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1.

Úvod

Strategie rozvoje DSO Kdyňsko 2020-2024 (dále jen strategie) představuje integrovanou
strategii místního rozvoje daného regionu. Na základě podrobné a komplexní analýzy stavu,
potřeb, rozvojových předpokladů a územních podmínek, v koordinaci se zástupci
jednotlivých členských obcí si dokument dává za cíl definovat priority, opatření i aktivity pro
udržitelný rozvoj území, jeho budoucí stabilitu a prosperitu.
Východiskem
při
tvorbě
strategie
je
Strategie
Evropa
2020
(http://www.mmr.cz/getmedia/7c31b211-1a5a-46a8-b6bd-151b72dc94ec/EU2020-CJ.pdf).
Strategie dále vychází zejména ze Strategie regionálního rozvoje ČR 2021+
(https://mmr.cz/getmedia/58c57a22-202d-4374-af5dcbd8f9454adb/SRR21.pdf.aspx?ext=.pdf) a je dále v souladu s Programem rozvoje
Plzeňského kraje 2014+ (file:///C:/Users/uzivatel/Downloads/prpk.pdf). Objem veřejných
investic do území významně klesá a ani střednědobý rozpočtový výhled nepředpokládá
zásadní zvrat. I z tohoto důvodu je nutné neustále zkvalitňovat strategické plánování. Z výše
uvedeného vyplývá potřeba selektivního a zároveň koncentrovaného zacílení dostupných
prostředků, což ve zvýšené míře posouvá důraz i na významnější využití synergicky
působících integrovaných přístupů ve srovnání s předchozím obdobím.
Strategie obsahuje analytickou část, která čerpá jak z relevantních datových zdrojů, tak
z výstupů realizovaných vlastním šetřením, obsahuje tedy kromě specifikace a hodnocení
statistických údajů také zhodnocení problémů a potřeb vnímaných obyvateli regionu.
Výstupy analytické části jsou následně zakomponovány do celkové SWOT analýzy, která
uzavírá logickou strukturu analýzy a tvoří přechodový můstek do návrhové části a akčního
plánu.

1.1.

Vymezení polohy

Dobrovolný svazek obcí Kdyňsko se nachází v Plzeňském kraji v okrese Klatovy
a Domažlice. Svazek zahrnuje 21 obcí (Běhařov, Brnířov, Černíkov, Dlažov, Chodská Lhota,
Kdyně, Koloveč, Kout na Šumavě, Libkov, Loučim, Mezholezy, Mrákov, Němčice, Nová Ves,
Pocinovice, Spáňov, Úboč, Úsilov, Všepadly, Všeruby a Zahořany). Na mapě č. 1 vidíme
polohu svazku. Celé území je považováno za venkovský prostor. Základní informace o obcích
DSO jsou v tabulce č. 1.
Tabulka č. 1: Základní informace o obcích
Obec
SO ORP
Místní části
Běhařov
Brnířov

Klatovy
Domažlice

Běhařov, Úborsko
Brnířov

Černíkov

Klatovy

Dlažov

Klatovy

Černíkov, Nevděk,
Rudoltice, Slavíkovice,
Vílov
Dlažov, Buková, Miletice,

Počet obyvatel
k 1. 1. 2020
224
406

Rozloha (ha)

358

1 671,6

483

1 225,8

436,8
270,6
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Obec

SO ORP

Místní části

Počet obyvatel
k 1. 1. 2020

Rozloha (ha)

Chodská
Lhota
Kdyně

Domažlice

Nová Víska, Soustov,
Vráž
Chodská Lhota

418

1 027,6

Dobříkov, Branišov,
Hluboká, Modlín, Nové
Chalupy, Podzámčí,
Prapořiště, Smržovice,
Starec, Vítovky
Koloveč, Zichov

5 183

2 873,8

Koloveč

Domažlice

969

1 376,3

Kout na
Šumavě
Libkov

Domažlice

1 124

1 109,1

Domažlice

Kout na Šumavě, Nový
Dvůr, Starý Dvůr
Libkov

117

411,9

Loučim

Domažlice

Loučim

130

426,5

Mezholezy

Domažlice

Mezholezy

112

371,3

Mrákov

Domažlice

1 133

2 062,9

Němčice

Domažlice

Mrákov, Mlýneček, Nový
Klíčov, Smolov, Starý
Klíčov
Němčice, Úlíkov

142

893,1

Nová Ves

Domažlice

Nová Ves

145

465,9

Pocinovice

Domažlice

Pocinovice, Orlovice

600

2 461,2

Spáňov

Domažlice

Spáňov

206

327,1

Úboč

Domažlice

Úboč

131

745,0

Úsilov

Domažlice

Úsilov

127

813,7

Všepadly

Domažlice

Všepadly

42

492,1

Všeruby

Domažlice

819

3 849,4

Zahořany

Domažlice

Všeruby, Brůdek, Hájek,
Hyršov, Chalupy,
Kosteliště, Maxov, Pláně,
Pomezí, Studánky
Zahořany, Bořice,
Hříchovice, Oprechtice,
Sedlice, Stanětice

1 042

2 117,0

13 911

25 428,7

celkem

Domažlice

Zdroj: vlastní šetření, www.czso.cz
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Mapa č. 1: Území DSO Kdyňsko v roce 2020

Zdroj: ArcCR

1.2.

Stručný popis členských obcí DSO Kdyňsko

Obec Běhařov leží 12 km od Kdyně. Obec je poprvé doložena v roce 1352, kdy tu již stála
tvrz vladyků z Běhařova. V roce 1739 získal Běhařov rytířský rod Hubatiů z Kotnova, který zde
v polovině 18. století na místě někdejší tvrze vybudoval zámek. Zpustlý zámeček byl roku
1922 prodán malíři A. Kalvodovi. Vedle zámku je upravený park a také dominanta obce kostel sv. Prokopa. Na jednom z okolních polí byl koncem 60. let 20. století nalezen poklad –
stará hliněná nádoba se stříbrnými mincemi (dle odhadu byly mince staré 800 let). Bližší
informace: www.beharov.cz.
Obec Brnířov se nachází 1 km od Kdyně. Lokalitou obklopenou vrchy Bezného a Kněžské
hory prochází silniční tah Domažlice - Klatovy. Nejstarší zmínka o obci se vztahuje k prodeji
panství hradu Rýzmberk v roce 1508, kde je zmiňovaná pod jménem Břevňov. Jméno obce je
odvozováno od staročeského názvu Brnieř - později platnéř (výrobce brnění a zbroje). Mezi
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památky patří kaplička sv. Martina, která stojí na návsi od roku 1854. Bližší
informace: www.obecbrnirov.cz.
Obec Černíkov je položená na úpatí vrchu Malého Kouřimu a vzdálená 10 km od Kdyně.
První zmínky o obci pocházejí z roku 1379. V 15. století se na zdejší tvrzi vyskytovali
vladykové z Čiremperka, přičemž Čiremperk je patrně pouze upravený název Černíkova.
Při vpádu bavorských vojsk v zimě roku 1473 byl Černíkov se sousedním Úsilovem vypálen
bavorským vojskem (jako odveta za obdobné aktivity českých rytířů na bavorském území).
V místní části Slavíkovice stojí kostel sv. Josefa a patrový srub chráněný jako významná
památka lidové architektury. V blízkosti místní části Rudoltice se nacházejí poslední stopy
sejpů, které upomínají na středověké rýžování zlata. Bližší informace: www.cernikov.cz.
Obec Dlažov se nachází mezi městy Kdyně a Klatovy, 12 km od Kdyně. První zmínka o obci
je z roku 1379. Mezi místní památky patří kaple sv. Markéty na kopci u Dlažova, která byla
postavena roku 1886 v novogotickém slohu. Dříve na tomto místě stávala dřevěná kaple.
Dne 1. ledna 2014 zde byla otevřena volně přístupná rozhledna. K dalším památkám patří
kostel sv. Antonína Paduánského a kaple sv. Jana Nepomuckého v místní části Miletice. Bližší
informace: www.dlazov.cz.
Obec Chodská Lhota leží 5 km od Kdyně. Obec, původně nazývaná jen Lhota, byla v roce
1325 uvedena spolu s dalšími privilegovanými chodskými vesnicemi v listině krále Jana
Lucemburského. Název Chodská Lhota je užíván od roku 1945. Na návsi stojí neogotická
kaple sv. Václava vystavěná koncem 19. století. V roce 2002 byla prohlášena za kulturní
památku. Při ní stojí památník obětem 1. světové války. Bližší informace:
www.chodskalhota.cz.
Město Kdyně leží v kotlině obklopené zalesněnými hřebeny Kdyňské vrchoviny, 7 km
od hraničního přechodu se Spolkovou republikou Německo (Všeruby/Eschlkam). Nachází se
na důležité komunikaci spojující města Domažlice a Klatovy. Od pradávna procházela Kdyní
stará obchodní stezka z Bavor vedená Všerubských průsmykem. Na její ochranu byly
vystavěny okolní hrady, jejichž zříceniny jsou dnes častým a oblíbeným turistickým cílem.
Nejstarší záznam o lokalitě se vztahuje k roku 1369. V roce 1696 byla ve Kdyni založena
nejstarší textilní manufaktura v Čechách. Její založení je neodmyslitelně spjato se jménem
Wolfa Maxmiliána Lamingena z Albenreuthu, který byl na Chodsku nechvalně proslulý jako
Lomikar. Mezi zajímavé památky patří zřícenina hradu Rýzmberk, kostel svatého
Mikuláše, židovská synagoga a Muzeum příhraničí, ve kterém se nachází informační
centrum. Ke sportovnímu vyžití jsou zde k dispozici například Centrum vodní zábavy nebo
víceúčelová sportoviště. Bližší informace: www.kdyne.cz.
Městys Koloveč leží 14 km od Kdyně. První písemná zmínka o osadě je z roku 1197.
Městys je znám pověstí o zázračném mlýnu, který přemílal staré báby na mladá děvčata.
Pověst vznikla pravděpodobně již na počátku 19. století. Tento zvyk se jako lidová zábava
udržel s určitými přestávkami do současných let. K významným objektům patří stará
kolovečská radnice, kostel Zvěstování Panny Marie a barokní fara. Před kostelem je umístěna
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socha sv. Jana Nepomuckého pocházející z roku 1776. Za prohlídku stojí Muzeum techniky
a řemesel. V 16. ročníku soutěže Vesnice roku, v roce 2010, získal městys Koloveč 2. místo
v celostátním kole. Bližší informace: www.mestyskolovec.cz.
Obec Kout na Šumavě leží při hlavní silnici Domažlice - Klatovy, 3 km od Kdyně. První
písemná zmínka o obci pochází z roku 1514. Než vznikla obec Kout, existovala na severním
okraji obce osada Brandýs. Její vznik lze datovat do počátku vzniku hradu Rýzmberk, tj. do
roku 1279. Nejstarší památkou obce je bývalá renesanční tvrz, která je nyní sídlem obecního
úřadu. V její blízkosti stojí kostel sv. Jiří vybudovaný na bývalých pivovarských sklepích. Mezi
další památky patří zámek, který byl v minulosti hojně přestavován, a kaple Nejsvětější
Trojice. Severně od obce je postaven gloriet Klobouk. V obci je otevřený pivovar, který byl
založen již roku 1736. V současné době se zde vaří a točí koutské pivo. Bližší
informace: www.koutnasumave.cz.
Obec Libkov leží na hlavním silničním tahu Domažlice - Klatovy, 7,5 km od Kdyně. V roce
1379 je obec v historických pramenech uváděna poprvé. S další zprávou o Libkově
se setkáváme v období česko-bavorských pohraničních válek, kdy vtrhli na úsilovské panství
Bavoři a Libkov spolu s dalšími vesnicemi vypálili. V místech pusté vsi vznikl svobodnický
dvůr, který se stal základem pozdějšího šlechtického statku, kolem nějž se postupně
rozvinula nová obec. Jádro obce tvoří náves s památníkem upomínajícím na mistra Jana
Husa. Bližší informace: www.libkov.cz.
Obec Loučim je položena na hlavním silničním tahu Domažlice - Klatovy, 6 km od Kdyně.
Prvně je Loučim uváděna v roce 1357, kdy zdejší tvrz vlastnil rod Přichovských. Nejstarší
historickou památkou obce je kostel Narození Panny Marie, kde je uschována kopie sošky
tzv. Černé loučimské madony, která má v hlavě zaseknutý meč. Před kostelem pod lipami
stojí socha sv. Jana Nepomuckého. Asi 1 km severovýchodně od obce leží v lese židovský
hřbitov s řadou historických náhrobků, založený kolem roku 1720. Bližší informace:
www.loucim.cz.
Obec Mezholezy leží 6 km od Kdyně. První písemná zmínka o obci se váže k roku 1379.
V roce 1666 povstali mezholezští poddaní proti vrchnosti. Událost dodnes připomíná
památník obětem, postavený v roce 1935 před obecní kapličkou. Významnou památkou je
také roubená usedlost č. p. 38. Bližší informace: www.mezholezy.cz.
Obec Mrákov leží 8 km od Kdyně. První písemná zmínka pochází z roku 1325. Je to jedna
z 11 původních privilegovaných chodských obcí, jejichž obyvatelé vykonávali strážní službu
k ochraně hranic a k bezpečnosti obchodních stezek vedoucích do města Domažlice na jedné
straně a bavorského městečka Furth im Wald na druhé straně. Privilegia obcí, tedy
i Mrákova, potvrzuje listina českého krále Jana Lucemburského z roku 1325. Dominantou
Mrákova je kostel zasvěcený sv. Vavřinci, který byl vystavěn v letech 1811-1813 na návsi
na místě dřívější kaple. V roce 2008 získal Mrákov Zlatou stuhu v soutěži Vesnice roku. Bližší
informace: www.mrakov.cz.
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Obec Němčice leží 6 km od Kdyně. Němčice jsou položeny v kotlině obklopené
zalesněnými vrchy Branišovského hvozdu. Přímo nad vsí se vypíná návrší se zříceninou hradu
Nový Herštejn, která je obklopena přírodní rezervací s mnoha zajímavými chráněnými
rostlinami. Uprostřed obce stojí socha sv. Jana Nepomuckého. Při východním okraji obce leží
koupaliště s přilehlými tenisovými kurty. Bližší informace: www.nemciceukdyne.cz.
Obec Nová Ves leží 4 km od Kdyně na úbočí vrchu Bezný a Ráj. Obec byla založena
majiteli nedalekého hradu Rýzmberk v době po husitských válkách. V pramenech se poprvé
uvádí k roku 1508. Uprostřed návsi stojí čtvercová kaplička sv. Jana Nepomuckého. Bližší
informace: www.novaveskd.cz.
Obec Pocinovice je vzdálená 10 km od Kdyně a je rozložená při úpatí Jezvineckého lesa.
V minulosti náležela k největším chodským vsím. Se jménem Podsinowicz se setkáváme
v opisu privilegia krále Jana Lucemburského z roku 1325. Pocinovice bývaly centrem dolního
Chodska. Při známém povstání Chodů roku 1693 došlo u Pocinovic k jedinému otevřenému
střetu mezi Chody a dragouny, kteří proti nim byli povoláni. Dominantu obce tvoří kostel
sv. Anny z počátku 19. století. V obci stojí řada zachovaných usedlostí. Část obce byla v roce
1995 vyhlášena za památkovou zónu. Významnou památkou je také nedaleké poutní místo
Dobrá Voda u Pocinovic, kterému vévodí kaple Panny Marie Bolestné a v jehož blízkosti stojí
menší kaplička se stálým pramínkem vody. Bližší informace: www.pocinovice.cz.
Obec Spáňov leží 5 km od Kdyně. První zmínka o obci se objevuje k roku 1372, kdy je
připomínán Sudivoj ze Spáňova. Obec je soustředěna kolem malé návsi, na níž stojí šestiboká
kaple z 18. století. Některé z usedlostí obklopující hlavní komunikaci patří k památkám lidové
architektury. Bližší informace: www.spanov.cz.
Obec Úboč je rozložena na úbočí Kněžské hůrky 8 km od Kdyně. Úboč je zmiňovaná
v historických pramenech od roku 1251. Po založení hradu Nový Herštejn se stala součástí
herštejnského panství. Významnou dominantu obce tvoří kostel sv. Mikuláše založený již
ve 13. století. Na zahradě fary vystavěné proti kostelu jsou zachovány zbytky středověkého
tvrziště ze 13. století. V obci je dochována roubená i zděná lidová architektura. Asi 2 km
severně od obce se vypínají zříceniny hradu Netřeb. V jeho okolí se rozkládá přírodní
rezervace tisu. Bližší informace: www.uboc.cz.
Obec Úsilov je rozložena v údolí potoka Dubovky 10 km od Kdyně. Součástí obce jsou
dva velké rybníky. První zmínka o obci pochází z roku 1379. Významnou památkou je tvrz,
která náleží k nejzachovalejším stavbám svého druhu na Domažlicku. Bližší informace:
www.usilov.cz.
Obec Všepadly leží 10 km od Kdyně v údolí Starého potoka. První zmínka o obci se
objevuje v roce 1379, kdy byla součástí panství blízkého hradu Nový Herštejn. Ve Všepadlech
stojí šestiboká kaplička sv. Václava z roku 1775, nad vesnicí na návrší se nachází kaplička
Panny Marie, ve které byla dříve uložena barokní socha madony. Bližší informace:
www.vsepadly.cz.
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Městys Všeruby se nachází ve Všerubském průsmyku 8 km od Kdyně. Lokalita položená
na česko-bavorské hranici byla původně nazývaná Böhmischer Weiher – Český Rybník. V roce
1570 získala obec při rybníku privilegium městečka a s ním i nové jméno Neumark. Současný
název Všeruby se objevuje prvně roku 1789. Ve Všerubech stojí kostel sv. Archanděla
Michaela, před ním se nachází pamětní deska vztahující se k pobytu české spisovatelky
Boženy Němcové (1847–1848). Do Všerubského průsmyku je kladena známá bitva svedená
v roce 1040 mezi vítězným českým knížetem Břetislavem I. a německým císařem
Jindřichem III. Na místě údajného bojiště stojí kostelík sv. Václava. Nad místní částí Hájek se
tyčí poutní kostel sv. Anny na Tanaberku z počátku 18. století, který je považován za jednu
z nejpozoruhodnějších staveb západočeského baroka. Bližší informace: www.vseruby.info.
Obec Zahořany se nachází 7 km od Kdyně. V prvé písemné zmínce z r. 1239 jsou
Zahořany uvedeny jako majetek kláštera v Kladrubech. V obci byla postavena tvrz, která byla
v 16. století přestavěna na renesanční sídlo a později využívána k hospodářským účelům.
Mezi významné památky patří například mohylové pohřebiště z doby bronzové v lese
Škanivě nebo kostel sv. Kunhuty ve Staněticích. Bližší informace: www.obeczahorany.cz.

1.3.

Fyzickogeografická charakteristika

Celé území spadá dle Quittovy klimatické klasifikace z roku 1971 do mírně teplé oblasti.
Projevuje se zde mírný srážkový stín za Šumavou a Českým lesem (Quitt, 1971).
Je součástí celku Český masiv, který byl vyvrásněn při variském (= hercynském) vrásnění
hlavně v intervalu mezi 380-300 miliony let. Území patří převážně do oblasti bohemikum
(Domažlické krystalinikum). Budují ji magmatické horniny a metamorfované horniny
(herber.kvalitne.cz, geologie.vsb.cz). V současné době se na území těží v lokalitě Klíčov
u Mrákova – Tisová. Těží se zde stavební kámen amfibolit. Území disponuje třemi
chráněnými ložiskovými územími - Pocinovice, Zichov a Orlovice (www.geology.cz).
Geomorfologicky území spadá do celků Podčeskoleská pahorkatina, Všerubská vrchovina
a Švihovská vrchovina. Nejvyšším bodem je vrchol Koráb (773 m n. m.), který náleží
do Korábské vrchoviny (Balatka, Kalvoda, 2006).
Plošně největší zastoupení mají kambizemě. Jedná se o nejrozšířenější půdní
typ na území České republiky. Dříve byl nazýván hnědou (lesní) půdou. Ze zemědělského
hlediska je jejich využití komplikováno častým umístěním na svazích, které jsou náchylné
k erozi a dále malou mocností profilu a vysokým obsahem skeletu. Pro většinu kulturních
rostlin mají také nepříznivé pH. V blízkosti vodních toků najdeme gleje a pseudogleje.
Gleje vznikají dlouhodobým působením podzemní vody, jejíž hladina leží nehluboko pod
povrchem. Pseudoglej vzniká v místech periodicky se opakujícího převlhčování a vysušování
půdního profilu, to znamená, že vznikají především v místech terénních
depresí a v zaplavovaných územích kolem řek. Nejstrmější části kopců tvoří rankery. Rankery
jsou nadměrně provzdušené, silně ohrožené erozí. Pro zemědělské hospodaření na orné
půdě jsou nevhodné, v rovinatějších terénech jsou využívány zřídka pro travní porosty
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(www.geology.cz, geoportal.gov.cz, klasifikace.pedologie.cz/). Celé území DSO Kdyňsko je
díky půdním typům, klimatu a topografii charakteristické jako bramborářská oblast.
Voda z území odtéká do Severního a Černého moře. Rozvodnice těchto dvou úmoří
prochází územím v severozápadním směru od Orlovické hory. Celé území je spíše pramenná
oblast, a proto je zde pouze jeden větší tok, řeka Kouba. Část administrativní hranice obce
Běhařov tvoří řeka Úhlava. Nejvýznamnějšímí vodními plochami jsou Novodvorský a
Všerubský rybník. Z hlediska hydrogeologické rajonizace se jedná o krystalinikum Českého
lesa v povodí Schwarzach, krystalinikum v povodí Horní Vltavy a Úhlavy a krystalinikum
v povodí Mže po Stříbro a Radbuzy po Staňkov (www.geology.cz).
Území spadá do čtyř bioregionů. Těmi jsou Tachovský, Branžovský, Plzeňský a Českoleský
(viz mapa č. 2). Všechny tyto bioregiony se nacházejí v mezofytiku, které tvoří přechod mezi
teplomilnou a chladnomilnou květenou a zabírá největší část území ČR. Potenciální vegetaci
představují bučina s kyčelnicí devítilistou, biková a/nebo jedlová doubrava a černýšová
dubohabřina (http://mapy.nature.cz).
Mapa č. 2: Biogeografické členění DSO Kdyňsko v roce 2020

Zdroj: ArcCR, http://mapy.nature.cz/
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Lesnatost území je srovnatelná s celorepublikovým průměrem a činí 32 %
(celorepublikový průměr je cca 34 %). Nejvyšší lesnatost, přes 50 %, vykazují obce Němčice,
Pocinovice a Úsilov. Naproti tomu lesnatost pod 20 % mají obce Běhařov, Dlažov, Kout na
Šumavě, Všepadly a Zahořany. Výměry ohledně využití půdy za celé území DSO Kdyňsko jsou
podrobně znázorněny v grafu č. 1.
Graf č. 1: Podíly jednotlivých typů využití půdy na celkové výměře v roce 2020
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orná půda
34,3%
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ovocný sad
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31,7%

lesní půda
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1,6%

ostatní plocha

0,1%
22,9%

Zdroj: www.czso.cz
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2.

Analytická část

2.1.

Obyvatelstvo - vývoj osídlení a sídelní struktura, věková struktura,
vzdělanostní struktura

2.1.1. Vývoj osídlení a sídelní struktura
Na území DSO Kdyňsko žilo k 1. 1. 2020 celkem 13 911 obyvatel. Rozloha území je
254 km2, hustota zalidnění je tedy 54,7 obyv./km2. V porovnání s Plzeňským krajem a celou
Českou republikou se jedná o řídce zalidněné území. Svazek tvoří zejména malé obce
do 499 obyvatel (viz graf č. 4). Hustota zalidnění v jednotlivých obcích je vidět v mapě č. 3.
Největší hustotu zalidnění vykazují obce Kdyně, Kout na Šumavě a Brnířov. Naopak nejnižší
hustotu zalidnění pozorujeme u obcí náležících do tzv. Korábské vrchoviny (Němčice, Úboč,
Úsilov, Všepadly).
Mapa č. 3: Hustota zalidnění k 1. 1. 2020

Zdroj: ArcCR, www.czso.cz

Počet obyvatel žijících na území DSO Kdyňsko je za poslední dvě desetiletí růstový o 7 %.
Vývoj početních stavů je výslednicí pohybu obyvatel přirozenou měrou (natality a mortality)
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a stěhováním (migrací) obyvatel. Kladné migrační saldo znamená, že se do obce přistěhovalo
více obyvatel, než se jich vystěhovalo, přirozený přírůstek znamená, že počet živě
narozených dětí byl vyšší než počet zemřelých obyvatel. Z grafu č. 3, kde je znázorněn
přirozený přírůstek (úbytek) a migrace obyvatelstva, je jasně patrné, že obyvatelstvo
na území DSO přibývá zejména díky imigraci obyvatel. Celkový nárůst obyvatelstva je
znázorněn v grafu č. 2. Růstový trend však neplatí pro všechny obce. Někde naopak došlo
k výraznému poklesu počtu obyvatel. Nejvyšší nárůst obyvatelstva, a to o více než 30 %,
pozorujeme u obcí Běhařov a Mezholezy. K více jak 10 % nárůstu počtu obyvatelstva dále
došlo v obcích Brnířov, Dlažov, Kdyně, Němčice, Spáňov a Zahořany. Naopak u obce Všepadly
došlo k téměř 50 % úbytku počtu obyvatel. Mapa č. 4 ukazuje index změny počtu
obyvatelstva mezi lety 1992 a 2019 u jednotlivých obcí na území DSO Kdyňsko.

Graf č. 2: Vývoj počtu obyvatel (stav k 31. 12. daného roku)
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Graf č. 3: Migračni saldo a přirozený přírůstek/úbytek

Zdroj: www.czso.cz
Mapa č. 4: Index změny počtu obyvatelstva mezi lety 1992 a 2019

Zdroj: ArcCR, www.czso.cz, vlastní výpočty
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Rozvojové předpoklady obcí zásadně ovlivňuje role, jakou hrají ve struktuře osídlení,
a poloha vůči významným centrům. Z hlediska administrativně správního má nejvyšší význam
město Kdyně, jelikož jde o obec s pověřeným obecním úřadem. Území DSO Kdyňsko se
vyznačuje roztříštěnou sídelní strukturou s převahou obcí do 499 obyvatel (14 obcí
do 499 obyvatel, z toho 8 obcí do 199 obyvatel). V grafu č. 4 najdeme procentuální podíly
jednotlivých velikostních kategorií obcí.
Graf č. 4: Procentuální podíly jednotlivých velikostních kategorií obcí k 31. 12. 2019
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Zdroj: www.czso.cz

Území leží dle Programu rozvoje Plzeňského kraje 2014+ na nadregionální funkční
rozvojové ose Domažlice – Klatovy. V blízkosti se nachází významná mezinárodní rozvojová
osa dálnice D5 ve směru SRN – Rozvadov – Stříbro – Plzeň.
Dle Programu je pro region klíčové město Kdyně, které je silné lokální centrum. A dále
částečně městys Koloveč, který je považován za slabé lokální centrum. Blízkými významnými
regionálními centry jsou města Klatovy a Domažlice, která mají vyšší rozvojový potenciál. Pro
region jsou důležité rozvojové oblasti Klatovy a Domažlice a rozvojová osa Domažlice –
Klatovy. V rámci rozvojové osy byla vymezena rozvojová území v hranicích katastrálních
území Brnířov a Kdyně. Rozvojové oblasti jsou oblasti se zvýšenými požadavky na změny
v území z důvodu soustředění aktivit mezinárodního a republikového významu, nebo které
svým významem přesahují území jednoho kraje. Změnou v území se rozumí změna jeho
využití nebo prostorového uspořádání. Další oblastí mající význam pro rozvoj celého regionu
je specifická oblast nadmístního významu Kolovečsko. Vymezené území má charakter vnitřní
periférie s výraznými rysy venkovského prostoru. Současně má toto území významné
krajinné hodnoty (zalesněné kupy a kužely) pro navrhovaný přírodní park Branžovský hvozd.
Obce v této oblasti (a také okolí) vykazují problémy z hlediska vyváženosti územních
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podmínek, především v podmínkách hospodářského rozvoje nebo soudržnosti společenství
obyvatel území. Městys Koloveč nevykazuje problémy v podmínkách udržitelného rozvoje
území, je však přirozeným centrem území.
2.1.2. Věková struktura
Aktuálním tématem je demografické stárnutí populace a jeho dopady, které se dotýkají
všech sfér sociálního a ekonomického vývoje. Demografické stárnutí je proces, při němž se
postupně mění věková struktura obyvatelstva takovým způsobem, že se zvyšuje podíl
obyvatel starších 65 let a snižuje se podíl dětí mladších 15 let. Hlavní příčinou
demografického stárnutí je spolu s poklesem porodnosti trvalý pokles úmrtnosti vedoucí
k prodlužování naděje dožití, a tím k častějšímu dožívání se vyššího a vysokého věku. Jak
dokazují grafy č. 5 a č. 6, území DSO se tomuto problému také nevyhne, neboť se jedná
o populaci regresivní.

