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1. Téma Strategie: Téma č. 2 Zlepšování kvality života a
životního prostřední ve venkovských oblastech
Nezbytnými podmínkami pro udržení a rozvoj kvalitního života ve venkovských oblastech
je především posilování přitažlivosti těchto oblastí pro mladou generaci. Základním
východiskem je nejen potřeba omezovat negativní vlivy člověka v krajině či snaha o omezení
patologických jevů ve společnosti, ale také podpora začleňování co možná nejširšího okruhu
občanů do veřejného dění, to vše na principu partnerství komunální sféry, podnikatelů
a neziskových organizací, rovnosti mezi muži a ženami, ale též podpora kulturních,
společenských a zábavných akcí včetně posilování dostupnosti a různorodosti služeb pro širokou
veřejnost.
Cílem aktivit místní akční skupiny Krušné hory – západ (dále jen „MAS KHZ“) je
především rozvoj a propagace regionu, aktivní spolupráce mezi jednotlivými členy, jakož i spolupráce
s dalšími partnerskými sdružením, resp. fyzickými a právnickými osobami v rámci ČR a EU,
spolupráce se svazkem obcí Krušné hory – západ orgány státní správy a samospráv obcí.
MAS KHZ je z velké části tvořena obcemi do 1000 obyvatel, tedy především obcemi
ve venkovských oblastech.
Z výše uvedených faktorů se MAS Krušné hory západ rozhodla v rámci zpracování
Strategie rozvoje venkova (dále jen „Strategie“) pro téma číslo 2 Zlepšování kvality života a životního
prostředí ve venkovských oblastech.

2. Žadatel / předkladatel Strategie
2.1

Identifikace žadatele:

Přesný název:
Sídlo:
Tel.:
E-mail:
Právní forma:
IČ:

2.2

Krušné hory – západ, z. s. p. o.
Klínovecká 1407, 363 01 Ostrov
+420 353 821 296
krusnehory@volny.cz
zájmové sdružení právnických osob
49 75 48 66

Zpracovatel Strategie:

Přesný název:
Sídlo:
Tel.:
E-mail:
Právní forma:
IČ:

Regionální rozvojová agentura Ústeckého kraje, a. s.
(dále jen „RRA ÚK“)
Velká Hradební 3118/48, 400 02 Ústí nad Labem
+420 476 206 538
rra@rra.cz
akciová společnost
60 27 95 24
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3. Stručné představení oblastí a analýza současného
stavu na místní úrovni
3.1

Popis oblasti

3.1.1 Geografie území
Myšlence založení MAS Krušné hory západ, o. p. s. v roce 2005 (28. 11.)
předcházelo zřízení Sdružení Krušné hory – západ, z. s. p. o. Základním cílem bylo
zviditelnit region zvláště z hlediska cestovního ruchu, při současném zachování přírodních
a kulturních hodnot. Stejně jako sdružení i MAS si klade za cíl propagovat a rozvíjet
spolupráci s dalšími institucemi a orgány samosprávy a státní správy, podnikatelskými
subjekty a samozřejmě také nestátními neziskovými organizacemi.
Region MAS KHZ leží v Karlovarském kraji, přesněji v jeho severovýchodní části,
a v současnosti je tvořen následujícími 16 městy a obcemi: Abertamy, Boží Dar, Dalovice,
Děpoltovice, Hájek, Horní Blatná, Hroznětín, Jáchymov, Merklín, Nová Role, Nové Hamry,
Otovice, Ostrov, Pernink, Potůčky, Smolné Pece.
Ze severní strany sousedí MAS KHZ se SRN (spolková země Svobodný stát Sasko),
s níž je propojena dvěma hraničními přechody: Boží Dar – Oberwiesenthal a Potůčky –
Johanngeorgenstadt (i železniční).
Největším sídlem v mikroregionu je město Ostrov, které leží v podhůří Krušných hor.
Mezi další významná střediska osídlení se řadí města Nová Role a Jáchymov.
Celé území MAS KHZ leží v Karlovarském kraji a jeho rozloha činí 326,19 km2.
V souvislosti s reformou veřejné správy byly v České republice k 31. 12. 2002 zrušeny
okresní úřady a většina jejich pravomocí byla převedena na obce s rozšířenou působností.
Následující tabulka ukazuje příslušnost jednotlivých obcí MAS KHZ k novým správním
obvodům.
Tab. č. 1: Členění obcí MAS KHZ dle správního obvodu obce s rozšířenou působností

Název ORP

Územně příslušné obce a města MAS KHZ

Karlovy Vary

Dalovice, Děpoltovice, Nová Role, Nové Hamry, Otovice,
Smolné Pece
Abertamy, Boží Dar, Hájek, Horní Blatná, Hroznětín,
Jáchymov, Merklín, Ostrov, Pernink, Potůčky

Ostrov

Zdroj: ČSÚ 2006
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Vymezení území členských obcí MAS KHZ v Karlovarském kraji

Zdroj: Archiv zhotovitele 2006

Tab. č. 2: Počet obyvatel v obcích v uchazečském území MAS KHZ k 1. 1. 2006
Název obce/města
Abertamy
Boží Dar
Dalovice
Děpoltovice
Hájek
Horní Blatná
Hroznětín
Jáchymov
Merklín
Nová Role
Nové Hamry
Ostrov
Otovice
Pernink
Potůčky
Smolné Pece
Celkem

Výměra
(ha)
870
3 797
628
1 287
876
563
2 378
5 112
2 342
1 353
2 511
5 042
442
1 571
3 202
645
32 619

Počet
Z toho ve
obyvatel věku 15-64
1 425
176
1 875
309
436
721
1 820
3 197
1 102
3 995
313
17 111
613
1 030
384
109
34 616

1 036
123
1 380
210
322
523
1 264
2 360
784
2 845
222
12 173
455
684
275
75
24 731
Zdroj: ČSÚ 2006
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Značnou část území zaujímá pohoří Krušných hor (nejvyšší vrchol Klínovec - 1244 m
n. m.), které tvoří přirozenou hranici s Německem. Největších nadmořských výšek dosahují
Krušné hory v území při státní hranici a to na území Jáchymovské hornatiny. Kromě Klínovce
jsou dalšími významnými vrcholy Božídarský Špičák (1155 m n. m), Neklid, Plešivec a Perninský
vrch.
Nejvýznamnějším vodním tokem je řeka Ohře, do níž se ze svahů Krušných hor
vlévají řeky Rolava a Bystřice. K dalším místním vodním tokům náleží Černá, Blatenský potok,
Slatinný potok a Jáchymovský potok.
Z větších rybníků můžeme jmenovat Novorolský (19 ha) a Božičanský u Nové
Role, Děpoltovický a Velký rybník (50 ha) u Hroznětína, Horní Štít, Dolní Štít a Nový
Borek u Ostrova.
Krušné hory jsou až z 80% pokryty převážně smrkovými lesy, které byly v minulosti
silně poškozeny znečištěným ovzduším a emisemi z podkrušnohorských tepelných
elektráren. Místy se však ještě dochovaly zbytky překrásných přírodě blízkých bučin.
Geologické podloží s kyselými půdami má na svědomí poměrně malou pestrost vegetace.
V zachovalých smrkových lesích rostou různé druhy kapradin a borůvky, na světlých místech
se hojně uchytila třtina chloupkatá. Zejména v pohraničních územích se na horských
plošinách vyskytují rozsáhlá rašeliniště s porosty borovice bažinné, kleče a vrby
borůvkolisté.
Zvířena má v Krušných horách poměrně pestřejší zastoupení. V místních lesích žije
jelen evropský, prase divoké, v nižších zemědělských oblastech s drobnými lesíky žije srnec,
zajíc a králík a někteří drobní hlodavci; téměř vymizela veverka obecná. Z šelem se hojně
vyskytují liška obecná, kuna lesní, lasice a vzácně i jezevec. Vzdušný prostor nad územím
MAS KHZ hájí káně lesní a poštolka obecná, zřídka se objeví jestřáb či krahujec obecný.

3.1.2 Ekonomika
V souvislosti s pokračujícími transformačními procesy v ČR, které se projevují mj.
rostoucí efektivností v hospodaření subjektů výrobní sféry, dochází k postupnému
uvolňování velkého počtu zaměstnanců. V Karlovarském kraji, stejně tak, jako v celé ČR, proto
v posledních letech poměrně významně roste nezaměstnanost.
Zatímco v počátečních obdobích transformace byly uvolňované lidské zdroje poměrně
rychle absorbovány rozvíjejícím se odvětvím služeb, v současnosti je umisťování zejména
méně adaptibilní pracovní síly stále obtížnější a zdlouhavější.
K 30. září 2006 evidovaly úřady práce v Karlovarském kraji celkem 15 063
uchazečů o zaměstnání, míra nezaměstnanosti činila 8,93%. Na území okresu Karlovy Vary
bylo evidováno celkem 6 042 uchazečů (nezaměstnanost 9,00%).
V obcích MAS KHZ bylo k 30. 9. 2006 evidováno celkem 1 673 uchazečů o zaměstnání.
Nejvyšší míru nezaměstnanosti vykázala obec Jáchymov (14,20%), jedenáctiprocentní
hranici překročily obce Abertamy (12,30 %), Hájek (11,2%) a Horní Blatná (12,20%). Naopak,
nejnižší nezaměstnanost vykazují obce Nové Role (7,10%), Nové Hamry (7,50%) a dále obce
Boží Dar (7,90%).
Tab. č. 3: Míra registrované nezaměstnanosti k 30. 9. 2006
Obec město
Abertamy
Boží Dar
Dalovice

Dosažitelní
uchazeči celkem

Míra
nezaměstnanosti

EAO
81
6
73

661
76
962

12,30%
7,90%
7,60%
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Obec město

Dosažitelní
uchazeči celkem

Děpoltovice
Hájek
Horní Blatná
Hroznětín
Jáchymov
Merklín
Nová Role
Nové Hamry
Ostrov
Otovice
Pernink
Potůčky
Smolné Pece
Celkem

Míra
nezaměstnanosti

EAO

12
131
26
232
30
246
89
856
206 1 450
51
621
154 2 154
11
146
842 9 347
25
300
45
528
18
224
4
47
1 673 17 981

9,20%
11,20%
12,20%
10,40%
14,20%
8,20%
7,10%
7,50%
9,00%
8,30%
8,50%
8,00%
8,50%
9,40%
Zdroj: ČSÚ 2006

3.1.3 Historie
Území západní části Krušných hor má velmi bohatou historii. První osady zde
vznikaly postupně již ve 12. a 13. století. V polovině 15. století se začala v oblasti výrazně
rozvíjet hornická činnost, a to v souvislosti s objevem bohatých nalezišť stříbra a cínu. V menší
míře se zde těžily i další kovy - měď, olovo, železná ruda. V 16. století byla celá oblast
horním rajónem s celkem 24 lokalitami městského charakteru, z nichž některé - zejména
Jáchymov - patřily v té době k největším centrům osídlení na území českého státu. V průběhu 17.
století nastal postupný pokles těžby rud. K úpadku celé oblasti přispěla rovněž
Třicetiletá válka a následná rekatolizace Čech, která se projevila odchodem
protestantské části populace do sousedního Saska.
Po úpadku důlní činnosti se začala prosazovat nová výrobní odvětví, jako například
výroba vitriolu, paličkování krajek, výroba knoflíků, korálků, předmětů ze dřeva a hudebních
nástrojů. Oživení přineslo do kraje až vybudování železnice koncem 19. století. Po druhé
světové válce došlo - obdobně jako na většině zemí bývalých Sudet - k odsunu
německého obyvatelstva. Smutnou stránkou historie regionu bylo pak zřízení
koncentračních a pracovních táborů v 50. letech minulého století, kam posílal komunistický
režim "nespolehlivé" občany na nucené práce v uranových dolech.
K zásadním změnám dochází od roku 1989, kdy se s pádem železné opony otevřely
nové hraniční přechody a nastává rozvoj letní i zimní turistiky.

Abertamy
První zmínka o obci je z roku 1529. Roku 1579 byly Abertamy prohlášeny královským
horním městem a do užívání jim byl dán znak. Těžba stříbra upadla během Třicetileté války, po ní
zůstalo pouze dolování cínu, ze kterého se vyrábělo kuchyňské a mešní nádobí. Hledači
stříbra často při svém kutání naráželi na černý, lesklý kámen, který jim vždy naznačil, že
stříbrná žíla končí. Teprve výzkumy Marie Curie-Sklodowské našly v tomto kameni a rudách jej
obsahujících vzácné prvky, které daly kraji éru Jáchymovských uranových dolů po 2. světové
válce.
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Po Třicetileté válce nastala v Abertamech a okolí veliká bída. Teprve v 19. století byla
v obci zavedena výroba kožených rukavic. Hlavní surovinou byly kozí kožky, kterých bývalo v každém
domě dost. Známý byl i Abertamský kozí sýr z kozího mléka, dochucovaný různými bylinkami.
Abertamské rukavice byly známé v celém světě svou vysokou kvalitou a rozmanitostí vzorů.
Po 2. světové válce byly drobné i větší továrny sloučeny do Rukavičkářských závodů.

Boží Dar
Město vzniklo v 16. století jako hornické městečko. Díky těžbě stříbra prožívalo dobu
rozkvětu až do Třicetileté války. Koncem 19. století, dříve dvoutisícové město, mělo tehdy jen
1200 obyvatel. Původní zástavba byla zničena požárem na počátku 19. století.
Nejvýznamnější historickou stavbou je kostel sv. Anny z roku 1772. V druhé polovině 19. století
bylo jediným výnosnějším zdrojem obživy paličkování krajek. Po druhé světové válce se Boží
Dar stal téměř vylidněným městem. Situace se zlepšila až po roce 1971, kdy byl v blízkosti
města otevřen hraniční přechod do tehdejší NDR. K výraznému oživení Božího Daru došlo
zejména po roce 1989. Nedaleko města západním směrem je státní přírodní rezervace
Božídarské rašeliniště s naučnou stezkou.

Dalovice
Obec Dalovice tvoří v současnosti tři sloučené obce - Dalovice, Všeborovice a Vysoká.
Rozkládá se na soutoku Vitického potoka (uváděný také jako Dalovický) s řekou Ohří, která
také tvoří jihozápadní hranici s městem Karlovy Vary, v průměrné nadmořské výšce 400 metrů
nad mořem. První písemná zmínka je z roku 1437, kdy byl majitelem panství Albrecht
z Pernštejna. Původně zemědělská obec se po otevření kaolínových a uhelných dolů
změnila na průmyslovou. V roce 1804 byla postavena továrna na kameninové, později
porcelánové nádobí - světoznámá firma Epiag. Mimo malé firmy byly v obci i cihelna, pivovar,
mlýn a pila. Rokem 1974 měla historie samostatné obce Dalovice skončit. Byla připojena
ke Karlovým Varům a sloužila k vymístění pro město nepohodlných podniků a osob.
Proto okamžitě po roce 1989 započala iniciativa občanů o osamostatnění, při zachování již
oboustranně výhodné spolupráce s městem. To se v roce 1991 podařilo.

Děpoltovice
První písemná zmínka je v listině papeže Gregora X. z roku 1273. Do roku 1434
vlastnil Děpoltovice klášter Teplá. Poté byly postoupeny kancléři Kašparu Šlikovi. V roce
1540 zde byl postaven zámek. Nyní jsou Děpoltovice známé především jako středisko
letní rekreace a Děpoltovický rybník je vyhledáván milovníky vodních sportů. Je zde
možno provozovat i jezdecký sport.

Hájek
První zmínky o existenci Hájku (dříve Grasengrün) pochází z počátku 15. století,
konkrétně z roku 1409. Ve své historii obec několikrát změnila majitele, byla připojena k jinému
panství, nebo naopak osamostatněna, prožívala rozkvět i úpadek. V její historii se odráží
historie okolního kraje i vypjatá období historického vývoje celých Čech. Turistické
zajímavosti v obci a okolí:
• Nejstarší dochovanou památkou jsou základy středověkého tvrziště s částí vodního
příkopu v obci Hájek.
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•
•

•

Kaplička sv. Jana Nepomuckého a morový sloup z první poloviny 19. století v osadě
Nejda jsou typickými příklady lidové tvorby českého venkova.
Okolí Hájku se vyznačuje především krásnou přírodou v okolí rybníků, kde je možné
spatřit volavky popelavé, labutě, ale i čápy a na jaře a na podzim, v době přeletu,
kormorána velkého.
Kouzlem zdejší přírody je možné se potěšit i v nedaleké oboře ve správě Lesů České
republiky

Horní Blatná
Hornická osada založená v roce 1532 díky ložiskům cínu, byla v roce 1548
povýšena Ferdinandem I. na královské město. Poté, co v 17. století nastal pokles těžby, se
situace jen pomalu vracela ke své tradici. Spíše se rozvíjela domácí výroba, paličkování
krajek, výroba plechových pocínovaných lžic a později rukavičkářství. Dochovaly se památky na dávné
dolování, Vlčí jámy a tzv. Blatenský vodní příkop, významné vodní dílo z poloviny 16. století,
jímž byla v délce asi 12 kilometrů přiváděna voda potřebná k důlní činnosti.

