocha je situována v jižní části města Klatovy asi 2 km
od jeho centra, je umístěna mezi částí Sobětice a částí
Luby, její severovýchodní hranici tvoří silnice I/22.
Popis funkční náplně polohy:
Popis stavu přípravy:

Stanovené využití území − rozvoj bydlení.

Jižní část lokality je již rozparcelována, zbylá část je
užívána k zemědělským účelům, část území evidována
jako orná půda.
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Popis územních limitů:

Ochranná pásma silnice I/27, vodovodních, kanalizačních
řadů, elektrického vedení a plynovodů. Dále ochranná
pásma mezinárodního veřejného letiště. Nutnost vynětí
některých parcel ze zemědělského půdního fondu.

Zdroj informací:

Územní plán města Klatovy, Územně analytické podklady
ORP Klatovy 2008, Zásady územního rozvoje Plzeňského
kraje − 2008.

Identifikační údaje
Kraj:

Plzeňský kraj (CZ032)

ORP:

Klatovy (3205)

Obec:

Klatovy (555771)

Stavební úřad:

Městský úřad Klatovy

Doprava
Silnice:

Lokalitu lze přímo napojit na silnici I/22 (Vodňany −
Strakonice − Horažďovice − Klatovy − Domažlice),
předpoklad řešení vnitřního komunikačního systému.

Železnice:

Severozápadně od lokality se nachází žst. Klatovy −
město vzdálená cca 1,8 km, jihozápadním směrem se pak
nachází žst. Luby u Klatov, která je vzdálena cca 1,2 km,
obě žst. leží na železniční trati č. 185 (Horažďovice
Předměstí − Domažlice).

Letiště:

Veřejné mezinárodní letiště Klatovy je vzdáleno
cca 4,6 km, veřejné vnitrostátní letiště Staňkov je vzdáleno
cca 25 km.

Lodní doprava:

Vodní cesta Dolní Vltava (Mělník − Praha − Štěchovice),
nejbližší veřejný přístav Praha − Smíchov vzdálen zhruba
85 km.

Zásobování
Zásobování vodou:

Vodovod a kanalizace − veřejné vodovodní a kanalizační
řady se nachází v okolních částech města Klatovy − Luby
a Sobětice, jejich vzdálenost od lokality je cca 0,5 km.
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Zásobování energiemi:

Elektřina − lokalitou prochází elektrické vedení VN 22kV.
Plyn − lokalitou prochází plynovod VTL, lokalitu lze napojit
i na blízké části města Luby a Sobětice.
Teplo − možnost napojení na centrální zásobování teplem.

Název:

Klatovy − Lubské předměstí

Základní údaje
Rozloha celkem:

34,50 ha

Funkce využití plochy:

bydlení

Popis geografické polohy: Lokalita je umístěna cca 1,2 km jihozápadním směrem
od centra města, lokalita je umístěna západně od
železniční tratě č. 185 a její východní hranice je tvořena
areálem armády.
Popis funkční náplně polohy:
Území je určeno především pro bydlení, dále
pro zařízení drobné výroby, služeb a skladů, které však
nesmí narušovat prostředí pro trvalé bydlení.
Popis stavu přípravy:

Zatím nebylo započato s přípravou plánovaného využití
území, jedná se o zástavbu na volném území, které je
evidováno jako zemědělská půda.

Popis územních limitů:

Ochranná pásma VTL plynovodu, elektrického vedeníVN
22kV, vodovodu. Dále ochranné pásmo veřejného
mezinárodního letiště. Potřeba vynětí některých ploch ze
zemědělského půdního fondu.

Zdroj informací:

Územní plán města Klatovy, Územně analytické podklady
ORP Klatovy 2008, Zásady územního rozvoje Plzeňského
kraje − 2008.

Identifikační údaje
Kraj:

Plzeňský kraj (CZ032)

ORP:

Klatovy (3205)

Obec:

Klatovy (555771)

92

STRATEGIE 2014–2020 MAS POŠUMAVÍ
Verze k připomínkování
Místní akční skupina Pošumavi z.s.p.o.

Stavební úřad:

Městský úřad Klatovy

Doprava
Silnice:

Východně od lokality probíhá silnice I/27 (Železná Ruda −
Klatovy − Plzeň − Kralovice − Most) a západně od lokality
silnice II/191. Ze silnice I/27 možnost napojení na dálnici
D5 (Praha − Plzeň − Rozvadov) a rovněž na silnici I/22
(Vodňany − Strakonice − Horažďovice − Klatovy −
Domažlice).

Železnice:

Železniční trať č. 185 (Plzeň − Klatovy − Železná Ruda)
s vlakovou stanicí Klatovy − město se nachází v těsné
blízkosti lokality.

Letiště:

Veřejné mezinárodní letiště Klatovy vzdálené cca 4,3 km,
veřejné vnitrostátní letiště Staňkov je vzdálené cca 25 km.

Lodní doprava:

Vodní cesta Dolní Vltava (Mělník − Praha − Štěchovice),
nejbližší veřejný přístav Praha − Smíchov vzdálen zhruba
85 km.

Zásobování
Zásobování vodou

Vodovod − v severní části lokality prochází veřejný
vodovodní řad, zásobování pitnou vodou ze skupinového
vodovodu Nýrsko − Klatovy. Kanalizace − napojení
na jednotný kanalizační řad možný z ulice Havlíčkova
východně od lokality, v lokalitě bude potřeba dobudovat
vnitřní rozvody kanalizace a vodovodu.

