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1. Úvod 
 

1.1 Zadání 
 

Projekt „Akční spolek Čerchov -  Struktura územního plánování 2014“ vznikl za účelem 

vytvoření koncepčního plánu v podobě strategického dokumentu,  který bude sloužit k udržitelnému 

přeshraničnímu rozvoji. V popředí zájmu se nachází nalezení koncepce rozšířené spolupráce 

Akčního spolku Čerchov aktivním zapojením potenciálních nových kooperačních partnerů na 

bavorské a české straně. Tento koncepční materiál si klade za cíl popsat klíčové jevy, analyzovat je 

a navrhnout dlouhodobé cíle a směry pro rozvoj daného území zejména s ohledem na programové 

období Evropské unie 2014 – 2020. Nejdůležitějším motivem, který vedl k jejímu zpracování, bylo 

vymezení rozvojových os daného území, najít společné cíle, cesty ke spolupráci a především 

možnost získat potřebné finanční prostředky pro realizaci konkrétních projektů.  

 

1.2 Zpracovatel 
 

Tento koncepční dokument byl zpracován projektovými manažery Akčního spolku Čerchov a 

pověřenými pracovníky Regionální rozvojové agentury Šumava o.p.s. Nedílnými pomocníky byly 

samotní starostové a zastupitelé měst a obcí Akčního spolku Čerchov na obou stranách hranice a 

k přezkoumání aktuálních témat pomohli a byli k dispozici jednotliví úředníci ze státního sektoru a 

příslušných odborů. Důvodem pro zadání byla potřeba provedení nové aktualizace základního 

koncepčního dokumentu, jehož tvorba bude opět motivovat hledání a stanovení základních směrů a 

projektů pro sociálně ekonomický rozvoj zájmového území. Na přípravě územního plánování byly 

zainteresovány ostatní organizace působící v území a významně se spolupodílelo „Sdružení obcí v 

česko - bavorském příhraničním prostoru Domažlicko“ zkráceně Svazek Domažlicko, manažer 

Svazku a také starostové jeho členských obcí. 

 

1.3 Cíle zpracování dokumentu 
 

Nová strategie je koncipována jako dokument, který má za úkol formulovat nové klíčové problémy 

obcí a ve vzájemné shodě jasně vytýčit a definovat globální a strategické cíle, rozvojové priority 

jako celku včetně opatření k jejich dosažení. K naplňování stanovených cílů slouží projektové 

záměry, pro potřeby tohoto dokumenty shrnuté do zastřešujících okruhů, které jsou takto v souladu 

s novou strategii rozvoje a jsou rovněž podkladem a podpůrným nástrojem pro zdůvodňování 

potřeb finančních dotací ze státních zdrojů, operačních programů a strukturálních fondů EU. 

Materiál je zpracován pro programové období EU 2014 – 2020 s dlouhodobými prioritami. Při 

zpracování a prezentaci byl ve shodě s „programovými principy EU“ kladen důraz na konsensus 

samosprávy, státní správy, podnikatelského sektoru a veřejnosti. Cílem je proto vytvořit základní 

koncepci pro udržitelný přeshraniční rozvoj od roku 2014 a přitom napomoci zohlednit potřeby 

území k navrhovaným opatření EU. Ve středu zájmu přitom stojí průzkum a vytvoření koncepce 

rozšířené spolupráce Akčního spolku Čerchov („Struktura územního plánování 2014“) se zapojením 

potenciálních nových spolupracujících partnerů.  

 

 

 



1.4  O projektu Struktura územního plánování 2014 
 

Akční spolek Čerchov z velké části v letech 2006 – 2011 zrealizoval koncept přeshraničního 

rozvoje z roku 2005 a dále potřeboval nový koncepční podklad pro přeshraniční spolupráci v novém 

programovém období EU od roku 2014. Z dosavadní činnosti vyplývají zřejmé úkoly do budoucna: 

jak rozšíření spolupracujícího prostoru, tak i přezkoumání aktuálnosti témat kooperace. Nový 

strategický směr musí zohledňovat změněné rámcové podmínky na úrovni EU a má umožnit 

udržitelný rozvoj bavorsko-českého regionu od roku 2014.  

 

Stávající spolupráce: 

 

 
Pro programové období EU 2014 - 2020 budou stanoveny jiné rámcové podmínky a výsledkem 

bude nové strategické zaměření strukturálních fondů. Již nyní lze definovat nové skutečnosti, které 

hluboce ovlivní i regionální rozvoj na území Akčního spolku, a které je třeba zohlednit 

v regionálních rozvojových strategiích. 

 
Na základě zjištěných navrhovaných inovačních opatření se pro průzkum a stanovení témat 

přeshraniční spolupráce stanovily tyto tři tematické bloky: 

 

1 Restrukturalizace na udržitelný cestovní ruch 

2 Rozvoj přeshraničního prostoru a péče o životní prostředí 

3 Využívání obnovitelných zdrojů energie a kvalifikace + přeshraniční pracovní trh  

 

 



Cílem toho projektu je proto nalézt shodu a nastavit vymezené území pro daný okruh opatření, 

nicméně při provádění situační analýzy na daná témata, sběru projektových záměrů, určení SWOT 

analýzy území a provádění průzkumu mezi starosty a vedením měst a obcí na české straně byly 

zjištěny často odlišné potřeby a priority než jsou navrhovaná inovační opatření EU.   

 

1.5 Metodika zpracování dokumentu 

Postup zpracování vycházel z osvědčené metodologie zahrnující zpracování situační analýzy území, 

následně analýzy slabých a silných stránek, příležitostí a ohrožení (SWOT analýzy). Pro definování 

strategických cílů a oblastí vč. formulace jejich opatření posloužil sběr projektových záměrů od 

jednotlivých starostů a zastupitelstev měst a obcí  a dále diskuze na společných mezinárodních 

konferencích a koordinačních schůzkách. Strategie je zaměřena na definici krátkodobých, 

střednědobých a dlouhodobých cílů a směrů a rovněž se soustřeďuje i na určení způsobu 

implementace; tj. odpovídá na otázku jak organizačně, technicky a finančně zajistit realizaci 

konkrétních výstupů – projektů. (viz kapitola 4 a 5) 

Shrnutí: Dokument se skládá ze čtyř nových hlavních částí. Analytická část (kapitola 2) obsahuje 

souhrnnou aktualizovanou situační analýzu. Kapitola 3 obsahuje SWOT analýzu sledovaného 

území v určení silných a slabých stránek, příležitostí a rizik. Čtvrtá kapitola dokumentu je 

zpracována jinak než u ostatních běžných strategií, neboť se zabývá shromážděnými projektovými 

záměry měst a obcí. Výsledkem bylo určení okruhů potřeb a priorit v daném území. Pátá kapitola 

pomáhá nalézt shodu s plánovanými inovačními opatřeními EU a je již řešena jako návrhová, 

strategická s podrobným definováním strategických cílů a slouží k zohlednění a přezkoumání 

navrhovaných témat.   

Pro důslednou analýzu daného území je situační analýza členěna do následujících kapitol: 

1.        Sociální infrastruktura a vzdělávání 

 Školství 

Zdravotnictví 

Sociální péče 
 

2.     Technická infrastruktura 

Vodní hospodářství 

Využití alternativních zdrojů energie 
 

3.        Ekonomická základna, její vývoj, trh práce, nabídka pracovních sil a nabídka 

 volných pracovních míst 

 Trh práce  

 Nabídka pracovních sil 

 Nabídka volných pracovních míst 
 

4.        Cestovní ruch  

 Infrastruktura cestovního ruchu 

- Ubytovací zařízení 

- Stravovací zařízení 

 Sportovní vybavenost    

 Informační systém 

 Kulturně historické předpoklady 

 Střediska cestovního ruchu a rekreace 



5.        Životní prostředí 

 Ochrana přírody a krajiny 

 Ochrana ovzduší 

 Ochrana vod 

 Ochrana půd   

 Investice a neinvestiční náklady na ochranu životního prostředí v Plzeňském kraji 

 

SWOT analýza (analýza slabých, silných stránek, příležitostí a ohrožení) představuje nástroj k 

hodnocení území a aktivit v něm probíhajících, stanovení rozvojových trendů, stanovení mise, 

následné vize a určení prioritních oblastí.  

Další proces tvorby spočíval ve sběru a shromažďování projektových záměrů v podobě 

projektových listů.  

Strategická (návrhová) část by měla na základě poznatků SWOT analýzy a sběru projektových 

záměrů nalézt shodu s inovačními opatřeními EU a dále určit strategické cíle daného území 

v jednotlivých prioritních oblastech dalšího rozvoje a v neposlední řadě by měla pomoci připravit a 

formovat prostředí pro budoucí společnou spolupráci a udržitelný rozvoj území.  

Dokument může být průběžně aktualizován a doplňován formou číslovaných dodatků – 

aktualizované verze jsou k dispozici na informačním středisku v Klenčí pod Čerchovem 

(www.chodskaliga.cz) 

1.6 Vymezení působnosti Akčního spolku Čerchov 

Akční spolek Čerchov sdružuje k 31. 12. 2013 13 českých a 6 bavorských obcí a svou činnost 

zahájil v roce 2003. Předsedajícím členem spolku je město Waldmünchen, resp. starosta města a 

základní vizí spolku je rozvoj regionu v širším územním kontextu. 

 

V rámci projektu Akční spolek Čerchov – Struktura územního plánování se přirozeným způsobem 

prohloubila spolupráce mezi územními subjekty, které dosud v Akčním spolku Čerchov sdružené 

nejsou, sledují však stejné či podobné cíle a územně se spolupráce logicky nabízí. Na straně 

českého projektového partnera je to město Domažlice a v návaznosti pak svazek obcí Domažlicko 

(resp. bývalý okres Domažlice) a na straně bavorského projektového partnera je to město Furth im 

Wald, resp. pro potřeby cestovního ruchu rekreační oblast Furth im Waldm/Hohenbogenwinkel.  

Svazek Domažlicko – informace viz  http://www.svazekdomazlicko.cz/ 

Vzhledem k plánovanému sloučení je třeba akceptovat důležitý fakt při zpracování tohoto 

koncepčního materiálu, kdy v mnoha případech je v analytické i návrhové části charakterizováno 

území za celý domažlický okres. 

 

 

http://www.svazekdomazlicko.cz/


2. Situační analýza 

2.1 Sociální infrastruktura a vzdělávání 

Sociální infrastruktura je tvořena souborem občanských zařízení poskytující služby v širším pojetí 

tohoto slova všem obyvatelům a návštěvníkům. Vytváří tedy materiální podmínky pro široký okruh 

činností. 

 

2.1.1 Školství 

V provozu 37 mateřských škol, 28 základních škol, 1 gymnázium, 3 střední průmyslové školy, 3 

střední odborná učiliště a 1 vyšší odborná škola. Data jsou platná k 30. 12. 2011 ze zdrojů Českého 

statistického úřadu. 

 

  Údaje v celém Plzeňském kraji: 

Druh školy Počet škol Počet tříd Počet žáků 

Mateřské školy 260 760 17 817 

Základní školy 222 2223 42 078 

Gymnázia 14 227 6330 

Odborné vzdělání  50 802 17 961 

Nástavbová studia 25 49 2524 

Vyšší odborná škola 5 52 1572 

 

Zdroj: © Český statistický úřad, 2012 

 

 



 Údaje za bývalý okres Domažlice: 

Druh školy Počet škol Počet tříd Počet žáků 

Mateřské školy 37 89 2023 

Základní školy 28 261 4988 

Gymnázia 1 18 508 

Odborné vzdělání  6 92 1583 

Nástavbová studia 2 - 299 

Vyšší odborná škola 1 3 179 

 

Zdroj: © Český statistický úřad, 2012 

Zvýše uvedené tabulky vyplývá, že mateřských a základních škol je dostatek. Za pozornost proto 

stojí střední školy, které jsou důležité pro budoucí profese.  

Kapacita základních škol představuje cca 8900 míst a z toho vyplývá, že střední školy v rámci 

okresu vykrývají zhruba 30 % žáků z ročníku ukončujícího základní vzdělání. Je známo, že část 

středoškoláků dojíždí na studia především technických oborů do Plzně a do Klatov. Přesto by se 

měla kapacita středních škol v okrese Domažlice zvětšit a nabídka studijních oborů by se měla více 

zaměřit na potřeby trhu práce. 

 

Nejvýznamnější veřejné a soukromé školy: 

 Vyšší odborná škola, Obchodní akademie a Střední zdravotnická škola  

Erbenova 184, Týnské Předměstí, 344 01 Domažlice 1 

Veřejná škola, Plzeňský kraj 

 Gymnázium J.Š.Baara, Domažlice, Pivovarská 323 

Pivovarská 323, Týnské Předměstí, 344 01 Domažlice 1 

Veřejná škola, Plzeňský kraj 

 

 

http://www.stredniskoly.cz/skola/600008932.html
http://www.stredniskoly.cz/skola/600008908.html


 Soukromá střední odborná škola a Gymnázium Bean s.r.o. 

Trnkova 125, 345 61 Staňkov 

Soukromá škola, Plzeňský kraj 

 Střední odborné učiliště, Domažlice, Prokopa Velikého 640 

Prokopa Velikého 640, Týnské Předměstí, 344 01 Domažlice 1 

Veřejná škola, Plzeňský kraj 

 Základní škola a Odborná škola, Horšovský Týn, Nádražní 89 

Nádražní 89, Velké Předměstí, 346 01 Horšovský Týn 

Veřejná škola, Plzeňský kraj 

 Výchovný ústav, dětský domov se školou, základní škola, střední škola a školní 

jídelna, Hostouň, Chodské náměstí 131 

Hostouň, Chodské náměstí 131 

Veřejná škola, Plzeňský kraj 

 Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Horšovský Týn, Littrowa 122 

Jana Littrowa 122, Velké Předměstí, 346 01 Horšovský Týn 

Veřejná škola, Plzeňský kraj 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.stredniskoly.cz/skola/600008924.html
http://www.stredniskoly.cz/skola/600008941.html
http://www.stredniskoly.cz/skola/600022765.html
http://www.stredniskoly.cz/skola/600028429.html
http://www.stredniskoly.cz/skola/600028429.html
http://www.stredniskoly.cz/skola/600170454.html


2.1.2 Zdravotnictví 

Jediná nemocnice v okrese je v Domažlicích. Domažlická nemocnice zahájila svůj provoz 1. ledna 

2006. Stavěna byla v letech 2002 - 2005. Je jedinou lůžkovou kapacitou okresu s 207 lůžky. 

Součástí areálu je parkoviště a heliport.   

Zdravotnické ambulantní služby jsou zajišťovány v Domažlicích a Horšovském Týně. Zdravotnická 

střediska s pravidelným provozem fungují v Holýšově, Hostouni, Klenčí pod Čerchovem, 

Domažlicích a Poběžovicích. V ostatních sídlech jsou maximálně občasné poradenské služby, 

zvláště pediatrické. 

