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Tvorba SWOT analýzy území MAS 21 

(29.1.2013, MěU Lázně Kynžvart) 
Moderátoři setkání: Tomáš Svoboda a Tereza Pelclová z Centra pro komunitní práci 

Přítomní: viz. prezenční listina 
 
 
1. Program setkání 
 
  10:00 – 10:15 Přivítání 

  10:10 – 10:30 Očekávání účastníků setkání 

  10:30 – 10:45 Hodnocení realizace SPL pro období 2009 – 2013 

  10:40 – 12:30 Tvorba SWOT analýzy MAS 21 

  12:30 – 13:00 Bodování výroků SWOT analýzy podle důležitosti  

  13:30 – 14:30 Rozdělení výroků SWOT analýzy do tématických celků 

  14:30 – 14:45 Ustanovení pracovních skupin 

  14:45 Závěr setkání 

 
 
2. Očekávání účastníků 
Účastníci setkání definovali svá očekávání od tohoto setkání: 
  

– dotace – 9 účastníků 
– nevím, co očekávat, nechám se překvapit – 6 účastníků 
– informace – 2 účastníci 
– učit se pro svou obec 
– co nejlépe nastavit systém pro příští období 
– další rozvoj MAS 21 – 7 účastníků 
– příležitost seznámit se 
– zjistit, jak se území MAS rozvíjí 
– vytvořit SWOT analýzu území MAS – 3 účastníci 

 
3. Hodnocení realizace SPL pro období 2009 – 2013 
Shrnutí aktivit MAS 21 v uplynulém programovacím období prezentovala manažerka a 
ředitelka MAS 21 Jana Klusáková. Ve své prezentaci představila realizované projekty 
financované z Regionální operačního programu, projekty spolupráce a realizované projekty 
financované v rámci SPL MAS 21. Prezentace tvoří přílohu tohoto zápisu. 
 
4. Plán rozvoje integrované rozvojové strategie MAS 21 
V souvislosti s tvorbou integrované rozvojové strategie MAS 21 proběhnou následující 
aktivity: 

– dotazníková šetření zaměřená na obyvatele území MAS 21, obce, NNO a 
podnikatelské subjekty z území MAS 

– tvorba SWOT analýzy území 
– jednání pracovních skupin k prioritám, opatření a aktivitám integrované rozvojové 

strategie MAS 21 
– analýza území MAS 21 
– seminář k tvorbě monitorovacích indikátorů a systému hodnocení realizace ISU 
– zapojení specifických cílových skupin (školy, sociálně znevýhodnění obyvatelé MAS, 

atd.) 
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– závěrečná konference k finální verzi rozvojové strategie MAS 21 a schválení 
dokumentu 

 
5. Tvorba SWOT analýzy území MAS 21 
SWOT analýza byla tvořena prostřednictvím metody „Brainstorming“. Účastníci formulovali 
silné, slabé stránky regionu, příležitosti a ohrožení. Následně každý z účastníků získal určitý 
počet bodů, které mohl rozdělit k jednotlivým výrokům SWOT analýzy podle toho, jak se mu 
jevil daný výrok důležitý pro další rozvoj regionu MAS 21. Výroky SWOT analýzy jsou 
v jednotlivých částech řazeny podle počtu bodů, které daný výrok obdržel. 
 
Silné stránky    

– zdravé životní prostředí (13 bodů) 
– unikátní příroda (10 bodů) 
– spolupráce mezi obcemi a svazky (10 bodů) 
– spolupráce s německými partnery (9 bodů) 
– poloha regionu (sousedství Německa) (9 bodů) 
– lázeňství (7 bodů) 
– nízká hustota osídlení s potenciálem naplnění (6 bodů) 
– dostatek kvalitní vody (6 bodů) 
– fungující hasičské spolky (5 bodů) 
– prameny (5 bodů) 
– dostatečná infrastruktura všeho (budov, kanalizace,…) (5 bodů) 
– prostupnost krajiny (4 body) 
– vysoká hustota cyklostezek (4 body) 
– spolková činnost (4 body) 
– dostatečná infrastruktura ZŠ a MŠ (3 body) 
– bezpečnost (3 body) 
– velké množství památek (3 body) 
– cestovní ruch (3 body) 
– ekologické zemědělství (3 body) 
– iniciativní zastupitelé obcí a mikroregionů (2 body) 
– rozsáhlá síť naučných stezek (2 body) 
– velké množství maloplošních chráněných území (2 body) 
– nárůst zahraniční turistické klientely (2 body) 
– multikulturnost území (2 body) 
– bohatá historie (v souvislosti s osobnostmi) (2 body) 
– existence 1/21 (2 body) 
– příznivá demografická skladba 
– železniční síť 
– CHKO Slavkovský les 
– blízkost mezinárodních letišť 