Zásobování energiemi

Elektřina − západně od lokality v její těsné blízkosti
prochází elektrické vedení VN 22kV, je zavedeno
i do lokality.
Plyn − plynovod VTL přímo prochází danou lokalitou.
Teplo − možnost napojení na centrální zásobování teplem
města Klatovy, vedení v blízké stávající zástavbě.
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Název:

Sušice − Hradecká

Základní údaje
Rozloha celkem:

22,70 ha

Funkce využití plochy:

komerční vybavenost

Popis geografické polohy: Lokalita se nachází cca 1,3 km severně od centra města
Sušice, jihovýchodní hranici tvoří silnice II/169 a částečně
silnice II/187.
Popis funkční náplně polohy:
Území je určeno k využití pro občanskou
vybavenost a smíšené funkce − výroba, služby, obchodní
zařízení.
Popis stavu přípravy:

Plocha původně sloužila k průmyslovým účelům, dojde
ke změně funkce využití území a k revitalizaci lokality.

Popis územních limitů:

Ochranná pásma vedení vodovodu, kanalizace, elektřiny
a radioreléových paprsků.

Zdroj informací:

Územní plán města Sušice, Územně analytické podklady
ORP Sušice − 2008.

Identifikační údaje
Kraj:

Plzeňský kraj (CZ032)

ORP:

Sušice (3214)

Obec:

Sušice (557153)

Stavební úřad:

Městský úřad Sušice

Doprava
Silnice:

Jižně od lokality probíhá silnice II/169 (Horažďovice −
Sušice − Horská Kvilda) a západně silnice II/187
(Nepomuk − Plánice − Sušice), která se napojuje po
zhruba 15 km na silnici I/22 (Vodňany − Strakonice −
Horažďovice − Klatovy − Sušice).

Železnice:

Železniční stanice Sušice je vzdálena cca 1,2 km
od lokality leží na trati č. 185 (Domažlice − Klatovy −
Sušice − Horažďovice Předměstí).
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Letiště:

Veřejné mezinárodní letiště Klatovy je vzdáleno
cca 25 km, veřejné vnitrostátní letiště Strakonice je
vzdáleno cca 30 km.

Lodní doprava:

Vodní cesta Dolní Vltava (Mělník − Praha − Štěchovice),
nejbližší veřejný přístav Praha − Smíchov vzdálen zhruba
115 km.

Zásobování
Zásobování vodou:

Vodovod − stávající veřejný vodovodní řad prochází jižně
a západně od lokality v ulicích Nádražní a Hradecká.
Kanalizace − lokalitu lze napojit na stávající kanalizační
řad vedený v ulicích Hradecká západně od lokality a podél
Jiráskova nábřeží, vzhledem k tomu, že se jedná o změnu
ve využití lokality, předpokládají se pouze úpravy stávající
infrastruktury.

Zásobování energiemi:

Elektřina − severně a jižně od lokality prochází vedení
elektrického napětí VN 22kV s příslušnými trafostanicemi.
Plyn − město Sušice je plynofikováno, plynovod prochází v
ulicích Hradecká a Nádražní.
Teplo − město nemá centrální zásobování teplem, bude
řešeno lokálními zdroji tepla, popřípadě využitím
alternativních zdrojů energie.

Památkové zóny
Památky jsou nedílnou součástí lidského bytí v tomto světě. Jsou svědectvím ducha
a umu našich předků, což zvláště zavazuje, a svou přítomností také připomínkou,
odkud jsme, kde žijeme a kam směřujeme. Slouží k sebeidentifikaci člověka v obci,
regionu či v celé zemi, a proto je nutné zachovat jejich existenci a pečovat o ně, což
je zvláště aktuální v dnešní sjednocující se Evropě. Zaniknou-li památky, ztratí se
podstatná část naší identity a dojde ke ztrátě v duchovně prázdném bezbřehém moři
multikulturalismu. Je proto nezbytně nutné seznamovat ostatní národy Evropy s tím,
čím jsme byli, a dobrou péčí o památky, čím jsme, a budeme tak hrdou součástí
kulturní Evropy.
Ideální ochrana památek není v doporučeních a zákazech orgánů pověřených
památkovou péčí, ale ve vědomí všech místních obyvatel o potřebnosti památek a
jejich ochraně. Koncepce památkové péče na území působnosti Místní akční skupiny
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Pošumaví musí být založena na partnerském vztahu majitele památky a výkonných
orgánů památkové péče při vědomí důsledné ochrany památek.
Soustředěním pozornosti na památkově hodnotné objekty dosud opomíjeného
časového segmentu (téměř celého 20. století), a to jak ve městech, tak i na venkově,
kde je ještě dnes řada nezničených hospodářských objektů a zemědělských
usedlostí postavených těsně před 1. světovou válkou nebo těsně po ní (i tzv. vzorové
statky), vykazujících nesporné ovlivnění secesní architekturou a kubismem (tato
skutečnost není vůbec zmapována, je zcela opomíjena a podceňována; proniknutí
prvku kubismu do vesnického prostředí v detailech i celkovém kompozičním
ztvárnění domů se projevuje na venkově ve značném zpoždění po celou dobu 30. let
20. století), lze vytvořit unikátní soubor památek s tzv. živou pamětí.
Památkové objekty vesnické architektury by neměly být omezeny prioritně či pouze
na objekty z 18. a 19. století, ale využit musí být i potenciál staveb století dvacátého,
dříve než tato architektura bude nenávratně poškozena či zničena.
Plzeňský kraj vkládá informace do vlastního krajského webového programu
„PAMÁTKY“ vytvořeného pro výkon státní památkové péče pokrývající veškeré
agendy na úrovni Krajského úřadu Plzeňského kraje a obcí s rozšířenou působností.
Dále obsahuje metodiku, evidenci kulturních památek, digitální mapové podklady
památkově chráněných území, archeologické mapy a fotodokumentaci památkového
fondu. Evidenční část aplikace „PAMÁTKY“ je přístupná pro veřejnost
na http://www.plzensky-kraj.cz/cs/pamatky.asp.
Znepokojivá je skutečnost, že u mnoha nemovitých památek a památkově
chráněných území není v katastru nemovitostí zanesený údaj o jejich památkové
ochraně.