Hroznětín
Nejstarší zmínka o Hroznětíně pochází z poloviny 13. století, kdy zakladatel Tepelského
kláštera Hroznata za vojenské zásluhy obdržel od Přemysla Otakara I. koncem roku 1213
dědičný statek Hroznětín s trhovým právem. Po jeho smrti se Hroznětín dostal pod správu
kláštera v Teplé. Hroznětín byl povýšen na město asi kolem roku 1333 Janem Lucemburským,
práva města jsou však zapsána až v listině Jiřího z Poděbrad roku 1463. Po Lipanech byl
Hroznětín roku 1434 prodán císaři Zikmundovi, který jej zastavil svému kancléři Kašparu
Šlikovi. Od roku 1499 je v Hroznětíně židovské ghetto, jak o tom svědčí židovský hřbitov,
který patří k nejstarším v Čechách. Po osvobození v roce 1945 bylo město postupně
osidlováno českým obyvatelstvem. V současnosti je Hroznětín významný především díky letní
rekreaci v chatové oblasti Velkého rybníka.

Jáchymov
První zmínka o Jáchymově náleží do první poloviny 16. století, kdy se původně malá
osada díky nálezům stříbra proměnila v jedno z nejlidnatějších měst království. V 16. století
zde pobývala a působila celá řada učenců, humanistů a reformátorů. Významní umělci tvořili
svá díla ve zdejší mincovně, která dala světu nejen hodnotnou minci Tolar - Dolar, ale také
nebývalé množství renesančních medailí. Město vzkvétalo a upadalo v přímé závislosti na produkci
stříbra v dolech v nejbližším okolí. Nová kapitola historie města je spojena se zde se těžícím
uranem, z něhož se připravovaly barvy používané ve sklárnách a porcelánkách. V roce
1864, na dole Svornost, vytryskl pramen, který podnes stojí u základu jáchymovských lázní.
První soukromé lázně, využívající této radioaktivní vody, byly založeny v roce 1906. Již v roce
1912 byl otevřen nejmodernější lázeňský ústav Radium Palace. Díky lázním vzkvétá opět
město, jehož současnost je s nimi neodmyslitelně spojena. Svým nejbližším okolím poskytuje
Jáchymov bohaté možnosti pro zimní turistiku a lyžařský sport.

Merklín
Obec Merklín byla založena kolem roku 1273 spolu s dalšími 13 vesnicemi na základě
německého práva. Město Hroznětín s těmito vesnicemi tvořilo až do konce husitských válek
hroznětínský okres premonstrátského kláštera Teplá. První dějiny souvisí právě s historií
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města Hroznětína. Merklín se původně jmenoval Merkelsgrün a název je odvozen od osobního
jména Merkel a travnaté planiny. O rozvoj vesnic se zasloužil urozený hrabě Hroznata.
V průběhu třicetileté války zažilo Hroznětínsko válečné nepokoje. Roku 1639 bylo
území vypleněno Švédy. Obyvatelé byli mučeni a museli prchat do lesů, kde mnozí zemřeli
hladem. Také Merklín nezůstal těmto krutostem ušetřen. Mír nastal až v roce 1648. O sto let
později, v průběhu sedmileté války se do Ostrova nastěhovaly rakouští husaři. Od Horní
Blatné přišlo 30 pruských husarů až do Merklína, avšak stáhli se zpět bez boje.
V roce 1710 měl Merklín 104 obyvatel a jeden hostinec, ve kterém se čepovalo ročně
přibližně 90 tun piva. V letech 1770 a 1772 vypukl následkem neúrody hrozný hlad a bída.
Situace byla natolik zlá, že hrozilo vylidnění. Lidé umírali, protože z hladu jedli všechno.
V roce 1781 bylo dekretem zrušeno nevolnictví zásluhou Josefa II. a v roce 1783 byla
uzavřena smlouva o zrušení roboty mezi panstvím Ostrova a Merklínem. Rok 1849 přidělil
obec Merklín okresnímu hejtmanství v Jáchymově. V roce 1836 bylo v Merklíně 19 domů a žilo
zde 119 obyvatel. V roce 1874 byl Merklín obohacen o školu. Jednalo se o samostatnou
jednotřídní obecnou školu. Počet žáků rok od roku stoupal, proto se škola stala roku 1900
trojtřídní s 98 žáky. O dva roky později byla postavena a položena trať místní lokální dráhy
Dalovice - Merklín.

Nová Role
Je sice jednou z nejstarších obcí (vznik osady se datuje do 11. – 12. století), ale
zároveň jedno z nejmladších měst. V letech 1240 – 1255 byl postaven kostelík sv. Michaela,
asi nejcennější románsko gotická architektonická památka z doby Přemysla Otakara I. a Václava I.
Jednoznačným přínosem pro město bylo postavení železnice Karlovy Vary – Nová
Role – Johanngeorgenstadt v roce 1899. Továrna na porcelán patřící k nejmladším u nás
(1921) je dnes porcelánkou největší. Její specialitou je reprezentační porcelán pro státníky
a diplomaty. Na okraji města obklopeného lesy je velký rybník, který poskytuje nejen
možnosti ke koupání a surfování, ale také ke sportovnímu rybaření.

Nové Hamry
Obec Nové Hamry byla založena v 15. století horníky, kteří zde těžili cín a železnou
rudu. Největší rozmach dolování na Nejdecku - kam patřili i Nové Hamry - spadá do éry
panování loketských hrabat Šliků. Hornictví se zde z větší či menší prosperitou drželo téměř až
do 60. let 19. století. Poté bylo dolování pro nerentabilitu ukončeno. Obyvatelé se v polovině
18. století živili částečně hornictvím, dřevařstvím, chovem dobytka a výrobou krajek. Ve 2. polovině
19. století se v Nových Hamrech rozšířila domácí výroba jemných krajek, plechových
pocínovaných lžící a perleťových knoflíků. Byla také zřízena velkopila a šindelárna. Po 2. světové
válce došlo k odsunu sudetských Němců i původních obyvatel a s nimi odešly i tradice a folklór
Krušnohoří.

Otovice
První písemná zmínka o této obci se v pramenech objevuje již v roce 1325 a hovoří o původně
zemědělské osadě. Prvý zmiňovaný majitel Otovic Kojata měl poddací právo ke kostelu
v Thiergartenu. V roce 1325 dostal Kojata Otovice jako léno spolu s vesnicí Oborou,
lesem a 16 lány půdy od krále Jana Lucemburského. 16. století je v celém kraji ve znamení
vlády rodiny Šliků, kteří pocházejí z Chebu. Rod sídlil v Otovicích v letech 1525 - 1617.
V polovině 17. století byly Otovice vyhlášené chovem koní. V 19. století žili v Otovicích kromě
zemědělců a živnostníků také dělníci a horníci. První důl na katastru obce byl otevřen v roce
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1852. Na počátku 20. století byly v Otovicích hnědouhelný a kaolínový důl a byly 4 cihelny.
Po 2. světové válce došlo k velkému odsunu obyvatel a k částečnému dosídlení došlo až
zřízením zemědělského družstva. V roce 1976 byly Otovice přičleněny ke Karlovým Varům.

Ostrov
Počátkem 13. století je trhová ves pojmenovaná po zakladateli hraběti Slavkovi
z rodu Hrabišiců. Privilegiem uděleným Janem Lucemburským (1331) bylo město postaveno
na roveň měst královských. Po husitských válkách zastavil císař Zikmund Ostrov s okolím
Kašparu Šlikovi. V druhé polovině 16. století získali Šlikové Ostrov do dědičné držby a město se
stalo poddanským. Roku 1871 získalo město železniční spojení, rozvinul se průmysl (porcelán,
továrna na lepenku). Hlavní přínos městu bylo období po druhé světové válce, kdy se zemědělské
městečko změnilo na velké hornické sídliště. Po ukončení těžby uranu byl budován nový
průmysl (závody Škoda a Tesla). Město je důležitým střediskem kulturního života, letohrádek
v parku je sídlem stálé galerie výtvarného umění. Ostrovský hřbitov s kostelem sv. Jakuba
(1225) je nejstarší historickou památkou města.

Pernink
Pernink byl založen roku 1532 německými horníky povolanými českým králem na samé
tehdejší hranice státu a největšího rozkvětu dosáhl právě v dobách dolování. Po úpadku
dolů se rozvinulo krajkářství a výroba ze dřeva, tyto obory se udržely do dnešních dob.
V obci je nejstarší továrna na výrobu prošívaných dek u nás. V první polovině 19. století vznikl
v Perninku textilní závod, rozšiřuje se i dřevovýroba a kovovýroba v menších podnicích. Otevřením
železniční tratě z Karlových Varů do Potůčků v roce 1899 nastalo nové období rozkvětu obce
trvající až do druhé světové války. Po odsunu téměř 90% německých obyvatel v roce 1946
došlo poměrně brzy k novému osídlení (okolo 1 200 obyvatel). Po ukončení těžby uranu v Jáchymově
část místních odchází a vzniká mnoho rekreačních chat a zařízení.

Potůčky
Vznik obce úzce souvisí s rozvojem důlní činnosti v 16. století, kdy se objevují první
osídlenci a to saští horníci. V okolí se těží cín, stříbro a železná ruda, vznikají doly,
tavírny a úpravny rud, osada se rozrůstá. Přesto zůstává beze jména. Teprve roku 1723
pojmenoval kronikář ze sousedního Johanngeorgenstadtu tuto obec Breitenbach. Český
název Potůčky obec získává až po druhé světové válce. Velkým přínosem pro obec byla
stavba železnice z Karlových Varů zprovozněná v roce 1899. Díky nové politické situaci po roce
1989 a otevření hraničního přechodu pro pěší přímo v obci, se dnešní Potůčky stávají
vyhledávaným turistickým střediskem. Najdeme zde jedno z největších a nejživějších tržišť
západního regionu. Pro milovníky zimních sportů je k dispozici lyžařský vlek a sjezdovka.
Nově vybudovaný areál – krytý bazén (vířivá koupel, umělé vlny, sauna, masáže) a tenisový
kurt slouží k rekreačnímu sportování.

Smolné Pece
Obec Smolné Pece je nejmladší obcí karlovarského regionu. Vznikla poměrně pozdě, až
v roce 1872, jako součást blízké obce Fojtova. Trvale zde žije kolem 150 obyvatel, je zde
ovšem mnoho rekreačních chat a chalup. Obyvatelé Smolné Pece se v minulosti živili
smolařením – sběrem a potom tavením smůly ve zvláštních „smolných pecích“. Obyvatelé, kteří
netavili smůlu, jezdili za prací převážně do Nejdku. Smolné Pece nabízejí příjemné
prostředí pro rekreaci a výlety do blízkého okolí.
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3.1.4 Kulturní oblast
Na utváření společenského a kulturního prostředí má doposud vliv především
přeshraniční charakter regionu. Druhá světová válka přinesla silný hospodářský rozmach, a to
zejména v těžbě a strojírenství. Lokalita přesto zaznamenala velký úbytek obyvatelstva, což
mělo i velký vliv na infrastrukturu pro kulturu a vzdělávání obyvatel.
Po roce 1990 velký útlum zaznamenal provoz kulturních středisek. Velký nezájem je
dosud zaznamenáván zejména o provoz kinosálů. Venkovská sídla jsou proto stále vázány
na kulturní podniky větších sídel, kde výrazně dominují Karlovy Vary, Sokolov, Cheb apod.
Zde je tradiční zázemí pro kulturu a umění. Kulturní prostředí od poloviny 90. let je již pevně
utvářeno vlivem stále intenzivnější přeshraniční spolupráce. Aktivity NNO i obcí umožňují
především jednorázové kulturní akce. Společenský ruch v periferních venkovských sídlech
také velmi výrazně determinuje především velmi rozsáhlá činnost sportovních jednot a spolků.
Výsledkem je celá řada sportovních akcí a závodů. Výrazně dominuje zimní sezóna.
V následujícím přehledu jsou uvedeny především stálé kulturní činnosti realizované
na území MAS KHZ.
Tab. č. 4: Přehled stálých muzejních a výstavních expozic MAS
Akce

Místo

PAMĚTNÍ SÍŇ MĚSTA OSTROVA - stálá expozice;
Hromadné návštěvy mohou expozici navštívit v pondělí
až pátek mezi 8 a 15 hodinou po předchozí telefonické
domluvě na tel. č. 353 842 883, 737 072 522.
JÁCHYMOV V ZRCADLE ČASU - nová stálá expozice,
geologie a mineralogie Krušných hor, archeologické
nálezy z Královské mincovny, velkoplošný pohyblivý
model krušnohorských důlních prací, knihovna
jáchymovské latinské školy.Otevřeno ST - NE: 9 - 12 a 13
-17 hod.
JÁCHYMOVSKÉ EPIŠTOLY - STÁLÁ EXPOZICE,
historie dolování a mincovnictví, ST - NE od 9 - 12
a 13 -17
JÁCHYMOVSKÉ PEKLO - STÁLÁ EXPOZICE, historie
koncentračních táborů 20. století, ST - NE 9 -12, 13 -17
GUSTAV ZINDEL - STÁLÁ EXPOZICE, obrazy
krušnohorského malíře, ST - NE od 9 -12 a 13 -17

Letohrádek Ostrov

Královská Mincovna Jáchymov

Královská mincovna Jáchymov

Královská mincovna Jáchymov

Královská mincovna Jáchymov

TĚŽBA CÍNU V ZÁPADNÍM KRUŠNOHOŘÍ - STÁLÁ
EXPOZICE, otevřeno: lichý týden ST – PÁ 9:30 - 15; sudý Muzeum v Horní Blatné
týden ST – PÁ 14 - 18; SO, Ne 9 - 12 a 14 - 17
DĚJINY HORNOBLATENSKA - STÁLÁ EXPOZICE,
otevřeno: lichý týden ST – PÁ 9:30 - 15; sudý týden ST –
PÁ 14- 18; SO, NE 9- 12a 14- 17

Muzeum v Horní Blatné

Zdroj: Krajský úřad Karlovarského kraje 2006
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Významné kulturní akce na území MAS KHZ realizované v roce 2006
KARLŮV BĚH, 35. ročník
Místo konání: Boží Dar.
Lyžařský běžecký závod pro širokou veřejnost.
Závod je dvoudenní a je pořádán pro všechny věkové kategorie od dětí až po veterány.
FESTIVAL UPROSTŘED EVROPY- MITTE EUROPA, 15. ročník, "Svět fantazie"
Místo konání: Karlovarský kraj, Bavorsko, Sasko.
Koncerty klasické a lidové hudby, semináře, workshopy, diskuse, výstavy, vystoupení řady
domácích i zahraničních souborů, které probíhají v celém regionu Karlovarského kraje,
Bavorsku a Sasku.
DĚTSKÝ FILMOVÝ A TELEVIZNÍ FESTIVAL OTY HOFMANA, 38. ročník
Místo konání: Ostrov - Dům kultury Ostrov.
Mezinárodní přehlídka filmové a televizní tvorby pro děti a mládež, na jejímž průběhu se
samy děti aktivně podílejí, soutěžní projekce filmů a televizních inscenací, výstavy, besedy,
mimosoutěžní promítání nezapomenutelných titulů filmového plátna, karnevaly, zábavná
odpoledne, filmová dílna.
ZNOVUOBJEVENÉ KRUŠNOHOŘÍ
Velmi významný projektem na území MAS KHZ je projekt s názvem Znovuobjevené
Krušnohoří. Znovuobjevené Krušnohoří zaznamenává a objevuje historickou i současnou
podobu obcí v českém a saském západním a centrálním Krušnohoří, nejen krajinu, ale také
historii a kulturu. Velké panoramatické snímky zachycují jedinečné přírodní scenérie krušnohorské hřebeny a pláně.
Výstava vychází ze stejnojmenné dvojjazyčné publikace s podtitulem Průvodce po
živoucích i zaniklých místech centrálního Krušnohoří. Do celého projektu jsou dále
zakomponovány webové stránky www.znovuobjevenekrusnohori.cz , které obsahují kolem
pěti tisíc fotografií i naskenovaných písemných historických materiálů z více než 30 sídelních
lokalit. Tento web a jeho diskusní fórum je zároveň uzpůsoben pro všechny, kdo shánějí či
nabízejí materiály týkající se oblasti Krušnohoří. Autorem celého projektu je kulturolog,
cestovatel, spisovatel a patriot Krušných hor Petr Mikšíček.

