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A. ANALYTICKÁ ČÁST
Svazek českých měst a obcí v česko-bavorském pohraničním prostoru byl založen za účelem ochrany a
prosazování společných zájmů členských obcí, kterými jsou především péče o všestranný rozvoj
zájmového území, péče o potřeby občanů členských obcí a ochrana veřejného systému. Hlavní činnost
svazku je zaměřena zejména na výkon činností směřujících k systematickému a efektivnímu rozvoji
zájmového území, ochranu a prosazování společných zájmů členských obcí a jejich spolupráci při
rozvíjení činností týkajících se:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

propagace svazku a jeho zájmového území
koordinace významných investičních akcí v území
oblasti školství
oblasti sociální péče
správy shromažďování a odvozu komunálních odpadů
ochrany veřejného pořádku
ochrany životního prostředí
ochrany ovzduší
rozvoje cestovního ruchu
podpory podnikání
rozvoje služeb v území
zajištění dopravní obslužnosti obcí
zabezpečování čistoty obcí
odvádění a čištění odpadních vod
dopravní a jiné technické infrastruktury
společných nákupů energií
administrativní činnosti
přeshraniční spolupráce

1. Základní informace
1.1 Vymezení územní působnosti
Řešené území o rozloze 84 203 ha leží v jihozápadní části Plzeňského kraje a patří mezi pohraniční
okresy západních Čech. Jeho jihozápadní hranici tvoří státní hranice s Bavorskem (okresy Schwandorf
a Cham). Vzhledem ke své poloze se území dlouholetým působením železné opony dostalo na okraj
hospodářského zájmu. Po změně politického systému a po otevření hranic došlo k zásadnímu
„zlepšení“ geografické polohy a celé území začalo těžit z blízkosti hospodářsky silného Bavorska.
Z hlediska geografického vymezení cílů SRR ČR 2021+ se jedná o venkovské zázemí regionálního centra
města Domažlice.
Největšími sídly svazku jsou města Bělá nad Radbuzou, Domažlice, Holýšov, Horšovský Týn a Staňkov.
Tato sídla leží zároveň na významné rozvojové dopravní ose nadregionálního významu Cham – Furth
im Wald – Domažlice – Horšovský Týn – Holýšov - Plzeň. Touto osou prochází páteřní komunikace
okresu Domažlice, kterou je silnice I. třídy č. 26 (Plzeň – Domažlice – Folmava) a z velké části i železniční
trať č. 180 (Plzeň – Domažlice – Česká Kubice).
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Hlavním centrem jsou Domažlice, které mají výhodnou geografickou a dopravní polohu. Domažlice
svými funkcemi ovlivňují prakticky celé území okresu. Okres Domažlice je vzhledem k ostatním
někdejším okresům z hlediska vnějších vazeb poměrně kompaktní území. Nejdůležitější vnější vazby
jsou na centra vyššího řádu směřují nadregionálním koridorem směrem na Plzeň a dále pak na Prahu.
Jihovýchodní část okresu má vzhledem ke své poloze vazby na město Klatovy. V severní části existují
zejména pracovní vazby na Bor u Tachova (Vysočany) a v severovýchodní části na Stod. Vazby na
sousední Bavorsko jsou důležité především z hlediska existence výhodně placených pracovních
příležitostí a spolupráce mezi podnikatelskými subjekty.
Následující tabulka ukazuje seznam obcí DSO, počet obyvatel a rozlohu území k 31. 12. 2020
a současně zobrazuje zapojení obcí do okresů a ORP.

Babylon
Blížejov
Bělá nad Radbuzou
Čermná
Černovice
Česká Kubice
Díly
Domažlice
Draženov
Hlohovčice
Holýšov
Horšovský Týn
Hostouň
Hradiště
Chodov
Chrastavice
Kanice
Klenčí pod Čerchovem
Koloveč
Křenovy
Luženičky
Meclov
Mezholezy
Milavče
Mířkov
Močerady
Mutěnín
Nemanice
Neuměř
Nevolice
Nový Kramolín
Osvračín
Otov

plocha
Počet
území
obyvatel
(ha)
665,2
327
2 499,8
1 577
8 331,9
1 756
324,7
259
697,2
143
4 596,1
958
140,1
391
2 461,8
11 056
672,1
425
331,6
174
2 931,7
5 152
7 130,9
4 987
3 851,5
1 221
569,7
192
888,1
761
872,4
389
759,5
198
1 809,3
1 351
1 376,3
984
312,9
145
629
405
3 197,7
1 188
1 012,9
116
1 219,5
596
1 763
307
666,5
58
1 547,9
269
3 837,8
263
465,2
147
255,9
189
919,4
219
1 124,3
640
710,8
120

NUTS 4
(okres)
Domažlice
Domažlice
Domažlice
Domažlice
Plzeň-jih
Domažlice
Domažlice
Domažlice
Domažlice
Domažlice
Plzeň-jih
Domažlice
Domažlice
Domažlice
Domažlice
Domažlice
Domažlice
Domažlice
Domažlice
Domažlice
Domažlice
Domažlice
Domažlice
Domažlice
Domažlice
Domažlice
Domažlice
Domažlice
Plzeň-jih
Domažlice
Domažlice
Domažlice
Domažlice

Obec s rozšířenou
působností (ORP)
Domažlice
Horšovský Týn
Domažlice
Horšovský Týn
Stod
Domažlice
Domažlice
Domažlice
Domažlice
Horšovský Týn
Stod
Horšovský Týn
Domažlice
Domažlice
Domažlice
Domažlice
Domažlice
Domažlice
Domažlice
Horšovský Týn
Domažlice
Horšovský Týn
Horšovský Týn
Domažlice
Horšovský Týn
Horšovský Týn
Domažlice
Domažlice
Stod
Domažlice
Domažlice
Horšovský Týn
Domažlice
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Pařezov
Pasečnice
Pec
Pelechy
Poběžovice
Postřekov
Puclice
Rybník
Semněvice
Srbice
Srby
Staňkov
Stráž
Tlumačov
Trhanov
Újezd
Velký Malahov
Vlkanov
Zahořany
Ždánov
Celkem

159
774,8
800,4
167,9
2 782,5
1 889
1 385,7
3 648,6
1 202,5
1 383,7
2 045,3
2 049,5
265,5
1 187
213,7
1 102,2
1 690,5
428,6
2 117
337,1
84 203

213
215
229
78
1 559
1 114
356
170
241
376
480
3 328
213
431
537
421
249
122
1 035
158
48 488

Domažlice
Domažlice
Domažlice
Domažlice
Domažlice
Domažlice
Domažlice
Domažlice
Domažlice
Domažlice
Domažlice
Domažlice
Domažlice
Domažlice
Domažlice
Domažlice
Domažlice
Domažlice
Domažlice
Domažlice

Domažlice
Domažlice
Domažlice
Domažlice
Domažlice
Domažlice
Horšovský Týn
Domažlice
Horšovský Týn
Domažlice
Horšovský Týn
Horšovský Týn
Domažlice
Domažlice
Domažlice
Domažlice
Horšovský Týn
Domažlice
Domažlice
Domažlice

Tabulka č. 1 - seznam obcí Svazku Domažlicko

1.1.1 Stručná socioekonomická charakteristika území
Území DSO je tvořeno katastry správních území 53 obcí. Homogenita daného území historicky souvisí
s přirozeným vývojem spolupráce měst, obcí a dalších subjektů. Území DSO má podobné ekonomické,
demografické, sociální, historické, kulturní a geografické parametry. Území je definováno společnými
zájmy obcí a obyvatel, které tyto zájmy či problémy dokáží řešit společně.
Jde o oblast, kde na jedné straně je ekonomickým a sociálním problémem udržet obyvatele z důvodu
nízkých obslužných funkcí území a nedostatečné vybavenosti a na straně druhé jde o území v
neporušeném přírodním prostředí.
Území DSO se vyznačuje rozdrobenou sídelní strukturou s převahou obcí do 499 obyvatel a velkým
počet obcí do 199 obyvatel (viz Graf č. 1).
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Graf č. 1 – procentuální podíly jednotlivých velikostních kategorií obcí

V následující tabulce uvádíme pro porovnání podíl obyvatel v jednotlivých velikostních kategoriích
obcí.
kategorie
1 – 199 obyvatel
200 – 499 obyvatel
500 – 999 obyvatel
1 000 – 1 999 obyvatel
2 000 – 4 999 obyvatel
5 000 – 9 999 obyvatel
Více jak 10 000 obyvatel
Celkem

počet obcí
14
21
6
8
2
1
1
53

obyvatelé svazku v %
4,1
13,8
9,2
22,3
17,1
10,6
22,8
100

Tabulka č. 2 – podíl obyvatel v jednotlivých velikostních kategoriích obcí

Podnikatelské prostředí je velice málo rozvinuté. Příčinou je zejména nedostatečně rozvinutá
podnikatelská infrastruktura. Území můžeme považovat za zemědělskou krajinu. Že se jedná o
zemědělskou oblast, dokazuje nadprůměrná zaměstnanost v primárním sektoru.
Většina území spadá do marketingové turistické oblasti Český les a disponuje značným přírodním,
historickým a kulturním potenciálem pro rozvoj cestovního ruchu. Nejvýznamnější nadregionální
památkou je zámek Horšovský Týn. Celé území DSO je předurčeno zejména pro aktivní turistiku.
Základní společné prvky socioekonomické analýzy pro území jsou:
•
•
•

Stárnutí populace a vysídlování venkova.
Stále je patrný vliv historických událostí v souvislosti s druhou světovou válkou a poválečným
vývojem na obyvatelstvo
Území se nachází v periferní venkovské oblasti.
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•
•
•
•
•
•
•
•

Odchod mladých kvalifikovaných a vzdělaných obyvatel z území (tzv. brain drain – odliv
mozků).
Nízká průměrná hrubá mzda a nízký medián hrubé mzdy.
Velmi malé zastoupení malých a středních konkurenceschopných podniků na venkově.
Nedostatečná dopravní obslužnost venkovských obcí
Hustá síť komunikací III. třídy a místních komunikací v nevyhovujícím někdy až havarijním stavu
spojující venkovský prostor s jejich spádovými centry.
V primárním sektoru pracuje nadprůměrné množství obyvatelstva v porovnání s ČR.
Podprůměrná vzdělanost obyvatel na území svazku.
Nedostatečná přítomnost veřejných a komerčních služeb ve venkovském prostoru.

1.2 Mapové zobrazení územní působnosti
Následující mapy znázorňují hranice územních obvodů obcí, krajů (NUTS 3) a hranice regionů
soudržnosti (NUTS 2). Pro lepší zobrazení uvádíme dvě samostatné mapy.

Mapa č. 1 – území Svazku Domažlicko, území NUTS 3 (Plzeňský kraj) a území NUTS 2 (Region soudržnosti
Jihozápad)
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Mapa č. 2 – území Svazku Domažlicko v roce 2021

1.3 Obyvatelstvo
Počty obyvatel obcí svazku - porovnání k 31. 12. 2010 a k 31. 12. 2020:

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16

rok 2010
Babylon
Bělá nad Radbuzou
Blížejov
Čermná
Černovice
Česká Kubice
Díly
Domažlice
Draženov
Hlohovčice
Holýšov
Horšovský Týn
Hostouň
Hradiště
Chodov
Chrastavice

292
1 775
1 429
227
175
839
385
11 037
418
183
4 949
4 982
1 326
171
770
369

rok 2020
Babylon
Bělá nad Radbuzou
Blížejov
Čermná
Černovice
Česká Kubice
Díly
Domažlice
Draženov
Hlohovčice
Holýšov
Horšovský Týn
Hostouň
Hradiště
Chodov
Chrastavice

327
1756
1577
259
143
958
391
11056
425
174
5152
4987
1221
192
761
389

změna
35
-19
148
32
-32
119
6
19
7
-9
203
5
-105
21
-9
20
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17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
CELKEM

Kanice
Klenčí pod Čerchovem
Koloveč
Křenovy
Luženičky
Meclov
Mezholezy
Milavče
Mířkov
Močerady
Mutěnín
Nemanice
Neuměř
Nevolice
Nový Kramolín
Osvračín
Otov
Pařezov
Pasečnice
Pec
Pelechy
Poběžovice
Postřekov
Puclice
Rybník
Semněvice
Srbice
Srby
Staňkov
Stráž
Tlumačov
Trhanov
Újezd
Velký Malahov
Vlkanov
Zahořany
Ždánov

173
Kanice
1 293 Klenčí pod Čerchovem
996
Koloveč
144
Křenovy
321
Luženičky
1 127
Meclov
148
Mezholezy
572
Milavče
269
Mířkov
63
Močerady
258
Mutěnín
277
Nemanice
145
Neuměř
174
Nevolice
249
Nový Kramolín
571
Osvračín
94
Otov
145
Pařezov
194
Pasečnice
246
Pec
68
Pelechy
1 660
Poběžovice
1 121
Postřekov
341
Puclice
195
Rybník
173
Semněvice
391
Srbice
400
Srby
3 240
Staňkov
237
Stráž
425
Tlumačov
552
Trhanov
394
Újezd
260
Velký Malahov
122
Vlkanov
966
Zahořany
149
Ždánov
47480

198
1351
984
145
405
1188
116
596
307
58
269
263
147
189
219
640
120
213
215
229
78
1559
1114
356
170
241
376
480
3328
213
431
537
421
249
122
1035
158
48488

25
58
-12
1
84
61
-32
24
38
-5
11
-14
2
15
-30
69
26
68
21
-17
10
-101
-7
15
-25
68
-15
80
88
-24
6
-15
27
-11
0
69
9
1008

Tabulka č. 3 – porovnání počtu obyvatel v obcích v roce 2010 a 2020
Zdroj: Český statistický úřad
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Struktura obyvatel členských obcí
Počet
Počet obyvatel
obyvatel
Pohlaví

muži

Počet obyvatel
ženy

věková skupina

1 577
327

822
165

755
162

věková skupina
065 a
15 - 64
14
více
164
547
111
21
111
33

1 756

887

869

113

616

158

132

552

185

245

1 168

343

259
143
958
391
11 056
425
174
5 152
4 987
1 221
192
761
389
198

129
75
487
195
5 274
215
87
2 563
2 490
609
98
388
211
103

130
68
471
196
5 782
210
87
2 589
2 497
612
94
373
178
95

22
10
91
28
883
46
8
429
360
108
23
60
41
31

82
46
347
122
3 355
126
60
1 720
1 682
393
63
247
140
56

25
19
49
45
1 036
43
19
414
448
108
12
81
30
16

19
8
78
29
905
35
10
426
379
106
23
57
28
19

80
30
323
123
3 460
132
47
1 611
1 556
391
57
234
122
53

31
30
70
44
1 417
43
30
552
562
115
14
82
28
23

41
18
169
57
1 788
81
18
855
739
214
46
117
69
50

162
76
670
245
6 815
258
107
3 331
3 238
784
120
481
262
109

56
49
119
89
2 453
86
49
966
1 010
223
26
163
58
39

1 351

657

694

111

433

113

120

412

162

231

845

275

984
145
405
1 188
116
596
307
58
269
263
147
189
219
640
120
213
215
229
78
1 559

505
81
212
602
65
298
159
29
133
132
77
100
106
325
69
112
112
119
40
750

479
64
193
586
51
298
148
29
136
131
70
89
113
315
51
101
103
110
38
809

75
10
38
126
4
51
33
3
15
20
10
18
12
50
7
27
20
19
8
107

330
60
139
388
43
196
105
21
95
97
54
74
79
226
50
70
71
78
27
485

100
11
35
88
18
51
21
5
23
15
13
8
15
49
12
15
21
22
5
158

63
7
29
103
6
40
23
7
23
25
12
7
33
43
7
24
17
10
6
128

306
44
130
385
28
189
99
13
85
85
45
68
62
201
34
67
57
71
25
476

110
13
34
98
17
69
26
9
28
21
13
14
18
71
10
10
29
29
7
205

138
17
67
229
10
91
56
10
38
45
22
25
45
93
14
51
37
29
14
235

636
104
269
773
71
385
204
34
180
182
99
142
141
427
84
137
128
149
52
961

210
24
69
186
35
120
47
14
51
36
26
22
33
120
22
25
50
51
12
363

celkem

Blížejov
Babylon
Bělá nad
Radbuzou
Čermná
Černovice
Česká Kubice
Díly
Domažlice
Draženov
Hlohovčice
Holýšov
Horšovský Týn
Hostouň
Hradiště
Chodov
Chrastavice
Kanice
Klenčí pod
Čerchovem
Koloveč
Křenovy
Luženičky
Meclov
Mezholezy
Milavče
Mířkov
Močerady
Mutěnín
Nemanice
Neuměř
Nevolice
Nový Kramolín
Osvračín
Otov
Pařezov
Pasečnice
Pec
Pelechy
Poběžovice

Počet obyvatel

muži

ženy

věková skupina
0 - 14 15 - 64
065 a
15 - 64
14
více
137
491
127
301 1 038
29
97
36
50
208

65 a
více
238
69
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Postřekov
Puclice
Rybník
Semněvice
Srbice
Srby
Staňkov
Stráž
Tlumačov
Trhanov
Újezd
Velký Malahov
Vlkanov
Zahořany
Ždánov

1 114
356
170
241
376
480
3 328
213
431
537
421
249
122
1 035
158

571
175
88
123
193
243
1 676
114
213
261
208
130
64
540
77

543
181
82
118
183
237
1 652
99
218
276
213
119
58
495
81

91
31
11
37
20
52
268
14
28
30
31
16
16
109
13

364
112
58
77
119
142
1 083
81
150
170
138
96
43
335
49

CELKEM

48 488

24 157

24 331 3 969

15 851

116
32
19
9
54
49
325
19
35
61
39
18
5
96
15

79
33
16
37
21
43
234
13
46
32
43
31
12
73
15

324
113
51
64
109
143
1 024
66
127
173
128
65
36
325
51

140
35
15
17
53
51
394
20
45
71
42
23
10
97
15

170
64
27
74
41
95
502
27
74
62
74
47
28
182
28

688
225
109
141
228
285
2 107
147
277
343
266
161
79
660
100

256
67
34
26
107
100
719
39
80
132
81
41
15
193
30

4 337 3 881

15 040

5 410

7 850

30 891

9 747

Tab. č. 4 – věková struktura obyvatel

Zastoupení obyvatel dle věkových kategorií na území Svazku Domažlicko k 31. 12. 2020 poukazuje na
větší počet mužů v produktivním věku o 811, než žen stejné věkové kategorie. Index stáří udává, kolik
obyvatel ze starších věkových skupin připadá na sto dětí. Konkrétně v tomto případě, kolik obyvatel ve
věku 65 let a více připadá na 100 dětí do 15 let věku. Je-li výsledná velikost indexu nižší než sto, je podíl
sledované dětské složky obyvatel vyšší než podíl starších osob, a naopak převyšuje-li výsledná hodnota
indexu sto, je počet osob ve věku nad 65 let vyšší než počet dětí v populaci. Hodnota indexu stáří k 1.
1. 2021 byla ve Svazku Domažlicko 124,17. Tato hodnota je o trochu nižší než hodnota indexu stáří pro
celou Českou republiku v roce 2020, kdy index stáří činil 125,5 a o hodně nižší než hodnota indexu stáří
pro Plzeňský kraj, kdy index stáří činil 131,8.