 
Slabé stránky 

– neochota pracovat (12 bodů) 
– infrastruktura malých obcí (12 bodů) 
– nezaměstnanost (11 bodů) 
– vysoký podíl rizikových skupin (10 bodů) 
– nízké výdělky (10 bodů) 
– málo pracovních příležitostí pro mladé lidi (10 bodů) 
– nepřipravenost na rozvoj (9 bodů) 
– malá angažovanost a vzdělanost zastupitelů (9 bodů) 
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– snižující se dopravní obslužnost (9 bodů) 
– vzhled sídel a veřejných prostranství (9 bodů) 
– spekulace s pozemky (8 bodů) 
– orientace jenom na cestovní ruch (8 bodů) 
– odliv mládeže (8 bodů) 
– chybějící tradice (8 bodů) 
– špatný stav komunikací II. a III. třídy (7 bodů) 
– nárůst kriminality (6 bodů) 
– nízká aktivita obyvatelstva (komunitní život) (6 bodů) 
– chybějící obchvaty obcí (5 bodů) 
– špatná struktura zemědělství (5 bodů) 
– vylidňování okrajových obcí (5 bodů) 
– absence veřejné ochrany (málo policistů) (5 bodů) 
– nedostatečně využitá území bývalé železné opony (4 body) 
– vysoké sociální rozdíly (4 body) 
– malé zastoupení VŠ vzdělaných lidí (4 body) 
– chybí VŠ v regionu (4 body) 
– opuštěné stavby (vojenské, církevní, tovární) – brownfields (4 body) 
– nedostatečná spolupráce podnikatelů, NNO a veřejné správy (4 body) 
– vzdělanostní struktura (3 body) 
– stav drobných sakrálních památek v krajině (3 body) 
– málo volnočasových aktivit (i dostupnost) (3 body) 
– obecná informovanost o dění v regionu (3 body) 
– cestovní ruch (mimo lázeňství) (3 body) 
– chybí infocentra (2 body) 
– největší výměna obyvatelstva (2 body) 
– nedostatečná dostupnost odborné lékařské péče (2 body) 
– nedostatečná orientace na Německo (2 body) 
– chybí malometrážní byty (pro seniory, startovací byty…) (2 body) 
– malá jazyková vybavenost (NJ) (2 body) 
– špatná komunikace s rizikovými skupinami (2 body) 
– komunikace s Lesy ČR a s Povodím a s většinovými vlastníky půdy (2 body)  
– solární farmy (1 bod) 
– chybí diferenciace bydlení (1 bod) 
– chybí spolková činnost (1 bod) 
– vysoká finanční negramotnost obyvatelstva (1 bod) 
– myšlenková orientace – vše řešit pouze v rámci ČR (1 bod) 
– nízká kvalifikovanost učitelů (1 bod) 
– opuštěné zemědělské subjekty (1 bod) 
– rušení tradiční cestní sítě (1 bod) 
– předimenzované obchodní zóny (1 bod) 
– chybějící přirozené centrum 
– prostupnost hranic 
– chybějící firemní dárcovství 
– periferie Karlovarského kraje 
– Františkovy Lázně nespolupracují 
– vznik satelitů 