Následující data jsou platná k 30. 12. 2011 ze zdrojů Českého statistického úřadu. 

a) Lékaři a zdravotní pracovníci: 

Kraj, okres Lékaři 

celkem 

z toho lékařiv 

nestátních 

zařízeních 

Lékaři na      

1 000 

obyvatel 

Obyvatelé  

na 1 lékaře 

Zdravotničtí 

pracovníci 

nelékaři 

s odbornou 

způsobilostí 

Plzeňský kraj  2 576  1 820  4,5  222  6 204  

okres Domažlice 147  146  2,4  411  339  

Zdroj: © Český statistický úřad, 2012 

 

b) Zdravotnická zařízení: 
 

Kraj, okres Nemocnice 

Ostatní 

samostatná 

zdravotnická 

zařízení 

Odborné 

léčebné 

ústavy
 
 

z toho léčebny 

pro 

dlouhodobě 

nemocné 

Lékárny 

(vč. 

odloučených 

pracovišť) 

Plzeňský kraj 11 211 6 2 149 

okres Domažlice 1 30 - - 18 

Zdroj: © Český statistický úřad, 2012 

 

c) Samostatné ordinace lékařů: 
 

 Kraj, okres 
praktických  

pro dospělé 

praktických 

pro děti a 

dorost 

stomatologů gynekologů specialistů 

Plzeňský kraj 230 103 318 67 378 

okres Domažlice 23 11 28 5 30 

Zdroj: © Český statistický úřad, 2012 

 

 



2.1.3 Sociální péče 

Osobám v nepříznivé sociální situaci, která je chápána jako oslabení nebo ztráta schopnosti z 

důvodu věku, nepříhodného zdravotního stavu, pro krizovou sociální situaci, životní návyky a 

způsob života vedoucí ke konfliktu se společností, sociálně znevýhodňující prostředí, ohrožení práv 

a zájmů trestnou činností jiné fyzické osoby nebo z jiných závažných důvodů řešit vzniklou situaci 

tak, aby toto řešení podporovalo sociální začlenění a ochranu před sociálním vyloučením, je 

poskytována pomoc a podpora prostřednictvím sociálních služeb a sociálních dávek. 

 

Sociální služby jsou zajišťované organizacemi zřizovanými městy, neziskovými organizacemi či 

církevními organizacemi. Na řešeném území existuje širší síť sociálních služeb. Lidé však využívají 

i služby z okolních regionů, zejména s vazbou na Plzeň. Pomoc a podporu však osoby v nepříznivé 

sociální situaci hledají a získávají i v rámci rodinné či sousedské pomoci, ty ale lze jen velmi 

obtížně zmapovat. 

Domy s pečovatelskou službou jsou v provozu v Bělé nad Radbůzou, Hostouni, Holýšově, Klenčí 

pod Čerchovem, Poběžovicích, Domažlicích a také v Horšovském Týně. Nejčastějšími službami, 

které pečovatelská služba zajišťuje, jsou: dovoz obědů, nákupů, různé pochůzky, doprovod na 

vyšetření k lékaři, úklid v bytech klientů, praní prádla a další činnosti. 

Nová budova domu pro seniory (domov důchodců) v Domažlicích je pro 70 seniorů - budova byla 

přistavěna k současnému městskému penzionu pro 40 klientů. Vznikl tak komplex pro celkem 110 

lidí. V tomto okrese je v domovech pro seniory kritický nedostatek míst, proto se za pomoci 

dotačního titulu postavil další domov.  

 

V blízkosti Domažlic je Domov seniorů ve Kdyni, který poskytuje dlouhodobé pobytové služby pro 

99 obyvatel. Pokoje jsou na dvou podlažích. Domov důchodců je v provozu také v Černovicích. 

Z následující tabulky je patrné, že nedostatkem volných kapacit v domech pro seniory netrpí pouze 

okres Domažlice, ale celý Plzeňský kraj a Česká republika.  

Zařízení sociálních služeb a domy s pečovatelskou službou. Data zde uvedená jsou platná 

k 31. 12. 2011 

 

 

 

Okres 

Zařízení 

sociálních 

služeb 

celkem  

Místa v 

zařízeních 

sociálních 

služeb 

celkem  

z toho  

Domovy pro 

seniory 

Domovy pro 

osoby se 

zdravotním 

postižením 

Azylové domy 

zařízení místa zařízení místa zařízení místa 

Domažlice 11 484 4 438 - - 2 36 

 

Zdroj: © Český statistický úřad, 2013 

 

 



Sociální služby poskytované ve vybraných zařízeních. Data zde uvedená jsou platná k 31. 

12. 2011 

 

Domovy  

pro 

seniory 

Denní  

stacionáře 

Týdenní 

stacionáře 

Domovy 

pro osoby se 

zdravotním 

postižením 

Domy  

s 

pečovatelskou  

službou 

Sociální 

služby  

v ostatních 

zařízeních 

  Zařízení 

Plzeňský kraj  21 11 1 12 87 90 

Domažlice 4 1 - - 10 6 

  Místa 

Plzeňský kraj  1 789 124 i.d. 1 131 2 375 1 101 

Domažlice 438 i.d. - - 202 44 

Zdroj: © Český statistický úřad, 2013 (i.d. – nezjištěno) 

 

 

 
Města Domažlice, Kdyně a Horšovský Týn se podílí na projektu Komunitního plánování sociálních 

služeb na Domažlicku. V rámci tohoto projektu došlo ke zmapování situace v oblasti sociálních 

služeb na Domažlicku, ke zjišťování potřeb uživatelů sociálních služeb a zjišťování názorů široké 

veřejnosti na sociální problematiku v regionu, tak  aby mohli poskytovatelé, uživatelé, zástupci a 

zaměstnanci obcí a měst pracovat na  komunitním plánu. Na základě těchto zjištění byl vytvořen 

realizační plán dalšího rozvoje sociálních služeb v regionu – ať již v oblasti seniorů, osob zdravotně 

postižených či dalších osob ohrožených sociálním vyloučením. 

Azylový domov pro matky s dětmi v Havlovicích. Domov pomáhá matkám s dětmi, které nejsou 

schopny sami řešit svou životní situaci. Prioritní je umístění těhotných žen, ochrana nenarozeného 

života. Domov nabízí azylového ubytování, psychické podpory, pomoc v péči o dítě, pomoc při 

vedení domácnosti a finančním hospodaření. Další služby: výchovné, vzdělávací a aktivační služby, 

pomoc při prosazování práv a zájmů, zprostředkování kontaktu se společenským prostředím, 

poskytování informací. 

Balance ve Staňkově. Poskytuje pomoc obětem domácího násilí a informuje o možnostech řešení 

tíživé životní situace. 

 

Dětský domov ve Staňkově a v Nové vsi u Horšovského Týna: poskytují domov pro děti a mládež. 

 

Centrum pro zdravotně postižené Plzeňského kraje - pobočka Domažlice. Bezplatná poradna pro 

zdravotně postižené, půjčovna kompenzačních pomůcek, bezbariérová PC učebna, odborná 

konzultace bezbariérového bydlení. 

K. J. K. Bohemia o. s. sdružení pro život - pomoc osamělým seniorům při řešení nečekaných 

krizových životních situací, odborné služby z oblasti zdravotní, sociální a duchovenské péče, 

poradenské služby, dovoz obědů, zajištění a doprava nákupů, osobní vztah s klientem, 

předčitatelské a komunikační služby, donáška a zapůjčení literatury, knih, e knih,MP3, kurz práce 

s počítačem a internetem, trénování paměti aj. 

 

Přehled dalších místních poskytovatelů a poskytovaných sociálních služeb a jejich působnost 

Asociace rodičů a přátel zdravotně postižených dětí v ČR, Klub Pavučinka 



Centrum sociálních služeb Domažlice, p.o. 

Člověk v tísni, o.p.s.  

Diakonie ČCE – středisko západní Čechy 

Diecézní charita Plzeň 

Domácí péče Domažlice, s.r.o.  

MCT CZ o. s.  

Městské centrum sociálně rehabilitačních služeb – Domažlice 

Domov pro seniory, Černovice 

Network East-West Domažlice 

Sjednocená organizace nevidomých a slabozrakých ČR, oblastní odbočka Domažlice 

Svaz neslyšících a nedoslýchavých v ČR – Poradenské centrum Domažlice 

Svaz postižených civilizačními chorobami v ČR, okresní organizace Domažlice 

Svaz tělesně postižených v ČR, o.s. - okresní organizace Domažlice 

 

Zaměření poskytovatelů sociálních služeb dle cílových skupin uživatelů 

 

Zaměření poskytovatelů sociálních služeb dle cílových skupin vychází z typologie Ministerstva 

práce a sociálních věcí ČR určené pro registraci sociálních služeb. 

V řešeném území poskytovaných sociálních služeb jsou pokryty všechny cílové skupiny. Dle 

výsledků sběru dat se nejvíce místních poskytovatelů věnuje cílové skupině senioři, rodiny s 

dítětem/dětmi a osoby s tělesným a zdravotním postižením. Nicméně hojně jsou rovněž 

zabezpečeny osoby ohrožené sociálním vyloučením a osoby s dalšími druhy postižení. Na seniory, 

osoby s různými druhy postižení a rodiny s dětmi se zaměřuje pečovatelská služba měst Bělá nad 

Radbuzou, Hostouň, Poběžovice a městyse Klenčí pod Čerchovem. Kromě poskytovatelů s místní 

působností se osobám s postižením a rodinám s dětmi věnují i všichni výše zmínění poskytovatelé 

rané péče s nadregionální působností. Seniorům se také věnuje Centrum sociálních služeb 

Domažlice, Domácí péče Domažlice a Městské centrum sociálně rehabilitačních služeb – domov 

pro seniory. Cílové skupině osob s různými druhy postižení se věnuje Centrum pro zdravotně 

postižené Plzeňského kraje, Centrum sociálních služeb Domažlice, Diecézní charita Plzeň, Domácí 

péče Domažlice, město Hostouň, město Poběžovice, Městské centrum sociálně rehabilitačních 

služeb, Městys Klenčí pod Čerchovem a Svaz neslyšících a nedoslýchavých v ČR. 

Osoby ohrožené sociálním vyloučením se mohou obrátit na organizaci Člověk v tísni, Network 

East-West a Diecézní charitu Plzeň. Všechny cílové skupiny mohou rovněž využít služeb 

neregistrovaných poskytovatelů a nadregionálních poskytovatelů sídlících mimo řešené území. 

 

 

Popis aktuální sociální situace 
 

Řešené území je součástí správního obvodu obce s rozšířenou působností Domažlice, jež leží v 

jihozápadní části Plzeňského kraje při hranici se Spolkovou republikou Německo. Sousedí s dalšími 

čtyřmi správními obvody Plzeňského kraje – Tachov, Horšovský Týn, Přeštice a Klatovy. 

 

V současné době jsou v řešeném území nejpočetnější skupinou třicátníci až čtyřicátníci (silné 

ročníky 70. a 80. let minulého století), kteří se v budoucnu budou podílet na početném podílu 

seniorů, následovaní osobami ve věku 55 až 59 let na Domažlicku a skupinou osob ve věku 60 až 

64 let na Poběžovicku. Kvůli velmi nízkému počtu mladých lidí se tak výrazně sníží počet osob v 

produktivním věku, což přinese podstatné nároky na ekonomicky aktivní obyvatelstvo. 

 



Rostoucí kvalita zdravotnické péče a zlepšující se životní styl jsou hlavními důvody prodlužování 

střední délky života. Střední délka života narozených žen na Domažlicku je 79,9 let, narozených 

mužů pak 73,4 let. Muži se obecně dožívají nižšího věku než ženy. 

 

Prognóza vývoje počtu obyvatel Plzeňského kraje zpracovaná do roku 2030 (součást kapitoly 

„Demografie“ v rámci přeshraniční verze dokumentu) předpokládá stárnutí populace a výrazné 

zvyšování indexu stáří. Domažlicko má v současné době přibližně vyrovnaný podíl obyvatel do 15 

let ve srovnání s podílem obyvatel ve věku 65 a více let. Do roku 2030 by zde mělo dojít k poklesu 

dětské složky, která bude představovat v průměru jen 60–66 obyvatel na 100 občanů v seniorském 

věku (13,8 % obyvatelstva v roce 2030), což bude o třetinu méně než podíl seniorů (22,1 %). Podíl 

obyvatel v produktivním věku se do roku 2030 pravděpodobně sníží o 1 %. 

 

Anketa mezi širokou veřejností o zjištění potřebv sociální oblasti, 2011 

 

Anketa mezi širokou veřejností měla za cíl zjistit potřeby široké veřejnosti na území působnosti 

obecních úřadů Domažlice a Poběžovice v oblasti sociálních služeb. Předmětem šetření byly názory 

veřejnosti na: 

 

- nejtíživější problémové okruhy v soc. oblasti na území působnosti obecních úřadů   

   Domažlice a Poběžovice, 

- informovanost a využití sociálních služeb na daném území, 

- žádoucí zaměření sociální politiky regionu. 

 

Celkem bylo získáno a analyzováno 333 vyplněných anketních lístků. Nejvíce anketních lístků bylo 

od respondentů z Domažlic (282, tj. 87,6 %), z ostatních obcí bylo nejvíce lístků získáno v 

Poběžovicích (9, tj. 2,7 %), Draženově, Klenčí pod Čerchovem a Zahořanech (po 3, tj. 2,7 %), resp. 

v ostatních obcích (Havlovice, Koloveč, Mrákov; 6, tj. 2,7 %). V dalších obcích se vyjádřili dva a 

méně respondenti. Sběr dat probíhal od 1. do 31. října 2011. 

 

 

 

Z dat získaných anketním šetřením lze vyvodit tyto závěry: 

 

Tři oblasti sociálních služeb, které veřejnost na území POÚ Domažlice a Poběžovice považuje za 

nejdůležitější a měla by se jim věnovat v rámci sociální politiky regionu pozornost, jsou: 

- problémy nepřizpůsobivých osob 

- problémy rodin s dětmi 

- problémy osob se zdravotním postižením 

 

Problémy osob závislých na drogách a problémy seniorů by měly být přednostně řešeny dle pětiny 

respondentů. 

 

- Mezi respondenty je 30 % uživatelů služeb. 

- Co se týče znalosti a orientace v sociálních službách, lidé, kteří jsou uživateli sociálních služeb, se 

většinou v sociálních službách dobře orientují, přinejmenším v těch, které sami využívají, anebo 

vědí, kde informace hledat. 

- Na veřejně poskytované služby se respondenti ve většině spoléhají v případech, kdy nemůže jejich 

obtíže řešit rodina. Respondenti uvedli i důvěru v lékaře, jenž je uváděn ve zhruba třetině případů 

jako vhodný partner pro řešení problémů. 

- Anketu vyplňovali nejčastěji občané do 50 let, kteří tvoří více jak polovinu všech respondentů. 