Obyvatelé Svazku Domažlicko dle věku
Děti ve věku 0 - 14 let
Muži ve věku 15 - 64 let
Ženy ve věku 15 - 64 let
Senioři ve věku 65 a více let

počet
7 850
15 851
15 040
9 747
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2. Ekonomika
Domažlicko je průmyslově zemědělskou oblastí, jejíž hospodářské zaměření je předurčováno
přírodním rázem krajiny a historií. Charakter chráněné přírodní oblasti neumožňuje rozvoj těžkého
průmyslu a typické průmyslové zázemí tvoří především lehký průmysl. Průmyslové podniky jsou
soustředěny hlavně v Domažlicích, v Holýšově, v Klenčí pod Čerchovem. Svazek má významný potenciál
také v rozvoji cestovního ruchu, který představuje silné hospodářské odvětví.
Jedním z nesporných negativ je nízký stupeň finální produkce. Většina zaměstnavatelských subjektů je
odkázána na kooperace s výrobci v SRN. Většina kooperací je směrována na automobilky v SRN. Část
průmyslové produkce je ovlivněna i sezónností odbytu. Průběžně vznikají v okrese některé nové
výroby. Ve výhledu lze předpokládat rozvoj organizačních složek zahraničních firem, který by měl
vytvořit větší počet pracovních míst, ovšem pouze pro vysoce kvalifikované strojní profese, zejména v
Holýšově.
V posledních letech sice došlo k poklesu zaměstnaných v zemědělství a lesnictví, ale přesto je stále pro
okres Domažlice charakteristické průměrné zastoupení zaměstnanosti v primárním sektoru.
V porovnání s hospodářskou strukturou Plzeňského kraje a celého národního hospodářství stále
významné postavení zaujímá zemědělství a lesnictví, a dokonce roste význam průmyslu. Naopak
rozvojové šance, které nejsou dosud plně využívány leží v oblasti služeb, především služeb cestovního
ruchu. Ve srovnání s Plzeňským krajem a ČR si domažlický okres stojí podprůměrně (měřeno počtem
zaměstnaných v daných oblastech) v počtu pracovních míst ve zdravotnictví, sociálních službách a také
v obchodě a cestovním ruchu (pohostinství a ubytování).

2.1 Trh práce
Charakteristickým rysem územní struktury Svazku obcí Domažlicko (ostatně typické pro celé
jihozápadní pohraničí ČR) je velmi nerovnoměrné rozmístění pracovních příležitostí mezi města a
venkovské obce ve vztahu k rozmístění práceschopného obyvatelstva. Zde se projevuje zejména
vysoká koncentrace ekonomických aktivit v okresním městě. K dalším významným střediskům
zaměstnanosti s vysokou dojížďkou za prací patří Horšovský Týn a Holýšov. Venkovské obce se naopak
vyznačují výrazným deficitem pracovních příležitostí (zejména v okolí Domažlic a v okrajových částech
okresu Domažlice). Spousta lidí z oblasti pak jezdí za prací do blízkého Německa.
Následující tabulka uvádí počet uchazečů o zaměstnání a podíl nezaměstnaných osob v uplynulých
letech v okrese Domažlice:
uchazeči o zaměstnání

podíl nezaměstnaných osob

muži

ženy

celkem

muži

ženy

celkem

2018 (k 31. 12.)

415

483

898

1,9

2,2

2

2019 (k 31. 12.)
2020 (k 31. 12.)

446
731

465
713

911
1444

2
3,4

2,2
3,5

2,1
3,4

2021 (k 30. 9.)

607

720

1327

2,8

3,6

3,2

Tab. č. 6 – porovnání uchazečů o zaměstnání a podílu nezaměstnaných osob
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Pro porovnání uvádíme i tabulku podílem nezaměstnaných osob za stejné období pro okres Domažlice,
Plzeňský kraj a celou ČR – z této tabulky je patrné, že stav nezaměstnanosti v okresu Domažlice se stále
drží pod celorepublikovým průměrem.
Podíl
nezaměstnaných
osob

2018 (k 31. 12.)

2019 (k 31. 12.)

2020 (k 31. 12.)

2021 (k 30. 9.)

okres Domažlice
Plzeňský kraj

2
2,1

2,1
2,3

3,4
3,4

3,2
2,8

ČR

3,1

2,9

4

3,5

Tab. č. 7 – porovnání podílu nezaměstnaných osob svazku se stavem v PK a ČR

Dále uvádíme informace z jednotlivých obcí svazku k 30. 9. 2021:
Podíl
nezaměstnaných
osob (v %)

pohlaví

celkem
Blížejov
Babylon
Bělá nad Radbuzou
Čermná
Černovice
Česká Kubice
Díly
Domažlice
Draženov
Hlohovčice
Holýšov
Horšovský Týn
Hostouň
Hradiště
Chodov
Chrastavice
Kanice
Klenčí pod Čerchovem
Koloveč
Křenovy
Luženičky
Meclov
Mezholezy
Milavče
Mířkov

Podíl nezaměstnaných
osob (v %)

muži
3,6
2,4
4,2
3,7
3,3
1,6
3,3
2,7
3,7
0,5
3
6,1
2,5
1,9
4,6
3
3,1
2,9
1,5
3,2
4,2
2,9
10,8

ženy
1,4
1,8
1,9
1,2
0,8
1,3
0,8
2,8
0,2
1,7
3,6
0,4
1,1
1,8
1,3
1,7
1
0,7
1
1,4
1,3
5,4

4,5
5,2
5,1
3,8
4,3
1,6
3,8
3,8
2,1
0,7
2,8
5,1
4,3
1,6
5,7
3,4
2,9
4,5
1,5
4,4
7,1
3,2
11,1

Počet uchazečů
o zaměstnání v
evidenci úřadu
práce

Počet uchazečů o
zaměstnání v evidenci
úřadu práce
pohlaví

celkem

muži
40
7
50
6
22
4
234
7
4
16
105
49
12
5
5
27
21
3
4
26
3
12
23

ženy
17
1
22
3
8
2
94
2
3
5
57
28
2
3
2
13
12
1
2
8
1
5
12

23
6
28
3
14
2
140
5
1
11
48
21
10
2
3
14
9
2
2
18
2
7
11
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Močerady
Mutěnín
Nemanice
Neuměř
Nevolice
Nový Kramolín
Osvračín
Otov
Pařezov
Pasečnice
Pec
Pelechy
Poběžovice
Postřekov
Puclice
Rybník
Semněvice
Srbice
Srby
Staňkov
Stráž
Tlumačov
Trhanov
Újezd
Velký Malahov
Vlkanov
Zahořany
Ždánov

7,2
7,1
2,1
9,2
3,5
2,4
3,7
2,3
2,7
3,4
2
2,2
7,3
14,9
5,7
2,5
2,5
0,7
1,8
3,2
0,8
8,1
5,1
3
3

1,1
1,6
1,4
5
1,6
2,4
1,5
0,8
1,3
0,8
0,9
0,4
1,8
6,4
2,2
0,4
1,3
0,4
1,5
0,4
2,5
1,3
1,1
2

12,9
11,8
1,5
9,7
4
4,5
3,5
2,8
5,3
2,5
3,5
11,8
18,8
7,3
4,2
2,4
1,5
3,2
3,5
0,8
13,8
8,3
4
2

14
15
3
13
16
2
5
3
4
34
14
6
8
23
13
9
55
1
5
11
3
13
4
22
3

3
4
2
7
8
2
2
1
2
9
6
1
2
11
5
3
29
1
5
2
4
1
8
2

11
11
1
6
8
3
2
2
25
8
5
6
12
8
6
26
1
4
6
1
9
3
14
1

Tab. č. 8 – nezaměstnanost v jednotlivých obcích svazku

Jak je z tabulky patrné, je několik obcí s podílem nezaměstnaných vyšším než 5 % - jde o Hostouň,
Mířkov, Mutěnín, Nemanice, Nový Kramolín, Rybník, Srbice, Velký Malahov, Vlkanov a úplně nejvyšší
nezaměstnanost je v Semněvicích (14,9 %).

2.2 Průmysl
Průmyslová výroba řadí dnes okres Domažlice v rámci ČR k méně rozvinutým a tato charakteristika
bude do určité míry platit i nadále. Hospodářské zaměření je předurčováno přírodním rázem krajiny a
novodobou historií po roce 1945. Charakter chráněné přírodní oblasti neumožňuje rozvoj těžkého
průmyslu a typické průmyslové zázemí tvoří především lehký průmysl.
Z průmyslových odvětví mají největší zastoupení v regionu lehké strojírenství, textilní průmysl, výroba
optiky či nábytkářský průmysl. Průmyslové podniky jsou soustředěny hlavně v Domažlicích, v Klenčí
pod Čerchovem a Horšovském Týně. Mezi nejvýznamnější zaměstnavatele patří Gerresheimer
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Horšovský Týn, spol. s r.o. (zpracování termoplastů, výroba plastových dílů a výrobků pro medicínský
průmysl), Trans World Hotels & Entertainment, a.s. (ubytování a stravování, velkoobchod a
maloobchod), APM Automotive s.r.o. (dodavatel náhradních dílů pro osobní, užitková i nákladní
vozidla), Výrobní společnost Čerchov a.s. (kovovýroba, zemědělská výroba, autodoprava a služby),
DOTIKO s.r.o. (personální agentura), Domažlická nemocnice a.s. a lesní společnost LST a.s. Trhanov.
Největším zaměstnavatelem v samotných Domažlicích je společnost Galí Optik s.r.o., jejímž majitelem
je jedna z pěti největších optik v SRN, Metzler Optik Partner AG. Během uplynulých let přenesla firma
Metzler do Domažlic veškeré výrobní aktivity. V Německu zůstalo obchodní centrum a vývojové
kapacity. Významným zaměstnavatelem je dále HODETA spol. s r.o., která se řadí mezi 20 největších
oděvních podniků v České republice. V Domažlicích dále sídlí např. výrobce zejména interiérových
zrcadel Flabeg s.r.o., strojírenská firma Kovobel, v.d., Chodské vodárny a kanalizace, a.s., Zenner –
Coop, s.r.o.
Významní zaměstnavatelé regionu působí dále v Holýšově. Strojírenský podnik SVA, a.s. je
dodavatelem kabin pro zemní stroje, traktory a nákladní automobily. Dále EvoBus Bohemia s.r.o. největší světový výrobce autobusů, který je dceřinou firmou automobilky DaimlerChrysler a má 18 %
podíl na světovém trhu.
Z dalších významných podniků regionu lze uvést: STEATIT v.o.s. – výrobce elektrokeramiky; PLASTIK HT
a.s., WILDEN ENGINEERING, s.r.o. a další.
Zdroj: domazlice.eu, czso.cz (charakteristika okresu)

Na území Svazku obcí Domažlicko se nenacházejí významnější zdroje nerostných surovin. Větší význam
má pouze těžba živce (okolí Mutěnína, Ždánova a Luženiček) a stavebního kamene (Svržno).
Ekonomicky významná je těžba dřeva, na kterou navazuje dřevozpracující průmysl.
Zdroj: mapy.geology.cz

2.3 Zemědělství
Zemědělství hraje v mikroregionu Domažlic spíše okrajovou úlohu. Omezení plyne rovněž
ze skutečnosti, že se jedná převážně o chráněnou krajinnou oblast. Z důvodu rozsáhlých lesních
porostů je významná těžba dřeva. V oblasti rostlinné výroby je rozšířeno pěstování obilovin, zejména
pšenice, určitý podíl má rovněž pěstování krmné kukuřice a řepky. Živočišná výroba je zastoupena
chovem skotu, prasat a drůbeže.
Dle údajů Českého statistického úřadu k 31. 12. 2020 zaujímala zemědělská půda 59 435 ha (52,9 %
rozlohy okresu), z toho 38 574 ha představovala orná půda (64,9 % zemědělské půdy). Trvalé travní
porosty se rozkládaly na ploše 19 319 ha, zahrady a ovocné sady na ploše 1 542 ha. Nezemědělská
půda činila 52 909 ha (47,1 % rozlohy okresu), z toho lesní pozemky zaujímaly 43 043 ha (81,4 %
nezemědělské půdy). Rostlinná výroba v okrese je zaměřena především na pěstování pšenice,
ječmene, řepky olejky a kukuřice na zeleno a na siláž. Živočišná výroba se orientuje především na chov
skotu – hlavně pro masný průmysl – prasat, drůbeže, ovcí a beranů.
Blízkost hranic se SRN má vliv i na vlastnické vztahy, v kterých se vývojem v posledních letech dějí určité
změny – řada zemědělských subjektů si uvědomuje nutnost vlastnit půdu jako základní výrobní
prostředek, proto se snaží získat půdu do svého vlastnictví, nebo si jí pronajmout dlouhodobými
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nájemními smlouvami. Část půdy a zároveň i některé farmy na okrese jsou v současné době ve
vlastnictví zahraničních subjektů.
Do části okresu zasahuje Chráněná krajinná oblast Český les, která svou zachovalostí krajinného rázu
zcela dominuje i způsobu hospodaření. V této oblasti je nejvíce rozšířen pastevní chov skotu bez tržní
produkce mléka. Produktem tohoto způsobu hospodaření je výroba kvalitního hovězího masa a prodej
zástavového skotu.

2.4 Cestovní ruch
Okres Domažlice patří svou polohou mezi pohraniční okresy Plzeňského kraje. Západní a jihozápadní
částí sousedí v délce 75 km se SRN, na severu s okresem Tachov, na severovýchodě s okresem Plzeňjih, na východě a na jihu s okresem Klatovy. Celková hustota k 31. 12. 2020 činila 55,0 obyvatel na
1 km2. Domažlicko je oblastí s bohatou kulturní tradicí.
Okres Domažlice se díky svým přírodním předpokladům, a hlavně kulturně historickému bohatství, řadí
k velmi atraktivním a velmi vyhledávaným oblastem cestovního ruchu a rekreace v celé České
republice. Z tohoto důvodu lze cestovní ruch považovat za jednu z prioritních rozvojových oblastí
Svazku Domažlicko. Rozvoj rekreační návštěvnosti vysokým podílem přispívá k zhodnocení přírodních
a kulturních hodnot území, umožňuje další rozšiřování pracovních příležitostí pro místní obyvatelstvo
a v konečném důsledku také vyšší daňové příjmy obcím, které mohou podpořit další rozvoj území.
Součástí svazku je národopisná oblast Chodsko, kterou symbolizuje pohoří Český les s nejvyšším
vrcholem Čerchovem (1042 m n. m.). Jižní část území leží v Chráněné krajinné oblasti Český les. Celá
oblast rozlehlých hraničních lesů je dnes vyhlášena za Přírodní park Český les.
Územím svazku pak prochází i jedna z českých tras Svatojakubské cesty, která vede z Prahy přes
Beroun, Kralovice, Kladruby přes Hostouň a Bělou nad Radbuzou, odkud pokračuje přes hraniční
přechod Železná do Německa.
V zimním období je zde udržováno i několik tras pro běžecké lyžování – zejména v okolí Capartic,
Čerchova a na Sádku. V roce 2019 město Domažlice zakoupilo novou sněhovou rolbu na úpravu
běžkařských stop, jejichž údržbu hradí právě Svazek Domažlicko.
Svazek Domažlicko aktivně využívá možnosti rozvoje cestovního ruchu prostřednictvím přeshraniční
spolupráce, kdy v projektech plní roli jednoho z partnerů. Níže uvádíme několik příkladů úspěšných
projektů:
Společně se Svazkem obcí Domažlicko, městy Furth im Wald a Waldmünchen se německá nadace pro
bezpečné lyžování (Stiftung Sicherheit im Skisport) a německý lyžařský svaz (DSV) zasadili v posledních
letech o kvalitativní rozvoj sítě tras v Českém lese / Horním Bavorském lese. Trasy byly certifikovány
podle mezinárodních kritérií jako přeshraniční centrum severských sportů DSV, vybaveny jednotným
systémem značení a přehledovými informačními tabulemi. Jedná se o první česko-německý
přeshraniční certifikovaný region, který byl proznačen dvojjazyčně. V centru severských sportů si
můžete vybrat z 12 různých zimních tras. Běžkařům se nabízí 82 km tratí v česko-bavorském pohraničí,
pro klasickou techniku i bruslení. V okolí Capartic je možné vyjet na 4 trasy – od délky 3,6 km
(Capartická louka) po 13 km (Čerchovský okruh). (https://www.aktivregion-bayerischerwald.de/)
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Dále Svazek Domažlicko v roce 2016 získal z programu přeshraniční spolupráce Česká republika –
Svobodný stát Bavorsko Cíl EÚS 2014-2020 finanční podporu z Evropské unie na projekt „Naučná
stezka Lučina – skanzen odhalené minulosti“ (byl realizován v letech 2017 – 2020), jehož cílem bylo
trvalé zajištění pozůstatků bývalého sídla Lučina spolu se zřízením naučné stezky pro udržitelné
zpřístupnění místa symbolizujícího společnou historii. Došlo tak k zachování jedinečného českoněmeckého místa setkávání. V rámci projektu se uskutečnila i aktivní setkání českých a německých
skupin.
Dalším úspěšným projektem z programu přeshraniční spolupráce Česká republika – Svobodný stát
Bavorsko Cíl EÚS 2014-2020 finanční podporu z Evropské unie byl projekt „Revitalizace krajinných
dominant v Akčním spolku Čerchov plus / Naturpark Oberer Bayerischer Wald a CHKO Český les“,
v rámci kterého došlo k revitalizaci zříceniny Starý Herštejn na české straně a vybraných bavorských
krajinných dominant na straně německé.

Svazek Domažlicko je zakládajícím členem Destinační společnosti Český les, z. s., která sdružuje fyzické
a právnické osoby, které mají zájem podporovat a koordinovat rozvoj cestovního ruchu v geografické
oblasti Českého lesa a přilehlého území včetně Hornofalckého lesa. Cílem spolku je plánovat a řídit
marketingové aktivity, propojovat nabídku oblastní destinace s její poptávkou. Mezi hlavní činnosti
spolku patří zejména:
•
•
•
•
•
•

vytvořit podmínky pro trvale udržitelný a konkurenceschopný rozvoj cestovního ruchu
v Českém lese
posílit image regionu jako atraktivní turistické destinace ve spolupráci s veřejným a
soukromým sektorem
zajištěné jednotného komplexního turistického servisu pro návštěvníky Českého lesa a
Domažlicka
přeshraniční spolupráce při jednotné oboustranné prezentaci pohraničního česko-bavorského
území
usilovat o kvalitní rozvoj služeb cestovního ruchu v souladu s principy trvale udržitelného
rozvoje a konkurenceschopnosti
iniciace nových produktů cestovního ruchu, tvorba webových prezentací a jejich aktualizace,
spolupráce na marketingových aktivitách regionu (příprava materiálů, prezentace, veletrhy,
workshopy apod.)

Zdroj: domazlice.eu, www.ceskyles.eu

Ve sledovaném území jsou následující turistická informační centra:
•
•
•
•
•
•

Informační centrum Bělá nad Radbuzou
Městské informační centrum Domažlice
Informační centrum Holýšov
Regionální informační centrum Horšovský Týn
Turistické informační centrum Klenčí pod Čerchovem
Městské kulturní a informační středisko Poběžovice
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3. Technická infrastruktura
3.1 Dopravní a technická infrastruktura
3.1.1 Doprava
Dopravní infrastruktura Domažlicka je podmíněna především geomorfologickou členitostí území.
Hlavním železničním dopravním uzlem jsou Domažlice, menším pak Staňkov a Poběžovice. Silniční
dopravní uzly jsou v Domažlicích, Horšovském Týně, Staňkově, Draženově, Poběžovicích a Kolovči.
Silniční síť okresu Domažlice měřila k 1. 1. 2021 714,3 km, z toho silnice I. třídy tvořily 64,3 km, silnice
II. třídy 191 km a silnice III. třídy 458,9 km.
K významným silničním spojnicím mezinárodního významu patří silnice I. třídy č. 26 Ejpovice - Plzeň –
Horšovský Týn – Holýšov – Staňkov - Domažlice - Folmava – Furth im Wald. Další významnou
komunikací je silnice I. třídy č. 22 Vodňany – Strakonice – Klatovy – Domažlice - Draženov.
Největším nedostatkem je propojení silnic I/21 a I/22 mezi Draženovem (I/26) a Borem (D5), tedy
neexistující napojení okresu Domažlice na dálnici D5 směrem do Německa.
Z hlediska širších nadregionálních vazeb je pro území Domažlicka významná zejména blízká trasa
dálnice D5 Praha – Plzeň – Rozvadov – Nürnberg, která probíhá v severní poloze od sledovaného území.
Napojení Domažlicka na dálnici D5 Praha – Plzeň – Nürnberg zajišťuje silnice II/200 Horšovský Týn –
Bor u Tachova. Východně od Domažlicka probíhá mezinárodní silnice I/27 (E 53) Plzeň – Klatovy –
Železná Ruda – Deggendorf – München

Územím dále procházejí následující silnice II. třídy:
•
•
•
•
•
•
•
•

II/183 Domažlice – Koloveč - Přeštice – Rokycany
II/185 Staňkov – Koloveč – Klatovy
II/189 (SRN) – Lísková – Klenčí pod Čerchovem – Draženov
II/190 Česká Kubice – Všeruby – Nýrsko – Železná Ruda – Hartmanice
II/193 Domažlice – Horšovský Týn – Kladruby - Stříbro – Žlutice
II/195 Trhanov – Postřekov – Poběžovice – Hostouň – Stráž – Bor
II/196 Meclov – Poběžovice
II/197 (SRN) – Železná – Bělá nad Radbuzou – Meclov - Horšovský Týn.