 
Příležitosti 

– kvalitní strategické plánování regionů (10 bodů) 
– tvorba pracovních míst (9 bodů) 
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– příliv podnikatelů (7 bodů) 
– spolupráce a rozvoj v cestovním ruchu (6 bodů) 
– příliv nových obyvatel (6 bodů) 
– přilákání investorů do dřevozpracujícího průmyslu (4 body) 
– účast finančně silných hráčů na rozvoji regionu (4 body) 
– spolupráce školství a podnikatelů (2 body) 
– nové tradice (2 body) 
– napojení na Německo (2 body) 
– zvýšení leteckých linek na západ 
– lepší přeshraniční spolupráce (lepší využití OP Přeshraniční spolupráce) 

 
Ohrožení 

– chybí dotační tituly pro základní infrastrukturu obcí (18 bodů) 
– úpadek hodnoty rodiny (11 bodů) 
– zákon o veřejných zakázkách (10 bodů) 
– nedostatek financí na rozvoj obcí a regionů (10 bodů) 
– absence dotací do silniční infrastruktury (9 bodů) 
– nedostatečná podpora drobných podnikatelů (9 bodů) 
– vliv médií na mladé lidi (hodnoty, priority) (8 bodů) 
– málo peněz na dofinancování projektů u menších obcí (8 bodů) 
– nekoncepční rozhodování v regionálním rozvoji (řepka, solární panely, apod.) (5 

bodů) 
– spekulace s pozemky (4 body) 
– změna charakteru krajiny (4 body) 
– překážky při rozvoji podnikání (4 body) 
– politika státu ve vztahu k lázeňství (3 body) 
– nerovnoměrné hodnocení projektů v rámci regionu Severozápad (2 body) 
– míra korupce ve veřejné správě (2 body) 
– nedostavba R6 (2 body) 
– zánik gymnázia v Aši (2 body) 
– zemědělské dotace (2 body) 
– vliv větrných elektráren na klimatické změny (1 bod) 
– integrace školství (1 bod) 
– odchod VŠ z Chebu (1 bod) 
– hnědouhelná pánev v chebské pánvi 
– lobisté  

 
6. Tématické pracovní skupiny 
Účastníci rozdělili výroky ze všech čtyř kapitol SWOT analýzy tématicky do následujících 
pracovních skupin: 
  
Pracovní skupina č. 1 – Rozvoj pracovních příležitostí a rozvoj podnikání 
 
Silné stránky 

– unikátní příroda (10 bodů) 
– spolupráce s německými partnery (9 bodů) 
– poloha regionu (sousedství Německa) (9 bodů) 
– lázeňství (7 bodů) 
– nízká hustota osídlení s potenciálem naplnění (6 bodů) 
– dostatečná infrastruktura všeho (budov, kanalizace,…) (5 bodů) 
– velké množství památek (3 body) 
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– cestovní ruch (3 body) 
– ekologické zemědělství (3 body) 
– existence 1/21 (2 body) 
– nárůst zahraniční turistické klientely (2 body) 
– železniční síť 
– příznivá demografická skladba 

 
Slabé stránky 

– nezaměstnanost (11 bodů) 
– málo pracovních příležitostí pro mladé lidi (10 bodů) 
– nízké výdělky (10 bodů) 
– snižující se dopravní obslužnost (9 bodů) 
– nepřipravenost na rozvoj (9 bodů) 
– odliv mládeže (8 bodů) 
– orientace jenom na cestovní ruch (8 bodů) 
– chybějící tradice (8 bodů) 
– vylidňování okrajových obcí (5 bodů) 
– špatná struktura zemědělství (5 bodů) 
– vysoké sociální rozdíly (4 body) 
– malé zastoupení VŠ vzdělaných lidí (4 body) 
– opuštěné stavby (vojenské, církevní, tovární) – brownfields (4 body) 
– chybí VŠ v regionu (4 body) 
– nedostatečně využitá území bývalé železné opony (4 body) 
– nedostatečná spolupráce podnikatelů, NNO a veřejné správy (4 body) 
– vzdělanostní struktura (3 body) 
– cestovní ruch (mimo lázeňství) (3 body) 
– nedostatečná dostupnost odborné lékařské péče (2 body) 
– největší výměna obyvatelstva (2 body) 
– nedostatečná orientace na Německo (2 body) 
– malá jazyková vybavenost (NJ) (2 body) 
– chybí infocentra (2 body) 
– opuštěné zemědělské subjekty (1 bod) 
– solární farmy (1 bod) 
– myšlenková orientace – vše řešit pouze v rámci ČR (1 bod) 
– prostupnost hranic 
– periferie Karlovarského kraje 
– chybějící firemní dárcovství 