Vymezení památkových zón na území Místní akční skupiny Pošumaví z.s.p.o.
Chudenicko
Hranice památkové zóny krajinného celku Chudenicko začíná na severu obce
Kaničky na silnici Chocomyšl − Kaničky − Zichov. Před obcí Zichov se stáčí
na východ podél jižního okraje obce, přechází potok a vede k polní cestě a po ní
směrem k obci Výšensko ke kótě 476 (v lokalitě Karlovy). V tomto místě hranice
přechází na lesní cestu a směřuje k jihovýchodu k potoku, po kterém vede
k severovýchodu k mostku přes Chudenický potok. Přechází do koryta potoka, mění
směr k jihovýchodu a pokračuje k mostku u silnice spojující Chudenice s Býšovem.
Podél silnice směřuje k severovýchodu. Za obcí Býšov, v místě vyústění lesní cesty,
v lokalitě Farský les, přechází hranice na tuto cestu a směřuje po ní k hranici
katastrálního území. Pokračuje po hranici katastrálního území až k silnici Chudenice
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− Chlumská, přechází ji a podél lesa se dostává na lesní cestu. Krátkým úsekem
vede k východu a korytem Bělýšovského potoka vede k můstku na silnici Slatina -Chudenice, po které pokračuje až k obci Slatina. Obec obchází po jejím západním
okraji, přechází silnici Slatina − Lučice a pokračuje jižním směrem po polní cestě
k Bezpravickému potoku. Jeho korytem směřuje k západu. Ze soutoku s dalším
potokem pokračuje hranice jeho korytem k jihozápadu až k silnici vedoucí k obci
Lučice. Silnice je osázena alejí stromů. Hranice proto probíhá ve vzdálenosti 20 m od
paty stromů východním směrem od okraje silnice a míří k jihu. Na rozcestí v lokalitě
Farská hůrka obrací směr k severozápadu a podél silnice míří ke křižovatce se silnicí
vedoucí do osady Pušperk. Obec obchází severním zastavěným okrajem, přechází
na lesní cestu pod zříceninou hradu Pušperk, po které pokračuje k okraji lesa.
Krátkým úsekem po polní cestě pokračuje k okraji lesního celku Zadní polinky.
Okrajem lesa směřuje k severu a severozápadu k silnici vedoucí do obce
Bezpravovice. Podél silnice míří k zastavěnému okraji obce Bezpravovice, kterou
obchází podél jejího jižního, východního a severního okraje. Ze severního okraje
obce pokračuje krátkým úsekem po silnici k rozcestí s cestou, která probíhá podél
okraje lesa (v lokalitě Rovce). Okrajem lesa směřuje k severu k silnici mezi obce
Chocomyšl − Lučice. Přechází silnici a podél okraje lesa směřuje ke korytu
bezejmenného potoka. Přechází do koryta potoka, směřuje k severozápadu,
k rybníku v lokalitě Pod Lískovcem. Obchází rybník a obec Kaničky po východním
okraji obce a vrací se do výchozího bodu.
Horažďovice
Hranice památkové zóny začíná u Zářečského mlýna, probíhá po levém břehu
Mlýnského náhonu až k p. č. 2753, podél kterého se lomí k severu, Komenského ulicí
míří k východu, pokračuje po ulici Jiřího z Poděbrad až k p. č. 197 (hřiště), po její
hranici pokračuje k Jiráskově ulici, kterou směřuje do ulice Mayerovy. Podél hřbitova
se stáčí k jihu, lemuje severní hranici p. č. 170, přechází ulici Loretskou a pokračuje
k východu po p. č. 240, 114, 235, 234 a 356. Pokračuje po ulici Čs. armády směrem
východním, podél p. č. 227/1 se lomí k jihu, přechází Tyršovou ulicí k železniční trati,
kterou lemuje západním směrem, navazuje na levý břeh Otavy, po levém břehu
Mlýnského náhonu pokračuje severním směrem k lávce, lomí se k západu, pokračuje
po cestě ve Sportovní ulici, po ní ústí do ulice Zářečské, kterou postupuje směrem
západním a severním ke mlýnu, kde se hranice uzavírá.
Klatovy
Hranice památkové zóny začíná v ulici Maxima Gorkého, prochází podél p. č. 84,
117/1, 148/1, 147, 114, 1661, 110, 140/1, míří k jihu podél ulice J. Dobrovského,
navazuje na ulici Fr. Palackého a kolem p. č. 121/1, 88/2 se stáčí k ulici A. Jiráska,
kterou pokračuje k Plánické ulici, po níž míří k východu. Ulicí A. V. Šmilovského
pokračuje k ulici Dr. Hostaše, kolem p. č. 503/6 a 503/11 míří k západu, obtáčí
p. č. 510/1 a 510/3 ze severu a navazuje na p. č. 525/1, 530/1, 538/2, 438/2, 432,
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3983, 430/1, dále pokračuje k Žižkově ulici, po které míří k západu, přechází ulici
Vídeňskou do ulice Tyršovy a po p. č. 456/1, 425/1, 1408, 424/1, 424/2, 423, 461/1,
462/5 se vrací k severu, přetíná ulici Na Chmelnici a pokračuje dále po p. č. 416,
3708/5, 413/2, 3971, 473, 3708/6, 400 do ulice Tyršovy a po p. č. 389/4 a 424 ústí do
ulice Dr. Vrby. Pokračuje po levém břehu Drnového potoka k severu a před
kulturním domem se stáčí k ulici M. Tyrše a po okružní komunikaci míří k severu ke
křižovatce s ulicí M. Gorkého, kde se hranice uzavírá.
Rabí
Hranice památkové zóny začíná podél jižního okraje p. č. 1290/7, 1334, 1336/1,
56/1, 1788 k východu, přetíná komunikaci p. č. 1344/8 a pokračuje po severním
okraji
p. č. 1346/2 a navazuje na východní stranu p. č. 19/1 a 62. Přetíná st. silnici ve
směru do Horažďovic a pokračuje k jihu po hranicích p. č. 15, 14, 11/1, 10, 9, 74/2,
74/1, 76, 1738 k hranici intravilánu. Po hranici intravilánu prochází podél celé jižní
strany obce kolem dvora a hradu až k jejímu styku se st. silnicí ve směru do Sušice.
Dále pokračuje při státní silnici p. č. 1762/7 na křižovatku s komunikací III/1693 a po
východní straně této komunikace míří k p. č. 1290/7, kde se hranice uzavírá.
Sušice
Hranice památkové zóny začíná od levého rohu severní hrany p. č. 202 na východ,
přechází Masarykovu třídu, lemuje severní a východní hranici p. č. 198, západní a
jižní hranici p. č. 324/1, přechází kolmo řeku Otavu a postupuje jižním směrem po
jejím pravém břehu, lemuje západní a jižní hranici p. č. 1598/2 ke hranici intravilánu,
kterou kopíruje k severu k rohu p. č. 1616. Odtud pokračuje po jižní a východní
hranici p. č. 1614, po jižní a jihozápadní hranici p. č. 1622/1, přetíná komunikaci