Věková skupina

Graf č. 5: Věková pyramida pro území DSO Kdyňsko v roce 2011
nezjištěno
85 a více
80 - 84
75 - 79
70 - 74
65 - 69
60 - 64
55 - 59
50 - 54
45 - 49
40 - 44
35 - 39
30 - 34
25 - 29
20 - 24
18 - 19
15 - 17
10 - 14
6-9
5
3-4
0-2
10,00

8,00

6,00

4,00

2,00

0,00

2,00

4,00

6,00

8,00

10,00

%
Zdroj: SLDB 2011
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Věková skupina

Graf č. 6: Věková pyramida pro území DSO Kdyňsko v roce 2019
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Zdroj: www.czso.cz

Pro další analýzu věkového složení je použit index stáří. V porovnání s Plzeňským krajem
a s celou Českou republikou je na tom území DSO Kdyňsko podobně. V roce 2019 byla
hodnota indexu stáří 132,8. Postreprodukční složka již převažuje nad předreprodukční
složkou. Podrobněji věkové složení obyvatelstva vyjádřené indexem stáří zobrazuje mapa
č. 5. Nejstarší obyvatelstvo vykazují obce Loučim, Koloveč, Nová Ves, Úsilov a Všepadly.
U obce Všepadly je hodnota indexu stáří úctyhodných 1 900 (tj. 1 900 obyv. ve věku 65+ let
na 100 obyv. ve věku 0–14 let, tj. 19 obyvatel ve věku 65+ let na 1 obyvatele ve věku 0–
14 let). Vysvětlením je vysoký pokles počtu obyvatel od roku 1992 a odchod mladších lidí
z obce. Vývoj indexu stáří od roku 1992 je znázorněn v grafu č. 8, ze kterého je patrné
stárnutí obyvatelstva. Zastoupení jednotlivých věkových skupin na území DSO, v Plzeňském
kraji a ČR v roce 2019 najdeme v tabulce č. 2.

Tabulka č. 2: Věkové složení obyvatelstva v roce 2019

0-14 let
15-64 let
65 let a více
index stáří

DSO Kdyňsko
Počet
%
2 124
15,27
8 966
64,45
2 821
20,28
132,8

Česká republika
Počet
1 710 202
6 852 107
2 131 630
124,6

%
15,99
64,08
19,93

Plzeňský kraj
Počet
91 693
378 516
119 690
130,5

%
15,54
64,17
20,29
Zdroj: www.czso.cz
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Graf č. 7: Věkové složení obyvatelstva na území DSO Kdyňsko v roce 2019
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Mapa č. 5: Index stáří v roce 2019

Zdroj: ArcCR, www.czso.cz

20

Strategie rozvoje DSO Kdyňsko 2020-2024
Graf č. 8: Vývoj indexu stáří na území DSO Kdyňsko v období 1992-2019
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2.1.3. Vzdělanostní struktura
Pro stanovení vzdělanostní struktury je použit tzv. index vzdělanosti (počet obyvatel
s úplným středním vzděláním + 3x počet obyvatel s vysokoškolským vzděláním/počet
obyvatel ve věku 15 a více let). Tento index představuje v roce 2011 pro celé území DSO
Kdyňsko hodnotu 45,1. V porovnání s Plzeňským krajem (58,6) i s Českou republikou (64,7)
se jedná o území s podprůměrnou a nedostatečnou vzdělaností. Vysvětlením je nedostatek
pracovních příležitostí, který nutí mladé vzdělané lidi hledat si práci jinde. Na druhou stranu
pozitivním jevem je vzestup vzdělanosti v porovnání s rokem 2001, kdy měl index vzdělanosti
hodnotu 38. Mapa č. 6 znázorňuje hodnoty indexu vzdělanosti pro obce DSO Kdyňsko.
Nejnižší vzdělanost vykazují obce Všeruby a Úsilov. Nejvyšší naopak obce Pocinovice, Loučim,
Zahořany a Spáňov. Vzdělanostní strukturu obyvatel DSO Kdyňsko můžeme vidět v tabulce
č. 3 a v grafu č. 9.

Tabulka č. 3: Vzdělanostní struktura obyvatelstva v roce 2011
DSO Kdyňsko
Plzeňský kraj
Počet
%
Počet
bez vzdělání
43
0,4
2 032
základní vč. neukončeného
2 463
22,3
89 091
střední vč. vyučení (bez
4 467
40,5
170 400
maturity)
úplné střední (s maturitou)
2 953
26,8
133 564
nástavbové studium
258
2,3
12 763
vyšší odborné vzdělání
106
1,0
5 558
vysokoškolské
748
6,8
51 062
index vzdělanosti
45,1
58,6

%
0,4
19,2
36,7
28,8
2,7
1,2
11,0

Česká republika
Počet
%
42 384
0,5
1 571 602
18,6
2 952 112
34,8
2 425 064
247 937
117 111
1 114 731
64,7

28,6
2,9
1,4
13,2

Zdroj: SLBD 2011
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Graf č. 9: Vzdělanostní struktura obyvatelstva DSO Kdyňsko v roce 2011

2,3 %

1,0 %

0,4 %
bez vzdělání
6,8 %

22,3 %

26,8 %

základní vč. neukončeného
střední vč. vyučení (bez
maturity)
úplné střední (s maturitou)

40,5 %

nástavbové studium
vyšší odborné vzdělání
vysokoškolské

Zdroj: SLDB 2011
Mapa č. 6: Index vzdělanosti v roce 2011

Zdroj: ArcCR, SLDB 2011
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2.2.

Technická infrastruktura

2.2.1. Vodovodní infrastruktura
Ve svazku má Klatovsko a Domažlicko jako centrální vodárenský zdroj vodní nádrž Nýrsko
na Úhlavě. Obce zásobují pitnou vodou Šumavské vodovody a kanalizace, a. s., Vodovody
a kanalizace města Kdyně, spol. s r. o., Praves, s. r. o., CHVaK, a. s., a dále jednotlivé obce
(Dlažov, Libkov, Loučim, Němčice, Úboč, Úsilov, Všepadly a Zahořany). Ostatní obce, které
nejsou zásobeny pitnou vodou z vodovodu pro veřejnou potřebu, většinou používají
ke svému zásobení domovní studny. Napojenost domů na vodovod byla v roce 2011
v porovnání s Plzeňským krajem a ČR průměrná. V celkovém průměru za obce vychází
v obcích DSO Kdyňsko na 71 % zásobených domů. Rozdíly v zásobování vodou jednotlivých
obcí jsou celkem velké. Nejmenší napojenost (pod 50 %) mají obce Mezholezy, Úboč
a Všepadly. Naopak nejvyšší napojenost (nad 80 %) vykazují obce Brnířov, Mrákov a Spáňov.
Mapa č. 7 znázorňuje pro každou obec procentuální podíl domů připojených k vodovodu.
Z dotazníkového a vlastního šetření vzešlo, že většina obcí má k dispozici kvalitní pitnou
vodu, problémem jsou některé kontaminované domácí studny.

Mapa č. 7: Podíl domů napojených na vodovod v roce 2011

Zdroj: ArcCR, SLDB 2011
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2.2.2. Kanalizace
Zatímco vodovodní síť v obcích DSO Kdyňsko je poměrně dostatečná, napojení domů
na kanalizační síť dle Sčítání lidí, domů a bytů v roce 2011 takové úrovně nedosahuje.
Celkový stav kanalizačních sítí proto není na území DSO vyhovující. V průměru za všechny
obce DSO je podíl napojených domů na kanalizační síť 40,6 %, což je ve srovnání s Plzeňským
krajem lehce podprůměrné (Plzeňský kraj vykazuje 43,7 % napojených domů na kanalizační
síť). Na mapě č. 8 je znázorněna připojenost jednotlivých obcí na kanalizační síť. Obcemi bez
připojení na kanalizační síť jsou obce Brnířov a Němčice. Velmi nízkou napojenost domů pod
15 % dále vykazují obce Běhařov, Dlažov, Mezholezy, Úsilov a Všepadly. Nejlépe jsou na tom
obce Kdyně, Koloveč a Mrákov, které mají více než 50 % domů připojených na kanalizační síť.
Mapa č. 8: Podíl domů připojených na kanalizaci v roce 2011

Zdroj: ArcCR, SLDB 2011

2.2.3. Připojení domů na plyn
Podíl domů připojených na plyn ovlivňuje zejména způsob vytápění domácností, což má
i vliv na životní prostředí. Na území DSO Kdyňsko dochází k vyšší koncentraci imisí znečišťující
látky benzo(a)pyren, který má původ zejména ze spalovacích procesů. Tedy i z domácích
topenišť na tuhá paliva. Vyšší podíl napojených domů na plyn by částečně omezil vytápění
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na tuhá paliva, a tím by i eliminoval vyšší koncentraci benzo(a)pyrenu. V porovnání
s Plzeňským krajem a celou ČR se jedná o území s podprůměrným napojením domů na plyn.
V celé ČR bylo napojeno v roce 2011 na plyn 50 % domů, v Plzeňském kraji 44 % domů,
na území DSO Kdyňsko pouze 34 % domů. Aktuálním tématem je tedy přechod z pevných
paliv na ekologičtější formy vytápění. Podíl napojení jednotlivých domů na plyn pro každou
obec z území DSO Kdyňsko je patrný z mapy č. 9. Nejvyšší napojení na plyn (nad 40 %)
vykazují obce Brnířov, Kdyně, Koloveč, Mrákov, Pocinovice a Spáňov. Naopak nejmenší
napojení na plyn (pod 10 %) mají v obcích Černíkov, Mezholezy a Nová Ves.
Mapa č. 9: Podíl plynofikovaných domů v roce 2011

Zdroj: ArcCR, SLDB 2011

2.2.4. Způsob vytápění domů
Čistota ovzduší a životní prostředí je zásadním způsobem ovlivňováno způsobem
vytápění domů. Spalování nekvalitních či zakázaných druhů paliv v technicky nevyhovujících
spalovacích zdrojích se negativně odráží na kvalitě ovzduší v celé ČR. Jedním z cílů aktuálně
platné Státní politiky životního prostředí ČR je omezení lokálních topenišť na uhlí, kde
dochází při neukázněném spalování komunálního odpadu k tvorbě a emisím toxických látek.
Na mapě č. 10 je vidět podíl vytápění tuhými palivy v jednotlivých obcích DSO Kdyňsko v roce
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2011 (SLDB). V porovnání s ČR a Plzeňským krajem se jedná o území s dvojnásobně vyšším
vytápěním na tuhá paliva. Více jak 61 % domácností topí tuhými palivy (Plzeňský kraj 39,2 %,
Česká republika 28,3 %). To nám potvrzuje rovněž zvýšená koncentrace benzo(a)pyrenu.
Z mapy č. 10 je patrné, že většina obcí vykazuje více jak 65 % podíl vytápění na tuhá paliva.
Více jak 85 % podíl vytápění na tuhá paliva je u obcí Černíkov, Dlažov, Mezholezy, Nová Ves,
Úsilov a Všepadly. Jediná obec Koloveč je pod krajským průměrem, ale i tak zdaleka
nedosahuje celorepublikového průměru.
Mapa č. 10: Podíl bytů s vytápěním na pevná paliva v roce 2011

Zdroj: ArcCR, SLDB 2011

2.2.5. Zásobování elektrickou energií
Území DSO Kdyňsko je v celém rozsahu zajištěno elektrickou energií. Zásobování
elektrickou energií je dostatečné a je schopné pokrýt i případné budoucí požadavky
na zvýšenou spotřebu.
Využití obnovitelných zdrojů energie je zatím na velmi nízké úrovni. Území není vhodné
pro rozsáhlejší využití energie z vody, není zde dostatečný vodní potenciál. Většina území je
vhodná k výstavbě větrných elektráren. Jsou to zejména následující lokality: nejvyšší partie
Korábské vrchoviny, nejvyšší partie Havranické vrchoviny, okolí Orlovické hory a okolí
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Chodské Lhoty. Biomasa je použitelná zejména jako lokální zdroj energie. Bioplynové stanice
se nacházejí v obcích Mrákov, Úsilov a Všeruby. Pokrytí solárními elektrárnami je po období
příznivých podmínek ze strany státu poměrně husté, ale o jejich efektivitě se vedou debaty
a spory, a to i na akademické půdě.
2.2.6. Komunikační infrastruktura
Pokrytí území DSO Kdyňsko mobilním signálem k volání je až na několik „hluchých“ míst
dobré. Na většině území má pokrytí alespoň jeden operátor. Celé území je pokryto ADSL
připojením k internetu. Při výběru poskytovatele připojení k internetu není problém v území
využívat rychlý internet. Problém je pouze s vysokorychlostním připojením, kde je pokryta
jen malá část území.
2.2.7. Ochrana proti povodním
Díky tomu, že území DSO Kdyňsko je pramenná oblast vodních toků, najdeme zde pouze
jeden vodní tok (řeka Úhlava), na kterém by ve větší míře hrozily povodně. Je zde vymezeno
záplavové území Q100. Větším problémem mohou být tzv. bleskové povodně. Na území proto
nenajdeme žádná vybudovaná protipovodňová opatření. Pro eliminaci škod způsobených
bleskovými povodněmi by bylo vhodné zaměřit se do budoucna spíše na tzv. přírodě blízká
opatření, jako jsou například revitalizace vodních toků, zvýšení retenční schopnosti atd.

2.3.

Dopravní infrastruktura

2.3.1. Silniční infrastruktura
Dosažitelnost regionu pro návštěvníky z České republiky i ze sousedního Německa je
relativně dobrá, a to díky silničnímu hraničnímu přechodu Všeruby/Eschlkam. Územím
prochází silnice I. třídy č. 22, která spojuje města Vodňany, Strakonice, Horažďovice, Klatovy
a Domažlice. Další významnou komunikací je silnice II. třídy č. 184 spojující Švihov,
Chudenice, Kdyni a hraniční přechod Všeruby/Eschlkam. Silnice II. a III. třídy jsou ve velké
většině případů v nevyhovujícím až havarijním stavu. Podrobněji je stav silnic II. a III. třídy
znázorněn na mapě č. 11.
Dle Sčítání dopravy na dálniční a silniční síti v roce 2010 je nejvytíženější úsek mezi Kdyní
a Domažlicemi, kde za 24 hodin dosáhl počet projíždějících vozidel intervalu 5 001–7 000.
Počet vozidel projíždějících úsekem Kdyně – Klatovy se pohyboval v intervalu 3 001–5 000.
Dalším vytíženým úsekem je úsek mezi Kdyní a Všeruby, kde za 24 hodin projelo celkem
934 vozidel.
Dle vyjádření starostů dotčených obcí je problémem vysoká frekvence dopravy
na silnici I. třídy č. 22. Důsledkem je hluk, znečištěné ovzduší a špatná bezpečnost v obcích
ležících na této komunikaci. Řešením je dle požadavků obcí výstavba obchvatu.
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Mapa č. 11: Stav silnic II. a III. třídy v roce 2017

Zdroj: https://geoportal.plzensky-kraj.cz/gs/doprava-a-silnicni-hospodastvi/

2.3.2. Veřejná autobusová doprava
Centrem regionu, městem Kdyně, projíždí řada autobusových linek, které zajišťují
dopravu do škol a zaměstnání. Na území DSO Kdyňsko provozuje veřejnou linkovou dopravu
společnost Arriva, která zajišťuje pravidelnou linkovou přepravu především v pracovních
dnech. Dle vlastního šetření je největším problémem nedostatečný počet spojů.
Tabulka č. 4: Přehled linek obsluhujících obce DSO Kdyňsko v roce 2020
Linka

Trasa

400821

Domažlice – Zahořany – Kdyně – Klatovy

400822

Holýšov – Staňkov – Koloveč – Chudenice – Dolany – Klatovy

400833

Domažlice – Mrákov – Tlumačov – Všeruby

400834

Kdyně – Mrákov – Mrákov, Mlýneček

400835

Kdyně – Všeruby – Všeruby, Hyršov

400836

Kdyně – Brnířov – Všeruby, Hyršov – Všeruby

400837

Kdyně – Kdyně, Podzámčí
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Linka

Trasa

430855

Klatovy - Běhařov - Janovice

400861

Domažlice – Kanice – Koloveč

400862

Domažlice – Němčice u Domažlic – Koloveč

400863

Domažlice – Zahořany – Oprechtice – Hradiště u Domažlic

400864

Koloveč – Srbice, Strýčkovice

400871

Kdyně – Slavíkovice – Černíkov

400872

Kdyně – Mezholezy – Černíkov

400873

Koloveč – Černíkov

400874

Kdyně – Chodská Lhota – Pocinovice, Orlovice – Pocinovice

400875

Kdyně – Plzeň
Zdroj: www.arriva.cz

Z tabulky č. 4 je patrné, že území obsluhuje poměrně značné množství linek, ale je třeba
si uvědomit, že některé nemají zcela velký význam, protože do obcí jezdí jen v nepříliš
častých časových intervalech. Počet linek projíždějících jednotlivými obcemi vidíme v tabulce
č. 5. Do většiny obcí nejezdí linky v pracovní dny v pozdějších odpoledních hodinách,
o víkendu pak do většiny z nich nejezdí linky žádné. Jedná se zejména o obce mimo hlavní
silnici č. I/22. Za nejdůležitější spoj tak můžeme považovat linku na trase Domažlice – Kdyně
– Klatovy, která spojuje centrum DSO Kdyňsko s městy Domažlice a Klatovy.
Tabulka č. 5: Počet linek obsluhujících jednotlivé obce DSO Kdyňsko v roce 2020
Obec

Počet linek projíždějících obcí

Běhařov

1

Brnířov

4

Černíkov

4

Dlažov

3

Chodská Lhota

1

Kdyně

9

Koloveč

6

Kout na Šumavě

4

Libkov

3

Loučim

3

Mezholezy

1

Mrákov

2

Němčice

2
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Obec

Počet linek projíždějících obcí

Nová Ves

1

Pocinovice

1

Spáňov

3

Úboč

2

Úsilov

1

Všepadly

2

Všeruby

3

Zahořany

5
Zdroj: www.arriva.cz

2.3.3. Železniční síť
Územím vede železniční trať č. 185 (Horažďovice předměstí – Klatovy – Domažlice).
Zastávky jsou v následujících obcích DSO: Pocinovice, Loučim, Chodská Lhota, Kdyně, Kout
na Šumavě a Spáňov. Ve vzdálenosti do cca 5 km jsou dosažitelné železniční zastávky z obcí
Běhařov, Brnířov, Dlažov, Nová Ves a Libkov. V cílové stanici Domažlice je možné přestoupit
a využít mezinárodní trať Plzeň - Domažlice - Mnichov, nebo trať č. 184, která vede
z Domažlic přes Poběžovice, Bělou nad Radbuzou, Bor a Tachov do Plané u Mariánských
Lázní.
Do budoucna je plánovaná nová rychlostní trať mezi Českou republikou a Mnichovem.
Trať č. 180 tak bude celkově elektrifikována a na několika místech také zdvoukolejněna.

2.4.

Bydlení

2.4.1. Domovní a bytový fond
Bydlení je základní urbanistickou funkcí, bez které není možné rozvíjet a trvale udržet
život v obcích. Rozvoj bydlení je základním předpokladem pro stabilizaci obyvatelstva.
Jedním z prvořadých zájmů obcí je podporovat bytovou výstavbu na svém území. Tuto
problematiku řeší v rámci svých územních plánů.
Obyvatelstvo zájmového území žilo v roce 2011 celkem ve 3 254 obydlených domech
a 5 187 obydlených bytech. Za období 2001-2019 došlo k výstavbě 754 nových bytů
(vč. nástaveb a příst., domů pro seniory aj.). Z více než 63 % jsou na území DSO zastoupeny
byty v rodinných domech.
V letech 2001-2019 byla roční intenzita bytové výstavby 2,8 bytů na 1 000 obyvatel. Tato
intenzita je v porovnání s Plzeňským krajem a Českou republikou průměrná. Největší počet
dokončených bytů za období 2001–2019 (více jak 65 nových bytů na 1000 obyvatel)
pozorujeme u obcí Chodská Lhota, Kdyně, Libkov, Mezholezy, Nová Ves, Spáňov, Úboč
a Brnířov. Naopak nejmenší výstavbu bytů (13,9 nových bytů na 1 000 obyvatel) vykazuje
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obec Černíkov. Negativem dle vlastního šetření v obcích je nedostatečná a nízká vybavenost
nových rozvojových ploch a stavebních parcel technickou a dopravní infrastrukturou. Počty
dokončených bytů na 1 000 obyvatel za jednotlivé obce jsou vidět na mapě č. 12.
Mapa č. 12: Počet nových bytů na 1 000 obyvatel za období 2001-2019

Zdroj: ArcCR, www.czso.cz

Graf č. 10 ukazuje stáří jednotlivých domů. Téměř 30 % domů bylo vystavěno v letech
1920–1970. Pouze 10,7 % domů pochází z období 2001–2011. V porovnání s Českou
republikou lze říci, že území DSO Kdyňko se vyznačuje spíše starší zástavbou, která je typická
pro venkovský prostor.
Graf č. 10: Stáří domů

10,7%

15,3%

13,4%
29,7%

15,0%
15,9%

1919 a dříve
1920 - 1970
1971 - 1980
1981 - 1990
1991 - 2000
2001 - 2011

Zdroj: SLDB 2011
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2.5.

Vybavenost obcí a život v obcích

2.5.1. Vybavenost obcí
Dostatečná občanská vybavenost je základním předpokladem pro kvalitní a spokojený
život obyvatel a zároveň i předpokladem pro rozvoj celé obce a regionu. Občanskou
vybaveností se rozumí pokrytí území školskými zařízeními, zařízeními zdravotní a sociální
péče, bankovními a poštovními službami a vytváření vhodných podmínek pro kulturní
a sportovní vyžití atd. Co se bankovnictví týče, ve Kdyni mají místní občané a obyvatelé
okolních obcí možnost využít služeb na pobočce České spořitelny a České pošty. Vzhledem
k velikosti členských obcí DSO Kdyňsko není překvapivé, že i bankomaty se nacházejí pouze
ve Kdyni, a to pro následující banky: Česká spořitelna, ČSOB (a Poštovní spořitelna), MONETA
Money Bank a Komerční banka.
Tabulka č. 6: Vybavenost obcí v roce 2020
obec

muzeum /
expozice

taneční sál

knihovna

pošta

hřiště

Běhařov

1

1

Brnířov

0

Černíkov

dětské
hřiště

0

0

1

1

0

0

0

0

1

0

1

4

0

1

4

Dlažov

0

1

2

1

1

1

Chodská Lhota

0

1

1

0

1

1

Kdyně

1

1

6

1

1

3

Koloveč

1

2

1

1

1

1

Kout na Šumavě

0

1

1

1

1

1

Libkov

0

1

1

0

1

1

Loučim

0

1

1

0

1

1

Mezholezy

0

0

1

0

1

1

Mrákov

0

1

1

1

1

1

Němčice

0

0

0

0

1

1

Nová Ves

0

0

1

0

1

1

Pocinovice

0

1

1

1

1

1

Spáňov

0

1

1

0

0

1

Úboč

0

1

1

1

1

1

Úsilov

0

1

1

1

1

1

Všepadly

0

0

0

0

1

0

Všeruby

0

1

1

1

1

1

Zahořany

0

1

4

1

1

1

celkem

3

17

29

10

19

25

Zdroj: internetové stránky obcí, ČSÚ
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Školství
V tabulce č. 7 vidíme, že mateřské školy jsou na území DSO Kdyňsko zřízeny v 11 obcích
(tj. 52,4 % obcí) a základní školy v 6 obcích (tj. 28,6 % obcí). Pokrytí je dostatečné pro potřeby
obyvatelstva, a proto děti nejsou nuceny dojíždět za vzděláním do vzdálenějších škol.
Tabulka č. 7: Mateřské a základní školy na území DSO Kdyňsko k datu 30. 6. 2020
Název obce
Celkem škol
Brnířov
Dlažov
Chodská Lhota
Kdyně
Koloveč
Kout na Šumavě
Mrákov
Pocinovice
Úsilov
Všeruby
Zahořany

Celkem ředitelství
18
1
1
1
4
2
2
2
1
1
2
1

Z toho
MŠ
13
1
1
1
3
1
1
1
1
1
1
1

ZŠ
7
0
0
0
2
1
1
1
1
0
1
0
Zdroj: vlastní šetření

Mateřské školy

Na území DSO Kdyňsko je celkem 13 mateřských škol, 2 z nich jsou spojeny se základní
školou.
Ve 13 mateřských školách je celkem 22 tříd, do kterých dochází 507 dětí. Tabulka č. 8
ukazuje počet tříd a celkový počet dětí v jednotlivých mateřských školách.
Tabulka č. 8: Seznam mateřských škol a počty tříd a dětí v nich ve školním roce 2017/2018

Obec
Brnířov
Dlažov
Chodská Lhota
Kdyně
Kdyně
Koloveč
Kout na Šumavě
Mrákov
Úsilov
Všeruby
Zahořany
Kdyně
Pocinovice

Název mateřské školy
Mateřská škola Brnířov
Mateřská škola Dlažov
Mateřská škola Chodská Lhota
Mateřská škola Kdyně, Dělnická 35
Mateřská škola Kdyně, Markova 523
Mateřská škola Koloveč
Mateřská škola Kout na Šumavě
Mateřská škola Mrákov
Mateřská škola Úsilov
Mateřská škola Všeruby
Mateřská škola Zahořany
Základní škola a mateřská škola Prapořiště
Základní škola a Mateřská škola Pocinovice
Celkem

Počet tříd
1
1
1
4
3
3
2
2
1
1
1
1
1
22

Počet dětí
20
24
19
79
81
74
40
56
22
21
27
24
20
507

Zdroj: www.czso.cz, Analytická část Místního akčního plánu rozvoje vzdělávání II
ve SO ORP Domažlice a ve SO ORP Horšovský Týn, vlastní šetření
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Základní školy

Na území DSO Kdyňsko je celkem 7 základních škol, z toho 5 je samostatných a 2 školy
jsou spojené s mateřskou školou. Všechny základní školy jsou zřizovány obcemi.
Z celkového počtu 7 základních škol jsou 3 školy malotřídní, tzn. že více ročníků je
spojeno do jedné třídy, všechny 3 malotřídní školy mají pouze první stupeň (1. – 5. ročník).
Jedna škola, která má pouze první stupeň, nespojuje ročníky (viz tabulka č. 9).
Tabulka č. 9: Rozdělení základních škol dle počtu tříd
Celkem
Úplné ZŠ

Počet ZŠ

7

3

Neúplné ZŠ
Pouze 1. stupeň
malotřídní

Devítileté
malotřídní

Pouze 1. stupeň
bez spojování
tříd

3

0

1

Zdroj: internetové stránky škol

Ve školním roce 2017/2018 navštěvovalo základní školy celkem 1 187 žáků. V tabulce
č. 10 jsou rozepsány počty žáků a úplnost jednotlivých základních škol.
Tabulka č. 10: Počty žáků a úplnost základních škol na Kdyňsku ve školním roce 2017/2018

Obec
Koloveč
Kdyně
Mrákov
Kout na Šumavě
Všeruby
Kdyně
Pocinovice

Název základní školy
Základní škola Koloveč
Masarykova základní
škola Kdyně
Základní škola Mrákov
Základní škola Kout na
Šumavě
Základní škola Všeruby
Základní škola a mateřská
škola Prapořiště
Základní škola a Mateřská
škola Pocinovice

Úplnost školy
Devítiletá
Devítiletá

Počet žáků
203
579

Devítiletá
1. stupeň

217
76

1. stupeň
(malotřídní)
1. stupeň
(malotřídní)
1. stupeň
(malotřídní)
Celkem

30
18
64
1 187

Zdroj: www.czso.cz, Analytická část Místního akčního plánu rozvoje vzdělávání II
ve SO ORP Domažlice a ve SO ORP Horšovský Týn, vlastní šetření

Školní družiny

Z tabulky č. 11 je patrné, že všechny základní školy mají školní družinu, celkový počet
oddělení je 12. Žádná škola na Kdyňsku nemá školní klub.
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Tabulka č. 11: Přehled školních družin a školních klubů dle kapacity

Název ZŠ

Školní družina počet oddělení

Kapacita
žáků

Školní klub

4
3
1
1
1
1
1
12

100
90
18
25
30
30
30
323

Ne
Ne
Ne
Ne
Ne
Ne
Ne
0

ZŠ Kdyně Masarykova
ZŠ Koloveč
ZŠ a MŠ Prapořiště
ZŠ Kout na Šumavě
ZŠ Mrákov
ZŠ a MŠ Pocinovice
ZŠ Všeruby
Celkem

Zdroj: Analytická část Místního akčního plánu rozvoje vzdělávání II
ve SO ORP Domažlice a ve SO ORP Horšovský Týn, vlastní šetření

Základní umělecké školy

Základní umělecké školy (ZUŠ) patří do sítě škol MŠMT ČR. ZUŠ poskytují základy vzdělání
v uměleckých oborech – hudebním, výtvarném, tanečním a literárně – dramatickém.
Organizují přípravné studium pro žáky od 5 let, základní studium 1. stupně (7 roků)
a 2. stupně (4 roky) a studium pro dospělé (4 roky), případně studium s rozšířeným počtem
vyučovacích hodin. V roce 2010 byl MŠMT ČR vydán Rámcový vzdělávací program pro
základní umělecké vzdělávání (RVP ZUV), podle kterého školy samy zpracovávaly školní
vzdělávací programy s účinností od září 2012. Tím získaly své místo v systému českého
uměleckého školství ve své specifické podobě (neposkytují stupeň vzdělání).
Na území DSO se nachází Základní umělecká škola Kdyně se zaměřením na hudbu, zpěv
i výtvarné umění. V Kolovči nalezneme detašované pracoviště Základní umělecké školy
Staňkov.
Neformální a zájmové vzdělávání

Jak uvádí tabulka č. 12, na území DSO jsou k dispozici 3 obecní knihovny, 3 pionýrské
skupiny, skauti, šachový kroužek a univerzita třetího věku.
Tabulka č. 12: Seznam organizací neformálního a zájmového vzdělávání v roce 2020
Obec

Název organizace

Typ organizace

Kdyně

Městská knihovna Kdyně

knihovna

PS Safír Kdyně

pionýr

PS Jitřenka Kdyně

pionýr

Šachový klub Kdyně

šachový klub

Koloveč

Junák - svaz skautů a skautek ČR, středisko
Lípa Prapořiště
Pionýrská skupina Kolo Koloveč
Knihovna městyse Koloveč

skauti
pionýr
Knihovna
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Obec

Název organizace

Typ organizace

Libkov

Místní knihovna Libkov

Knihovna

Loučim

Univerzita třetího věku

Vzdělávání seniorů

Zahořany

Virtuální univerzita třetího věku

Vzdělávání seniorů
Zdroj: Vlastní šetření

Střední školy

Na území DSO není zřízena žádná střední škola, proto musí děti dojíždět do jiných měst.
Vzhledem k poloze obcí se nabízí školy v Domažlicích, v Klatovech, v Horšovském Týně či
v Plzni.
Sociální služby
Sociální služby se řídí dle zákona č. 108/2006 sb., o sociálních službách, který slouží
především pro zřizovatele, poskytovatele a uživatele sociálních služeb. Z pohledu obcí je
zajištění sociální péče jednou z významných aktivit, kterou v rámci výkonu samostatné
působnosti plní. Tato oblast je velmi široká, finančně náročná a je neustále kladen důraz
na zvyšování kvality těchto služeb. Co se týče financování, veřejné zdroje zcela určitě
nebudou přibývat, zatímco počet uživatelů těchto služeb bude vzhledem k demografickému
vývoji spíše narůstat. Na území DSO Kdyňsko byl zpracován Komunitní plán v mikroregionu
Kdyňsko 2007–2013.
Dle Katalogu poskytovatelů sociálních služeb v Plzeňském kraji (aktualizovaný v lednu
2019) a dle Registru poskytovatelů sociálních služeb jsou registrováni dle zákona o sociálních
službách č. 108/2006 Sb., celkem čtyři poskytovatelé sociálních služeb:





Dům seniorů Kdyně, příspěvková organizace
Doma ve Kdyni – centrum sociálních služeb
Městys Koloveč
DelpSys, s.r.o.