Technický stav některých silnic II. a III. třídy a místních komunikací je neuspokojivý. Neúnosný je
zejména technický stav některých silnic III. třídy, který plně odpovídá nedostatku finančních prostředků
na jejich údržbu a obnovu. V současnosti jsou na nich prováděny pouze nejnutnější opravy.
Samostatnou kapitolu tvoří místní komunikace v zastavěných částech sídel, jenž po vícenásobných
výkopových pracích při pokládání či rekonstrukci inženýrských sítí prováděných v různých časových
etapách a za použití různorodého materiálu v mnoha lokalitách svých stavem zcela neodpovídají
technickým parametrům a bezpečnosti silničního provozu. Vzhledem k tomu, že ve většině obcí došlo
v posledních letech k výstavbě zařízení technické infrastruktury, patří rekonstrukce místních
komunikací a chodníků mezi prioritní akce.
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Pro mezinárodní přepravní vazby na hranici okresu Domažlice v současné době slouží silniční hraniční
přechody Folmava (Furth im Wald – silnice I/26), Lísková (Waldmünchen – silnice II/189), Železná
(Eslam – silnice II/197), železniční hraniční přechod Česká Kubice (Furth im Wald – trať č. 180) a
turistické přechody Pleš (Friedrichshäng), Rybník (Stadlern), Tři znaky (Drei Wappen) a Ovčí vrch
(Hochstrasse). Z hlediska mezinárodní kamionové dopravy je v současné době možné silniční hraniční
přechod Folmava (Furth im Wald) řadit k jednomu z nejzatíženějších přechodů na státní hranici mezi
ČR a SRN.

Železniční síť na území Svazku Domažlicko je poměrně řídká a představují následující traťové úseky,
jejichž provozovatelem a vlastníkem je Správa železnic, státní organizace.
Trať č. 180 Plzeň – Domažlice – Česká Kubice – Mnichov – tato trať dříve sloužila zejména pro nákladní
dopravu, v dnešní době je využívána i pro osobní dopravu pro mezinárodní rychlík Praha – Plzeň –
Regensburg - Mnichov
•
•
•

Trať č. 182 Staňkov – Poběžovice
Trať č. 184 Domažlice – Planá u Mariánských Lázní
Trať č. 185 Horažďovice předměstí – Klatovy – Domažlice

Cyklodoprava
V rámci zvyšování bezpečnosti dopravy a zlepšování stavu životního prostředí dochází stále více k
využívání cyklodopravy. V souvislosti s tím je pak nutné řešit rozšiřování cyklotras a cyklostezek na
území Svazku Domažlicko a vytvářet proto vhodné projekty.
Územím Svazku Domažlicko procházejí následující cyklotrasy:
•

•
•
•
•
•
•
•
•

Evropská dálková Stezka EuroVelo 13 Stezka železné opony – tato trasa měří skoro 10.000 km
a vede od Barentsova moře podél rusko-norské a rusko-finské hranice k Baltskému moři přes
Estonsko, Lotyšsko, Litvu, Polsko, Německo do Čech (zde vede z Trojmezí u Aše přes Český les
do Národního parku Šumava, pak na Moravu), dále přes Rakousko Maďarsko, Srbsko,
Makedonii, Řecko, Turecko a končí v Bulharsku na břehu Černého moře. Na území Svazku
Domažlicko prochází obcemi Bělá nad Radbuzou, Rybník, Nemanice a Českou Kubicí.
Dálkové evropská cyklotrasa CT 3 Praha – Plzeň – Holýšov – Staňkov – Osvračín – Blížejov –
Horšovský Týn – Luženičky – Domažlice – Babylon – Česká Kubice – Furth im Wald - Regensburg
Panevropská stezka - Cyklotrasa č. 37 Praha - Plzeň – Pňovany – Stříbro – Kladruby – Staré
Sedlo – Bělá nad Radbuzou – Železná – Německo – Francie (Paříž)
Cyklotrasa č. 36 Měděnec – Broumov – Halže – Tachov – Pleš – Rybník – Lučina – Nemanice –
Klenčí p. Čerchovem – Česká Kubice – Všeruby
Cyklotrasa č. 305 Koloveč – Chocomyšl – Klatovy – Mochtín – Hrádek – Sušice
Cyklotrasa č. 2014 Domažlice – Nová Pasečnice - Česká Kubice – Furth im Wald – Všeruby –
Kout na Šumavě – Domažlice
Cyklotrasa č. 2012 Česká Kubice – Spálenec – Maxov – Všeruby
Cyklotrasa č. 2141 Domažlice – Horšovský Rýn – Meclov – Otov – Vlkanov – Šitboř – Mnichov
– Rybník – Švarcava
Cyklotrasa č. 2185 Domažlice – Staňkov – Krchleby – Buková – Hráz – Soběkury – Přeštice
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•
•
•
•
•

Cyklotrasa č. 2280 Bělá nad Radbuzou – Ostrov – Závist – Nemanice
Cyklotrasa č. 2281 Bělá nad Radbuzou – Hostouň – Mutěnín – Drahonín – Mnichov – Pivoň –
Stará Huť – Nemanice
Cyklotrasa č. 2282 Hvožďany – Načetín – Ostrov – Rybník
Cyklotrasa č. 2283 Vranov – Díly – Klenčí pod Čerchovem
Cyklotrasa č. 2287 Lísková – Nemanice – Capartice – Výhledy – Klenčí pod Čerchovem – Ždánov
– Luženice

Zdroj: http://www.plzenskykraj-kct.cz/cyklotrasy/cyklotrasy.htm

3.1.2 Technická infrastruktura
VODNÍ HOSPODÁŘSTVÍ
Území okresu je hydrogeologicky na podzemní vodu chudší, významnější zdroje jsou zejména v
kvartérních pokryvech povodí Radbuzy – studny u Horšovského Týna, Holýšova aj. Povrchové zdroje
jsou díky malým povodím velmi omezené. Z hlediska vodních zdrojů je nejvýznamnější hydrologická síť
vodních toků, zejména řeky Radbuzy a jejich pravostranných přítoků (Zubřina, Trhanovský – Černý
potok).
V současnosti je veřejný vodovod vybudován v 75,5 % obcí na území Svazku obcí Domažlicko. Většina
vody do těchto vodovodů je dodávána z přehradní nádrže Nýrsko na Úhlavě skupinovým vodovodem
Nýrsko – Domažlice – Holýšov. SV zásobuje 13 obcí a místní části (počet zásobených obyvatel 27 700).
Zdrojem vody jsou vlastní vrty a voda převzatá z ÚV Milence. Celkový objem vodojemů je 720 m3.
Provozovatelem SV jsou Chodské vodárny a kanalizace a.s. V PRVKPK je plánováno připojení obcí a
okolí. Většina obcí okresu Domažlice je v oblasti předpokládaného velkého rizika sucha a s vysokým
deficitem srážek. Dle dokumentu „Technickoekonomická studie propojení významných skupinových
vodovodů v Plzeňském kraji“ z roku 2020 patří mezi obce doporučené k připojení na SV Nýrsko –
Domažlice – Holýšov také Postřekov, Osvračín, Draženov, Luženičky, Poběžovice, Stráž, Díly a Koloveč.
Veřejné vodovody v okrese provozují zejména tyto dvě organizace: Chodské vodárny a kanalizace a
Praves s.r.o.
V území svazku je 49 obcí (92,5 %) napojeno na kanalizaci.
Kanalizační systémy ukončené čistírnou odpadních vod (ČOV) jsou vybudovány v necelých 50 % obcí.
Vedle měst jsou čistírnami vybaveny i některé větší obce. Kanalizace jsou u nových lokalit navrhovány
vesměs splaškové, všude je nutno rozšířit stokové sítě. Čistírny odpadních vod jsou prioritní u měst na
Radbuze a v povodí Zubřiny.
Optimální řešení vodního hospodářství obcí na území Svazku obcí Domažlicko je zpracováno v rámci
Plánu rozvoje vodovodů a kanalizací Plzeňského kraje.
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ZÁSOBOVÁNÍ ELEKTRICKOU ENERGIÍ
Pro zásobování elektřinou má rozhodující význam distribuční soustava 110 kV a. s. Západočeská
energetika se sídlem v Plzni. Tato soustava má transformační uzly v Domažlicích (110/22 kV), v
Holýšově (110/6 kV) a ve Kdyni (110/22 kV). Distribuční uzly soustavy 110 kV jsou napájeny
prostřednictvím nadřazené transformace (400)/220/110 kV v Přešticích. Z propojení 110 kV Přeštice –
Stříbro je napojen uzel 110/6 kV v Holýšově. Pokud by se naplnil předpoklad, že ve struktuře energií
pro výrobu tepla by elektřina jako primární zdroj stagnovala (případně by dokonce její spotřeba mírně
klesala), pak by zřejmě nebyl ani vyvíjen tlak na rozšiřování zařízení na úrovni VVN. Největší slabiny při
rozvoji obecní elektrizace vykazují systémy nízkého napětí.
Distribuční sítě nízkého napětí byly původně navrhovány pro osvětlování a pro elektrické pohony v
zemědělských usedlostech. S využíváním elektrické energie pro vaření, vytápění a přípravu teplé
užitkové vody se ve větší míře ještě neuvažovalo, proto kapacita velké části těchto sítí umožňuje větší
dodávky jen v omezené míře. Rekonstrukce distribučních sítí tak, aby vyhovovaly potřebám
elektrického vytápění a ohřevu teplé užitkové vody znamená nejen posílení stávajících průřezů vodičů,
ale i změnu vrchních vedení na kabelová a vybudování dalších trafostanic.

ZÁSOBOVÁNÍ PLYNEM A TEPLEM
Současná plynofikace Domažlicka je založena na dodávce zemního plynu z regionálních vysokotlakých
plynovodů, které jsou majetkem Západočeské plynárenské, a.s. se sídlem v Plzni. Území okresu
zásobuje vysokotlaký plynovod vedený v trase Stod – Holýšov – Staňkov s pokračováním do Klatov.
Na území svazku je plynofikováno 31 obcí (58,5 %).

VYUŽITÍ ALTERNATIVNÍCH ZDROJŮ ENERGIE
Pro území okresu Domažlice je typické, že všechny důležité energie je třeba dopravovat
prostřednictvím regionálních či nadregionálních systémů.
Dle Energetického regulačního úřadu je v okrese Domažlice vydáno 44 licencí pro výrobu elektřiny,
z toho 31 z nich se týká území Svazku Domažlicko.
Snadno dostupný a významný potenciální zdroj energie v území tvoří biomasa, zejména dřevní hmota
(palivové dříví, dřevní odpad z větví – štěpky, piliny, kůra), případně pěstované zemědělské plodiny pro
energetické účely (rychlerostoucí s velkou výhřevností), či rostlinné zbytky z pěstování obilovin a řepky
(sláma). Dle ERÚ je na území svazku vydáno 5 licencí pro výrobu elektřiny z bioplynových stanic.
Využití větrné energie je možné v oblastech s celoročním průměrem rychlosti větru vyšší než 4 m/s,
tedy v územích nad 700 m n.m. Využití větrných elektráren je tedy lokálně velmi omezené, s možným
využitím pro zásobování jednoho nebo několika objektů se záložním připojením na síť. Dle ERÚ na
území svazku není vydána žádná licence na výrobu elektřiny prostřednictvím větrné elektrárny.
Využití vodní energie v území není vhodné pro rozsáhlejší využití energie z vody. Dle ERÚ je na území
svazku pouze jedna malá vodní elektrárna, a to MVE Pičmanův mlýn v Holýšově na řece Radbuze.
Co se týče solární energie, tak se na území svazku vyskytuje několik fotovoltaických elektráren,
zejména na střechách provozoven některých podniků. na zemědělských plochách, zejména podél
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hlavní silnice Plzeň – Domažlice – např. u Holýšova a Meclova. Na území svazku je pak dle ERÚ vydáno
26 platných licencí pro výrobu elektřiny prostřednictvím fotovoltaiky.

TELEKOMUNIKACE
Ve sledovaném území jsou umístěny dva vysílače (Domažlice – Vraní vrch a Nemanice – Vranovský
vrch). Část sledovaného území pokrývá signálem též vysílač Koráb ve Kdyni.
Pokrytí území mobilními telefony O2, T – mobile a Vodafone je na dobré úrovni. Problémy se signálem
jsou v příhraniční oblasti. Dobré je i širokopásmové (vysokorychlostní) připojení k internetu.

ODPADOVÉ HOSPODÁŘSTVÍ
Produkce tuhých komunálních odpadů (TKO) je koncentrovaná do hlavních středisek osídlení řešeného
území (Domažlice, Holýšov, Horšovský Týn). Všechny obce Svazku Domažlicko jsou zároveň členy
dobrovolného svazku obcí s názvem Účelové sdružení obcí pro odpadové hospodářství „LAZCE“, který
byl ustaven v roce 1992 z iniciativy představitelů měst Horšovský Týn, Domažlice a několika dalších
obcí. Toto sdružení se v roce 1993 rozhodlo postavit skládku TKO, která byla uvedena do provozu v roce
1994. Kromě skládkování TKO Sdružení obcí obstarává pro členské obce sběr a svoz objemného i
nebezpečného odpadu a sběr vyřazených elektrických a elektronických zařízení, a také značnou část
stále rozsáhlejší administrativy a poradenské činnosti v odpadovém hospodářství obcí. (Zdroj:
www.dsolazce.cz)
Na území svazku jsou provozovány sběrné dvory v Bělé nad Radbuzou, v Domažlicích, v Holýšově,
v Horšovském Týně, v Klenčí pod Čerchovem, v Poběžovicích a ve Staňkově. V ostatních sídlech je sběr
nebezpečných složek TKO prováděn mobilním svozem. V roce 2021 by měl být dokončen nový sběrný
dvůr v Blížejově, který kromě místních obyvatel budou moci využívat i obyvatelé Osvračína, Milavčí,
Hradiště a Kanic.
Nejvýznamnější skládkou okresu Domažlice, a zároveň jedinou skládkou na území svazku, je skládka
Lazce u Horšovského Týna, kterou provozuje společnost LAZCE-GIS, spol. s r.o. Skládka je využívána k
ukládání odpadu z cca 70 obcí okresu Domažlice. Kromě skládkování odpadu funguje skládkový areál i
jako sběrný dvůr a dočasné shromaždiště některých druhů nebezpečných odpadů a místo pro zpětný
odběr vyřazeného elektrozařízení pro obce celého okresu Domažlice.
Druhým zařízením sloužícím k ukládání komunálního odpadu z obcí okresu Domažlice je skládka Libkov
provozovaná městem Kdyně, která je však mimo území svazku. Je zde ukládán především komunální
odpad z okolních obcí a doplňkově také některé odpady ostatní.
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4. Veřejné služby
4.1 Školství
V provozu na území svazku jsou jak mateřské školy, základní školy, gymnázium, střední odborné
učiliště, střední odborné školy, vyšší odborná škola a základní umělecké školy – viz. následující tabulka.
Druh školy
Mateřské školy
Základní školy, vč. praktické
Gymnázia
Střední odborná učiliště
Střední odborné školy
Vyšší odborné školy
Základní umělecké školy

Počet škol
28
20
2
1
2
1
4

Tab. č. 5 – školy na území svazku (Zdroj: Školský rejstřík – MŠMT)
Z výše uvedené tabulky vyplývá, že mateřských a základních škol je dostatek. Za pozornost proto stojí
střední školy, které jsou důležité pro budoucí profese.
Střední školy v rámci území svazku pokrývají pouze male procento žáků z ročníku ukončujícího základní
vzdělání. Část středoškoláků dojíždí na studia především technických oborů do Plzně a do Klatov. Proto
by se měla nabídka studijních oborů více zaměřit na potřeby trhu práce.

Veřejné a soukromé střední školy na území Svazku Domažlicka:
•

Gymnázium J. Š. Baara
Domažlice, Pivovarská 323

•

Soukromá střední odborná škola a Gymnázium Bean s.r.o.
Staňkov, Trnkova 125

•

Střední odborné učiliště, Domažlice
Domažlice, Prokopa Velikého 640

•

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

•

Vyšší odborná škola, Obchodní akademie a Střední zdravotnická škola
Domažlice, Erbenova 184

•

Základní škola a Odborná škola, Horšovský Týn
Horšovský Týn, Nádražní 89
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Dále je na území svazku provozován:
•

Výchovný ústav, dětský domov se školou, základní škola, střední škola a školní jídelna, Hostouň
Hostouň, Chodské náměstí 131

4.2 Zdravotnictví a sociální péče
4.2.1 Zdravotnictví
Jediná nemocnice v okrese je v Domažlicích. Domažlická nemocnice zahájila svůj provoz 1. ledna 2006.
Je jedinou lůžkovou kapacitou okresu s 200 lůžky (135 standardních, 10 intenzivních, 50 následné péče
a 5 sociálních). Ročně hospitalizuje přes 6 000 pacientů. Má zhruba 357 zaměstnanců – z toho 41 lékařů
a 201 nelékařských pracovníků, převážně sester. Kromě chirurgie, vnitřního lékařství, pediatrie a
gynekologie vč. porodnictví poskytuje také intenzivní péči (ARO, JIP), následnou péči včetně
ošetřovatelských lůžek a též léčebnou rehabilitaci. Nemocnice slouží hlavně obyvatelům okresu
Domažlice a přilehlých částí okresů Tachov a Klatovy. Ve spádové oblasti žije 60 000 obyvatel.
Zdravotnické ambulantní služby jsou zajišťovány v Domažlicích a Horšovském Týně. Zdravotnická
střediska s pravidelným provozem fungují v Holýšově, Hostouni, Klenčí pod Čerchovem a Poběžovicích.
V ostatních sídlech jsou maximálně občasné ordinace praktických lékařů pro děti a dorost, praktických
lékařů pro dospělé, stomatologů a gynekologů. V Domažlicích, Holýšově, Horšovském Týně,
Poběžovicích a Staňkově je pak dostupná i rehabilitace.