3.1.5 Sociální oblast
Obdobně jako v jiných oblastech česko-německého pohraniční, představuje i pro tento
region výrazný přelom v populačním vývoji období let 1930 - 1950, kdy došlo k výraznému
úbytku obyvatelstva (z celkových 53 184 v roce 1930 na 29 566 v roce 1950, tj. pokles o více
než 44 %!). Na rozdíl od mnohých jiných příhraničních oblastí však celkový počet obyvatel
mikroregionu do roku 1961 opět vzrostl, a to až na 41 676 osob. Výraznou měrou se na tom
podílelo město Ostrov.
V souvislosti s intenzivním rozvojem těžby uranu na Jáchymovsku bylo rozhodnuto,
že se Ostrov stane spádovým sídlištěm pro potřeby dolů. Zatímco v roce 1930 žilo v Ostrově
podle výsledků sčítání lidu 4 151 obyvatel a město bylo v pořadí až 4. největší za
Jáchymovem, Chodovem a Loktem, v roce 1961 zde žilo již 16 672 obyvatel, což
představovalo 40 % obyvatelstva celého mikroregionu. Obdobný populační růst zažilo
ve 2. polovině 20. století rovněž město Chodov, zejména v důsledku přílivu pracovních sil
do nově vzniklého strojírenského závodu Chodos a do Palivového kombinátu Vřesová.
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Populační vývoj uvnitř mikroregionu se však po druhé světové válce vyznačoval
značnou nerovnoměrností. Zatímco některá, zejména průmyslová střediska (Ostrov, Chodov,
Nová Role) zaznamenala nárůst počtu obyvatel ve srovnání s rokem 1930, většina ostatních
obcí svého předválečného stavu ani zdaleka nedosáhla. To platilo především pro odlehlejší
sídla poblíž státní hranice. Například v Božím Daru žije v současnosti jen asi 9 % počtu
obyvatel ve srovnání se stavem v roce 1930, Nové Hamry jsou zhruba na 10 % svého
předválečného stavu apod. V posledním desetiletí (1991 - 2001) celkový počet obyvatel
mikroregionu mírně vzrostl (asi o 1,5 %). Aktuální stavy obyvatel jsou uvedeny v následující
tabulce.
Tab. č. 5: Počet obyvatel v obcích MAS KHZ k 1. 1. 2006
Název obce - města

Muži

Ženy

Celkem

Abertamy
Boží Dar
Dalovice
Děpoltovice
Hájek
Horní Blatná
Hroznětín
Jáchymov

744
91
933
159
233
361
892
1 510

681
85
942
150
203
360
928
1 687

1 425
176
1 875
309
436
721
1 820
3 197

Merklín
Nová Role
Nové Hamry
Ostrov
Otovice
Pernink
Potůčky
Smolné Pece

545
1 971
166
8 318
309
468
191
53

557
2 024
147
8 793
304
562
193
56

1 102
3 995
313
17 111
613
1 030
384
109
Zdroj: ČSÚ 2006

3.1.6 Stav životního prostředí
Ochrana přírody a krajiny
Chráněné krajinné oblasti
Chráněná krajinná oblast Slavkovský les zasahuje do řešeného území pouze v oblasti
Loketska. Byla vyhlášena v roce 1974. Jedná se o osobitý krajinný celek se specifikou
geologickou a geomorfologickou stavbou (údolí Ohře a Teplé, hadcové pásmo), bohatými
výrony minerálních pramenů a plynů a charakteristickou vegetací. K vyhlášení je rovněž
navržena nová CHKO Střední Poohří. Doposud k tomu nedošlo z důvodu nesouhlasných
stanovisek některých resortů.
Navrhovaná CHKO by měla zaujímat část řešeného území zhruba mezi Ostrovem a
hranicí okresu Karlovy Vary a pokračovat dále do okresu Chomutov. Jádrem tohoto
území by mělo být údolí řeky Ohře spolu s přilehlými částmi Doupovských hor a
Krušných hor. Území patří k nejcennějším přírodním územím v České republice.
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Ostatní zvláště chráněná území
V řešeném území jsou vyhlášeny:
a) národní přírodní rezervace
Tab. č. 6: NPR na území MAS KHZ
Název

Kód

Rozloha

Obec

Popis

Božídarské
rašeliniště

2426

929,6 ha

Boží Dar,
Jáchymov

komplex horských rašelinišť,
rašelinných luk a smrkových
lesů
Pramen: AOPK ČR 2006

b) přírodní rezervace
Tab č. 7: PR na území MAS KHZ
Název
Kód
Rozloha
Malé jeřábí jezero 233

6,0 ha

Oceán

286

42,8 ha

Ostrovské
rybníky

1909

62,0 ha

Ryžovna

1853

20,3 ha

Obec, město
Nové Hamry
Merklín,
Nejdek, Pernink
Hájek,
Hroznětín,
Ostrov
Abertamy, Boží
Dar

Popis
přirozené horské rašeliniště
přirozené horské rašeliniště
rybniční soustava s
výskytem vzácných druhů
ptactva
komplex luk, vřesovišť
a horských lesů na čediči
Pramen: AOPK ČR 2006

c) přírodní památky
Tab č. 8: PP na území MAS KHZ
Název

Kód

Rozloha

Obec

Čedičová žíla Boč

2445

1,3 ha

Stráž nad Ohří

Vlčí jámy

673

1,5 ha

Potůčky

Popis
čedičová žíla s vějířovitým
uspořádáním sloupců
hluboké propadliny po
bývalé těžbě cínových rud
Pramen: AOPK ČR 2006

NATURA 2000
Dle novelizace Zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny v souvislosti se vstupem
České republiky do EU jsou vymezovány na našem území také prvky mezinárodní soustavy
NATURA 2000. Jedná se o tzv. ptačí oblasti a evropsky významné lokality, jejichž přehled
podává následující tabulka.
Tab. č. 9: Území soustavy NATURA 2000 na územ MAS KHZ
Doupovské hory
Název:
Kód lokality:
CZ0411002
Kraj:
Karlovarský kraj, Ústecký kraj
Rozloha:
63.116,49 ha
Kategorie
Ptačí oblast
chráněného území:
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Název:
Kód lokality:
Kraj:
Rozloha:
Kategorie
chráněného území:

Ostrovské rybníky
CZ0413190
Karlovarský kraj
121,0345 ha
Evropsky významná lokalita

Název:
Kód lokality:
Kraj:
Rozloha:
Kategorie
chráněného území:

Krušnohorské plató
CZ0414110
Karlovarský kraj
11.779,5895 ha
Evropsky významná lokalita
Pramen: AOPK ČR 2006

Plochá sopečná hornatina Doupovské hory je jedním z významných území České
republiky z hlediska výskytu řady zvláště chráněných a ohrožených druhů ptáků. Původní
vegetační kryt tohoto území tvořily v minulosti převážně květnaté bučiny, jejichž poměrně
rozsáhlé zbytky se zachovaly dodnes. Pro Doupovské hory je v současné době nejtypičtější,
a to hlavně v centrální části, mozaika travinobylinných společenstev, porostů keřů a listnatých
lesíků, které vznikly sukcesí na opuštěných a neobhospodařovaných bývalých zemědělských
pozemcích. Vodní plochy se vyskytují převážně v okrajových částech na Radonicku, v okolí
Bražce a Ostrova nad Ohří.

Přírodní parky
Přírodní parky jsou vymezovány za účelem ochrany krajinného rázu v územích s významnými
soustředěnými estetickými a přírodními hodnotami. Kategorie přírodní park zahrnuje i všechny
dříve vyhlášené oblasti klidu. Na území mikroregionu zasahují přírodní parky:
- Přírodní park Jelení vrch - park o rozloze 36 km2 u státní hranice se SRN navazuje na přírodní
park Přebuz.
- Přírodní park Stráž nad Ohří - park o rozloze cca 37 km2 v severozápadní části
Doupovských hor, na obou březích řeky Ohře, která si tímto územím prolomila cestu
mezi masívy Doupovských a Krušných hor.
- Přírodní park Zlatý kopec - park se rozkálá podél státní hranice se SRN, asi 5 km
severozápadně od Božího Daru. Zlatý potok, který protéká osadou Zlatý Kopec, odvádí
vody z vrcholové plošiny Krušných hor hlubokým zalesněným údolím směrem k severu
do Saska.
Tab. č. 10: Památné stromy v obcích MAS KHZ
Obec

Kód

Název

Typ objektu

Počet

Datum
vyhlášení

Dalovice

4604

Duby u Tvrze

skupina stromů

3

15. 9. 2005

Dalovice
Děpoltovice
Jáchymov
Jáchymov
Jáchymov
Jáchymov

2543
2510
2498
2541
2542
2503

Körnerův dub
Lípa u kapličky
Buk na Starém Jelení
Dolní Popovská lípa
Horní Popovská lípa
Lípy u kapličky

jednotlivý strom
jednotlivý strom
jednotlivý strom
jednotlivý strom
jednotlivý strom
skupina stromů

1
1
1
1
1
3

26. 11. 1985
17. 1. 2001
15. 9. 2004
26. 11. 1985
29. 11. 1985
8. 4. 2004
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Jáchymov
Jáchymov
Jáchymov
Nové Hamry
Ostrov

2500
2508
2507
2531
2492

Potůčky

2496

Mariánská lípa
Popovská bříza
Popovský jasan
Javor na Hofberku
Lípa v Horním Žďáru
Maxův Javor u Kozího
potoka

jednotlivý strom
jednotlivý strom
jednotlivý strom
jednotlivý strom
jednotlivý strom

1
1
1
1
1

4. 5. 2004
19. 8. 2003
11. 9. 2003
26. 11. 1985
8. 3. 2005

jednotlivý strom

1

13. 10. 2004

Pramen: AOPK ČR 2006

Obnova a tvorba krajiny
V řešeném území se nacházejí území devastovaná těžbou uhlí, kaolínu, rud, kamene,
rašeliny, území devastovaná ukládáním odpadů, území denaturalizovaná imisemi a zemědělskou
činností.
Nejrozsáhlejší souvisle devastovaná území mikroregionu se nacházejí v oblasti
Sokolovské pánve (Chodov, Nová Role), devastace těžbou se projevuje ve větším
rozsahu také v okolí Jáchymova. Těžba kamene a rašeliny se projevuje jen lokálně, ovšem
často v cenných přírodních lokalitách. Devastace ukládáním odpadů se projevuje izolovaně
po celém řešeném území.
Dosud nevyřešeným problémem je existence divokých skládek. K rozvrácení lesních
ekosystémů imisemi došlo v hřebenové části Krušných hor, kde vznikly rozsáhlé plochy
imisních holin. Denaturalizace zemědělskou činností se zvlášť silně projevila v 70. a 80.
letech téměř v celém území.
Devastovaná území
Nejvýznamnějším faktorem devastace území na Karlovarsku a Sokolovsku je
povrchová těžba hnědého uhlí, méně významným pak povrchová těžba kaolínu a kamene.
Vzhledem k celkovému útlumu těžby hnědého uhlí se dá do budoucna předpokládat výrazné
snižování rozsahu devastovaných ploch, naopak se bude zvětšovat rozloha rekultivovaných
území.
Nedostatečně obhospodařované plochy zemědělské půdy jsou vystaveny zaplevelení a náletům
plevelných dřevin a tím znehodnocovány co do úrodnosti i esteticky. Devastace území
menších rozsahů, převážně v minulosti spojené s existencí skládek TKO, zvláště pak
neřízených.
Staré zátěže po těžbě
Některé části řešeného území (zejména oblast od Horní Blatné, Abertamy až po Jáchymov)
byly již v minulosti známé bohatými zásobami cínových, stříbrných a jiných rud. Území takto
dotčená jsou zadokumentována v mapových podkladech. Nejsou však dostatečně
evidována a sledována stará důlní díla s projevy na povrch.
Nejvíce zatíženou oblastí je území vymezené katastry měst a obcí Potůčky, Horní
Blatná, Abertamy, Ostrov, Jáchymov, Mariánská a Boží Dar. Jednotlivé lokality většinou
obsahují kamenivo podprůměrné kvality s obsahem důlního odpadu (dřevo, železo, stavební
odpad), u řady hald přestavuje také problém radioaktivita hornin.
Odpady
Nová legislativní úprava a dosažení strategických cílů v rozvoji odpadového hospodářství
obsažených v Plánu odpadového hospodářství ČR budou vyžadovat zvýšení systematičnosti
v kontrolní činnosti a především značné finanční prostředky pro zabezpečení těchto strategických
cílů.
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Pro území MAS KHZ platí Plán odpadového hospodářství Karlovarského kraje. Hlavním
cílem je požadavek na integrovaně řešené odpadové hospodářství respektující principy trvale
udržitelného rozvoje. Naplnění tohoto cíle předpokládá zajištění kontinuity v žádoucích směrech
rozvoje uvnitř systému odpadového hospodářství a příslušných vazeb systému na rozhodující
činitele v okolí systému.

Rekultivace po těžbě
Největší zásahy do krajiny způsobuje povrchové dobývání uhlí a kaolínu. Co se týče
prací na zahlazení dolové činnosti, v průběhu doby se mění názory na poměr jednotlivých
druhů rekultivací. V současnosti klesá podíl zemědělských rekultivací, a to ve prospěch
rekultivací lesních, vodních (velké rozsahy zbytkových jam po těžbě) a využití pro další
urbanistické funkce jako je výroba, rekreace, sport a podobně.
V celém sokolovském hnědouhelném revíru bude celkově až do vyuhlení zasaženo
celkem 9 264 ha plochy, z toho bude cca 515 ha (převážně již hlubinně podrubaných
v minulosti) teprve povrchovou těžbou zasaženo. Předpokládá se, že do roku 2020 budou
rekultivace dokončeny nebo rozpracovány v celém zasaženém území mimo činné lomy
Jiří a Družba. Při rekultivaci jednotlivých lokalit bude nutné zohledňovat možnosti budoucího
účelného zapojení ploch k využití blízkých měst a obcí.
Těžba kaolinu rovněž způsobuje značné zásahy do krajiny, životnost i rozsah většiny
těžebních lokalit je však ve srovnání s uhelnými lomy nepoměrně menší.

Ochrana složek životního prostředí
Ovzduší
Situace v oblasti ovzduší je charakteristická postupným snižováním emisí tuhých
látek a SO2, ovšem zároveň rostoucím znečišťováním ovzduší NOx vlivem rozvoje silniční
dopravy. Mezi obecné zásady zlepšování kvality ovzduší patří zejména snižování
znečišťování ovzduší na velkých a středních zdrojích znečišťování (odsíření, denitrifikace,
změny technologie apod.), změna používaného paliva (týká se především malých zdrojů)
nebo efektivní hospodaření s energiemi s cílem snížit potřebu primárních (znečisťujících)
zdrojů.
Voda
Pokračuje trend snižování znečištění vodních toků, zejména vlivem výstavby ČOV a útlumem
zemědělské výroby. K dalšímu zlepšování kvality vod je potřeba nadále přijímat opatření
ke snižování vypouštěného znečištění na zdrojích, zejména u větších sídel a výrobních areálů,
omezovat plošné znečišťování (přiměřená aplikace hnojiv a chemických ochranných prostředků)
a rekultivovat skládky a staré zátěže.
Půda
V oblasti využívání půd dochází k postupnému snižování rozlohy orné půdy a omezování
vodní eroze. Mnohé plochy zemědělské půdy jsou ponechány ladem. Velkým problémem
je stále sanace území postiženého povrchovou těžbou uhlí. Území okresů Karlovy Vary a Sokolov
je rovněž oblastí zvýšeného výskytu radonu v půdním vzduchu. Mezi opatření vedoucí
ke zlepšování stavu půd je možno zařadit především ochranu před erozí a rekultivace
území devastovaná těžbou nerostných surovin, skládkami a starými zátěžemi.
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Obnovitelné zdroje energie
Zejména ve státech Evropské unie se v posledních letech čím dál více prosazuje
využívání obnovitelných zdrojů energie (OZE), v podmínkách České republiky však jejich
širšímu využití stále brání některé překážky. Příslušné technologie jsou finančně náročné,
nedostatečná je ve srovnání s EU i státní podpora v této oblasti. Přesto je jisté, že v ČR je
možné využívat obnovitelné zdroje energie v mnohem větší míře než je tomu dosud.
Analýza současného využití a potenciálu OZE v mikroregionu SKH-Z vychází ze zpracovaného
materiálu Energetický projekt regionu Karlovarsko (SRC International CS s.r.o., 2000).
Využití energie větru
Lokality vhodné pro využití energie větru se v ČR nacházejí zejména v nadmořských
výškách nad 600 m n.m., ovšem jejich umístění je možné i v území nižším než uvedená
nadmořská výška. V současné době je na území mikroregionu instalována větrná elektrárna
ve městě Boží Dar, která je však momentálně mimo provoz. V zájmovém území se nacházejí
i další vhodné lokality s možností umístění větrných elektráren:








oblast ležící nad Božím Darem podél státní hranice až k prostoru celnice,
oblast nad celnicí a na Neklidu,
nejvyšší část Neklidu a oblast "Na výsluní",
oblast Rýžovny,
v Hroznětíně v lokalitě podhůří Krušných hor
v Abertamách v katastrálním území Hřebečná

Využití energie vody
V území se nachází několik vodních toků s poměrně dobrými podmínkami pro instalaci
malé vodní elektrárny. Téměř vždy se jedná o lokality, které byly již v minulosti využívané
pro energetické účely (např. vodní mlýn, hamr, pila). Možnými lokalitami pro výstavbu
malých vodních elektráren jsou např.: Boč, Stráž nad Ohří, Vojkovice či Jelení u Nových
Hamrů.
Využití energie biomasy
Vhodnou technologií využití biomasy je její spalování, v případě bioplynu se jedná o zpracování
zvířecích exkrementů. Pro výrobu bioplynu má díky vhodné koncentraci hospodářských
zvířat příznivé podmínky obec Děpoltovice a v blízké době o záměru využít tento druh energie
uvažuje i obec Abertamy. Využití odpadního a palivového dřeva je vhodné například
v Abertamech. Biomasu lze ovšem lokálně využívat téměř na celém území mikroregionu, hlavní
problém však představují vysoké pořizovací náklady na novou spalovací jednotku
a zajištění stabilních dodávek paliva.