Dům seniorů Kdyně, příspěvková organizace






Název zařízení: Dům seniorů Kdyně, příspěvková organizace
Cílové skupiny: senioři
Druh služby v zařízení: domovy pro seniory
Charakteristika služby: Poskytovat komplexní sociální službu lidem nad 55 let, kteří
potřebují pravidelnou pomoc jiné fyzické osoby a vytvářet příjemné prostředí pro
prožití klidného a aktivního stáří. Jedná se hlavně o:
o zajištění ubytování a celodenní stravy po celý rok,
o celodenní komplexní péče, pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní
osobu, pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní
hygienu, běžné nákupy, úklid, praní prádla, příprava léků, doprovod do
nemocnice, k odborným lékařům,
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o volnočasové a zájmové aktivity, kulturní a zájmová činnost, pracovní a drobná
výrobní činnost,
o pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních
záležitostí, při zajištění jiných služeb obyvatelům (kadeřnictví, pedikúra,
masáže, …).
Doma ve Kdyni – centrum sociálních služeb







Název zařízení: Doma ve Kdyni – pečovatelská služba
Cílové skupiny: osoby s chronickým onemocněním, osoby s jiným zdravotním
postižením, osoby s tělesným postižením, osoby se zdravotním postižením, rodiny
s dítětem/dětmi, senioři
Druh služby v zařízení: sociální služby ve zdravotnickém zařízení
Charakteristika služby: Poskytovat pomoc cílové skupině při zvládání úkonů péče
o vlastní osobu, pomoc při osobní hygieně, poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění
stravy, pomoc při zajištění chodu domácnosti při běžných domácích úkonech.

Městys Koloveč






Název zařízení: Pečovatelská služba
Cílové skupiny: osoby s chronickým onemocněním
Druh služby v zařízení: sociální služby ve zdravotnickém zařízení
Charakteristika služby: Poskytovat pomoc cílové skupině při zvládání úkonů péče
o vlastní osobu, pomoc při osobní hygieně, poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění
stravy, pomoc při zajištění chodu domácnosti při běžných domácích úkonech a při
zajišťování chodu domácnosti v domě s pečovatelskou službou a v terénu. Služba
pomáhá cílové skupině začlenit se do společnosti a oddaluje nebo vylučuje potřebu
umístění v ústavech sociální péče.

DelpSys, s.r.o.






Název zařízení: DelpSys, s.r.o.
Cílové skupiny: senioři
Druh služby v zařízení: odborné sociální poradenství
Charakteristika služby: Poradna poskytuje podporu osobám v nepříznivé sociální
situaci, spojené s osobními, vztahovými, rodinnými a sociálními problémy. Nepříznivá
sociální situace může být nejčastěji spojena s problematikou stárnutí, rodinou
a mezilidskými vztahy.

Zdravotnictví
Oblast zdravotnictví se v budoucnu, stejně jako oblast sociální péče, bude potýkat se
stárnutím populace, což je obecně úzce spojeno se zhoršujícím se zdravotním stavem
obyvatel nejen z území DSO Kdyňsko.
Nejbližší nemocnice se nachází ve městech Domažlice a Klatovy.
Lékárny jsou na území DSO Kdyňsko dvě, obě ve Kdyni.
37

Strategie rozvoje DSO Kdyňsko 2020-2024
Obyvatelé mají možnost navštěvovat samostatné ordinace praktických lékařů pro
dospělé v obcích Kdyně a Koloveč. Ordinaci lékaře pro děti a dorost nalezneme v Kolovči.
Ve Kdyni je ordinace gynekologa, oční ambulance, ambulance ortopedie traumatologie
pohybového aparátu, sonografie dětských kyčelních kloubů, chirurgická a proktologická
ambulance a rehabilitační ambulance.
Samostatné ordinace stomatologa jsou zřízeny ve Kdyni a v Kolovči.
2.5.2. Kulturně-společenské a sportovní akce
Pro kvalitní a spokojený život občanů je důležitá pestrá nabídka kulturního, sportovního
a společenského vyžití. Během roku se v obcích DSO Kdyňsko pořádá řada akcí nejrůznějšího
charakteru. K tradičním akcím patří stavění máje, poutě, oslavy masopustu, adventní
a vánoční koncerty, sportovní soutěže a další akce. Územím DSO také prochází trasy závodu
Rallye Šumava Klatovy. Akce nejčastěji pořádají spolky, které v obci působí, skupiny aktivních
občanů nebo obec. Mnohé z nich jsou natolik atraktivní, že lákají do obcí turisty a přispívají
tak k propagaci obce, potažmo celého regionu. Tabulka č. 13 udává přehled některých
zajímavých akcí, které se na území DSO Kdyňsko konají.
Tabulka č. 13: Přehled vybraných akcí
Akce
Brnířovskej parez
Setkání starých traktorů a veteránů
Jarní pochod
Podzimní vycházka
Chodská bůta
Císařské slavnosti
Rýzmberský hradní guláš
Rýzmberský advent
Živý Betlém
Závody automobilů do vrchu
Za Kdyni štíhlejší
Pohádkový les
Přemílání starých bab na mladá děvčata
Couvání traktorů s vlekem
Štrapáce za loučimským džbánkem
Chodská hyjta
Mezinárodní setkání harmonikářů
Pouť k Dobré Vodě
Všerubský železný muž

Typ akce
recesistický triatlon
ostatní
pochod
pochod
pochod
slavnost k výročí
festival
ostatní
ostatní
závod
pochod
ostatní
ostatní
ostatní
turistická akce
festival
ostatní
pouť
triatlon

Obec
Brnířov
Brnířov
Černíkov
Černíkov
Chodská Lhota
Kdyně
Kdyně
Kdyně
Kdyně
Kdyně
Kdyně
Kdyně
Koloveč
Libkov
Loučim
Mrákov
Spáňov
Pocinovice
Všeruby
Zdroj: internetové stránky obcí

2.5.3. Spolkový život
V každé obci funguje sbor dobrovolných hasičů a další zájmové spolky (viz tabulka č. 14),
které přispívají ke společenskému životu v obci a podílí se na pořádání kulturních
a sportovních akcí. Okrajově se některé spolky zabývají též rozvojem venkovského
cestovního ruchu.
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Tabulka č. 14: Seznam SDH a zájmových organizací na území DSO v roce 2020
Obce
Běhařov
Brnířov

SDH
SDH Běhařov
SDH Brnířov

Černíkov

Dlažov

SDH Černíkov
SDH Rudoltice
SDH Slavíkovice
SDH Dlažov
SDH Miletice
SDH Buková
SDH Soustov

Chodská Lhota

SDH Chodská Lhota

Kdyně

SDH Kdyně
SDH Hluboká
SDH Prapořiště
SDH Starec
SDH Podzámčí
SDH Smržovice
SDH Dobříkov

Kluby, spolky, hudební tělesa
Spolek podnikatelů ve venkovské turistice - jihozápad, o. s.
Feldou do Číny, z. s.
„RC TRUCK Domažlice“, z. s.
Ranch Jestřáb, o. s.
J. S. R. Activite, z. s.
Svaz žen Brnířov
Divadelní spolek MÁJ
Myslivecký spolek Bezný Brnířov, z. s.
Český svaz chovatelů Achal Teke, z. s.
Tělovýchovná jednota Podhoran Černíkov – DOGS, z. s.
Myslivecký spolek Kouřim Černíkov, z. s.
Sdružení přátel Dlažovska, o. s.
SH ČMS - Okrsek Dlažov č. 22, p. s.
Honební společenstvo Dlažov
TJ Sokol Dlažov, z. s.
Myslivecký spolek Ohař Dlažov, z. s.
HC CHODSKÁ LHOTA, z. s.
FK Sokol Chodská Lhota, z. s.
Honební společenstvo Chodská Lhota
Myslivecký spolek ,,Javor" Chodská Lhota, z.s.
Základní organizace Českého zahrádkářského svazu Chodská
Lhota, p. s.
Volejbalový oddíl
Oddíl Ping Pongu
FC Šumavští medvědi, z. s.
O kolečko víc, o. s.
OSOBA, o. s.
Automotoklub Kdyně v AČR, p. s.
Český rybářský svaz, z. s., místní organizace Kdyně
Český svaz chovatelů, Základní organizace chovatelů
okrasného ptactva Kdyně II., p. s.
Český svaz včelařů, z. s., okresní organizace Domažlice
Český svaz včelařů, z. s., základní organizace Kdyně
Farní sbor Českobratrské církve evangelické v Kdyni na
Šumavě
Hokejový Club Kdyně, z. s.
Honební společenstvo ""Všeruby""
Honební společenstvo Kdyně - Koráb
Honební společenstvo Nová Ves
Institut právních studií z. s.
Jezdecký oddíl Na Kobyle
Junák - český skaut, středisko Lípa Prapořiště, z. s.
Karate Klub Kdyně, z. s.
Klub českých turistů - odbor Kdyně, z. s.
Kolibříci, o. s.
Komunitní škola Kdyňsko, o. s.
Kouba Team Kdyně, z. s.
Muškařský club Kdyně, z. s.
Myslivecký spolek Koráb Kdyně, z. s.
NEstárniBLBĚ, z. s.
Ochránci Smržovic, z. s.
Orgnet, z. s.
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Obce

SDH

Koloveč

SDH Koloveč
SDH Zíchov

Kout
na Šumavě

SDH Kout na Šumavě

Libkov
Loučim

SDH Libkov
SDH Loučim

Kluby, spolky, hudební tělesa
Pionýr, z. s. - Pionýrská skupina Jitřenka Kdyně
Pionýr, z. s. - Pionýrská skupina Safír Kdyně
Psí útulek U NANCY, o. s.
Římskokatolická farnost Kdyně
Radioklub OK1KNF Kdyně, z. s.
SK B.S.P. Domino Kdyně, z. s.
SK BAHŃÁCI KDYNĚ, z. s.
SK BIKE TEAM JABKOTY o. s.
Slévárenská pobočka České slévárenské společnosti, p. s.
SOKOL Kdyně - oddíl kulturistiky a silového trojboje, z. s.
Sportovní klub Kdyně 1920, z. s.
Tělocvičná jednota Sokol Kdyně, p. s.
Tělovýchovná jednota Jezdecká společnost Kdyně, z. s.
Tělovýchovná jednota SOKOL Hluboká, z. s.
Tělovýchovná jednota Sokol Kdyně, z. s.
Tělovýchovná jednota Sokol Prapořiště, z. s.
Základní organizace Českého zahrádkářského svazu Kdyně,
p. s.
Art in Bohemia o. s.
Bowling club Zíchov pukls o. s.
Český kynologický svaz ZKO Koloveč - 289, p. s.
Český svaz chovatelů, z. s., Základní organizace Koloveč
Český svaz včelařů, z. s., základní organizace Koloveč
Dětský pěvecký sbor „Mlejnek„ při Základní škole Koloveč
Divadelní spolek Kolofantí, z. s.
Honební společenstvo Koloveč a Zíchov
K.J.K. Bohemia o. s.
Klub rodičů při ZŠ Koloveč, z. s
MS Agro - Stráž Bílovice, z. s.
MS Tis Kanice, z. s.
Myslivecký spolek "SLUKA" Koloveč, z. s.
Pionýr, z. s. - Pionýrská skupina Kolo Koloveč
Rybářský spolek Koloveč
Římskokatolická farnost Koloveč
Svaz postižených civilizačními chorobami občanů – základní
organizace Koloveč
TJ Slavoj Koloveč, z. s.
Základní organizace Českého zahrádkářského svazu Koloveč,
p. s.
Zíchov Pukl´s. - občanské kulturně - sportovní sdružení
"KOUTO" o. s.
„WINDSURF CLUB o. s.”
ČSS, z. s. - sportovně střelecký klub Kout na Šumavě
Frei Racing Team, z. s.
Honební společenstvo Kout na Šumavě
JEZDECKÝ KLUB KOUT NA ŠUMAVĚ, z. s.
Muzeum Kout na Šumavě z. s.
Myslivecké sdružení Rýzmberk Starý Dvůr, z. s.
Myslivecký spolek Kout na Šumavě, z. s.
Sport a odpočinek Kout na Šumavě, z. s.
Tělocvičná jednota Sokol Kout na Šumavě, p. s.
TJ Sokol Kout na Šumavě, z. s.
Spolek pro čistý a zdravý Libkov, z. s.
Klub chovatelů německých brakýřů Loučim, z. s.
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Obce

SDH

Mezholezy
Mrákov

SDH Mezholezy
SDH Mrákov
SDH Starý Klíčov
SDH Nový Klíčov

Němčice
Nová Ves
Pocinovice

SDH Němčice
SDH Nová Ves
SDH Pocinovice

Spáňov
Úboč

SDH Spáňov
SDH Úboč

Úsilov

SDH Úsilov

Všepadly
Všeruby

SDH Všepadly
SDH Všeruby
SDH Hyršov

Zahořany

SDH Zahořany
SDH Sedlice
SDH Bořice
SDH Stanětice
SDH Hříchovice
SDH Oprechtice

Kluby, spolky, hudební tělesa
TJ Sokol Loučim
Zlatý časy, z. s.
Dětský chodský soubor Mráček
"O4.K o. s."
DC BUNDA TEAM STARÝ KLÍČOV, z. s.
Honební společenstvo Mrákov
Myslivecký spolek Lišák Mrákov, z. s.
Římskokatolická farnost Mrákov
Spolek přátel Dolního Chodska, z. s.
Tělovýchovná jednota Sokol Mrákov, z. s.
Základní organizace Českého zahrádkářského svazu Starý
Klíčov, p. s.
TJ Rozvoj Němčice, z. s.
Český svaz včelařů, z.s. základní organizace Pocinovice
TJ OREL POCINOVICE, z. s.
Jezdecká stáj Pavlík Pocinovice, z. s.
Jezdecká společnost TRAWEL Pocinovice, z. s.
TJ Sokol Pocinovice, z. s.
Myslivecký spolek ,,Javor" Chodská Lhota, z. s.
Honební společenstvo Pocinovice
Myslivecký spolek Šumava Pocinovice, z. s.
Honební společenstvo Úboč
Myslivecký spolek Úboč, z. s.
Tělovýchovná jednota Sokol Úsilov, z. s.
Autoklub ZD Černíkov, p. s.
Spolek Tanaberk
"Sdružení Maxov a okolí, o. s."
"Sdružení za obnovu Maxova, o. s."
1. FCP Všeruby, z. s.
Honební společenstvo ""Myslív""
Konec světa Hyršov, z. s.
Myslivecký spolek Svatá Anna, z. s.
Občanské sdružení Všerubský průsmyk
SPOLEK DOBRÉ POHODY, občanské sdružení
Spolek OS Brůdek
ŠIPKAŘSKÝ KLUB VŠERUBY, OBČANSKÉ SDRUŽENÍ
Tělovýchovná jednota Sokol Všeruby z. s.
TJ Sokol Zahořany - fotbal
TJ Sokol Zahořany - kuželky
Honební společenstvo Oprechtice
Honební společenstvo Zahořany
Myslivecký spolek Škaniva Zahořany, z. s.
Myslivecký spolek Úlíkovská hora Stanětice z.s.
Oprechtice Firesport team z. s.
Tělovýchovná jednota Sokol Zahořany, z. s.
Tělovýchovná jednota Zahořany
Zdroj: vlastní šetření
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2.6.

Životní prostředí a jeho ochrana

2.6.1. Chráněná území na území DSO Kdyňsko
Na území DSO Kdyňsko se nalézá celkem 6 chráněných území (4 přírodní památky
a 2 přírodní rezervace). Jejich seznam s popisem uvádí tabulka č. 15.

Tabulka č. 15: Chráněná území v DSO Kdyňsko v roce 2020
Název
Rozloha
Obec/katastrální území
(ha)
PP
0,27
Chodská Lhota/Chodská Lhota
Německá
hora

Datum
vyhlášení
22. 10. 1990

PP
Mlýneček
PP Hora

0,65

Mrákov/Klíčov u Mrákova

25. 9. 1990

2,79

Němčice/Němčice u Kdyně

12. 4. 1955

PP
Orlovická
hora
PR Herštýn

0,33

Pocinovice/Orlovice u
Pocinovic

25. 9. 1990

10,76

Němčice/Němčice u Kdyně

31. 12. 1933

PR Jezvinec

10,78

Pocinovice/Orlovice u
Pocinovic

29. 10. 2001

Popis (základní
charakteristika)
Opuštěný lom v olivinickém
gabronoritu, který je
významnou dokumentační
lokalitou kdyňského masivu.
Skalní výchoz křemenného
syenitu.
Smíšený porost s výskytem
áronu skvrnitého.
Starý jámový lom
limonitových rud.
Smíšený porost listnatý (buk,
dub, lípa, jasan) přes 200 let
starý, kolem zříceniny hradu
Herštýna.
Ochrana starého smíšeného
suťového porostu s bohatým
výskytem měsíčnice vytrvalé
a dalších význačných hajních
druhů rostlin v podrostu.
Zdroj: http://drusop.nature.cz/

Do území částečně zasahuje přírodní park Český les (katastry obcí Kdyně, Mrákov
a Všeruby). Dále zde najdeme 19 památných stromů či skupin stromů (viz tabulka č. 16).

Tabulka č. 16: Památné stromy v roce 2020
Název
Sikova Lípa
Jilm v
Mileticích
Stromořadí
na Šibenici

Typ
objektu
Jednotlivý
strom
Jednotlivý
strom
Alej

Datum
vyhlášení
18. 9. 1986
13. 6. 1995
18. 9. 1986

Obec/katastr. území

Poznámka

Černíkov/Rudoltice u
Černíkova
Dlažov/Miletice u
Dlažova
Kdyně/Kdyně

Na zahradě za domem č. p. 16 ve
střední části obce; stáří cca 400 let.
U silnice od Dlažova, na kraji obce vlevo
v zahradě.
Jednostranná alej severně až
severozápadně od obce, podél cesty na
kopci mezi poli k šibenici; 1 lípa (první
směrem od obce Brnířov) zlomena v
roce 2000, ponechána jako torzo.
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Název

Typ
objektu
Jednotlivý
strom

Datum
vyhlášení
18. 9. 1986

Bílkovský
javor

Jednotlivý
strom

18. 9. 1986

Dub nad
Spáleným
rybníkem
Dub v
třešnové rovci

Jednotlivý
strom

18. 9. 1986

Jednotlivý
strom

18. 9. 1986

Duby nad
rybníkem
Bílka
Duby v Pekle

Skupina
stromů

31. 12.
2009

Skupina
stromů

31. 12.
2009

Jasan u
Starého
Dvora
Lípa u Krysálů

Jednotlivý
strom

31. 12.
2009

Jednotlivý
strom

18. 9. 1986

Starodvorské
duby

Skupina
stromů

18. 9. 1986

U čtyřech lip

Skupina
stromů

18. 9. 1986

Zámecká lípa

Jednotlivý
strom

18. 5. 2009

Loučimské
lípy
Jehlíkova lípa

Skupina
stromů
Jednotlivý
strom
Skupina
stromů
Jednotlivý
strom
Skupina
stromů

Bílkovský dub

Tanaberské
lípy
Hruška v poli
Lípy u bývalé
bořické
hospody

Obec/katastr. území

Poznámka
Na východní straně Novodvorského
rybníka, mezi rybníkem a návrším
Bělka; stáří cca 300 let.
Na východní straně Novodvorského
rybníka, mezi rybníkem a návrším
Bělka; stáří cca 300 let.
Na louce nad Spáleným rybníkem
vysazeno za Stadionů.

18. 9. 1986

Kout na
Šumavě/Kout na
Šumavě
Kout na
Šumavě/Kout na
Šumavě
Kout na
Šumavě/Kout na
Šumavě
Kout na
Šumavě/Kout na
Šumavě
Kout na
Šumavě/Kout na
Šumavě
Kout na
Šumavě/Kout na
Šumavě
Kout na
Šumavě/Kout na
Šumavě
Kout na
Šumavě/Kout na
Šumavě
Kout na
Šumavě/Kout na
Šumavě
Kout na
Šumavě/Kout na
Šumavě
Kout na
Šumavě/Kout na
Šumavě
Loučim/Loučim

18. 9. 1986

Úboč/Úboč

18. 5. 2009

Všeruby/Hájek

23. 8. 1987

Zahořany/Bořice u
Domažlic
Zahořany/Bořice u
Domažlic

16. 5. 2008

V rokli severovýchodně od Starého
dvora mezi poli; stáří cca 500 let.
Na okraji lesa u polní cesty nad
rybníkem.
Na okraji lesa v blízkosti jezírek v
lokalitě „Peklo".
Na začátku části obce Starý Dvůr.

U severozápadního okraje
Novodvorského rybníka, mezi polem a
polní cestou; stáří cca 300 let.
Obvod kmenů: 500 cm, 506 cm, 535
cm, 590 cm, výška od 18 do 22 m; stáří
cca 400 let.
U cesty směrem na Starý dvůr, kdysi
mezi nimi křížek; stáří cca 200 let.
Před zámkem.

Obvod kmenů: od 300 cm do 360 cm,
výška od 23 m do 25 m.
Na hrázi Úbočského rybníka; stáří cca
350 let.
V blízkosti kostela sv. Anny.
Jihozápadně od Sedlice v poli.
U bývalého hostince v Bořicích, nyní v
zahradě u rodinného domu; obvod
kmenů od 262 cm do 350 cm.
Zdroj: http://drusop.nature.cz/

V rámci soustavy NATURA 2000 nebyla na území DSO Kdyňsko vyhlášena doposud žádná
oblast či lokalita.
Co se týče územního systému ekologické stability (ÚSES), územím prochází velmi
významný nadregionální biokoridor spojující Český les se Šumavou. Korábskou vrchovinou
prochází regionální biokoridor. Dále zde můžeme najít několik regionálních biocenter. Při
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budoucím rozvoji regionu se bude muset počítat právě s existencí těchto prvků na území.
Vyznačené prvky ÚSES zobrazuje mapa č. 13.
Mapa č. 13: Územní systém ekologické stability na území DSO Kdyňsko

Zdroj: ArcCR, www.pvl.cz

2.6.2. Čistota a ochrana přírody
Z hlediska koncentrace znečišťujících měřených látek a jejich překročení stanovených
limitů je stav ovzduší na území DSO Kdyňsko velmi dobrý. Jedinými látkami, u kterých
sledujeme zvýšenou koncentraci, je benzo(a)pyren a oxid uhelnatý (u obou látek však
nedošlo k překročení stanovených limitů). Hlavním zdrojem benzo(a)pyrenu a oxidu
uhelnatého jsou spalovací procesy (www.chmi.cz). Tedy i domácí topeniště na tuhá paliva.
Na území DSO Kdyňsko byl zjištěn velký a ve srovnání s ČR i Plzeňským krajem nadprůměrný
podíl domácností vytápěných právě tuhými palivy, a to díky vysokému podílu venkovských
oblastí (viz kapitola 2.2.4). Vysvětlením vyšší koncentrace benzo(a)pyrenu a oxidu
uhelnatého je právě tento druh vytápění. Seznam hlavních zdrojů znečištění ovzduší je
uveden v tabulce č. 17.
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Tabulka č. 17: Zdroje znečištění ovzduší v roce 2020
Provozovatel

Typ zdroje

Velikost zdroje

Obec

Zařízení

Podhoran Černíkov, a. s.

ostatní
zdroje

zvláště velký zdroj

Černíkov

Podhoran Černíkov, a. s.

ostatní
zdroje
spalovací
zdroj
spalovací
zdroj
spalovací
zdroj
ostatní
zdroje
ostatní
zdroje
spalovací
zdroj
spalovací
zdroj
ostatní
zdroje
ostatní
zdroje
ostatní
zdroje
spalovací
zdroj
ostatní
zdroje
spalovací
zdroj
ostatní
zdroje
ostatní
zdroje
ostatní
zdroje
spalovací
zdroj
ostatní
zdroje
ostatní
zdroje
spalovací
zdroj
ostatní
zdroje
ostatní
zdroje
ostatní
zdroje
ostatní
zdroje

zvláště velký zdroj

Černíkov

velký zdroj

Dlažov

čerpací stanice a zařízení na
dopravu skladování pohonných
hmot ...
intenzivní chov drůbeže
od 40 000 ks/rok
Teltom

velký zdroj

Dlažov

BS Brno

velký zdroj

Dlažov

BW 80 - 1. BS Brno

velký zdroj

Dlažov

obal. sm. Teltom

zvláště velký zdroj

Dlažov

výkrm brojlerů

střední zdroj

Dlažov

14 agregátů po 70 kW

velký zdroj

Kdyně

plynový hořák

velký zdroj

Kdyně

velký zdroj

Kdyně

velký zdroj

Kdyně

velký zdroj

Kdyně

doprava a manipulace s vsázkou
nebo produktem
tavení v elektrické indukční peci
(stávající zdroj)
chemické čištění oděvů bez
omezení prahové spotřeby
kotel

velký zdroj

Koloveč

sušička obilí

velký zdroj

Koloveč

OTV 1000

velký zdroj

Koloveč

velký zdroj

Koloveč

velký zdroj

Koloveč

velký zdroj

Libkov

intenzivní chov drůbeže
20 000 - 39 999 ks/rok
intenzivní chov skotu
500 - 999 ks/rok
čerpací stanice - prosazení nad
3
100 do 500 m /rok
STAR 300

velký zdroj

Libkov

zvláště velký zdroj

Mrákov

velký zdroj

Úsilov

intenzivní chov drůbeže
20 000 - 39 999 ks/rok
intenzivní chov skotu
500 - 999 ks/rok
VSB IV

velký zdroj

Úsilov

zpracování dřeva

velký zdroj

Úsilov

velký zdroj

Úsilov

velký zdroj

Všeruby

intenzivní chov drůbeže
20 000 - 39 999 ks/rok
intenzivní chov skotu
od 1 000 ks/rok
intenzivní chov drůbeže
od 40 000 ks/rok

Silnice Klatovy, a. s.
Silnice Klatovy, a. s.
Silnice Klatovy, a. s.
Silnice Klatovy, a. s.
BG Šumava, s. r. o.
BG Šumava, s. r. o.
Kdynium, a. s.
Kdynium, a. s.
Kdynium, a. s.
Janzby spol s r. o.
ČEZ
Zemědělská
akciová
společnost Koloveč
Zemědělská
akciová
společnost Koloveč
Zemědělská
akciová
společnost Koloveč
Zemědělská
akciová
společnost Koloveč
Zemědělská
akciová
společnost Koloveč
Podhoran Černíkov, a. s.
Podhoran Černíkov, a. s.
Zemědělské obchodní
družstvo Mrákov
Podhoran Černíkov, a. s.
Podhoran Černíkov, a. s.
Podhoran Černíkov, a. s.
Podhoran Černíkov, a. s.
Česká drůbež, s. r. o.