2.2 Technická infrastruktura 
 

S negativními důsledky poválečného vývoje se v současnosti potýkají všechny  obce v příhraničí. 

Na první pohled nejviditelnější je zejména zanedbaný stav, nevyužitá část domů a nedostatečná 

technická infrastruktura. Rekonstrukce dosluhujících částí a rozšíření veřejného vodovodu spolu 

s rekonstrukcí částí kanalizačního řadu a dobudováním, modernizací a rozšíření ČOV by 

v budoucnu mělo představovat jednu z priorit investičních akcí. Z hlediska vytváření podmínek pro 

trvale udržitelný rozvoj je důležitá právě celková obnova technické infrastruktury, občanské 

vybavenosti, ale i tradičního kulturního a společenského života v jednotlivých obcích. Tyto potřeby 

většinou nebude možné řešit formou přeshraniční spolupráce, nosnými dotačními programy EU, 

které pomohou tyto problémy odstranit, by dle stavu k 31. 12. 2013 měly být především tyto: 

 

- Operační program Životní prostředí (prioritní osa 3 – odpady a materiálové toky, 

ekologické zátěže a rizika) 

- Operační program zaměstnanost (prostřednictvím Místní akční skupiny) 

- Program rozvoje venkova 

- Státní zemědělský intervenční fond 

- Integrovaný regionální operační program IROP NUTS II (plánován od r. 2014) 

 

2.2.1 Vodní hospodářství 

 
 

Území okresu je hydrogeologicky na podzemní vodu chudší, významnější zdroje jsou zejména v 

kvartérních pokryvech povodí Radbuzy – studny u Horšovského Týna, Holýšova aj. Povrchové 

zdroje jsou vlivem malých povodí velmi omezené. Z hlediska vodních zdrojů je nejvýznamnější 

hydrologická síť vodních toků, zejména řeky Radbuzy a jejich pravostranných přítoků (Zubřina, 

Trhanovský – Černý potok). Úpravu odtokových poměrů výstavbou rybničních nádrží je nutno 

realizovat na menších tocích v rámci jejich celkové revitalizace. Protipovodňová opatření je nutné 

řešit zejména v Domažlicích, Staňkově a Horšovském Týně. V podzemních vodách se plošně 

vyskytuje mangan, zvýšený je obsah železa. V severozápadní části okresu se ve vodě vyskytuje 

radioaktivita.  Tyto vlastnosti jsou však v rámci norem, nepředstavují žádné nebezpečí a nevyžadují 

proto žádná preventivní či nápravná opatření. 

  

Většina vody do  lokálních vodovodů je dodávána z přehradní nádrže Nýrsko na Úhlavě 

skupinovým vodovodem Nýrsko – Domažlice – Holýšov. Kapacita nádrže není v současné době 

zcela využívaná, což přináší provozovatelům i závažné technické problémy. 

 

Zásobování pitnou vodou se bude i nadále opírat o oblastní vodovod z nádrže Nýrsko, na který se 

napojí další obce s nevyhovující kvalitou vody. Spotřeba vody však prakticky nebude stoupat. Cena 

vody bude i v příštích letech ovlivňovat rozsah zásobování z místních, levných podzemních zdrojů. 

Problém představuje technický stav vodovodů a kanalizací, který je ve většině obcí za hranicí 

životnosti. 

 

Veřejné vodovody v okrese provozují zejména tři organizace: Chodské vodárny a kanalizace, 

Vodovody a kanalizace města Kdyně a Praves s.r.o.  



 

Kanalizační systémy ukončené čistírnou odpadních vod (ČOV) jsou vybudovány v 50% obcí. Vedle 

měst jsou čistírnami vybaveny i některé větší obce. Kanalizace jsou u nových lokalit navrhovány 

vesměs splaškové, všude je nutno rozšířit stokové sítě. Čistírny odpadních vod jsou prioritní u měst 

na Radbuze a v povodí Zubřiny. V období 2007 – 2013 bylo nutno realizovat výstavbu ČOV u 

všech měst nad 500 obyvatel, to se z části podařilo. Kanalizace a ČOV je navrhována i v menších 

lokalitách s ohledem na recipient, PHO odběrů pitné vody apod. Významnou investicí v oblasti 

likvidace odpadních vod byl v minulých letech společný projekt čištění odpadních vod obcí Klenčí 

pod Čerchovem, Postřekov, Díly, Chodov, Trhanov a Nový Kramolín. Města Poběžovice, Bělá nad 

Radbuzou, Horšovský Týn a Holýšov jsou členy Mikroregionu Radbuza, který získal dotaci zhruba 

550 milionů korun z evropského Fondu soudržnosti na projekt Čistá Radbuza. Dotace byla na 

stavby kanalizací a revitalizace čistíren odpadních vod. Celkové náklady projektu jsou zhruba 770 

milionů korun. Akce byla dokončena v roce 2009. Město Domažlice je zapojeno do dobrovolného 

svazku obcí „Povodí Berounky“ za účelem přípravy a realizace skupinového projektu “Čistá 

Berounka“. Cílem tohoto projektu bylo vyřešení problematiky čištění městských odpadních vod s 

termínem nejpozději do konce roku 2011. Předmětem projektu byla realizace rekonstrukce a 

doplnění kanalizačních rozvodů dle generelu kanalizace v Domažlicích a rekonstrukce ČOV.  

Optimální řešení vodního hospodářství obcí je zpracováno v rámci Plánu rozvoje vodovodů a 

kanalizací Plzeňského kraje.  

 

2.2.2 Využití alternativních zdrojů energie 

Investice a neinvestiční náklady na ochranu životního prostředí v Plzeňském kraji 

Uvedené údaje jsou v tis. Kč, běžné ceny.  

  2008 2009 2010 2011 

  Investice  

Celkem 1 370 602  2 170 883  1 228 991  1 204 063 

v tom:        

ochrana ovzduší a 

klimatu 366 874  1 145 154  560 016  

 

116 445 

nakládání s 

odpadními vodami 799 357  550 497  317 731  

 

790 726 

nakládání s odpady 147 745  188 632  168 174  243 967 

ostatní 56 626  286 600  183 070  52 945 

Zdroj: © Český statistický úřad, 2013 

 
Ze statistiky vyplývá, že prioritou Plzeňského kraje je v oblasti ochrany životního prostředí řešení 

odpadového hospodářství. V programovém období 2014-2020 budou v rámci prioritní osy 3 OPŽP 

„Odpady a materiálové toky, ekologické zátěže a rizika“ podporovány následující typy projektů: 

- technologie pro prevenci vzniku odpadů 

- technologie k přípravě pro recyklaci (opětovné použití) 

- osvěta a vzdělávání 

- výstavba a modernizace zařízení pro sběr, třídění a úpravu odpadů 

- výstavba a modernizace zařízení pro materiálové využití odpadů 



- výstavba a modernizace zařízení pro nakládání s nebezpečnými a zdravotnickými  odpady 

- odstraňování nepovolených skládek 

- rekultivace starých skládek 

 

  2008 2009 2010 2011 

  Neinvestiční náklady  

Celkem 2 009 407  1 932 696  2 206 239  2 495 018 

v tom:        

ochrana ovzduší a 

klimatu 58 046  67 463  82 971  

 

93 315 

nakládání s 

odpadními vodami 463 685  491 149  515 081  

 

584 841 

nakládání s odpady 1 440 173  1 324 706  1 559 861  1 773 902 

ostatní 47 503  49 378  48 326  42 960 

Zdroj: © Český statistický úřad, 2013 

 

 
Pro území okresu Domažlice je typické, že všechny důležité energie je třeba dopravovat 

prostřednictvím regionálních či nadregionálních systémů. Snadno dostupný a významný potenciální 

zdroj energie v území tvoří biomasa, zejména dřevní hmota (palivové dříví, dřevní odpad z větví – 

štěpka, piliny, kůra), případně pěstované zemědělské plodiny pro energetické účely (rychlerostoucí 

s velkou výhřevností), či rostlinné zbytky z pěstování obilovin a řepky (sláma). Oblastní skládky 

TKO v Lazcích a Libkově je vhodné využívat jako zdroj materiálu pro bioplynové stanice. O výrobu 

bioplynu v bioplynových stanicích je zájem v podnikatelském sektoru a z hlediska kapacity regionu 

je na domažlickém okrese bioplynových stanic dostatek. Solární energie je využívána pouze lokálně 

v omezeném množství, provozovateli jsou většinou rovněž soukromé subjekty. Využití větrné 

energie je možné v oblastech s celoročním průměrem rychlosti větru vyšší než 4 m/s, tedy v 

územích nad 700 m n.m. Využití větrných elektráren je tedy lokálně velmi omezené, tyto elektrárny 

slouží často k zásobování jednoho nebo několika objektů, ty se však neobejdou bez záložního 

připojení na síť. Využití vodní energie v malých vodních elektrárnách je na Domažlicku zatím málo 

využito a nabízí určitý potenciál. 

 

 

 

 

 



2.3 Ekonomická základna, její vývoj, trh 

práce, nabídka pracovních sil a nabídka 

volných pracovních míst 

Řešené území Domažlicka je průmyslově-zemědělské. Průmyslové podniky jsou soustředěny 

hlavně v Domažlicích, v Klenčí pod Čerchovem, dále v Holýšově či v Horšovském Týně. Jedním z 

nesporných negativ území je nízký stupeň finální produkce. Většina zaměstnavatelských subjektů je 

odkázána na kooperace s výrobci v SRN. S rozvojem průmyslových zón v Domažlicích a v 

Poběžovicích lze ve výhledu předpokládat rozvoj poboček zahraničních firem, který by měl vytvořit 

větší počet pracovních míst. 

 

Hlavním centrem řešeného území jsou Domažlice, které mají výhodnou geografickou a dopravní 

polohu. Domažlice jakožto bývalé okresní město ovlivňují nejen celé řešené území, ale prakticky 

také celý bývalý okres Domažlice. Domažlicko je poměrně kompaktní území. Z hlediska vnitřních 

vazeb jsou v rámci řešeného území nejintenzivnější pracovní a obslužné vazby na město Domažlice, 

z pohledu vnějších vazeb na Plzeň, centrum vyššího řádu. 

 

 

2.3.1 Trh práce  

 
 

Zaměstnanost je významných činitelem v sociální oblasti. Skutečnost, zda lidé pracují, má přímý 

vliv na jejich sociální situaci a tím i na míru jejich závislosti na pomoci z veřejných zdrojů. Trh 

práce a míra nezaměstnanosti řešeného území jsou ovlivněny stabilitou podnikatelského prostředí, 

sousedstvím se SRN (vznik nových firem v řešeném území, denní dojíždění za prací do SRN), 

rozvojem infrastruktury, dobrou dopravní dostupností, kvalifikační strukturou obyvatelstva, 

rozvojem obytných zón a ochotou obyvatel dojíždět za prací. 

 

Poptávku po práci lze z pohledu úřadu práce hodnotit počtem volných pracovních míst (VPM), 

ovšem vzhledem k tomu, že část poptávky úřad práce neeviduje, není tento ukazatel zcela 

vypovídající. V poslední době došlo k nárůstu VPM a poklesu počtu uchazečů na jedno volné 

pracovní místo na Domažlicku (mikroregion s rozvinutým průmyslem) a k mírnému poklesu VPM 

a nárůstu počtu uchazečů na jedno volné pracovní místo na Poběžovicku. Složitější situace na 

Poběžovicku je zapříčiněna špatnou dopravní 

obslužností pro průmyslové a zpracovatelské firmy podnikající v tomto regionu, který je spíše 

zaměřen na zemědělskou a lesní výrobu. V řešeném území bylo v roce 2012 k dispozici 248 VPM a 

celkově na jedno VPM připadlo 10,5 uchazečů. Špatná je situace v oblasti evidovaných VPM 

vhodných pro osoby se zdravotním postižením a absolventy. V okresu Domažlice byla v roce 2010 

hlášena pouze 3 VPM na 359 evidovaných osob se zdravotním postižením, pro 119 absolventů bylo 

hlášeno 87 míst a pro 33 mladistvých nebylo místo žádné. Celkové snížení počtu evidovaných VPM 

oproti předcházejícím letům 2004 až 2009, ukazuje na zhoršování hospodářského vývoje a klesající 

tendence rozvoje celého okresu Domažlice. Od roku 2010 se však tato situace zlepšuje. 

 



Vycházíme-li z vývoje počtu obyvatelstva, můžeme předpokládat, že v následujících letech bude 

nabídka práce v domažlickém okrese nadále mírně stoupat. Snahou je  eliminovat nesoulad 

poptávky a nabídky potřeb trhu práce s kvalifikační strukturou uchazečů, která se aktuálně zlepšuje. 
 

2.3.2 Nabídka pracovních sil   

 
Kvalifikační strukturu uchazečů o zaměstnání (disponibilních pracovních sil) v okrese Domažlice 

nám ukazují následující tabulky. Největší podíl mezi zájemci o práci tvoří lidé s vyučením a dále se 

základním vzděláním. Nepatrný vzestup podílu uchazečů se středoškolským vzděláním (jak s 

maturitou tak bez ní) je do značné míry ovlivněn velmi nízkou poptávkou zaměstnavatelů v době 

hospodářské recese. 

 

a) Neumístění uchazeči o zaměstnání: data platná k 31. 12. 2012 

 
 

 

Údaje platné  

31.12.2012 

 

Neumístění uchazeči o zaměstnání 

celkem z toho 

dosažitelní 

ženy z toho 

dosažitelní 

občané se 

zdravotním 

postižením 

absolventi 

škol a 

mladiství 

z toho 

dosažitelní 

Plzeňský kraj 23 724 23 210 12 023 11 744 3 116 1 676 1 655 

Domažlice 2 600 2 559 1 375 1 350 443 95 87 

Zdroj: © Český statistický úřad, 2013 

Významným ukazatelem hodnocení disponibilních pracovních sil je také věková struktura uchazečů 

o práci a délka jejich vedení v evidenci. Jedná se o klíčový pohled na problematiku 

nezaměstnanosti, neboť dlouhodobá nezaměstnanost výrazně determinuje možnosti snížení míry 

nezaměstnanosti jako celku (s rostoucí délkou vedení v evidenci rostou problémy s uplatněním 

nezaměstnaných na trhu práce). 