a napojuje se na hranici intravilánu. Tu sleduje jihozápadním směrem k Alšově ulici,
kterou přetíná a pokračuje po severní hraně p. č. 1597 a 1593/12, po západní hraně
p. č. 1593/36, po jižní hraně p. č. 1593/37, po východní a jižní hraně p. č. 1593/1.
Dále sleduje východní stranu nábřeží Jana Seitze, lemuje ji až po jižní hranu p. č. 78,
navazuje na hranici p. č. 79/1, po severní a východní hraně p. č. 79/2, po jižní hraně
čp. 90/2 a 92/1. Přechází ulici Pod nemocnicí a navazuje na severní hranici
p. č. 413/1, 95, 96, 182, východní hranici čp. 102/2, dále přechází Chmelařskou ulici
a lemuje východní a jižní hranici p. č. 421, sleduje východní stranu Hájkovy ulice
směrem k jihu ke křižovatce s ulicí Hlubokou, po které pokračuje dále a stáčí se
po jižní straně ulice U Rocha až k pravému rohu jižní hrany ulice Na Kateřince.
Lemuje západní stranu ulice Na Kateřince směrem severním, přetíná p. č. 142 podél
staré hřbitovní zdi, lemuje jižní hranu p. č. 1357/2. Dále navazuje na ulici Pod
Kalichem, po její západní straně míří k severu, podél jižní strany Nuželické ulice se
stáčí k jihu, navazuje na hranici intravilánu, po které pokračuje k severovýchodu,
přechází řeku a po jejím levém břehu k hraně p. č. 1018. Po jejím západním okraji
postupuje k severu, přechází potok a pokračuje po západní hraně p. č. 1015/6 až
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k Volšovské ulici, po jihovýchodní straně této ulice se lomí k severu, navazuje
na Lerchovou ulici, lemuje její západní a severní stranu, postupuje severním směrem
k Prandově ulici odkud pokračuje dále až po jižní hranici p. č. 318/48, jižní
a východní hranici p. č. 318/28 až k Husovu náměstí, dále přechází Žižkovu ulici,
lemuje východní stranu p. č. 318/13, západní stranu p. č. 203 a 202 až k výchozímu
bodu, kde se hranice uzavírá.
Velhartice
Hranice památkové zóny začíná na severní straně p. č. 742/2 k východu, navazuje
na hranice p. č. 27, 28, 743/3, přechází komunikaci p. č. 963/2 a pokračuje
po hranicích p. č. 42, 53/1, 60, 928, 64, 63/2. Přechází komunikaci p. č. 968/2
a postupuje až k hranici p. č. 68/1, pokračuje po ní k východu, dále ke komunikaci
p. č. 971/1 a pokračuje při hranici intravilánu k jihu, přechází cestu a navazuje
na p. č. 114/1, 113/3, 113/1. Přechází potok a pokračuje při jižní hranici p. č. 110/1,
924/1 a 126/1, sleduje po levém břehu mlýnský náhon. Dále míří k severu po
západní hranici p. č. 168/3, 153, přechází komunikaci a pokračuje kolem p. č. 6/1,
navazuje na p. č. 8/1 a stáčí se k severu, pokračuje po p. č. 8/2, 923/3, 524, 18, 20,
61 a 21, přechází silnici, pokračuje po jižní hraně p. č. 24/3, 24/1 a 64 k výchozímu
bodu, kde se hranice uzavírá.
Břežany
Rozsah památkové zóny v Břežanech je vymezen hranicí, která začíná na severu
obce u komunikace p. č. 2287/8, obíhá p. č. 84/2, 135, 212/2, pokračuje podél
komunikace p. č. 2333/1, kterou sleduje na konec p. č. 2105, které obíhá,
na východě přechází komunikaci p. č. 2330/1, pokračuje podél p. č. 72, 68/1, 63, 54,
44/2, 43/1, 43/3, 30/2, 30/4, na rozhraní p. č. 30/4 a 29/1 se prudce stáčí k východu
a vede podél p. č. 29/1, 18, 28, stáčí se opět k jihu podél p. č. 27/1 a 26, pokračuje
podél p. č. 114 a 2084, přechází komunikaci, na jihu sleduje p. č. 990/1, 515, 988/1,
18, 16/3, obíhá p. č. 13/2, pokračuje podél p. č. 13/1, 12/1, 12/3, 10/1, 938/1, vede
podél komunikace p. č. 2330/1, na západě vede podél p. č. 670, 669/1, 669/3,
přechází komunikaci p. č. 2287/10, obíhá p. č. 112, vede podél p. č. 109, 108, 105,
95/2, 91, 102, 87, 96/2, 2290, 94/1, 92, obíhá p. č. 80 k výchozímu bodu
na komunikaci p. č. 2287/8.
Hradešice
Rozsah památkové zóny v Hradešicích je vymezen hranicí, která začíná
na severovýchodě obce u p. č. 525/1, pokračuje východním směrem podél p. č. 555,
134, 95, překračuje komunikaci p. č. 2253/3 a stáčí se k jihu po jejím východním
okraji až po p. č. 52, kterou sleduje z východu, východní hranice zóny běží k jihu
podél p. č. 97, na východě po překročení komunikace p. č. 2238 pokračuje podél
p. č. 50, 51, 57, 58, 61, 62, 65/2, 65/1, 66/2 a 66/1, zde se hranice stáčí k západu
po jižním okraji p. č. 66/1, 70, 71/1, 10/3, 10/4, překračuje komunikaci p. č. 2267/1
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a směřuje k severozápadu podél p. č. 34, 20, 24, 25/1, 27, 32/1, 33, 35/1, 50 a 49,
poté pokračuje po severním okraji p. č. 41/3 ke komunikaci p. č. 2236/4, překračuje
hlavní komunikaci p. č. 2238, vede podél ní a podél p. č. 93, 525/2 a 525/1 dospívá
k výchozímu bodu.
Chanovice
Hranice zóny začíná severozápadně od obce na komunikaci p. č. 704/1,
v severozápadním bodě p. č. 190. Obchází ze severu a západu p. č. 190. Přechází
kolmo k východu přes tuto parcelu na severozápadní roh p. č. 192/4. Sleduje
ze severu p. č. 192/4 a 193. Lomí se k jihu po východní straně p. č. 193.
Z jihovýchodního rohu této parcely přechází přes p. č. 210/12 na severní bod
p. č. 210/15. Pokračuje k východu po severní straně p. č. 210/15. Lomí se k jihu
po východních hranicích p. č. 210/15, 210/16, 210/17, 210/23, 210/18, 52/2 a 52/4.
Lomí se k východu po severní straně p. č. 722/1 a 711/1. Přechází kolmo přes
p. č. 711/1 na severní roh p. č. 42/1. Pokračuje k jihu po východních stranách
p. č. 42/1, 41, 40, 39/1, 513/1 a 39/2. Z jihovýchodního bodu p. č. 39/2 přechází přes
p. č. 39/3 na severovýchodní bod p. č. 39/4. Obchází p. č. 39/4 z východu a jihu.
Lomí se k jihu po východních stranách p. č. 17/1 a st. p. č. 13. Sleduje jižní strany
st. p. č. 13, p. č. 722/1 a 15/1. Lomí se po východní a jižní straně p. č. 14/1 a po jižní
straně p. č. 12. Přechází kolmo přes komunikaci p. č. 704/1. Lomí se k jihu
po východní straně p. č. 695/2. Lomí se k severozápadu po jižních stranách
p. č. 695/1, st. p. č. 56 a p. č. 698/1. Ze západního rohu p. č. 698/1 se ostře lomí