Zdroj: https://geoportal.plzensky-kraj.cz/gs/zivotni-prostredi/
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2.6.3. Ekologická stabilita
V rámci ekologické stability (dle Míchala, 1985) se celé území DSO Kdyňsko jeví jako
vcelku vyvážená krajina, technické objekty v relativním souladu s přírodními strukturami,
s nižší potřebou energo-materiálních vkladů. Nejvyšší koeficient ekologické stability vykazují
obce Němčice, Pocinovice a Úsilov.
2.6.4. Ochrana půdy
Půda je v zásadě neobnovitelný přírodní zdroj a velmi dynamický systém, který zajištuje
řadu funkcí. Z dostupných informací vyplývá, že v průběhu několika posledních desetiletí se
značně zvýšila intenzita procesů degradace půdy. Existují důkazy, že pokud se neuskuteční
žádná opatření, tato intenzita se ještě zvýší. Na území DSO Kdyňsko je hlavním rizikem
zejména vodní eroze. Většina půd je velmi silně náchylná k vodní erozi. Plošnou vodní erozí
jsou ohroženy především zemědělské oblasti s vyšším podílem orné půdy. Zde by mělo
docházet k protierozním opatřením. Co se týče větrné eroze, půdy na území DSO nejsou
ohrožené. Není však vyvrácena lokální ohroženost na hůře exponovaných polích.
(geoportal.vumop.cz).
V současné době se velmi často střídají období rychlých a intenzivních záplav s obdobími
výrazného sucha. Půda má velkou schopnost zmírňovat tyto negativní jevy, což je dáno
zejména díky její vysoké infiltrační a retenční schopnosti. Je schopna poutat obrovské
množství vody a tu pak postupně uvolňovat v období sucha. Negativum je, že kvůli intenzivní
lidské činnosti má půda některé své přirozené vlastnosti a funkce omezené a zhoršené
(Vopravil a kol., 2010). Na území DSO Kdyňsko se nenachází žádná vodní nádrž. Jediné vodní
plochy tvoří rybníky. Celé území se vyznačuje velice nízkou retenční vodní kapacitou půd
(www.vumop.cz). Do budoucna je proto retence vody v krajině velice důležitá. Mělo by
docházet k výstavbě retenčních ploch s ohledem na ochranu přírody. Nemělo by docházet
k tvrdým zásahům, jako je například výstavba větších vodních nádrží, ale naopak by mělo
docházet k přírodě blízkým zásahům.
2.6.5. Čistota vod
Dle projektu „Vyhodnocení jakosti povrchových vod v profilech sledování“ Výzkumného
ústavu vodohospodářského T. G. Masaryka jsou veškeré vodní toky v roce 2012 zařazeny do
jakostní kategorie střední až poškozená (http://heis.vuv.cz/). Též Plán povodí Berounky
vyhodnotil ekologickou kvalitu povrchových vod na území DSO Kdyňsko jako nevyhovující
(www.pvl.cz). Podzemní voda je na území DSO Kdyňsko ve vyhovujícím stavu (www.pvl.cz).
2.6.6. Staré ekologické zátěže
Staré zátěže a kontaminované plochy jsou místa, na kterých se v minulosti nacházely
skládky odpadů nebo areály průmyslové či zemědělské, kde se nacházely čerpací stanice
pohonných hmot nebo jiné možnosti úniků škodlivých látek do půdního prostředí.
Odstranění staré ekologické zátěže je jednou z priorit z hlediska ochrany životního prostředí
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a udržitelného rozvoje. Při realizaci nápravných opatření je třeba postupovat na základě
odborných posudků a projektu sanačních prací. V roce 2005 byla zpracována Studie starých
ekologických zátěží Plzeňského kraje (Vodní zdroje, a. s.). Byla zpracována databáze se všemi
dostupnými údaji o známých i potencionálních lokalitách se starou ekologickou zátěží. Po
provedení analýzy bylo stanoveno celkové riziko a doporučena opatření k nápravě, včetně
odborného odhadu finančních nákladů. Základním podkladem pro vypracování studie byla
Studie ochrany podzemních a povrchových vod Plzeňského kraje (zpracoval Aquatest, a. s.,
2005).
Tabulka č. 18: Staré ekologické zátěže
Název

Obec

Předmět činnosti

Rozsah
zátěže
bodový

Celkové
riziko
nízké

Majitel

bodový

nízké

bodový

provoz ČS PHM

Současné
využití
zemědělská
výroba, provoz
ČS PHM, areál
dílen
zemědělská
výroba, provoz
ČS PHM
zemědělská
výroba, provoz
ČS PHM
ostatní plocha

Zápl.
území
ne

Poznámka

ČS PHM ZD
Běhařov

Běhařov

zemědělská výroba,
provoz ČS PHM, opravy
strojů

ČS PHM ZD
Brnířov

Brnířov

zemědělská výroba,
provoz ČS PHM

Zeos Brnířov

ne

ČS PHM je
v provozu

ČS PHM ZD
Černíkov

Černíkov

zemědělská výroba,
provoz ČS PHM

nízké

Podhoran
Černíkov, a. s.

ne

ČS PHM je
v provozu

ČS PHM u
ZD Dlažov

Dlažov

bodový

nízké

soukromý
majitel

ne

zemědělská
výroba

bodový

nízké

soukromý
majitel

ne

ČS PHM je
min. 15 let
mimo provoz
ČS PHM je
mimo provoz

ČS PHM ZD
Chodská
Lhota
Kasárna
Kdyně

Chodská
Lhota

zemědělská výroba,
provoz ČS PHM

Kdyně

kasárna

repase a servis
malých linek aut

bodový

střední

AWT servis,
s. r. o.

ne

Lom
Smržovice

Kdyně

lom

těžba

bodový

nízké

Tarmak CZ, a.
s.

ne

ČS PHM ZD
Koloveč

Koloveč

zemědělská výroba,
provoz ČS PHM

bodový

nízké

Zas Koloveč

ne

Skládka U
cementárny

Koloveč

skládková činnost - KO

bodový

nízké

soukromý
majitel

ne

ČS PHM ZD
Kout na
Šumavě

Kout na
Šumavě

zemědělská výroba,
provoz ČS PHM

zemědělská
výroba, provoz
ČS PHM
ukončení
skládkování
(okolo 1990),
nyní skládkování
zeminy, sutě
atd.
zemědělská
výroba, provoz
ČS PHM

bodový

střední

ZKS AGRO
Zahořany,
s. r. o.

ne

STS Kout na

Kout na

zemědělská výroba,

opravy

bodový

nízké

ZT Holding,

ne

Agrospolečnost
Dlažov, s. r. o.

ČS PHM je
v provozu

Bývalý voj.
útvar s mycí
rampou
a dílnami
ČS PHM již
není
v provozu
ČS PHM je
v provozu

ČS PHM je
v provozu,
u ČS je
vybudovaný
monitorovací
vrt
ČS PHM je

47

Strategie rozvoje DSO Kdyňsko 2020-2024
Název

Obec

Předmět činnosti

Současné
využití
motorových
vozidel,
pronájem
skládkování

Rozsah
zátěže

Šumavě

Šumavě

opravy motorových
vozidel, provoz ČS PHM

Skládka
Libkov - V
Lomu
(ACHP)
ČS PHM ZD
Mrákov

Libkov

skládková činnost - KO,
nebezpečný odpad

Mrákov

Skládka
Hořejší
Skála

Celkové
riziko

Majitel

Zápl.
území

bodový

nízké

Město Kdyně

ne

zemědělská výroba,
provoz ČS PHM

zemědělská
výroba, provoz
ČS PHM

bodový

nízké

ZOD Mrákov

ne

Mrákov

skládková činnost - KO

bodový

nízké

soukromý
majitel

ne

ČS PHM ZD
Úboč

Úboč

zemědělská výroba,
provoz ČS PHM

bodový

nízké

Zas Koloveč

ne

Skládka
Všeruby II

Všeruby

skládková činnost - KO

bodový

nízké

Pozemkový
fond ČR

ne

ČS PHM ZD
Hájek

Všeruby

zemědělská výroba,
provoz ČS PHM

ukončení
skládkování
(okolo 1993),
nyní skládkování
stavebního
materiálu
zemědělská
výroba, provoz
ČS PHM
ukončení
skládkování
(před 1995),
louka s křovím,
pastvina pro
koně
zemědělská
výroba

bodový

nízké

Pozemkový
fond ČR

ne

a. s.

Poznámka
mimo provoz

ČS PHM je
v provozu,
v areálu je
ještě 1 ČS
PHM mimo
provoz a
dílny s
vizuelní
kontaminací
montážních
jam

ČS PHM je
v provozu

ČS PHM je
mimo
provoz, v
areálu
provozuje
zem. činnost
firma
Všezep,
s. r.o.

https://geoportal.plzensky-kraj.cz/gs/zivotni-prostredi/
2.6.7. Odpadové hospodářství
Odvoz odpadů z celého správního obvodu je realizován na skládku v Lazcích
u Horšovského Týna (provozovatel Lazce GIS, s. r. o.) a skládku Libkov (provozovatel město
Kdyně). Svoz odpadu zajišťují na území DSO Kdyňsko společnosti: Pošumavská odpadová, s.
r. o., AVE sběrné suroviny, a. s., Technické služby Kdyně (příspěvková organizace), EKOSepar, s. r. o., RUMPOLD-R Rokycany, s. r. o., Západočeské komunální služby, a. s.,
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AUTODOPRAVA - NĚMEC VÁCLAV, Lazce-GIS, s. r. o., a Technické služby obce Česká
Kubice, s. r. o.
Na území funguje sběrný dvůr ve Kdyni. Provozovatelem je společnost EKOŠROT, s. r. o.
Ve sběrném dvoře funguje výkup železných šrotů a barevných kovů, výkup papíru a
papírových obalů, výkup autobaterií, sběr nebezpečného odpadu, sběr velkoobjemového
odpadu, zpětný odběr elektrozařízení, zpětný odběr zářivek, svítidel a tonerů a zpětný odběr
objemného plastu. Odpady mohou ve sběrném dvoře odevzdávat pouze občané obce, kteří
zaplatili poplatek za odpady. Zpětně odebírané výrobky lze odevzdat ve sběrném dvoře
zdarma bez ohledu na místo bydliště občana.
Odpad se vykupuje na šesti místech. Jejich přehled najdeme v tabulce č. 19.
Na území se nenachází žádná třídící linka. Třídění odpadů však v rámci své činnosti
provádí tyto společnosti (často se jedná o společnosti, které provozují sběrné dvory či jinak
nakládají s odpady):




EKOŠROT spol. s r.o., 345 06 Kdyně
Luděk Marval, Nádražní ul. (areál kotelny), 345 06 Kdyně
Vojtěch Vecko, Libkov 56, 345 06 Libkov

Problémem pro obce DSO Kdyňsko je nakládání s biologicky rozložitelným odpadem,
neexistuje žádná provozovna na zpracování a další efektivní využití (materiálové,
energetické). Tento odpad je z tohoto důvodu skládkován.

Tabulka č. 19: Výkupy odpadů na území DSO Kdyňsko – stav v roce 2020
Provozovatelé zařízení

Obec

Provozovatel/
vlastník (O, S)

AVE sběrné suroviny, a. s.
EKOŠROT, s. r. o.
Houškova 561/4, 326 00 PlzeňVýchodní Předměstí

Kdyně
Kdyně

S
S

Luděk Marval
APM Automotive s. r. o.

Kdyně
Kdyně

Vojtěch Vecko
Kahak spol.s.r.o.

Libkov
Pocinovice

S

Poznámky
výkup kovů, mědi a dalších surovin
výkup železných šrotů a barevných
kovů
výkup papíru a papírových obalů
výkup autobaterií
sběr nebezpečného odpadu
sběr velkoobjemového odpadu
zpětný odběr elektrozařízení
zpětný odběr zářivek, svítidel a
tonerů
zpětný odběr objemného plastu
sběr stavebního odpadu a suti
zpětný odběr pneumatik (bez
kovových disků)
sběr a třídění plastu, textilu a papíru
výkup nerezového odpadu
Zdroj: vlastní šetření
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2.6.8. Veřejná zeleň
Veřejná zeleň je souhrn všech volně rostoucích a veřejně přístupných zelených rostlin.
Jedná se o důležitý architektonický a krajinný prvek s velmi významnými ekologickými
funkcemi. Uvnitř zastavěných ploch všech lidských sídel se k výše uvedeným funkcím
přidružují i posílené funkce zdravotní, rekreační a estetické. Každá zeleň má kromě svých
základních funkcí také vliv na čistotu ovzduší. Dle vlastního šetření trápí většinu obyvatel
zejména údržba a vzhled veřejné zeleně v obcích. Do budoucna by tak mělo docházet
k výsadbě, revitalizaci a vyšší údržbě veřejné zeleně.

2.7.

Trh práce, zaměstnanost a podnikání

Na území DSO Kdyňsko se mírně snížil potenciál pracovní síly, kterou tvoří ekonomicky
aktivní obyvatelstvo. V roce 2001 byl počet ekonomicky aktivních obyvatel 6 734, v roce
2011 navzdory zvýšení počtu obyvatel už jen 6 415 pracujících. Pro hodnocení situace na
trhu práce je důležitým ukazatelem míra ekonomické aktivity (podíl pracovní síly
(zaměstnaných a nezaměstnaných) na počtu všech osob starších 15 let), která představuje
potenciální pracovní sílu v regionu. V tomto ohledu je situace v území DSO mírně horší, než
tomu je v Plzeňském kraji i v ČR. Průměrný podíl ekonomicky aktivních obyvatel DSO je podle
SLDB 2011 55,7 %, v Plzeňském kraji 57,0 % a v ČR 57,0 %.
Míra ekonomické aktivity se v obcích DSO v roce 2011 poměrně liší, což je však dáno
i jejich velikostí a polohou. Nejnižší míra ekonomické aktivity je v obci Loučim (42,8 %).
Vysvětlením této nízké míry ekonomické aktivity je nejspíš vysoký index stáří v této obci.
Naopak nejlepší situace je v obcích Libkov, Nová Ves, Pocinovice, Úboč a Zahořany (míra
ekonomické aktivity nad 60 %).
2.7.1. Struktura zaměstnanosti dle jednotlivých ekonomických odvětví a
hospodářských sektorů
Struktura zaměstnaných obyvatel odráží celkové zaměření místního hospodářství. Tato
struktura je zobrazena v grafu č. 11 a v grafu č. 12, kde jsou jednotlivá sledovaná odvětví
rozdělena do hospodářských sektorů.
Zaměstnanost v jednotlivých sektorech v území DSO se značně liší od zaměstnanosti
v Plzeňském kraji a v celé ČR. DSO Kdyňsko vykazuje velice nadprůměrnou zaměstnanost
v primárním sektoru (zemědělství, lesnictví a rybolov), a to 8,5 % (PK 4,0 %, ČR 2,8 %).
Naproti tomu velice podprůměrná je zaměstnanost v terciárním sektoru (sektor služeb). Zde
Česká republika vykazuje 64 % zaměstnanost, Plzeňský kraj 59 % zaměstnanost, DSO pouze
50,7 % zaměstnanost. 40,8 % zaměstnanost v sekundárním sektoru na území DSO je jen
lehce nadprůměrná v porovnání s Plzeňským krajem a celou Českou republikou (PK 37,0 %,
ČR 33,3 %).
Mezi jednotlivými obcemi DSO existují výraznější rozdíly. V zemědělství pracuje nejvíce
lidí v obcích Černíkov (16,2 %), Mezholezy (19,2 %), Úboč (36,4 %), Úsilov (19,3 %), Všepadly
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(36,4 %) a Všeruby (17,2 %). V sektoru služeb mají nejvyšší zaměstnanost nad 50 % obce
Dlažov, Chodská Lhota, Kdyně, Kout na Šumavě, Loučim, Pocinovice, Všepadly a Zahořany.
Zaměstnanost v sekundárním sektoru nad 45 % mají obce Běhařov, Brnířov, Černíkov, Libkov,
Němčice a Nová Ves.

Graf č. 11: Struktura zaměstnanosti v roce 2011
veřejná správa a
obrana; povinné
zdravotní a sociální
sociální zabezpečení
péče
4,8%
činnosti v oblasti
4,7%
vzdělávání
nemovitostí, profesní,
4,7%
vědecké a technické
činnosti a
administrativní a
podpůrné činnosti
4,5%

nezjištěno
9,7%

zemědělství, lesnictví,
rybářství
8,5%

průmysl
35,2%

peněžnictví a
pojišťovnictví
1,5%

informační a
komunikační činnosti
0,9%

ubytování, stravování
a pohostinství
3,4%
doprava a skladování
5,9%

velkoobchod a
maloobchod; opravy a
údržba motorových
vozidel
10,5%

stavebnictví
5,7%

Zdroj: SLDB 2011
Graf č. 12: Struktura zaměstnanosti podle sektorů v roce 2011

8,5

primární sektor
50,7

sekundární sektor
40,8

terciární sektor

Zdroj: SLDB 2011
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2.7.2. Zaměstnanost
Území DSO Kdyňsko k 31. 12. 2019 vykazovalo 1,7 % podíl nezaměstnaných uchazečů,
obdobně jako tomu bylo v celém Plzeňském kraji (2,3 %).
Vývoj podílu nezaměstnaných osob na území DSO Kdyňsko do značné míry koresponduje
s vývojem v celé České republice. Po roce 2008 došlo ke značnému nárůstu nezaměstnanosti.
Z necelého 4 % podílu nezaměstnaných uchazečů k 31. 12. 2008 došlo na konci roku 2009
k nárůstu tohoto podílu na 7,4 %. Vysvětlením je celosvětová ekonomická recese. Po velmi
vysokém podílu nezaměstnaných uchazečů na konci roku 2009 se stav pomalu vracel
ke stavu před rokem 2008. V roce 2014 existovaly mezi obcemi DSO značné rozdíly
v nezaměstnanosti. Vysokou nezaměstnanost (podíl nezaměstnaných uchazečů vyšší než
6 %) vykazovaly obce Brnířov, Černíkov, Dlažov, Chodská Lhota, Koloveč, Libkov, Nová Ves,
Úboč, Všepadly a Všeruby. Po roce 2014 se podíl nezaměstnaných osob dále snižoval. Vývoj
podílu nezaměstnaných uchazečů na obyvatelstvu v letech 2008 – 2019 je zobrazen v grafu
č. 13. Nezaměstnanost pro jednotlivé obce je zobrazena v mapě č. 14.

Podíl nezaměstnaných uchazečů
na
obyvatelstvu ve věku 15 - 64 let
(stav k 31. 12.)

Graf č. 13: Podíl nezaměstnaných uchazečů na obyvatelstvu v letech 2008-2019
8
7
6
5
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3
2
1
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2019

Zdroj: www.czso.cz
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Mapa č. 14: Nezaměstnanost v jednotlivých obcích k 31. 12. 2019

Zdroj: ArcCR , Úřad práce v Domažlicích, Úřad práce v Klatovech

Struktura uchazečů o zaměstnání v roce 2019 je znázorněna v grafu č. 14. Je jasně patrné,
že 34,84 % uchazečů tvoří lidé starší 50 let. Nezaměstnané osoby nad 50 let často velmi
obtížně hledají zaměstnání a stávají se dlouhodobě nezaměstnanými. Podíl dlouhodobě
nezaměstnaných (tj. osob nezaměstnaných déle než 24 měsíců) činí 3,23 % (celorepublikový
průměr je 13,62 %). Osoby se zdravotním postižením tvoří 18,06 % ze všech uchazečů
(celorepublikový průměr je 17,25 %).
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Graf č. 14: Podíl jednotlivých skupin uchazečů o zaměstnání na celkovém počtu uchazečů v roce 2019
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Zdroj: www.czso.cz

2.7.3. Ekonomické subjekty a jejich struktura dle sektorů a odvětví ekonomické
činnosti
Na území DSO Kdyňsko existovalo v roce 2019 celkem 1 405 ekonomických subjektů
se zjištěnou aktivitou. Převažující právní formou jsou živnostníci, kteří tvoří 58,7 % všech
ekonomických subjektů. Graf č. 15 podrobněji znázorňuje rozdělení ekonomických subjektů
dle jejich právní formy.
Graf č. 15: Ekonomické subjekty dle právní formy v roce 2019
8,9%

1,7%
13,3%

8,4%
0,2%

Státní organizace
Obchodní společnosti

8,8%

Družstevní organizace
Živnostníci
Svobodná povolání
Zemědělští podnikatelé
Ostatní

58,7%
Zdroj: www.czso.cz

V tabulce č. 20 je soupis nejvýznamnějších ekonomických subjektů. Z vlastního šetření byl
zjištěn především nízký počet mikropodniků. To je ovlivněno zejména značně roztříštěnou
sídelní strukturou a vysokým počtem obcí do 499 obyvatel.
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Tabulka č. 20: Významné ekonomické subjekty v roce 2020
Zaměstnavatel

Sídlo/pobočka

Popis

METAL-STAR, s.r.o.

Brnířov

Podhoran Černíkov, a. s.

Černíkov

Pošumavské zemědělství,
a. s.

Chodská Lhota

Farma Schwarz, s. r. o.
AWT - Servis, s.r.o.

Chodská Lhota
Kdyně

BENEŠ & partners s.r.o.
DOMO – elektro, s. r. o.

Fasko Kdyně, s.r.o.
JoWo - Com s.r.o.

Kdyně
Sídlo: Chodská
Lhota /
pobočka:
Kdyně
Kdyně
Kdyně

Obrábění kovů a zakázkové obrábění pro strojírenskou
výrobu.
Výroba palet, opravy palet, prodej použitých palet. Ročně
dodává více jak 2 miliony palet.
Provoz rostlinné a živočišné výroby. Pěstování řepky, ječmene
a pšenice. Chov skotu pro prodej masných telat plemene
charolais a limousin.
Zemědělská výroba.
Výroba kartáčových segmentů pro všechny schválené typy
mycích linek, dodávka mycích linek, záruční a pozáruční
servis.
Daňové poradenství, audity.
Maloobchodní a velkoobchodní prodej belgické značky
domácích spotřebičů DOMO. Prodej přes e-shop i v
podnikové prodejně přímo v místě.

KDYNIUM, a. s.

Kdyně

Strojírny Kohout,
spol. s r. o.

Kdyně

ELITEX Machinery, s. r. o.

Kdyně

APM Automotive, s. r. o.

Kdyně

Strojírny - RINOH, s. r. o.

Kdyně

THERMO-KOV, spol. s r.o.

Kdyně

Milan Lucák s.r.o.
Zemědělská akciová
společnost Koloveč

Koloveč
Koloveč

Výroba a velkoobchodní prodej diářů.
Balící a obchodní činnost se zaměřením na drogistické zboží,
možnost dopravy, zatavování do fólie, balení do okrasných
stojanů a do smršťovací fólie, bandování, stáčení tekutin, gelů
a barev.
Výroba přesných odlitků z oceli a tvárných litin metodou
vytavitelného voskového modelu. Dodavatel fréz, nářadí,
zámků a kování.
Zakázková výroba v oblasti CNC soustružení, CNC frézování,
obrábění na konvenčních strojích (soustružení, frézování,
dokončovací práce), montáže mechanických dílů, apretace a
obrábění odlitků
Mezi hlavní aktivity patřila v minulosti především výroba
různých typů textilních strojů. Dvouzákrutové textilní skací
stroje ETS, zajištující vyšší pevnost a otěruvzdornost textilních
materiálů, byly úspešně vyváženy do zemí západní Evropy,
severní Afriky, Ameriky, Turecka, Ruska atd. Od roku 2009 se
společnost koncentruje téměř výhradně na zahraniční
zakázky.
Dodává na český a slovenský trh široký sortiment náhradních
dílů pro osobní, užitková i nákladní vozidla.
CNC kovoobrábění, zpracování a návrh odlitků, frézování,
soustružení, odlitky a příruby. CNC třískové obrábění všech
materiálů jako nerez, hliník a mosaz. Sériová výroba,
montážní práce a brusírna odlitků. Kovovýroba.
Výroba a prodej vzduchotechniky, pozinkovaných závěsů a
potrubí.
Inženýrská činnost, zemní a výkopové práce.
Výroba a prodej dopravních značek a orientačních tabulí,
rostl. a živoč. výroba, silniční doprava, polní a zemní práce.
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Zaměstnavatel

Sídlo/pobočka

Popis

Kartáčovna Koloveč, spol.
s r. o.
Dominik - CNC Heavy
Machining s.r.o.
KANTE ZK, s. r. o.

Koloveč

Výroba průmyslových kartáčů.

Kout na
Šumavě
Kout na
Šumavě

Těžké, lehké i tvarové CNC obrábění.

PROKAT invest, s. r. o.

Kout na
Šumavě

MANITEC trade, s. r. o.

Kout na
Šumavě
Mrákov

Zemědělské
obchodní
družstvo Mrákov

Stauner palet, s. r. o.
Heidrive, s. r. o.

Mrákov, Starý
Klíčov
Mrákov, Starý
Klíčov

KOVOVÝROBA
POCINOVICE s.r.o.
Pocinovické pekařství,
s. r. o.
WELPRO, s. r. o.
VŠEZEP, s. r. o.
HATEC CZ, s. r. o.
AXEL Optik s.r.o.

Pocinovice

KOVO TOMANDL CNC, s.
r. o.

Zahořany

ZKS AGRO ZAHOŘANY, s.
r. o.

Zahořany

Pocinovice
Pocinovice
Všeruby
Zahořany
Zahořany

Distributor spotřebního materiálu a náhradních dílů pro
kancelářskou techniku. Dodavatel materiálu a vybavení na
renovaci tonerových i inkoustových cartridgí.
Zaměřením firmy je topení, voda, plyn a vzduchotechnika.
Provádí poradenskou činnost, dodávky a montáže, opravy v
oborech topných systémů, vyhrazených tlakových zařízení,
chlazení, zemního plynu, technických plynů, zdravotechniky,
měření a regulace i revizí.
Prodej, servis, pronájem a výkup nových i repasovaných
vysokozdvižných a nízkozdvižných vozíků.
Podnik se zaměřuje na zemědělskou a přidruženou výrobu.
Zajišťují zemědělské práce, autodopravu, pořez kulatiny,
truhlářskou a tesařskou výrobu, kovovýrobu, přípravné práce
pro stavby a porážku prasat.
Vývoj a výroba skladovacích a transportních zařízení. Výrobce
speciálních kontejnerů a univerzálních palet.
Výroba a montáž elektromotorů, servomotorů a cívek pro
elektromotory do 3 kW, elektrických pohonů i regulací a
ventilátorů.
Řezání a pálení plechu CNC plazmou a LASEREM FeiCut, další
práce v oblasti kovovýroby.
Výroba a prodej pekařských, cukrářských a jiných moučných
výrobků.
Výroba kontejnerů ABROLL a příslušenství pro nakladače.
Zemědělská výroba.
Nabídka obráběcích a svářecích prací včetně lakování.
Odborné měření zraku, zhotovení dioptrických brýlí,
provozování oční optiky.
Strojní obrábění CNC, frézování na CNC centru, práce s
plechem, svařování malých dílů v CO, lisování a obrábění
nerezu a barevných kovů.
Výroba reklamních tašek s firemním potiskem,
polyetylenových sáčků či samolepek.
Zdroj: vlastní šetření

Ekonomické prostředí je na území DSO Kdyňsko velice málo rozvinuté. Na 1 000 obyvatel
připadalo v roce 2019 pouze 101 ekonomických subjektů, zatímco v Plzeňském kraji jako
celku to je cca 122,5 subjektů (v ČR cca 143,1 ekonomických subjektů na 1 000 obyvatel).
Nejrozvinutější ekonomické prostředí (přes 140 ekonomických subjektů na 1 000 obyvatel) je
v obcích Němčice a Úboč. Interpretace výsledku je však zkreslena velikostí obcí, kde může
i velice malá obec s počtem obyvatel například do 100 obyvatel vykazovat velký počet
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ekonomických subjektů, a to kvůli přepočtu ekonomických subjektů na 1 000 obyvatel.
Abychom však mohli jednotlivé obce srovnávat, je tento přepočet nezbytný. Nejméně
rozvinuté ekonomické prostředí (pod 100 ekonomických subjektů v obci na 1 000 obyvatel)
je v obcích Běhařov, Černíkov, Dlažov, Kdyně, Libkov, Mezholezy, Mrákov, Nová Ves, Spáňov
a Všeruby.
Co se týče struktury ekonomických subjektů dle jejich ekonomické činnosti, na území
DSO Kdyňsko v roce 2019 zřetelně převládají ekonomické subjekty v terciárním sektoru. Tyto
subjekty tvoří 55,5 % ze všech ekonomických subjektů. V grafu č. 16 vidíme rozdělení
ekonomických subjektů dle jednotlivých sektorů.
Graf č. 16: Ekonomické subjekty dle sektorů v roce 2019
14,8%

Primární sektor
Sekundární sektor

55,5%

Terciární sektor

29,7%

Zdroj: www.czso.cz

Od roku 2008 do roku 2019 došlo k růstu podílu ekonomických subjektů pohybujících se
v primárním sektoru z 10,68 % na 14,80 %. Tento sektor v sobě zahrnuje zemědělství,
lesnictví a rybářství. Naopak došlo k úbytku subjektů v terciárním sektoru. Tento vývoj je
naznačen v grafu č. 17.
Graf č. 17: Vývoj podílu ekonomických subjektů
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Zdroj: www.czso.cz
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Podrobněji můžeme ekonomické subjekty dále členit dle jednotlivých odvětví
ekonomické činnosti. Z grafu č. 18 je patrné, že převládajícím odvětvím ekonomické činnosti
je na území DSO Kdyňsko velkoobchod, maloobchod a opravy a údržba motorových vozidel
(15,0 %). Dalším důležitým a poměrně vysoce zastoupeným ekonomickým odvětvím je
zemědělství, lesnictví a rybářství, zpracovatelský průmysl a stavebnictví. Poměrně malou část
ekonomických subjektů tvoří subjekty pohybující se ve zdravotní a sociální péči
a ve vzdělávání.
Graf č. 18: Ekonomické subjekty dle činnosti v roce 2019
Zdravotní a sociální
péče
1,3%

Kulturní, zábavní a
rekreační činnosti
2,6%

Ostatní činnosti
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2,3%

Zemědělství,
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Zpracovatelský
průmysl
13,6%
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elektřiny, plynu,
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klimatizovaného
vzduchu
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1,5%

Zásob. vodou;
činnosti souvis. s
odpad. vodami,
odpady a sanacemi
0,3%

Profesní, vědecké a
technické činnosti
7,8%
Činnosti v oblasti
nemovitostí
1,4%
Peněžnictví a
pojišťovnictví Informační a Ubytování,
komunikační stravování a
0,6%
činnosti
pohostinství
2,3%
5,5%

Nezařazeno
0,9%
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3,2%

Velkoobchod a
maloobchod; opravy
a údržba
motorových vozidel
15,0%

Stavebnictví
10,1%

Zdroj: www.czso.cz

2.7.4. Pracovní dojížďka
Zásadním centrem dojížďky za prací jsou pro obyvatele území DSO města Klatovy,
Domažlice a Kdyně. Během let se snížil počet lidí jezdících denně za prací mimo svou obec,
a to o 943 obyvatel. Tak razantní snížení je zřejmě ovlivněno snížením počtu ekonomicky
aktivního obyvatelstva během těchto let.
Co se týče změny počtu vyjíždějících denně do zaměstnání mimo svoji obec, tak každá
obec, vyjma obce Běhařov, zaznamenala mezi roky pokles tohoto počtu. V obci Běhařov se
počet vyjíždějících téměř zdvojnásobil.
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Nejvíce za prací mimo svoji obec vyjíždí v roce občané z obcí Běhařov, Dlažov, Chodská
Lhota, Libkov, Loučim, Mrákov, Nová Ves, Pocinovice, Spáňov a Zahořany. Naopak méně
vykazují obce Černíkov, Kdyně, Koloveč, Úboč a Všeruby.