Využití geotermální energie
Studie Energetického projektu regionu Karlovarsko uvádí, že pro využití geotermální
energie má tento region jednoznačně nejlepší podmínky v celé ČR. Příslušná tepelná čerpadla
lze efektivně využít prakticky kdekoliv, omezení však opět představují vysoké pořizovací náklady,
příp. i nedostatečně dimenzované elektrické přípojky. Zajímavými lokalitami z tohoto pohledu
jsou např. Boží Dar a Potůčky (důlní díla a šachtice).
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Projekt Česko-bavorského geoparku
Severozápadní Čechy s přilehlou částí Bavorska patří z geologického hlediska k unikátním
oblastem v evropském i světovém měřítku, která poskytuje obraz nejen o geologické historii
zemského tělesa, ale i o jejím dopadu na ekonomický a kulturní vývoj lidské společnosti
během staletí až po současnou dobu.
Rozsah geoparku a jeho institucionální rámec
Předběžný rozsah české části geoparku je asi 300–350 tisíc hektarů, což zahrnuje
více než 2/3 území Karlovarského kraje, tedy i území MAS KHZ a větší část Tachovska z kraje
Plzeňského. Plánovaný rozsah německé části, která bude plynule navazovat na českou část,
je podobný. V Síti evropských geoparků bude Česko-bavorský geopark jedinečný svým
přeshraničním charakterem a jedním z největších svojí rozlohou.
Záměrem projektu je
vytvořit systém, který by na vybraných
místech (muzea, informační
centra, vybrané přírodní lokality)
prezentoval
oblast
Českobavorského geoparku nejširší
veřejnosti, školám, turistům a dalším
zájemcům. Hlavním motivem je
poskytnout obraz nejen o historii
zemského tělesa a zajímavých
geologických fenoménech, ale
i o jejím dopadu na ekonomický
a
kulturní
vývoj
lidské
společnosti během staletí až
po současnou dobu.
Posláním Česko-bavorského geoparku bude především informovat veřejnost o oblasti
v širším měřítku, aktivně podporovat rozvoj regionu, vyzdvihnout turistickou atraktivitu
oblasti, poukázat na význam geologických podmínek pro ekonomický a kulturní rozvoj.
Veškeré aktivity budou probíhat pod ochrannou známkou "Evropský geopark", o jejíž získání
bude Česko-bavorský geopark usilovat. (Převzato ze stránek www.geopark.cz)

3.1.7 Příslušnost do regionu se soustředěnou podporou státu
Usnesení vlády ČR č. 722+P ze dne 16. 7. 2003 a na něho navazující usnesení č. 1005
ze dne 20. 10. 2004 vymezilo regiony se soustředěnou podporou státu na období let 2004 až
2006 tak, aby mohla příslušná ministerstva vytvořit v rámci resortních programů podpor a operačních
programů financovaných ze strukturálních fondů ES podmínky pro regionální diferenciaci
podpůrných prostředků ve prospěch těchto vymezených regionů a tím přispívat ke zmírňování
regionálních rozdílů. Území MAS KHZ patří do vymezeného regionu se soustředěnou
podporou státu „Severozápad“
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Pramen: www.leadercz.cz, říjen 2006

3.2

Jednotnost charakteru území

Region MAS se nachází v západním Krušnohoří na území okresu Karlovy Vary.
Zahrnuje území sdružení obcí a měst, které bylo založeno před 12 lety, rozkládající se
z poloviny na hřebenu Krušných hor a z druhé poloviny v podhůří Krušných hor.
Region MAS má bohaté zázemí v oblasti cestovním ruchu, zimních sportech a je
vhodná pro příznivce cykloturistiky a různých adrenalinových sportů. Dotčené území je
možné využít i pro agroturistiku, lze zde nalézt nejen mnoho technických památek ale
především množství kulturních a sakrálních památek.
Jak už bylo řečeno v kapitole 3.1. území západní části Krušných hor má velmi
bohatou historii. První osady zde vznikaly postupně již ve 12. a 13. století. V polovině 15.
století se začala v oblasti výrazně rozvíjet hornická činnost, a to v souvislosti s objevem
bohatých nalezišť stříbra a cínu. V menší míře se zde těžily i další kovy - měď, olovo,
železná ruda.
V 16. století byla celá oblast horním rajónem s celkem 24 lokalitami městského
charakteru, z nichž některé - zejména Jáchymov - patřily v té době k největším centrům
osídlení na území českého státu. V průběhu 17. století nastal postupný pokles těžby
rud. K úpadku celé oblasti přispěla rovněž třicetiletá válka a následná rekatolizace
Čech, která se projevila odchodem protestantské části populace do sousedního Saska.
Po úpadku důlní činnosti se začala prosazovat nová výrobní odvětví, jako například výroba
vitriolu, paličkování krajek, výroba knoflíků, korálků, předmětů ze dřeva a hudebních
nástrojů. Oživení přineslo do kraje až vybudování železnice koncem 19. století. Po druhé
světové válce došlo - obdobně jako na většině zemí bývalých Sudet - k odsunu
německého obyvatelstva. Smutnou stránkou historie regionu bylo pak zřízení
koncentračních a pracovních táborů v 50. letech minulého století, kam posílal komunistický
režim "nespolehlivé" občany na nucené práce v uranových dolech. K zásadním změnám
dochází od roku 1989, kdy se s pádem železné opony otevřely nové hraniční přechody
a nastává rozvoj letní i zimní turistiky.
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Sdružení Krušné hory – západ tvoří 19 měst a obcí v okresech Karlovy Vary, Sokolov
avšak sdružení vstoupilo do MAS KHZ pouze těmito 16 obcemi a městy: Abertamy, Boží
Dar, Dalovice, Děpoltovice, Hájek, Horní Blatná, Hroznětín, Jáchymov, Merklín, Nová Role,
Nové Hamry, Ostrov, Otovice, Pernink, Potůčky, Smolné Pece.
V okrese Sokolov vzniká MAS Sokolovsko, ke kterému má blíže Město Chodov
a Loket včetně obce Jenišov. Z tohoto důvodu, se v současné době pracuje na uzavření
partnerské smlouvy s výše uvedenými městy a obcí. Partnerská smlouva je koncipována tak,
ž tito partneři nebudou předkládat projekty na MAS Krušné hory západ, o.p.s., tj. nebudou
čerpat prostředky z programu Obnovy venkova (LEADER+, LEADER ČR a další), ale budou
dál členy\ Sdružení KH-Z a budou se podílet na aktivitách, které Sdružení vyvíjí, např. účasti
na výstavách a veletrzích v ČR i v zahraničí, vydávání společných propagačních materiálů
apod.
V případě zájmu o přistoupení právnické osoby do MAS Krušné hory západ, o.p.s.,
bude uzavřena s novým partnerem smlouva, která bude upravovat podmínky
partnerství, práva a povinnosti obou stran k čerpání k programu Obnovy venkova
(LEADER+, LEADER ČR a další).

4. Shrnutí dosud realizovaných programů v dané oblasti
Lokální programy
K dotčenému území vymezené MAS KHZ se v nejužším pojetí vztahují jednotlivé
rozvojové plány měst a obcí, které do něj náleží. Systémově s vymezeným územím pracují
dokumenty přesahující rámec jednotlivých měst a obcí.
V prvé řadě systémový pohled do procesu programování této MAS KHZ přinesla
Studie Místní rozvojové strategie, která byla zpracována jako prvotní (pilotní) rozvojový
dokument vztahující se již k vymezenému teritoriu MAS KHZ, na niž tento dokument
navazuje. Dokument analyzuje socioekonomické prostředí vymezeného spádového teritoria.
Dokument ve své syntetické části vymezuje osy priorit, kterými jsou implementovány cíle
operačního programu Rozvoj venkova a multifunkčního zemědělství. Prioritní osy se věnují
těmto oblastem: konkurenceschopnost, životní prostředí a kvalita života ve venkovských
oblastech. Tento dokument však nemohl být v programovém období 2004-2006 náležitě
implementován, neboť vznikl až v roce 2006. Implementace dokumentu tedy neměla
dostatečný časový prostor, i když podrobně navrhuje implementační schémata pro jeho
realizaci.
Další programový dokument, který se zabývá částí dotčeného území MAS KHZ je
Strategie rozvoje mikroregionu Sdružení Krušné Hory – západ. Tento dokument byl
implementován prostřednictvím níže uvedených projektů (viz tab. č. 11).
Dokument se věnuje především oblastem zemědělství a lesnictví, dopravní a municipální
infrastruktuře, obyvatelstvu a demografické struktuře, trhu práce, cestovnímu ruchu a dalším
oblastem, které podrobně analyzuje. Dokument vznikl v roce 2003. Je základní analýzou
části území MAS.

Krajské rozvojové programy (dokumenty)
Program rozvoje Karlovarského kraje je základní rozvojový dokument pro kraj,
vznikající v souladu se zákonem č. 248/200 Sb., o podpoře regionálního rozvoje. Jeho
pořízení je v kompetenci kraje a kraj v rámci své samostatné působnosti podporuje rozvoj

23

regionů vymezených v tomto programu podle svých konkrétních potřeb s ohledem na vyvážený
rozvoj svého územního obvodu .
Obsahuje analýzu hospodářského a sociálního rozvoje územního obvodu kraje,
charakteristiku slabých a silných stránek jeho jednotlivých částí a hlavní směry rozvoje,
vymezení problémových regionů, jejichž rozvoj je třeba podporovat s ohledem na vyvážený
rozvoj kraje, spolu s uvedením oblastí, na něž má být podpora zaměřena, úkoly a priority
v rozmístění a rozvoji občanské vybavenosti, infrastruktury, životního prostředí, sociální
politiky, vzdělávání a dalších odvětví v jeho samostatné působnosti.
Dalším neméně důležitým dokumentem, který významnou měrou ovlivňuje spádové
území MAS KHZ je Program rozvoje cestovního ruchu Karlovarského kraje. Tento
program má za cíl navrhnout ucelenou a konkrétní představu rozvoje cestovního ruchu pro území
Karlovarského kraje.

Relevantní rozvojové programy
Realizovanými aktivitami v dotčeném území byly realizovány cíle především níže
uvedených programů. Aktivity uvedené v tabulce níže mají jasnou a zřejmou vazbu na
jednotlivě vymezené cíle a opatření těchto strategických rozvojových dokumentů,
s financováním z národních i evropských prostředků:
Program rozvoje venkova
- rozvoj venkovského prostředí podporou tvorby koncepčních a strategických
dokumentů mikroregionů, podpora společenského života na venkově a stabilizace
obyvatel ve venkovských obcích.
Společný regionální operační program
- rozvoj cestovního ruchu podporou rozvoje turistické infrastruktury a turistických
služeb. podporou přípravy investičních projektů a zpřístupněním turistických atraktivit
v regionu;
- Zvýšení informačních a komunikačních dovedností podporou zavádění internetových
sítí.
Program podpory rozvoje Severozápadních Čech a Moravskoslezského regionu
- rozvoj cestovního ruchu podporou rozvoje turistické infrastruktury, zpřístupněním
turistických atraktivit v regionu;
- zlepšení podmínek pro podnikání podporou zpřístupnění podnikatelských objektů a ploch.
INTERREG
- rozvoj obcí a neziskových organizací podporou společných projektů s německými
partnery v rámci přeshraniční spolupráce.
Program regenerace panelových sídlišť
- zlepšení kvality života na sídlištích a zvýšení nabídky volnočasových aktivit pro místní
obyvatele.
Programy CBC Phare – Společný fond malých projektů (do r. 2004)
- Program Přeshraniční spolupráce (Cross-Border Co-operation - CBC)
- podpora hospodářského rozvoje příhraničních regionů posilováním stávajících
struktur, posilování konkurenceschopnosti českých podniků a celkové oživování
hospodářství na obou stranách hranic;
- snižování periferního charakteru těchto oblastí a tím zvyšování životní úrovně
obyvatel;
- prohlubování spolupráce mezi občany hraničních regionů.
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Tab. č. 11: Nejvýznamnější projekty realizované na území MAS KHZ
Lokalizace/

Nákladnost
(Kč)

Období
realizace/ zdroj
financování
2005 – 2006
EU – 68,28%
vlastní
prostředky
31,62%

Projekt

Stručný popis

Integrovaná
rozvojová koncepce
města Boží Dar a
sousedících saských
obcí

Zpracování
rozvojové
koncepce
vrcholových
příhraničních
oblastí
Krušných hor, která přispěje k rozvíjení
společenského a kulturního života, k
vyšší návštěvnosti regionu a tím ke
zvýšení rozvojového potenciálu území.
Na zpracování se podíleli i němečtí
partneři.

Boží Dar –
příhraniční
oblasti

450 000,-

Božídarské
rašeliniště – naučná
stezka

Vydání publikace, vydání informačních
letáků, zhotovení 15 ks informačních
tabulí s popisem a fotografiemi a jejich
osazení podél naučné stezky.
Vypracování studie proveditelnosti podklad pro realizaci výstavby
vzdělávacího a informačního centra
v Krušných horách – oblast
“Krušnohorské plató“ a způsobu jeho
provozování
Denní zveřejňování stavu lyžařských
běžeckých a sjezdových tratí v oblasti
Božího Daru, Neklidu a
Oberwiesenthalu na panoramatických
mapách ve městě Boží Dar: výše
sněhové pokrývky, teplota, sjízdnost –
úprava tratí.
Vydání populárně – propagační
publikace a propagačních letáků o
historii hornictví v oblasti Božího Daru.
Rozšíření Vlastivědného muzea Boží
Dar a novou expozicí mineralogie.
Instalace technologie, umožňující
zavedení širokopásmového
(vysokorychlostního) internetového
připojení ve městě Boží Dar
prostřednictvím televizního kabelového
rozvodu, který je ve vlastnictví boce.
Jsou vytvořena 2 místa s veřejně
přístupným internetem (Místní knihovně
a Informačním centru.)
Rekonstrukce objektu salaše na
ubytovací a stravovací objekt
venkovského turistického typu včetně
využití na výrobnu sýrů.
Provozovatelem a současně výrobcem
sýrů bude soukromý zemědělecbiopotraviny. Objekt se nachází na
křižovatce turistických cest.