k jihu po východní hranici komunikace p. č. 723. Přechází přes tuto komunikaci
kolmo na jihovýchodní bod p. č. 700/12. Pokračuje po jižní a západní hranici
p. č. 700/12. Ze severozápadního rohu p. č. 700/12 překračuje kolmo komunikaci
p. č. 701. Lomí se k jihozápadu a pak k severu po hranici p. č. 1/1 a pak p. č. 66
a 67/2. Lomí se ostře k východu po hranici p. č. 67/2. Přechází kolmo
přes komunikaci p. č. 67/23 na západní bod st. p. č. 87. Lomí se krátce
k severovýchodu po hranici této parcely. Lomí se k severozápadu po hranici p. č.
67/10. Obchází tuto parcelu i ze severu. Lomí se k severozápadu po hranici
komunikace p. č. 704/1. Přechází kolmo tuto komunikaci do výchozího bodu.
Ostřetice
Rozsah památkové zóny v Ostřeticích je vymezen hranicí, která začíná na západě
u křížení silnice Klatovy−Předslav p. č. 930/33, odtud pokračuje k severu po vnitřní
straně této komunikace, kterou opouští na nejsevernějším místě, kde se stáčí k jihu,
k tomu využívá polní cesty p. č. 930/32, na východě vede podél ní, pokračuje podél
cesty p. č. 930/2, pokračuje po ní až do křížení cest p. č. 930/2 a 930/29, odkud se
stáčí k východu a jde po hraně cesty p. č. 930/29, tuto brzy přetíná a obrací se k jihu,
vede podél p. č. 776/1, překračuje cestu p. č. 930/3, vede podél ní k jihu, na křížení
této cesty a cesty p. č. 936 se hranice obrací k západu a vede podél této cesty až
k výchozímu bodu na křižovatce cest p. č. 936 a 930/6.
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Poleň
Rozsah památkové zóny v Poleni je vymezen hranicí, která začíná na severním
okraji obce u jihozápadního cípu p. č. 890, sleduje západní a severní hranici této
parcely, pokračuje k východu po severním okraji p. č. 903/2, 896, 46/1, stáčí se
k jihu při západní straně komunikace p. č. 1369, odbočuje k východu po severním
okraji p. č. 52 a pokračuje po východním břehu potoka p. č. 1391/2 k jihu, lemuje
východní okraje p. č. 1391/3, 1391/1, pokračuje k západu po jižní linii p. č. 1392/2,
1392/3, sleduje západní hranici p. č. 63, vede podél p. č. 40, 31/4, 42/1, 546
a pokračuje na sever při západním okraji p. č. 40, 39, 28/1, 27, 25, 34, 29, 21/1,
přetíná komunikaci p. č. 1358 a 868/1 a pokračuje k východu po jižním okraji
p. č. 862/4, v jejím jihovýchodním cípu se stáčí v pravém úhlu k severu a sleduje
východní hranici p. č. 862/4 a 867/2, přetíná další komunikaci p. č. 1343/1, po jejímž
severním okraji ubíhá mírně k východu k p. č. 889, kterou následně obíhá po její
západní, severní a východní straně, dále přetíná komunikaci p. č. 1337 a napojuje se
na jihozápadní cíp p. č. 890.
Kasejovice – Řesanice
Rozsah památkové zóny v Řesanicích je vymezen hranicí, která začíná na severu
za kostelem a vede po severní straně p. č. 13/1, na východě pokračuje podél
p. č. 7/1, 1/1, vede podél silnice p. č. 1248, kterou na konci p. č. 1211/12 přechází,
pokračuje podél p. č. 117, 82, 153/2, 152/2, přechází cestu p. č. 1215/2, pokračuje
podél p. č. 87, 90/2, 90/1, 129/28, na jihu vede podél p. č. 97, 95, 110, 109, 104/1,
105/1, 108, vede podél cesty p. č. 1214 až k silnici p. č. 1221/3, na západní straně
překračuje silnici p. č. 1224 a pokračuje dále podél p. č. 59/4, 59/1, 55, 54, 48/2,
48/1, na severu vede podél p. č. 35/2, 30, 29, 692, 74, vede podél komunikace p. č.
1212/20, přechází komunikaci p. č. 1228, pokračuje podél p. č. 80, přechází silnici
p. č. 1239/1 a pokračuje dále podél p. č. 16, 13/3 a 1196/2 až k výchozímu bodu.
Velké Hydčice
Rozsah památkové zóny ve Velkých Hydčicích je vymezen hranicí, která začíná
na severním okraji obce v jihozápadním cípu p. č. 35, obíhá p. č. 29, 32/2,
na východě přechází komunikaci p. č. 706/1 a pokračuje podél p. č. 69, 42, 16, 15,
obíhá p. č. 48, na jihu pokračuje podél p. č. 51, 55/2, 57, 63, které obíhá, překračuje
komunikaci p. č. 693/1, na západě pokračuje podél p. č. 59, 10/1, 9, 8/2, 64, 7,
přechází komunikaci p. č. 693/3, vede podél ní, obchází p. č. 42 a 25/2 a kolem
p. č. 21 k výchozímu bodu u p. č. 35.
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Lidský potenciál
Na problémech v oblasti školství, zdravotnictví a péče o občany v důchodovém věku
se významně podílí zhoršující se věková struktura obyvatelstva, která je dlouhodobě
charakterizována stárnutím populace. Situaci navíc zhoršuje i nedostatek finančních
prostředků venkovských obcí na udržení provozu a modernizaci zařízení základní
občanské vybavenosti (školky, školy, domy pro seniory, pečovatelské péče apod.).
Rodinná politika
Rodina je místem, ve kterém dochází k formování osobnosti člověka, tvoří se zde
lidský kapitál, dochází k zajištění růstu a výchovy budoucí generace. Rodina je
základní a nejvýznamnější jednotkou naší společnosti. Cílem rodinné politiky je
fungující rodina, realizující své základní sociální funkce v přirozeném prostředí. Právě
ohled na přirozené funkce rodiny a jejich význam pro společnost je trvalým záměrem
sociální politiky ve vztahu k rodině.
Cílem rodinné politiky je vytvořit rodinám přátelské prostředí ve společnosti. Tyto cíle
rodinná politika realizuje legislativní i nelegislativní cestou:
 usiluje o odstranění překážek, kterým jsou rodiny vystaveny, a které ohrožují
jejich stabilitu,
 vytváří podmínky pro fungování rodin a všestranně je podporuje,
 posiluje vědomí rodinných hodnot v celé společnosti,
 posiluje vlastní zodpovědnost rodičů a členů rodin navzájem.
Rodinná politika se v současnosti zaměřuje na podporu těchto oblastí:
 podpora vytváření vhodných socioekonomických podmínek pro fungování
rodin,
 podpora všestranně vyhovujících rodinných a rodičovských kompetencí,
 podpora institutu manželství a jeho společenské prestiže,
 podpora rodin se specifickými potřebami,
 podpora všech subjektů podporujících rodinu.