2.8.

Zemědělství

Zemědělství má důležitou roli v péči o krajinu a výrazný vliv na charakter krajiny.
Zemědělská výroba je úzce vázána na klimatické a půdní podmínky. Ze zemědělského
hlediska se jedná na území DSO o bramborářsko – obilnářskou oblast, pěstují se zde méně
náročné zemědělské plodiny. V zemědělsky využívané části krajiny převládá intenzivní
zemědělská činnost s velkovýrobními způsoby obhospodařování a s nimi spojenými
negativními zásahy do krajiny (meliorace, rušení rybníků, mezí, mokřadů, regulace
a zatrubňování vodních toků). Zemědělská půda tak vykazuje nízké procento zeleně a malou
retenční schopnost, dochází k nežádoucím vlivům na vodní režim – rychlý odtok, vodní eroze,
splachy půdy, zanášení vodních toků a svodnic.
V roce 2019 tvoří zemědělská půda 58,9 % (14 967,2 ha) z celkové rozlohy. Orná půda má
58,3 % podíl (8 721 ha) ze zemědělské půdy. Od roku 2001 se snížila rozloha orné půdy
o 13,6 %. Naproti tomu se zvýšila o 10,4 % rozloha trvale travních porostů.

Graf č. 19: Podíly jednotlivých typů využití půdy z celkové výměry zemědělské půdy v roce 2019

38,8%
orná půda
zahrady
sady
trvalé travní porosty
58,3%
0,2%
2,7%

Zdroj: www.czso.cz

Většina zemědělců se potýká především s nedostatkem kvalifikovaných zaměstnanců
a nekvalitní infrastrukturou polních a lesních cest.
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2.8.1. Méně příznivé oblasti pro zemědělství – LFA
V České republice je zahrnuto téměř 60 % zemědělské půdy v tzv. LFA oblastech, kde jsou
méně příznivé podmínky pro hospodaření. V těchto oblastech se obecně podporuje
zakládání a udržování luk a pastvin pro pastevní chov skotu a ovcí. Na území DSO Kdyňsko se
obce nacházejí v LFA typu OA a HA. Do HA jsou zařazeny pouze dvě obce - Brnířov
a Němčice. Zbylé obce se nacházejí v oblasti OA.




Horská oblast typu HA, kam patří obce či katastrální území s nadmořskou
výškou nad 600 m n. m. nebo s výškou 500–600 m n. m. a zároveň se
svažitostí vyšší jak 7° na 50 % území této obce či k. ú.
Ostatní méně příznivá oblast typu OA, kam patří obce či k. ú., které nejsou
v horské oblasti a hustota obyvatel je nižší než 75 obyvatel/km 2 a podíl
pracujících v zemědělství vyšší než 6 %.

2.8.2. Zemědělští podnikatelé a družstva
Zemědělské podnikání je specifickým hospodářským odvětvím. Je ovlivněné řadou rizik,
která vycházejí z významného vlivu počasí a přírodních katastrof, sezónní produkce
a omezené skladovatelnosti produktů. Zemědělská výroba je jedním z tradičních odvětví
národního hospodářství.
Na území DSO Kdyňsko hospodaří dle Ministerstva zemědělství v roce 2020 celkem
202 zemědělských podnikatelů (včetně ekologických zemědělců). Jejich přehled najdeme
v tabulce č. 21.
Tabulka č. 21: Přehled zemědělských podnikatelů v roce 2020
obec
Běhařov
Brnířov
Černíkov

Dlažov

Chodská Lhota

Kdyně

zemědělští podnikatelé
Jiří Denk, Viliam Stančík, Jaroslav Majer, Marek Janda, Tomáš Janda, Vít
Hofman, FARMA BĚHAŘOV, s.r.o.
Josef Ticháček, ZEOS Brnířov, a. s., Vlasta Levorová, Petr Šindelář, Zdeněk
Hula, Tomáš Weber
Jiří Šmídl, Josef Wagner, Vladislav Sedláček, Erika Brandlová, Podhoran
Černíkov, a. s., Libor Šlachta, Bílka, s. r. o., Zdeněk Kadlec, Jan Šavlík,
Jaroslav Fišer, PH Odbyt s.r.o., Kristýna Brandlová, Jolana Velíšková, Anna
Haisová, Blanka Sušická, Zdenka Skopalová, Jana Síkorová, První
šumavská produkční s. r. o.
Bedřich Špedl, Pavel Černý, Václav Černý, Marta Tomanová, Jiří Antonín,
Milena Antonínová, Jakub Kieweg, Lukáš Černý, David Bače,
Agrospolečnost Koryta s. r. o., Jan Kolář
Petr Černý, Radomír Fischer, Gustav Pech, Jaroslav Polák, Anna Koutná,
Ivana Fischerová, Bušek Miroslav, Miroslav Husník, Antonín Pesl, Lenka
Černá, Farma Schwarz, s. r. o., Josef Jílek, Pošumavské zemědělství, a. s.,
Zdeňka Pechová, Lhotská zemědělská, a. s., Tomáš Blahník, Aleš Polák,
Lenka Jakoubková, Anna Tremlová, Kamila Kašparová, Michal Weber,
Jana Lokajová, SRUBÁK BKR s.r.o.
Jakub Kuba, Libor Buchta, Josef Böhm, Josef Hofmeister, Miloslav
Tulačka, Josef Švajner, Jiří Pihrt, Luděk Král, Karel Švajner, Jakub Mráz,
Pavel Husník, Václav Mráz, Milan Syka, Johann Wolfelsperger, Petr Suchý,
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obec

Koloveč

Kout na Šumavě
Libkov
Loučim
Mezholezy u Kdyně (okr. Do)
Mrákov

Němčice
Nová Ves
Pocinovice

Spáňov
Úboč
Úsilov
Všepadly
Všeruby
Zahořany

zemědělští podnikatelé
Miluše Blahníková, Jaroslav Fiala, Jiří Kacerovský, Václav Kutil, Pavel
Šmerda, Jaroslava Larvová, Miroslav Řežábek, Tělovýchovná jednota
Jezdecká společnost Kdyně, z.s., Pavel Šafránek, AGROBAU s.r.o., Linda
Hynčíková Birnerová, Zdeněk Hynčík, Zdeněk Kutil, Marie Nyklesová, Jan
Kutil, Michal Král, Karel Švajner, Libor Levora, Pavel Hromada
Bohumil Záhrobský, Jitka Nová, Jiří Fronk, Josef Kadlec, Zemědělská
akciová společnost Koloveč, František Šlajs, Marek Fronk, Karel Toupal,
Jaroslav Kusbach, F – farma, s. r. o., FRONK, s. r. o., František Šlajs, Tomáš
Šlajs, AgroKol s.r.o., Václav Kocek, Monika Šlajsová, Radka Fronková,
AGROFROMA s.r.o., Jan Mauks
Václav Vízner, Jan Palaskevič, Zdeňka Královcová, Libor Šperl, Michal
Kadlec, Karel Mařík, Jaroslav Stodola, Michaela Kraftová
Farma Lštění s. r. o.
Karel Halada
Ladislav Král
Tomáš Johánek, Holstein Dairy Farms CZ, s. r. o., Zemědělské obchodní
družstvo Mrákov, Stauner palet, s. r. o., Solar Development, s. r. o.,
Daniel Benček, Josef Stodola, Marie Němcová, Jana Kucalová
Bohuslav Šlais, Pavel Vrba, Petr Houdek, Kristýna Pěchoučková, Martin
Houdek
Zdeněk Štípek, Jana Riessová, Michaela Šmejkalová
Josef Touš, Hana Stavovčíková, Marta Faulová, Karel Jakoubek, Karel
Sedláček, Vladimír Jakoubek, Václav Franěk, Jan Bečvář, Nejedlý Lukáš,
Klára Nejedlá, ANČA, s. r. o., Petra Jakoubková, Lukáš Touš, Václav Holar,
AGROPLUS Pocinovice s.r.o.
Anna Peterková, Kolář Bohuslav, Studená voda s.r.o.
Václav Fišer, Milan Haas, Vladimír Černý, Tomáš Hynčík, Václav Fišer,
Anna Hynčíková, František Bernard
Marie Červená, Karel Polák, Zdeněk Kresl, Václav Straka
Luděk Marek
VŠEZEP, s. r. o., Miloslav Polák, Karel Macán, Daniel Prokeš, Václav
Blahut, Wolfgang Breu, Josef Vaněček, Marta Řezníčková
Milan Pejsar, Hana Ledvinová, Karel Ledvina, Josef Haas, Marie Fronková,
Josef Fronk, ZKS AGRO ZAHOŘANY s.r.o., Jiří Červený, Jiří Fronk, Petr
Mařík, Josef Klouček, Miroslav Bárta, WSS AGRO s.r.o., Filip Švejda, Pavel
Váchal, Josef Odvody, Jiří Bušek, David Bárta
Zdroj: www.eagri.cz

2.8.3. Ekologické zemědělství
Ekologické zemědělství je moderní formou obhospodařování půdy bez používání
chemických vstupů s nepříznivými dopady na životní prostředí, zdraví lidí a zdraví
hospodářských zvířat. Tento zemědělský produkční systém, který umožňuje produkovat
vysoce kvalitní potraviny, je nedílnou součástí agrární politiky ČR. Kromě produkce
biopotravin přispívá ekologické zemědělství k lepším životním podmínkám chovaných zvířat,
k ochraně životního prostředí a ke zvýšení biodiverzity prostředí. Přehled ekologických
zemědělců je uveden v tabulce č. 22.
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Tabulka č. 22: Přehled ekologických zemědělců v roce 2020
Obchodní jméno

Plocha v EZ (ha)

Druh ekochovu

Obec

26,16

Orná půda v
EZ
0

Petr Blahut

ovce

Všeruby, Kdyně

Jiří Denk

4,58

0

ovce

Běhařov

Jaroslav Majer

129,29

3,11

skot

Běhařov, Pocinovice

Václav Černý

10,13

0

skot

Dlažov, Libkov

Lenka Jakoubková

17,41

15,46

skot

Josef Jílek

19,98

1,21

skot

Chodská Lhota,
Pocinovice, Běhařov,
Kdyně
Chodská Lhota

Gustav Pech

111,72

0

skot

Aleš Polák

92,22

26,69

skot

Chodská Lhota,
Libkov, Pocinovice,
Kdyně, Loučim
Chodská Lhota

Jaroslav Polák

24,64

1,17

skot

Chodská Lhota, Kdyně

Pošumavské zemědělství, a. s.

642,45

35,97

skot, koňovití

Anna Tremlová

24,32

0

skot, koňovití

Bc. Zdeněk Hynčík

102,64

12,22

ovce, skot

Linda Hynčíková Birnerová

7,02

0

kozy, ovce, skot

Vlasta Levorová

28,48

0

koňovití

Johann Wolfelsperger

0,49

0

skot

Chodská Lhota,
Běhařov, Kdyně,
Libkov, Pocinovice,
Loučim
Chodská Lhota,
Kdyně, Pocinovice,
Loučim
Kdyně, Nová Ves,
Brnířov, Všeruby
Kdyně, Brnířov, Nová
Ves
Kdyně, Brnířov, Nová
Ves
Kdyně

F – farma s. r. o.

0

0

skot

Koloveč

Tomáš Šlajs

0

0

0

Koloveč

Pavel Vrba

28,92

0

Němčice

Karel Jakoubek

0

0

skot, ovce,
koňovití
skot

Vladimír Jakoubek

16,74

0

skot

Petra Jakoubková

141,81

59,16

skot

Lukáš Touš

99,91

0

skot

Pocinovice, Běhařov,
Nová Ves, Kdyně
Pocinovice, Kdyně,
Všeruby
Pocinovice

Iva Škopková

2,15

0

ovce, skot

Všepadly

Pocinovice

Zdroj: www.eagri.cz

V Plzeňském kraji v roce 2020 zaujímá výměra půdy, která je zahrnutá v ekologickém
zemědělství, přibližně 64 400 ha (cca 17 % z celkové rozlohy zemědělské půdy). Na území
DSO Kdyňsko je to přibližně 1 531 ha (cca 10,2 % z celkové rozlohy zemědělské půdy).
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2.9.

Cestovní ruch

2.9.1. Atraktivity cestovního ruchu
DSO Kdyňsko je velmi vhodnou lokalitou pro rozvoj cestovního ruchu. Celým územím
prochází řada úseků značených cyklotras a pěších turistických tras, kde si každý turista může
vybrat trasu odpovídající své zdatnosti. Přehled některých úseků značených cyklotras
a pěších turistických tras přináší tabulka č. 23 a č. 24. Pro příznivce hipoturistiky se nabízí
pouze jedna značená hipostezka (viz tabulka č. 25). Na území v minulých letech vznikaly
naučné stezky, díky nimž se mohou turisté dozvědět zajímavé informace přímo během své
cesty. Přehled naučných stezek uvádí tabulka č. 26.
Tabulka č. 23: Úseky značených cyklotras v roce 2020
cyklotrasa
Mezinárodní cyklotrasa č. 3
Cyklotrasa č. 2192 Všepadly – Libkov
Cyklotrasa č. 2051 Orlovice - Mezholezy
Cyklotrasa č. 2195 Pomezí – Kdyně
Cyklotrasa č. 2196 Koloveč - Všeruby
Cyklotrasa č. 305 Staňkov - Mochtín
Cyklotrasa č. 2193 Nevděk - Kout na
Šumavě
Cyklotrasa č. 2194 Kout na Šumavě –
Mezholezy
Cyklotrasa č. 2042 Nepomuk –
Prapořiště

Cyklotrasa č. 2088 Veselí – Orlovice
Cyklotrasa č. 2089 Běhařov
Cyklotrasa č. 2014 Domažlice - Všeruby
– Domažlice

Cyklotrasa č. 2015 Česká Kubice –
Všeruby
Cyklotrasa č. 33 Všeruby - Železná Ruda
Cyklotrasa č. 36 Rybník - Všeruby

průběh trasy
Praha – Plzeň - Regensburg (s možností využití paralelní trasy 3A:
Stanětice – Furth im Wald)
0 km Všepadly, 4 km Černíkov, 6,5 km Mezholezy, 8,5 km Úsilov,
13,5 km Nevděk, 15,5 km Libkov
0 km Orlovice, 3,5 km Chodská Lhota, 6 km Hluboká, 8,5 km
Branišov, 16 km Mezholezy
0 km Pomezí, 6 km Nová Ves, 10 km Kdyně
0 km Koloveč, 5 km Hradiště, 8,5 km Stanětice, 14 km Kout na
Šumavě, 23,5 km Všeruby
0 km Staňkov, 9 km Koloveč, 15 km Lučice, 24 km Drslavice, 31,5
km Klatovy, 42 km Mochtín
0 km Nevděk, 3 km Modlín, 9 km Vejpřahy, 12 km Podzámčí, 15
km Kout na Šumavě
0 km Nad Novým Dvorem, 5 km Němčice, 8,5 km Mezholezy
0 km Nepomuk, 7 km Žinkovy, 10,5 km Radkovice, 14 km Měčín,
23,5 km Švihov, 30 km Chlumská, 33,5 km Chudenice, 36 km
Lučice, 39 km Chocomyšl, 42,5 km Všepadly, 47 km Němčice, 52
km Kdyně, 55 km Prapořiště
0 km Veselí, 6 km Dlažov, 9,5 km Libkov, 14 km Pocinovice, 18 km
Orlovice
0 km Úborsko, 1,5 km Běhařov, 3 km Miletice
0 km Domažlice, 9 km Nová Pasečnice, 13,5 km Česká Kubice,
20,5 km Ovčí vrch (CZ/D), 24,5 km Furth im Wald (D), 37,5 km
Všeruby (CZ/D), 42,5 km Brůdek, 45 km Prapořiště, 49 km Kout
na Šumavě, 52,5 km Starý Klíčov, 58 km Domažlice
0 km Česká Kubice, 6 km Maxov, 10,5 km Všeruby
0 km Všeruby, 11 km Orlovice, 18 km Nýrsko, 20 km Stará Lhota,
29,5 km Hamry, 42 km Železná Ruda
0 km Rybník, 16,5 km Nemanice, 19,5 km Lísková, 25 km Pod
Čerchovem, 41,5 km Česká Kubice, 46,5 km Maxov, 51,5 km
Všeruby
Zdroj: http://cyklotrasy.cz, http://www.plzenskonakole.cz, mapy.cz
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Tabulka č. 24: Pěší trasy v roce 2020
pěší turistická trasa
zelená – 3,5 km
zelená – 10,5 km
zelená – 15,5 km
zelená – 7 km
modrá - 15,5 km
modrá - 15,5 km
modrá - 20,5 km
červená – 7,5 km
červená – 39,5 km

červená – 22 km

žlutá – 6,5 km
žlutá – 2,5 km
žlutá – 27,5 km
žlutá - 10,5 km
žlutá – 3 km
žlutá – 2 km

popis
Kdyně (náměstí) – Kdyně (rozcestí) – Brnířov – Nová Ves
Kdyně (ŽST) – Prapořiště – Starec – Kout na Šumavě – Rýzmberk – Podzámčí
Netřeb (zřícenina) – Netřeb – Úboč– Stará Huť – Němčice – Vejpřahy –
U sloupku – Pod Korábem – Koráb, rozhledna – U sv. Martina – Úsilov – Vílov
Modlín – Židovský hřbitov – Libkov – Dobrá Voda – Pocinovice – Pocinovice
(ŽST)
Domažlice (náměstí) – Mrákov - U Štítovek – Všeruby
Dlažov – Kdyně – Pod Čepicí
Dvůr Košenice – Všepadly – Hradiště - Domažlice
Kdyně Hájovna – Pod Škarmanem - U pomníku - Rýzmberk - Podzámčí –
U křížku - Vejpřahy - Kdyně Hájovna
Capartice (BUS) – Pod Čerchovem – Horizontálka – Zelená chýše – Česká Kubice
– Stará Huť – Salka – Šnory – Filipova Hora – Mlýneček – Tanaberk – Pod Čepicí
– Nová Ves – Vítovky – Chodská Lhota – Na Šteflích – Orlovice
Velký Kouřim (rozcestí) – Velký Kouřim (odbočka ke zřícenině) – Stará Ves –
Suchá Hora – Hora – U sloupku – Vejpřahy – Nový Herštejn – Kreslova studánka
(odb.) – Příkopy – Podzámčí – U Nového Dvora – Zahořany,– Bořice –
Domažlice
Pocinovice – Orlovice – Jezvinec
Kout na Šumavě – Klobouk - Spáňov
Dobříkov – Kdyně – Podzámčí - Kanice - Osvračín
U Sloupku – Mezholezy - Němčice
Modlín - Smržovice
Loučim (ŽST) – Židovský hřbitov
Zdroj: vlastní šetření, http://www.plzenskykraj.kct.cz/

Tabulka č. 25: Hipostezka v roce 2020
hipostezka
průběh
Hipostezka na Kdyňsku
Vybraná část vede z hraničního přechodu Všeruby přes Chodskou Lhotu
k Dobré Vodě u Pocinovic a poté směrem na Úborsko.
Zdroj: vlastní šetření
Tabulka č. 26: Naučné stezky a tematické trasy v roce 2020
naučné stezky a tematické trasy
Svatojakubská cesta

zastavení

Naučná stezka Loučim

8

Kdyně - naučná stezka Za
poznáním místních zajímavostí
Kdyňska
Po zaniklých obcích Českého lesa

8

Naučná stezka Nová Ves

8

Po stopách Boženy Němcové

13

popis
Svatojakubská cesta je spjata s apoštolem Jakubem
Starším a prochází mnohými evropskými zeměmi. Na
území DSO Kdyňsko vede přes Kdyni a Všeruby.
Jedná se o naučnou stezku s ekologicko-historickým
zaměřením.
Okružní naučná stezka informuje turisty o zajímavých
místech Kdyňska.
Neznačená naučná stezka je rozdělena do tří
jednodenních tras a seznamuje návštěvníky s více než 50
zaniklými lokalitami v příhraničí Českého lesa.
Trojúhelníkem Čerchov, Pasečnice, Všeruby prochází třetí
úsek.
Okružní naučná stezka seznamuje turisty se zajímavými
místy, historií, faunou a flórou Kdyňska.
Tematická trasa seznamuje turisty s působením
spisovatelky Boženy Němcové.
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naučné stezky a tematické trasy
Co je za humny Černíkova

zastavení
5

Po stopách Jana Sladkého Koziny

15

popis
Pětikilometrová naučná trasa začíná na návsi a pět
informačních tabulí seznámí návštěvníky s historickými i
přírodními zajímavostmi širšího okolí.
Informační tabule jsou na místech, která jsou spojena
s Janem Sladkým Kozinou a historií Chodska.
Zdroj: vlastní šetření

Přehled vybraných historických, přírodních či kulturních zajímavostí uvádí tabulka č. 27.
Území DSO Kdyňsko je také spjato se zaniklými obcemi (viz tabulka č. 28).
Řadu informací o území včetně pořádaných kulturních akcí mohou návštěvníci získat
v Turistickém informačním centru ve Kdyni.

Tabulka č. 27: Přehled vybraných historických a přírodních zajímavostí

památková zóna
přírodní památky

přírodní rezervace
historické památky a
kulturní zajímavosti

výčet
vesnická památková zóna Pocinovice
Německá hora
Mlýneček
Hora
Orlovická hora
Jezvinec
Herštýn
kostel sv. Prokopa
kaple sv. Martina
kostel sv. Václava
zřícenina hradu Ruchomperk
kaple svaté Markéty
kaple sv. Václava
zřícenina hradu Příkopy
vrch Koráb s rozhlednou
kostel sv. Mikuláše
Muzeum příhraničí
synagoga
kostel Zvěstování Panny Marie
Muzeum techniky a řemesel
gloriet zvaný Klobouk
židovský hřbitov
kostel Narození Panny Marie
roubená chalupa č. 38
kaple sv. Jana Nepomuckého
kostel sv. Vavřince
zřícenina hradu Nový Herštejn
kaple Dobrá Voda
kostel sv. Anny
zřícenina hradu Rýzmberk s vyhlídkovou věží
kostel sv. Josefa
kaple sv. Martina
kostel sv. Kunhuty
barokní fara

místo
Pocinovice
Chodská Lhota
Nový Klíčov (Mrákov)
Němčice
Orlovice (Pocinovice)
Orlovice (Pocinovice)
Němčice
Běhařov
Brnířov
Brůdek (Všeruby)
Černíkov
Dlažov
Chodská Lhota
Kdyně
Kdyně
Kdyně
Kdyně
Kdyně
Koloveč
Koloveč
Kout na Šumavě
Loučim
Loučim
Mezholezy
Miletice (Dlažov)
Mrákov
Němčice
Pocinovice
Pocinovice
Podzámčí (Kdyně)
Slavíkovice (Černíkov)
Spáňov
Stanětice (Zahořany)
Úboč
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výčet
kostel sv. Mikuláše
tvrz
kostel sv. Archanděla Michaela
kostel sv. Anny (Tanaberk)

místo
Úboč
Úsilov
Všeruby
Hájek, Všeruby
Zdroj: vlastní šetření

V řadě obcí DSO Kdyňsko jsou dochovány stavby lidové architektury, jako jsou roubené
domy (např. Mezholezy, Loučim) či dům v kožichu (Kdyně).
Tabulka č. 28: Seznam zaniklých a částečně zaniklých obcí
zaniklé obce
Chalupy

Kosteliště

Malý Myslív
Modelpfarrer
Modl

Myslív
Pláně

Pomezí

Slatiny

Sruby

Studánky
Svatá Anna – Tanaberk

Švarcava
Tavírna

popis
Osada spadala pod Všeruby a v roce 1890 zde
žilo 233 obyvatel. Obec byla částečně zničena
z důvodu hraničního pásma. V roce 2011 měla
obec 14 obyvatel.
Osada s kostelem sv. Jana Křtitele se nacházela
nedaleko od Maxova (Všeruby). Nyní je zde jen
jedna zemědělská usedlost.
Osada nedaleko Maxova byla zničena v letech
1945-1950 z důvodu hraničního pásma.
Zcela zaniklá osada nedaleko Všerub.
Samota, která existovala nedaleko Všerub, byla
zcela zničena mezi lety 1945- 1950 z důvodu
hraničního pásma.
Obec nedaleko Všerub byla zcela zničena mezi
lety 1950-1960 z důvodu hraničního pásma.
Částečně zničená obec patřila k nejstarším
osadám v regionu. Před válkou zde bylo 24
usedlostí, dnes tu stojí čtyři domy.
Obec byla částečně zničena po roce 1945. Osadu
založili němečtí kolonisté, po válce bylo německé
obyvatelstvo vysídleno.
Obec byla zcela zničena mezi lety 1950-1960
z důvodu hraničního pásma. Obec dnes
připomíná jen kamenný podstavec křížku.
Vesnice byla zcela zlikvidována v roce 1955
z důvodu hraničního pásma. Zůstal zachován
pouze jediný dům.
Obec byla po roce 1945 postupně vysídlena,
dnes zde stojí tři domy.
Obec částečně zanikla mezi lety 1945-1950
z důvodu hraničního pásma. Zachoval se pouze
kostel. Lokalita je vyhledávaným poutním
místem.
Zcela zničená osada z důvodu hraničního pásma
v letech 1945-1950.
Osada, zcela zničena.

obec
Všeruby

Všeruby

Všeruby
Všeruby
Všeruby

Všeruby
Všeruby

Všeruby

Všeruby

Všeruby

Všeruby
Všeruby

Všeruby
Všeruby
Zdroj: www.zanikleobce.cz
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2.9.2. Služby v cestovním ruchu
Turistům, kteří se rozhodnou zdržet se na území delší dobu, se v obcích DSO Kdyňska
nabízí řada ubytovacích zařízení především nižší úrovně. Jejich výčet uvádí tabulka č. 29.
Většina z nich umožňuje ubytování celoročně. Pouze letní provoz se týká kempů a chatových
osad.
Tabulka č. 29: Ubytovací zařízení v roce 2020
název

adresa

Ranč Jestřáb
Penzion Kraus
Horská chata Koráb
Pension Janka
Penzion Apex
Penzion AJa
Penzion Pranty
Autokemp Hájovna

Brnířov 11
Brnířov 27
Kdyně, Koráb 466
Kdyně, Vodní 117
Kdyně, Náměstí 10
Kdyně, Americká 304
Kdyně, Prapořiště 2e
Kdyně, Na Hájovně 234

sezónní
provoz
celoroční
letní
celoroční
celoroční
celoroční
celoroční
celoroční
letní

počet pokojů

kapacita

letní
celoroční
celoroční
celoroční
letní

8
3
14
8
9
4
5
chatky, stání
pro stany a
karavany
73 chat
6
13
11
stání pro stany

24 lůžek
6 lůžek
40 lůžek
22 lůžek
23 lůžek
10 lůžek
20 lůžek
109 lůžek, místa
pro stany a
karavany
228 lůžek
15 lůžek
45 lůžek
40 lůžek
20 míst pro stany

Chatová osada Hájovna
Penzion Loučim
Turistická ubytovna ČZS
Ubytovna ZOD Mrákov
Koupaliště a kemp Pod
horou
Pension Všeruby
Pohostinství a penzion U
Jandů
Ubytování Dlažov
Penzion Pieczonka
Penzion U Sazamů
Penzion Pošumaví

Kdyně, Nádražní 559
Loučim 23
Mrákov, Starý Klíčov 27
Mrákov 21
Němčice 17
Všeruby 37
Běhařov, Úborsko 2

celoroční
celoroční

9
36

24 lůžek
40 lůžek

Dlažov 84
Dlažov, Nová Víska 25
Pocinovice 121
Pocinovice 256

celoroční
celoroční
celoroční
celoroční

1 apartmán
2
6
1 apartmán

9 lůžek
6 lůžek
19 lůžek
10 lůžek
Zdroj: vlastní šetření

Stravovací služby jsou poskytovány ve stravovacích a ubytovacích zařízeních. Tabulka
č. 30 přináší přehled stravovacích zařízení na území DSO Kdyňsko. Z tabulky vyplývá, že
stravovací zařízení není v obcích Černíkov, Dlažov, Mezholezy, Němčice a Všepadly.