Boží Dar

193 000,-

2003 – 2004
EU 90% a vlastní
prostředky 10%

Boží Dar

175 000,-

2004
Prostředky EU
90% a vlastní ve
výši 10%

Boží Dar,
Neklid

96 000,-

2003 -2005
EU 90%
Vlastní
prostředky 10%

Boží Dar

187 000,-

2005 -2006
EU 90% vlastní
prostředky 10%

Boží Dar

719 000,.-

2005 -2006
EU 75%
Vlastní 15%
Karlovarský kraj
10%

Boží Dar

18 846 770,-

2005 -2006
EU – 75%
Vlastní
prostředky 15%
Karlovarský kraj
10%

Oprava lesních cest
„Jáchymovská a
Špičácká“ –
cyklotrasy č. 2002 a
č.2005

Oprava stávajících lesních cest,
navazujících na LC „Kaffenberská“ a tím
rozšiřuje celou česko-německou síť
cyklotras a lyžařských běžeckých tratí.
Podél cest jsou umístěny nově řešené
přístřešky pro turisty – tzv. „Ježíškova
cesta“ – směřující do Božího Daru –
„Ježíškova městečka.“

Boží Dar

5 582 000,-

2005-2006
EU 75%
Vlastní
prostředky 25%

Lyžařský areál Boží
Dar – Neklid:
Technické
zasněžívání

Kompletní systém technického
zasněžívání (3 ks mobilních sněhových
děl)

Boží Dar,
Neklid

10 138 000,-

2006 – 06/2007
EU 60,24%
Vlastní
prostředky 39,76
%

Vzdělávací centrum
Boží Dar – Studie
proveditelnosti

Elektronický
informační systém
Boží Dar – Neklid –
Klínovec Oberwiesentahl

Mineralogie,
geologie a hornictví
Božídarska

Internetizace města
Boží Dar

Ryžovna – Salaš:
Agroturistika –
rozvoj infrastruktury

dopad
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Lokalizace/

Nákladnost
(Kč)

Období
realizace/ zdroj
financování
2006
EU 75%
Vlastní
prostředky 25%

Projekt

Stručný popis

Zvyšování druhové
rozmanitosti v lesích
města Boží Dar

Projekt pomáhá zvyšovat stabilitu
lesních porostů zvyšováním druhové
rozmanitosti – vysazováním jedlí a buků
do stávajících smrkových porostů

Boží Dar

952 000,-

Společná prevence
nebezpečí požárůpořízení
zásahového/hasičsk
ého vozidla

Zakoupení vozidla vč. dovybavení
technikou došlo k modernizaci vybavení
SDH Boží Dar, který v souladu
s poplachovým plánem Karlovarského
kraje zasahuje kromě území Božího
Daru i ve prospěch dalších obcí v kraji a
v budoucnu, v rámci připravované
dohody o příhraniční pomoci i ve
vybraných obcích vládního kraje
Chemnitz (Německo)

Boží Dar

6 111 555,-

2005 - 2006
EU 57%
Vlastní
prostředky 43%

Rekonstrukce
místních komunikací
a výstavba spojovací
komunikace
s komunikací 1/25 1. etapa

Rekonstrukce několika větví komunikací
vč. úprav pro dopravu v klidu (parkovací
místa) a odvodnění

Boží Dar

19 922 000,-

2005 – 2006
EU 75%
Vlastní 25%

Rozvojová strategie
mikroregionu
„Region Karlovarský
venkov“ I. etapa
Rozvojová strategie
mikroregionu
„Region karlovarský
venkov“ II. etapa
Rozvojová strategie
mikroregionu
„Region karlovarský
venkov“ III. etapa
Rozvojová strategie
mikroregionu
„Region karlovarský
venkov“
Region of Perninský
vrch

Cílem projektu je oprava místních
komunikací

Obec
Pernink

2.000.000,-

Cílem projektu je zateplování objektů
školských zařízení II. etapa

Obec
Pernink

260.000,-

Cílem projektu je dostavba hasičské
zbrojnice III. etapa

Obec
Pernink

Cílem projektu je oprava sanitárního
zařízení v základní škole

Obec
Pernink

210.000,-

Předmětem projektu je realizace
kanalizace v obci Horní Blatná a
následné čerpání odpadních vod do
kanalizační soustavy v Perninku, která
bude rovněž vybudována v rámci
projektu. V Perninku bude vybudována
nová ČOV k čištění odpadních vod z
oblasti Horní Blatné a Perninku. Dále
projekt zahrnuje stavbu vodovodu
Pernink – Horní Blatná – Pernink včetně
vodojemu a STL plynovodu v Nových
Hamrech.
Uspořádání mezinár. hasičské soutěže
za účasti hasičských sborů regionu
Euregia Egrensis z obou stran hranic,
spojené se společenským večerem
účastníků po skončení soutěže. Vydání
Almanachu o činnosti hasičského sboru
v Nové Roli od založení před 122 lety.
Společenský večer účastníků po
skončení soutěže
Cílem projektu je podpora
cykloturistického ruchu s finančním
prospěchem v terciální sféře, s
vytvořením dobrých a bezpečných

Pernink
Horní
Blatná

3.668.203,37

08/2004 09/2004
EU a vlastní
prostředky
07/2005 10/2005
POV a vlastní
prostředky
05/2005 10/2005
POV a vlastní
prostředky
07/2004 10/2004
EU a vlastní
prostředky
2002 - 2004
EU a vlastní
prostředky

Hasičské slavnosti v
roce 710. výročí
založení Nové Role

Studie
proveditelnosti stavební úpravy
cyklotras

dopad
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371.000,-

Nová Role

165.090,-

09/2003
EU a vlastní
prostředky

Sdružení
Krušné
Horyzápad

156.420,-

EU a vlastní
prostředky

Projekt

Těsnopis-vhodný
prostředek
racionalizace
duševní činnosti
Evropy 21.století

Ostrov nad OhříComunity Heating,
St. I.

Lokalizace/

Stručný popis

dopad

podmínek pro návštěvníky regionu
Krušných hor. Předmětem projektu je
zpracování studie proveditelnosti
zaměřené na stavební úpravy ke
zlepšení stavu cyklotras , které budou
sloužit pro domácí i zahraniční turistiku,
propojení SRN od obce Boží DarJáchymov-Ostrov-Karlovy Vary s tím, že
v řešených částech budou navrhované
trasy odkloněny od frekventovaných
komunikací a vedeny územím vhodným
pro cykloturistiku.
Projekt je zaměřen na podporu rozvoje
kulturních a společenských styků mezi
Čechy a Němci v příhraničním regionu,
upevňování mezilidských vztahů,
výměnu know-how a zkušeností na poli
vzdělávání v těchto grafických
disciplínách, uplatňování se v
hospodářských funkcích v zaměstnání,
zvýšení spolupráce mezi jednotlivými
těsnopisnými spolky a městy i
jednotlivými společnostmi a podniky.
Cílem projektu je vzájemné poznání lidí
příhraničního regionu a napomáhání
odstraňování předsudků a bariér.
Součástí modernizace systému
teplofikace města Ostrova je přechod z
parního media na horkovodní s cílem
snížit tepelné ztráty v rozvodech,
rekonstrukce kotlů zajišťujících snížení
emisí a zvýšení účinnosti spalovacího
procesu

Nákladnost
(Kč)

Období
realizace/ zdroj
financování

Ostrov

Nová Role

Ostrov

162.150,-

EU a vlastní
prostředky

1343917.55

1999
EU a vlastní
prostředky

Ekonomický dopad
Výše uvedené projekty mají vliv především na diversifikaci ekonomiky. Jelikož se
jedná o investice do infrastruktury, jejich efekt měřitelný až z hlediska dlouhodobých analýz
sekundárních dat (statistiky ČSÚ, úřadů práce apod.). Zjistit míru ekonomických příznivých
dopadů je však velmi ztíženo vzhledem k dostupným informačním zdrojům. Vliv
realizovaných aktivit je také obtížně zmapovatelný, neboť výstupy ve své provozní fázi
zpravidla netvoří zisk, ani nekumulují finanční prostředky. Pozitivní dopady projektů je možno
sledovat pouze na základě ukazatelů, které mají k investicím nepřímý vztah.
Realizované aktivity měly především celospolečenské dopady, které mají efekt především
v stabilizaci obyvatelstva stávajícího a vytvoření atraktivnějších podmínek pro příchod
obyvatelstva nového, což přináší svůj efekt zejm. do oblasti rozvoje MSP. Vliv těchto investic
by tedy měl mít pozitivní dopad na daňovou výtěžnost obcí a přílivu obyvatel. Kromě investic
do municipální infrastruktury byla velká část finančních prostředků směřována do rozvoje
cestovního ruchu. Měřitelnými indikátory jsou opět údaje vyplývající z uvedených
statistických zdrojů a zároveň ukazatele agentury CzechTourism (délka návštěvy, příjmy
z CR apod.). Nemalý efekt mají realizované aktivity ve zlepšení image a zviditelnění
dotčených lokalit MAS.
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5. SWOT analýza
Na základě analýzy současného stavu, SWOT analýzy a jednání zástupců
zainteresovaných obcí a měst MAS KHZ byly stanoveny oblasti, které jsou z hlediska
dalšího rozvoje považovány za klíčové a tudíž kritické. Při dalším postupu a činnostech
mikroregionu v rámci rozvoje oblasti bude na tyto oblasti kladen největší důraz a veškeré
snahy zástupců veřejného, ale i soukromého sektoru, o získání finančních prostředků na rozvoj
v těchto oblastech půjdou právě tímto směrem.
Níže uvedené kritické oblasti jsou zároveň obecnými směry pro další spolupráci
a tvorbu případných integrovaných projektů a vycházejí z potřeb jednotlivých obcí i celého území
sdružení obcí.
Jako kritické oblasti byly určeny:
1. Životní prostředí, krajina a přírodní potenciál
2. Integrovaná podpora místního rozvoje
3. Dopravní a technická infrastruktura
4. Hospodářský rozvoj

5.1

Životní prostředí, krajina a přírodní potenciál

Jakkoli dochází od roku 1990 v oblasti životního prostředí k podstatnému snižování
zátěže jeho jednotlivých složek (ať už vlivem pozitivního důsledku aplikace legislativních
opatření nebo omezením průmyslové a zemědělské výroby), nezájem veřejnosti o problematiku
ochrany přírody a životního prostředí a laxní přístup k řešení ekologických problémů regionu
(ekologické zátěže po těžbě uranových rud) mohou zapříčinit, že se v budoucnu tato oblast
dostane na okraj zájmu ze strany veřejných činitelů a příliv financí bude výrazně omezen.
Celková situace už se průběžně zhoršuje (kvalita ovzduší, odpadové hospodářství apod.)
což může být považováno za zmaření mnohaletého úsilí mnoha ekologicky smýšlejících
představitelů daného mikroregionu. Celkový vývojový trend je negativní.

5.2

Integrovaná podpora místního rozvoje

Jedním ze základních a nezbytných předpokladů pro všestranný rozvoj mikroregionu
je rozvoj lidských zdrojů, obyvatel obcí, různých NNO, případně dobrovolných svazků.
Zlepšování kvalifikačních předpokladů, ale i péče o kvalitativní růst osobnostních stránek
obyvatel, jakož i přilákání mladých lidí k trvalému usídlení a tím i ke zlepšení demografické
struktury, je potřebným krokem k vytvoření multiplikačního rozvojového potenciálu území.
Lidské zdroje jsou největší devízou každého územního celku a je třeba o ně náležitě pečovat
a rozvíjet je.

5.3

Dopravní a technická infrastruktura

Tato oblast je neméně důležitá a úzce souvisí s předchozí. Zásobování plynem,
elektrickou energií, kvalitní vodovod a napojení na kanalizaci je nezbytným předpokladem
k budování lidského potenciálu, neboť to všeobecně přispívá ke zvyšování kvality života
místních obyvatel. Ve větších sídlech je zajištění této propojené soustavy technické
infrastruktury bráno už jako samozřejmost. Právě v této oblasti vodního a odpadového
hospodářství je vhodná jejich integrita, tj. spojování do větších integrovaných projektů, aby
na realizaci mohly být požadovány finanční prostředky z národních nebo evropských fondů.
Stav místních komunikací, jakožto i nedostatečná dopravní obslužnost do některých částí
sledovaného území, je potenciální brzdou dalšího všestranného rozvoje. Celkový vývojový
trend je negativní.
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5.4

Hospodářský rozvoj

Vytváření podmínek a předpokladů pro rozvoj malého a středního podnikání bude
záviset na momentálních hospodářsko ekonomických podmínkách v daných obcích, což
bude samozřejmě důsledek přijímání legislativních opatření v této oblasti na celostátní
úrovni. Úspěch při budování či renovaci průmyslových areálů (Ostrov, Chodov) a přípravě
dalších ploch k podnikání bude záviset na stavu a připravenosti dopravní a technické
infrastruktury, na kvalitě lidského potenciálu a dalších faktorech. Z hlediska členství ČR v EU
je žádoucí navazování či prohlubování spolupráce větších firem v regionu s kapacitami
vývoje a výzkumu, aby byl mikroregion připraven na konkurenční evropský trh. Tahounem
hospodářského rozvoje tohoto území však musí být cestovní ruch; převážně v horských
střediscích jsou výtečné podmínky a předpoklady pro celoroční turistiku.

Vzájemná propojenost všech složek lidského života v mikroregionu utváří jediný celistvý
a kompaktní celek, jehož rozvoj je záměrem tohoto strategického dokumentu. Při jeho
naplňování je nezbytná spolupráce všech zainteresovaných lidí z veřejného i soukromého
sektoru.

ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ - KRAJINA - PŘÍRODNÍ POTENCIÁL
Silné stránky
1. Atraktivní horský reliéf - možnosti pro
rozvoj zimních sportů, turistiky,
cykloturistiky atp.
2. Zlepšení životního prostředí
3. Vysoký podíl lesní půdy, značný
potenciál produkce dřeva
4. Vhodné podmínky pro rozvoj
ekologického zemědělství
5. Dobré sněhové podmínky
Příležitosti
1. Využití trendů rostoucího ekologického
povědomí (ekologické materiály,
ekologický cestovní ruch, alternativní
způsoby využití zemědělské půdy atd.)
2. Zavedení nových technologií na
odstraňování odpadů
3. Rozvoj turistického ruchu v mikroregionu
4. Posílení ekologické funkce lesa

Slabé stránky
1. Údržba krajiny a zanedbaný vzhled
některých sídel (rozpadající se panelové
stavby na okrajích vesnic, zemědělské
hospodářské budovy a zanedbaný
domovní fond)
2. Neřešené konflikty z užívání ploch
(hospodářské zájmy a zájmy ŽP)
3. Roztříštěnost členských obcí
4. Krajina poškozená exhalacemi
5. Ohrožení jarními povodněmi a
povodněmi z extrémních srážek
Hrozby
1. Pokles investic do ŽP
2. Neřešení ekologických problémů regionu
3. Administrativní nadřazování zájmů
institucí ochrany přírody potřebám
socioekonomického a kulturního rozvoje
4. Nezájem veřejnosti o problematiku
životního prostředí a ochrany přírody
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INTEGROVANÁ PODPORA MÍSTNÍHO ROZVOJE
Silné stránky
1. Existence MAS a SKH-Z
2. NNO (spolková činnost, dobrovolnictví,
sdružení)
3. Možnosti nové výstavby bytů
4. Přeshraniční spolupráce
5. Lázeňská tradice
Příležitosti
1. Možnosti dosídlení venkovského
prostoru
2. Vytváření podmínek pro zvýšení územní
mobility a flexibility pracovních sil
3. Posílení identity místního obyvatelstva
4. Zvýšení atraktivity bydlení v regionu
5. Dobrý příklad (úspěšná realizace,
projekty atd.)

Slabé stránky
1. Roztříštěná struktura SKH-Z (společné
projekty)
2. Nedostatečná prostorová mobilita
obyvatel
3. Vzdělanostní a profesní struktura
pracovních sil, velká míra
nezaměstnanosti
4. Občanská vybavenost
Hrozby
1. Odliv kvalifikovaných pracovních sil a
mladých (absolventů škol) z regionu
2. Nedostatečná reakce vzdělávacích
institucí na vývoj potřeb trhu práce
3. Stárnutí populace, zvýšení podílu
obyvatel v neproduktivním věku
4. Postupná ztráta komparativní výhody
v podobě nízkých mezd

DOPRAVNÍ A TECHNICKÁ INFRASTRUKTURA
Silné stránky
1. Většina obcí je z územně-technického
hlediska připravena na rozvoj
(plynofikace, ČOV atd.)
2. Dostatek vysoce kvalitní pitné vody
3. Uspokojivá dopravní dostupnost blízkých
regionálních center silniční a částečně i
železniční dopravou
4. Hustá síť dopravní infrastruktury
5. Existence hraničních přechodů
Příležitosti
1. Zvýšení dopravní a ekonomické
propojenosti s okolními významnými
centry osídlení a středisky cestovního
ruchu
2. Přeshraniční propojení technické
infrastruktury po vstupu ČR do EU
3. Rozvoj alternativních zdrojů energie

Slabé stránky
1. Velmi řídká struktura osídlení ovlivňující
efektivitu řady služeb
2. Stav a údržba technické infrastruktury
3. Stav a údržba místních komunikací
4. Dopravní obslužnost
5. Roztříštěnost členských obcí
6. Přemostění existujících prostorových
vzdáleností využíváním nových
informačních a komunikačních
technologií
Hrozby
1. Pokračování odlivu obyvatelstva
2. Další postupné chátrání technické
infrastruktury
3. Pasivní přístup některých obcí k řešení
celosvazových problémů
4. Podceňování významu nových
informačních a komunikačních
technologií
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HOSPODÁŘSKÝ ROZVOJ
Silné stránky
1.
2.
3.
4.
5.

1.
2.

3.
4.
5.

Slabé stránky

Blízkost zahraničí
Diverzifikovaná hospodářská struktura
Investiční příležitosti na území MAS
Dostatečná nabídka turistických služeb
Existence speciálních programů pro
rozvoj podnikání

1. Nedostatek místních investičních zdrojů
2. Absence zemědělské výroby
3. Strukturálně nevyvážená nabídka
pracovních sil z místního obyvatelstva
4. Nízký podíl podnikatelů mezi
obyvatelstvem
5. Malá kupní síla místního obyvatelstva
6. Nedostatek informací o možnostech
čerpání podpory MSP na rozvojové
projekty
7. Dostatek méně kvalifikovaných
pracovních sil
8. Nízká motivace lidí pracovat
9. Nevyužívání tradičních oborů místní
ekonomiky
Příležitosti
Hrozby
Rozvoj sektoru služeb
1. Stagnace přílivu zahraničního kapitálu
Využití podpůrných programů pro
2. Nedostupnost startovacího kapitálu pro
podporu zemědělství (pěstování
MSP
technických plodin a jejich zpracování) a 3. Růst konkurence v souvislosti se
rozvoje venkova
vstupem do EU
Podpora malého a středního podnikání
4. Rozvoj výroby s malou přidanou
Rozvoj spolupráce mezi obcemi
hodnotou
(včetně přeshraniční spolupráce)
Podpora kulturního dědictví

6. Popis Strategie, která by měla být realizována v rámci
LEADER+
6.1

Celková strategie

6.1.1 Provázanost Strategie na celkovou strategii v dané oblasti
Strategie v rámci LEADER+ vychází z Programu rozvoje územního obvodu Karlovarského
kraje – zkrácený název „Program rozvoje Karlovarského kraje“ (ve zkratce dále jen PRKK),
který byl zpracován v souladu se zákonem č. 248/2000 Sb., o podpoře regionálního rozvoje
v roce 2004.