Trvalým cílem rodinné politiky je věnovat pozornost životním podmínkám rodin a činit
tak vhodná opatření, aby byla posilována autonomie rodin a umožňováno jejich
svobodné rozhodování při uskutečňování konkrétních životních plánů a představ. Jde
o plány v oblasti ekonomiky rodiny, vztahového života, velikosti rodiny, výchovy dětí,
ale i sladění nároků zaměstnání a rodiny. K tomuto cíli vede cesta posilování
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prorodinného klimatu a dalších jednotlivých opatření ve prospěch rodin. A to je právě
úkolem rodinné politiky.
Místní akční skupina Pošumaví rovněž vyvíjí aktivity, jejichž cílem je podpořit kvalitu
života seniorů, solidaritu se staršími a zejména využít potenciálu starších osob
(seniorů) a vytvořit mezigenerační soudržnou společnost.
Co se týká stárnutí populace, je třeba hledat nové cesty, jak udržovat seniory
v aktivním životě. A to také MAS Pošumaví dělá. Důvody k tomu jsou jasné. Podle
demografické prognózy zpracované ČSÚ bude v roce 2050 žít v desetimilionové
České republice přibližně půl milionu občanů ve věku 85 let a více (ve srovnání se
současnými zhruba 100 tis.) a téměř 3 mil. osob starších 65 let (31,3%)!
Využití potenciálu seniorů vychází z opodstatnění, že s prodlužujícím se věkem
a zvyšující se kvalitou života hledají senioři po odchodu do důchodu možnost další
seberealizace, zejména pak uplatnění svých životních a pracovních zkušeností, a to
velmi často na základě dobrovolnické práce. Praxe ze zahraničí i domácích regionů
ukazuje, že aktivity seniorů mají smysl v celé řadě oblastí – od cestování přes
zdravotnictví až třeba po postupně zanikající tradiční řemeslnou výrobu.
Na tomto předpokladu je založen i projekt spolupráce MAS Pošumaví a MAS Brána
do Českého ráje v oblasti mapování místního dědictví a historie – „Místní dědictví –
bohatství, na které zapomínáme“, při němž by bylo využito i pomoci aktivních
seniorů, kteří pracují například jako kronikáři obcí nebo mají soukromé archivy
s historickými materiály.
Další aktivity zaměřené na seniory žijící na území MAS Pošumaví její členové
a partneři vyvíjí v oblasti celoživotního vzdělávání.