 

b) Neumístění uchazeči o zaměstnání podle vzdělání: data platná k 31. 12. 2012 

 

 

 

 

Údaje platné  

31.12.2012 
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Plzeňský kraj 23 724 105 6 803 9 711 422 5 286 160 283 954 

Domažlice 2 600 14 823 1 086 47 515 19 24 72 

Zdroj: © Český statistický úřad, 2013 

 



c) Neumístění uchazeči o zaměstnání podle věku: data platná k 31. 12. 2011 

 

 

Údaje 

platné  

31.12.2011 

 

 

 

Uchazeči 

celkem 

Věková struktura uchazečů 
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Plzeňský 

kraj 
23 308 1 176 3 025 2 534 2 661 2 916 2 271 2 531 2 813 2 969 397 15 

Domažlice 
2 609 140 312 249 267 333 296 303 317 341 48 3 

 

Zdroj: © Český statistický úřad, 2013 

K dalším problémům na straně nabídky pracovních sil (disponibilních pracovních sil), které brání 

jejich uplatnění na pracovním trhu, patří: 

a) rostoucí diferenciace mezi kvalifikační strukturou absolventů středních škol a kvalifikační 

poptávkou na trhu práce. Ohrožena je především strojírenská výroba, kde není zabezpečena 

ani prostá kvalifikační reprodukce pracovních sil. K hlavním příčinám této situace patří 

nevhodná nabídka vzdělání s dominantní převahou ekonomických a humanitních oborů a 

dále pak absence zaměstnavatelů při formování přípravy mládeže na povolání a nízký stupeň 

odpovědnosti rodičů. 

b) zdravotní stav uchazečů o zaměstnání. Téměř 44% uchazečů o práci má změněnou pracovní 

schopnost či jiné zdravotní omezení, což výrazně snižuje jejich šance uplatnit se na trhu 

práce. 

c)  nízká úroveň dopravní obslužnosti, která se negativně projevuje zvláště u firem s nabídkou 

míst ve vícesměnných provozech. 

 

Míra registrované nezaměstnanosti, neumístění uchazeči o zaměstnání a volná 

pracovní místa uvádí následující tabulka: data platná k 31. 12. 2011 

 

data platná k 

31. 12. 2011 

Míra 

registrované 

nezaměstnanosti 

z toho Uchazeči s 

nárokem na 

podporu v 

nezaměstnanosti 

Uchazeči v 

rekvalifikaci 

Uchazeči v 

rekvalifikaci 

s 

příspěvkem muži ženy 

Plzeňský kraj 7,01 6,12 8,20 6 311 94 17 

Domažlice 7,96 7,27 8,83 543 8 1 

Zdroj: © Český statistický úřad, 2013 

 



Tabulka ukazuje i porovnání s celým Plzeňským krajem. Z této tabulky je patrné, že počet uchazečů 

o práci mnohonásobně převyšuje počet volných pracovních míst. Tento trend je patrný v celém 

Plzeňském kraji a do budoucna se počítá i s nadále se rozrůstajícím rozdílem. 

 

 

2.3.3 Nabídka volných pracovních míst 

Z následující tabulky je patrné, že počet nově vytvořených pracovních míst měl do prosince roku 

2009 klesající tendenci. Od této doby se začal počet nových pracovních míst mírně zvyšovat, ale 

počet lidí, kteří si začali hledat novou práci se postupně neustále zvyšuje a počet nově vytvořených 

pracovních míst je v okrese Domažlice nedostačující.  

 

Počty volných pracovních míst uvádí následující tabulka. Data platná k 31. 12. 2012 
 

 data platná k 31. 12. 

2012 

Volná pracovní místa 

Uchazeči o 

zaměstnání 

na 1 volné 

pracovní 

místo 

Dosažitelní 

uchazeči na 

1 volné 

pracovní 

místo 

celkem 

z toho 

pro 

absolventy a 

mladistvé 

pro občany 

se 

zdravotním 

postižením 

Plzeňský kraj 2 417 157 140 9,8 9,6 

Domažlice 248 8 10 10,5 10,3 

Zdroj: © Český statistický úřad, 2013 

 

 

Počty zaměstnaných cizinců uvádí následující tabulka. Data platná k 31. 12. 2011 

 

  

 

 

 

 

 Data platná 

k 31. 12. 2011 

Cizí státní příslušníci evidovaní na úřadech práce 

celkem z toho 

ženy 

v tom 

Cizinci, kteří 

nepotřebují 

povolení k 

zaměstnání 

Občané 

EU/EHP + 

Švýcarska 

Počet pracovních 

povolení cizinců 

celkem z toho 

ženy 

celkem z toho 

ženy 

počet 

pracovních 

povolení 

cizinců 

celkem 

Počet 

pracovních 

povolení 

cizinců - 

ženy 

Plzeňský kraj 13 304 5 152 1 920 973 10 711 3 924 672 255 

Domažlice 634 225 140 74 491 150 3 1 

Zdroj: © Český statistický úřad, 2013 

 



Podle kategorie zaměstnání patří k nejčastěji nabízeným volným pracovním místům místa 

řemeslníků, kvalifikovaných výrobců, zpracovatelů, opravářů, obsluhy strojů a zařízení a 

pomocných a nekvalifikovaných pracovníků. Naopak nejmenší poptávka je na úřadu práce v 

Domažlicích po kvalifikovaných dělnících v zemědělství a lesnictví a po vedoucích a řídících 

pracovnících. V porovnání s Plzeňským krajem a Českou republikou je v okrese Domažlice větší 

poptávka po řemeslnících, kvalifikovaných výrobců a úřednících, naopak relativně menší poptávka 

je po obsluze strojů a zařízení a kvalifikovaných dělnících v zemědělství a lesnictví. 

Lze očekávat, že do budoucnosti budou volná pracovní místa koncentrována do následujících 2 

skupin:  

 

- místa pro vysoce kvalifikované odborné dělníky ve strojírenské výrobě  

- místa pro pracoviště s velmi nízkou požadovanou kvalifikací, ale vysokými nároky 

na intenzitu práce  

- nově vzniklá místa zatím bez tradice a tedy i bez určité důvěry uchazečů – 

obchodní zástupci, herny atp. 

 

Zdroj: Úřad práce Domažlice/2010 

K nejčastěji nabízeným volným pracovním místům patří následující profese / místa (seřazeny podle 

významu): šička / švadlena, svářeč, krupiér, obchodní zástupce, číšník / servírka, ruční balič a 

strojní technik.  

 

 



Aktivní politika zaměstnanosti 
Aktivní politika zaměstnanosti (APZ) Úřadu práce Domažlice byla v celém okrese Domažlice 

zaměřena, v souladu s Normativní instrukcí MPSV č. 36/2009, na tyto skupiny nezaměstnaných – 

mladí do 20 let věku, starší 50 let, ženy, dlouhodobě nezaměstnaní (evidence delší než 5 měsíců), 

fyzické osoby pečující o dítě do 15 let věku a osoby dotčené současnou hospodářskou krizí. 

Vzhledem k vysoké míře nezaměstnanosti osob se zdravotním postižením (26,07 % uchazečů 

zdravotně postižených nebo s jiným zdravotním omezením v celém okrese Domažlice) byla jako 

další priorita určena pomoc této skupině uchazečů o zaměstnání. 

 

 

Nástroje aktivní politiky zaměstnanosti jsou: 

 
1) Rekvalifikace a poradenství 

V roce 2011 bylo evidováno celkem 478 uchazečů o rekvalifikaci, z nichž 299 ji ukončilo ve 

sledovaném roce a 179 ji ukončilo v roce  minulém. Od počátku roku 2011 jich bylo vyřazeno 

z evidence do 12-ti měsíců po úspěšné rekvalifikaci 265, z nichž 233 uchazeči byli umístěni. Pouze 

7 uchazečů bylo vyřazeno na vlastní žádost a 25 uchazečů bylo vyřazeno z evidence z ostatních 

důvodů. 

 

2) Veřejně prospěšné práce 

O možnosti zaměstnání v rámci veřejně prospěšných prací (VPP) byl ze strany uchazečů velký 

zájem. Jednalo se především o osoby starší 50 let a osoby se zdravotním omezením, jejichž 

uplatnění na trhu práce je velmi složité a možnost zaměstnání na VPP se jeví jako jediná možnost 

návratu do pracovního procesu. Přibylo uchazečů, kteří jsou vedeni v evidenci uchazečů o 

zaměstnání déle než 5 měsíců a osob pečujících o dítě do 15 let. Tito uchazeči v předchozích 

obdobích o tuto možnost nejevili zájem. V roce 2010 se pomocí VPP podařilo vytvořit 73 míst. 

 

3) Společensky účelná pracovní místa 
V roce 2010 bylo v rámci společensky účelných pracovních míst vytvořeno celkem 103 míst pro 

uchazeče o zaměstnání. Dohody se uzavíraly s právnickými a fyzickými osobami, příspěvkovými 

organizacemi, občanským sdružením. Ve všech případech byl poskytnut příspěvek na dotaci 

mzdových nákladů nově přijatých zaměstnanců. 

 

4) Podpora zaměstnanosti osob se zdravotním postižením 

Úřad práce v Domažlicích plní závazky, které vyplývají z dohod o poskytnutí příspěvku na 

částečnou úhradu provozních nákladů chráněných pracovních dílen. Dohody byly uzavřeny s 

Chráněnou dílnou v Horšovském Týně, jejímž zřizovatelem je Město Horšovský Týn, a s výrobním 

družstvem OBZOR v Plzni, kde je v rámci této dohody přispíváno na provozovnu v Domažlicích. 

Celkem bylo takto podporováno 36 osob. 

 

 

 

 



2.4 Cestovní ruch  

Domažlicko se díky svým přírodním předpokladům a hlavně kulturně historickému bohatství řadí k 

velmi atraktivním a velmi vyhledávaným oblastem cestovního ruchu a rekreace v celé České 

republice. Z tohoto důvodu lze cestovní ruch považovat za jednu z prioritních rozvojových oblastí 

se zaměřením na volný čas a rekreaci či relaxaci. Rozvoj rekreační návštěvnosti vysokým podílem 

přispívá ke zhodnocení přírodních a kulturních hodnot území, umožňuje další rozšiřování 

pracovních příležitostí pro místní obyvatelstvo a v konečném důsledku také vyšší daňové příjmy 

obcím, které tak mohou podpořit další rozvoj území. 

V posledních pár letech, především v souvislosti s nárůstem volnočasových aktivit obyvatelstva a 

změnami životního stylu obyvatel a rovněž v souvislosti se snahou řady venkovských (periferních) 

regionů zabezpečit regionální rozvoj podporou cestovního ruchu, došlo k zostření konkurence mezi 

jednotlivými regiony cestovního ruchu. Obecně lze říci, že chce-li nějaká oblast na trhu cestovního 

ruchu uspět, nestačí nabízet atraktivní prostředí (krajina – lesy – louky atd.) či kvalitní stravování a 

ubytování, ale měla by se zaměřit na  prožitek, nevšední zážitek návštěvníků dané oblasti. 

Je zapotřebí nabízet vše jedinečné, výjimečné, za čímž by měli turisté přijíždět právě do tohoto 

kraje. 

Čisté životní prostředí, krásná příroda a lidové chodské tradice jsou velkým lákadlem pro turisty. 

Nejvýznamnějším střediskem cestovního ruchu na okrese je bezesporu město Domažlice se 

zachovalým a  opraveným historickým jádrem. Hojně navštěvované je také třetí největší město 

okresu, Horšovský Týn, ve kterém turisté nejvíce navštěvují zámek. Pro turistiku, resp. 

cykloturistiku v domažlické části Českého lesa jsou asi nejlepšími nástupními místy obce Babylon 

(letovisko), Pec a Capartice.  Mezi další atraktivní oblasti okresu  lze zařadit okolí obcí a měst 

Nemanice a Poběžovice. Těmto místům je proto třeba v budoucnu věnovat zvýšenou pozornost 

z hlediska rozvoje infrastruktury v podobě zázemí pro návštěvníky. Jako velmi zajímavou a 

krásnou, ale relativně „zapomenutou“ oblast můžeme nazvat vrchovinu Sedmihoří na rozhraní 

okresů Domažlice a Tachov. Výchozími body do této oblasti jsou obce Miřkov a Mezholezy (okr. 

Domažlice), z „tachovské strany“ potom Prostiboř, Darmyšl, resp. Stráž. 

Podstatná část okresu je vyplněna pahorkatinami a brázdami o nadmořské výšce kolem 450 metrů 

(Chodská pahorkatina, Kdyňská brázda, Holýšovská pahorkatina, Sedmihoří). Výše položená území 

najdeme zejména při státní hranici s Německem. Jihovýchodní hranici okresu tvoří Všerubský 

průsmyk, který odděluje pohoří Šumava a Český les.  

Návštěvnost okresu Domažlice lze charakterizovat jako vysokou s výrazným podílem zahraničních 

návštěvníků. Ročně územím okresu projede bez bližší specifikace důvodů cca 9 - 14 milionů osob 

(mimo pracovní dojížďky). Z toho 20 – 30 % v kategorii klasického cestovního ruchu, ekonomicky 

motivovaná návštěvnost představuje cca 30 – 40 %. 

Podle zjištění zde existuje zhruba následující struktura návštěvníků s dominantní motivací účelu 

pobytu: 

 - návštěvy z přilehlé oblasti Bavorska motivované nákupy, využitím některých druhů 

 služeb (např. návštěva kasin, kadeřnictví apod.). Tato klientela minimálně využívá 

 nabídky ubytování, zatěžuje dopravní infrastrukturu a podstatně se podílí na sezónním 

 turistickém ruchu 

http://cs.wikipedia.org/wiki/Doma%C5%BElice
http://cs.wikipedia.org/wiki/Hor%C5%A1ovsk%C3%BD_T%C3%BDn
http://cs.wikipedia.org/w/index.php?title=%C4%8Cesk%C3%BD_Les&action=edit&redlink=1
http://cs.wikipedia.org/wiki/Babylon_%28okres_Doma%C5%BElice%29
http://cs.wikipedia.org/wiki/Nemanice
http://cs.wikipedia.org/wiki/Pob%C4%9B%C5%BEovice
http://cs.wikipedia.org/wiki/Okres_Tachov
http://cs.wikipedia.org/wiki/M%C3%AD%C5%99kov
http://cs.wikipedia.org/wiki/Mezholezy_%28d%C5%99%C3%ADve_okres_Hor%C5%A1ovsk%C3%BD_T%C3%BDn%29
http://cs.wikipedia.org/wiki/Prostibo%C5%99
http://cs.wikipedia.org/wiki/Str%C3%A1%C5%BE_%28okres_Tachov%29
http://cs.wikipedia.org/wiki/Pahorkatina
http://cs.wikipedia.org/wiki/Br%C3%A1zda_%28geomorfologie%29
http://cs.wikipedia.org/wiki/N%C4%9Bmecko
http://cs.wikipedia.org/wiki/%C5%A0umava
http://cs.wikipedia.org/wiki/%C4%8Cesk%C3%BD_les


 - pohyb obyvatel obcí okresu za rekreací, aktivní sportovní činností (využívají především 

 vlastní chalupy a chaty) 

 - návštěvy z jiných regionů České republiky nebo ostatního zahraničí. Využívají  ubytovací 

 zařízení na území okresu jako výchozí bod pro pobyt ale i pro výjezdy do Bavorska 

Rozhodující část návštěvnosti je soustředěna na území přibližně ohraničené silnicemi Všeruby – 

Kdyně – Domažlice – Klenčí, a na přístupovou trasu do území od Plzně. Vzhledem k tomu, že se 

zároveň jedná o základní rozvojové koridory, dochází ke koncentraci všech aktivit cestovního ruchu 

do relativně malého území, což vede k nežádoucím efektům vůči trvale bydlícímu obyvatelstvu i 

samotným návštěvníkům (enormní zatížení centrální části Domažlic, rozšíření pro města 

nepřínosných forem stánkového prodeje, nevyrovnaný průběh návštěvnosti). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2.4.1 Infrastruktura cestovního ruchu 

2.4.1.1 Ubytovací zařízení 

Kapacita a návštěvnost hromadných ubytovacích zařízení cestovního ruchu 

a) Kapacita podle kategorie zařízení v Plzeňském kraji a v okrese Domažlice. Uvedené 

údaje jsou platné k 31. 12. 2011:  
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    Celkem   

Plzeňský kraj 468 1 21 57 14 16 6 178 35 22 31 87 

okres 

Domažlice 51 - 1 8 2 1 - 20 3 3 5 8 

    Pokoje 

Plzeňský kraj 9 225 i.d. 1 139 1 728 291 i.d. i.d. 1 638 705 646 i.d. 2 344 

okres 

Domažlice 880 - i.d. 201 i.d. i.d. - 155 119 i.d. i.d. i.d. 