6.1.2 Soulad a souvislost Strategie s celkovou strategií území
Strategie řešená v rámci LEADER+ je v souladu s Program rozvoje územního obvodu
Karlovarského kraje. Uvedenou strategickou vizi naplňuje ve všech bodech. Podílí se
na utváření plnohodnotného a trvale udržitelného života na venkově vycházejícího z osobitých
podmínek a tradic území zastupující MS KHZ a to zejména v oblasti zkvalitnění a rozšíření
služeb pro obyvatele a zlepšením životního prostředí v obcích.
Přispívá k ekonomickému rozvoji utvářením vhodných podmínek především podporou
svých členů.
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Naplňuje následující prioritní osy:
Prioritní oblast č. 1: Průmysl a služby“především v oblasti podpory místních malých a středních
podniků,
Prioritní oblast č. 2: Zemědělství a venkov zejména zlepšováním životních, sociálních a kulturních
podmínek obyvatel venkova
Prioritní oblast č. 3: Lidský potenciál v oblasti rozvoje sociální infrastruktury
Strategie se blízce dotýká problematiky prioritní osy číslo 4. „Doprava a technická
infrastruktura“ a to především v oblasti optimalizace obslužnosti území s ohledem na životní
prostředí včetně zajištění vnějších vazeb. Dále pak úzce souvisí s osou č. 5 „Životní
prostředí, ochrana přírody a krajiny“ a to především ve využití krajinného a přírodního
potenciálu území a s osou č. 6 „Cestovní ruch, lázeňství, kultura a památková péče.
MAS KHZ sdružuje všechny významné subjekty veřejného, podnikatelského a neziskového
sektory. Zástupci příslušných subjektů – místní občané, kteří se aktivně podíleli díky svým
znalostem místního prostředí na tvorbě Strategie, budou kvalifikovaně rozhodovat o dalším
směru rozvoje území.
Představitelé jednotlivých subjektů MAS KHZ mohou též prostřednictvím působnosti
v příslušné oblasti (ekonomické, sociální,kulturní atd.) motivovat další subjekty k aktivitám
pro naplnění Strategie. Během své práce bude MAS KHZ průběžně monitorovat a cíleně
koordinovat a usměrňovat postup realizace příslušných aktivit.

6.2

Strategie v rámci LEADER+

6.2.1 Cílová skupina obyvatelstva Strategie, využití cílových skupin při
přípravě Strategie
Cílovou skupinou je obyvatelstvo vymezeného území MAS KHZ, který se skládá
z obcí a měst: Abertamy, Boží Dar, Dalovice, Děpoltovice, Hájek, Horní Blatná, Hroznětín,
Jáchymov, Merklín, Nová Role, Nové Hamry, Ostrov, Otovice, Pernink, Potůčky a Smolné
Pece.
- Neziskový sektor – tento sektor se v malých obcích významně podílí na společenském
životě, formování vědomí sounáležitosti s územím a aktivitách pro udržení života v obci.
Jedná se především o sdružení ochránců přírody, dobrovolné hasiče, myslivecká sdružení,
folklórní soubory, mládežnické a sportovní organizace, apod. Silně je neziskový sektor činný
v oblasti poskytování sociálních služeb.
- Podnikatelé – tento sektor je tvořen především zemědělci, živnostníky, řemeslníky
a samozřejmě MSP obecně. Významnou měrou se spolupodílí na příjmech členských obcí
a spoluvytváří pracovní místa zejména pro místní obyvatele. Další důležitou oblastí podpory
je možnost přispět ke snížení pracovní migrace a udržení především mladší věkové skupiny
obyvatelstva na venkově.
- Veřejná správa – jedná se o základní činitele pro správu a rozvoj území tak, aby bylo
možné docílit trvale udržitelného rozvoje ve venkovských oblastech. Je to hlavní spojovací
článek mezi ostatními sektory MAS KHZ.
- Ohrožené skupiny obyvatel - v tomto kontextu se jedná především o nezaměstnané,
staré občany a další znevýhodněné skupiny obyvatel, ať již znevýhodněny trhem nebo
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dalšími sociálními faktory. U skupiny dlouhodobě nezaměstnaných je nezbyté řešit zejména
problematiku nezaměstnanosti mladých lidí, kteří mohou mít v dalších letech problémy
s utvářením žádoucích pracovních návyků a tím spojeným žádoucím společenským
uplatněním. Současně je tato kategorie náchylná ke kriminální činnosti včetně využívání,
distribuce a požívání omamných a jiných zákonem zakázaných látek drogové závislosti.
Prioritně budou podporovány projekty vytvářející pracovní uplatnění pro ohrožené skupiny
obyvatel.
Všechny cílové skupiny měly možnost se spolupodílet na vytváření Strategie.
Postupy a dílčí části byly dostupné v sekretariátu MAS KHZ a na internetu. Veřejnost byla
průběžně informována o veřejných projednávání. Zástupci jednotlivých cílových skupin jsou
členy MAS KHZ a mají tak možnost aktivně zasahovat a usměrňovat vývoj strategie. Do Strategie
byly zapracovány všechny schválené připomínky a náměty účastníků veřejného
projednávání.

6.2.2 Předpokládaný vývoj Strategie a jejího přínosu pro dané území
v dlouhodobější perspektivě
Členové MAS KHZ jsou si vědomi, že zpracovávaná Strategie není uzavřený
dokument, ale že během realizace jednotlivých záměrů bude upřesňována a doplňována o důležitá
fakta. Efektivní realizace aktivit ukáží požadavky na další aktivity (tzv. synergický efekt.)
V rámci dlouhodobého horizontu se MAS KHZ bude spolupodílet na zlepšení
životního prostředí a usnadní tak životní podmínky pro obyvatele a díky tomu pomůže spolu
s ekonomickým rozvojem k udržení obyvatelstva v území působnosti MAS KHZ.
Efektivní a úspěšné naplnění předložených FICHÍ bude mít perspektivní dlouholeté
přínosy pro celé zmiňované území a to zejména v:
-

ustálení obyvatelstva a jejich migrace
utváření a rozšiřování oblasti podpory pracovních příležitostí pro místní obyvatele
zintenzivnění atraktivity území pro turisty, obyvatele, investory a další žádané skupiny
nastartování synergického efektu a spolupráci subjektu doposud od sebe oddělených
uvědomění si sounáležitosti regionu a obyvatel
vytváření kvalitních a přínosných vztahů mezi obyvateli samotnými a mezi nimi a ostatními
institucemi či podnikateli.
zvýšení podmínek pro volnočasové aktivity a zachování kulturního bohatství
práci v oblasti ochrany přírodních lokalit a zdevastované přírody.

6.2.3 Prokázání pilotní povahy Strategie
Pilotní charakter této Strategie spočívá především v těchto oblastech:
- významným prvkem je fakt, že o roztřídění výše dotačních prostředků určených pro rozvoj
území bude rozhodováno na základě konkrétních znalostních podmínek v místě
určení;
- na základě zpracovaní strategie dochází k vzájemnému využití lidského potenciálu a to
jednak ze sfér podnikatelských, veřejných ale neziskových subjektů, což vede
k efektivnímu využití stávajícího tvůrčího, ekonomického a inovativního potenciálu
daného území;
- neméně důležitým pilotním prvkem je i vznik organizace – tedy MAS KHZ, která
plánovaně a cíleně sdružila všechny nezávislé subjekty na svém území s rozmanitou
oblastí působnosti;
- vlivem této organizace se zvýší podíl občanů na koordinování, spolurozhodování a řízení
oblastí rozvoje života na venkově, organizace podporuje aktivní občanství.
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6.3

Představení jednotlivých akcí Strategie (FICHÍ):

6.3.1 FICHE 1: ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ, KRAJINA a PŘÍRODNÍ POTENCIÁL
Název FICHE:
Životní prostředí, krajina a přírodní potenciál
Shoda FICHE s tématem strategie
FICHE se shoduje s tématem strategie pro zlepšování životního prostředí, údržby krajiny
a využití přírodního potenciálu ve venkovských a horských oblastech. Aktivity jsou zaměřeny
na zlepšování kvality životního prostředí, které se tak stane atraktivní nejen pro obyvatele ale
i pro turisty s cílem podpořit rozšiřování služeb a vytváření pracovních příležitostí. Uvedené
činnosti usnadní život občanů obcí, zlepší ekonomiku obcí a umožní aktivnímu obyvatelstvu
zapojení do pracovního procesu.
V rámci FICHE budou podporované následující typy projektu
Uvedené typy projektů budou podporovány formou přípravy projektové dokumentace,
zpracování studií či expertních posudků apod., nejedná se tedy o přímou podporu
investičních nákladů projektu.
1. Využití atraktivního horského reliéfu - možnosti pro rozvoj zimních sportů, turistiky,
cykloturistiky atp.
2. Budování a modernizace informačních center, multifunkčních prostor a budov jako
základní infrastruktura pro rozvoj služeb pro podporu cestovního ruchu a turistiky
venkovských a horských oblastí
3. Restrukturalizace lesa s využitím potenciálu produkce dřeva
4. Naučné stezky, lesoparky, oblasti klidu
5. Protipovodňová opatření, rybniční soustavy – údržba a rozvoj
6. Rekultivace a revitalizace výsypek
7. Rozvoj odpadového hospodářství
8. Odstraňování starých zátěží a černých skládek
Vhodný předkladatel projektu (resp. konečný příjemce podpory)
- fyzická osoba
- právnická osoba (včetně státních podniků)
- obec, včetně jejich zřízených či vlastněných organizací
- nestátní nezisková organizace
- svazek obcí
Povinné přílohy požadované v rámci Fiche od předkladatelů projektu
Stanoveny v aktuálním znění Pravidel LEADER+ a v příloze „Seznam příloh pro konečné
žadatele“.
Nepovinné přílohy požadované v rámci Fiche od předkladatelů projektů
Smlouvy o partnerství
Významnost Fiche ve Strategii:
Zlepšování životního prostředí a podpora rozvoje využití atraktivního horského
prostředí ve venkovských oblastech regionu významně přispívá ke spokojenosti občanů,
jejich stabilizaci a zlepšení života. Podporuje další aktivity přinášející pracovní příležitosti
a zlepšuje ekonomickou situaci obcí i občanů rozvojem služeb v cestovního ruchu, lázeňství
a sportu. Cílem je využití vysokého přírodního potenciálu regionu.
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Charakter projektu
V rámci této Fiche budou přijímány projekty jak ziskové, tak i neziskové.
Zapojení a aktivity žen a mládeže
-

bude uplatněn princip rovných příležitostí pro muže a ženy
zvýšená pozornost bude věnována začlenění žen do pracovního poměru (především ve službách)
rozvoj příležitostí a nových aktivit bude zaměřen především na mládež s cílem
aktivnějšího zapojení do společenského dění v rámci neziskového sektoru

6.3.2 FICHE 2: Integrovaná podpora místního rozvoje
Název FICHE:
Integrovaná podpora místního rozvoje
Shoda FICHE s tématem strategie
FICHE se shoduje s tématem strategie pro hospodářský rozvoj ve venkovských a horských
oblastech“. Aktivity jsou zaměřeny na služby a činnosti nezbytné pro hospodářství a život
obyvatelstva na venkově, podporu pracovních aktivit včetně s tím souvisejících studií se
zřetelem na dostupnost těchto oblastí, hromadnou dopravu, správu a obnovu veřejných
nezastavěných prostranství s cílem uplatnit nové služby.
V rámci FICHE budou podporované následující typy projektu
Uvedené typy projektů budou podporovány formou přípravy projektové dokumentace,
zpracování studií či expertních posudků apod., nejedná se tedy o přímou podporu
investičních nákladů projektu.
1. Propagace území jako regionu, který nabízí podmínky pro podnikání a kvalitní život
2. Propagace spojená s realizací kulturních, společenských, sportovních a zábavných akcí
a seminářů
3. Obnova místních tradičních zvyklostí a obyčejů
4. Průzkumy, analýzy, expertízy a studie k rozvoji území
5. Vytváření podmínek pro zvýšení územní mobility a flexibility pracovních sil
Vhodný předkladatel projektu (resp. konečný příjemce podpory)
- fyzická osoba
- právnická osoba (včetně státních podniků)
- obec, včetně jejich zřízených či vlastněných organizací
- nestátní nezisková organizace
- svazek obcí
Povinné přílohy požadované v rámci Fiche od předkladatelů projektu
Stanoveny v aktuálním znění Pravidel LEADER+ a v příloze „Seznam příloh pro konečné
žadatele“.
Nepovinné přílohy požadované v rámci Fiche od předkladatelů projektů
Smlouvy o partnerství
Shrnutí inovativnosti a přidané hodnoty projektu
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Významnost Fiche ve Strategii:
Strategie identifikovala specifické příležitosti pro rozvoj podnikání a podporu identity místních
obyvatel s cílem vytvořit nové pracovní příležitosti a zlepšit ekonomickou situaci obcí i
občanů. Kvalitní projekty a připravenost projektové dokumentace bude základním
předpokladem rozvoje území.
Charakter projektu
V rámci této Fiche budou přijímány projekty jak ziskové, tak i neziskové.
Zapojení a aktivity žen a mládeže
-

bude uplatněn princip rovných příležitostí pro muže a ženy
zvýšená pozornost bude věnována začlenění žen do pracovního poměru (především ve
službách)
rozvoj příležitostí a nových aktivit bude zaměřen především na mládež s cílem
aktivnějšího zapojení do hospodářského rozvoje

7. Popis realizace partnerství
7.1 Úloha a zodpovědnost jednotlivých subjektů při zpracování
a realizaci Strategie
Úloha a odpovědnost jednotlivých členů při zpracování a realizaci strategie je
vymezena ve Stanovách MAS a odpovídá zařazení do jednotlivých řídících a realizačních
struktur. Při jednání a rozhodování se členové důsledně řídí stanovami a plně přebírají
osobní zodpovědnost za realizaci celé Strategie nejen za nezávislý subjekt, za který byli do
MAS zvoleni. Mimo úkolů a odpovědnosti vyplývající ze stanov bude každý z členů působit
jako kontaktní osoba mezi MAS a jednotlivými nezávislými subjekty.
Neziskový sektor – mimo úlohy a zodpovědnosti vyplývající ze stanov zaměří svoje působení
na neziskový sektor s plněním následujících úkolů:
 vytvoření seznamu všech neziskových organizací působících ve vymezeném
území v členění podle jednotlivých oblastí (kultura, sport, zájmová sdružení, atd.),
 iniciace aktivit vedoucích k naplnění Strategie v této oblasti,
 spolupráce s jednotlivými subjekty při vyhledávání vhodných aktivit,
 metodické řízení při zpracování projektů,
 dbát o provázanost projektů a aktivit s ostatními nezávislými subjekty.
Podnikatelský sektor – mimo úlohy a zodpovědnosti vyplývající ze stanov zaměří svoje
působení na podnikatelský sektor s plněním následujících úkolů:
 rozdělení podnikatelských subjektů dle činností a posouzení plošného pokrytí
mezi jednotlivými obcemi především v oblasti služeb,
 iniciace aktiv vedoucích k naplnění Strategie v této oblasti především se
zaměřením na propojení ekonomických odvětví tradičně od sebe oddělených,
 spolupráce mezi jednotlivými subjekty při vyhledávání vhodných aktivit,
 dbát o provázanost projektů a aktivit s ostatními nezávislými subjekty.

36

Veřejný sektor - mimo úlohy a zodpovědnosti vyplývající ze stanov zaměří svoje působení na
veřejný sektor s plněním následujících úkolů:
 vyhodnocení chybějících služeb v obcích s cílem rovnoměrného pokrytí území
službami dostupnými pro všechny obyvatele mikroregionu,
 podpora služeb, které výrazně zatraktivní území a přispějí k jeho rozvoji
především vyvoláním synergických efektů,
 vytváření podpory pro realizaci Strategie při jednání z vyššími územně
samosprávnými celky a institucemi,
 spolupráce mezi jednotlivými subjekty při vyhledávání vhodných aktivit,
 dbát o provázanost projektů a aktivit s ostatními nezávislými subjekty.