Oblasti rozvojového potenciálu
V důsledku technologického pokroku dochází k určité „desintegraci“ produkce
a lokalizace samotné výroby je stále méně závislá na lokalizaci klíčových činností
podniku (strategické řízení, výzkum a vývoj, marketing, finanční management ad.).
Stejně tak rychlý technologický pokrok znamená, že v současnosti se vlastní fyzická
výroba podílí na výsledné ceně výrobků malou a stále klesající měrou (Reich 1990).
Klíčové jsou náklady na výzkum, vývoj, marketing a další činnosti. Příkladem může
být farmaceutický průmysl. Rozhodující přidaná hodnota připadá na výzkum a vývoj,
klinické zkoušky, patentová řízení, marketing, finanční řízení a další činnosti spojené
s výslednou produkcí. To je zásadní změna oproti období standardizované
velkovýroby, kdy rozhodující přidaná hodnota výrobku připadala na jeho fyzickou
výrobu. Také tradiční model velké firmy přestává být v těchto podmínkách
konkurenceschopný a na velké firmy je možné stále více nahlížet jako na sítě
menších či středních firem, které se specializují na určitou konkrétní činnost a jsou
mnohdy lokalizovány ve velké vzdálenosti. Přítomnost velké firmy v regionu tak již
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neznamená přítomnost celé firmy, ale spíše přítomnost pouze dílčí části sítě jejích
subjektů. Z pohledu regionálního ekonomického rozvoje není tedy dnes rozhodující
odvětvová struktura zde lokalizovaných průmyslových podniků, nýbrž jejich vlastnická
a velikostní struktura a také jejich strategie.
V důsledku výše nastíněných změn nemůže být již konkurenční výhoda ve vyspělých
zemích a regionech dosahována prostřednictvím snižování nákladů (low-road
strategie), ale především schopností inovovat a přinášet stále něco nového. Tato
schopnost je klíčovou konkurenční výhodou měst a regionů, a proto se pozornost
aktérů regionálního rozvoje musí zaměřit na identifikaci a následný rozvoj faktorů,
které tuto schopnost ovlivňují.
Zjednodušeně řečeno, významná je z hlediska místního ekonomického rozvoje
skutečnost, jak místní aktéři se zdroji, které mohou být odkudkoli dovezeny, naloží
a co z nich vyprodukují. Základem tvorby nových inovací jsou samozřejmě znalosti
či vědomosti, i proto se v současnosti nejčastěji hovoří o vytváření informační nebo
na znalostech založené společnosti.
Je zřejmé, že vzhledem k demografickému složení území není reálné a ani žádoucí,
aby v menších sídlech došlo k masivnímu rozvoji firem zabývajících se průmyslovou
výrobou. V těchto oblastech je hlavní rozvojový potenciál v další modernizaci
technologií spojených se zemědělskou výrobou, zpracování části produkce přímo
na farmách nebo v jejich blízkém okolí. Další oblastí je rozvoj venkovské turistiky
se zaměřením na zážitkovou turistiku a na ní navazující odvětví, jakými jsou opravny
motorových vozidel i kol, prodejny a opravny turistického vybavení, průvodcovská
činnost, regionální gastronomie, úpravy veřejných prostranství, ubytovací aktivity,
informační a telekomunikační služby, prodej pohonných hmot, služby hotelům
a penzionům (prádelny, úklidové služby, organizování workshopů, společenských
a vzdělávacích akcí), provozování rekreačních sportovních, lyžařských a golfových
areálů, plážové služby, tematické a zábavní parky, propagační a marketingové
služby, výuka cizích jazyků a celá řada dalších. Při rozvoji těchto aktivit je třeba
služeb menších regionálních stavebních a dopravních firem a dalších odvětví, která
zdánlivě s cestovním ruchem nesouvisejí.
Ve větších sídlech je rozvoj podle výše uvedeného scénáře rovněž reálný, ale kromě
toho by zde měl vzniknout určitý počet firem zaměřených na moderní technologie
a inovativní postupy. K tomu jsou ve všech větších sídlech na území působnosti
Místní akční skupiny Pošumaví z.s.p.o. vyčleněny buď přímo průmyslové zóny, nebo
jsou nabízeny rozvojové plochy, případně je počítáno s průmyslovým využitím ploch
v územním plánu měst.
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Z těchto faktů je třeba vycházet při stanovování oblastí rozvojového potenciálu. Je
tedy možno konstatovat, že hlavní rozvojový potenciál ve venkovských oblastech je
v oblasti venkovského cestovního ruchu a s ním spojených služeb, v oblasti
zemědělství, potravinářství a lesnictví a v oblasti živnostenského podnikání.
Ve větších sídlech se k této charakteristice ještě přidává podpora zakládání a rozvoje
stávajících firem se zaměřením na atraktivní výrobní obory spojené s moderními
technologiemi a spoluprací s regionálními i nadregionálními, tuzemskými
i zahraničními pracovišti vědy a výzkumu.
Představa P – P – P – P v památkové péči
Tři „P“ v názvu navržené koncepce znamenají i základní stupně běžně a dobře
prováděné památkové péče: „poznání” – „péče” – „prezentace”. Označují
návazné kroky metodiky památkové péče a organizace její práce. Každý z těchto
kroků má sám o sobě smysl ve vztahu k dvěma dalším. Zároveň lze tyto tři kroky
v dlouhodobém procesu ochrany památek chápat jako svého druhu cyklický proces
jak ve vztahu k jednotlivé památce, tak k památkovému souboru i celému
památkovému fondu regionu (v tomto případu Plzeňského kraje). Vskutku odborné
a stále prohlubované poznání je předpokladem kvalifikované péče o památky.
Prezentace památky ve smyslu jejího přiměřeného využití – z hlediska památkové
péče i společenského zájmu, který by ovšem měl být sladěn se zájmem vlastníka – je
pak vlastně optimálním završením poznání a péče a rovněž zajištěním existence
památky do budoucna.
Čtvrté písmeno „P“ pak znamená „participace“. Koncepce propojenosti poznání −
péče − prezentace památkového fondu na bázi široké společenské participace
směřuje k naplnění představy živých, zhodnocených památek. Pojetí P − P − P − P
otevírá cestu k odkrytí a zhodnocení kulturního dědictví i jako ekonomického
potenciálu nemalého, ba leckde podstatného přínosu pro život lokality nebo regionu.
Ekonomika kulturního dědictví jako teoretický obor dosud nenabízí jasné představy
o své použitelnosti v praktickém životě. Dosud nebylo věrohodně popsáno, jakým
způsobem se vracejí (či případně multiplikují) prostředky vložené do obnovy
památkového fondu. Nicméně se potvrzuje, že tuto návratnost si nelze představit
mimo proces ochrany, udržování a obnovy památek, uchování jejich hodnot
i atraktivity jejich prostředí a adekvátního využití ve smyslu původních či nových, ale
povaze památkových objektů vskutku přiměřených funkcí.
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Zdroje území pro realizaci Strategie
• lidské
Jsou dány zejména obyvatelstvem regionu, jeho počtem a strukturou – věkovým
složením, vzdělaností, ekonomickou aktivitou apod. S ohledem na poměrně vysoký
počet obyvatel žijících na území MAS (84 tis.) a charakteristikám obyvatelstva, které
nevykazují žádné výrazné negativní jevy, lze hodnotit lidské zdroje v území jako
dobré.
Díky zapojení měst Klatovy, Horaždovice a Kdyně, kde jsou lokalizovány vzdělávací
instituce, existují v území předpoklady pro další rozvoj vzdělanosti a získávání
dovedností přenositelných napříč mezi obory.
Rovněž členové a partneři MAS, managemet MAS a pracovníci sekretariátu
představují kvalitní lidské zdroje pro dlouhodobé a bezproblémové fungování místní
akční skupiny. I mezi představiteli obcí, neziskových organizací a podnikatelskými
subjekty existuje díky zkušenostem v předchozím období a pozornosti, která je
věnována rozvoji lidských zdrojů ve venkovských obcích, uspokojivá absorpční
kapacita jedinců schopných připravit, řídit, zrealizovat a vyhodnotit projekty v rámci
státních, krajských a zejména evropských dotačních programů.
Díky rozvíjejícím se programům na vzdělávání a zapojení seniorů do aktivního života
se do budoucna nabízí vyšší využití této cílové skupiny zejména v dobrovolnické
práci v celé řadě oblastí. Příkladem z minulého období je například projekt
„Zvyšováním informační gramotnosti místních obyvatel k zachování kulturního
dědictví venkova“, při němž jsou aktivní hlavně senioři.
Současně se zvýšením kvality života seniorů se docílí lepší mezigenerační
soudržnosti společnosti, což rovněž přispěje k celkovému zvýšení kvality života celé
společnosti.