4.2.2 Sociální péče
Domy s pečovatelskou službou jsou v provozu v Bělé nad Radbuzou, Hostouni, Holýšově, Klenčí pod
Čerchovem, Poběžovicích, Domažlicích a také v Horšovském Týně. Nejčastějšími službami, které
pečovatelská služba zajišťuje, jsou: dovoz obědů, nákupů, různé pochůzky, doprovod na vyšetření k
lékaři, úklid v bytech klientů, praní prádla a další činnosti

Na území svazku jsou dostupná tato zařízení a služby:
•

•

Městské centrum sociálně rehabilitačních služeb – domov pro seniory, Domažlice, p.o.,
poskytuje několik služeb a svoji činnost provádí v pěti objektech.
- Pečovatelská služba je poskytována ve 2 objektech s kapacitou bydlení 66 klientů a občanům
města Domažlice v jejich domácnosti
- Domov pro seniory Domažlice s celkovou kapacitou 60 uživatelů
- Odlehčovací služba – pobytové odlehčovací služby poskytuje občanům se zdravotním
postižením a seniorům, jejichž situace vyžaduje pomoc jiné osoby, o které jinak pečuje osoba
blízká v domácnosti (kapacita 10 lůžek)
- Denní stacionář
- Domov se zvláštním režimem v Černovicích, který je určen osobám se stařeckou,
Alzheimerovou demencí a ostatními typy demencí, s kapacitou 32 osob.
Centrum sociálních služeb Domažlice provozuje domov pro seniory s celkovou kapacitou 133
klientů.
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•

•
•
•

•
•
•
•
•
•

•

•

•

•

Dále se na území svazku nachází domovy pro osoby se zdravotním postižením, které spadají
pod Centrum sociálních služeb Stod, p. o. – jde o Domov Terasy 1, Terasy 2, Terasy 3 a Domov
PMV 3 v Holýšově, Domov Rašínova Staňkov a Chráněné bydlení Liduška Staňkov.
Domácí péče Domažlice s.r.o. – nabízí zdravotní péči, domácí hospicovou péči, pečovatelskou
službu a půjčovnu pomůcek.
Dům s pečovatelskou službou v Bělé nad Radbuzou s kapacitou 16 bytů + terénní pečovatelská
služba s kapacitou 80 klientů za den
Dům s pečovatelskou službou Poběžovice s kapacitou 9 bytů pro seniory + terénní
pečovatelská služba v obcích Poběžovice, Šitboři, Sedleci, Záměliči, Ohnišťovicích, Mutěníně a
Otově s měsíční kapacitou 55 klientů.
Dům s pečovatelskou službou Holýšov s kapacitou 15 bytů pro seniory + terénní pečovatelská
služba na území města Holýšova, Dolní Kamenice, Kvíčovic a Štichova.
Pečovatelská služby Města Hostouň – nabízí terénní pečovatelskou službu s denní kapacitou
24 klientů.
Pečovatelská služba Staňkov – nabízí terénní pečovatelskou službu pro obyvatele Staňkova a
okolí.
Pečovatelská služba městyse Koloveč – nabízí terénní pečovatelskou službu v obcích Koloveč,
Srbice, Kanice, Únějovice, Kaničky, Hlohovčice a Všepadly.
Pečovatelská služba Horšovský Týn – nabízí terénní pečovatelskou službu ve správním obvodu
Města Horšovský Týn.
Azylový dům Domažlice (Diecézní charita Plzeň) s kapacitou 29 lůžek – poskytuje ubytování na
přechodnou dobu, během které jsou klienti motivování k aktivnímu řešení jejich nepříznivé
sociální situace.
Domov pro matky s dětmi v tísni Havlovice (Diecézní charita Plzeň) s kapacitou 7 pokojů –
poskytuje pomoc matkám s dětmi a těhotným ženám, které z jakéhokoli důvodu ztratily
bydlení. Cílem domova je nabídka azylového ubytování, psychické podpory, pomoc v péči o
dítě, pomoc při vedení domácnosti a finančním hospodaření.
Domov svatého Vavřince Meclov (Diecézní charita Plzeň) s kapacitou 15 lůžek – dlouhodobě
poskytuje pobytové služby lidem s psychickým handicapem, pomáhá jim obnovit nebo získat
sociální schopnosti a dovednosti, které v důsledku nemoci ztratili a připravit je k začlenění do
běžné společnosti.
MCT CZ středisko rané péče Nový Spálenec – Česká Kubice – cílovou skupinou jsou děti raného
věku do 7 let ohrožené vyloučením z důvodu zdravotního poškození/tělesné vady, mentální
disfunkce, DMO, hyperaktivitou či z důvodu ohroženého vývoje dítěte z důvodu sociálních
problémů rodiny. Maximální kapacita je 30 klientů.
Centrum pro zdravotně postižené Plzeňského kraje - pobočka Domažlice. Poskytuje informace,
podporu a pomoc při řešení nepříznivé životní situace seniorů a osob se zdravotním
postižením. Dále jednou v měsíci poskytuje právní poradenství zdarma. Nabízí i možnost
vyzkoušení či zapůjčení kompenzačních a rehabilitačních pomůcek.

Zdroj: Registr poskytovatelů služeb (mpsv.cz) + stránky jednotlivých poskytovatelů

Dále jsou na území svazku dva dětské domovy – v Nové Vsi u Horšovského Týna s kapacitou 36 dětí a
ve Staňkově s kapacitou 38 dětí – které poskytují náhradní výchovnou péči dětem ve věku od 3 do 18
let (případně zletilým nejdéle do věku 26 let připravujícím se na budoucí povolání).
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Dětský domov ve Staňkově má odloučené pracoviště Robinson v Klenčí pod Čerchovem – jde o zařízení
pro děti vyžadující okamžitou pomoc (děti, které jsou bez jakékoli péče, bez péče přiměřené věku
apod.), které jsou v tomto zařízení pouze po dobu nezbytně nutnou – než se po vyřešení situace mohou
vrátit domů nebo než je pro ně nalezeno jiné vhodné řešení.

4.3 Kultura a kulturní památky
Jedním z největších problémů v této oblasti je léta trvající podfinancování v souvislosti se stavem
kulturních památek a nevyhovující technické prostředí např. starších kulturních domů v menších
sídlech. Na venkově jsou tyto objekty většinou místem setkávání obyvatel v rámci různých
společenských akcí. Dalším problémem je zvyšující se pasivita občanů k dění v jednotlivých obcích.
Základní služby společenského i komerčního charakteru jsou zabezpečovány na úrovni odpovídající
současné hladině potřeb jejich uživatelů a reálných možností provozovatelů.
V nedávné době byla v Domažlicích zrekonstruována historická budova sladovny z konce 19. století, ve
které se nově nachází galerie Hvozd s prosklenými lávkami, komunitní centrum, klub, knihovna se
vzdělávacím centrem a Městský pivovar Domažlice s pivnicí a restaurací. Tato stavba Kulturní centrum
– Pivovar Domažlice získala titul Stavba roku Plzeňského kraje 2020 v kategorii Rekonstrukce budov.
Mezi nejnavštěvovanější turistické cíle na území svazku patří Státní hrad a zámek Horšovský Týn,
Muzeum Chodska v Domažlicích, Chodský hrad v Domažlicích, Muzeum techniky a řemesel Koloveč a
Dům přírody Českého lesa v Klenčí pod Čerchovem.
Ve sledovaném území je několik památkových rezervací – v Domažlicích a Horšovském Týně:
•
•
•
•
•

•

•

Ochranné pásmo městské památkové rezervace Domažlice
Ochranné pásmo městské památkové rezervace Horšovský Týn
Městský dům – Domažlice, Kostelní 102 – renesanční dům s klasicistními úpravami
Městský dům – Domažlice, náměstí Míru 70 – renesanční měšťanský dům
Park Příhodův – Domažlice – významná památka historické zahradní architektury podle
projektu trhanovského rodáka Františka Thomayera. Současně památka na významného
domažlického rodáka – děkana A. Příhodu.
Domažlice – historické jádro s dochovanými pozdně gotickými a renesančními domy
s podloubím. Převážná část průčelí objektů pochází z klasicismu. Z opevnění zachována raně
gotická brána a části hradeb.
Městská památková rezervace Horšovský Týn – aktuálně zahrnuje 62 chráněných prvků, mezi
které patří zámek Horšovský Týn, socha sv. Jana Nepomuckého a pamětní kříž, soubor dvou
kašen a studny, měšťanské domy apod.

Na území svazku jsou i následující památkové zóny:
•
•

Kanice – vesnická památková zóna se zachovanou celou řadou roubených a zděných usedlostí
z počátku 19. století
Trhanov – ulicovitá obec s dochovanou řadou tradičních stavení vzniklých na sklonku 18. století
a v průběhu 19. století
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•
•

•

Klenčí pod Čerchovem – vesnická památková zóna s dochovanými klasicistními domy, které
byly výrazněji upravovány na sklonku 19. století a novodobě.
Poběžovice – vzácný příklad pozdně gotického opevněného městečka s cenným zámeckým
areálem a celou řadou zajímavých měšťanských domů z období baroka až 1. poloviny 20.
století.
Část území svazku – obec Koloveč – spadá pod památkovou zónu Chudenicko - krajinářsky,
přírodovědecky i historicky cenné území s významným podílem přírodních a civilizačních prvků
a vyhlídkovými místy. Mnohotvárná a malebná krajina obsahující řadu cenných kulturních
památek, sídel a přírodních památek.

Dále jsou na území svazku vesnické památkové zóny:
•
•
•
•

Kanice
Klenčí pod Čerchovem
Stráž
Trhanov

Sport
Velkým lákadlem v území je aquacentrum Domažlice – jde o moderní aquacentrum o rozloze 1.200 m2
disponuje bazénem o délce 25 metrů s 6 plaveckými drahami, wellness bazénem s vyhřívaným
tobogánem a odděleným relaxačním bazénem se dvěma vířivkami a masážními tryskami, dětským
bazénem, finskou saunou, parní saunou, multisálem, bazénem se slanou vodou, kuželnou a
bowlingem, fitness sálem a sportovními masážemi. Významným sportovním centrem je zimní stadion
v Domažlicích, ve většině obcí jsou fotbalová a víceúčelová hřiště se zázemím různé technické úrovně.
Na Čerchově jsou běžecké a lyžařské trasy. Postupně se rozšiřuje síť cyklistických tras a cyklostezek,
z nichž nejdůležitější je trasa ČT 3 Praha –Regensburg.
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5. Životní prostředí
Na území svazku Domažlicko se nachází chráněná krajinná oblast CHKO Český les, přírodní parky (Český
les – Domažlice, Zelenov a Sedmihoří), dále pak 9 přírodních rezervací, 10 přírodních památek a 1
národní přírodní rezervace NPR Čerchovské hvozdy.
Zdroj: mapy.plzeňsky-kraj.cz
Nejvýznamnějším přírodním fenoménem Svazku Domažlicko je převážně zalesněné hraniční pohoří
Český les, které je vedle Šumavy součástí tzv. „Zelené střechy Evropy“. Nejcennější přírodní prostředí
v zájmovém území tvoří Čerchovský a Haltravský hřbet Českého lesa, Branžovský hvozd, Sedmihoří,
Všerubské mezihoří a Haltravské Podčeskolesí.
V území je lokálně zachovalá polopřirozená skladba rozsáhlých lesních porostů a několik stanovišť
vzácných rostlinných či živočišných druhů, které jsou chráněny v maloplošných zvláště chráněných
územích přírody. Nejvýznamnějším zvláště chráněným územím přírody je Národní přírodní rezervace
Čerchovské hvozdy, která je současně i nadregionálním biocentrem ÚSES.
Území Svazku Domažlicko je ekologicky stabilní, neboť má relativně značný podíl přírodě blízkých,
polopřirozených ekosystémů. Smyslem územního systému ekologické stability (ÚSES) je zachovat
biodiverzitu přírodních ekosystémů a stabilizačně působit na antropicky narušenou krajinu. Výhledově
je potřebné, aby zemědělské činnosti plnily i potřeby péče o krajinu.
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6. Přeshraniční spolupráce – partnerství
Díky své poloze mají obce na území svazku vynikající předpoklady k navázání spolupráce s obcemi na
německé straně hranice, která již mnoho let úspěšně funguje.
V roce 2003 byl založen "Přeshraniční Akční spolek Čerchov", který původně sdružoval 6 bavorských a
14 českých obcí kolem Čerchova/Schwarzkopf. Na bavorské straně to bylo území původního zemského
okresu Waldmünchen (Altlandkreis Waldmünchen) s městy Waldmünchen a Rötz, a dále pak s obcemi
Schönthal, Treffelstein, Tiefenbach a Gleißenberg; na české straně patřilo k Akčnímu spolku 14 obcí
mikroregionu Chodská liga: Klenčí pod Čerchovem, Chodov, Trhanov, Pec pod Čerchovem, Luženičky,
Újezd, Česká Kubice, Díly, Nemanice, Ždánov, Pařezov, Otov, Vlkanov a Nový Kramolín. Hlavním
vodítkem česko-německé spolupráce byla a je stále společná myšlenka postupného, koncepčního
rozvoje společného příhraničního prostoru. Období let 2011 až 2014 bylo využito k rozšíření
spolupracujícího území. Tento spolek byl 2. května 2014 transformován na „Akční spolek
Čerchov plus“, kdy na české straně místo Chodské ligy stal partnerem Svazek obcí Domažlicko a na
bavorské straně přistoupilo město Furth im Wald. Potenciální spolupracující území se tak zvětšilo z cca
21.000 obyvatel na více než 70.000.
Akční spolek Čerchov plus využívá pro rozvoj území Domažlicka především prostředky Evropské unie z
programu Evropské územní spolupráce. Dlouhodobým a finančně nejnáročnějším projektem, který je
v počáteční fázi, je vybudování turistické infrastruktury v okolí nejvyšší hory Českého lesa na katastrech
obcí Česká Kubice, Babylon, Pec, Chodov u Domažlic, Klenčí pod Čerchovem, Postřekov a Nemanice.
Podle dokončené případové studie nazvané Malinová hora – Čerchov – Sádek překročí celkové náklady
400 mil. korun.
V rámci turistického sdružení "Waldmünchner Urlaubsland e.V." úzce spolupracují bavorské obce
Akčního spolku s českou stranou.
Od roku 2008 zpracovávají a propagují turistická a informační centra v Klenčí a Waldmünchenu
společné projekty. Od roku 2009 se region společně prezentuje na veletrzích cestovního ruchu. V
uplynulém dotačním období tato spolupráce probíhala na základě přeshraničního strategického
konceptu „Struktura územního plánování 2014“, který byl taktéž zpracován společně. Mnoho z
projektů navrhovaných v tomto konceptu bylo realizováno v letech 2016 až 2020 (např. EÚS č.
106/168/178). Tato spolupráce se osvědčila. Cílem je efektivně pokračovat v dobře probíhající
přeshraniční spolupráci i ve stávajícím plánovacím období EU. Podle vyjádření českých i bavorských
starostů je žádoucí se zaměřit na vzájemné propojení v oblasti organizace a informací, zejména na
úrovni místních samospráv a partnerství mezi obcemi. Stále trvající překážkou intenzivnější
komunikace a neformální spolupráce obcí je jazyková bariéra. Dalším společným tématem je
udržitelný cestovní ruch. Jeho předpokladem je navázání úzké spolupráce mezi Destinační společností
Český les a destinačním managementem Bayerischer Wald ganz oben. Stejně významným bodem je i
propagace významných kulturních akcí nejen prostřednictvím centra BBKULT.Net. V neposlední řadě
je i oblast vzdělávání, zvyšování kvalifikace a úrovně sociálních služeb, která ovšem přesahuje možnosti
samotných obcí.

Jednotlivé obce svazku, spolky i dalších organizace mají své partnery na německé straně. Zde uvádíme
jejich výčet:
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Bělá nad Radbuzou
Babylon
Díly
Domažlice
Holýšov
Horšovský Týn
Hostouň
Klenčí pod Čerchovem
Poběžovice
Postřekov
Rybník
Trhanov

Eslarn
Treffelstein

Rötz
Furth im Wald
Kümmersbruck
Nabburg
Waldthurn
Waldmünchen
Schönsee
Ascha
Stadlern
Gleißenberg

Neformální partnerství jsou uzavřena mezi řadou spolků a dalších organizací např. mezi hasiči nebo
školami v Kolovči a Schönthalu a dalšími
Česká Kubice – Furth
Chodov – Hocha
Křenovy – Norinberk
ZŠ Koloveč – škola Schönthal
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7. SWOT analýza
Silné stránky
• Zvyšující se počet obyvatel.
• Čisté ovzduší.
• Významná silnice I/26 Plzeň–Folmava, která
napojuje území na exportně významné
Bavorsko.
• Atraktivními plochy pro výstavbu v dříve
vysídleném příhraničí.
• Stálé živé lidové zvyky a obyčeje
• Vysoká lesnatost území.
• Velký přírodní, historický a kulturní potenciál
• Rostoucí trend venkovského cestovního ruchu
• Existence CHKO Český les.
• Destinace Český les
• Dobrá spolupráce obcí v rámci DSO
• Dobrá přeshraniční spolupráce
• Kulturní památky nadregionálního významu
Příležitosti
• Podpora činnosti zájmových spolků k oživení
dění v obci.
• Participace veřejné, soukromé a neziskové sféry
• Rozvoj turistiky šetrné k přírodě a další
infrastruktury cestovního ruchu.
• Vznik lokálních destinací cestovního ruchu
• Budování technické a dopravní infrastruktury.
• Zavádění vysokorychlostního internetu a SMART
Village.
• Celoživotní a neformální vzdělávání.
• Využití a regenerace brownfields.
• Rozšíření a zkvalitnění veřejných služeb.
• Posílení funkčnosti IZS.
• Revitalizace kulturních památek
• Využití přeshraniční spolupráce při rozvoji území
na obou stranách hranice