7.2

Kdo se bude podílet na rozhodování

Podíl na rozhodování mají dle stanov dva orgány MAS Krušné hory – Západ:
1. Valná hromada, do jejíž působnosti patří zejména:
 přijímání a vylučování členů společnosti
 rozhodování o výši a splatnosti vkladů a ročních členských příspěvků
 schvalování jednotlivých akcí a aktivit, jejichž schvalování si valná hromada
vyhradí
 navrhování členů ke kooptaci do správní rady
 odvolávání členů správní rady
 jmenování a odvolávání členů dozorčí rady
 schvalování výše odměn orgánů společnosti
 rozhodování o záležitostech, které si valná hromada vyhradí
2. Správní rada je statutárním orgánem společnosti. Do její působnosti zejména
náleží.:
 zastává funkci programového výboru MAS a plní úkoly z tohoto postavení
vyplývající dle Pravidel LEADER+
 vydávání, změny a doplnění vnitřních předpisů společnosti
 schvalování dlouhodobé koncepce činnosti společnosti
 změna rozsahu a obsahu poskytovaných obecně prospěšných služeb při
zachování účelu, pro který byla společnost zřízena
 rozhodování o zrušení společnosti za podmínek stanovených platnými
právními předpisy a zakládací listinou
 kontroluje zachování účelu, pro který byla společnost zřízena
 schvaluje rozpočet společnosti
 schvaluje roční účetní závěrku a výroční zprávu společnosti
 rozhoduje o předmětu a rozsahu doplňkových činností společnosti nad rámec
vymezený v zakládací listině
 rozhodovat o dalších otázkách, které do působnosti správní rady svěřují
právní předpisy či zakládací listina
3. Dozorčí rada, do jejíž působnosti v rámci společnosti patří zejména následující
činnosti:
 přezkoumání roční účetní závěrky a výroční zprávy společnosti
 dohlíží na to, že společnost vyvíjí činnost v souladu se zákonu, zakládací
smlouvu nebo statutem
 podává správní radě návrh na odvolání ředitele společnosti
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4. Výběrová komise, která zejména:
 připravuje aktualizaci Strategie rozvoje mikroregionu
 schvaluje znění jednotlivých opatření vedoucích k naplňování Strategie
rozvoje
 navrhuje plénu záměry MAS
 schvaluje výběrové kritéria pro výběr projektů
 schvaluje výběr jednotlivých realizačních projektů podle doporučení výběrové
komise
 potvrzuje projekty určené k realizaci
 jmenuje členy výkonného monitorovacího výboru MAS, pokud je zřízen
Výběrová komise je oprávněna zřídit Monitorovací výbor, který zejména:
 aktivně monitoruje realizované projekty
 kontroluje plnění podmínek prováděných projektů
 navrhuje a realizuje schválené změny v činnosti MAS
 zpracovává podklady pro jednání programového výboru
 zpracovává znění záměru MAS
 zpracovává znění opatření vedoucích k naplnění obecně prospěšných činností
Společnosti
Za činnost člena výkonného monitorovacího výboru náleží odměna dle vnitřního předpisu
Společnosti.

7.3 Míra aktivního zapojení a podněty jednotlivých partnerů při
sdružování MAS a při zpracování Strategie
Při vytváření Strategie MAS KHZ bylo využito zkušeností z předcházejících
společných dílčích aktivit jednotlivých oslovených potenciálních partnerů. Partnery lze
rozdělit do tří skupin – veřejný sektor, NNO a sektor podnikatelský. Uvedení partneři, každý
za svoji oblast, přispěli náměty při zpracování Strategie. Při vlastním vytváření jednotliví
partneři spojovali individuelní projekty z jednotlivých oblastí do skupin, na kterých se bude
podílet více partnerů. V průběhu zpracování byla Strategie pravidelně konzultována
s jednotlivými partnery, upřesňována a doplňována.
Veřejný sektor – zástupci tohoto sektoru se znalostí celkových potřeb území shromáždili
náměty na řešení problémů ze všech oblastí. Současně vyhodnotili situaci v podnikání a
činnost neziskového sektoru. Na základě tohoto rozboru vytipovali vhodné subjekty
z podnikatelské sféry i neziskového sektoru, které mohou výrazně přispět k zajištění rozvoje
území:
 dostupnost a modernizace služeb pro širokou veřejnost
 zajištění a modernizace služeb pro širokou veřejnost
 ochrana přírody a přírodních zdrojů
 vytváření multifunkčních společenských prostor
 průzkumy, analýzy a studie k rozvoji území
Podnikatelský sektor – vytipovaní zástupci tohoto sektoru provedli výběr vhodných aktivit,
které bude nutno realizovat pro rozvoj podnikání ve vazbě na potřeby území a možností
podnikatelů:
 vytipování služeb, které jsou nedostatkové a o něž je poptávka
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využití volných prostor pro podnikání (multifunkční prostory)
iniciativy v oblasti využívání obnovitelných zdrojů, paliv a energií
rozvoj tradičních řemesel využívajících místní suroviny
náměty na spolupráci s veřejným sektorem

Neziskový sektor – vytipovaní zástupci tohoto sektoru zhodnotili dosavadní činnost
především v činnosti místních spolků (kultura, sport, sociální oblast) a navrhli za svůj sektor
oblasti k řešení:
 záměry na rozvoj spolkové činnosti s požadavky na vytvoření vhodných podmínek
 tradiční kulturní a společenské akce a jejich provázanost pro celé území
 informační servis o možnostech čerpání dotací z programů
 podpora sociálně slabých skupin obyvatel
Společně všichni členové vyhodnotili jednotlivé oblasti a navrhli typy projektů, které by mohly
být v rámci realizace této Strategie podporovány. Hlavním měřítkem při výběru bylo
provázání jednotlivých projektů a jejich realizace za účasti více partnerů. Důraz byl kladen na
princip partnerství s co možná největším využitím potenciálu všech zúčastněných. Vybrané
oblasti podpory jsou výsledkem konsensu všech členů MAS.

7.4 Historie vzájemné spolupráce, vznik partnerství mezi subjekty,
na základě jakých kritérií docházelo k volbě partnerů
Spolupráce v rámci MAS KHZ má již dlouhou tradici. Vzniku MAS předcházelo
dne 9. června 1994 založení zájmového sdružení právnických osob Sdružení Krušné hory –
západ. Šestnáct členských obcí tohoto sdružení figuruje pod hlavičkou SKH také jako
zakládající člen MAS KHZ (vyjma obcí Chodov, Jenišov a Loket). Ve stanovách si KHZ mimo
jiné vytyčuje, že se stane „garantem vzájemné spolupráce a koordinace a bude významnou
podmínkou pro rozvoj cestovního ruchu při současném zachování přírodních a kulturních
hodnot“ a dále také, že „směřuje svoji činnost k postupnému zviditelnění dotčené oblasti,
zkvalitnění životního prostředí, propagací vytváří podmínky pro ekonomické zajištění tohoto
záměru a je nositelem záruk, že finanční prostředky účelně a efektivně využije“.
Svůj záměr stvrzuje sdružení tvorbou Strategie rozvoje mikroregionu Sdružení
Krušné hory – západ z dubna roku 2003. Vzhledem k dynamickému vývoji v oblasti reformy
veřejné správy, společným problémům na místní úrovni (nevýhodné rozpočtové určení
výnosu daní pro malé obce, nedostatečná podpora malého a středního podnikání, hledání
možností pro činnost a rozvoj nestátních neziskových organizací) se po oslovení zástupců
podnikatelů a neziskového sektoru KHZ stal jedním ze zakládajících členů MAS Krušné hory
– západ. Tato organizace vznikla Zakládací smlouvou ze dne 8. prosince 2005.
KHZ dlouhodobě spolupracuje také se Školou obnovy venkova karlovarského regionu
se sídlem v Bečově nad Teplou, která se zabývá hlavně vzdělávacími aktivitami v oblasti
rozvoje venkova, osvětou a informacemi o obnově venkova pro studenty středních a žáky
základních škol, podporou a rozvojem mezinárodní spolupráce v oblasti obnovy a rozvoje
venkova apod.
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7.5

Vývoj spolupráce v budoucím období

Cílem MAS do budoucna je zintenzívnit spolupráci mezi jednotlivými členy –
zakladateli společnosti. Nebrání se samozřejmě přijímání členů nových. Práce v MAS bude
založena na metodě LEADER+, tedy spolupráce veřejného, soukromého a neziskového
sektoru s cílem ekonomického, sociálního a společenského pozvednutí dané oblasti.
Společnost by ráda oslovila zejména místní mladé podnikatele, kde by mohl být rozvojový
efekt nejvýraznější. Nutno konstatovat, že oslovení takové specifické zájmové skupiny
s sebou nese řadu potenciálních problémů.
Další prioritou je navázání úzkých kontaktů zejména s ostatními MAS v Karlovarském
kraji (MAS 21, MAS Sokolovsko, MAS Vladař, Náš region) a také s ostatními MAS v rámci
Národní sítě rozvoje venkova. Potenciálními partnery by se měla stát také alespoň jedna
místní akční skupina ze zahraniční s podobnými problémy. Nabízí se uzavření strategického
partnerství s některou z MAS ve Svobodném státě Sasko nebo v Bavorsku.

7.6 Jaké byly vyvinuty snahy o sdružování a informování ve
vztahu k obyvatelstvu
V zájmu MAS je co nejvýraznější participace obyvatel na jejích aktivitách. Všechna
jednání jsou samozřejmě přístupná veřejnosti a aktivní občané se mohou účastnit práce pro MAS
nebo se stát jejími členy. Oznámení o činnosti MAS, zasedání jejích orgánů a v budoucnosti
také o výzvách vyhlašovaných MAS jsou a nadále budou na veřejně dostupných místech
na obecních úřadech, internetových stránkách sdružení a jednotlivých obcí, v místním tisku
případně rozhlase. Důležitá je také možnost nabídky pozvánek současných členů
potenciálním zájemcům prostřednictvím elektronické pošty nebo telefonicky.

8. Organizace MAS
8.1

Popis struktury MAS a rozdělení odpovědnosti

8.1.1 Struktura a organizace MAS, zkušenosti osob zapojených do činnosti MAS
Valná hromada jmenuje Programový výbor a Výběrovou komisi. Programovému
výboru zadává zpracování Strategie a záměru MAS a schvaluje projekty předložené
Programovým výborem.
Programový výbor zpracuje Strategii a záměr MAS včetně výběrových kritérií pro Výběrovou
komisi a předkládá toto ke schválení Valné hromadě. Dále konzultuje výběr projektů
s Výběrovou komisí, schvaluje seznam vybraných projektů.
Výběrová komise roztřídí projekty, provede výběr a hodnocení, předloží výběr projektů ke schválení
Programovému výboru
Statutární zástupci mají podpisové právo, jsou oprávnění jednat jménem sdružení
navenek. Manažer a účetní vykonávají legislativní úkony nezbytné pro chod MAS. Žadatelé
předkládají projekty k posouzení Výběrové komisi.
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Tab. č. 12: Zakládající členové MAS Krušné hory – západ
Člen - zakladatel
Sdružení Krušné hory –
západ
AGRO TRAVEL, s.r.o.
Léčebné lázně Jáchymov
Vodárny a kanalizace
Karlovy Vary, a.s.
Horský statek Abertamy,
s.r.o.
Ekologické centrum
Meluzína – Regionální
centrum Asociace
Brontosaura
KV – BIO
NEMOS PLUS, s.r.o.
Sbor dobrovolných hasičů
Horní Blatná

Adresa

IČO/RČ

Klínovecká 1407, 363 01 Ostrov

49754866

Dolní Žďár 28, 363 01 Ostrov
T.G. Masaryka 415, 362 51
Jáchymov
Studentská 328/64, 360 07 Karlovy
Vary

00668281

Rybniční 482, 362 35 Abertamy

62618873

Brigádnická 710/2, 363 01 Ostrov

49752065

Hlavní 27, 362 63 Dalovice
U nemocnice 1161, 363 01 Ostrov

66364639
47714913

Vančuřova 80, 362 37 Horní Blatná

63557045
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45359229
49789228

Člen - zakladatel
Pedagogické a vzdělávací
centrum Karlovarského
kraje, o.p.s.
Městská knihovna Lidická
ulice Ostrov, příspěvková
organizace
Dům kultury Ostrov
Tělovýchovná jednota Ostrov
Občanské sdružení Res
vitae
Ing. Antonín Jurica
Městský dům dětí a mládeže
Ostrov
Tělovýchovná jednota Tatran
Horní Blatná
QUILT, s.r.o.

Adresa

IČO/RČ

Západní 1050/15, 360 01 Karlovy
Vary

26383381

Lidická 1036, 363 01 Ostrov

70926620

Mírové náměstí 733, 361 01 Ostrov
Studentská 1300, 363 01 Ostrov
Blahoslavova 18, 360 09 Karlovy
Vary
Boží Dar 176, 362 62 Boží Dar

00520136
00668508

Školní 231, 361 01 Ostrov

47700009

Lesní, 362 37 Horní Blatná

47701951

Fričova 9, 120 00 Praha 2

69968209
11364343

61248843
Zdroj: Zakládací listina MAS KHZ

8.1.2 Rozdělení odpovědnosti
Rozdělení odpovědnosti vychází ze znění Zakládací smlouvy a Statutu MAS Krušné hory
– západ, o. p. s. Podrobný popis stěžejních kompetencí všech orgánů MAS je uveden
v kapitole 7.2. Dle Zakládací smlouvy má společnost následující orgány:
 Valná hromada
 Správní rada
 Dozorčí rada
 Výběrová komise
 Ředitel – facilitátor
 Monitorovací výbor (jeho zřízení je v kompetenci Výběrové komise)
Dále je zřízena funkce účetní. V případě potřeby lze přijmout do pracovního poměru další
zaměstnance.
Stěžejní roli v práci společnost zastává její ředitel. Je to vlastně projektový manažer,
který se stará o hladký chod organizace. Měl by znát dokonale potřeby subjektů sdružených
v MAS a měl by být schopen fundovaně řešit každodenní otázky týkající se rozvoje na lokální
úrovni. Dle Stanov společnosti je ředitel statutárním zástupcem.
Důležitou roli v systému fungování má Výběrové komise. Ta zejména připravuje
aktualizaci Strategie, schvaluje znění jednotlivých opatření vedoucích k jejímu naplňování,
schvaluje k výběru jednotlivé projekty. Do její kompetence spadá také zřízení Monitorovacího
výboru, který je potřeba zřídit, pokud se MAS bude chtít ucházet o dotace na své fungování
či na realizaci opatření strategie z EAFRD.

8.1.3 Způsob sestavení výběrové komise a důvody tohoto rozhodnutí,
členové výběrové komise
O členství ve Výběrové komisi se bude moci ucházet každá z osob, která splňuje
podmínky dané Statutem Společnosti. Výběrová komise je odborným orgánem MAS a její
členy jmenuje a odvolává správní rada. Výběrová komise je
členná, funkční období člena
komise je
roky.
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8.1.4 Role manažera nebo osoby, která bude řídit realizaci Strategie –
identifikační údaje o managerovi a popis jeho role v MAS
Manažer – facilitátor (ředitel o. p. s. Krušné hory – západ) řídí činnost MAS KHZ. Je
jmenován a odvoláván správní radou. Je ke společnosti v pracovněprávním vztahu.
Ředitelem může být fyzická osoba, která je bezúhonná. Výkon této funkce není slučitelný
s členstvím v ostatních orgánech společnosti, tedy Správní nebo Dozorčí radě, Výběrové
komisi nebo Monitorovacím výboru. Ředitel je však oprávněn účastnit se zasedání těchto
orgánů s hlasem poradním.
Doplnit základní údaje ze životopisu manažera – kvalifikace, zkušenosti apod.

8.1.5 Technické prostředky MAS sloužící k zabezpečení její činnosti
v souvislosti s realizací Strategie
Sídlo MAS KHZ je na adrese Klínovecká 1407 v Ostrově. Tato kancelář je sídlem
manažera MAS a je vybavena dle dnešních standardů, tzn. osobní počítač s tiskárnou a připojením
k internetu, telefon, fax, mobilní telefon a další drobný majetek ve formě kancelářského
vybavení.

8.2

Popis postupu při realizaci Strategie

8.2.1 Propagace strategie a postup při vyhlášení příjmu žádostí
Propagace Strategie je a bude prováděna v několika rovinách:
 místní média – místní tisk, obecní zpravodaje, obecní vývěsní tabule. Zde široká
veřejnost získá informace o existenci samotné Strategie, o kontaktech i samotné
Strategii,
 internet – na internetových stránkách mikroregionu Krušné hory – Západ, kde
bude k dispozici ke stažení celý text Strategie včetně aktuálních informací, stanov
MAS KHZ, seznam členů MAS a dalších souvisejících materiálů,
 při osobním kontaktu v rámci seminářů, školení a workshopů.
Postup při vyhlášení příjmu žádostí:
 příjem žádostí bude umožněn v rámci vyhlášených kol realizace Strategie.
Jednotlivá kola budou vyhlašována pravidelně až třikrát ročně s přihlédnutím k finančním
prostředkům,
 příjem žádostí vyhlásí Valná hromada MAS KHZ v dostatečně časovém předstihu
s uvedením posledního dne a hodiny příjmu žádostí,
 při vyhlášení příjmu žádostí MAS uspořádá seminář pro předkladatele projektů,
 příjem žádostí bude zveřejněn v regionálním (místním) tisku, obecních
zpravodajích, na obecních vývěsních tabulích a na internetu,
 budou stanoveny konzultační hodiny pro předkladatele projektu

8.2.2 Informování konečných příjemců o možnosti předkládaní dílčích
projektů v rámci dané Strategie
Koneční příjemci budou o možnosti předkládání dílčích projektů formou Výzvy, která
bude zveřejněna prostřednictvím místních médií, obecních zpravodajů, na vývěsních
obecních a tabulích a na internetu.
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Zároveň s Výzvou budou zveřejněny veškeré informace pro žadatele potřebné
k podání projektu v následujících dokumentech:
 Výzva k předkládání žádostí
 Informace pro žadatele
 Formulář žádosti o poskytnutí podpory
Tyto dokumenty budou k dispozici žadatelům na internetových stránkách MAS
KHZ a na kontaktním místě.