    Lůžka 

Plzeňský kraj 25 142 i.d. 2 338 3 615 781 i.d. i.d. 4 285 2 474 2 577 i.d. 6 974 

okres 

Domažlice 2 660 - i.d. 476 i.d. i.d. - 404 420 i.d. i.d. i.d. 

Zdroj: © Český statistický úřad, 2013 (i.d. – nezjištěno) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



b) Návštěvnost hromadných ubytovacích zařízení cestovního ruchu v Plzeňském kraji a v 

okrese Domažlice. Uvedené údaje jsou platné vždy k 31. 12.:  

Okres Domažlice 
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2000 43 844 34 809 129 094 104 616 2,9 3,9 

2001 39 842 27 897 122 446 87 220 3,1 4,1 

2002 41 799 28 678 133 143 85 976 3,2 4,2 

2003 37 811 24 427 100 190 64 890 2,6 3,6 

2004 34 153 22 451 106 787 73 347 3,1 4,1 

2005 31 416 20 309 104 047 74 264 3,3 4,3 

2006 33 116 22 465 115 527 84 075 3,5 4,5 

2007 33 836 25 462 104 827 79 780 3,1 4,1 

2008 29 856 23 150 93 760 75 642 3,1 4,1 

2009 28 768 21 793 85 925 69 721 3,0 4,0 

2010 24 226 18 966 71 192 58 430 2,9 3,9 

2011 27 099 20 400 74 409 59 792 2,7 3,7 

2012 i.d. i.d. i.d. i.d. i.d. i.d. 

Zdroj: © Český statistický úřad, 2013, i.d. – neveřejný údaj 
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2000 457 661 338 486 1 891 369 1 506 103 4,1 5,1 

2001 467 099 304 260 1 616 003 1 106 165 3,5 4,5 

2002 442 741 287 608 1 508 295 1 015 637 3,4 4,4 

2003 495 122 335 253 1 664 966 1 187 255 3,4 4,4 

2004 517 256 347 834 1 670 838 1 172 846 3,2 4,2 

2005 469 280 314 127 1 514 196 1 063 294 3,2 4,2 

2006 487 927 333 099 1 560 526 1 115 556 3,2 4,2 

2007 514 126 345 989 1 572 649 1 117 984 3,1 4,1 

2008 487 490 332 805 1 448 988 1 069 031 3,0 4,0 

2009 478 995 334 708 1 428 491 1 088 208 3,0 4,0 

2010 484 178 330 056 1 384 556 1 028 823 2,9 3,9 

2011 495 609 322 799 1 330 204 953 915 2,7 3,7 

2012 539 432 348 640 1 373 295 971 773 2,5 3,5 

 
Zdroj: © Český statistický úřad, 2013 

 



Z výše uvedených statistik vyplývá, že počet návštěvníků v Plzeňském kraji je více méně 

stabilní, klesá počet návštěvníků v domažlickém okrese. Pro celý kraj pak platí shodně, že se 

zkracuje průměrná doba pobytu a počet přenocování. Ze statistiky tedy vyplývá, že 

domažlický okres se musí v rámci Plzeňského kraje výrazněji prosazovat a snažit se své 

návštěvníky v regionu udržet co nejdéle, např. cíleným naváděním turistů. 

 

2.4.1.2 Stravovací zařízení 

Ve stravovacích zařízeních se počet míst u stolu pohybuje v okrese Domažlice kolem 4500. Z 

našeho zjištění vyplývá, že problémem ubytovacích zařízení v dnešní době není ani tak jejich 

počet, jako spíše kvalita, pestrost nabídky atd. Z dotazování zahraničních návštěvníků 

vyplývá, že nedostatečná je nabídka  kaváren a cukráren, s výjimkou náměstí v Domažlicích.  

Jedním z faktorů, které se podílejí na tomto stavu, je skutečnost, že je na Domažlicku 

nedostatek kvalifikovaných pracovních sil v oboru gastronomie (kuchař, číšník). Absolventi 

těchto oborů buď v regionu nezůstávají nebo na pracovním trhu nachází jiné uplatnění. 

2.4.2 Sportovní vybavenost  

Sportovní vybavenost území je koncentrována do turisticky nejnavštěvovanějších lokalit. 

Slouží každodenní příměstské rekreaci místních obyvatel (bazény, hřiště, jízdárny), nebo jsou 

sezónně využívána návštěvníky těchto oblastí. Nejvýznamnějším sportovně - rekreačním 

areálům patří oblast Babylonu (koupání, tenisové  kurty atd.) a oblast Čerchova (turistika a 

cykloturistika v létě, zimní sporty). Pro zahraniční návštěvníky nejsou tato zařízení většinou 

přitažlivá, neboť neodpovídají jejich nárokům. V posledních letech dochází v důsledku 

rostoucí popularity cykloturistiky jak v ČR tak v EU k velkému rozvoji cyklotras a 

cyklostezek,  které mají velký význam pro rozvoj cestovního ruchu v celé oblasti. V této 

souvislosti je ale zapotřebí dovybavit území potřebnou infrastrukturou (značení, odstavná 

parkoviště, propagace tras atd.). Pro zimní  období se území profiluje jako vhodné především 

pro běžecké lyžování a zimní dovolenou rodin s malými dětmi (malé nenáročné sjezdovky 

lokálního významu). 

  Významné cyklotrasy na sledovaném území (okresu Domažlice): 

- Mezinárodní – č. 3 (München – Regensburg – Plzeň - Praha), 37 (Panevropská 

cyklotrasa Paříž - Praha) 

- Národní páteřního významu – č. 13 (EuroVelo – Stezka Železné opony), 33 

(Šumavská magistrála), 36 (Magistrála Český les) 

- MTB okruhy na území Čerchov-Gibacht-Hohenbogen 

Cílem postupného (i budoucího) rozvoje je (i přeshraniční) propojení těchto páteřních tras 

s lokálními trasami a okruhy. 

   

 

 



2.4.3 Informační systém 

Velkým problémem a zároveň faktorem limitujícím další rozvoj cestovního ruchu je 

informační systém mezi veřejným a soukromým sektorem. Na českém spolupracujícím území 

se nachází tato informační střediska: Městské informační centrum Domažlice, Regionální 

informační centrum Horšovský Týn, Chodské regionální informační středisko Klenčí pod 

Čerchovem, Městské kulturní a informační středisko Holýšov, informační středisko 

Poběžovice a Informační středisko Bělá nad Radbuzou. 

Ochota soukromého sektoru spolupracovat se sektorem veřejným ke společnému prospěchu je 

kolísavá a individuální. Žádoucí je v této oblasti větší iniciativa ze strany veřejného sektoru, 

podpora vzájemné komunikace a podávání podnětů subjektům soukromého sektoru. 

Přeshraničně probíhá pravidelný informační tok s informačními středisky ve Furth im Wald, 

Waldmünchen, Rötz a nově v Neukirchen beim Heiligen Blut (destinace Furth im Wald-

Hohenbogenwinkel).  

2.4.4 Kulturně historické předpoklady  

Pro okres Domažlice je typický velký počet kulturních a historických památek. Mezi 

nejvýznamnější z nich patří archeologická naleziště, převážně mohylová pohřebiště, staré 

sídelní útvary z 11. století, které se staly základem pro vznik většiny sídel okresu, chodská 

kultura a památky církevní architektury. Chodsko je v současné době jedinou národopisně 

živou oblastí Čech.  

V řešeném území byly dle zákona č. 20/1987 Sb. o státní památkové péči vyhlášeny dvě 

městské památkové rezervace (MPR) – Domažlice a Horšovský Týn s celoplošnou ochranou 

a vymezením vnitřního a vnějšího ochranného pásma. Ve vnitřním pásmu bezprostředně 

navazujícím na MPR je nutno regulovat počet a vnější vzhled staveb. V pásmu vnějším se 

jedná především o regulaci z pohledového hlediska směrem k MPR (zákaz výstavby 

výškových staveb v určitých místech). 

Dále byla v okrese Domažlice, dle výše uvedeného zákona, vyhlášena městská památková 

zóna Poběžovice a vesnické památkové zóny v Kanicích, Pocínovicích, a Trhanově a 

vesnické památkové rezervace v Klenčí pod Čerchovem a Stráži. 

Lokalizace zachovaných kulturně historických památek vytváří jakousi kategorizaci 

využitelnosti jednotlivých sídel z hlediska památkového zájmu. Jedná se o zejména o 

následující obce: 

Kategorie: 

Městské památkové rezervace: Domažlice, Horšovský Týn 

Vesnická památková rezervace: Klenčí pod Čerchovem, Stráž 

Městská památková zóna: Poběžovice 

Vesnická památková zóna: Kanice, Pocínovice, Trhanov 

Krajinná památková zóna: Chudenicko (větší část v okr. Klatovy) 

Obce památkového zájmu: Borovice u Horšovského Týna, Koloveč, Kout na Šumavě, Malý 



Malahov, Mutěnín, Nový Klíčov, Pec pod Čerchovem, Podzámčí u Kdyně, Polžice, Zahořany 

Sídla s památkově významnými objekty: Čermná, Díly, Draženov, Horšov u Horšovského 

Týna, Hostouň, Chocomyšl, Chodov, Kaničky, Loučim., Prapořiště u Kdyně, Puclice, Úboč, 

Újezd sv. Kříže, Újezd 

Největší potenciál sledovaného území z hlediska dalšího rozvoje cestovního ruchu tvoří 

především bohatá chodská tradice, architektonické bohatství především Domažlic a 

Horšovského Týna a také atraktivní přírodní podmínky, „turisty zatím neobjevené“. 

2.4.5 Střediska cestovního ruchu a rekreace 

Během několika uplynulých let vývoje došlo k vytvoření následujících hlavních center 

cestovního ruchu - město Domažlice, město Horšovský Týn, oblast Babylonu, Klenčí a 

podhůří Čerchova, Staňkov, Holýšov, Bělá nad Radbuzou a Poběžovice. 

K turisticky nejvíce navštěvovaným městům patří Domažlice, které jsou městskou 

památkovou rezervací a centrem oblasti Chodska. Oblast Chodska si dokázala udržet svůj styl 

a folklorní tradice, každoročně prezentované v pořádaných Chodských slavnostech. 

Nejvyhledávanější památkou města Domažlic je Chodský hrad, ve kterém je soustředěno 

muzeum s chodským národopisem. Ke známým muzeím patří muzeum Jindřicha Jindřicha 

a Galerie bratří Špillarů. Dalším turisticky navštěvovaným místem se stalo město Horšovský 

Týn, které bylo rovněž vyhlášeno za městskou památkovou rezervaci, k hlavním 

pamětihodnostem města patří renesanční zámek.  

K turisty vyhledávaným místům patří Klenčí pod Čerchovem díky svému zalesněnému pásmu 

Haltravy, spisovateli Jindřichu Šimonu Baarovi a nedalekým Výhledům s pomníkem 

J. Š. Baara. Za zmínku stojí Trhanov s dominantou barokního zámku a Újezd s Kozinovým 

dvorem s pamětní síní Jana Sladkého Koziny. Od Trhanova při silnici z Domažlic 

k hraničnímu přechodu na Folmavě se u Babylonského rybníka rozprostírá jedno z největších 

center rekreace, Babylon. Většina turistů rovněž navštíví Čerchov, nejvyšší horu Českého 

lesa. 

Tato turisticky nejnavštěvovanější centra se na celkové návštěvnosti celého okresu 

dlouhodobě podílejí cca 80 – 90 %. Kromě toho se na okrese Domažlice nacházejí také 

lokality individuálního cestovního ruchu. 

Dlouhodobým cílem je podpora přeshraničního cestovního ruchu, tzn. odbourávat vzájemnou 

bariéru, nabízet českým turistům cíle v bavorském příhraničí a opačně bavorským turistům 

cíle v českém příhraničí. Díky velkému množství nově vzniklých dvojjazyčných naučných 

stezek a propagačních materiálů, jakož i vzájemné lepší komunikaci mezi informačními 

centry (i přeshraničně) a tvorbě společných turistických nabídek (balíčků) se tento cíl 

postupně daří naplňovat. V těchto aktivitách je třeba dále pokračovat a prohlubovat je, 

vzájemná spolupráce přináší potřebnou inspiraci i nadhled, navíc dlouholeté osobnější vztahy 

přispívají ke snadnějšímu prosazování společných snah. Cestou budoucnosti mohou být 

přeshraniční „balíčky“ připravené na míru určitým cílovým skupinám návštěvníků. Žádoucí je 

rovněž vhodné doplnění kulturních nabídek v rámci atraktivního prostředí, chráněných 

objektů a podobně. 



2.5 Životní prostředí 

2.5.1 Ochrana přírody a krajiny 

V souvislosti se zákonem č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny bylo na území okresu 

vyhlášeno 27 maloplošných zvláště chráněných území (12 přírodních rezervací, 1 národní 

přírodní rezervace, 14 přírodních památek). Mezi nejcennější chráněné přírodní prvky patří 

horské smíšené lesy pralesovitého charakteru (Čerchovské hvozdy, Bystřice, Pleš, Starý 

Herštejn), fragmenty původních bučin (Malý Zvon, Nad Hutí) a zbytky mokřadních a lučních 

společenstev (Louka u Šnajberského rybníka, Postřekovské rybníky, Hvožďanská louka), 

přírodní parky (Zelenov, Sedmihoří a Český les). 

Nejvýznamnějším přírodním fenoménem okresu Domažlice je převážně zalesněné hraniční 

pohoří Český les, který je vedle Šumavy součástí tzv. „Zelené střechy Evropy“. Nejcennější 

přírodní prostředí v zájmovém území tvoří Čerchovský a Haltravský hřbet Českého lesa, 

Branžovský (Branišovský) hvozd, Sedmihoří, Všerubské mezihoří a Haltravské Podčeskolesí. 