Slabé stránky
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Vysoká sídelní rozdrobenost území.
Podprůměrná vzdělanost obyvatelstva.
Vysoký podíl vytápění na pevná paliva.
Nízká kapacita distribuční sítě nízkého napětí
Nedostatečná obslužnost obcí veřejnou dopravou.
Špatný až havarijní stav komunikací.
Nedostatečná síť sociálních a zdravotních služeb.
Špatný technický stav objektů školských zařízení.
Nedostatek volnočasových aktivit a zařízení.
Nedostatečná síť zařízení na BRO.
Málo rozvinuté ekonomické prostředí.
Špatný stav historických a kulturních objektů.
Nedostatečná kvalita infrastruktury cestovního
ruchu.
• Malá spolupráce mezi obcemi.
• Nízká úroveň prezentace Českého lesa jako
turistické destinace
Hrozby
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Omezení podpor z veřejných zdrojů.
Demografické stárnutí obyvatelstva.
Chátrání objektů občanské vybavenosti.
Nízká podpora budování veřejné infrastruktury
cestovního ruchu
Stagnace služeb a kvalitní nabídky ubytovacích i
stravovacích zařízení.
Růst počtu obyvatel ohrožených chudobou.
Digitální vyloučení a energetická chudoba.
Nedostatek finančních zdrojů na zachování
kulturního dědictví.
Odliv mladých a kvalifikovaných lidí mimo území.
Zánik kvalifikovaných řemeslných profesí.
Rušení spojů veřejné dopravy.
Zhoršení dostupnosti základních služeb a
infrastruktury občanské vybavenosti
Špatná komunikace veřejné sféry s podnikateli a
zemědělci v regionu
Pasivita občanů
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8. Analýza rozvojových potřeb a rozvojového potenciálu územní
působnosti
Rozvojová oblast A: „DOSTUPNÉ SLUŽBY“
Rozvojová potřeba A.1: „Zvýšení kvality života“
Občanská vybavenost, která je pro kvalitní a plnohodnotný život obyvatel zásadní, sice ve většině
případech existuje, avšak její kvalita již není vyhovující a pro moderní život obyvatel je nedostatečná.
Obce vyzdvihují potřebu rekonstruovat budovy obecních úřadů, které již občanům neposkytují
dostatečný komfort, a dále zlepšit často nedostatečné možnosti volnočasového a kulturního vyžití
občanů a zlepšit stav veřejných prostor moderní formou prostřednictvím modro-zelené infrastruktury,
jako jsou náměstí a návsi, včetně rekonstrukce veřejného osvětlení. Menší obce usilují i o investice do
zajištění bezpečnosti pro své občany, která je rovněž spojená se zvýšením informovanosti obyvatelstva
(např. formou SMART village). Organizace zaměřené na poskytování sociálních a zdravotnických služeb
potřebují především odpovídající vybavení zejm. pro terénní práci a v dnešní době rozvíjející se
telemedicínu. U dostupnosti bydlení jde jak o rekonstrukce stávajícího bytového fondu, tak o jeho
rozšíření novou výstavbou určenou především pro specifické skupiny obyvatel. Obce usilují o zasíťování
nových pozemků určených pro individuální bytovou výstavbu, rekonstrukci bytových domů a také o
výstavbu sociálního bydlení a bytů pro seniory. Další potřebou je rekonstrukce objektů mateřských,
základních škol a středních škol a také přidružených zařízení, jako jsou školní družiny, školní jídelny a
tělocvičny. Jde jak o rekonstrukce samotných budov, tak investice do rozvodů vody, topení, do
modernizace sociálních zařízení apod. Zřizovatelé také poukazují na nutnost modernizace učeben a
nákupu nového moderního vybavení pro vzdělávání žáků. Vyjadřují potřebu výstavby nových školních
hřišť, sportovišť, příp. revitalizace školních zahrad. Výše uvedené se týká také zájmového a
neformálního a celoživotního vzdělávání.
Uspokojení této potřeby by tak mělo přispět ke zvýšení spokojenosti občanů se životem v dané obci a
ke zvýšení jejich sounáležitosti s obcí. Může také eliminovat odliv zejména kvalifikovaných a mladých
obyvatel, a to především z venkova do měst a zahraničí, který lze často pozorovat.
Rozvojová oblast B: „INFRASTRUKTURA“
Rozvojová potřeba B.1: „“Dopravní infrastruktura
Spokojenost obyvatel je dána také fungující dopravní infrastrukturou. Dostupnost veřejných služeb a
zaměstnání by měla být základním předpokladem pro zajištění stabilizace obyvatelstva. Požadavky
stávajících a nově přistěhovaných obyvatel se zvyšují adekvátně ke zvyšování standardů ve městech.
Zvyšující se intenzita dopravy na komunikacích tomu nepřizpůsobených s ohledem na dojezdy za prací
i službami klade požadavky na zajištění veřejné dopravy, bezpečného nástupu a výstupu z hromadné
dopravy, provazby mezi různými typy dopravy, pohyb podél komunikací a jejich bezpečné překonávání.
Důležitým hlediskem je také bezpečná udržitelná doprava. Naplněním potřeby dojde k zajištění dobré
dopravní obslužnost obyvatel území a díky zlepšení dopravní dostupnosti také dojde ke zlepšení
infrastrukturních podmínek pro jeho hospodářský rozvoj.
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Rozvojová potřeba B.2: „Dovybudování a zkvalitnění technické infrastruktury“
Technická infrastruktura a její kvalita má důležitý vliv na obyvatele území a životní prostředí. U malých
obcí je nezbytné investovat do výstaveb čistíren odpadních vod (ČOV) a s tím souvisejících výstaveb
kanalizací. Některé stávající čistírny odpadních vod (ČOV) svým technickým řešením neumožňují
dosáhnout vyčištění odpadních vod na úroveň odpovídající současným legislativním požadavkům. V
novém programovacím období již budou muset větší obce řešit i intenzifikace stávajících ČOV a
rekonstrukce stávajících kanalizací, které jsou již z hlediska buď kapacitně, nebo technicky
nedostačující. Problematikou zůstává zajištění odkanalizování s následným čištěním místních částí
jednotlivých větších obcí z důvodu nepřiměřeně vysokých investičních nákladů na výstavbu malých
ČOV nebo čerpání odpadních vod na centrální ČOV. Možností je i podpora domovních čistíren. Co se
týče oblasti zásobování pitnou vodou mají obce většinou svůj vlastní zdroj pitné vody, který je někde
kapacitně nedostačující nebo jeho úprava na pitnou vodu je nákladná, či není vodovod zbudován
vůbec. Všeobecně lze konstatovat, že vodovodní síť v obcích je zastaralá a vykazuje časté poruchy,
které mají za následek velké úniky pitné vody. Jsou i příměstské části obcí, kde vůbec není veřejný
vodovod, a jednotlivé objekty jsou napojeny na vlastní zdroje, jako jsou studny nebo vrty. Tyto zdroje
v suchých obdobích vysychají a zásobení vodou se řeší jejím navážením. Je třeba podporovat vodovody,
přivaděče, ale také budování studní a úpravu vody. Zajištění dodávky pitné vody patří mezi základní
potřeby obyvatel. Podmínkou bezproblémového přístupu k informacím je snadná dostupnost
vysokorychlostního internetu v regionu a podpora mobility uživatelů internetu.
Zlepšení technické infrastruktury povede k zajištění kvalitního života na území DSO a k vytvoření
podmínek pro jeho hospodářský rozvoj, což dále úzce souvisí s ochranou životního prostředí. Rozvoj
digitálních technologií bude kompenzovat typické nedostatky řady venkovských území jako je větší
vzdálenost od metropolitních oblastí a regionálních center, vyšší dopravní náklady, nedostatečně
rozvinutý a málo pestrý trh práce, nízký stupeň koncentrace obyvatelstva a nedostatečnou poptávku.

Rozvojová oblast C: „PODNIKÁNÍ A ZAMĚSTNANOST“
Rozvojová potřeba C.1: „Rozvoj podnikání“
Region se rozvíjí především v oblastech zemědělství a lesnictví, stavebnictví, služeb a také v poslední
době v oblasti cestovního ruchu (ubytování, pohostinství, cestovní kanceláře apod.) Velké množství
kulturních, historických památek a přírodních atraktivit přináší možnost pro podnikání v širokém
spektru podnikatelských aktivit.
Podpora malých a středních podniků na moderní trendy, automatizaci, je v regionu stěžejní k udržení
fungující a stabilní ekonomiky a k zastavení odlivu obyvatelstva. Je zapotřebí tedy celkově zlepšit ve
spolupráci s obcemi podmínky pro podnikání, podpořit rozvoj infrastruktury pro podnikání i
technologického vybavení firem, zvýšit ekonomickou konkurenceschopnost firem i regionu, podpořit
lokální hospodářské prostředí tak, aby byl využit a rozvíjen přirozený potenciál území, aby byly využity
nové trendy a příležitosti, posílit zavádění inovací a rozvoj inovativního podnikání a posílit rozvoj
spolupráce.
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Rozvojová potřeba C.2: „Podpora zaměstnanosti“
I přesto, že se území DSO vyznačuje poměrně nízkou nezaměstnaností, místní aktéři i veřejnost
považují řešení nezaměstnanosti za prioritu, zvláště s ohledem na skupiny znevýhodněné na trhu
práce. Podpora podnikatelského prostředí tak musí probíhat i formou podpory zaměstnanosti a
vzdělanosti. Z analýzy vzešel především nedostatek kvalifikované pracovní síly a podprůměrná
vzdělanost obyvatelstva.
Naplnění potřeby povede k rozvoji lidského kapitálu a k podpoře a udržení podnikatelských subjektů,
čímž se zvýší příchod investic a zavádění nových technologií. Rovněž dojde k eliminaci ohrožení
obyvatel sociálním vyloučením. Úspěšné lokální firmy mají zpravidla omezené možnosti dalšího růstu,
a to v souvislosti s nízkou kvantitou i kvalitou lidských zdrojů a zpravidla při růstu odcházejí jinam.

Rozvojová potřeba C.3: „Rozvoj cestovního ruchu a zvýšení atraktivity regionu“
Silnou stránkou regionu je vysoký přírodní a kulturní kapitál regionu pro rozvoj cestovního ruchu –
zachovalá, ekologicky hodnotná a turisticky atraktivní příroda a kulturní krajina, množství lesů, řada
turistických atraktivit a kulturních památek, vhodné sekundární podmínky pro rozvoj cestovního ruchu
– tradice, kultura, výrazné prvky venkovské architektury, technické památky i lokální informační centra,
dobré podmínky pro aktivní turismus. Výhodou je také blízkost a dostupnost významných atraktivit
západních Čech (Zámek Horšovský Týn, Čerchov, Chodské slavnosti). Současně je potřeba rozvíjet
služby v cestovním ruchu tak, aby si region zachoval svou atraktivitu pro návštěvníky, rozvinout
destinační management cestovního ruchu a podpořit jeho jedinečnost. Zde významnou roli musí sehrát
nově založená Destinační společnost Český les, z. s., a v oblasti přeshraniční spolupráce a propagace
turismu Akční spolek Čerchov plus.

Rozvojová oblast D: „ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ“
Rozvojová potřeba D.1: „Zlepšování kvality životního prostředí a zvýšení biodiverzity“
Celý region je charakteristické poměrně vysokou kvalitou životního prostředí. I tak jsou ale některé
jeho složky v nevyhovujícím stavu.
Naplnění této rozvojové potřeby bude mít za následek zdravé, rekreačně atraktivní, biologicky
rozmanité a klimaticky stabilní životní prostředí venkova a celého území. Dojde tak ke zkvalitnění života
obyvatel a návštěvníků území.

Rozvojová potřeba D.2: „Zefektivnění odpadového hospodářství a odstranění ekologických rizik“
Odpady vznikají prakticky při veškeré lidské činnosti, a to jak v průmyslové či zemědělské výrobě, tak v
dopravě, ve službách, veřejné správě, v domácnostech. Ke snižování množství produkovaného odpadu
přispívá samotné předcházení vzniku odpadů, dále podpora zpětného odběru odpadů, opětovného
využití a recyklace surovin, využití bezodpadových technologií, separace a využití biologicky
rozložitelného odpadu. Nezbytným předpokladem pro efektivní nakládání s komunálním odpadem v
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obcích je zajištění funkčního systému odděleného sběru a svozu odpadů (mj. možnost využití systémů
door-to-door), včetně úprav a vybavení míst, kde je odpad ukládán, pořízení potřebné techniky apod.
Je třeba podporovat budování a modernizaci zařízení a systémů pro následné třídění a využití odpadů,
sběrných dvorů apod. Obce provozující čistírny odpadních vod musí také řešit nakládání s čistírenskými
kaly v návaznosti na aktuální legislativu. Důležitou podpůrnou aktivitou v oblasti nakládání s odpady je
osvěta široké veřejnosti, vedení obcí, firem, spolupráce se školami. V neposlední řadě je potřeba
pokračovat v odstraňování ekologických zátěží.

Rozvojová potřeba D.3: „Zvýšení energetických úspor a vyšší využívání obnovitelných zdrojů energie“
Z důvodu omezeného množství surovin potřebných k výrobě energií, negativním dopadům na životní
prostředí a také zvyšující se ceny energií, je nutno věnovat pozornost jak její výrobě, tak modernizaci
a efektivitě přenosu a snižování spotřeby. Mezi prioritní oblasti patří zlepšení tepelně-technických
vlastností budov a zvýšení účinnosti vytápěcích soustav. Dále je zapotřebí zaměřit se na ekologičtější a
klimaticky příznivější energetiku a plnit hlavní cíle: upřednostňovat energetickou účinnost, dosáhnout
vyššího podílu v oblasti energie z obnovitelných zdrojů. Je třeba urychlit inovace v oblasti čisté energie
a
renovování
budov.
Naplněním potřeby dojde k rozšíření a většímu využívání udržitelné energetiky. Dopad v příp. naplnění
uvedených potřeb napomůže transformaci energetiky, především zlepšení nakládání se zdroji. Úspora
energie v podnikatelském sektoru povede ke zvýšení konkurenceschopnosti prostřednictvím snížení
nákladů na energie.

Rozvojová potřeba D.4: „Zavedení komunitní a komunální energetiky“
Komunitní energetika, resp. energetická komunita je moderní způsob distribuované výroby elektřiny a
dalších energií. Občané, obce i malí podnikatelé mohou zajišťovat výrobu, distribuci i skladování
energie, místo, aby byli pouhými spotřebiteli. Princip energetické komunity spočívá v tom, že se
skupina občanů, obec či drobní podnikatelé dohodnou na vybudování vlastního zdroje energie, např.
větrné elektrárny či fotovoltaických panelů na vlastních střechách. Vyrobenou elektřinu pak mohou
jako podílníci či členové komunity odebírat za výhodnějších podmínek. Případné přebytky jsou pak
dodávány do veřejné sítě a zisk je využíván pro další rozvoj komunity. Současná energetická situace a
nestabilní ceny všech klasických energetických zdrojů a jejich negativní dopad na hospodářství i život
obyvatel jsou pádným důvodem pro přehodnocení priorit a stávajících modelů výroby a zásobování
jednotlivými druhy energií.
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Starostové se shodli, že nejdůležitějšími prioritami jsou zabezpečení kvalitní a dostupné zdravotní,
sociální a jiné služby (38 hlasů), dále pak zavádění a rekonstrukce veřejných vodovodů (35 hlasů) a
modernizace a rekonstrukce silnic (32 hlasů).
Naopak za nepodstatné pak označili zavádění komunitní energetiky (0 hlasů), rozvoj kvality
infrastruktury pro vzdělávání a zefektivnění její dostupnosti (3 hlasy) a zlepšení sociální integrace,
zvýšení podílu stanovištně původních dřevin a zkvalitnění veřejných prostorů a podpora zelené a
modré infrastruktury (shodně po 5 hlasech).
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B. STRATEGICKÁ ČÁST
9. Vize
Podkladem pro vizi byla jak charakteristika území definovaná v předchozích kapitolách, tak i výsledky
vlastních analýz. Tato vize stanovuje představu, jaký by měl být žádoucí stav území Svazku Domažlicka.

„Svazek Domažlicko je prosperujícím územím respektujícím principy
udržitelného rozvoje, který zajišťuje podmínky pro uspokojení všech potřeb jeho
obyvatel a který využívá své kulturní a přírodní bohatství ke zvyšování své
atraktivity pro návštěvníky. Těží z vysokého potenciálu pro rozvoj cestovního
ruchu a podporuje partnerství a spolupráci nejen přeshraniční.“

10. Návrh jednotlivých priorit, cílů a opatření
Strategické cíle jsou cíle základní, dlouhodobé. Vystihují základní problémové okruhy regionu a
vyžadují mimořádnou pozornost při další práci. Na strategické cíle navazují priority, které jsou
rozčleněny na jednotlivé opatření. Každé opatření je dále členěno na aktivity, které naplňují strategické
cíle a jsou inspirací pro formulaci konkrétních realizačních projektů.

Priorita 1 Život obyvatel
Specifický cíl 1.1 Zlepšení dostupnosti služeb a podpora bydlení
Opatření 1.1.1 Zamezit zhoršování občanské vybavenosti
• Rekonstrukce budov občanské vybavenosti

Opatření 1.1.2 Upravit nabídku sociálních služeb v souladu se skutečnými potřebami jejich klientů na
území Svazku Domažlicka a zajistit koordinaci aktivit jednotlivých poskytovatelů
• Aktivní spolupráce obcí při zajištění společné zdravotní a sociální péče
• Zlepšení spolupráce poskytovatelů sociálních služeb a obcí
• Posílení terénních služeb
• Budování komunitních center
• Zlepšení informovanosti občanů o poskytovaných sociálních službách
• Budování sociálního bydlení a startovacích bytů
• Zlepšit přeshraniční spolupráci v této oblasti
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Opatření 1.1.3 Podpora vzdělávání
• Podpora rozvoje vzdělávání ve školách a školních zařízeních
• Modernizace vybavení vzdělávacích zařízení
• Využití vzdělávacích zařízení pro celoživotní vzdělávání
• Pořádání společných akcí ve spolupráci s rodiči
• Podpora teoretické i praktické environmentální výchovy ve školství
• Více podporovat výuku německého jazyka vzhledem k geografické poloze

Opatření 1.1.4 Zvýšení dostupnosti a kvality bydlení
• Vytváření podmínek pro vykupování pozemků pro komerční bytovou výstavbu
• Údržba a modernizace stávajícího bytového fondu

Specifický cíl 1.2 Posílit volnočasové vyžití obyvatelstva
Opatření 1.2.1 Rozvoj volnočasového zázemí
• Rekonstrukce zázemí pro volnočasové aktivity
• Výstavba nových volnočasových zázemí pro všechny věkové skupiny obyvatelstva

Opatření 1.2.2 Podpora kulturních a sportovních akcí
• Komunitní příprava kulturních a sportovních akcí
• Koordinace aktivit jednotlivých aktérů
• Rozvoj aktivit zájmových organizací a spolků v oblasti kultury, sportu a volného času formou
mikrograntů
• Další rozšiřování volnočasové nabídky pro specifické cílové skupiny

Specifický cíl 1.3 Formování regionální sounáležitosti
Opatření 1.3.1 Podpora spolkové činnosti
• Aktivní spolupráce obcí se spolky
• Mikrogranty na spolkovou činnost
• Rekonstrukce a modernizace zázemí spolků a jejich vybavení
• Osvětová a vzdělávací činnost
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Opatření 1.3.2 Zlepšit estetický vzhled obcí a bezpečnost
• Úpravy intravilánu obcí
• Podpora regenerace veřejné zeleně a výsadba nové
• Posílení bezpečnostní situace v obcích
• Rekonstrukce a opravy památek v obcích
• Zelená a modrá infrastruktura

Priorita 2 Infrastruktura a dopravní obslužnost
Specifický cíl 2.1 Rozvoj dopravní dostupnosti a obslužnosti
Opatření 2.1.1 Zkvalitnění dopravní infrastruktury
• Bezpečná doprava do zaměstnání
• Výstavba obchvatu obcí
• Rekonstrukce komunikací a chodníků
• Podpora cyklodopravy
• Výstavba a rekonstrukce páteřních cyklostezek a cyklotras
• Podpora vícezdrojového financování oprav a údržby místních komunikací
• Zlepšení parkovacích možností v obcích

Opatření 2.1.2 Zvýšení dopravní obslužnosti
• Průzkum potřeb obyvatel v oblasti veřejné dopravy
• Optimalizace kapacit a frekvence spojů v rámci regionu
• Doplňování spojů alternativními formami dopravy

Specifický cíl 2.2 Modernizace technické infrastruktury
Opatření 2.2.1 Podpora rozvoje a obnovy vodovodů a kanalizací
• Rekonstrukce a výstavba kanalizací
• Rekonstrukce vodovodních sítí Rekonstrukce rozvodných sítí

Opatření 2.2.2 Zajištění protipovodňové ochrany
• Zavádění preventivních protipovodňových opatření v lesích
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• Realizace lokálních varovných systémů
• Důsledná realizace protierozních a protipovodňových opatření v rámci komplexních
pozemkových úprav
• Realizace přírodě blízkých protipovodňových opatření

Opatření 2.2.3 Zkvalitnění veřejného osvětlení a informačních systémů obcí
• Rekonstrukce a modernizace veřejného osvětlení
• Rekonstrukce místních rozhlasů
• Zkvalitnění webových stránek, jejich aktualizace a sjednocení informací
• Rozvoj vysokorychlostního připojení k internetu
• Využívání principů SMART Village

Priorita 3 Podnikání a zaměstnanost
Specifický cíl 3.1 Stabilizovat a rozšířit drobné podnikání a rozvoj malých a středních podniků
Opatření 3.1.1 Podpora podnikatelů ze strany obce
• 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 3.1.2 Podpora lokální ekonomiky
• Vytváření kvalitní infrastruktury pro podnikání (pro nové i existující malé podniky)
• Zvýšení nabídky pozemků a objektů vhodných pro podnikání

Specifický cíl 3.2 Rozvoj zemědělství
Opatření 2.2.1 Modernizace zemědělství
• Pozemkové úpravy
• Informační podpora zemědělců při využívání finančních zdrojů určených pro rozvoj venkova
• Rekonstrukce zemědělských budov
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• Nákup moderních technologií
• Podpora budování a údržba polních a lesních cest
• Podpora tradičních forem zemědělství a údržby krajiny

Opatření 3.2.2 Diverzifikace zemědělských činností
• Využití potenciálu zemědělských podniků k rozšíření nezemědělských výrob
• Rozvoj agroturistiky