 
Příležitosti 

– kvalitní strategické plánování regionů (10 bodů) 
– tvorba pracovních míst (9 bodů) 
– příliv podnikatelů (7 bodů) 
– příliv nových obyvatel (6 bodů) 
– spolupráce a rozvoj v cestovním ruchu (6 bodů) 
– účast finančně silných hráčů na rozvoji regionu (4 body) 
– přilákání investorů do dřevozpracujícího průmyslu (4 body) 
– napojení na Německo (2 body) 
– spolupráce školství a podnikatelů (2 body) 
– zvýšení leteckých linek na západ 
– lepší přeshraniční spolupráce (lepší využití OP Přeshraniční spolupráce) 
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Ohrožení 
– nedostatek financí na rozvoj obcí a regionů (10 bodů) 
– zákon o veřejných zakázkách (10 bodů) 
– absence dotací do silniční infrastruktury (9 bodů) 
– málo peněz na dofinancování projektů u menších obcí (8 bodů) 
– nekoncepční rozhodování v regionálním rozvoji (řepka, solární panely, apod.) (5 

bodů) 
– změna charakteru krajiny (4 body) 
– překážky při rozvoji podnikání (4 body) 
– spekulace s pozemky (4 body) 
– politika státu ve vztahu k lázeňství (3 body) 
– zemědělské dotace (2 body) 
– nedostavba R6 (2 body) 
– odchod VŠ z Chebu (1 bod) 
– integrace školství (1 bod) 
– hnědouhelná pánev v chebské pánvi 
– lobisté 
 

 
Pracovní skupina č. 2 – Cestovní ruch 
 
Silné stránky 

– zdravé životní prostředí (13 bodů) 
– unikátní příroda (10 bodů) 
– vzhled sídel a veřejných prostranství (9 bodů) 
– spolupráce s německými partnery (9 bodů) 
– poloha regionu (sousedství Německa) (9 bodů) 
– lázeňství (7 bodů) 
– nízká hustota osídlení s potenciálem naplnění (6 bodů) 
– prameny (5 bodů) 
– dostatečná infrastruktura všeho (budov, kanalizace,…) (5 bodů) 
– vysoká hustota cyklostezek (4 body) 
– prostupnost krajiny (4 body) 
– cestovní ruch (3 body) 
– velké množství památek (3 body) 
– ekologické zemědělství (3 body) 
– bohatá historie (v souvislosti s osobnostmi) (2 body) 
– existence 1/21 (2 body) 
– velké množství maloplošních chráněných území (2 body) 
– rozsáhlá síť naučných stezek (2 body) 
– nárůst zahraniční turistické klientely (2 body) 
– železniční síť 
– blízkost mezinárodních letišť 
– CHKO Slavkovský les 

 
Slabé stránky 

– nezaměstnanost (11 bodů) 
– málo pracovních příležitostí pro mladé lidi (10 bodů) 
– nízké výdělky (10 bodů) 
– vzhled sídel a veřejných prostranství (9 bodů) 
– nepřipravenost na rozvoj (9 bodů) 
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– snižující se dopravní obslužnost (9 bodů) 
– chybějící tradice (8 bodů) 
– orientace jenom na cestovní ruch (8 bodů) 
– špatný stav komunikací II. a III. třídy (7 bodů) 
– chybějící obchvaty obcí (5 bodů) 
– nedostatečně využitá území bývalé železné opony (4 body) 
– vysoké sociální rozdíly (4 body) 
– opuštěné stavby (vojenské, církevní, tovární) – brownfields (4 body) 
– malé zastoupení VŠ vzdělaných lidí (4 body) 
– nedostatečná spolupráce podnikatelů, NNO a veřejné správy (4 body) 
– cestovní ruch (mimo lázeňství) (3 body) 
– stav drobných sakrálních památek v krajině (3 body) 
– největší výměna obyvatelstva (2 body) 
– nedostatečná orientace na Německo (2 body) 
– chybí infocentra (2 body) 
– malá jazyková vybavenost (NJ) (2 body) 
– Františkovy Lázně nespolupracují 
– periferie Karlovarského kraje 
– prostupnost hranic 