V území je lokálně zachovalá polopřirozená skladba rozsáhlých lesních porostů a několik 

stanovišť vzácných rostlinných či živočišných druhů, které jsou chráněny v maloplošných 

zvláště chráněných územích přírody. Nejvýznamnějším zvláště chráněným územím přírody je 

Národní přírodní rezervace Čerchovské hvozdy, která je současně i nadregionálním 

biocentrem ÚSES. Vyskytuje se zde i řada přírodních památek (např. Sokolova vyhlídka, 

Skalky u Sádku, Mutěnínský lom, Louka u Šnajberského rybníka). 

Území okresu Domažlice je ekologicky stabilní, neboť má relativně značný podíl přírodě 

blízkých, polopřirozených ekosystémů. Smyslem územního systému ekologické stability 

(ÚSES) je zachovat biodiverzitu přírodních ekosystémů a stabilizačně působit na antropicky 

narušenou krajinu. Výhledově je potřebné, aby zemědělské činnosti plnily i potřeby péče o 

krajinu. 



2.5.2 Ochrana ovzduší  

Znečištění ovzduší je v současnosti v Česku stále aktuálním problémem. Naproti tomu je 

možné kvalitu ovzduší na Domažlicku označit slovem dobrá, v porovnání se sídelními 

aglomeracemi a průmyslovými oblastmi ČR je nadprůměrná. 

Krátkodobé imisní koncentrace škodlivin lokálně převyšují imisní limity převážně v 

podzimních a zimních měsících, při plném provozu spalovacích zařízení v oblastech s méně 

příznivými rozptylovými podmínkami v Domažlicích, Kdyni a Horšovském Týně. Proto 

zejména v inverzních polohách je třeba prioritně přecházet na příznivější paliva, např. zemní 

plyny, bioplyn, využití biomasy (spalování dřeva ve zplyňovacích kotlích, použití štěpky) a 

další zdroje alternativní energie, příp. elektrickou energii a v dnešní době již hojně využívané 

tepelné čerpadla s nulovou produkcí škodlivých látek.  

Dlouhodobé měření kvality ovzduší provádí Hygienická stanice Domažlice ve spolupráci s 

referátem životního prostředí Domažlice na měřicích stanicích Domažlice, Díly, Kdyně, 

Koloveč a Železná. V průběhu posledních 10 let došlo ve sledovaném území díky 

modernizaci technologií, plynofikaci zdrojů, ale také útlumem výroby k poklesu polétavého 

prachu o 30 %, u oxidu siřičitého o více než 20 %, u oxidů dusíku o téměř 70 %. Množství 

oxidu uhelnatého ale vzrostlo více než 7 krát. 

U mobilních zdrojů znečišťování ovzduší (REZZO IV), způsobujících liniové znečištění, 

dochází ke zvyšování koncentrací škodlivých látek u silně frekventovaných komunikací v 

důsledku zvyšování provozu, zejména nárůstu kamionové dopravy v oblasti hraničních 

přechodů. U sídel postižených intenzivní průtažnou dopravou je třeba prioritně sledovat 

budování obchvatů či úpravy průtahů (Babylon, Holýšov, Horšovský Týn, Domažlice, 

Horšov, Mířkov aj.). 

2.5.3 Ochrana vod 

Vodní plochy mají ve sledovaném území staletou tradici a dnes jsou neoddělitelnou součástí 

krajinného prostoru (kromě zajišťování stability vodního režimu v území jsou využívány pro 

chov ryb a vodní drůbeže a mají i veřejně prospěšný charakter - zvyšování akumulačního i 

retenčního potenciálu území, vytváření rekreačního zázemí obyvatelstva, dotváření vyšších 

estetických hodnot krajinného obrazu). Přitažlivost Domažlicka spočívala již historicky v 

kombinaci zalesněných horských komplexů s kontrastem vodních ploch. 

Závažné změny ve vodním hospodářství nastaly v posledních letech, kdy došlo ke snížení 

přísunu znečištění ze zemědělství, takže v delším časovém horizontu musí dojít ke zlepšení 

kvality v drobných tocích i v podzemních vodách a studních. Rozvoj nových progresivních 

technologií čistírenských přinesl podstatně účinnější likvidaci odpadních vod u drobných 

znečišťovatelů. Na druhou stranu nové zatížení nastává v souvislosti s přílivem obyvatel a 

komereční činností.  

Značný vodohospodářský i ekologický význam mají místní rybniční soustavy, jež tvoří cca 

1,5 % z celkové výměry území Domažlicka. Nejvýznamnější soustavy tvoří vodní plochy v 

oblastech Postřekov – Klenčí, Babylon, Mířkov – Mezholezy, Jivjany a Chocomyšl – 

Němčice. K problémům malých vodních nádrží a rybníků, které napomáhají retenci vody v 



krajině, patří v současnosti špatný technický stav hrází a funkčních objektů a dále vysoký 

stupeň zanesení zdrží splachy z povodí. V nádržích dochází díky akumulaci velkého množství 

živin k eutrofizaci vod. Proto je výhledově nutné tyto nánosy odtěžit k zachování 

akumulačních i retenčních schopností, jinak hrozí úplná devastace příslušných vodních ploch. 

Ve svazku je třeba v rámci rybničních soustav řešit prostor v okolí Holýšova (vybudování 

nových vodních ploch) a dále řádně pečovat o jednotlivé hlavní rybniční akumulace, jako 

např. rybníky Mezholezský (36,8 ha), Jivjanský (25,0 ha), Obecní (7,6 ha), Smolovský (14,8 

ha), Babylonský (12,0 ha) a další. 

Celé povodí Úhlavy je chráněno jako vodárenský tok (zdroj pitné vody pro Plzeňsko). 

Radbuza je vodárenským tokem v horní části povodí po profil Štítary; povodí Kouby je 

vodárensky chráněno po profil státní hranice. Na Domažlicku jsou čtyři vodohospodářsky 

významné vodní toky ve správě Povodí Vltavy, a.s., které provozuje závod Berounka v Plzni: 

Radbuza, Černý potok (horní část toku spravuje Státní meliorační správa), Zubřina a 

Merklínka. Čistota jejich vod je obvykle průměrná - III. třídy, horní části toků II. třídy. 

Přednostně tam, kde tyto toky tvoří recipient pro odpadní vody sídel, je nutné prioritně 

zajišťovat ČOV. 

Část území Domažlicka (v prostoru Všerub, Nemanic a Železné) je odvodňována vodními 

toky do SRN (povodí Dunaje), převážná část území je však odvodňována Radbuzou a 

Úhlavou Labe (povodí Labe). Využitelnost pozemků podél toku je limitována jejich 

zátopovým územím. Odtoky velkých vod způsobují problémy zejména v intravilánech měst, 

t.j. proto, že v minulosti byly vybudovány stavby v inundačním záplavovém území a prostor 

pro průchod povodní byl omezen (nejhorší situace je v Horšovském Týně, problémové je 

území u Zubřiny v okolí Domažlic). 

2.5.4 Ochrana půd 

Na území okresu Domažlice je podíl zemědělských orných půd na úrovni Plzeňského kraje a 

ČR. Produkční úrodnost zdejších půd je podprůměrná až průměrná. Vzhledem k vysoké 

dynamice značně členitého reliéfu, je zde vysoký podíl zemědělských půd ohrožen vodní, 

případně i větrnou erozí. Proto při nových pozemkových úpravách půdy bude třeba k 

záchraně produkčního potenciálu koncepčně vytvářet systémy protierozních opatření 

prostřednictvím biotechnických úprav svažitých pozemků - pásy trvalé zeleně, meze, terasy a 

protierozní osevní postupy. 

Velkoplošné narušení krajinné struktury vzniklo v agrarizovaných zemědělských plošinách 

Podčeskolesí zcelením orné zemědělské půdy do velkých ploch při značné redukci rozptýlené 

trvalé zeleně. 

K závažnému ohrožení území velkoplošnou těžbou nerostných surovin ve svazku nedochází. 

 

 



2.5.5 Investice a neinvestiční náklady na 

ochranu životního prostředí v Plzeňském kraji 

Investice a neinvestiční náklady na ochranu životního prostředí v Plzeňském 

kraji 

Uvedené údaje jsou v tis. Kč, běžné ceny.  

  2008 2009 2010 2011 

  Investice  

Celkem 1 370 602  2 170 883  1 228 991  1 204 063 

v tom:        

ochrana ovzduší a 

klimatu 366 874  1 145 154  560 016  

 

116 445 

nakládání s 

odpadními vodami 799 357  550 497  317 731  

 

790 726 

nakládání s odpady 147 745  188 632  168 174  243 967 

ostatní 56 626  286 600  183 070  52 945 

Zdroj: © Český statistický úřad, 2013 

 
Ze statistiky vyplývá, že prioritou Plzeňského kraje je v oblasti ochrany životního prostředí 

řešení odpadového hospodářství. V programovém období 2014-2020 budou v rámci prioritní 

osy 3 OPŽP „Odpady a materiálové toky, ekologické zátěže a rizika“ podporovány následující 

typy projektů: 

- technologie pro prevenci vzniku odpadů 

- technologie k přípravě pro recyklaci (opětovné použití) 

- osvěta a vzdělávání 

- výstavba a modernizace zařízení pro sběr, třídění a úpravu odpadů 

- výstavba a modernizace zařízení pro materiálové využití odpadů 

- výstavba a modernizace zařízení pro nakládání s nebezpečnými a zdravotnickými  

odpady 

- odstraňování nepovolených skládek 
- rekultivace starých skládek 

 

  2008 2009 2010 2011 

  Neinvestiční náklady  

Celkem 2 009 407  1 932 696  2 206 239  2 495 018 

v tom:        

ochrana ovzduší a 

klimatu 58 046  67 463  82 971  

 

93 315 

nakládání s 

odpadními vodami 463 685  491 149  515 081  

 

584 841 

nakládání s odpady 1 440 173  1 324 706  1 559 861  1 773 902 

ostatní 47 503  49 378  48 326  42 960 

Zdroj: © Český statistický úřad, 2013 



3. SWOT analýza 

Silné stránky 
 

- výhodná geografická poloha (osa Plzeň – Regensburg) 

- dobrá dostupnost pro silniční dopravu 

- blízkost hranice (a hraničních přechodů) se SRN 

- existence CHKO Český les 

- velmi zachovalé, kvalitní, klidné a nerušené životní prostředí, čisté ovzduší, 

ekologická stabilita 

- absence škodlivých výrob 

- dostatečná surovinová základna (voda, dřevo) – alternativní zdroje energie 

- jedinečný kulturní a historický potenciál (Chodsko) 

- propagace Chodska v dílech známých autorů (J. Š. Baar, B. Němcová, K. J. 

Erben, A. Jirásek, J. Vrba, …) 

- dlouholeté tradice v místních zvyklostech, originální folklór, lidová 

architektura, historie hrdého chodského lidu, rodiště významných osobností 

(Baar, Jindřich, Vrba, Jan Sladký Kozina, …) 

- stále živá lidová řemesla (nabídka prezentace pro skupiny – Stará pošta 

v Klenčí), obnovování tradic (např. masopust) 

- vysoká kulturní aktivita místních obyvatel 

- dostatek kulturních a historických památek 

- relativně pestrá nabídka v oblasti kultury (koncerty, výstavy, společenské a 

sportovní akce) 

- aktivní činnost zájmových spolků (hasiči, myslivci, sportovci a další) 

- existence mikroregionu a DSO Chodská liga 

- prohlubující se spolupráce se sousedními mikroregiony na české straně (svazek 

Domažlicko a Dobrohost) 

- fungující přeshraniční spolupráce, sbližování obou národů (setkávání rodáků) 

- dostatek volných ploch pro rozvoj sídel a objektů vhodných k podnikání 

- záměry na výstavbu nových komerčně-průmyslových zón 

- výhodná geografická poloha regionu pro získávání investic 

- dostatek relativně levné a mobilní pracovní síly 

- stabilizované zemědělské výroby a podniky 

- existující a stále se rozšiřující síť cyklotras 

- potenciál pro rozvoj cestovního ruchu (příroda, dobré podmínky pro pěší 

turistiku, cykloturistiku a rekreaci) 

- příznivé podmínky pro rozvoj podnikání v turistickém ruchu (nevyužitý 

potenciál) 

- rozsáhlá zalesněná území s hustou sítí stezek a tras (tzv. zelená střecha) 

- loajalita návštěvníků k oblasti 
 

 

 



Slabé stránky 
 

- přetrvávající jazyková bariéra 

- přetrvávající nechuť k vzájemné přeshraniční komunikaci, nezájem o společné 

aktivity a budování vzájemných vazeb a vztahů – u veřejnosti 

- relativní nezájem veřejnosti o volnočasové aktivity a rozvoj vlastního regionu 

v důsledku (nejen) ekonomické situace v ČR a životního stylu 

- nepříznivý demografický vývoj v historii 

- nevyužívání potenciálu území 

- administrativní překážky při realizaci projektů (průtahy s prosazováním záměrů 

do územních plánů) 

- neexistující informační systém mezi veřejným sektorem a podnikatelskými 

subjekty 

- snižující se výše rozpočtových příjmů měst a obcí (špatný způsob 

přerozdělování veřejných prostředků) 

- nedostatečná komunikace mezi podnikatelskými subjekty v nejbližším 

příhraničí 

- zhoršující se stav životního prostředí v důsledku neekologického přístupu 

veřejnosti (vytápění, černé skládky, prosakování splašek, nevyužívání veřejné 

přepravy) a v důsledku nevyhovujícího stavu infrastruktury kanalizací a čištění 

odpadních vod 

- chátrání kulturních a historických památek 

- nevyužité stávající budovy  

- omezená nabídka pracovních příležitostí ve venkovských sídlech 

- malé možnosti uplatnění kvalifikovaného obyvatelstva v regionu 

- nedostatečná příprava ploch pro bytovou a průmyslovou výstavbu 

- nedostatečná nabídka doplňkových služeb v cestovním ruchu (půjčovny a 

servisy, nové trendy – např. elektrokola) 

- absence ucelených turistických nabídek pro různé cílové skupiny 

- nedostatečná nadregionální propagace regionu 

- necílený a nestrategický marketing, absence destinačního managementu pro 

Český les jako celek 

- neodpovídající kvalita služeb a nabídky v cestovním ruchu ve srovnání se 

službami na bavorské straně 

- kongresová turistika – kapacita spíše pro menší semináře a konference 

- malé využití odkazu významných regionálních osobností 

- nedostatek finančních prostředků na dobudování fungující technické a dopravní 

infrastruktury (nedostatečná infrastruktura/infrastruktura ve špatném stavu) 

- špatná dopravní obslužnost některých malých sídel (velká rozptýlenost osídlení) 

- nedostatečná občanská vybavenost zejména v menších sídlech 

- chybí nabídka pro handicapované občany (i jako součást vybavenosti 

v ubytovacích zařízeních) 
 

 

 

 