Specifický cíl 3.3 Rozvoj cestovního ruchu
Opatření 3.3.1 Zvýšení nabídky infrastruktury cestovního ruchu a zavedení destinačního managementu
• Modernizace a budování ubytovacích a stravovacích zařízení dle stávajících standardů
• Síťování a spolupráce mezi podnikateli v oblasti ubytování, stravování a prodeje místních
produktů, podpora mezinárodní spolupráce
• Společná propagace zařízení v rámci rozvoje cestovního ruchu
• Navázání užší spolupráce s cestovními kancelářemi
• Vytvoření ucelených produktových balíčků cestovního ruchu a jejich prezentace
• Spolupráce veřejné sféry s podnikateli
• Přeshraniční spolupráce v oblasti cestovního ruchu

Opatření 3.3.2 Posílení atraktivity turistických cílů
• Zefektivnění prezentace a propagace 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
• Prezentace turistických cílů pro jednotlivé specifické cílové skupiny
• Přeshraniční spolupráce při propagaci a tvorbě společných produktů
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Priorita 4 Životní prostředí a krajinný ráz
Specifický cíl 4.1 Zkvalitnění životního prostředí
Opatření 4.1.1 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, snižováním podílu organické
hmoty, kontaminací cizorodými látkami apod.)
• Likvidace invazivních druhů rostlin a živočichů
• Péče o kulturní krajinu

Opatření 4.1.2 Podpora odpadového hospodářství
• Zvýšení materiálového a energetického využití odpadů
• Rekultivace starých skládek
• Odstranění ekologických zátěží
• Osvětová činnost
• Větší spolupráce obcí

Opatření 4.1.3 Zvýšení využívání obnovitelných zdrojů energie a energetické úspory
• Využívání biomasy jako obnovitelného zdroje energie
• Využívání dalších obnovitelných zdrojů energie
• Rozvoj a podpora ekologického vytápění
• Zateplování budov
• Komunitní energetika

Specifický cíl 4.2 Posílení krajinného rázu
Opatření 4.2.1 Zvýšit prostupnost krajiny
• Koordinovaná realizace plánu společných zařízení
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• Osvěta mezi obyvateli i podnikateli ohledně významu a potřebnosti komplexních
pozemkových úprav

Opatření 4.2.2 Zkrášlení krajinného rázu
• Rekonstrukce drobných sakrálních staveb
• Výsadba izolační, rekreační zeleně, parku, lesoparků (výsadba a revitalizace, základní
infrastruktura parků, např. cesty, osvětlení, lavičky apod.), výsadba lesa a realizace
vegetačních úprav u komunikací, v zástavbě a u dalších zdrojů prašnosti v obcích
• Zvýšit počet odpočinkových míst
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C. AKČNÍ PLÁN
Návrhová část navazuje na návrh opatření a aktivit a konkretizuje způsob realizace rozvojových aktivit
plánovaných na nejbližší období. Označuje tedy 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.
Starostové všech členských obcí obdrželi v průběhu roku 2021 dotazník, který mimo jiné zjišťoval, jaké
investiční záměry jednotlivé obce plánují na období 2021 – 2030. Z celkem 53 obcí dotazník zpět zaslalo
45 obcí, tj. návratnost činila 85 %. Celková suma plánovaných záměrů se vyšplhala k částce
4.970.470.000 Kč.
V následující tabulce uvádíme pro přehled sumu částek plánovaných investičních záměrů za jednotlivé
obce:
Obec
Babylon
Blížejov
Čermná
Černovice
Česká Kubice
Díly
Domažlice
Draženov
Hlohovčice
Město Holýšov
Horšovský Týn
Hostouň
Hradiště
Chodov
Chrastavice
Kanice
Klenčí pod Čerchovem
Koloveč
Křenovy
Luženičky
Meclov
Mezholezy
Mířkov
Mutěnín
Nemanice
Neuměř
Osvračín
Otov
Pařezov
Pasečnice
Pec

Rozpočet celkem za obec (Kč)
119 550 000,00
180 500 000,00
2 100 000,00
236 000 000,00
17 600 000,00
890 400 000,00
12 000 000,00
21 000 000,00
483 000 000,00
661 000 000,00
125 000 000,00
36 500 000,00
9 000 000,00
39 000 000,00
32 000 000,00
421 500 000,00
296 000 000,00
31 400 000,00
59 500 000,00
72 300 000,00
7 700 000,00
27 000 000,00
25 000 000,00
2 900 000,00
137 000 000,00
15 000 000,00
21 400 000,00
66 000 000,00
93 000 000,00
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Pelechy
Poběžovice
Postřekov
Puclice
Rybník
Semněvice
Staňkov
Stráž
Tlumačov
Trhanov
Újezd
Velký Malahov
Zahořany
Ždánov
CELKEM

8 800 000,00
132 000 000,00
184 000 000,00
66 200 000,00
500 000,00
2 700 000,00
185 000 000,00
20 000 000,00
51 000 000,00
20 000 000,00
27 000 000,00
61 000 000,00
76 900 000,00
15 000 000,00
4 970 470 000,00
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Přílohy:
Příloha č. 1: Zásobník projektů
ŠKOLSTVÍ
Obec

Domažlice

Město Holýšov
Horšovský Týn
Hostouň

Záměr
Předběžný rozpočet
ZŠ Komenského 17 – rekonstrukce jídelny, kotelny,
20.000.000 Kč
sklepů
ZŠ Komenského 17 – fasáda (chlapecká škola)
6.000.000 Kč
Rekonstrukce krovu budovy Zdravotní školy

30.000.000 Kč

Přístavba ZŠ

100.000.000 Kč

Rekonstrukce základní školy

166.000.000 Kč

Víceúčelová sportovní hala v areálu ZŠ

140.000.000 Kč

Rozšíření kapacity MŠ

25.000.000 Kč

školství

30.000.000 Kč

Rekonstrukce základní školy

50.000.000 Kč

Klenčí pod Čerchovem Sociální zázemí MŠ

Luženičky
Meclov
Poběžovice
Postřekov
Trhanov

15.000.000 Kč

Rozšíření kapacity MŠ
Úprava MŠ Luženice - vytvoření herny z půdních
prostor
Oprava budovy základní školy v Meclově

10.000.000 Kč

Oprava střechy a fasády ZŠ Poběžovice

4.500.000 Kč

Oprava kompletní elektroinstalace ZŠ Poběžovice

2.500.000 Kč

Rekonstrukce základní školy

87.000.000 Kč

Rekonstrukce mateřské školky

7.000.000 Kč

Výstavba mateřské školy

20.000.000 Kč

4.000.000 Kč
2.000.000 Kč

CESTOVNÍ RUCH
Obec

Záměr
Rekonstrukce areálu autokempu

Babylon

Domažlice

Sportovní a rekreační objekt (Nová Sauna)
Nový inventář a mobiliář obce Babylon na
turisticky významných místech
Babylonská věž

Předpokládaný
rozpočet
30.000.000 Kč
7.000.000 Kč
1.000.000 Kč
8.000.000 Kč

Babylonské studánky
750.000 Kč
Demolice objektů na Čerchově (Čerchov, Malinova
hora, Bystřice odstranění objektů bývalé vojenské 12.000.000 Kč
posádky v k.ú. Pec a Dolní Folmava)
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Rozvoj oblasti Čerchova (využití lokality po
demolici objektů)
Cyklostezky – regionální – Chodský květ,
nadregionální – CT 3
Vybudování sportovně-rekreační zóny U Jezera,
in-line dráha, skateboardové hřiště v areálu
Dopravního hřiště
Rekreační areál Malinova hora

20.000.000 Kč
15.000.000 Kč
12.000.000 Kč
50.000.000 Kč

Revitalizace koupaliště Babylon

10.000.000 Kč

Informační centrum + parkoviště Babylon

20.000.000 Kč

Lovecká chata Babylon

7.000.000 Kč

Naučná stezka Bystřice

5.000.000 Kč

Revitalizace mobiliáře cyklostezky č. 3
Sportovní areál Sádek

1.000.000 Kč
100.000.000 Kč

Mezinárodní bike centrum Babylon

10.000.000 Kč

Dobíjecí stanice pro elektrokola v Českém lese

500.000 Kč

Turistický ruch – rekonstrukce hotelu Šumava
Stezka pro pěší a cyklisty Chrastavice –Domažlice,
příprava pro ÚŘ
Revitalizace vyhlídkového místa Výhledy

30.000.000 Kč

Výstavba rozhledny

10.000.000 Kč

CYKLOSTEZKA CT3 - K4

1.500.000 Kč

CYKLOSTEZKA Křenovy - Semošice

5.300.000 Kč

Luženičky

Cyklostezka Luženice – Bozdíš

5.000.000 Kč

Postřekov

Cyklostezka Postřekov – Nový Kramolín

5.000.000 Kč

Naučná stezka k Pramenům Radbuzy

500.000 Kč

Cyklostezka Tlumačov - sportovní areál

9.000.000 Kč

Výstavba cyklostezky

1.500.000 Kč

Rozhledna Jivjany

3.000.000 Kč

Naučná stezka na Zahořansku a Milavečsku

2.000.000 Kč

Horšovský Týn
Chrastavice

Koloveč
Křenovy

Rybník - Závist
Tlumačov
Újezd
Velký Malahov
Zahořany

5.000.000 Kč
1.500.000 Kč

HSZ
Název obce
Babylon
Domažlice
Koloveč

Záměr
Hasičské vozidlo

Předpokládaný
rozpočet
1.800.000 Kč

Oprava a přístavba hasičské zbrojnice
2.200.000 Kč
Rekonstrukce Požární zbrojnice v
6.000.000 Kč
Havlovicích
Rekonstrukce místního rozhlasu a
5.000.000 Kč
hasičské sirény
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Rekonstrukce
podkroví
hasičské
zbrojnice Meclov
Stavba požární zbrojnice Tlumačov
Výstavba multifunkční budovy (hasičská
zbrojnice + klubovna) Ostromeč
Přístavba hasičské zbrojnice Velký
Malahov

Meclov
Tlumačov
Velký Malahov

2.000.000 Kč
13.000.000 Kč
5.000.000 Kč
3.000.000 Kč

KULTURNÍ A KOMUNITNÍ CENTRA
Obec

Záměr

Babylon

Komunitní centrum
Rekonstrukce Komunitního centra Hradiště (rok
Hradiště
2022)
Klenčí pod Čerchovem Rekonstrukce muzea J. Š. Baara
Zateplení a rekonstrukce střechy kulturního
Luženičky
domu Luženičky
Mířkov
Rekonstrukce KZ v obci Mířkov
Postřekov
Staňkov
Velký Malahov

Předpokládaný
rozpočet
3.000.000 Kč
3.500.000 Kč
40.000.000 Kč
4.000.000 Kč
2.000.000 Kč

Rekonstrukce kulturního domu

20.000.000 Kč

Rekonstrukce lidového domu

50.000.000 Kč

Rekonstrukce kulturního domu Velký Malahov

5.000.000 Kč

KULTURNÍ PAMÁTKY
Obec
Babylon

Záměr
Kaplička

Hostouň

Kultura – kulturní dům, kaple, kostely
Rekonstrukce Obecního domu (nemovitá
Klenčí pod Čerchovem
kulturní památka)
Rekonstrukce fasády a výměna oken kostela
Koloveč
„Nanebevzetí Panny Marie" (společně s
plzeňskou diecézí a farností Koloveč)
Rekonstrukce budovy Synagogy (připomínka
Meclov
německo-židovského osídlení)
Pařezov
Výstavba zvoničky (kapličky)
Poběžovice
Puclice
Velký Malahov

Předpokládaný
rozpočet
1.000.000 Kč
10.000.000 Kč
20.000.000 Kč
3.000.000 Kč
8.000.000 Kč
1.000.000 Kč

Oprava jižního křídla zámku Poběžovice

80.000.000 Kč

Oprava střechy zámku Poběžovice

12.500.000 Kč

Oprava fasády tvrze

1.300.000 Kč

Rekonstrukce kaple v Puclicích vč. Zvonice

1.400.000 Kč

Oprava návesní kaple Ostromeč

2.000.000 Kč
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ÚPRAVA NÁVSI

Oprava návesního rybníčku

Předpokládaný
rozpočet
5.700.000 Kč

Revitalizace zeleně v intravilánu obce

3.500.000 Kč

Komplexní pozemková úprava
Rekonstrukce veřejného osvětlení na úspornější
systém
Parkoviště U Svatých, Domažlice

???

Rekonstrukce kotelny Švabinského

17.000.000 Kč

Revitalizace zeleně na hřbitově
Revitalizace parčíku Antonína Steidla v
Domažlicích
Revitalizace lesoparku Škarman v Domažlicích,
Chrastavická ulice
Revitalizace sídliště Pod Makovým vrchem
Nové parkoviště Luženice - demolice staré
budovy
Revitalizace zeleně v obcích Luženičky a Luženice

1.000.000 Kč

Demolice objektu č.p. 130, Meclov
Oprava návesních rybníků (Mračnice, Březí,
Mrchojedy, Jeníkovice)
Úprava veřejného prostranství – zeleň v obci
Meclov
Revitalizace stav. pozemků pro rodin. domy cca
45 pozemků
Rekonstr. veřejného osvětlení

3.000.000 Kč

Revitalizace Spojeneckého náměstí
Rekonstrukce veřejného prostranství – střed
obce
Rekonstrukce náměstí

2.500.000 Kč

Revitalizace návesního rybníku Jivjany

2.000.000 Kč

Obec
Babylon

Díly

Domažlice

Holýšov
Luženičky

Meclov

Osvračín
Pařezov
Poběžovice
Postřekov
Staňkov
Velký Malahov

Záměr

???
17.500.000 Kč

3.000.000 Kč
4.000.000 Kč
25.000.000 Kč
3.000.000 Kč
2.500.000 Kč

10.000.000 Kč
500.000 Kč
20.000.000 Kč
3.000.000 Kč

20.000.000 Kč
25.000.000 Kč

INFRASTRUKTURA

Oprava místních komunikací-etapy
Oprava střechy čistírny odpadních vod

Předpokládaný
rozpočet
21.000.000 Kč
700.000. Kč

Oprava kanalizace

20.000.000 Kč

Nová silnice obytná zóna II

1.400.000 Kč

Oprava komunikací

15.000.000 Kč

Obec

Babylon

Blížejov

Záměr
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Čermná

Česká Kubice

Díly

Domažlice

Draženov

Draženov

Hlohovčice
Město Holýšov

Vodovod ve spádových obcích

100.000.000 Kč

Domovní ČOV ve spádových obcích

50.000.000 Kč

Oprava nemovitostí obce

10.000.000 Kč

Oprava OÚ

1.000.000 Kč

Přestavba bytové jednotky
Zasíťování obytných zón Česká Kubice, 2x Nový
Spálenec, 3x Folmava, komunikace
Dobudování chodníků a veřejného osvětlení
Vybudování splaškové kanalizace Horní Folmava
od kostela propoj celnice
Vybudování splaškové kanalizace Nová Kubice,
propoj přečerpávačkou ČOV Starý Spálenec
Rekonstrukce č.p. 41 Spálenec stará škola na 6
bytových jednotek
Rekonstrukce č.p. 12 Česká Kubice 6 bytových
jednotek
Oprava konstrukční vrstvy vozovky a krajnice po
výstavbě kanalizace
Výstavba přístupové MK ke stavebním parcelám
pod Škarmanců
Výstavba přístupové MK do obytné zóny Z3
včetně napojení na kanalizaci, vodovod a
elektropřipojení lokality
BD kasárna II - infrastruktura
Most Elišky Krásnohorské + nová okružní
křižovatka
Rekonstrukce ulice Vojtěchova (včetně
parkoviště nad Stadionem)
Rekonstrukce lávek L-13, L-07, L-03
Rekonstrukce ulice Kosmonautů (chodníky a
parkovací místa)
Oprava chodníků podél průtahu (včetně výměny
kabeláže VO) - etapově
Oprava komunikace – Chrastavická ulice

1.100.000 Kč

Vodní nádrže na Cihelně

4.000.000 Kč

Oprava místních komunikací

3.500.000 Kč

Posílení zdroje vody

2.000.000 Kč

Fotovoltaika na ČOV
Retence vody v krajině – záchytné průlehy a
sádka
Infrastruktura – pozemky pro výstavbu
rodinných domů
Vodovod
Průtah městem + světelná křižovatka město +
ŘSD

1.500.000 Kč

60.000.000 Kč
20.000.000 Kč
15.000.000 Kč
40.000.000 Kč
15.000.000 Kč
3.000.000 Kč
2.000.000 Kč
1.100.000 Kč
1.500.000 Kč
30.000.000 Kč
20.000.000 Kč
10.000.000 Kč
2.500.000 Kč
12.000.000 Kč
2.000.000 Kč
2.000.000 Kč

3.500.000 Kč
3.000.000 Kč
12.000.000 Kč
30.000.000 Kč
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Horšovský Týn
Hostouň

Hradiště

Chodov

Chrastavice

Kanice

Most přes řeku Radbuzu 0264-2
Výstavba sjezdů z mimoúrovňové křižovatky na
obchvatu města Holýšova
Kanalizace a vodovod Dolní Kamenice

20.000.000 Kč

Rekonstrukce Luční ulice
Obnova dešťové a splaškové kanalizace včetně
vodovodu
Infrastruktura pro RD, bytové domy

13.000.000 Kč

Nová lávka přes Radbuzu

20.000.000 Kč

Silnice, chodníky, parkovací místa
Rekonstrukce místních komunikací (rok. 20252026) po uložení kabelů ČEZ do země.
Propojení vrtu V 2 s vodojemem (realizace cca
2021-2022)
ČOV a kanalizace (realizace V. 2021 – V. 2022)

20.000.000 Kč

Chodník od ZŠ směr Pec k autolakovně

5.000.000 Kč

Zbudování odpadového místa

4.000.000 Kč

Oprava místních a účelových komunikací
dokončení komunikace a inženýrských sítí v
lokalitě pro výstavbu RD
Rekonstrukce MVN a výstavba retenční
přehrážky, stav. povolení
Průzkum vodních zdrojů včetně realizace
(alternativní zdroj)
Revitalizace rybníku

4.000.000 Kč

Vybudování ČOV a oddílné kanalizace
Rekonstrukce místních komunikací a
Klenčí pod Čerchovem
inženýrských sítí
Výstavby infrastruktury v obytných zónách
Výstavba okružní křižovatky (společně se SUS
Koloveč
Domažlice)
Výstavba chodníků a rekonstrukce místních
komunikací
Výstavba splaškové kanalizace a rekonstrukce
ČOV
Průtah obcí
Křenovy
Luženičky

Meclov

40.000.000 Kč
20.000.000 Kč

80.000.000 Kč
100.000.000 Kč

5.000.000 Kč
1.000.000 Kč
27.000.000 Kč

10.000.000 Kč
6.000.000 Kč
8.000.000 Kč
2.000.000 Kč
30.000.000 Kč
150.000.000 Kč
50.000.000 Kč
3.000.000 Kč
40.000.000 Kč
160.000.000 Kč
11.000.000 Kč

Zasíťování obytné zóny

1.600.000 Kč

Obecní kanalizace

12.000.000 Kč

Vybudování kanalizace a ČOV

35.000.000 Kč

Oprava místní komunikace 3c v Meclově
Průtah obcí Třebnice a Němčice (chodníky,
kanalizace, osvětlení)
Oprava místní komunikace v části obce Třebnice

3.100.000 Kč
5.000.000 Kč
5.000.000 Kč
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Odkanalizování obce Mašovice

7.000.000 Kč

Oprava kanalizace v Mračnicích

1.200.000 Kč

Rekonstrukce veřejného osvětlení

3.000.000 Kč

Vybudování chodníků v obci Mířkov
Mířkov

Vybudování parkoviště u hřbitova v obci Mířkov

700.000 Kč

Revitalizace MVN Mířkov a MVN Mířkov - Křakov 5.000.000 Kč
Mutěnín

Nemanice

Neuměř

Osvračín

Otov

Pařezov

Pasečnice
Pec
Pelechy

Poběžovice
Postřekov
Puclice

Vybudování parkoviště

2.000.000 Kč

Vybudování kanalizace a vše s ní spojené

25.000.000 Kč

Průtah obcí Nemanice včetně chodníků

5.000.000 Kč

Intenzifikace ČOV Lísková

3 – 7 mil. Kč

Zbudování tůní Lísková

3.000.000 Kč

Příprava nových stavebních parcel Nemanice

2.000.000 Kč

Chodník při silnici III/19348

2.900.000 Kč

Obslužná komunikace do Obytné zóny

???