Tabulka č. 30: Stravovací zařízení v roce 2020
Obec

Restaurace, hospody

Běhařov

penzion a restaurace U Jandů (Úborsko)

Brnířov

restaurace Pod Šibenicí

Chodská Lhota

hostinec Choda
hostinec na Šteflích

Koloveč

restaurace Šumava
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Obec

Restaurace, hospody
hostinec U lišáka
hospůdka Zíchov

Kout na Šumavě

restaurace Na Střelnici

Libkov

Bistro u Kilis

Loučim

restaurace a penzion Jiří Matějka

Mrákov

restaurace U Lip (Starý Klíčov)

Nová Ves

hostinec U Vachatů

Pocinovice

restaurace Pocinovice

Spáňov

pohostinství Spáňov

Úboč

hostinec

Úsilov

hostinec TJ Sokol

Všeruby

penzion Všeruby

Kdyně

restaurace U Jána
restaurace - Automotoklub
restaurace Škarmanka
pizzeria Johny
restaurace Hájovna
kavárna ESENCE
Kelly bar
Zdroj: vlastní šetření
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2.10. SWOT analýza
Silné stránky
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.

Zvyšující se počet obyvatel
Atraktivní plochy pro výstavbu
Nižší nezaměstnanost v porovnání s ČR
Vysoká zaměstnanost v primárním
sektoru
Nižší počet vyjíždějících mimo svoji
obec za prací
Dostatečná kapacita školních zařízení
Tradice strojírenské výroby
Dlouholetá zemědělská výroba
Napojení území na exportně významné
SRN
Nenarušené životní prostředí
Existence historických a přírodních
zajímavostí
Bohatá spolková činnost v obcích
Dobré podmínky pro cestovní ruch
Dobrá spolupráce obcí
Funkční dobrovolný svazek obcí
Dlouholetá přeshraniční spolupráce

Příležitosti
1. Meziobecní spolupráce a její
profesionalizace
2. Zavedení lokální destinace CR
3. Příprava rozvojových ploch a stavebních
parcel
4. Zlepšení dostupnosti zdravotnických
zařízení a sociálních služeb
5. Zvýšení kvalifikace zaměřené na využití
potenciálu regionu
6. Vytváření pracovních míst s vyšším
podílem kvalifikované práce
7. Celoživotní vzdělávání obyvatel
8. Podpora drobných podnikatelů a

Slabé stránky
1. Roztroušená sídelní struktura s
převahou obcí do 499 obyvatel (15 obcí
do 499 obyv.)
2. Podprůměrná vzdělanostní struktura
3. Nízká bezpečnost v obcích
4. Nedostatečná občanská vybavenost
5. Málo rozvinuté ekonomické prostředí
6. Podprůměrná zaměstnanost
v terciárním sektoru
7. Nedostatek kvalifikovaných pracovních
sil
8. Nevhodné způsoby hospodaření na
některých zemědělských pozemcích
9. Nízký počet domácností napojených na
kanalizační síť
10. Vysoký podíl vytápění domácností
tuhými palivy – zdroj znečištění
11. Absence obchvatu obcí
12. Nadměrné zatížení komunikace I/22
13. Špatný technický stav komunikací II. a
III. třídy
14. Nedostatečný počet spojů veřejné
dopravy do většiny malých obcí
15. Nerovnoměrné pokrytí signálem
mobilních operátorů a internetem
16. Existence starých ekologických zátěží
17. Absence kompostárny a třídírny odpadů
18. Nízká retence vody v krajině
19. Horší kvalita povrchových vod
20. Lokální charakter pořádaných akcí
21. Nedostatečná propagace mikroregionu
22. Nízká nabídka služeb cestovního ruchu
23. Nedostatečná síť cyklostezek a cyklotras

Hrozby
1. Demografické stárnutí obyvatelstva
2. Nezájem obcí o společné řešení
problémů
3. Klesající zájem o bydlení na venkově
4. Nedokončené pozemkové úpravy a
územní plány
5. Rušení institucí a služeb
6. Omezení lékařské péče
7. Odchod kvalifikované pracovní síly
mimo území
8. Pokračující nadprůměrné vytápění
tuhými palivy - zdroj znečištění
9. Zhoršující se stav dopravní a technické
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mikropodniků
9. Využití brownfields pro rozvoj
podnikání
10. Diverzifikace činností zemědělských
subjektů
11. Rozšíření a rekonstrukce sítí vodovodů
a kanalizací a čistíren odpadních vod
12. Změna vytápění (ekologičtější formy)
13. Zavádění inovací a vyšší využívání
obnovitelných zdrojů energie
14. Obchvat obcí na silnici I. třídy č. 22
15. Oprava místních komunikací
16. Bezpečná cyklodoprava
17. Zlepšení dopravní dostupnosti
odlehlejších oblastí
18. Odstranění starých ekologických zátěží
19. Společné odpadové hospodářství a
výstavba zařízení na zpracování BRKO
20. Péče o krajinu jako petosféru (příroda,
estetika, turismus)
21. Spolupráce spolků při pořádání akcí
22. Zajištění aktivit pro trávení volného
času dětí a mládeže
23. Rozšíření nabídky a infrastruktury
cestovního ruchu
24. Společná propagace regionu a rozvoj
cestovního ruchu

3.

infrastruktury
10. Zhoršení dopravní obslužnosti
11. Nárůst dopravy vzhledem ke stavu
komunikací
12. Rušení spojů veřejné dopravy, a tím
horší dostupnost služeb
13. Přívalové povodně
14. Vyčerpání kapacity skládek TKO
15. Skládka Libkov jako potencionální
ekologická zátěž
16. Vodní eroze půdy
17. Snižování druhové rozmanitosti
v krajině, ohrožení výskytu vzácných a
ohrožených druhů na území
18. Invazní druhy rostlin
19. Narušení lesních ekosystémů
v důsledku kalamitního výskytu škůdců
(kůrovec apod.)
20. Důsledky klimatických změn
(nerovnoměrnost srážek, povodně,
nedostatek vody, sucha apod.)
21. Nedodržení agrotechnických postupů
22. Zhoršení technického stavu památek
23. Pasivita a nezájem obyvatel o
společenské dění
24. Nezájem místních lidí o rozvoj
cestovního ruchu
25. Odliv turistů

Návrhová část

Návrhová část Strategie rozvoje DSO Kdyňsko vychází z analytické části a celkové SWOT
analýzy odhalující silné a slabé stránky rozvoje DSO, jeho rozvojové příležitosti a možná
ohrožení. Návrh strategické části vychází z tzv. vize.
Naplnění strategie je možné pouze prostřednictvím jednotlivých rozvojových priorit a na
ně navazujících specifických cílů a opatření. V souladu se zvoleným přístupem k tvorbě
strategie je členěna návrhová část. Nejprve je uvedena vize a hlavní priority rozvoje,
následuje přehled cílů a nejobsáhlejší část tvoří opatření a k nim příslušející aktivity.
Následné kroky, které budou navrhovanou strategii realizovat, jsou závislé především
na iniciativě představitelů veřejné správy v regionu. Za účinné spolupráce zainteresovaných
subjektů (podnikatelská sféra, občanská iniciativa, státní instituce a další) je potřebné
vytvořenou strategii začít postupně realizovat. Je rovněž žádoucí a nutné strategickou
a programovou část pravidelně aktualizovat, především z hlediska zařazení nově
připravených projektů, které budou kopírovat neustálý vývoj DSO.
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Vize 2024
Dlouhodobá vize zachycuje představu o tom, jak by měl region v budoucnu vypadat.

DSO Kdyňsko je v roce 2024 konkurenceschopný region, atraktivní pro
nové podnikatelské subjekty, který si ale dokáže uchovat vysokou kvalitu
duchovních hodnot a životního prostředí. Vysoká územní soudržnost
a sounáležitost obyvatel s regionem je nediskutovatelným standardem.
Obyvatelé žijí spokojený život, jehož součástí jsou snadno dostupné, kvalitní
a moderní veřejné a soukromé služby. DSO Kdyňsko je atraktivním regionem
s kvalitní dopravní i technickou infrastrukturou, rozvíjející se při respektování
urbanistických zásad, regionem esteticky atraktivním, podporujícím rozvoj
cestovního ruchu, vzdělávání a kvalitní život občanů všech věkových
i národnostních skupin a regionem nabízejícím kvalitní podmínky pro
podporu příznivého demografického vývoje.

Priority, specifické cíle a opatření
Priority jsou hlavní témata rozvoje, která chce DSO rozvíjet. Specifické cíle následně
podrobněji stanoví, ve vazbě na analytickou část a na vizi, čeho konkrétně má být
v jednotlivých oblastech dosaženo. Opatření rozpracovávají způsob dosažení cílů a vycházejí
ze znalosti území, jeho problémů a rozvojových předpokladů. Ke každému opatření byly
stanoveny aktivity, které povedou k jejich naplňování.
Priorita 1

Život obyvatel

Specifický cíl 1.1

Zlepšení dostupnosti služeb a podpora bydlení

Opatření 1.1.1



Rekonstrukce budov občanské vybavenosti

Opatření 1.1.2







Zamezit zhoršování občanské vybavenosti

Upravit nabídku sociálních služeb v souladu se skutečnými
potřebami jejich klientů na území DSO Kdyňska a zajistit
koordinaci aktivit jednotlivých poskytovatelů na Kdyňsku

Aktivní spolupráce obcí při zajištění společné zdravotní a sociální péče
Aktualizace komunitního plánu sociálních služeb
Zlepšení spolupráce poskytovatelů sociálních služeb a obcí
Posílení terénních služeb
Budování komunitních center
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Zlepšení informovanosti občanů o poskytovaných sociálních službách
Budování sociálního bydlení a startovacích bytů

Opatření 1.1.3








Podpora rozvoje vzdělávání ve školách a školních zařízeních
Modernizace vybavení vzdělávacích zařízení
Využití vzdělávacích zařízení pro celoživotní vzdělávání
Spolupráce okolních obcí s cílem zachování školských zařízení
Pořádání společných akcí ve spolupráci s rodiči
Podpora teoretické i praktické environmentální výchovy ve školství

Opatření 1.1.4



Specifický cíl 1.2

Posílit volnočasové vyžití obyvatelstva


Specifický cíl 1.3

Formování regionální sounáležitosti
Posílení participace na veřejném dění

Meziobecní spolupráce
Zvyšování informovanosti občanů o dění v obcích
Průzkum potřeb a názorů obyvatel ohledně kvality života v obci
Transparentní jednání představitelů obcí při rozhodování o jejím rozvoji
Aktivní zapojování občanů do těchto procesů

Opatření 1.3.2




Podpora kulturních a sportovních akcí

Komunitní příprava kulturních a sportovních akcí
Koordinace aktivit jednotlivých aktérů
Pořízení společného mobiliáře pro pořádání kulturních akcí
Rozvoj aktivit zájmových organizací a spolků v oblasti kultury, sportu a
volného času formou mikrograntů
Další rozšiřování volnočasové nabídky pro specifické cílové skupiny

Opatření 1.3.1







Rozvoj volnočasového zázemí

Rekonstrukce zázemí pro volnočasové aktivity
Výstavba nových volnočasových zázemí

Opatření 1.2.2






Zvýšení dostupnosti a kvality bydlení

Vytváření podmínek pro vykupování pozemků pro komerční bytovou
výstavbu
Údržba a modernizace stávajícího bytového fondu

Opatření 1.2.1




Podpora vzdělávání

Podpora spolkové činnosti

Aktivní spolupráce obcí se spolky
Mikrogranty na spolkovou činnost
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Účast obcí při zasedání spolků
Rekonstrukce a modernizace zázemí spolků a jejich vybavení

Opatření 1.3.3







Priorita 2

Zlepšit estetický vzhled obcí a bezpečnost

Rozvoj úklidových prací (sociální podnikání)
Úpravy intravilánu obcí
Podpora regenerace veřejné zeleně a výsadba nové
Posílení bezpečnostní situace v obcích
Rekonstrukce a opravy památek v obcích
Účast obcí v soutěži Vesnice roku

Ekonomika a cestovní ruch

Specifický cíl 2.1
Stabilizovat a rozšířit drobné podnikání a rozvoj malých a
středních podniků
Opatření 2.1.1








Vytipování a příprava databáze vhodných pozemků a objektů pro
podnikání
Propagace podnikatelských aktivit
Informování o programech rozvoje podnikání, poradenská pomoc
Institucionální podpora malého a středního podnikání
Podpora hospodářských aktivit efektivně využívajících místní zdroje
pracovních sil
Rozvoj spolupráce mezi podnikatelskými subjekty a subjekty veřejné
správy

Opatření 2.1.2





Specifický cíl 2.2




Podpora lokální ekonomiky

Vytváření kvalitní infrastruktury pro podnikání (pro nové i existující malé
podniky)
Zvýšení nabídky pozemků a objektů vhodných pro podnikání
Vyšší spolupráce s CzechInvestem, Okresní hospodářskou komorou
Domažlice a Klatovy, Bavorskou obchodní komorou a Bavorskou
řemeslnou komorou
Rozvoj zemědělství

Opatření 2.2.1



Podpora podnikatelů ze strany obce

Modernizace zemědělství

Informační podpora zemědělců při využívání finančních zdrojů určených
pro rozvoj venkova
Rekonstrukce zemědělských budov
Nákup moderních technologií
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Pořádání trhů a dalších obdobných akcí prezentujících a nabízejících místní
produkty
Podpora budování a údržba polních a lesních cest
Podpora tradičních forem zemědělství a údržby krajiny

Opatření 2.2.2



Specifický cíl 2.3

Využití potenciálu zemědělských podniků k rozšíření nezemědělských
výrob
Rozvoj agroturistiky
Rozvoj cestovního ruchu

Opatření 2.3.1








Priorita 3

Zvýšení nabídky infrastruktury cestovního ruchu a zavedení
destinačního managementu

Modernizace a budování ubytovacích a stravovacích zařízení
Síťování a spolupráce mezi podnikateli v oblasti ubytování, stravování
a prodeje místních produktů, podpora mezinárodní spolupráce
Společná propagace zařízení v rámci rozvoje cestovního ruchu
Zpracování databáze místních služeb
Navázání užší spolupráce s cestovními kancelářemi
Vytvoření ucelených produktových balíčků cestovního ruchu a jejich
prezentace

Opatření 2.3.2








Diverzifikace zemědělských činností

Posílení atraktivity turistických cílů

Zefektivnění prezentace turistických atraktivit
Rozšíření sítě cyklostezek a cyklotras
Obnova kulturních památek a památek místního významu
Podpora využití kulturních památek pro rozvoj cestovního ruchu
Udržování a rozšíření muzeí a expozic
Budování naučných stezek

Životní prostředí a krajinný ráz

Specifický cíl 3.1

Zkvalitnění životního prostředí

Opatření 3.1.1







Zvýšení biodiverzity a posílení ekosystémových vazeb

Renaturace a revitalizace poškozených prvků životního prostředí
Realizace opatření k ochraně památných stromů
Projekty na podporu ohrožených druhů živočichů a rostlin
Ekologická obnova luk
Podpora opatření na retenci vody v krajině, zlepšení jejího vodního režimu
a zlepšování přirozených vlastností půd (ochrana před erozí, zhutněním,
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snižováním podílu organické hmoty, kontaminací cizorodými látkami
apod.)
Likvidace invazivních druhů rostlin a živočichů
Péče o kulturní krajinu

Opatření 3.1.2






Zvýšení materiálového a energetického využití odpadů (výstavba
kompostárny − nákup a instalace zařízení pro sběr bioodpadu)
Rekultivace starých skládek
Odstranění ekologických zátěží
Osvětová činnost

Opatření 3.1.3





Specifický cíl 3.2

Posílení krajinného rázu


Priorita 4

Zvýšit prostupnost krajiny

Koordinovaná realizace plánu společných zařízení
Osvěta mezi obyvateli i podnikateli ohledně významu a potřebnosti
komplexních pozemkových úprav

Opatření 3.2.2




Zvýšení využívání obnovitelných zdrojů energie a energetické
úspory

Využívání biomasy jako obnovitelného zdroje energie
Využívání dalších obnovitelných zdrojů energie
Rozvoj ekologického vytápění
Zateplování budov

Opatření 3.2.1




Podpora odpadového hospodářství

Zkrášlení krajinného rázu

Rekonstrukce drobných sakrálních staveb
Výsadba izolační, rekreační zeleně, parku, lesoparků (výsadba
a revitalizace, základní infrastruktura parků, např. cesty, osvětlení, lavičky,
atp.), výsadba lesa a realizace vegetačních úprav u komunikací, v zástavbě
a u dalších zdrojů prašnosti v obcích
Instalace odpočinkových míst

Infrastruktura a dopravní obslužnost

Specifický cíl 4.1

Rozvoj dopravní dostupnosti a obslužnosti

Opatření 4.1.1






Zkvalitnění dopravní infrastruktury

Bezpečná doprava do zaměstnání
Výstavba obchvatu obcí
Rekonstukce komunikací a chodníků
Podpora cyklodopravy
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Výstavba a rekonstrukce páteřních cyklostezek a cyklotras
Podpora vícezdrojového financování oprav a údržby místních komunikací
Společná podpora zpracování projektové dokumentace pro zkvalitnění
dopravní sítě v mikroregionu Kdyňsko
Zlepšení parkovacích možností v obcích

Opatření 4.1.2




Specifický cíl 4.2

Průzkum potřeb obyvatel v oblasti veřejné dopravy
Optimalizace kapacit a frekvence spojů v rámci regionu
Doplňování spojů alternativními formami dopravy
Modernizace technické infrastruktury

Opatření 4.2.1






Zajištění protipovodňové ochrany

Zavádění preventivních protipovodňových opatření v lesích
Realizace lokálních varovných systémů
Důsledná realizace protierozních a protipovodňových opatření v rámci
komplexních pozemkových úprav
Realizace přírodě blízkých protipovodňových opatření

Opatření 4.2.3







Podpora rozvoje a obnovy vodovodů a kanalizací

Rekonstrukce a výstavba kanalizací
Rekonstrukce vodovodních sítí

Opatření 4.2.2





Zvýšení dopravní obslužnosti

Zkvalitnění veřejného osvětlení a informačních systémů obcí

Rekonstrukce a modernizace veřejného osvětlení
Rekonstrukce místních rozhlasů
Zkvalitnění webových stránek, jejich aktualizace a sjednocení informací
Vydávání obecního zpravodaje
Rozvoj vysokorychlostního připojení k internetu
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4.

Akční plán

Akční plán představuje dokument, který navazuje na návrh opatření a aktivit a konkretizuje
způsob realizace rozvojových aktivit plánovaných na nejbližší období. Akční plán tedy označuje
konkrétní akce pro naplnění jednotlivých opatření. U aktivity je stanoven odhad nákladů
na realizaci aktivity. Projekty budou financovány jednak z vlastních prostředků a dále pak
z dotačních titulů.

Priorita 1 Život obyvatel
Název projektového
záměru

Předkladatel
projektu

Místo
realizace

Vybudování
dětského hřiště
Oprava kostela

obec
Běhařov
obec
Běhařov
obec
Běhařov
obec Brnířov

Běhařov

Brnířov

6 110 000

2018-2020

Rekonstrukce
budovy OÚ

obec Brnířov

Brnířov

2 000 000

2020-2022

Zajištění služeb pro
seniory

obec
Černíkov

Černíkov

150 000

2020-2024

Výstavba
víceúčelové budovy
pro konání
významných a
společenských akcí
Zhotovení zvonu

obec
Černíkov

Černíkov

5 600 000

2020-2024

Černíkov

100 000

2024

Rekonstrukce
kulturního domu

obec
Černíkov
obec
Černíkov

Černíkov

300 000

2020-2024

Rekonstrukce
spolkové místnosti

obec
Černíkov

Rudoltice

150 000

2020-2024

Rekonstrukce
spolkové místnosti
Výstavba přístřešku
před vchodem u
pohostinství
Úprava a vybavení
místa k společnému
setkávání občanů

obec
Černíkov
obec
Černíkov

Vílov

150 000

2020-2024

Černíkov

80 000

2020-2024

obec
Černíkov

Černíkov

100 000

2020-2024

Přírodní bludiště
Brnířov – sociální
byty

Předběžný
rozpočet
projektu (Kč)
250 000

Období
realizace

Popis projektového záměru

2020-2024

Běhařov

2020-2024

Běhařov

2020-2024
Rekonstrukce objektu a vytvoření
3 bytů určených k sociálnímu
bydlení.
Rekonstrukce, zateplení a půdní
vestavba budovy Obecního úřadu
a Mateřské školy.
Zajištění dostupnosti služeb:
senior taxi (mikrobus pro
dopravu starší populace k lékaři),
kadeřnictví, pedikúra.
Výstavba víceúčelové budovy,
využití na svatby, vítání občánků,
koncerty, mše.

Zhotovení zvonu do kapličky
(zpracovaný návrh).
Výměna oken a dveří,
rekonstrukce topení, zateplení
budovy, zařízení objektu.
Výměna oken a dveří, výstavba
sociálního zařízení, přípojky vody,
rekonstrukce fasády. Částečně
splněno – zbývá dodělat fasádu.
Výměna oken a dveří,
rekonstrukce fasády.
Možnost posezení v letních
měsících.
Vybudování udírny, grilu.
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Priorita 1 Život obyvatel
Název projektového
záměru

Předkladatel
projektu

Místo
realizace

Výstavba
sportovního areálu –
víceúčelové hřiště
Podpora spolkové
činnosti

obec
Černíkov

Černíkov

obec
Černíkov

Pořízení stojanů na
kola

obec
Černíkov

Pořízení altánů a
laviček

obec
Černíkov

Vybudování zázemí
pro děti s matkami
na RD
Pořízení laviček

obec
Černíkov

Pasporty zeleně

obec
Černíkov

Výsadba, údržba,
úprava zeleně

obec
Černíkov

Revitalizace a
výsadba zeleně na
návsích a u chodníků

obec
Černíkov

Revitalizace zeleně

obec
Černíkov

Revitalizace zeleně
kolem „božích muk“,
pořízení laviček

obec
Černíkov

obec
Černíkov

Předběžný
rozpočet
projektu (Kč)
1 200 000

Období
realizace

Popis projektového záměru

2020-2024

Černíkov,
Rudoltice,
Vílov,
Slavíkovice

400 000

2020-2024

Černíkov,
Rudoltice,
Vílov,
Slavíkovice
Černíkov,
Rudoltice,
Vílov,
Slavíkovice
Černíkov

30 000

2020-2024

Výstavba tenisových kurtů,
pořízení cvičících a protahovacích
strojů.
Pořízení vybavení: venkovní
(pingpongový stůl, kuželky,
minigolf, košíková), vnitřní
(pořízení vybavení do spolkových
místností).
Pořízení stojanů na kola, které
budou umístěny u dětských hřišť.

40 000

2020-2024

Pořízení laviček a altánů, které
budou umístěny u dětských hřišť.

300 000

2020-2024

Černíkov,
Rudoltice,
Vílov,
Slavíkovice,
Nevděk
Černíkov,
Rudoltice,
Vílov,
Slavíkovice,
Nevděk
Černíkov,
Rudoltice,
Vílov,
Slavíkovice,
Nevděk
Černíkov,
Rudoltice,
Vílov,
Slavíkovice
Vílov,
Rudoltice,
Černíkov

100 000

2020-2024

Místo na hraní, „tvořivou
činnost“, setkávání, společné
akce apod.
Pořízení laviček, které budou
umístěny na návsích.

40 000

2018-2024

Zhotovení pasportů zeleně.

700 000

2020-2024

Aleje, sady, stromořadí.

200 000

2020-2024

Revitalizace a výsadba zeleně.

200 000

2020-2024

Černíkov,
Rudoltice,
Vílov,
Slavíkovice,
Nevděk

200 000

2020-2024

Provedení dendrologických
posudků, dle posudků provést
kácení nebo prořez stromů,
následně náhradní výsadbu.
Revitalizace zeleně, pořízení
laviček.
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Strategie rozvoje DSO Kdyňsko 2020-2024
Priorita 1 Život obyvatel
Název projektového
záměru

Předkladatel
projektu

Místo
realizace

Předběžný
rozpočet
projektu (Kč)
60 000

Období
realizace

Popis projektového záměru

Úprava zahrádky a
oplocení u dětského
hřiště, revitalizace
záhonu
Obnova techniky na
údržbu veřejných
prostranství

obec
Černíkov

Vílov

2020-2024

Úprava zahrádky, oplocení,
revitalizace záhonu mezi
parčíkem a komunikací.

obec
Černíkov

300 000

2020-2024

Obnova techniky – pořízení
sekaček, křovinořezů.

500 000

2020-2024

Vyčištění žulových podstavců a
provedení nátěru křížků,
Slavíkovice -pomník padlých,
kaple sv. Vojtěcha.

obec Dlažov

Černíkov,
Rudoltice,
Vílov,
Slavíkovice,
Nevděk
Černíkov,
Rudoltice,
Vílov,
Slavíkovice,
Nevděk
Dlažov

Rekonstrukce
drobných památek v
obci

obec
Černíkov

Podpora rozvoje
bydlení –
vybudování
infrastruktury

50 000

2020-2025

Obnova a
modernizace
občanské
vybavenosti obce,
oprava sokolovny
Rozšíření nabídky
volnočasových
možností a aktivit

obec Dlažov

Dlažov

3 500 000

2021-2024

obec Dlažov

Dlažov

200 000

2016-2025

Rozvoj zázemí a
podpora aktivit pro
děti a mládež

obec Dlažov

Dlažov

1 000 000

2016-2025

Víceúčelové
sportovní hřiště s
umělým povrchem
Údržba kaple sv.
Václava

obec
Chodská
Lhota
obec
Chodská
Lhota
obec
Chodská
Lhota
obec
Chodská
Lhota
obec
Chodská
Lhota

Chodská
Lhota

1 300 000

2021-2024

Nabídka stavebních ploch pro
výstavbu a následná výstavba RD,
budování infrastruktury v
lokalitách nových RD a zajištění
infrastruktury pro výstavbu.
Rekonstrukce a údržba veřejných
objektů na hospodárné a
efektivní využívání. Zachování
vesnického charakteru při
modernizaci budov.
Vytvoření prostředí pro vysokou
kvalitu života a aktivní trávení
volného času. Rozvoj spolupráce
s Německem.
Podpora vzdělávání, rozvoj
zájmových kroužků a územní
spolupráce s dalšími obcemi v
kulturních, sportovních či
vzdělávacích oblastech.
Umělý povrch, doplnění dalších
potřebných sportovních zařízení.

Chodská
Lhota

500 000

2019-2024

Chodská
Lhota

6 000 000

2019-2024

Chodská
Lhota

5 000 000

2020-2024

Chodská
Lhota

2 000 000

2020-2024

Oprava hasičské
zbrojnice
Uložení energetické
a telekomunikační
sítě do země
Podpora rozvoje
bydlení

Zajištění zázemí pro JSDH a SDH
Chodská Lhota.

Zpracování změny ÚP, parcely
pro RD, zajištění inženýrských sítí.
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Strategie rozvoje DSO Kdyňsko 2020-2024
Priorita 1 Život obyvatel
Název projektového
záměru

Předkladatel
projektu

Místo
realizace

Předběžný
rozpočet
projektu (Kč)
30 000 000

Období
realizace

Popis projektového záměru

Modernizace
sportovišť

město
Kdyně

Kdyně

2020-2025

Tartanová dráha, umělé povrchy,
doplnění dalších potřebných
sportovních zařízení.