Příležitosti (rozvojové trendy, stanovení vize a prioritních oblastí) 
 

Společné pracovní trhy včetně přeshraniční mobility, společná lokální opatření   

v zaměstnávání a vzdělávání 

 

- vybudování sítě naučných stezek s interaktivními prvky na trasách s vlastní 

webovou prezentací (ochranářské projekty) 

- společné vzdělávací moduly pro české a bavorské školy s možností praxe a 

výměny, odbourávání jazykových bariér, kurzy vzdělávání zaměřené na využití 

potenciálu regionu, propojení systému vzdělávání s praxí, seminář Energetik – 

postupné rozšiřování 

- informační servis pro obce/starosty spádového území – vytvoření a udržování 

(po vzoru školy obnovy venkova) 

- podpora učňovského školství (technické obory) v návaznosti na výměnné 

pobyty 

- motivace na samoobživu – živnosti, řemesla 

- spolupráce s pracovními úřady – propojení přeshraniční nabídky a poptávky, 

mobilita, přeshraniční přeprava osob 

- podpora ekonomického růstu prostřednictvím rozvoje malého a středního 

podnikání nepoškozujícího životní prostředí a krajinu (budování infrastruktury, 

podpora perspektivních oborů např. tradičních řemesel) 

- využívání místních zdrojů vzhledem k orientaci regionu (certifikace výrobků 

z místních zdrojů - originální produkt Českého lesa) 

- oživení hospodářských vztahů mezi českými a bavorskými podnikateli 

(společné výstavy výrobních podniků) 
 

 

Rovnoprávnost a stejné šance, sociální integrace 

 

- podpora při obnovování tradic, podpora při pořádání kulturních, společenských 

a sportovních akcí 

- nastudování amatérského představení s tématikou chodské rebelie (po vzoru 

Drachenstich či Trenck) 

- využití studentů vysokých škol ke zpracování „našich“ témat v rámci 

bakalářských, diplomových, příp. seminárních prací (viz zámek Trhanov) 

- přeshraniční komunitní aktivity (setkávání zájmových skupin) 
 

Spolupráce v právních a správních otázkách 

 

- podpora přeshraničních programů v příštím programovém období EU 

- pokračování v dobře nastartované spolupráci rozšiřujícího se 

„spolupracujícího“ území (Akční spolek Čerchov, svazek Domažlicko, Furth i. 

W./Hohenbogenwinkel, Dobrohost, Schönsee), koordinace postupu 

s regionálními rozvojovými organizacemi 

- hledání vhodné právní formy pro sdružené obce v českém a bavorském 

příhraničí (přeshraniční spolek) 



- zajištění udržitelného rozvoje českého příhraničního prostoru formou 

zpracování rozvojového konceptu (projekt 230) 

- zakotvení Akčního spolku Čerchov jako součásti uvažovaného Euroregionu 

Vltava - Dunaj 

- díky spolupracujícímu území lze vytvořit synergie při tvorbě a využívání 

přeshraniční infrastruktury 

- příprava spolupracujícího území na programové období od roku 2014 

s ohledem na témata budoucnosti – dispozice na pracovním trhu 

(demografie), restrukturalizace na udržitelný cestovní ruch, podporování 

obnovitelných zdrojů energie, jakož i opatření ke zvýšení energetické 

efektivity 

- dlouhodobé zajištění ekologicky citlivých oblastí (příhraničí, lesy, jezerní oblast 

atd.) díky společně schvalovanému rozvoji území 

- vytvoření koncepce šetrného přístupu k životnímu prostředí u nově vytvářené 

infrastruktury zimních sportů ve vyšších nadmořských výškách hraničních lesů 

s ohledem na klimatické změny 

- podpora efektivního využívání obnovitelných zdrojů energie a moderních 

technologií v oblasti využívání OZE 

- zaměření na vodu coby obnovitelný zdroj energie – malé vodní elektrárny, 

přečerpávací stanice, OZE v domácnostech, stavebnictví a v hospodářských 

podnicích 
 

 

Rozvoj cestovního ruchu 

 

- rozšiřování společného cestovního ruchu/šetrné turistiky v návaznosti na životní 

prostředí (Zelený pás/Green Belt) 

- stoupající zájem veřejnosti o cykloturistiku a venkovskou turistiku (boom) – 

rozšíření nabídek (i mimo sezónu a pro případ špatného počasí) 

- zkvalitnění ubytovacích a doplňkových služeb 

- budování společného image regionu – např. „region Čerchov“, maskot: např. 

čáp 

- využívání nových médií – e-turismus, vytvoření a aktualizace společného 

portálu destinace (např. region Čerchov), destinační management, budování 

profilu destinace s důrazem na regionální specifika 

- strategická spolupráce s vybranými cestovními kancelářemi, hotely a podniky 

doplňkových služeb 

- budování navigačního a informačního systému 

- metodické vedení pro hoteliéry a jejich zaměstnance, jak směřovat návštěvníky 

regionu (informační centra, základní informace formou image prospektů) 

- oslovení cílových skupin pro semináře a kongresovou turistiku (ekologové, 

botanici, zoologové atd.) 

- zaměření na mladou generaci (školní výlety, školy v přírodě, tábory) – podpora 

opakovaných návštěv 

- vytváření programových balíčků pro různé cílové skupiny (rodiny s dětmi, 

senioři, zájmové skupiny) 



- vytvoření pobytového zájezdu pro cizince s nabídkou výletů po Chodsku 

s možností výjezdu do celé České republiky (např. lázeňský trojúhelník, Praha, 

Plzeň) 

- propojení regionální sítě stezek s páteřními mezinárodními trasami (Mnichov-

Praha č. 3, Eurovelo č. 13 – Stezka Železné opony, Panevropská cyklotrasa č. 

37) 

- zvýšený zájem o poznávací pobyty 

- využívání interaktivních map pro celé spolupracující území prostřednictvím 

webové prezentace 

- tvorba sítí ve službách (např. spolupracující půjčovny kol, inovace – půjčovna 

elektrokol s dobíjením prostřednictvím OZE – viz. např. Schäferei v SRN, 

půjčovny drobných sportovních potřeb v hotelu – nordic walking) 

- rozvoj tématu „jezerní oblast“ – vzácná fauna a flóra, táboření v přírodě 

(Stříbrné jezero, Postřekovské rybníky), aktivní odpočinek (Perlové jezero), 

muzea (Eixendorfské jezero), koupaliště (Babylon, Rötz, Tiefenbach), naučné 

stezky (Bylinková stezka u Perlového jezera, Čertova naučná stezka u 

Babylonu), kryté bazény (Waldmünchen, Domažlice) 

- tématický balíček – židovské památky na Chodsku 

- rozšíření značených tras na dosud „nezasíťované“ území (cíleně přivést turisty 

na „nepokrytá“ místa) 

- využití geocachingu pro propagaci území 

- turistický balíček zaměřený na „církevní turistiku“ (trend) 

- umístění poutačů na Chodsko podél hlavní dopravní osy (dálnice D5, Plzeň-

Folmava) 

- rozvoj hipoturistiky (spolupráce s farmou Svržno) a agroturistiky (Rybník, 

Libosváry, Chrastavice) 

- přeshraniční propagace zimní nabídky (zimní stadion Domažlice) 
 

 

 

Infrastruktura 

 

- technická a dopravní infrastruktura, ochrana životního prostředí – modernizace, 

zkvalitnění, rozšíření, využívání alternativních zdrojů 

- dlouhodobá stabilizace obyvatelstva (občanská vybavenost a služby, otevřenost 

pro pracovní trh) 

- informovanost, vzdělávání a metodická pomoc veřejnosti a obcím 

z vymezeného území příhraničního regionu 

- podpora řemesel a umělecké výroby (např. chráněné dílny) 

- zvýšení dopravní dostupnosti ústavů zdravotní a sociální péče 
 

 

 

 

 

 

 



Ohrožení 

 
- nedostatečná spolupráce při přípravě rozvojové strategie 

- neschopnost budovat koordinovaně destinační management 

- nezájem o spolupráci ze stran subjektů poskytujících služby, ze stran 

podnikatelů a úřadů 

- podceňování nezbytné úlohy vzdělání a kvalifikace 

- nezájem o učňovské školství (technické obory) 

- vysoké potřebné investice a nemožnost spolufinancování z dotačních programů 

- nedostatek finančních prostředků v rozpočtech obcí na záměry, které nelze 

financovat z dotačních titulů, jsou však důležité pro územní rozvoj 

- prohlubování nevyváženosti sídelní struktury, další zhoršení dopravní 

obslužnosti malých sídel 

- úbytek malých a středních podniků (prodejen) ve prospěch nákupních center ve 

větších obcích 

- nekoordinované plánování a realizace projektů podnikatelské a veřejné sféry 

- přetrvávající nezájem o inovativní metody a otevření se trhu cestovního ruchu 

- překážky v účinné propagaci přeshraničního cestovního ruchu v regionu např. 

nedostupností přeshraničních mapových podkladů (GIS data) 

- znečišťování životního prostředí, ničení přírodních hodnot 

- nezájem ze strany veřejnosti o budování sounáležitosti k regionu 



4. Projektové záměry v území 

Součástí realizace projektu byl sběr projektových záměrů nejen na území Akčního spolku 

Čerchov dle původního vymezení, ale i na území potenciálních spolupracujících partnerů. 

Seznam těchto projektů je k dispozici v archivované dokumentaci související s projektem a je 

možné do něj nahlížet. Sumarizací projektových záměrů s potenciálem přeshraničního dopadu 

pak vznikly níže uvedené zastřešující okruhy klíčových (rámcových) projektů: 

- Spolupráce festivalů v rámci východobavorského festivalového léta  

- Odborná výuka pro české zájemce v oboru „obnovitelné zdroje energie“ (studenti 

SOU – účast na vyučování v Technické škole Waldmünchen), česko-německá 

vzdělávací síť 

- Propojená česko-německá informační síť k jednotlivým tématům přírodního a 

kulturního dědictví (včetně implementace, aplikace a propagace) 

- Udržitelná restrukturalizace cestovního ruchu přeshraničním propojením a 

zhodnocením regionální infrastruktury pro zimní sporty (+ zážitkové aquaparky) 

 

Dotační prostředky na projekty vymykající se výše uvedeným vymezeným přeshraničním 

okruhům je třeba hledat v jiných operačních programech – viz např. kapitola Technická 

infrastruktura (Situační analýza). 

Problémy obcí spíše provozního charakteru je možné v budoucnu řešit např. prostřednictvím 

intenzívní meziobecní spolupráce, jejíž průzkum v ÚO ORP Domažlice právě probíhá (do 

6/2015), případně prostřednictvím národních programů. 



5. Strategická část  

5.1 Vize 

Formulace rozvojové vize je úvodním krokem při tvorbě strategické části dokumentu. K 

naplnění této vize by mělo směřovat zpracování samotné strategie a z ní vyplývající realizace 

konkrétních rozvojových projektů. Rozvojová vize území bude definována na základě závěrů 

vyplývajících z analytické části dokumentu. Tato část byla završena formulací SWOT 

analýzy. 

Za důležitá fakta shrnutá v situační a SWOT analýze lze považovat výhodnou polohu  při 

hranicích se SRN na rozvojové ose nadregionálního významu Regensburg – Furth im Wald – 

Domažlice – Plzeň – Praha včetně dobré dostupnosti hraničních přechodů, dále atraktivní 

přírodní prostředí s bohatou kulturně - historickou tradicí. Území je charakteristické 

diverzifikovanou hospodářskou strukturou se značným počtem malých a středních podniků. 

Mezi limitující faktory rozvoje a hlavní problémy lze zahrnout nedostatek finančních 

prostředků na straně obcí a z toho vyplývající nutnost čerpání dotačních titulů za pomoci EU a 

nedostatečnou úroveň občanské vybavenosti zejména v malých sídlech.  

Vzhledem k rozdrobené sídelní struktuře v některých částech okresu se jeví problémem 

nedostatečná úroveň dopravní a technické obslužnosti v těchto oblastech a určitá nestabilita 

území vyplývající z jeho územní necelistvosti. Rozvojové aktivity ve sledovaném území by 

měli směřovat k utužení vazeb mezi jednotlivými členskými obcemi a k prohloubení 

spolupráce s bavorskými partnery, dále k vytváření uceleného informačního systému mezi 

veřejným sektorem a podnikatelskými subjekty, k informovanosti obcím v rámci možností 

čerpání dotačních titulů a podpoře k celkovému rozvoji cestovního ruchu s ohledem na šetrný 

turismus. 

„Kompaktní území, které bude na základě logické spádovosti 

zahrnovat maximální počet obcí bývalého okresu Domažlice 

(a v přeshraničním měřítku i  rekreační oblast Waldmünchen a 

Furth im Wald-Hohenbogenwinkel). Území, které bude 

využívat svých rozvojových předpokladů spočívajících ve 

strategické poloze, přírodním a kulturním bohatství k dalšímu 

ekonomickému a sociálnímu rozvoji a nebrání se novým 

inovačním postupům a metodám hledající zdárná řešení ke 

svému udržitelnému rozvoji.“ 

 

 



 

5.2 Rozvojové oblasti, opatření a aktivity 

území 

Na základě výstupů analytické části a formulace rozvojové vize byly pro území 

vymezeny čtyři rozvojové oblasti:  

 

1. Životní prostředí  

 

2. Vzdělávání a pracovní trh 

 

3. Informovanost, vzdělávání a metodická 

pomoc členským obcím 

 

 4. Dlouhodobá stabilizace obyvatelstva – 

občanská vybavenost a služby 

 
Po definování rozvojových oblastí byla v každé z těchto oblastí navržena jednotlivá 

opatření, která vystihují základní problémové okruhy a vyžadují mimořádnou 

pozornost při další práci.  

 

Pro realizaci stanovených cílů jsou uvedeny konkrétní aktivity, které jsou inspirací pro 

formulaci a realizaci konkrétních projektů. 
 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 



 

 

1. Životní prostředí  
 
 

Opatření: Řešení vodního hospodářství 

Problémem v zásobování vybraných sídel pitnou vodou je jejich napojení na 

skupinový vodovod Nýrsko a z toho pramenící vysoké finanční nároky na financování 

jeho provozu. Přesto však zůstává nutnosti čerpání vody z tohoto vodního zdroje, 

neboť vlastní zdroje na zajištění potřeby pitné vody jsou nedostatečné. V současnosti 

probíhá hledání vlastních zdrojů v zásobování pitnou vodou. 

Dalšími navrhovanými aktivitami v rámci tohoto opatření je rozvoj kanalizační sítě a 

návaznými čistírnami odpadních vod. Další konkrétní aktivity týkající se řešení 

vodohospodářské infrastruktury v jednotlivých sídlech jsou uvedeny v projektových 

listech. 