Místní komunikace
Průtah přes obec Osvračín - rekonstrukce +
oprava silnice
Výstavba rybníků, revitalizace rybníku na návsi
Ostatní drobné plánované investice (dětské
hřiště, výsadba zeleně, lesy, ČOV, vodovod,
opravy starých budov)
Vybudování nové kanalizace s napojením na ČOV

50.000.000 Kč

Rekonstrukce místní komunikace
Projektová dokumentace na centrální ČOV
(vertikální štěrkový filtr)
Výstavba ČOV (vertikálního štěrk. filtru)

8.000.000 Kč

Rekonstrukce části kanalizace

1.000.000 Kč

VODOVOD

25.000.000 Kč

KANALIZACE a ČOV

41.000.000 Kč

Kanalizace
OBECNÍ KANALIZACE – DČOV, opravy a
prodloužení kanalizace
SILNICE – nová a opravy

93.000.000 Kč

II. etapa kanalizace v Šitboři

12.000.000 Kč

II. etapa rekonstrukce Masarykovy ulice

12.500.000 Kč

Rekonstrukce ulice Větrné

5.500.000 Kč

Revitalizace rybníku „Salaš“
Vybudování oddělené kanalizace v Puclicích vč.
ČOV
Prodloužení vodovodu z Puclic do Doubravy a
Malého M.

2.000.000 Kč

15.000.000 Kč
12.000.000 Kč
20.000.000 Kč
15.000.000 Kč

500.000 Kč
7.000.000 Kč

2.500.000 Kč
2.500.000 Kč

60.000.000 Kč
2.500.000 Kč
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Semněvice
Staňkov
Stráž
Tlumačov
Újezd
Velký Malahov

Zahořany

Oprava rybníku v Doubravě
Zkratka Semněvice V. Malahov (oprava –
výsprava živičnou směsí + nový úsek + u KD
parkoviště)
Oprava silnic, chodníků

1.000.000 Kč

ČOV, nová kanalizace

20.000.000 Kč

Průjezd obcí Tlumačov společně se SUS

7.000.000 Kč

Tlumačov - veřejný vodovod

21.000.000 Kč

Oprava obecního rybníku

2.500.000 Kč

Výstavba ČOV v Petrovicích

10.000.000 Kč

Kanalizace, vodovod Jivjany

12.000.000 Kč

Výstavba chodníků Zahořany, Bořice

2.000.000 Kč

Vodovod Stanětice

10.000.000 Kč

Rekonstrukce MVN v Zahořanech

2.000.000 Kč

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

16.100.000 Kč

Oddílná kanalizace ČOV Hříchovice

10.000.000 Kč

300.000 Kč
20.000.000 Kč

6.000.000 Kč
5.000.000 Kč

Vybudování oddílné kanalizace a ČOV Oprechtice 16.000.000 Kč
Ždánov

Rok 2023 čistírna odpadních vod a kanalizace

15.000.000 Kč

OBČANSKÁ VYBAVENOST
Obec

Záměr
Rekonstrukce fotbalového hřiště a rozšíření
sportoviště
Digitální úřední deska

Babylon

Díly

2.700.000 Kč
800.000 Kč

Volnočasový sportovní areál

5.000.000 Kč

Dětské hřiště

3.000.000 Kč
1.000.000 Kč

Nákup techniky pro údržbu obce

Česká Kubice

Předpokládaný
rozpočet

Demolice a výstavba bytového domu 10 bytů,
Nový Spálenec č.p. 3
Demolice a výstavba bytového domu 2 byty,
Dolní Folmava č.p. 78
Výstavba multifunkční budovy OÚ, knihovna,
hasičská zbrojnice Č. Kubice
Modernizace sportovní haly na Kubici
Rekonstrukce objektu bývalé MŠ čp. 74 v obci
Díly na multifunkční objekt

35.000.000 Kč
10.000.000 Kč
35.000.000 Kč
3.000.000 Kč
10.500.000 Kč
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Rekonstrukce objektu prodejny a nájemního
bytu čp. 119
Rekonstrukce budovy radnice – výměna oken,
oprava krovu, střešní krytina
Rekonstrukce ulice Sadova

Domažlice

2.500.000 Kč
40.000.000 Kč
3.000.000 Kč

Rekonstrukce ulice Benešova - chodníky

8.000.000 Kč

Rekonstrukce Kostelní ulice
Rekonstrukce místních komunikací a revitalizace
zeleně (Chrastavická ul., Sadová ul., Švabinského
ul.) – dle prioritních potřeb
Odbahnění rybníků (Hánův Park, lokalita bývalé
ČP a SÚS)
Výstavba Poldru P2 u Havlovic, pod rybníkem U
tří vrb
Vodní nádrže na Cihelně
Revitalizace vodních toků, protipovodňová
opatření – dle prioritních potřeb
Suchá nádrž v kolíbkách
Výstavba bytových domů lokalita sídliště
Kozinovo pole, lokalita kasárna
Rekonstrukce bývalé knihovny Boženy Němcové
č. p. 118 na služebnu MP
Strategie rozvoje města Domažlice
Rozšíření objektu domova se zvláštním režimem
v ulici Benešova č. p. 97 v Domažlicích
Vybudování parkovacího domu v Domažlicích +
autobusové nádraží
Baseballové hřiště (sklad herního vybavení,
sociální zařízení)
Rozšíření a modernizace Městského kamerového
monitorovacího systému
MKS – stavební úpravy, I. etapa – zateplení
fasády
Městské kulturní středisko (MKS) –
Rekonstrukce, II. etapa
Rekonstrukce plynové kotelny NTK Švabinského
564, Domažlice
Oprava střechy zimního stadionu

12.000.000 Kč

Obytná zóna Bába 2. etapa

30.000.000 Kč

Rekonstrukce Vily na Střelnici
Sportovní areál Střelnice– výměna umělého
povrchu hřiště
Venkovní hřiště
Rekonstrukce objektu bývalé OVS, Petrovická č.
p. 117
Rekonstrukce objektu č. p. 40 na náměstí Míru

20.000.000 Kč

17.000.000 Kč
10.000.000 Kč
7.000.000 Kč
4.000.000 Kč
15.000.000 Kč
7.000.000 Kč

9.000.000 Kč
700.000 Kč
45.000.000 Kč
60.000.000 Kč
2.000.000 Kč
3.000.000 Kč
4.000.000 Kč
12.000.000 Kč
17.000.000 Kč
2.700.000 Kč

6.000.000 Kč
500.000 Kč
30.000.000 Kč
30.000.000 Kč
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II. etapa rekonstrukce Sportovní haly, Fügnerova
7.000.000 Kč
ulice
Parkoviště MěÚ II v areálu bývalé tiskárny
5.000.000 Kč

Draženov
Hlohovčice

Město Holýšov

Horšovský Týn
Hostouň
Chrastavice

Tenisová hala na Střelnici
Rekonstrukce letního kina – Letní festivalové
centrum
Dětské hřiště a cesty v Obytné zóně

10.000.000 Kč

Víceúčelová budova

6.000.000 Kč

Přístavba Domu s pečovatelskou službou

80.000.000 Kč

Volnočasový areál na tankodromu

50.000.000 Kč

Rekonstrukce kina

5.000.000 Kč

Výstavba startovacích bytů

20.000.000 Kč

Venkovní koupaliště

80.000.000 Kč

Sociální bydlení

100.000.000 Kč

Obytná zóna

15.000.000 Kč

Bytové hospodářství

50.000.000 Kč

Meclov

Nemanice
Neuměř
Osvračín

1.500.000 Kč

Rekonstrukce obecního úřadu, stavební povolení 2.000.000 Kč

Sběrný dvůr odpadů
Brownfield průmyslového areálu bývalé spol.
Chodovia
Klenčí pod Čerchovem
Výstavba bytových domů v lokalitě bývalých
kasáren
Koloveč
Výstavba sportovní haly
Luženičky

12.000.000 Kč

4.000.000 Kč
35.000.000 Kč
100.000.000 Kč
25.000.000 Kč

Víceúčelová hala pro obecní techniku

3.500.000 Kč

Oprava bytového domu č.p. 47
Vybudování nové obytné zóny v části obce
Třebnice
Výkup pozemků a realizace obytné zóny v
Meclově směrem na Otov
Vybudování zázemí pro technické služby obce
Meclov
Výkup a demolice bytovek-vyloučená lokalita
Nemanice
Přestavba objektu na obecní úřad

3.500.000 Kč

Sportovní víceúčelové hřiště

???

Výstavba bytových jednotek

20.000.000 Kč

Rekonstrukce antukového hřiště
BUDOVA - OBECNÍ ÚŘAD – nová kancelář,
sociální zařízení, a archiv (sklad)
BUDOVA - OBECNÍ ÚŘAD – fasáda a zateplení

900.000 Kč

6.000.000 Kč
10.000.000 Kč
3.000.000 Kč
6 – 8 mil. Kč
???

Otov
Pařezov
Pelechy

2.500.000 Kč
800.000 Kč
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Postřekov

Semněvice

Staňkov
Tlumačov
Újezd

Velký Malahov

Zahořany

BUDOVA – OBECNÍ ÚŘAD – nové soc. zařízení
hostinec a DČOV
Obytná zóna „Pod tratí“
Likvidace brownfield a vybudování podia se
zázemím – veřejné prostranství
Obytná zóna Pocinovice 2021 (čeká se na
stavební povolení)
Workoutové hřiště / venkovní posilovna
(dotace), dětské hřiště
Rekonstrukce nohejbalového hřiště (svépomoc
příp. dotace) – rozšíření z jednoho na dvě hřiště
– pořádají se zde turnaje
Výstavba nové sportovní haly

500.000 Kč
33.000.000 Kč
10.000.000 Kč
2.200.000 Kč
200.000 Kč
???
60.000.000 Kč

Výstavba bytů

30.000.000 Kč

Víceúčelové travnaté, veřejné sportoviště
Oprava a zateplení hospody „Na kovárně“ v
Petrovicích
Zasíťování stavebních pozemků v Újezdě „Za
Havlovy“
Rekonstrukce budovy bývalé školky Jivjany
Rekonstrukce víceúčelového zařízení Velký
Malahov
Rekonstrukce víceúčelového hřiště Velký
Malahov
Rekonstrukce bytových domů Velký Malahov
Vybudování technického zázemí obce v
Zahořanech
Výstavba víceúčelového kulturně společenského
zařízení v Bořicích
Realizace multifunkčního hřiště v obci Hříchovice

1.000.000 Kč
3.000.000 Kč
10.000.000 Kč
5.000.000 Kč
6.000.000 Kč
3.000.000 Kč
15.000.000 Kč
2.000.000 Kč
4.000.000 Kč
1.800.000 Kč
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Příloha č. 2: Společná témata pro přeshraniční spolupráci

„2021 – nastavení struktury další česko-německé spolupráce“

Společná témata pro přeshraniční spolupráci
Cíl tohoto rámcového dokumentu
Již dvě programová období EU spolupracují oba svazky obcí – český svazek Domažlicko a bavorský Akční
spolek Čerchov plus na společných projektech. V uplynulém dotačním období tato spolupráce
probíhala na základě přeshraničního strategického konceptu „Struktura územního plánování 2014“,
který byl taktéž zpracován společně. Mnoho z projektů navrhovaných v tomto konceptu bylo
realizováno v letech 2016 až 2020 (např. EÚS č. 106/168/178). Tato spolupráce se osvědčila. S ohledem
na připravované/stávající programové období je tedy třeba roky 2021/22 využít k tomu, abychom se
shodli na možných nových společných záměrech a tyto formulovali ve společném rámcovém
dokumentu. Cílem je efektivně pokračovat v dobře probíhající přeshraniční spolupráci a
aktualizovat/shrnout strategické směřování pro období následujících 6-10 let.

Odborné podklady pro tento rámcový dokument
•
•
•
•
•
•

Přeshraniční strategický koncept „Struktura územního plánování 2014“
Koncept integrovaného územního rozvoje (Integriertes Ländliches Entwicklungskonzept /
ILEK) Akčního spolku Čerchov plus z roku 2016
Přeshraniční územní koncepce pro ochranu přírody, rekreaci a turistiku v Českém a
Hornofalckém lese (EÚS č. 194) z roku 2020
Rozvojová strategie pro vrchol Čerchova, Malinovou horu a Sádek z roku 2019
Strategie svazku Domažlicko pro období 2020-2030
Rozvojová strategie Bayerischer Wald – Šumava 2020+

Dosavadní aktivity
•
•
•
•

setkání starostů na Čerchově 31. 7. 2021
česko-německé pracovní setkání starostů 24. 9. 2021 v kulturním centru Pivovar Domažlice
česko-německé setkání pracovníků turistických informačních center 30. 9. 2021 ve
Waldmünchenu / na Lučině (Grafenried)
česko-německé pracovní setkání starostů 25. 4. 2022 ve Waldmünchenu
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Téma 1) Přeshraniční propojení v oblasti organizace a informací
Současný stav
Jak německá, tak česká strana hodnotí téma přeshraničního propojení v oblasti organizace a informací
jako velmi důležité. Částečně však strany rozdílně hodnotí to, na co se zaměřit.
CZ
Komunální úroveň
Větší intenzita česko-německých kontaktů je
žádoucí, měla by však mít spíše neformální
podobu.
K „institucionalizaci“ se česká strana staví
spíše skepticky.

DT
Komunální úroveň
Větší intenzita česko-německých kontaktů je
žádoucí,
klade
se
důraz
na
„institucionalizaci“ na různých úrovních
(např. na úrovni starostů, příhraničních měst,
na úrovni společné hlavní osy Furth i.W.Domažlice apod.).
Obyvatelstvo
Obyvatelstvo
Velký význam je pro další rozvoj českoNa německé straně sice stále ještě existuje
německých kontaktů přisuzován spolkům –
aktivní spolková činnost, 30 let po „otevření
především sdružujícím mladé lidi. V době tzv.
hranice“ však pomalu ztrácí vliv tehdejší
studené války byla tradice spolkové činnosti
protagonisté
přeshraniční
spolupráce
na české straně přerušena, čímž byla
(stárnou). Je třeba získat nové aktivní
spolková činnost oslabena.
osobnosti pro přeshraniční spolupráci.
Překonávání česko-německé jazykové bariéry hodnotí obě strany jako velmi důležité, přičemž pro
pracovní kontakty připadá v úvahu také angličtina. Není však náhradou za přímou česko-německou
komunikací.
Lepšího informačního propojení mezi českou a německou stranou je zapotřebí například u různých
pořádaných akcí, v oblasti veřejné hromadné dopravy jakož i při směrování návštěvníků v
regionálním cestovním ruchu.
Mnohá stávající partnerství mezi českými a německými městy a obcemi vytváří potenciál, který by
se měl dále rozvíjet.
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Společné cíle k bodu 1)
1.1)

PROPOJENÍ SVAZKŮ OBCÍ…

Přeshraniční propojení mezi svazky obcí Domažlicko a Akční spolek Čerchov plus je základem
přeshraniční spolupráce a mělo by se dále pozitivně rozvíjet. K tomuto účelu by se měla konat
pravidelná setkání na úrovni starostů využívaná nejen k věcné diskuzi, ale také k udržování
neformálních sociálních kontaktů. Setkání by se měla konat 2x až 3x za rok na různých místech na
české i německé straně (pro lepší vzájemné poznání).
1.2)

PROPOJENÍ SAMOSPRÁV…

Na úrovni obecních samospráv v současné době v podstatě neprobíhá kontakt. Samosprávy jsou
všeobecně velmi vytížené, a tudíž částečně nepříliš otevřené osobním, neformálním kontaktům.
Abychom však mohli lépe porozumět pracovním a organizačním strukturám partnera za hranicí,
mohlo by být prvním smysluplným krokem to, že by si alespoň partnerské obce předaly diagramy
znázorňující organizační strukturu s příslušnými kontaktními osobami.
1.3)

PARTNERSTVÍ MEZI OBCEMI…

„Živé partnerství“ díky partnerství mezi českými a německými obcemi: Přeshraniční meziobecní
partnerství by se zčásti měla mezi obyvateli více propagovat a oživit jakožto „motory přeshraničního
setkávání“. 30 let po „otevření hranice“ je třeba pro přeshraniční témata získat ve větší míře mladší
generaci. V tom by mohly hrát velkou roli právě spolky. Obce mohou tato setkávání částečně
podporovat, nemohou však být jejich iniciátory.
Navíc by se mělo – především u partnerských obcí – přezkoumat, zda jsou plně využívány možnosti
přeshraniční spolupráce v oblasti předškolního a základního školního vzdělávání.
V rámci spolupracujícího území Akčního spolku / svazku Domažlicko jsou v tuto chvíli aktivní následující
partnerství mezi obcemi:
-

Díly – Rötz
Domažlice – Furth im Wald (společná hlavní osa)
Klenčí pod Čerchovem – Waldmünchen
Trhanov – Gleißenberg
právě se navazuje: Babylon - Treffelstein

Dále pak existují partnerství v oblasti protipožární ochrany (Chodov – Hocha, Česká Kubice – Furth im Wald) a
školství (Koloveč – Schönthal)

1.4)

JAZYKOVÁ VYBAVENOST…

Jazyková bariéra je již od samotného otevření hranice „trvalým klínem“ v přeshraniční spolupráci,
který se během let tendenčně ještě zvětšil (klesající význam němčiny jakožto cizího jazyka na české
straně, nedostatečná nabídka institucionalizovaných vzdělávacích jazykových kurzů češtiny na
německé straně).
„Každodenním dobrým pomocníkem“ pro neformální komunikaci mohou v tuto chvíli být různé
(placené) jazykové aplikace (např. DeepL Translate). V přímém osobním kontaktu však problém
přetrvává.
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V rámci pilotního projektu by mohl být iniciován pokus na zvýšení jazykové vybavenosti na různých
úrovních:
•