Inženýrské sítě v
nové zástavbě RD

město
Kdyně

Kdyně vč.
spádových
obcí
Kdyně

v závislosti dle
rozsahu

2020-2025

Vykoupení a
rekonstrukce
objektu vhodného
pro bydlení učitelů
či lékařů, příp.
zdravotních sester
Revitalizace
náměstí, kultivace
parků a dalších
veřejných
prostranství
Bezpečnost ve
městě – kamerový
systém, fotopasti
Rekonstrukce všech
budov pro školní a
předškolní
vzdělávání
Zajištění nových
bytových jednotek výstavba, odkup
objektu
Opravy a
rekonstrukce
stávajícího bytového
fondu
Vybudování "fitness
hřiště pro seniory" cvičební nástroje, ul.
Markova
Vybudování
parkovacího domu ul. Sokolská x Bratří
Tšídů
Vybudování cvičiště
pro hasiče
Rekonstrukce
kulturních domů ve
spádových obcích
Modernizace a
oprava dětských
hřišť

město
Kdyně

8 000 000

2020-2024

město
Kdyně

Kdyně

4 000 000

2020-2025

město
Kdyně

Kdyně vč.
spádových
obcí
Kdyně

1 000 000

2020-2024

60 000 000

2020-2030

město
Kdyně

Kdyně

20 000 000

2020-2030

město
Kdyně

Kdyně

15 000 000

2020-2030

město
Kdyně

Kdyně

750 000

2021-2024

město
Kdyně

Kdyně

nyní není
možné
specifikovat

2021-2025

město
Kdyně
město
Kdyně

Kdyně

500 000

2024-2025

spádové obce

10 000 000

2020-2025

město
Kdyně

Kdyně +
spádové obce

2 000 000

2020-2024

město
Kdyně

Instalace herních prvků,
rekonstrukce pískovišť.
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Strategie rozvoje DSO Kdyňsko 2020-2024
Priorita 1 Život obyvatel
Název projektového
záměru

Předkladatel
projektu

Místo
realizace

Vybudování
ordinace pro
potřeby zubního
lékaře/lékařky
Vybudování
ordinace pro
potřeby
veterinárního
lékaře/lékařky
Vykoupení pozemků
a vytvoření
podmínek pro další
výstavbu RD
Budování nových
dětských hřišť
Oplocení školní
vzdělávací zahrady,
instalace dalšího
mobiliáře
Revitalizace hřbitova

město
Kdyně

Rozšíření objektu
sokolovny –
vybudování zázemí
Rekonstrukce
objektu kina
Zkvalitnění zázemí
kulturněspolečenských akcí

Modernizace
promítací
technologie – kino
Kdyně
Demolice starých
budov, využívání
brownfieldů
Revitalizace budovy
bývalé školy v
Kolovči (komunitní
dům, chráněná
dílna)
Revitalizace budovy
bývalé radnice v
Kolovči (dům dějin
Kolovečska,
infocentrum,
spolková činnost)

Období
realizace

Kdyně

Předběžný
rozpočet
projektu (Kč)
3 000 000

Popis projektového záměru

město
Kdyně

Kdyně

1 000 000

2020-2021

město
Kdyně

Kdyně +
spádové obce

v závislosti dle
rozsahu

2020-2025

město
Kdyně
město
Kdyně

Kdyně

2 000 000

2021-2024

Kdyně

nyní není
možné
specifikovat

2021-2023

město
Kdyně
město
Kdyně

Kdyně

1 500 000

2021-2022

Kdyně

7 000 000

2022-2024

město
Kdyně
město
Kdyně

Kdyně

3 000 000

2021-2023

Kdyně

3 000 000

2020-2024

město
Kdyně

Kdyně

1 000 000

2022-2024

město
Kdyně

Kdyně

v závislosti dle
rozsahu

2021-2024

městys
Koloveč

Koloveč

20 000 000

2021-2024

Kompletní revitalizace
brownfieldu včetně vybavení
interiérů.

městys
Koloveč

Koloveč

22 000 000

2024

Kompletní revitalizace
brownfieldu včetně vybavení
interiérů.

2020-2021

Rozšiřování stávající zástavby RD,
vytváření vhodných podmínek vč.
potřebné infrastruktury.

Např. nové venkovní pódium,
elevace vnitřního prostoru
sokolovny, instalace ozvučení,
osvětlení, vylepšení akustiky
všech kulturních objektů, apod.

81

Strategie rozvoje DSO Kdyňsko 2020-2024
Priorita 1 Život obyvatel
Název projektového
záměru

Předkladatel
projektu

Místo
realizace

Výstavba nové
sportovní haly v
Kolovči (v areálu
Základní školy v
Kolovči)
Výstavba
víceúčelového
sportovního hřiště v
Kolovči
Výstavba rekreační
zóny s přírodním
koupalištěm v
Kolovči
Oprava sakrálních
staveb a kostela "Na
nebevzetí Panny
Marie" v Kolovči
Oprava hřbitova v
Kolovči

městys
Koloveč

Revitalizace sídliště
a veřejného
osvětlení
Rekonstrukce
bytového domu čp.
315, 316
Rekonstrukce čp.
119
Rekonstrukce sýpky
Oprava hřbitovní zdi
Revitalizace
koupaliště (vodní
plocha)
Sokolovna –
rekonstrukce
Oprava opěrných zdí
kolem kostela,
sklepů pod kostelem
Kamerový systém
Podpora sportu a
volnočasových
aktivit
Výstavba nové
hasičské zbrojnice

Období
realizace

Popis projektového záměru

Koloveč

Předběžný
rozpočet
projektu (Kč)
25 000 000

2021

Výstavba víceúčelové sportovní
haly včetně vybavení interiéru a
venkovního parkoviště.

městys
Koloveč

Koloveč

2 500 000

2021-2024

Rekonstrukce stávajícího
asfaltového hřiště (zkapacitnění a
modernizace hrací plochy).

městys
Koloveč

Koloveč

15 000 000

2024

Využití přírodního areálu „Stará
cihelna" k rekreačním a
volnočasovým účelům.

městys
Koloveč

Koloveč,
Zichov

8 000 000

2019-2021

Postupná oprava a rekonstrukce
božích muk, smírčích křížů,
kapličky a kostela.

městys
Koloveč

Koloveč

2 500 000

2021-2024

Oprava hřbitovní zdi, márnice,
výstavba kolumbária, chodníků a
manipulační plochy pro umístění
kontejnerů na hřbitově.

obec Kout
na Šumavě

Kout na
Šumavě

6 000 000

2020-2023

obec Kout
na Šumavě

Kout na
Šumavě

15 000 000

2020-2024

obec Kout
na Šumavě
obec Kout
na Šumavě
obec Kout
na Šumavě
obec Kout
na Šumavě

Kout na
Šumavě
Kout na
Šumavě
Kout na
Šumavě
Kout na
Šumavě

15 000 000

2020-2024

35 000 000

2020-2024

2 000 000

2020-2024

3 000 000

2020-2024

obec Kout
na Šumavě
obec Kout
na Šumavě

Kout na
Šumavě
Kout na
Šumavě

5 500 000

2020-2024

5 000 000

2020-2024

obec Kout
na Šumavě
obec Kout
na Šumavě

Kout na
Šumavě
Kout na
Šumavě

700 000

2020-2024

3 000 000

2020-2024

obec Libkov

Libkov

5 000 000

2022-2023
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Strategie rozvoje DSO Kdyňsko 2020-2024
Priorita 1 Život obyvatel
Název projektového
záměru

Předkladatel
projektu

Místo
realizace

Období
realizace

Loučim

Předběžný
rozpočet
projektu (Kč)
4 000 000

Výstavba bytových
jednotek v budově
OÚ
Zasíťování pozemků
pro novou zástavbu
Pořízení
inventárního a
počítačového
vybavení klubovny
Sociální zařízení na
sportovním hřišti
Zasíťování obytné
zony
Oprava pohostinství
a skladu na budově
čp. 27 a 28 v Novém
Klíčově
Oprava hasičské
zbrojnice v Mrákově
včetně výměny
střešní krytiny
Revitalizace prostor
kolem OÚ, pošty a
bytovky v Mrákově
čp. 105
Výstavba
víceúčelového
sportovního hřiště
Výměna střešní
krytiny a
rekonstrukce
střechy budovy
základní školy a
školní jídelny
Šablony 2
Rekonstrukce
školního nádvoří a
vybudování
parkoviště
Přístavba hasičské
zbrojnice
Přístavba budovy
obecního úřadu
Víceúčelové
sportoviště
Oprava fasády –
kostel sv. Anny

obec Loučim

Popis projektového záměru

obec Loučim

Loučim

3 000 000

2021-2023

obec Loučim

Loučim

100 000

2022

TJ Sokol
Loučim
obec
Mrákov
obec
Mrákov

Loučim

800 000

2023

Mrákov

8 000 000

2020-2021

Nový Klíčov

1 500 000

2022-2024

obec
Mrákov

Mrákov

1 000 000

2023-2024

Kompletní rekonstrukce objektu
včetně výměny střešní krytiny

obec
Mrákov

Mrákov

5 000 000

2022-2024

Celková úprava prostranství,
vybudování parkovacích míst.

ZŠ Mrákov

Mrákov

5 500 000

2019-2023

Vybudování víceúčelového hřiště
v areálu ZŠ Mrákov

ZŠ Mrákov

Mrákov

3 000 000

2019-2023

Kompletní výměna střešní krytiny
na budovách školy a jídel.

MŠ Mrákov
ZŠ Mrákov

Mrákov
Mrákov

266 000
1 500 000

2021-2024
2019-2023

Vybavení tříd v MŠ Mrákov.

obec
Němčice
obec Nová
Ves
obec Nová
Ves
obec
Pocinovice

Němčice

1 200 000

2024

Nová Ves

1 500 000

2020-2024

Nová Ves

1 700 000

2020-2024

Přístavba hasičské zbrojnice pro
zlepšení podmínek SDH.
Přístavba místnosti na kulturní
akce se skladovými prostory.
Rozvoj sportu v obci.

Pocinovice

1 000 000

2024

2021-2024

Vybudování inženýrských sítí v
nové lokalitě pro výstavbu RD.
Kompletní rekonstrukce objektu
včetně výměny střešní krytiny.

Kostel sv. Anny v Pocinovicích je
majetek římskokatolické církve,
obec by se ve spolupráci s církví
podílela na opravě fasády.
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Strategie rozvoje DSO Kdyňsko 2020-2024
Priorita 1 Život obyvatel
Název projektového
záměru

Předkladatel
projektu

Místo
realizace

Období
realizace

Popis projektového záměru

Pocinovice

Předběžný
rozpočet
projektu (Kč)
3 000 000

Zateplení hasičské
zbrojnice

obec
Pocinovice

2023-2024

obec
Pocinovice
obec
Pocinovice
obec
Pocinovice

Pocinovice

500 000

2023-2024

Předpokládá se výměna
garážových vrat, zateplení fasády,
úprava sociálního zařízení.
Obnova herních prvků

Dětské hřiště

Pocinovice

450 000

2022-2023

Příprava projektu, žádost o dotaci

Pocinovice

3 000 000

2024+

Odkoupení objektu
čp. 130 a
rekonstrukce
objektu

obec
Pocinovice

Pocinovice

6 000 000

2023-2024

Oprava a vyčištění
požární nádrže

obec Spáňov

Spáňov

4 619 317

2020-2024

Oprava hřbitovních
zdí
Oprava kulturního
domu
Výměna oken,
oprava fasády
budovy OÚ
Revitalizace zeleně v
obci
Vybudování
kanalizace a ČOV
Výstavba ústředního
topení v obecní
bytovce čp. 26
Příprava stavebních
parcel a zasíťování
Oprava Božích muk
Úprava veřejného
prostranství

obec Úboč

Úboč

200 000

2021

Obec Pocinovice vlastní sportovní
areál, kde jsou tenisové kurty.
Obec zvažuje rekonstrukci těchto
kurtů na víceúčelové hřiště.
Obec uvažuje o rekonstrukci
objektu a vybudování
komunitního centra, jedné třídy
pro školní družinu a sociálního
bytu.
Příprava akce je ve fázi již
vydaného povolení k provedení
stavby.
Oprava zdí okolo hřbitova
v Úboči.

obec Úboč

Úboč

700 000

2021

obec Úsilov

Úsilov

500 000

2024

obec Úsilov

Úsilov

300 000

2024

obec Úsilov

Úsilov

20 000 000

2021-2022

obec Úsilov

Úsilov

800 000

2021

obec Úsilov

Úsilov

1 000 000

2022

obec Úsilov
městys
Všeruby

Úsilov
Všeruby

20 000
2 000 000

2022
2019-2024

Organizační zajištění
akcí

městys
Všeruby

Všeruby

150 000

2020-2024

Rekonstrukce domu

městys
Všeruby
městys
Všeruby

Všeruby

3 000 000

2019-2024

Všeruby,
Hyršov

200 000

2020-2024

Víceúčelové hřiště
Víceúčelové hřiště

Pořízení nového
vybavení pro SDH

Výměna oken, oprava fasády na
administrativní budově OÚ.

Celková úprava veřejného
prostranství v okolí bytových
domů čp. 10, 11, 13 ve
Všerubech.
Organizační zajíštění společných
akcí v rámci přeshraniční
spolupráce (např. česko-bavorské
týdny, Všerubský železný muž,
pouť …)
Rekonstrukce bytového domu
čp. 60
Pořízení nového vybavení pro
SDH Všeruby a SDH Hyršov.
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Strategie rozvoje DSO Kdyňsko 2020-2024
Priorita 1 Život obyvatel
Název projektového
záměru

Předkladatel
projektu

Místo
realizace

Období
realizace

Popis projektového záměru

Hájek

Předběžný
rozpočet
projektu (Kč)
6 000 000

Rekonstrukce
budovy čp. 32 na
Hájku

městys
Všeruby

2020-2024

městys
Všeruby

Všeruby

300 000

2020-2024

Cílem projektu je vybudovat na
Hájku prostory, kde by se mohli
občané scházet, posedět,
případně pak pořádat kulturní a
společenské akce.
Pořízení, příp. oprava
odpočívadel, informačních tabulí,
laviček a výsadba zeleně

Odpočívadla,
informační tabule,
lavičky a výsadba
zeleně
Obytná zóna
Všeruby

městys
Všeruby

Všeruby

3 000 000

2020-2024

Inženýrské sítě, infrastruktura

Obytná zóna Hájek

městys
Všeruby

Hájek

5 000 000

2020-2024

Inženýrské sítě, infrastruktura

Obytná zóna „Za
hřištěm“ Všeruby

městys
Všeruby

Všeruby

4 000 000

2020-2024

Inženýrské sítě, infrastruktura

Dětské hřiště

městys
Všeruby

Všeruby

1 200 000

2020-2024

Hrací prvky, terénní úpravy.

Revitalizace bývalé
roty Maxov

městys
Všeruby

Maxov

4 000 000

2020-2024

Demolice budov bývalé roty na
Maxově.

Oprava střechy
kostela ve
Všerubech

městys
Všeruby

Všeruby

1 200 000

2020-2024

Kompletní rekonstrukce střechy
kostela sv. archanděla Michaela
ve Všerubech.

Rozšíření
kamerového
systému

městys
Všeruby

Všeruby

1 700 000

2020-2024

Rozšíření paměťového
dohlížecího systému.

Údržba budovy MŠ

městys
Všeruby

Všeruby

200 000

2020-2024

Údržba mateřské školy ve
Všerubech

Vybudování nových
bytů ve Všerubech

městys
Všeruby

Všeruby

4 500 000

2020-2024

Vybudování 4 bytových jednotek
v areálu bývalé celnice ve
Všerubech.

Revitalizace Maxov
č.p. 1

městys
Všeruby

Maxov

2 000 000

2020-2024

Demolice č.p. 1 v Maxově a
následná revitalizace veřejného
prostranství.

Revitalizace RD
č.p. 69 Všeruby

městys
Všeruby

Všeruby

4 000 000

2020-2024

Demolice č.p. 69 ve Všerubech.

Přestavba bývalé
ČOV celnice

městys
Všeruby

Všeruby

2 500 000

2020-2024

Přestavba bývalé ČOV celnice ve
Všerubech na hraničním
přechodu.
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Strategie rozvoje DSO Kdyňsko 2020-2024
Priorita 1 Život obyvatel
Název projektového
záměru

Předkladatel
projektu

Místo
realizace

Období
realizace

Popis projektového záměru

Hříchovice

Předběžný
rozpočet
projektu (Kč)
1 800 000

Realizace
multifunkčního
hřiště v obci
Hříchovice

obec
Zahořany

2020-2024

obec
Zahořany

Bořice

4 000 000

2017-2024

Výstavba multifunkčního hřiště v
místní části Hříchovice na malou
kopanou, vybíjenou, házenou,
nohejbal a další společné sporty k
volnočasovému vyžití.
Možnost setkávání občanů,
kulturní vyžití, hasičská zbrojnice.

Výstavba
víceúčelového
kulturně
společenského
zařízení
Technické zázemí
obce

obec
Zahořany

Zahořany

2 000 000

2020-2021

Zabezpečení řádného uložení
techniky a dalších potřebných
zařízení pro obec.

Priorita 2 Ekonomika a cestovní ruch
Název projektového
záměru

Předkladatel
projektu

Místo
realizace

Období
realizace

Popis projektového záměru

Černíkov

Předběžný
rozpočet
projektu (Kč)
700 000

Rekonstrukce areálu
koupaliště Úžlebec

obec Černíkov

2020-2024

obec Černíkov

Černíkov

2 500 000

2020-2024

Výstavba chatek, rekonstrukce
kiosku, oplocení areálu,
rekonstrukce el. vedení.
Sušárny, moštárny, palírny.

Výstavba zpracoven
výpěstků (např.
sušárna, moštárna,
palírna)
Místní expozice

obec Černíkov

Černíkov

150 000

2020-2024

Vybudování
naučných stezek
Doplnění značení na
cyklostezky

obec Černíkov

Černíkov

300 000

2020-2024

obec Černíkov

60 000

2020-2024

Propagace obce
Černíkov
Rekonstrukce a
výstavba
skladovacích prostor
Rekonstrukce
administrativní
budovy

obec Černíkov

Černíkov,
Rudoltice,
Vílov,
Slavíkovice,
Nevděk
Černíkov

80 000

2020-2024

PODHORAN
ČERNÍKOV,
a.s.
PODHORAN
ČERNÍKOV,
a. s.

Černíkov

2020-2024

Černíkov

2020-2024

Dokumentace historie obce,
informační cedule na domy.
Ruchomperk – Pušperk, Babický
rybník - Stará Ves.
Doplnění značení.

Virtuální prohlídka, video (v
souvislosti s oslavami obce).

Přestavba na ubytovnu, závodní
jídelnu, kuchyni
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Strategie rozvoje DSO Kdyňsko 2020-2024
Priorita 2 Ekonomika a cestovní ruch
Název projektového
záměru

Předkladatel
projektu

Místo
realizace

Rekonstrukce areálu

PODHORAN
ČERNÍKOV,
a. s.,

Rudoltice

Výstavba montované
haly

Vladislav
Sedláček soukromý
zemědělec
Vladislav
Sedláček soukromý
zemědělec
Vladislav
Sedláček soukromý
zemědělec
Vladislav
Sedláček soukromý
zemědělec
Jolana
Velíšková –
zemědělský
podnikatel
Jolana
Velíšková –
zemědělský
podnikatel
obec Dlažov

Černíkov

Období
realizace

Popis projektového záměru

2020-2024

Nalézt využití prázdného areálu.

800 000

2020-2024

Výstavba montované haly na
uskladnění sena.

Černíkov

100 000

2020-2024

Oplocení pastvy, ohradníky.

Černíkov

800 000

2020-2024

Černíkov

200 000

2020-2024

Černíkov

500 000

2020-2024

Černíkov

500 000

2020-2024

Dlažov

100 000

2016-2025

Zlepšení
uplatnitelnosti
občanů na trhu práce

obec Dlažov

Dlažov

50 000

2016-2025

Zvýšení zájmu o obec,
podpora návštěvnosti
turisty

obec Dlažov

Dlažov

50 000

2016-2025

Rekonstrukce stodoly
- ocelokolna

Jaroslav Polák
- soukromý
zemědělec

Chodská Lhota

Výstavba oplocení

Modernizace
zemědělské techniky

Bezpečnostní - fixační
klece

Modernizace
zemědělské techniky
– pícniny
Výstavba
montovaného
přístřešku sena
Podpora podnikání

Předběžný
rozpočet
projektu (Kč)

Podpora rozvíjejících se
podnikatelů a spolupráce s
většími podnikateli v otázkách
nutných oprav, investičních
záměrů a poskytovaných služeb.
Zprostředkování poradenství ve
spolupráci s profesionální
agenturou či úřadem práce.
Získání možností rekvalifikace,
zvýšení kvalifikace a podpory v
hledání zaměstnání.
Vytvoření zázemí a aktivit pro
krátkodobé návštěvy obce.
Propagace obce v rámci
mikroregionu a vytvoření
infrastruktury pro cestovní ruch.

2019-2024
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Strategie rozvoje DSO Kdyňsko 2020-2024
Priorita 2 Ekonomika a cestovní ruch
Název projektového
záměru

Předkladatel
projektu

Místo
realizace

Pořízení zastýlače a
dalších strojů

Jaroslav Polák
- soukromý
zemědělec
Josef Jílek soukromý
zemědělec
město Kdyně

Chodská Lhota

2019-2024

Chodská Lhota

2019-2024

Kdyně

15 000 000

2020-2025

Rekonstrukce vnitřních prostor.

město Kdyně

Kdyně

6 000 000

2020-2024

Česká spisovatelka - Božena
Němcová

město Kdyně

Kdyně

500 000

2020-2024

město Kdyně

Kdyně

2 000 000

2020-2025

město Kdyně

Kdyně

2020-2030

město Kdyně

Kdyně

nyní není
možné
specifikovat
5 000 000

město Kdyně

Kdyně

v závislosti
dle rozsahu

2021-2025

město Kdyně

Kdyně

1 500 000

2022-2024

město Kdyně

Kdyně

3 000 000

2022-2024

obec Kout na
Šumavě

Kout na
Šumavě

150 000 000

2020-2024

obec Loučim

Loučim

1 500 000

2024+

obec Loučim

Loučim

2 000 000

2021-2024

obec Loučim

Loučim

1 500 000

2021-2024

Rozšíření zemědělské
činnosti, pořízení
strojů
Rekonstrukce chaty a
rozhledny Koráb
Dům v kožichu –
zřízení historické
expozice
Zřízení naučných
stezek v okolí Kdyně
Rekonstrukce
chatové osady
Využití vrchu Koráb
pro aktivní trávení
volného času
Rozšíření Centra
vodní zábavy Kdyně
Rozšiřování a
zkvalitňování služeb
pro turisty vč.
turistické
infrastruktury
Využití sadu a
zemědělského
objektu v Muzeu
příhraničí
Rekonstrukce objektu
za kdyňskou radnicí s
přesahem do
muzejního parku –
využití pro
společenské a
kulturní účely
Rekonstrukce
Koutský zámek,
zpracování studie
Výkup a oprava
nemovitosti čp. 3

Úprava cesty pro
turistické a cyklistické
účely
Oprava lesních cest

Předběžný
rozpočet
projektu (Kč)

Období
realizace

Popis projektového záměru

Lanový park, dráha pro
koloběžky, sjezdová dráha pro
cyklo, apod.

2024-2030
Modernizace a rozšíření expozice
Muzea příhraničí a židovské
synagogy, využití dalších objektů
či zajímavých lokalit.

Nemovitost čp. 3 je roubenka,
památkově chráněná. Možnost
využití (jako např. poutní
muzeum).
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Strategie rozvoje DSO Kdyňsko 2020-2024
Priorita 2 Ekonomika a cestovní ruch
Název projektového
záměru

Předkladatel
projektu

Místo
realizace

Období
realizace

Mrákov

Předběžný
rozpočet
projektu (Kč)
2 000 000

Rekonstrukce vodní
nádrže včetně přítoku
v Mrákově, celková
oprava stěn, dna a
přítoku
Rekonstrukce
koupaliště
Vybudování chatek

obec Mrákov

obec Němčice

Němčice

600 000

2021-2024

obec Němčice

Němčice

300 000

2021

Rozšíření
skladovacích prostor

Welpro, s. r. o.
Pocinovice

Pocinovice

2 000 000

2024

Cyklostezka

městys
Všeruby
městys
Všeruby

Hájek, Brůdek

12 000 000

2020-2024

Hájek

1 500 000

2020-2024

městys
Všeruby

Všeruby

4 000 000

2020-2024

městys
Všeruby

Všeruby,
Tanaberk

50 000

2019-2024

obec
Zahořany,
Milavče a
Husmanek, o.
p. s.

Zahořany,
Milavče

2 000 000

2020-2025

Demolice
hospodářského
objektu Hájek
Muzeum
Všerubského
průsmyku
Zajištění
propagačních
materiálů
Naučná stezka na
Zahořansku a
Milavečsku

Popis projektového záměru

2022-2024

Rekonstrukce kulturního zázemí
na koupališti v Němčicích.
Vybudování chatek v místě
kempu na koupališti v Němčicích.
Vedení společnosti Welpro, s.r.o.
zvažuje vybudování skladovací
haly.
Část CT 3A Hájek u Všerub –
Brůdek.
Bývalá stáj.

Vybudování muzea (interaktivní
tabule, 3D rekonstrukce obce
Myslív, 3D rekonstrukce Falešné
americké základny).
Zajištění propagačních materiálů
Svatojakubské cesty.
Zlepšování cestovního ruchu v
území s ohledem na historii a
současnou nabídku.

Priorita 3 Životní prostředí a krajinný ráz
Název projektového
záměru

Předkladatel
projektu

Místo
realizace

Sběrný dvůr

obec
Běhařov
obec
Černíkov

Běhařov

Vybudování
oploceného
zastřešeného areálu
typu sběrný dvůr
Pořízení kontejnerů
na bioodpad

obec
Černíkov

Černíkov,
Rudoltice,
Vílov,
Slavíkovice,
Nevděk
Černíkov,
Rudoltice,
Vílov,

Předběžný
rozpočet
projektu
(Kč)
450 000

Období
realizace

1 500 000

2020-2024

300 000

2020-2024

Popis projektového záměru

2020-2024
Výstavba oploceného, případně
zastřešeného prostoru na umístění
kontejneru na bioodpad (případné
využití i jako skládka ostatních
odpadů – např. železa)
Pořízení kontejnerů.
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Strategie rozvoje DSO Kdyňsko 2020-2024
Priorita 3 Životní prostředí a krajinný ráz
Název projektového
záměru

Předkladatel
projektu

Místo
realizace

Předběžný
rozpočet
projektu
(Kč)

Období
realizace

Popis projektového záměru

120 000

2020-2024

Odstranění skládek.

30 000

2020-2024

Letáky, brožury, přednášky apod.

700 000

2020-2024

Již se provádějí pozemkové
úpravy.

500 000

2020-2024

Pravidelný svoz tříděného odpadu,
vytvoření podmínek pro využití
bioodpadu a pořádání přednášek o
šetrném chování k životnímu
prostředí.
Zamezení spalování plastů v topné
sezóně, podpora informovanosti o
využití alternativních zdrojů tepla.
Tvorba infrastruktury pro užívání
obnovitelných zdrojů energie.
Informování občanů o výhodách a
přínosech.
Revitalizace a rozvoj ozelenění
obce. Spolupráce s lesním
hospodářem a zemědělci v
otázkách údržby a ochrany krajiny.

Odstranění černých
skládek

obec
Černíkov

Ekologická osvěta
obyvatel

obec
Černíkov

Výsadba ovocných
stromů při obecních
(polních) cestách

obec
Černíkov

Ekologické nakládání
s odpady

obec Dlažov

Slavíkovice,
Nevděk
Černíkov,
Rudoltice,
Vílov,
Slavíkovice,
Nevděk
Černíkov,
Vílov,
Rudoltice,
Slavíkovice,
Nevděk
Černíkov,
Rudoltice,
Vílov,
Slavíkovice,
Nevděk
Dlažov

Zkvalitnění ovzduší
v obci

obec Dlažov

Dlažov

10 000

2016-2025

Zvýšení využívání
alternativních zdrojů
energie

obec Dlažov

Dlažov

200 000

2017-2025

Ochrana krajiny a
přírody

obec Dlažov

Dlažov

600 000

2019-2025

Oprava drobných
sakrálních památek

Chodská
Lhota

100 000

2019-2024

Chodská
Lhota

6 000 000

2021-2023

Chodská
Lhota

500 000

2020-2024

Rybník v prostoru pod obcí u
fotbalového hřiště, bude
zachytávat vodu z prostoru obce.
Stromořadí, aleje.

Obnova vodní nádrže
Prapořiště

obec
Chodská
Lhota
obec
Chodská
Lhota
obec
Chodská
Lhota
město
Kdyně

Zachycení vody v krajině.

město
Kdyně
město

nyní není
možné
specifikovat
400 000

2020-2024

Využití dešťové vody
- kurty
Vybudování

Kdyně,
Hluboká,
Smržovice
Kdyně

2020-2021

Kdyně

nyní není

2021-2025

Využití dešťové vody k závlaze
sportoviště.
Využití objektu bývalé kotelny - ul.

Výstavba nového
rybníka a přilehlých
tůní (retenční nádrž)
Údržba, výsadba a
úprava zeleně
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Strategie rozvoje DSO Kdyňsko 2020-2024
Priorita 3 Životní prostředí a krajinný ráz
Název projektového
záměru

Předkladatel
projektu

překladiště pro SKO

Kdyně

Vybudování nového
sběrného dvora s
dostatečnou
kapacitou
Rekonstrukce a
odbahnění rybníka v
Kolovči a části Zichov
Obnova a údržba
zeleně
Zadržování vody
v krajině
Vybudování
sběrného dvora
Obnova veřejné
zeleně
Zalesnění obecního
pozemku
Zakoupení techniky
na údržbu zeleně a
lesa
Podzemní kontejnery
pro tříděný odpad

město
Kdyně

Kdyně

městys
Koloveč

Rekonstrukce ČOV
v Mrákově
Revitalizace
obecního rybníka
Obnova zeleně v obci
Přestavba sběrného
dvora
Revitalizace rybníka
Čištění rybníků
Arboristické ošetření
dřevin
Výsadba zeleně
s obnovou polních
cest
Polní cesta VšerubyBrůdek-Studánky

Místo
realizace

Předběžný
rozpočet
projektu
(Kč)
možné
specifikovat
nyní není
možné
specifikovat

Období
realizace

Popis projektového záměru

Koloveč,
Zichov

4 500 000

2021-2024

Oprava hrází, výpustních zařízení,
odbahnění zátopových ploch.

obec Kout
na Šumavě
obec Kout
na Šumavě
obec Kout
na Šumavě
obec Libkov

Kout na
Šumavě
Kout na
Šumavě
Kout na
Šumavě
Libkov

10 000 000

2020-2024

15 000 000

2020-2024

Výsadba nových stromů a péče o
památné stromy
Výstavba poldrů, vodních ploch a
vodotečí

10 000 000

2020-2024

500 000

2021-2023

obec Loučim

Loučim

250 000

2022-2024

obec Loučim

Loučim

250 000

2021-2024

obec
Mezholezy

Mezholezy

700 000

2021

obec
Mrákov
obec Nová
Ves
obec
Pocinovice
městys
Všeruby

Mrákov

40 000 000

2021-2022

Nová Ves

680 000

2021-2022

Pocinovice

2 000 000

2021-2024

Všeruby

1 200 000

2020-2024

městys
Všeruby
městys
Všeruby
městys
Všeruby
městys
Vseruby

Pomezí na
Šumavě
Maxov

800 000

2020-2024

Oplocení, zpevnění povrchu,
nádoby, zázemí pro správce,
přístřešky
Celková revitalizace.