 
Příležitosti 

– kvalitní strategické plánování regionů (10 bodů) 
– tvorba pracovních míst (9 bodů) 
– příliv podnikatelů (7 bodů) 
– spolupráce a rozvoj v cestovním ruchu (6 bodů) 
– účast finančně silných hráčů na rozvoji regionu (4 body) 
– nové tradice (2 body) 
– napojení na Německo (2 body) 
– zvýšení leteckých linek na západ 
– lepší přeshraniční spolupráce (lepší využití OP Přeshraniční spolupráce) 

 
Ohrožení 

– chybí dotační tituly pro základní infrastrukturu obcí (18 bodů) 
– zákon o veřejných zakázkách (10 bodů) 
– málo peněz na dofinancování projektů u menších obcí (8 bodů) 
– změna charakteru krajiny (4 body) 
– překážky při rozvoji podnikání (4 body) 
– politika státu ve vztahu k lázeňství (3 body) 
– nedostavba R6 (2 body) 
– hnědouhelná pánev v chebské pánvi 
– lobisté 

 
 
Pracovní skupina č. 3 – Infrastruktura (technická) 
 
Silné stránky 

– spolupráce mezi obcemi a svazky (10 bodů) 
– spolupráce s německými partnery (9 bodů) 
– vzhled sídel a veřejných prostranství (9 bodů) 
– dostatek kvalitní vody (6 bodů) 
– nízká hustota osídlení s potenciálem naplnění (6 bodů) 
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– dostatečná infrastruktura všeho (budov, kanalizace,…) (5 bodů) 
– vysoká hustota cyklostezek (4 body) 
– prostupnost krajiny (4 body) 
– rozsáhlá síť naučných stezek (2 body) 
– bohatá historie (v souvislosti s osobnostmi) (2 body) 
– existence 1/21 (2 body) 
– blízkost mezinárodních letišť 
– železniční síť 
 

 
Slabé stránky 

– infrastruktura malých obcí (12 bodů) 
– nezaměstnanost (11 bodů) 
– nepřipravenost na rozvoj (9 bodů) 
– spekulace s pozemky (8 bodů) 
– špatný stav komunikací II. a III. třídy (7 bodů) 
– vylidňování okrajových obcí (5 bodů) 
– chybějící obchvaty obcí (5 bodů) 
– nedostatečně využitá území bývalé železné opony (4 body) 
– opuštěné stavby (vojenské, církevní, tovární) – brownfields (4 body) 
– stav drobných sakrálních památek v krajině (3 body) 
– chybí malometrážní byty (pro seniory, startovací byty…) (2 body) 
– největší výměna obyvatelstva (2 body) 
– komunikace s Lesy ČR a s Povodím a s většinovými vlastníky půdy (2 body)  
– předimenzované obchodní zóny (1 bod) 
– solární farmy (1 bod) 
– rušení tradiční cestní sítě (1 bod) 
– chybí diferenciace bydlení (1 bod) 
– chybějící přirozené centrum 
– vznik satelitů 
– periferie Karlovarského kraje 

 
Příležitosti 

– kvalitní strategické plánování regionů (10 bodů) 
– tvorba pracovních míst (9 bodů) 
– příliv podnikatelů (7 bodů) 
– příliv nových obyvatel (6 bodů) 
– účast finančně silných hráčů na rozvoji regionu (4 body) 
– napojení na Německo (2 body) 
– lepší přeshraniční spolupráce (lepší využití OP Přeshraniční spolupráce) 

 
Ohrožení 

– chybí dotační tituly pro základní infrastrukturu obcí (18 bodů) 
– zákon o veřejných zakázkách (10 bodů) 
– absence dotací do silniční infrastruktury (9 bodů) 
– málo peněz na dofinancování projektů u menších obcí (8 bodů) 
– změna charakteru krajiny (4 body) 
– překážky při rozvoji podnikání (4 body) 
– spekulace s pozemky (4 body) 
– nedostavba R6 (2 body) 
– lobisté 
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Pracovní skupina č. 4 – Spolupráce, komunikace 
 