Na úrovni obcí pomocí standardních překladů / překladových funkcí (ČJ – NJ příp. AJ) na všech
obecních a turistických webových stránkách (na německé straně tedy u webu destinace
„Bayerischer Wald ganz oben“, na české straně u právě vznikajícího webu destinace Český les);
• Také subjekty činné v cestovním ruchu, turistické nabídky, gastronomie a služby by měly být,
pokud možno ve smyslu jednotně se prezentujícího regionu, dvojjazyčné (webové stránky,
jídelní lístky atd.).
• Na úrovni individuálního jazykového vzdělávání pak pro zájemce z řad občanů, a sice formou
snadno přístupných kurzů vhodných pro každodenní trénink, které doplňují stávající prezenční
vzdělávací jazykové kurzy v regionu (na německé straně např. večerní kurzy pořádané vysokou
školou, komunitní centrum „Mehrgenerationenhaus“ atd.) - např. telefonické kurzy EDOO a
pod. modely).
• Stejně tak je třeba prověřit, zda by bylo možné zapojit v tomto směru regionální
zaměstnavatele/provozy formou nabídek pro jejich zaměstnance.
V této souvislosti bychom mohli v novém programovém období EU navrhnout dotační projekt ke
zvýšení jazykové vybavenosti v regionu a tento projekt ověřit v praxi, v úvahu připadá i přímá
podpora Euroregionu. Abychom projekt nepřipravovali bez znalosti skutečných potřeb regionu, měli
bychom v přípravné fázi zjistit, jaké jsou např. skutečné potřeby mladé generace (zde často angličtina
nahrazuje němčinu resp. češtinu, u mladší generace není angličtina takový problém jako u starších
generací) (viz také jeden ze stěžejních navrhovaných projektů v Rozvojové strategii Bayerischer Wald –
Šumava 2020+: „Vývoj atraktivních modelů pro propagaci a podporu vzájemného osvojování jazyků“).
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Téma 2) Udržitelný rozvoj přeshraničního prostoru (přírody a kultury) a
„zajištění“ společného hraničního hřebene pro budoucnost
Současný stav
(Zalesněný) hraniční hřeben mezi vrcholy Čerchov a Starý Herštejn tvoří centrum česko-německého
regionu a je jeho „územním pojítkem“. Toto územní a ekologické propojení je navíc posíleno vodními
toky, které na české straně pramení a tečou dále na německé území (prameny Schwarzach / Černého
potoka, Bavorské Schwarzach, Biberbachu, Chladné Bystřice / Kalte Pastritz a Kouby/Chamb leží na
území hraničního hřebene). Také téma „krajinných dominant“ území do značné míry přeshraničně
propojuje.
Česko-německý hraniční hřeben představuje hlavní oblast pro aktivní rekreaci v přírodě / ve středních
horských polohách. Prostřednictvím „regionu Aktivně v přírodě“ vytvořeného společně v letech 20162019 vznikl příkladný model přeshraniční spolupráce v oblasti aktivní rekreace v přírodě, struktury
spolupráce je však vždy možné ještě více optimalizovat. Současně český partner schválením Rozvojové
studie pro vrchol Čerchova, Malinovou horu a Sádek vytvořil závazný územní podklad pro další rozvoj
v okolí vrcholu Čerchova.
Hraniční hřeben však podléhá – vlivem klimatických změn – dalším velkým výzvám, na které je třeba
společně/přeshraničně reagovat, mimo jiné např. stále nižší jistota sněhové pokrývky, extrémní výkyvy
počasí (např. periodická sucha nebo přívalové deště), tlak na lesní porosty např. vlivem okusu od divoké
zvěře, šířením škůdců (kůrovcová kalamita) nebo stále větší riziko lesních požárů.
CZ
DT
Na české straně jsou pro další rozvoj
Na německé straně neexistuje žádný aktuální
hraničního hřebene zpracovány strategické
celkový koncept pro integrovaný rozvoj
dokumenty „studie Čerchov“ (viz výše) a
z hlediska ochrany přírody, rekreace a
„Přeshraniční územní koncepce pro ochranu
cestovního ruchu (zájmovým územím by bylo
přírody, rekreaci a turistiku v Českém a
území správy Horního Bavorského lesa
Hornofalckém lese“ (EÚS č. 194) (prioritní
„Naturpark Oberer Bayerischer Wald“)
oblasti se silnou vazbou na Akční spolek
Díky veletrhu Landesgartenschau 2025 ve
Čerchov: především Nemanicko, Čerchov,
Furth im Wald dochází v regionu
Postřekov-Babylon, Domažlice) (Poběžovicko
k dynamickému vývoji, který by příp. mohl
v souvislosti
s veletrhem
být využit i přeshraničně.
„Landesgartenschau“ ve Furth im Wald?
atd….)
Poradní výbor Sdružení na podporu „Regionu Aktivně v přírodě“ coby přeshraniční fórum, v rámci
kterého diskutují jak zástupci českých a německých úřadů, tak i zástupci zájmových skupin
(lyžařských klubů) a měst/provozovatelů z české i německé strany o konkrétních problémech.
„Správy chráněných území“ na obou stranách hranice (Naturpark Oberer Bayerischer Wald /
Přírodní park Horní Bavorský les, Správa CHKO Český les resp. AOPK) jako zastřešující organizace a
iniciátoři osvěty v oblasti ochrany životního prostředí.
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Společné cíle k bodu 2)
2.1)

ROZVOJ HRANIČNÍHO HŘEBENE A JEHO „ZAJIŠTĚNÍ PRO BUDOUCNOST“…

Hraniční hřeben je centrem česko-německého regionu, ve kterém se nachází jak velký přírodní
potenciál, tak potenciál z hlediska rekreace v přírodě. Jedinečná příroda a kultura pohraničního
prostoru tak tvoří společný „TOP potenciál“ regionu. Čerchov je v tomto smyslu místem s velkou
symbolikou. Cílem musí být společný „na budoucnost orientovaný“ rozvoj hraničního hřebene.
K tomuto účelu musí české a německé obce jakož i správy chráněných území a lesní správy
koordinovaně spolupracovat. Například aktivní činností v poradním výboru Sdružení na podporu
regionu Aktivně v přírodě – ve smyslu pracovní/řídicí skupiny, ve které jsou zastoupené jak české a
německé úřady, tak spolky a města v roli provozovatelů. Kromě toho by měla česká a německá města
„z okolí Čerchova“ (Domažlice, Klenčí, Furth im Wald, Waldmünchen) pořádat pravidelná diskuzní
setkání.
2.2)

AKTIVNÍ REKREACE V PŘÍRODĚ…

Těžištěm turistických aktivit je aktivní rekreace v přírodě. Tu je třeba koncipovat tak, aby byla k přírodě
šetrná, „overtourism“ (masová turistika) na jednotlivých atraktivitách je to, čemu bychom se měli
snažit vyhnout. Ochrana přírody a krajiny má prioritu před zvyšujícími se nároky na využití pro
cestovní ruch (na české straně udávají strategické směřování budoucího rozvoje ochrany přírody a
rekreace výše uvedená „územní koncepce“ a „studie Čerchov“). Ohledně (cestní) infrastruktury
pro cestovní ruch není příliš potřeba tuto dále rozšiřovat, přednostním úkolem by tedy mělo být její
udržování a zkvalitňování.
2.3)

ZMĚNA KLIMATU A ELIMINACE RIZIK…

Zalesněný hraniční hřeben je v době klimatickým změn vystaven řadě nebezpečí, která lze překonat
pouze v přeshraniční spolupráci. Společné přeshraniční snahy k eliminaci rizik jsou mimo jiné
nezbytné v oblasti proměny lesních porostů (lesní správy, vlastníci lesů), v boji proti lesním požárům
(lesní správy a obce) případně i ve spolupráci v rámci záchranných systémů (horská služba, hasiči,
obce) (záchranné složky: zde se ukázaly určité deficity při hledání ztracené Julie v létě 2021). Pro
nadcházející programové období by se mělo prověřit, zda by byl možný společný projekt, jehož cílem
by byla společná prevence rizik a který by zapojil i příslušné úřady.
2.4)

OPERATIVNÍ LESNÍ HOSPODAŘENÍ…

Stabilní struktury přeshraničních kontaktů v operativním lesním hospodaření / v operativním
managementu (cestní) infrastruktury cestovního ruchu atd. jsou základem k zajištění její dlouhodobé
kvality a pro koordinovaný postup při prevenci rizik. Zde mají svazek Domažlicko a Akční spolek Čerchov
plus koordinační funkci.

2.5)

ENVIROMENTÁLNÍ VÝCHOVA…

Osvěta v oblasti ochrany životního prostředí je v dobách klimatických změn důležitější než kdy dřív.
Společné přeshraniční aktivity by měly být posíleny ve spolupráci s obcemi a správami chráněných
území / lesními správami, neboť pouze „ten vidí, kdo ví“ … Díky Domu přírody v Klenčí a turistickému
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zázemí „Aktivzentrum“ na Althütte zde máme zařízení, která lze v aktivitách zaměřených na
enviromentální výchovu ještě více využívat jako stěžejní centra. Také zde mají svazek Domažlicko a
Akční spolek Čerchov plus koordinační funkci.
2.6)

MOBILITA A SMĚROVÁNÍ TURISTŮ ŠETRNÉ K PŘÍRODĚ…

•

Rozšiřování mobility a směrování turistů způsobem šetrným k přírodě ve spolupráci se
zřizovateli veřejné osobní regionální dopravy na obou stranách hranice. Z hlediska dopravy
bychom měli hledat pro účely regionálního (víkendového) cestovního ruchu z hlavních blízkých
sídel (např. Plzeň, Regensburg atd.) kreativní řešení společně s ostatními partnery (např.
koncept „horských autobusů / Bergbus“ společnosti DAV, napojení linky Čerchov na dálkový
vlak Mnichov-Praha atd.). Stejně tak je nezbytný regionální koncept dalšího rozvoje emobility. Otázky týkající se „změn v dopravě“ nejsou z velké části v kompetenci obcí, obce by
však v tomto případě měly být „iniciátory“. Měli bychom usilovat o zpracování udržitelného
přeshraničního konceptu dopravy v koordinaci s Plzeňským krajem*) a zemským okresem
Cham s cílem zatraktivnit pro veřejnost hromadnou dopravu atd.

*) Pozn.: V loňském dubnu schválil Plzeňský kraj Koncepci rozvoje regionální silniční a železniční sítě
Plzeňského kraje. U autobusové linky č. 520 („linka Čerchov“) se jedná o převzetí linky do závazku
veřejné služby PK, na lince by rovněž měly být uznávány tarify Turista Plzeňskem a Bavorskem.
•

Ke směrování návštěvníků navíc patří i cílená nabídka parkovacích míst na důležitých
nástupních místech v lokalitě hraničního hřebene (na obou stranách hranice např. rozšíření
parkoviště v Caparticích, turistické parkoviště v Gleißenbergu, atd.?). Při plánování by se mělo
zohlednit i téma „stání pro obytné vozy“ v celém spolupracujícím území; jelikož jsou v této
souvislosti nezbytná i taková infrastrukturní zařízení (např. voda, elektřina, nabíjecí stanice pro
elektrokola atd.), která jsou v porovnání s klasickými „turistickými parkovišti“ nadstandardní,
a běžná turistická parkoviště často nemohou z ekologických důvodů plnit funkci „stání pro
obytný vůz“ (např. zákaz parkování v noci v ekologicky citlivých oblastech).
Jednotný design centrální parkovací infrastruktury na obou stranách by přitom mohl podpořit
společnou prezentaci a propagaci.
Téma možných poplatků za parkování na centrálních parkovištích by mělo být v regionu
diskutováno společně a koordinovaně (koncept směrování návštěvníků v regionu by bylo příp.
možné iniciovat i u příležitosti veletrhu Landesgartenschau Furth im Wald).
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Téma 3) (Přechod na) udržitelný česko-německý cestovní ruch
Současný stav
Organizační struktury cestovního ruchu na obou stranách hranice jsou velmi rozdílné: zatímco na
německé straně jsou regionální destinační managementy (v našem případě „Bayerischer Wald ganz
oben“) zapojeny do „struktury zastřešujícího sdružení“ (Sdružení pro cestovní ruch Východní Bavorsko
/ Tourismusverband Ostbayern - TVO) a do destinace („Bayerischer Wald“ / Bavorský les), nová
destinace Český les na české straně začíná fungovat teprve od začátku roku 2022. Společná českoněmecká destinace tedy dosud neexistuje a nelze o ni usilovat - natož ji realizovat – pouze na úrovni
obcí.
Od roku 2016 se v Akčním spolku Čerchov plus / svazku Domažlicko pořádají přeshraniční setkání
pracovníků turistických informačních center (ročně příp. jednou za půl roku), abychom zlepšili
vzájemné kontakty a tím i operativní spolupráci. Cílem těchto setkávání však není společné strategické
směřování spolupráce.
Prostorové aspekty aktivní rekreace v přírodě jsou znázorněny v tématu 2.

CZ
Destinační management Český les (území
okresů Tachov a Domažlice) se buduje od
1/2022!

DT
Na německé straně existují prověřené
organizační struktury v propagaci cestovního
ruchu v čele se zastřešující organizací TVO,
značkou „Bayerischer Wald“ (Bavorský les) a
turistickými destinačními managementy
provozovanými obcemi, v našem případě
„Bayerischer Wald ganz oben“
Regionální turistická centra by uvítala
Regionální turistická centra by chtěla
vytvoření komplexních nabídek ve formě
přeshraničně rozvíjet stávající produkty –
paušálních balíčků, které do této chvíle na
např. paušální balíčky v rámci Zlaté stezky
české straně nebyly propagovány
(Goldsteig)
Česká a německá turistická informační centra / pracovníci v regionálním turistickém ruchu chtějí
pokračovat ve společných česko-německých setkáních min. 1x ročně. Nepociťují však potřebu
četnějších tematických česko-německých schůzek. Taková setkání by se případně měla konat – dle
potřeby – pouze ke konkrétním projektovým záměrům.
V posledním programovém období byly společně vytvořeny/zhodnoceny přeshraniční českoněmecké atraktivity, jejichž propagace v cestovním ruchu by se měla do budoucna dále
prohlubovat: krajinné dominanty, zaniklá obec Grafenried/Lučina (s naučnou stezkou a
„skanzenem“), celoroční region Aktivně v přírodě Gibacht/Čerchov.
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Společné cíle k bodu 3)
3.1)

PŘESHRANIČNÍ TÉMATA

Důležitými tématy přeshraniční spolupráce v cestovním ruchu jsou aktivní rekreace v přírodě,
zhodnocení přírodních a kulturních statků jakož i „krajinných dominant“, „zaniklých obcí“,
festivalů/chodského folkloru a kulturního dědictví v síti regionálních muzeí a expozic.
3.2)

SPOLUPRÁCE V DESTINAČNÍM MANAGEMENTU

Další strategický vývoj těchto regionálních témat by měl probíhat ve spolupráci Akčního spolku
Čerchov plus/“Bayerischer Wald ganz oben“ na německé straně s novým destinačním
managementem Český les na české straně. Akční spolek Čerchov plus podpoří destinační
management Český les přistoupením jako asociovaný partner.
Otázku vytvoření přeshraniční značky lze na německé straně řešit pouze ve spolupráci se zastřešující
organizací TVO. Destinační management Český les by v tomto smyslu měl vést nezbytná jednání s TVO,
Akční spolek Čerchov plus může tato jednání podpořit.
3.3)

ROZVOJ TURISTICKÝCH NABÍDEK (BALÍČKŮ)

Je třeba pracovat na konkrétním přeshraničním rozvoji turistických nabídek např. v oblasti
přeshraničních paušálních balíčků (aktuálně: Zlatá stezka / Goldsteig). Rozvoj nabídek se má uskutečnit
ve spolupráci značky/destinace „Bayerischer Wald ganz oben“ s novým destinačním
managementem Český les. K tomuto účelu je třeba navrhnout struktury spolupráce a komunikace
mezi německou a českou stranou.
3.4)

SETKÁVÁNÍ PRACOVNÍKŮ ČESKÝCH A NĚMECKÝCH TURISTICKÝCH INFORMAČNÍCH CENTER

Je třeba dále zlepšovat operativní spolupráci a neformální informační výměnu mezi regionálními
turistickými informačními centry v destinaci „Bayerischer Wald ganz oben“ a ve svazku Domažlicko.
Za tímto účelem se budou dále organizovat pravidelná setkání pracovníků českých a německých TIC.
3.5)

PROPAGACE V OBLASTI KULTURY

K propagaci přeshraničně významných kulturních akcí by se měla více využívat stávající platforma
BBKULT.Net, aby se dosáhlo dobrého informačního pokrytí v česko-německém pohraničním prostoru.
Vlastní propagaci cestovního ruchu / marketing však nemůže zajišťovat ani tato platforma ani
samotné Centrum Bavaria Bohemia v Schönsee (CeBB). Naopak tato úloha přísluší destinačnímu
managementu / destinačním společnostem.
3.6)

LANDESGARTENSCHAU (LGS) FURTH IM WALD (2025)

Nadregionální přesah veletrhu LGS Furth im Wald by měl být využit i v širším česko-německém
příhraničním regionu, abychom upozornili na vhodné atraktivity v rámci „propagace regionu
v souvislosti s LGS“. Město Furth im Wald kontaktuje v rámci sestavování nadregionální marketingové
strategie regionální turistická informační centra na německé i české straně, aby ověřilo možnost
zapojení vhodných atraktivit/míst do marketingové strategie v souvislosti s LGS (např. zenová
zahrada Poběžovice).
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Další témata 4) Česko-německá spolupráce v oblasti vzdělávání/kvalifikace,
sociálních služeb a občanské vybavenosti
Současný stav
V oblasti občanské vybavenosti a přeshraniční spolupráce v oblasti sociálních služeb nevzešly z diskuze
českých a německých starostů žádné podněty pro přeshraniční spolupráci.
Za možné potenciální téma této spolupráce však německá
vzdělávání/kvalifikace v oblasti „obnovitelných zdrojů energie“.

strana

považuje

oblast

CZ
V rámci strategie svazku Domažlicko jsou u
Priority 1 „Život obyvatel“ formulovány cíle
pro zlepšení dostupnosti sociálních a
mobilních služeb občanské vybavenosti jakož
i
v oblasti vzdělávání,
celoživotního
vzdělávání apod.

DT
Na německé straně jsou v rámci programu
ILEK rovněž formulovány cíle ke zlepšení
„Kvality života na venkově“, přičemž velmi
relevantní jsou témata „brownfieldů“ a také
demografie a občanská vybavenost. Ohledně
brownfieldů byl na německé straně do této
chvíle učiněn díky GIS nástroji úřadu
zemského okresu první krok – i když zatím
čistě technický.
Na české straně je žádoucí podpora rozvoje
Téma „obnovitelných zdrojů energie a
vzdělávání, jakož i modernizace vybavení ve
kvalifikace“ je součástí integrovaného
vzdělávacích zařízeních. Ta stávající se mají
územního rozvoje (ILE). Přeshraniční
využívat i pro celoživotní vzdělávání. Má být
spolupráce byla dosud relevantní pouze
podporována
teoretická
i
praktická
v rámci „Technické školy pro obnovitelné
enviromentální výchova (mají se více
zdroje
energie“
ve
Waldmünchenu
využívat obnovitelné zdroje energie)
(Technikerschule für regenerative Energien),
nikoliv na úrovni obcí.
Na obou stranách hranice se naplno projevují demografické změny, přičemž česká strana má
v tomto smyslu přeci jen mírně výhodnější pozici, neboť „stárnutí“ na německé straně –
zjednodušeně řečeno – je o něco napřed. Pro region k tomuto tématu nebyly zpracovány
přeshraniční analýzy.
Témata digitalizace v každodenním životě jsou na české a německé straně relevantní. Modelové
projekty v oblasti „digitální obec“ příp. „Smart-Villages“ však zatím v česko-německém regionu
(spádovém území našich svazků) nevznikly, existují však na úrovni Plzeňského kraje*) a dále jsou
pak zde iniciativy Euroregionu, které by se případně daly využít na regionální úrovni.

Je těžké – pouze z pohledu regionálních svazků obcí - v této komplexní tematické oblasti stanovit
konkrétní cíle či potřeby, nicméně se jedná o důležitá témata budoucnosti, která by – ve spolupráci
s kompetentními partnery – příp. mohla být relevantní i na regionální úrovni někdy v budoucnu.
Event. k prodiskutování: …
•
•

prověření možnosti spolupráce v oblasti know-how u obnovitelných zdrojů energie?
účast na česko-německých modelových projektech k tématu „Digitální obec“ („Smart
village“) – viz výše; u takových projektů by však byly samotné obce svazků v roli nositelů
projektu nejspíš přetížené, reálné by to tedy bylo pouze v rámci většího projektu např. na
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úrovni euroregionu / Plzeňského kraje* (z našeho pohledu by to mohlo mít smysl, neboť na
této úrovni už existují určité iniciativy, které by pro nás mohly být v budoucnu zajímavé ….)
*) např.:
tématem/konceptem „Chytrý Plzeňský kraj“ – nebo také „Smart AKADEMIE“ se v současné době zabývá
projekt „Klastr Chytrý Plzeňský kraj“ – jde o dobrovolné sdružení fyzických a právnických osob, které
usiluje o další rozvoj tohoto konceptu. Web projektu: www.chpk.cz; hlavními tématy jsou energetický
management, rozhraní občan/obec a podpora zelených technologií. Jde o přeshraniční projekt, …

Bělá nad Radbuzou, 21. 6. 2022

Za partnery projektu:

……………………………………………………………………….

…………………………………………………………………….

Markus Ackermann
Akční spolek Čerchov plus, předseda

Libor Picka
Svazek Domažlicko, předseda
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