200 000

2020-2024

Odbahnění.

k.ú. spadající
pod městys
k.ú. spadající
pod městys

300 000

2020-2024

Arboristické ošetření dřevin.

750 000

2020-2024

Výsadba zeleně s obnovou polních
cest.

městys
Všeruby

k.ú. Všeruby
u Kdyně, k.ú.
Hájek u
Všerub, k.ú.
Brůdek a k.ú.

15 000 000

2020-2024

Vybudování polních cest S4, C5, C1
a HPC 1.1, které propojí Všeruby –
Brůdek – Studánky.

Nádražní.
2022-2024

Likvidace poškozených a výsadba
nových stromů a keřů
Cca 2,5 ha.

Bude vybudováno stanoviště
podzemních kontejnerů pro
tříděný odpad.
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Priorita 3 Životní prostředí a krajinný ráz
Název projektového
záměru

Předkladatel
projektu

Místo
realizace

Předběžný
rozpočet
projektu
(Kč)

Období
realizace

Popis projektového záměru

Čištění rybníků

Zahořany

Studánky
Zahořany

800 000

2018-2024

Zahořany

Oprechtice

800 000

2018-2024

Zahořany

Oprechtice

550 000

2018-2024

Provedena gen. oprava vtoku a
výpustě, odstranění sedimentu.
Provedena gen. oprava vtoku a
výpustě, odstranění sedimentu.
Oprava vtoku, oprava dna nádrže.

Čištění rybníků
Oprava vodní nádrže

Priorita 4 Infrastruktura a dopravní obslužnost
Název projektového
záměru

Předkladatel
projektu

Místo realizace

Období
realizace

Běhařov

Předběžný
rozpočet
projektu
(Kč)
1 500 000

Vybudování
chodníků
Rekonstrukce
hlavního
vodovodního řadu
Rekonstrukce
kanalizačního řadu
Rekonstrukce
místních komunikací
Přeložení
elektrického vedení
do země
Vysokorychlostní
internet
Rekonstrukce
průtahu obcí
Rekonstrukce
návesních studní
Rekonstrukce
komunikace do OZ
Rekonstrukce
místních komunikací
a rekonstrukce a
výstavba nových
chodníků
Rekonstrukce
komunikace Vílov panelka - „Na báby“
Rekonstrukce
opěrné zdi - taras u
silnice v Černíkově
čp. 19

obec
Běhařov
obec
Běhařov

Běhařov

2 000 000

2020-2024

obec
Běhařov
obec
Běhařov
obec
Běhařov

Běhařov

26 000 000

2020-2024

Běhařov

10 000 000

2020-2024

Běhařov

2020-2024

obec
Běhařov
obec
Běhařov
obec
Běhařov
obec Brnířov

Běhařov

2020-2024

Popis projektového záměru

2020-2024

Běhařov

14 000 000

2020-2024

Běhařov

500 000

2020-2024

Brnířov

1 585 706

2021

obec
Černíkov

Černíkov,
Rudoltice, Vílov,
Slavíkovice

20 000 000

2020-2024

obec
Černíkov

Vílov

1 000 000

2020-2024

obec
Černíkov

Černíkov

400 000

2020-2024

Rekonstrukce krytu vozovky do
obytné zóny III.
Rekonstrukce včetně dopravně
bezpečnostního a estetického
řešení návsí. Realizováno
průběžně – zatím chodník
v Rudolticích.
Oprava povrchu, seřezání
krajnic, úprava příkopů.
Nová opěrná kamenná zeď
včetně zábradlí.
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Priorita 4 Infrastruktura a dopravní obslužnost
Název projektového
záměru

Předkladatel
projektu

Místo realizace

Rekonstrukce mostu

obec
Černíkov
obec
Černíkov

Rudoltice

Rekonstrukce
zastávek veřejné
dopravy
Bezpečnostně
dopravní řešení
návsi
Rekonstrukce a
výstavba kanalizace

obec
Černíkov
obec
Černíkov

Předběžný
rozpočet
projektu
(Kč)
400 000

Období
realizace

Popis projektového záměru

2020-2024

Zvýšení průtoku.

Černíkov,
Rudoltice, Vílov,
Slavíkovice
Černíkov

500 000

2020-2024

Nové autobusové čekárny.

3 000 000

2020-2024

Černíkov,
Rudoltice, Vílov,
Slavíkovice
Černíkov,
Rudoltice, Vílov,
Slavíkovice

20 000 000

2020-2024

Napojení MK na silnici III. třídy
v návaznosti s výstavbou
víceúčelové budovy na návsi.
Rekonstrukce a výstavba
kanalizace.

400 000

2020-2024

Užitková voda.

250 000

2020-2024

Výměna ampliónů.

4 000 000

2020-2024

Rekonstrukce osvětlení.

5 000 000

2016-2025

Údržba místních komunikací a
investice do prodloužení a
rozšíření. Řešení míst k
parkování
Vybudování chodníků včetně
bezbariérových nájezdů podél
páteřní komunikace.
Prevence vzniku rizik plynoucích
z živelných katastrof.
Informování občanů o
nebezpečích a vypracování
varovného scénáře.
Infrastruktura, renovace,
výstavba a modernizace
chodníků a zastávek.

Rekonstrukce a
znovuuvedení do
provozu všech
studní ve vlastnictví
obce
Rekonstrukce
místního rozhlasu

obec
Černíkov

Rekonstrukce
veřejného osvětlení

obec
Černíkov

Zlepšování kvality
komunikací v obci

obec Dlažov

Černíkov,
Rudoltice, Vílov,
Slavíkovice,
Nevděk
Černíkov,
Rudoltice, Vílov,
Slavíkovice,
Nevděk
Dlažov

Bezpečný pohyb v
obci, výstavba
chodníků
Vybudování
preventivních
opatření, stok a hrází

obec Dlažov

Dlažov

4 000 000

2016-2025

obec Dlažov

Dlažov

300 000

2016-2025

Průtah obcí, nové
chodníky

obec
Chodská
Lhota
obec
Chodská
Lhota
obec
Chodská
Lhota

Chodská Lhota

1 500 000

2021-2024

Chodská Lhota

3 000 000

2019-2024

Chodská Lhota

600 000

2019-2024

město
Kdyně

Kdyně vč.
spádových obcí

8 000 000

2020-2025

Nová komunikace
v horní nové
zástavbě
Komunikace v
osadách - oprava
stávajících
komunikací
Zvýšení bezpečnosti
v dopravě

obec
Černíkov

Úprava vybraných rizikových
lokalit a úseků, bariérová
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Priorita 4 Infrastruktura a dopravní obslužnost
Název projektového
záměru

Předkladatel
projektu

Místo realizace

Předběžný
rozpočet
projektu
(Kč)

Období
realizace

Popis projektového záměru

opatření, zvýšení bezpečnosti
pomocí osvětlení, instalace
semaforů.
Rozšíření parkoviště
u sídliště Na
Koželužně
Nové komunikace ve
stávající zástavbě

město
Kdyně

Kdyně

2 000 000

2020-2024

město
Kdyně

10 000 000

2020-2030

Napojení dalších
objektů na centrální
vytápění,
rekonstrukce
teplovodu
Revitalizace sídliště v
ul. Markova

město
Kdyně

Kdyně,
Dobříkov,
Starec,
Smržovice,
Prapořiště
Kdyně

v závislosti
dle rozsahu

2020-2030

město
Kdyně

Kdyně

2020-2024

Rozšíření parkovacích stání,
bezbariérovost, apod.

Revitalizace ul.
Družstevní, rozšíření
parkovacích ploch
Rekonstrukce
chodníků v ul.
Dělnická
Postupné rozšiřování
parkovacích ploch
vč. revitalizace
veřejných
prostranství
Modernizace
rozhlasu
Modernizace
veřejného osvětlení
Nové kanalizační
řady s napojením na
ČOV
Intenzifikace ČOV
Kdyně

město
Kdyně

Kdyně

2020-2024

Rozšíření parkovacích stání,
celková revitalizace

město
Kdyně

Kdyně

nyní není
možné
specifikovat
nyní není
možné
specifikovat
8 000 000

město
Kdyně

Kdyně

v závislosti
dle rozsahu

2020-2030

město
Kdyně
město
Kdyně
město
Kdyně

Kdyně vč.
spádových obcí
Kdyně vč.
spádových obcí
Kdyně +
spádové obce

2 000 000

2020-2021

20 000 000

2020-2030

v závislosti
dle rozsahu

2020-2030

město
Kdyně

Kdyně

2020-2023

Rekonstrukce
stávajících
kanalizačních řadů

město
Kdyně

Rekonstrukce
čerpacích stanic
pitné vody
Rekonstrukce

město
Kdyně

Kdyně, ulice
Dělnická,
Masarykova,
Klatovská
Kdyně +
spádové obce

nyní není
možné
specifikovat
v závislosti
dle rozsahu

v závislosti
dle rozsahu

2020-2021

město

Kdyně +

v závislosti

2020-2030

2020-2023

Výměna stávající technologie za
LED.

2020-2030
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Priorita 4 Infrastruktura a dopravní obslužnost
Název projektového
záměru

Předkladatel
projektu

Místo realizace

Období
realizace

spádové obce
Kdyně

Předběžný
rozpočet
projektu
(Kč)
dle rozsahu
2 000 000

vodovodních řadů
Modernizace
autobusového
nádraží – revitalizace
a vybavení
potřebnou
infrastrukturou
Instalace
elektronické úřední
desky
Vybudování
oddílného
kanalizačního řadu
na splaškovou a
děšťovou vodu a
související úprava
ČOV v Kolovči
Výstavba
vodovodního a
kanalizačního řadu v
Kolovči, části Zichov
Rekonstrukce
chodníků a rozšíření
parkovacích ploch v
ulicích Domažlická,
Tyršova, Sportovní a
Palackého v Kolovči
Rekonstrukce
vozovek místních
komunikací v ulicích
Sadová, Zahradní,
Polní, Lidická,
Dlouhá, Růžová v
Kolovči
Výstavba nové
místní komunikace v
obytné zońě
jihovýchod v Kolovči
Rekonstrukce
veřejného osvětlení
v Kolovči

Kdyně
město
Kdyně

Místní komunikace,
vybudování
parkovacích stání

Popis projektového záměru

město
Kdyně

Kdyně

1 000 000

2022

městys
Koloveč

Koloveč

80 000 000

2021-2024

Vybudování oddílné kanalizace,
modernizace ČOV, zkvalitnění
čištění a zvýšení účinnosti
čištění odpadních vod.

městys
Koloveč

Zichov

5 000 000

2021

Výstavba nové infrastruktury,
řešení nedostatku vody a
odpadového hospodářství.

městys
Koloveč

Koloveč

10 000 000

2020-2024

Postupná rekonstrukce
chodníků při místních
komunikacích a komunikacích
II. a III. třídy a rozšíření
parkovacích míst v obci.

městys
Koloveč

Koloveč

15 000 000

2020-2024

Postupná rekonstrukce vozovek
místních komunikací v obci.

městys
Koloveč

Koloveč

5 000 000

2021

Výstavba infrastruktury v
obytné zóně v Kolovči - podpora
výstavby rodinných domů.

městys
Koloveč

Koloveč

3 000 000

2020-2024

Postupná rekonstrukce
veřejného osvětlení v
návaznosti na likvidaci sloupů a
nadzemního rozvodu elektrické
energie (jejího umístění pod
zemský povrch) - zajišťuje ČEZ distribuční soustava.

obec Kout
na Šumavě

Kout na Šumavě

25 000 000

2020-2024

2020-2022
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Priorita 4 Infrastruktura a dopravní obslužnost
Název projektového
záměru

Předkladatel
projektu

Místo realizace

Období
realizace

Kout na Šumavě

Předběžný
rozpočet
projektu
(Kč)
15 000 000

Přeložení
elektrického vedení
do země
Rekonstrukce,
vybudování
vodovodu a ČOV
Oprava místních
komunikací v obci
Výstavba nové ČOV
Vybudování nové
kanalizace
Propojení vrtu na
vodovodní řad
Rekonstrukce
obslužné
komunikace – směr
Loučim – 2. fáze
Rekonstrukce
obslužné
komunikace – směr
Dlažov
Oprava místních
komunikací
Výstavba chodníků

obec Kout
na Šumavě
obec Kout
na Šumavě

Kout na Šumavě

25 000 000

2020-2024

obec Libkov

Libkov

800 000

2023-2024

obec Libkov
obec Libkov

Libkov
Libkov

7 000 000
7 000 000

2021-2022
2022-2023

obec Libkov

Libkov

2 200 000

2021

obec Libkov

Libkov

2 000 000

2021

obec Libkov

Libkov

2 000 000

2024

obec Loučim

Loučim

500 000

2021-2024

obec Loučim

Loučim

3 500 000

2021-2024

Rekonstrukce a
výstavba kanalizace,
ČOV
Vybudování
přístupové
komunikace
Vybudování
chodníku

obec Loučim

Loučim

10 000 000

2020-2024

obec
Mezholezy

Mezholezy

1 400 000

2021-2024

obec
Mezholezy

Mezholezy

900 000

2020-2024

Oprava havarijního
stavu kanalizace

obec
Mezholezy

Mezholezy

1 500 000

2019-2023

Vybudování
chodníků v části
obce Mrákov
Rekonstrukce VO v
Mrákově
Vybudování
komunikace,
vodovodu a
kanalizace k RD v

obec
Mrákov

Mrákov

8 000 000

2022-2024

obec
Mrákov
obec
Mrákov

Mrákov

1 500 000

2022-2024

Mrákov

2 000 000

2021-2023

Popis projektového záměru

2020-2024

Zvýšení bezpečnostní situace
v obci realizací chodníků.

K novým stavebním parcelám
bude vybudována místní
komunikace.
V obci bude vybudován chodník
při silnici III tř. v délce cca 350
m.
Část nevyhovující betonové
kanalizace v délce cca 400 m
včetně vyústění do vodního
toku bude nahrazena novým
trubním vedením.
Vybudování chodníků při hlavní
komunikaci v Mrákově
Výměna svělel a položení
kabelů do země.
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Priorita 4 Infrastruktura a dopravní obslužnost
Název projektového
záměru

Mrákově (za
rybníkem)
Vybudování nové
komunikace k RD ve
Starém Klíčově
Rekonstrukce
místních
komunikací: Nový
Klíčov - Bělohrad,
Nový Klíčov Mlýneček, Mlýneček
- Filipova Hora, Nový
Klíčov - Ke
Skládalovi.
Vybudování vodní
nádrže
Vodovod, kanalizace
a ČOV
Opravy a
rekonstrukce
místních komunikací
Výstavba chodníků
při komunikaci
II/192
Rekonstrukce
místního rozhlasu
Vybudování
kanalizace a čistírny
odpadních vod
Generální oprava
části vodovodu
Oprava místních
komunikací
Rekonstrukce
místních komunikací
Kanalizace
Oprava místních
komunikací

Dobudování části
kanalizace na
Brůdku
Oddílná kanalizace
Hájek
Oddílná kanalizace

Předkladatel
projektu

Místo realizace

Předběžný
rozpočet
projektu
(Kč)

Období
realizace

obec
Mrákov

Starý Klíčov

1 000 000

2021-2023

obec
Mrákov

Nový Klíčov
Mlýneček

15 000 000

2022-2024

Celková oprava místních
komunikací

obec
Němčice
obec Nová
Ves

Němčice

1 000 000

2021-2024

Nová Ves

18 303 000

Dle finančních
prostředků

obec Nová
Ves

Nová Ves

1 500 000

2019-2024

Vybudování vodní nádrže v
místě močálu pod vodojemem.
Z důvodu nevyhovujících vzorků
odpadních vod nutnost
vybudování kanalizace a ČOV.
Výstavba komunikace k
rodinému domu, opravy
místních komunikací.

obec
Pocinovice

Pocinovice

8 000 000

2023-2024

obec
Pocinovice
obec Spáňov

Pocinovice

2 000 000

2022-2023

Spáňov

16 640 337

2020-2024

Výstavba splaškové kanalizace
sítě a ČOV.

obec Úboč

Úboč

1 000 000

2024

Výměna starého potrubí.

obec Úsilov

Úsilov

1 000 000

2024

Oprava místních komunikací v
intravilánu obce.

obec
Všepadly
obec
Všepadly
městys
Všeruby

Všepadly

2020-2024

Všepadly

2020-2024

městys
Všeruby
městys
Všeruby
městys

Popis projektového záměru

Všeruby,
Maxov, Hyršov,
Brůdek,
Studánky, Hájek
Brůdek

3 000 000

2020-2024

Oprava místní komunikace v
obcích Všeruby, Maxov, Hyršov,
Brůdek, Studánky, Hájek.

2 000 000

2020-2024

Dobudování kanalizace se
zaústěním do vodního toku.

Hájek, Všeruby

16 000 000

2020-2024

Hyršov, Všeruby

14 000 000

2020-2024

Vybudování oddílné kanalizace
a propojení na ČOV Všeruby.
Vybudování oddílné kanalizace
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Priorita 4 Infrastruktura a dopravní obslužnost
Název projektového
záměru

Předkladatel
projektu

Místo realizace

Předběžný
rozpočet
projektu
(Kč)

Období
realizace

Hyršov
Oprava vodovod
Pomezí/Všeruby
Oprava komunikace
směr Nová Ves

Všeruby
městys
Všeruby
městys
Všeruby

Zabezpečení
kontrolních vrtů na
dodávku pitné vody
v místní části
Oprechtice včetně
vybudování
vodovodu
Oddílná kanalizace
Stanětice

Pomezí/Všeruby

400 000

2020-2024

Hájek-Nová Ves

400 000

2020-2024

obec
Zahořany

Oprechtice

6 000 000

2020-2024

obec
Zahořany

Stanětice

16 100 000

2020-2025

Vodovod Stanětice

obec
Zahořany

Stanětice

5 800 000

2020-2025

Výstavba vodovodu

Zeos, a. s.,
Nová Ves
Zahořany

Nová Ves
Sedlice

500 000

2021-2024

Oprava a rekonstrukce místní
komunikace v obci

Zahořany

Bořice

2 000 000

2020-2024

Zahořany

Sedlice

5 000 000

2020-2025

Oddílná kanalizace
ČOV Hříchovice

Zahořany

Hříchovice

10 000 000

2026-2027

Vybudování oddílné
kanalizace a ČOV
Oprechtice

Zahořany

Oprechtice

16 000 000

2025-2026

Výstavba chodníků, zvýšení
bezpečnosti pro chodce
Napojení hlavního vodovodního
řadu z části obce Zahořany do
Sedlic - rozvod pitné vody do
jednotlivých domů. Voda jde z
vodovodu Nýrsko.
Vybudování splaškové
kanalizace v místní části
Hříchovice včetně vybudování
ČOV.
Zabezpečení čištění odpadních
vod.

Oprava místních
komunikací v
částech obce
Výstavba chodníků
Zahořany, Bořice
Vodovod Sedlice

2020-2024

Popis projektového záměru

a ČOV Hyršov.
Oprava vodovodu
Pomezí/Všeruby.
Oprava komunikace z Hájku na
Novou Ves vedoucí pod
Tanaberkem.
Jedná se o zabezpečení
kontrolních vrtů na dodávku
pitné vody v místní části
Oprechtice včetně vybudování
vodovodu.

Vybudování splaškové
kanalizace v místní části
Stanětice a její připojení na ČOV
v části obce Zahořany.
Napojení a pokračování
hlavního vodovodního řadu z
části obce Zahořany do Stanětic
- rozvod pitné vody do
jednotlivých domů. Voda jde z
vodovodu Nýrsko (společný
projekt).
Výstavba vlastního vodovodu
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5.

Implementace Strategie rozvoje DSO Kdyňsko 2020-2024

Implementace Strategie rozvoje DSO Kdyňsko 2020-2024 vychází z hlavního účelu tohoto
dokumentu a navrhuje zásady pro jeho používání a aktualizaci.
Aktualizace Strategie rozvoje DSO Kdyňsko 2020-2024 slouží pro řízení a koordinaci
rozvoje mikroregionu pro období do roku 2024. Hodnotí dosavadní vývoj a stav
mikroregionu a doporučuje rozvojové směry, které jsou pro mikroregion prospěšné.
Strategie má být využita pro přehledné řízení hlavních rozvojových záměrů, prosazování
potřebných změn vzhledem k dalším subjektům s vlivem na rozvoj mikroregionu, a dále jako
podklad pro podrobnější rozpracování rozvojových záměrů.
Strategie by měla být užitečným nástrojem při získávání dotačních zdrojů pro rozvoj
mikroregionu.
Schvalování strategie je vyhrazeno valné hromadě.
Veřejnost bude seznámena o pořízení a implementaci strategie mikroregionu na úřední
desce obecního úřadu v sídle mikroregionu a členských obcí a dále způsobem místně
obvyklým (web, zpravodaj atd.).

6.

Aktualizace a hodnocení

Základem úspěšné realizace záměrů uvedených ve strategii je jejich aktualizace
a adaptace na základě monitorování. Strategie není nehybný rigidní dokument. Je vhodné ji
chápat jako otevřený dokument a pravidelně se vracet k textu. Přestože v textu jsou uvedeny
některé časové horizonty plnění, předpokládá se postupné naplňování některých rozhodnutí
uvedených v textu.
Zjištění a závěry o průběhu jednotlivých projektů (akcí) a průběžné i závěrečné hodnotící
zprávy budou projednávány na zasedáních valné hromady mikroregionu. Po projednání
těchto zpráv se předpokládá jejich zveřejnění a seznámení obyvatelstva s jejich výsledky
na veřejných obecních zasedáních zastupitelstev obcí. Příslušná publicita jim bude věnována
i v rámci místních, regionálních a nadregionálních médií.

7.

Závěr

Při pohledu na nové strategické směry rozvoje je vidět soulad mezi těmito směry a mezi
prioritami a bariérami obcí a také SWOT analýzou. Prvotní snahou obcí je udržet
a stabilizovat obyvatelstvo ve své obci a zabránit tak jejich stěhování do měst za lepšími
životními podmínkami, a to především na základě budování technické infrastruktury,
podporou volnočasových aktivit, zajištěním veřejných služeb apod. V neposlední řadě je také
vidět, že si obce uvědomují důležitost cestovního ruchu a z něho plynoucích příjmů. Ve fázi
realizace bude velice záležet na spolupráci místních municipalit, mikroregionu, veřejné
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správy, soukromého sektoru, neziskových organizací a dalších, kteří se budou společně
na realizaci strategie podílet. Ve směru úspěšnosti celé strategie by bylo vhodné zřídit pozici
manažera mikroregionu, který musí se zpracovanou strategií neustále pracovat, tzn. sledovat
aktuální dotační programy a upozorňovat na jejich existenci představitele obcí a případně jim
pomáhat při podávání žádostí. Toto nabývá významu zvláště u malých obcí mikroregionu,
kde jsou starostové většinou neuvolnění a nemají mnoho času tyto záležitosti sledovat.

8.

Literatura a zdroje

Agentura ochrany přírody a krajiny ČR [online]. Dostupné na <http://drusop.nature.cz>
Analytická část Místního akčního plánu rozvoje vzdělávání II ve SO ORP Domažlice a ve SO ORP
Horšovský Týn [online]. Dostupné na
<file:///C:/Users/uzivatel/Downloads/Analytick%C3%A1%20%C4%8D%C3%A1st%20M%C3%ADstn%C
3%ADho%20ak%C4%8Dn%C3%ADho%20pl%C3%A1nu%20vzd%C4%9Bl%C3%A1v%C3%A1n%C3%AD
%20II%20pro%20%C3%BAzem%C3%AD%20SO%20ORP%20Doma%C5%BElice%20a%20SO%20ORP%2
0Hor%C5%A1ovsk%C3%BD%20T%C3%BDn.pdf>
Arriva [online]. Dostupné na < www.arriva.cz>
BALATKA, B., KALVODA, J. (2006): Geomorfologické členění reliéfu Čech. Praha: Kartografie Praha,
2006. 79 s.
Cyklotrasy [online]. Dostupné na <http://cyklotrasy.cz/encyklopedie/objekty1.phtml?id=115042>
Česká bioplynová asociace z.s. [online]. Dostupné na <https://www.czba.cz/mapa-bioplynovychstanic.html>
Český statistický úřad [online]. Dostupné na <https://www.czso.cz/>
Evidence zemědělských podnikatelů [online]. Dostupné na < http://eagri.cz/public/app/SZR/EZP>
Geologická stavba a nerostné suroviny ČR [online]. Dostupné na <
http://www.herber.kvalitne.cz/FG_CR/geologie.html>
Historická data o stavu ovzduší [online]. Dostupné na <http://portal.chmi.cz/historicka-data/ovzdusi>
Hromadná ubytovací zařízení České republiky [online]. Dostupné na
<https://vdb.czso.cz/huz/index.jsp>
Hydrogeologická rajonizace [online]. Dostupné na <http://mapy.geology.cz/hydro_rajony/>
Hydroekologický informační systém VÚV TGM [online]. Dostupné na <https://heis.vuv.cz/>
Jízdní řády, Společnost Arriva [online]. Dostupné na <https://www.arriva.cz/cs/autobusy-avlaky/mhd/plzensky-kraj/nove-plzensko>
Klub českých turistů [online]. Dostupné na <http://www.plzenskykraj.kct.cz>
Mapový portál Agentury přírody a krajiny České republiky [online]. Dostupné na
<http://mapy.nature.cz/>
MÍCHAL, I. a kol. (1985): Ekologický generel ČSR, Terplan Praha a GgÚ ČSAV Brno, 1985
Národní geoportál INSPIRE [online]. Dostupné na
<https://geoportal.gov.cz/web/guest/home%3bjsessionid=59D1181E6792554C670C39A639A012F1>
Národní registr poskytovatelů zdravotních služeb [online]. Dostupné na <https://nrpzs.uzis.cz/>

100

Strategie rozvoje DSO Kdyňsko 2020-2024
Plán oblasti povodí Berounky [online]. Dostupné na <
http://www.pvl.cz/portal/hydroprojekt/BE/index.html>
Plzeňsko na kole [online]. Dostupné na <http://www.plzenskonakole.cz/>
Portál digitální mapy veřejné správy Plzeňského kraje – Doprava a silniční hospodářství [online].
Dostupné na <https://geoportal.plzensky-kraj.cz/gs/doprava-a-silnicni-hospodastvi/>
Portál digitální mapy veřejné správy Plzeňského kraje – Životní prostředí [online]. Dostupné na
<https://geoportal.plzensky-kraj.cz/gs/zivotni-prostredi/>
Půdní mapa ČR 1:50 000 [online]. Dostupné na <http://mapy.geology.cz/pudy/>
Registr ekologických podnikatelů [online]. Dostupné na
<https://eagri.cz/public/app/eagriapp/EKO/Prehled/>
Sčítání lidu, domů a bytů k 1. 3. 2001 [online]. Dostupné na
<https://www.czso.cz/documents/11252/17986210/4108-03-3202.pdf/b1f35b8f-d5cd-4db9-b2384be85be2ab2e?version=1.0>
Sčítání lidu, domů a bytů 2011 k 26. 3. 2011 [CD-ROM]. Český statistický úřad, 2013. ISBN: 978-80250-2357-0
Statistika školství [online]. Dostupné na <http://sberdat.uiv.cz/rozcestnik//>
Stav povrchu silnic II. a III. třídy v Plzeňském kraji [online]. Dostupné na <http://mapy.krplzensky.cz/gis/silnice_stav_povrchu/>
Studie starých ekologických zátěží [online]. Dostupné na <http://mapy.krplzensky.cz/gis/ekologicke_zateze/>
Surovinový informační systém [online]. Dostupné na <https://mapy.geology.cz/suris/>
Taxonomický klasifikační systém půd ČR [online]. Dostupné na
<http://klasifikace.pedologie.cz/index.php?action=showHomePage>
Ústřední seznam ochrany přírody (ÚSOP) [online]. Dostupné na <http://drusop.nature.cz/>
Quitt, E (1971): Klimatické oblasti Československa. Academia, Studia Geographica 16, GÚ ČSAV, Brno,
73 s.
Veřejná databáze Českého statistického úřadu [online]. Dostupné na <https://vdb.czso.cz/vdbvo2/>
Vodní eroze [online]. Dostupné na <http://geoportal.vumop.cz/index.php?projekt=vodni&s=mapa>
Vopravil, J. a kol. (2010): Vliv činnosti člověka na krajinu českého venkova s důrazem na vodní režim a
zadržování vody v krajině [online]. Dostupné na
<http://eagri.cz/public/web/file/176029/Text_studie_TPS.pdf>
Zaniklé obce a objekty [online]. Dostupné na <http://www.zanikleobce.cz/>
Zdroje znečištění [online]. Dostupné na <https://geoportal.plzensky-kraj.cz/gs/zivotni-prostredi/>

101