Silné stránky 

– nedostatek financí na rozvoj obcí a regionů (10 bodů) 
– spolupráce mezi obcemi a svazky (10 bodů) 
– unikátní příroda (10 bodů) 
– vzhled sídel a veřejných prostranství (9 bodů) 
– spolupráce s německými partnery (9 bodů) 
– poloha regionu (sousedství Německa) (9 bodů) 
– fungující hasičské spolky (5 bodů) 
– prostupnost krajiny (4 body) 
– spolková činnost (4 body) 
– ekologické zemědělství (3 body) 
– bezpečnost (3 body) 
– nárůst zahraniční turistické klientely (2 body) 
– bohatá historie (v souvislosti s osobnostmi) (2 body) 
– iniciativní zastupitelé obcí a mikroregionů (2 body) 
– multikulturnost území (2 body) 
– CHKO Slavkovský les 
– příznivá demografická skladba 

 
Slabé stránky 

– neochota pracovat (12 bodů) 
– nezaměstnanost (11 bodů) 
– vysoký podíl rizikových skupin (10 bodů) 
– málo pracovních příležitostí pro mladé lidi (10 bodů) 
– malá angažovanost a vzdělanost zastupitelů (9 bodů) 
– snižující se dopravní obslužnost (9 bodů) 
– nepřipravenost na rozvoj (9 bodů) 
– spekulace s pozemky (8 bodů) 
– orientace jenom na cestovní ruch (8 bodů) 
– chybějící tradice (8 bodů) 
– odliv mládeže (8 bodů) 
– nárůst kriminality (6 bodů) 
– nízká aktivita obyvatelstva (komunitní život) (6 bodů) 
– absence veřejné ochrany (málo policistů) (5 bodů) 
– nedostatečně využitá území bývalé železné opony (4 body) 
– vysoké sociální rozdíly (4 body) 
– nedostatečná spolupráce podnikatelů, NNO a veřejné správy (4 body) 
– chybí VŠ v regionu (4 body) 
– opuštěné stavby (vojenské, církevní, tovární) – brownfields (4 body) 
– malé zastoupení VŠ vzdělaných lidí (4 body) 
– vzdělanostní struktura (3 body) 
– málo volnočasových aktivit (i dostupnost) (3 body) 
– stav drobných sakrálních památek v krajině (3 body) 
– cestovní ruch (mimo lázeňství) (3 body) 
– nedostatečná dostupnost odborné lékařské péče (2 body) 
– nedostatečná orientace na Německo (2 body) 
– komunikace s Lesy ČR a s Povodím a s většinovými vlastníky půdy (2 body)  
– chybí malometrážní byty (pro seniory, startovací byty…) (2 body) 
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– špatná komunikace s rizikovými skupinami (2 body) 
– největší výměna obyvatelstva (2 body) 
– chybí infocentra (2 body) 
– malá jazyková vybavenost (NJ) (2 body) 
– nerovnoměrné hodnocení projektů v rámci regionu Severozápad (2 body) 
– chybí spolková činnost (1 bod) 
– myšlenková orientace – vše řešit pouze v rámci ČR (1 bod) 
– nízká kvalifikovanost učitelů (1 bod) 
– solární farmy (1 bod) 
– rušení tradiční cestní sítě (1 bod) 
– chybí diferenciace bydlení (1 bod) 
– vysoká finanční negramotnost obyvatelstva (1 bod) 
– prostupnost hranic 
– Františkovy Lázně nespolupracují 
– chybějící přirozené centrum 
– periferie Karlovarského kraje 
– chybějící firemní dárcovství 