finanční

Finanční zdroje území jsou omezené a zejména malé obce se dlouhodobě potýkají
s jejich nedostatkem na zafinancování nezbytných investičních akcí.
I když se situace nejmenších obcí (do 200–300 obyvatel) částečně zlepšila
v důsledku reformy veřejných financí, dopadly na ně v minulých letech důsledky
finanční krize, které nepochybně pocítí i v dalších letech. Na druhou stranu jsou dnes
již běžně a bez větších obtíží dostupné programy bankovních ústavů, které umožňují
i malým obcím předfinancování projektů pomocí úvěru apod.


hospodářské

Vzhledem ke struktuře osídlení, rozsahu území a zahrnutí měst disponuje MAS
Pošumaví přiměřenými hospodářskými zdroji v odvětvích, která jsou v území
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v současnosti rozvíjena. Ve městech byly vytvořeny předpoklady pro lokalizaci nové
průmyslové výroby (Klatovy – průmyslová zóna).
Zájmové území má významný potenciál v rozvoji cestovního ruchu, a to téměř všech
jeho forem. Ve venkovských oblastech nabízí vhodnou alternativu podnikání
zemědělcům i začínajícím podnikatelům ve službách cestovního ruchu.
Pro rozvoj drobného podnikání je ve venkovských obcích dostatek volných ploch
a budov (nevyužité budovy v zemědělských i jiných areálech apod.).
Místní akční skupina Pošumaví má vytvořený zásobník projektů, který slouží jako
potenciální realizační báze rozvoje regionu. Zásobník obsahuje projekty či projektové
náměty, které chtějí realizovat různé subjekty na území MAS Pošumaví. Není
omezen pouze na projekty obcí, ale jsou v něm zahrnuty i projekty z řad podnikatelů,
neziskového sektoru a další.



jiné

Mezi další zdroje území lze počítat především zdroje sociální reprezentované
zejména velkým počtem spolků a dalších uskupení aktivních jedinců v různých
oborech. Díky nim existuje v území MAS přiměřený potenciál v oblasti tradiční
spolkové činnosti (hasiči, myslivci, zahrádkáři, modeláři, sportovci apod.)
a v udržování regionálních tradic.
Díky existenci a zapojení do práce v MAS neziskových organizací s vlastivědným
a kulturně-historickým zaměřením jsou v území rozvíjeny kulturní, historické
a přírodní hodnoty, zvláštnosti a krajové regionální speciality. Tedy prvky zvyšující
jak kvalitu života, tak kapacitu území pro šetrný cestovní ruch.
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