Aktivity 

 Zajišťování místních vodních zdrojů  

 Rozvoj kanalizační sítě  

 Budování ČOV prioritně skupinových a před vyústěním do vodohospodářsky 

významných toků 

 Revitalizace vodních ploch a toků s ohledem na protipovodňová opatření  

*** 

Opatření: Rozvoj využívání alternativních zdrojů energie 

Míra využívání alternativních energetických zdrojů by měla odpovídat možnostem a 

zdrojům v území a zohledňovat životní prostředí. Proto je do budoucna nutné klást 

důraz na rozvoj využívání alternativních zdrojů energie zejména v oblastech s 

příznivými přírodními předpoklady a upřednostňovat projektové záměry, které 

nenarušují ráz krajiny. 

Aktivity 

 Podporovat individuální projekty s ohledem na životní prostředí  

 Využívání obnovitelných zdrojů energie  

 Strategická surovina  - voda, bio-plyn 

 

 

 



 2. Vzdělávání a pracovní trh 

Oblast: Cestovní ruch v návaznosti na vzdělávání 

Opatření: Rozvoj marketingu cestovního ruchu 

Cestovní ruch je významným nástrojem pro stabilizaci a rozvoj ekonomiky území 

okresu Domažlice. Celá oblast má dostatek přírodních a kulturně historických 

atraktivit, které jsou umocněné její geografickou polohou v blízkosti hranic se SRN a 

existencí hlavních silničních a železničních tahů. Současná úroveň marketingu a 

organizovanosti cestovního ruchu se ve sledovaném území sice mírně zlepšuje, je však 

třeba výrazně prohloubit spolupráci jednotlivých subjektů podílejících na jeho 

fungování. V úvodní fázi je nutné aktualizovat nebo nově zpracovat koncepční 

dokumenty rozvoje v oblasti cestovního ruchu a následně se zaměřit na účinnou 

prezentaci území všemi možnými formami. 

Aktivity 

 Podpora zpracování přeshraničního akčního plánu cestovního ruchu a rekreace 

v návaznosti na vzdělávání, která bude přesně definovat cílové skupiny 

návštěvníků (synergie v projektech naučných stezek, pozorovacích či 

vyhlídkových míst apod.)  

 Aktivní spolupráce se sousedními (zahraničními) mikroregiony v oblasti 

propagace a informačního systému cestovního ruchu  

 Podpora marketingu regionu a jeho institucionalizace (tzn. profesionální 

management, který bude mít na starosti aktivity v oblasti propagace cestovního 

ruchu, monitorování změn v oblasti cestovního ruchu , aktualizaci informačního 

systému, bude koordinovat spolupráci mezi jednotlivými obcemi a mezi obcemi 

a podnikateli v cestovním ruchu, iniciovat a případně též řídit projekty 

cestovního ruchu atd.) – např. v rámci Evropského seskupení pro územní 

spolupráci (ESÚS) 

 Podílení se na tvorbě propagačních materiálů (od sběru informací až po 

vytvoření grafického návrhu a tisk)  

 Internetová propagace přeshraničního cestovního ruchu, využívání nových 

technologií 

 Podpora enviromentální výchovy a vzdělávání 

V souvislosti se vzděláváním v cestovním ruchu lze hovořit o nových trendech a 

nových produktech v této oblasti. Území nabízí, vzhledem ke svým přírodním a 

kulturním atraktivitám, předpoklady pro rozvoj ekoagroturistiky (Český les), kulturní 

turistiky (Chodsko) a dalších forem cestovního ruchu. 

*** 

 



 

Opatření: Rozvoj a koordinace služeb v oblasti cestovního ruchu a rozvoj nových 

forem cestovního ruchu 

Aktivity 

 Podpora poradenství a dalšího vzdělávání v oblasti cestovního ruchu 

(seznámení s novými trendy v cestovním ruchu, s otázkami kvality v cestovním 

ruchu atd.) ve spolupráci s poradenskými organizacemi a podnikateli v 

cestovním ruchu  

 Podpora vytváření a realizace nových turistických produktů, programových 

nabídek a návazných nových služeb cestovního ruchu v oblastech jako např. 

venkovská turistika, kulturní a poznávací turistika (stavící především na 

chodské tradici) a sportovně-rekreační turistika.  

 Podpora rozvoje agroturistiky, ekoagroturistiky, pěší turistiky, cykloturistiky a 

cyklodopravy   

 Zajištění lyžařských tras v Českém lese (s vazbou na trasy v SRN), 

zatraktivnění lyžařského areálu Sádek 

*** 

Opatření: Vytváření předpokladů pro lokalizaci nových investorů, pracovní trh 

Navrhované aktivity podporují proces přípravy rozvojových ploch, tj. od zpracování 

prvotních studií využitelnosti daných lokalit až po samotnou výstavbu technické 

infrastruktury. 

Aktivity 

 Příprava vybraných perspektivních rozvojových ploch (vyjasnění 

majetkoprávních vztahů, studie proveditelnosti, vybudování technické 

infrastruktury)  

 Revitalizace hospodářsky využitelných objektů a areálů  

 Propagace a marketing na přilákání nových investic (zmapování a propagace 

využitelných ploch, navázání spolupráce s institucemi zajišťujícími služby v 

oblasti lokalizace nových investorů)  

*** 

Opatření: Kvalifikace a vzdělávání v oblasti učňovské a středoškolské 

V rámci Evropské unie - pro odbourávání jazykových bariér a získávání znalostí a 

zkušeností na mezinárodní úrovni je nutná spolupráce školských subjektů, předávání 

know - how a propojování ve společných projektech a aktivitách.  

 



Aktivity 

 Výměnné pobyty žáků a studentů, získávání praxe v zahraničí 

 Vzájemná spolupráce partnerských škol na společných projektech 

 Kurzy, semináře, programy, začlenění žáků a studentů, výměna odborných 

zkušeností a poznatků 

 Možnost složení závěrečné zkoušky v zahraničí, získání osvědčení s platností 

po celé EU v odborných profesech 

*** 

Opatření: Rozvoj občanské společnosti a rozšíření spolupráce se zahraničím v 

oblasti vzdělávání, kultury a sportu 

Společenský a kulturní život je zejména v některých oblastech okresu Domažlice 

vzhledem k jejich tradicím na poměrně vysoké úrovni. Přesto je však nezbytně nutné 

podporovat zapojení obyvatel do řešení věcí veřejných a do spolupráce mezi občany. 

Vzhledem k charakteru území a působících organizací (Akční spolek Čerchov, Svazek 

Domažlicko, rekreační oblast Furth im Wald-Hohenbogenwinkel), které byly mimo 

jiné založeny pro podporu přeshraniční spolupráce, je důležité podporovat projekty, 

které budou zaměřeny na organizaci společných akcí v oblasti kultury, sportu a 

zejména pak na zvyšování vzdělanosti a kvalifikace. 

Aktivity 

 Navazování trvalých přeshraničních vztahů v menších komunitách, tzn. mezi 

obcemi, zájmovými organizacemi, kulturními institucemi apod.  

 Pořádání společných akcí v oblasti vzdělávání, kultury a sportu a jejich 

opakováním vytvářet nové tradice  

 Výměnné akce zaměřené jednak na okruh kvalifikovaných pracovníků (např. 

management, veřejná správa apod.), jednak na děti a mládež (letní tábory, 

studentské praxe apod.) a spolky (SDH, sportovní oddíly, KČT apod.) 

 Zabezpečení stáží na obdobných pracovištích pro vytypovaný okruh 

kvalifikovaných pracovníků  

 

 

 

 

 



Oblast: Rozvoj informovanosti a vzdělávání 

Opatření: Podpora získávání kapitálových zdrojů a rozvoj informovanosti 

Možnost získávání finančních prostředků z veřejných zdrojů je důležitá nejen pro 

rozvoj podnikání a podporu obecních rozpočtů, ale i pro činnost zájmových spolků a 

dalších organizací. Je nutné zaměřit se na informovanost pro cílové skupiny o 

možnosti využívání těchto zdrojů, která spočívá zejména v navázání spolupráce s 

úřady a institucemi. 

Pro získání financí z veřejných zdrojů financování je nezbytné nejen vyhledat možný 

dotační titul, ale zároveň zpracovat konkrétní projekt zdůvodňující potřeby pro získání 

dotace a zajistit prostředky potřebné na vlastní dofinancování celkového rozpočtu 

projektu. Pro tento proces je důležité osvojení zpracování projektů a navázání kontaktů 

s možnými externími zpracovateli. 

Aktivity 

 Informování o možnostech financování z veřejných zdrojů (semináře, 

shromažďování a distribuce informačních materiálů) a podpora při získávání 

těchto financí  

 Rozvoj rekvalifikačních programů (ve spolupráci s poradenskými a 

vzdělávacími institucemi)   

*** 

 Opatření: Podpora malého a středního podnikání 

Malé a střední podniky tvoří významnou součást ekonomické základny regionu. 

Přednosti malých a středních podniků spočívají zejména v jednodušší řídící struktuře, 

ve vyšší schopnosti reagovat na požadavky trhu a vytvářet nové pracovní příležitosti. 

Podpora vzniku a rozvoje malých a středních podniků by měla spočívat v usnadnění 

přístupu k finančním zdrojům a ke zdrojům informací, ve zvýšení znalostí a získávání 

zkušeností a dále v prohloubení spolupráce s partnery v sousedním Bavorsku. 

V turisticky atraktivních oblastech se nabízí možnost rozvíjet drobné podnikaní na 

základě místních řemeslných tradic. 

Aktivity 

 Podpora poradenské činnosti při zakládání nových malých a středních podniků 

(ve spolupráci s poradenskými firmami a dalšími institucemi) a podpora 

přístupu malých a středních podniků k finančním zdrojům  

 Zapojení mladých lidí a především absolventů do podnikání a jejich stabilizace 

v regionu  



 Podpora místních řemesel a služeb (regionálních produktů), využití místních 

specialit (včetně jejich využití v cestovním ruchu – podpora prodejních výstav 

regionálních produktů atp.  

 Podpora přeshraniční spolupráce malých a středních podniků  

*** 

Opatření: Rozvoj a zlepšení situace ekonomicky aktivních subjektů v  zemědělství 

V tomto opatření je nutné pokusit se částečně přenést činnost zemědělských subjektů 

na další oblasti s využitím místního potenciálu. Zde se nabízí možnost rozvoje 

cestovního ruchu a s tím souvisejících doprovodných služeb. Současným příkladem je 

rozvoj farem zaměřující se na agroturistiku, hipoturistiku, ekoagroturistiku 

v součinnosti např. s enviromentální výchovou. Tyto aktivity jsou také vhodné ke 

spolufinancování z EU. Další aktivity spočívají v ekologické produkci zaměřující se na 

bioprodukty, místní či domácí výrobu, které jsou často označovány za originální 

produkt a mohou být i certifikovány. Zlepšení koordinace a spolupráce 

podnikatelských subjektů mezi sebou a veřejným sektorem by mohla napomoci 

společné prezentaci (výstavy, veletrhy, internet. informační servery apod.) 

Aktivity 

 Podpora ekologické produkce – bioprodukty, čerstvé potraviny atd. 

 Podpora přímého prodeje především u originálních produktů  

 Podpora zemědělských aktivit s propojením na  cestovní ruch (hipoturistika, 

agrofarmy apod.) 

*** 

Opatření: Spolupráce ekonomicky aktivních subjektů v zemědělství a průmyslu 

Při podpoře podnikání v oblasti průmyslové výroby a stabilizaci zemědělské výroby je 

důležitý rozvoj informovanosti, vzdělanosti a zvýšení kvalifikace. 

Aktivity 

 Realizace vzdělávacích programů a seminářů v následujících oblastech: 

ekonomická politika ČR a EU, marketing podniků, strategie podniků na trzích 

Evropské unie, spolupráce mezi podniky, spolupráce mezi zemědělstvím a 

potravinářským průmyslem (zahraniční zkušenosti), agroturistika atd.  

 Podpora uplatňování nových technologii v průmyslu a zemědělství  

 Podpora podnikání na venkově od založení firmy až po odbyt jejich produktů či 

hledání nezemědělských možností podnikání pro českou a zahraniční klientelu 

vč. spolupráce se zahraničními partnery  

 Podpora spolupráce ekonomicky aktivních podniků (společné projekty)  

*** 



Opatření: Podpora školství a vzdělanostní úrovně obyvatelstva 

Zvyšování celkové úrovně vzdělanosti je jedním z předpokladů ekonomického rozvoje 

daného území. Podpora vzdělanosti, schopnosti ovládat cizí jazyky a pracovat s 

moderní výpočetní technikou by se měla zaměřit jak na nejmladší generaci, tak rovněž 

by měla systematicky směřovat na všechny věkové skupiny obyvatelstva. 

 Aktivity 

 Podpora systému celoživotního vzdělávání  

 Pomoc při rozvoji potřebných rekvalifikačních kurzů  

*** 

 Opatření: Zkvalitňování sociální péče 

V souvislosti s rostoucím podílem obyvatel v poproduktivním věku bude do budoucna 

důležité věnovat zvýšenou pozornost péči o tyto skupiny obyvatel. 

Aktivity 

 Podpora ústavních a dalších vhodných ubytovacích možností osob vyžadujících 

zvýšenou sociální péči  

 Zabezpečení možnosti výstavby sociálních bytů, DPS, Domovů pro seniory  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3. Informovanost, vzdělávání a metodická 

pomoc členským obcím 

 

Oblast: Podpora od členských obcí 

Opatření: Rozvoj informovanosti a vzdělanosti, rozvoj služeb, podpora 

spolupráce a prosazování společných zájmů (např. formou ESÚS) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 4. Dlouhodobá stabilizace obyvatelstva – 

občanská vybavenost a služby 

Oblast: Dlouhodobá stabilizace obyvatelstva 

 Opatření: Zajištění vyhovující dopravní obslužnosti všech sídel  

Vzhledem k rozptýlené a nevyvážené sídelní struktuře celého okresu Domažlice je 

dopravní obslužnost, zejména v periferních oblastech okresu, limitujícím faktorem 

rozvoje. Uspokojivou úrovní dopravní obslužnosti disponují sídla na hlavní rozvojové 

ose okresu (Folmava – Domažlice - Holýšov) a do jisté míry i sídla ležící na silnici I. 

třídy č. 22 (Kdyně – Domažlice – Bělá nad Radbuzou). Ostatní sídla okresu Domažlice 

se potýkají s určitými problémy při zajištění základní dopravní obslužnosti a proto je 

nutné tuto situaci s pomocí navržených aktivit daným způsobem řešit. 

 

Aktivity 

 Hledání optimální organizace hromadné dopravy osob, např. hvězdicovým 

systémem v návaznosti na železniční dopravu  

 Vyhodnocení možnosti pořízení vlastních malých autobusů (mikrobusů) v 

menších účelových sdruženích okrajových obcí 

 Podpora dopravní infrastruktury, bezpečnosti cestujících a zajištění 

odpovídajícího vybavení z hlediska dopravní obslužnosti – modernizace 

autobusových zastávek dle současných norem apod. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zuzana Uhrová, 31. 12. 2013  