8.2.3 Způsob školení samotných předkladatelů projektů
MAS Krušné hory – Západ uspořádá při každé Výzvě seminář pro předkladatele
projektu. Dále budou umožněny individuální konzultace na kontaktním místě v průběhu
zpracovávání projektů. Nejčastěji kladené dotazy budou zveřejňovány na internetových
stránkách MAS.

8.2.4 Administrativní postup příjmu, hodnocení a výběru žádostí a projektů
Procedura příjmu, hodnocení a výběru žádostí k financování v rámci MAS bude
probíhat následujícím způsobem:
 písemnou formou v požadovaném počtu kopií, na předepsaném formuláři včetně
povinných příloh,
 žádosti budou přijímány pouze osobně (žadatel nebo odpovědný zástupce
žadatele) na obecním úřadě Ostrov. Žádost (každá strana v příslušném místě)
musí být podepsána žadatelem před pracovníkem MAS. Pracovník MAS
zkontroluje, zda žádost obsahuje všechny listy, tj. i specifické listy. Pokud nebude
mít žadatele všechny přílohy, nemůže být žádost přijata,
 hodnocení projektů dle bodovacích kritérií – výběrová komise provede hodnocení
žádostí dle bodovacích kritérií. Výstupem bude doporučení na podpoření žádostí
Valné hromadě
 projednání a schválení projektů Valnou hromadou MAS KHZ
 zaslání výsledku výběru MAS na RO SZIF. Na RO SZIF bude sestaven seznam
doporučených a nedoporučených projektů a zaslán na ŘO EAFRD ke schválení,
 výsledek schvalovacího procesu bude zaslán přímo žadateli formou zamítacích
dopisů nebo dopisů obsahujících výzvu k podpisu Podmínek. MAS bude zaslán
seznam schválených a neschválených projektů.

8.2.5 Zaměstnanci MAS nebo osoby, které se budou podílet na příjmu
a hodnocení žádostí a jejich funkce v procesu příjmu žádostí






Pověřený pracovník MAS – příjem žádostí přes podatelnu obecního úřadu Ostrov.
Žadatel předloží žádost, projekt a všechny povinné přílohy, případně přílohy
nepovinné. Pracovník žádost zkontroluje, přidělí žadateli číslo jednací a potom
žádost, projekt a přílohy osobně převezme,
Členové výběrové komise provedou hodnocení žádostí dle bodovacích kritérií.
Sestaví seznam a formou zápisu a usnesení doporučí Valné hromadě podpory
vybraných projektů. Zároveň uloží manažerovi přípravu a svolání Valné hromady.
Valná hromada projedná a schválí projekty k financování. Výstupem bude
usnesení a seznam schválených žádostí, které zašle na příslušný odbor SZIF.
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9. Realizace Strategie prostřednictvím dílčích projektů
9.1 Časový plán pro vyhlášení příjmu žádostí a uskutečnění
výběru projektů
Pro první kolo bude příjem žádostí trvat 30 dnů. Administrativní kontrola trvá 42 dnů.
Žadatel má poté 21 dní na doplnění případných nedostatků. Poté následuje kontrola
finančního zdraví a ekonomické udržitelnosti (u projektů generujících zisk) a následně
hodnocení přijatelnosti. Po této proceduře bude proveden výběr projektů. Přijaty mohou být
pouze projekty, které jsou v souladu s vyhlášenými opatřeními Strategie a neodporují
Pravidlům LEADER+.
Tento harmonogram vychází z časových podmínek Ministerstva zemědělství.
V prvním kole zajistí zástupci MAS výběr projektů tak, aby byly tyto vybrány nejpozději
3 měsíce po podpisu smlouvy o přidělení dotace na realizaci Strategie MAS KHZ (z EAFRD).
V rámci jednotlivých činností bude probíhat komunikace s pověřenými pracovníky
MZe a SZIF. Po zkušenostech s administrací první výzvy vyhodnotí Valná hromada MAS
výše nastíněný mechanismus a provede případnou verifikaci časového harmonogramu
dalších kol, pokud se prokáže potřeba změn.

9.2

Jaké projekty budou pravděpodobně uskutečněny

Předkládané projekty musí být v souladu alespoň jednou z FICHÍ
FICHE 1: Životní prostřední, krajina a přírodní potenciál
V rámci této FICHE budou moci o realizaci projektů žádat všech právních forem, jak na ziskové,
tak neziskové aktivity směřující k udržitelnému využívání potenciálu krajiny. Projekty by měly
být zaměřeny na následující oblasti:
1. Využití atraktivního horského reliéfu – možnosti pro rozvoj zimních sportů, turistiky,
cykloturistiky atp.
2. Budování a modernizace informačních center, multifunkčních prostor a budov jako
základní infrastruktura pro rozvoj služeb pro podporu cestovního ruchu a turistiky
venkovských a horských oblastí
3. Restrukturalizace lesa s využitím potenciálu produkce dřeva
4. Naučné stezky, lesoparky, oblasti klidu
5. Protipovodňová opatření, rybniční soustavy – údržba a rozvoj
6. Rekultivace a revitalizace výsypek
7. Rozvoj odpadového hospodářství
8. Odstraňování starých ekologických zátěží a černých skládek
FICHE 2: Integrovaná podpora místního rozvoje
V rámci této FICHE budou moci o realizaci projektů žádat všech právních forem, jak na ziskové,
tak neziskové aktivity umožňující zejména zlepšení podmínek pro rozvoj podnikání a služeb,
udržení nebo revitalizaci tradic apod. Jedná se o následující oblasti:
1. Propagace území jako regionu, který nabízí podmínky pro podnikání a kvalitní život
2. Propagace spojená s realizací kulturních, společenských, sportovních a zábavných
akcí a seminářů
3. Obnova místních tradičních zvyklostí a obyčejů
4. Průzkumy, analýzy, expertízy a studie k rozvoji území
5. Vytváření podmínek pro zvýšení územní mobility a flexibility pracovních sil
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9.3 V jakém časovém horizontu budou projekty pravděpodobně
uskutečněny
Realizace projektů musí být zahájen nejpozději do šesti měsíců od podpisu Podmínek pro realizaci
projektu s pomocí dotace z EAFRD (dále jen Podmínky) žadatelem. Sběr prvních
žádosti o proplacení výdajů projektů v případě úspěšného přidělení peněz na realizaci
Strategie MAS se předpokládá nejdříve v druhé polovině roku 2007. V rámci ostatních kol to
pak bude vždy nejpozději do dvanácti měsíců od podpisu Podmínek.

10. Monitoring, hodnocení a kontrola pro účely MAS
10.1 Lidské zdroje, finanční zdroje a prostředky uplatňované při
monitoringu
Lidské zdroje:
 manažer MAS KHZ
 předseda a místopředseda Správní rady MAS KHZ
 účetní
 výběrová komise
Finanční zdroje:
 členské příspěvky členů MAS KHZ
 potenciální získané dotace v rámci EAFRD na režijní náklady
 jiné dotace z krajských nebo národních programů
 bankovní úvěry
Prostředky uplatňované při monitoringu:
 sledování plnění stanovených monitorovacích ukazatelů v rámci projektových
FICHÍ
 průběžné zprávy o realizaci dílčích projektů, závěrečné hodnotící zprávy
 fyzické kontroly věcného a finančního plnění

10.2 Prostředky, které budou uplatněny pro hodnocení programu
Základním měřítkem pro hodnocení programu je samotná Strategie MAS, která byla
schválena její Valnou hromadou. Kontrola naplňování cílů tohoto dokumentu přispěje k jeho
funkčnosti a přesvědčí aktéry místního rozvoje o důležitosti při naplňování rozvojových
záměrů v regionu. Kontrola bude probíhat jednak v terénu a také v oblasti administrativní,
tzn. hodnocení průběžných zpráv o realizaci dílčích projektů a také konečné hodnotící
zprávy, kterou MAS musí prokázat řídícímu orgánu relevanci realizovaných výdajů.

10.3 Zajištění jednoduché kontroly, zejména při vedení účetnictví
v rámci správy režijních nákladů
Pro vedení oddělené účetní evidence jmenovala valná hromada MAS KHZ účetní svazku
obcí Krušné hory – Západ, paní
, která má již dostatečné zkušenosti s vedením
účetnictví pro tento subjekt včetně finančního řízení dotací. Průběžné účetní výkazy budou
předkládány ke kontrole zástupcům Dozorčí a Správní rady a budou schváleny Valnou
hromadou. Účetnictví společnosti bude každoročně prověřována nezávislým auditorem.
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11. Vztah k ostatním programům uplatněným v území
11.1 Stručný popis existujících rozvojových programů a strategií
rozvoje pro dané území, včetně jejich cílů
11.1.1

Rozvojové strategie pro dané území

Strategie rozvoje mikroregionu Sdružení Krušné hory – západ
Kritická oblast č. 1.: Životní prostředí, krajina a přírodní potenciál
1. Udržovaná krajina z hospodářského, ekologického a estetického hlediska
2. Rozšíření ekologického povědomí obyvatel mikroregionu
3. Dlouhodobá kvalita ŽP a jeho složek srovnatelná s parametry EU
Kritická oblast č. 2: Lidské zdroje
1. Kvalifikovaná a flexibilní pracovní síla schopná konkurovat na trhu práce
2. Zajištěný standard služeb, kulturní a společenské nabídky, dostupný systém
zdravotní a sociální péče
3. Pozitivní vztah obyvatelstva k historii a tradicím daného území, aktivní přístup
veřejnosti k řešení rozvoje mikroregionu
Kritická oblast č. 3: Dopravní a technická infrastruktura
1. Optimalizace dopravní obslužnosti všech částí mikroregionu
2. Budování a rozvoj technické infrastruktury pro zvýšení rozvojového potenciálu území
3. Zkvalitnění dopravních komunikací v návaznosti n a modernizaci silniční a železniční
dopravy
Kritická oblast č. 4. Hospodářský rozvoj
1. Rozvoj celoročního cestovního ruchu a lázeňství jako nejvýznamnějšího zdroje příjmu
a zaměstnanosti mikroregionu
2. Všestranný rozvoj malého a středního podnikání a příznivého podnikatelského
prostředí
3. Konkurenceschopná ekonomika založená na moderních technologiích a trvale
udržitelném rozvoji

Program rozvoje Karlovarského kraje
Strategie řešená v rámci LEADER+ je v souladu s Program rozvoje územního obvodu
Karlovarského kraje. Uvedenou strategickou vizi naplňuje ve všech bodech. Podílí se
na utváření plnohodnotného a trvale udržitelného života na venkově vycházejícího z osobitých
podmínek a tradic území zastupující MS KHZ a to zejména v oblasti zkvalitnění a rozšíření
služeb pro obyvatele a zlepšením životního prostředí v obcích.
Přispívá k ekonomickému rozvoji utvářením vhodných podmínek především podporou
svých členů.
Naplňuje znění následujících prioritních os:
Prioritní osa č. 1: Průmysl a služby především v oblasti podpory místních malých a středních
podniků,
Prioritní osa č. 2: Zemědělství a venkov zejména zlepšováním životních, sociálních a kulturních
podmínek obyvatel venkova
Prioritní osa č. 3: Lidský potenciál v oblasti rozvoje sociální infrastruktury
Strategie se blízce dotýká problematiky prioritní osy č. 4. Doprava a technická
infrastruktura, a to především v oblasti optimalizace obslužnosti území s ohledem na životní
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prostředí včetně zajištění vnějších vazeb. Dále pak úzce souvisí s osou č. 5. Životní
prostředí, ochrana přírody a krajiny“ a to především ve využití krajinného a přírodního
potenciálu území a s osou č. 6. Cestovní ruch, lázeňství, kultura a památková péče.
MAS KHZ sdružuje všechny významné subjekty veřejného, podnikatelského a
neziskového sektory. Zástupci příslušných subjektů – místní občané, kteří se aktivně podíleli
díky svým znalostem místního prostředí na tvorbě Strategie, budou kvalifikovaně rozhodovat
o dalším směru rozvoje území.
Představitelé jednotlivých subjektů MAS KHZ mohou též prostřednictvím působnosti
v příslušné oblasti (ekonomické, sociální,kulturní atd.) motivovat další subjekty k aktivitám
pro naplnění Strategie. Během své práce bude MAS KHZ průběžně monitorovat a cíleně
koordinovat a usměrňovat postup realizace příslušných aktivit.

11.1.2

Rozvojové programy pro dané území

Regionální program podpory rozvoje severozápadních Čech a Moravskoslezského
regionu
Program v gesci Ministerstva pro místní rozvoj. Zaměření na budování infrastruktury pro
podnikání a cestovní ruch.

Regionální operační program NUTS II Severozápad 2007-2013
Nový regionální operační program, který bude organizačně a věcně zaštiťovat dle Zákona o
regionálním rozvoji nově zřízený úřad Regionální rada regionu soudržnosti NUTS II Severozápad
se sídlem v Ústí nad Labem.
Pro realizaci Strategie MAS KHZ budou relevantní opatření zejména z následujících
prioritních os:
Prioritní osa 2: Integrovaná podpora místního rozvoje
Prioritní osa 3: Dostupnost a dopravní obslužnost
Prioritní osa 4: Udržitelný rozvoj cestovního ruchu
Program obnovy venkova Karlovarského kraje
Krajský program, který navazuje na úspěšný Program obnovy venkova v gesci MMR
(zde je možné ještě omezeně využít Podprogram „Podpora obnovy venkova“). Tento
program umožňuje realizovat investiční i neinvestiční akce zvláště v malých obcích do dvou
tisíc obyvatel. Investice lze směřovat do úpravy veřejných prostranství, rekonstrukci
občanské vybavenosti, obnovu a údržbu zeleně, technickou infrastrukturu, společné projekty
mikroregionů aj.
Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova 2007-2013
Nejdůležitější nástroj pro regionální rozvoj venkova v příštím programovacím období
EU. Navazuje na zanikající iniciativu LEADER+, končící Operační program rozvoj
venkova a multifunkční zemědělství a nově schválený národní dokument Program rozvoje
venkova 2007-2013. Tato rozvojová Strategie je zpracována se záměrem co možná
nejefektivnějšího využití finančních prostředků tohoto fondu. Pro obce a místní akční skupiny
jsou rozhodující zejména 2 prioritní osy:
Osa III – Kvalita života ve venkovských oblastech a diverzifikace hospodářství venkova
Osa IV – LEADER (osa průřezová, tzn. MAS se mohou přihlásit do projektů v rámci ostatních
tří os a integrovat tak více aktivit najednou prostřednictvím již fungujícího partnerství)
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Operační program přeshraniční spolupráce Česká republika-Sasko
Tento program plynule navazuje na zanikající iniciativu Společenství INTERREG,
která byla výrazným pomocníkem v realizaci rozvojových záměrů zejména ve spolupráci se
saskými partnery v mnoha příhraničních obcí Karlovarského okresu. Pro území MAS jsou
v budoucnu potenciálně využitelná opatření ze tří os tohoto programu:
Prioritní osa 1: Rozvoj společenských rámcových podmínek v dotačním území
Prioritní osa 2: Rozvoj hospodářství a cestovního ruchu
Prioritní osa 3: Zlepšení situace přírody a životního prostředí

11.2 Spojitost s ostatními územními aktivitami
Předkládaný projekt navazuje na již realizované aktivity, čímž plně umožňuje využít
vybudovaných kapacit pro rozvoj venkova, zkvalitnění života občanů a postupné zlepšování
kvality životního prostředí (hlavně zkušenosti managementu KHZ).
Největším přínosem projektu založení MAS KHZ je vybudování organizační struktury
pracující na principu partnerství a spolupráce všech místních aktéru rozvoje území. Řada
podporovaných aktivit bezprostředně navazuje na investiční činnosti jednotlivých obcí. MAS
tak působí jako koordinační orgán pro rozhodující aktivity realizované na území mikroregionu
a poskytuje všestrannou podporu při řešení rozvojových záměrů území.

11.3 Spolupráce s organizacemi, které nejsou členy MAS
Do budoucna se MAS KHZ stát otevřenou strukturou schopnou reagovat na potřeby
a požadavky místních obyvatel ze všech skupin. Je připraveny přijímat nové členy a na základě
principů LEADER nediskriminuje své nečleny. To znamená, že žádosti o financování svých
rozvojových záměrů mohou předkládat také subjekty, které se přímo neúčastní aktivit MAS.
Spolupráce se očekává zejména u subjektů veřejné správy a samosprávy (pověřené obecní
úřady, krajský úřad Karlovarského kraje), Školou obnovy venkova Karlovarského kraje,
ostatními MAS v regionu i mimo něj, spolupráce s partnery na saské straně hranice,
kooperace s akademickou sférou či profesními organizacemi.

11.4 Územní struktury a programy
Navržené záměry MAS jsou v souladu se všemi platnými územními plány. Vzhledem k tomu,
že respektují rozvojové programy mikroregionu, vyšších územně správních celků a sektorových
programů, nedochází k překrývání záměrů.
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