 
Příležitosti 

– kvalitní strategické plánování regionů (10 bodů) 
– tvorba pracovních míst (9 bodů) 
– příliv podnikatelů (7 bodů) 
– příliv nových obyvatel (6 bodů) 
– spolupráce a rozvoj v cestovním ruchu (6 bodů) 
– účast finančně silných hráčů na rozvoji regionu (4 body) 
– přilákání investorů do dřevozpracujícího průmyslu (4 body) 
– nové tradice (2 body) 
– spolupráce školství a podnikatelů (2 body) 
– lepší přeshraniční spolupráce (lepší využití OP Přeshraniční spolupráce) 

 
Ohrožení 

– chybí dotační tituly pro základní infrastrukturu obcí (18 bodů) 
– úpadek hodnoty rodiny (11 bodů) 
– zákon o veřejných zakázkách (10 bodů) 
– absence dotací do silniční infrastruktury (9 bodů) 
– málo peněz na dofinancování projektů u menších obcí (8 bodů) 
– vliv médií na mladé lidi (hodnoty, priority) (8 bodů) 
– nekoncepční rozhodování v regionálním rozvoji (řepka, solární panely, apod.) (5 

bodů) 
– změna charakteru krajiny (4 body) 
– překážky při rozvoji podnikání (4 body) 
– spekulace s pozemky (4 body) 
– politika státu ve vztahu k lázeňství (3 body) 
– míra korupce ve veřejné správě (2 body) 
– zánik gymnázia v Aši (2 body) 
– zemědělské dotace (2 body) 
– integrace školství (1 bod) 
– odchod VŠ z Chebu (1 bod) 
– vliv větrných elektráren na klimatické změny (1 bod) 
– hnědouhelná pánev v chebské pánvi 
– lobisté 
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Pracovní skupina č. 5 – Občanská vybavenost 
 
Silné stránky 

– spolupráce s německými partnery (9 bodů) 
– dostatečná infrastruktura všeho (budov, kanalizace,…) (5 bodů) 
– fungující hasičské spolky (5 bodů) 
– spolková činnost (4 body) 
– velké množství památek (3 body) 
– dostatečná infrastruktura ZŠ a MŠ (3 body) 
– nárůst zahraniční turistické klientely (2 body) 
– železniční síť 
 

Slabé stránky 
– neochota pracovat (12 bodů) 
– infrastruktura malých obcí (12 bodů) 
– nezaměstnanost (11 bodů) 
– vysoký podíl rizikových skupin (10 bodů) 
– málo pracovních příležitostí pro mladé lidi (10 bodů) 
– nízké výdělky (10 bodů) 
– vzhled sídel a veřejných prostranství (9 bodů) 
– nepřipravenost na rozvoj (9 bodů) 
– odliv mládeže (8 bodů) 
– nárůst kriminality (6 bodů) 
– nízká aktivita obyvatelstva (komunitní život) (6 bodů) 
– vylidňování okrajových obcí (5 bodů) 
– opuštěné stavby (vojenské, církevní, tovární) – brownfields (4 body) 
– malé zastoupení VŠ vzdělaných lidí (4 body) 
– chybí VŠ v regionu (4 body) 
– vzdělanostní struktura (3 body) 
– málo volnočasových aktivit (i dostupnost) (3 body) 
– stav drobných sakrálních památek v krajině (3 body) 
– cestovní ruch (mimo lázeňství) (3 body) 
– chybí malometrážní byty (pro seniory, startovací byty…) (2 body) 
– největší výměna obyvatelstva (2 body) 
– chybí infocentra (2 body) 
– nedostatečná dostupnost odborné lékařské péče (2 body) 
– nedostatečná orientace na Německo (2 body) 
– malá jazyková vybavenost (NJ) (2 body) 
– nízká kvalifikovanost učitelů (1 bod) 
– předimenzované obchodní zóny (1 bod) 
– opuštěné zemědělské subjekty (1 bod) 
– chybí diferenciace bydlení (1 bod) 
– periferie Karlovarského kraje 
– vznik satelitů 

 
Příležitosti 

– kvalitní strategické plánování regionů (10 bodů) 
– tvorba pracovních míst (9 bodů) 
– příliv podnikatelů (7 bodů) 
– příliv nových obyvatel (6 bodů) 
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– účast finančně silných hráčů na rozvoji regionu (4 body) 
– napojení na Německo (2 body) 
– spolupráce školství a podnikatelů (2 body) 
– lepší přeshraniční spolupráce (lepší využití OP Přeshraniční spolupráce) 

 
Ohrožení 

– chybí dotační tituly pro základní infrastrukturu obcí (18 bodů) 
– úpadek hodnoty rodiny (11 bodů) 
– zákon o veřejných zakázkách (10 bodů) 
– málo peněz na dofinancování projektů u menších obcí (8 bodů) 
– zánik gymnázia v Aši (2 body) 
– nové tradice (2 body) 
– nedostavba R6 (2 body) 
– odchod VŠ z Chebu (1 bod) 
– integrace školství (1 bod) 
– lobisté 

 
Pracovní skupina č. 6 – Příroda a krajina 
 
Silné stránky 

– zdravé životní prostředí (13 bodů) 
– lázeňství (7 bodů) 
– unikátní příroda (10 bodů) 
– dostatek kvalitní vody (6 bodů) 
– nízká hustota osídlení s potenciálem naplnění (6 bodů) 
– prameny (5 bodů) 
– prostupnost krajiny (4 body) 
– cestovní ruch (3 body) 
– velké množství památek (3 body) 
– ekologické zemědělství (3 body) 
– bohatá historie (v souvislosti s osobnostmi) (2 body) 
– velké množství maloplošních chráněných území (2 body) 
– rozsáhlá síť naučných stezek (2 body) 
– nárůst zahraniční turistické klientely (2 body) 
– vliv větrných elektráren na klimatické změny (1 bod) 
– CHKO Slavkovský les 
 

Slabé stránky 
– nepřipravenost na rozvoj (9 bodů) 
– vzhled sídel a veřejných prostranství (9 bodů) 
– spekulace s pozemky (8 bodů) 
– špatná struktura zemědělství (5 bodů) 
– opuštěné stavby (vojenské, církevní, tovární) – brownfields (4 body) 
– nedostatečně využitá území bývalé železné opony (4 body) 
– stav drobných sakrálních památek v krajině (3 body) 
– cestovní ruch (mimo lázeňství) (3 body) 
– největší výměna obyvatelstva (2 body) 
– komunikace s Lesy ČR a s Povodím a s většinovými vlastníky půdy (2 body)  
– opuštěné zemědělské subjekty (1 bod) 
– rušení tradiční cestní sítě (1 bod) 
– solární farmy (1 bod) 
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– periferie Karlovarského kraje 
– vznik satelitů 
– prostupnost hranic 

 
Příležitosti 

– kvalitní strategické plánování regionů (10 bodů) 
– tvorba pracovních míst (9 bodů) 
– příliv podnikatelů (7 bodů) 
– příliv nových obyvatel (6 bodů) 
– přilákání investorů do dřevozpracujícího průmyslu (4 body) 
– účast finančně silných hráčů na rozvoji regionu (4 body) 
– napojení na Německo (2 body) 
– lepší přeshraniční spolupráce (lepší využití OP Přeshraniční spolupráce) 

 
Ohrožení 

– zákon o veřejných zakázkách (10 bodů) 
– málo peněz na dofinancování projektů u menších obcí (8 bodů) 
– nekoncepční rozhodování v regionálním rozvoji (řepka, solární panely, apod.) (5 

bodů) 
– změna charakteru krajiny (4 body) 
– spekulace s pozemky (4 body) 
– politika státu ve vztahu k lázeňství (3 body) 
– zemědělské dotace (2 body) 
– hnědouhelná pánev v chebské pánvi 
– lobisté 

 
 
Jednání pracovních skupin proběhnou v první polovině roku 2013. Pokud se chcete jednání 
některé pracovní skupiny účastnit, napište, prosím, na e-mailovou adresu 
klusakova.j@seznam.cz, nebo volejte na telefonní číslo +420 608 124 003. Informace lze 
také získat na webových stránkách www.mas21.cz.  
 
 
 
Zapsal: Tomáš Svoboda (Centrum pro komunitní práci, 777 793 725, 
tomas.svoboda@cpkp.cz)  

mailto:klusakova.j@seznam.cz
http://www.mas21.cz/

