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Jak jsme se připravovali?
• Shromažďovali jsme informace 
• Účastnili jsme se různých školení 
• Konzultovali jsme problematiku s více či méně
informovanými vyjednavači 
• Vycházeli jsme z předchozích zkušeností 
• Studovali jsme různé metodiky 
• Studovali jsme problematiku přípravy
strategických dokumentů 
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Paradoxy v postupech při řešení problémů rozvoje obcí či regionů:

• Řešení zjevných problémů je neúčinné, protože se řeší
následky, nikoliv příčiny (skryté problémy).
• Neřeší se problémy, které je potřeba řešit nejvíce, ale řeší se
problémy, které řešit umíme (které daný subjekt řešit umí).
• Liší se vnímání problémů na centrální (státní) úrovni, na
krajské úrovni a na místní úrovni.
• Je podporováno řešení problémů, ale řeší se problémy , které
nejsou z hlediska obyvatel těmi zásadními.
• Řeší se přednostně ty problémy, jejichž řešení je podporováno
dotačními prostředky.
• Vnímání problémů se často liší od jejich skutečné závažnosti.
• Setrvání na tradičních, nepříliš účinných postupech – využívání
vytvořených a stabilizovaných (ale nefunkčních) struktur.
Zdroj: SYNERGIE VE VENKOVSKEM PROSTORU, Paradoxy rozvoje venkova, Garep, 2011
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Sběr podkladů pro přípravu ISÚ
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Místní zdroje
Shromažďujeme, analyzujeme, posuzujeme… minulost,
přítomnost i budoucnost > prognóza = situační analýza
… základní typy:

•
•
•
•
•
•
•

Lidské zdroje
Sociální a organizační zdroje
Ekonomické zdroje
Finanční zdroje
Historické zdroje a kulturní dědictví
Přírodní zdroje a dědictví
Hmotné zdroje
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Lidské zdroje
Hlavní strůjci a hybatelé rozvoje venkovských
území, protože ho:
• plánují
• uskutečňují
• užívají výsledky těchto činností
…. nejsou ničím nahraditelné
Základní informace od ČSÚ v různých podobách.
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Sociální a organizační zdroje
• Sociální kapitál – úroveň vzájemných vztahů v území,
míra spolupráce, sociální soudržnost a důvěra mezi
jedinci
• Institucionální kapacita - proces, během něhož
jednotlivci a organizace posilují své schopnosti
mobilizovat zdroje potřebné k překonání
ekonomických a sociálních problémů území
• Sociální služby > kvalita života
- vzdělávací, zdravotnické, sociální a kulturní
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Ekonomické zdroje
• Pracovní síla – počet osob zařazených do
pracovního procesu
• EAO – ekonomicky aktivní obyvatelé
• Zaměstnanost
• Příjmy, průměrná mzda
• Velikost místních firem
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Finanční zdroje
• Interní - v území generovány prostřednictvím výrobních
(zemědělství, řemesla, průmyslová výroba) i nevýrobních
činnosti (služby např. v oblasti CR, ale i v oblasti sociálních
služeb, v oblasti obchodu a služeb vykonávaných pro
obyvatele).
• Externí - do území se dostávají např. jako příjmy do obecních
rozpočtů, jako dotace z národních (POV, granty KÚ) a unijních
(PRV, OP) programů, ale také jako půjčky, dary a investice
soukromých investorů (např. rekonstrukce rekreačních
chalup), podnikatelů (zakládání firem) nebo státu (budování a
oprava silnic, dálnic, železničních koridorů apod.).
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Historické zdroje a kulturní dědictví
• Hmotné (hrady, zámky, kostely, kapličky…) a
nehmotné (zvyky, tradice, nářečí, pověsti ..).
• Kulturní a historické zdroje - významné
zejména pokud je území aktivní v oblasti
rozvoje cestovního ruchu; značný význam i pro
budování zdravého lokálního patriotismu jeho
obyvatel.
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Přírodní zdroje a dědictví
• Přírodní zdroje - zdroje energií (dřevo, sluneční a
větrná energie) a surovin (dřevo, voda, zemědělské
komodity, nerostné suroviny) a také ekosystémy,
jejichž vývoj a růst je podporován místním klimatem.
• Přírodní zdroje - obnovitelné a neobnovitelné, např.
ložiska nerostných surovin > pro další rozvoj území =
zdroje obnovitelných energií.
• Do přírodního dědictví zařazujeme památné stromy,
chráněná území, přírodní parky …
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Hmotné zdroje
• Materiální statky - nářadí, stroje, budovy,
hospodářská zvířata a technická infrastruktura
(vodovody, kanalizace, komunikace..) a dále
bytový fond daného území
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Využití znalosti zdrojů pro strategii?
• Zmapování všech zdrojů území = situační
analýza území => definování jeho silných a
slabých stránek .
• Čím lepší zmapování zdrojů území=> tím lepší
pochopení jeho problémů => nacházení
řešení při dalším postupu na přípravě
strategického dokumentu.
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SWOT analýza
• analýza silných a slabých stránek, příležitostí a hrozeb
• základním analytický nástroj pro hodnocení zdrojů (nejen)
venkovských území
• k přípravě SWOTky až po provedení důkladné analýzy všech
skupin místních zdrojů
• SWOT pro strategickédokumenty většinou souhrnná tj. pro
celé území, lze i pro jednotlivé okruhy zdrojů území, dle oborů
(cestovní ruch, podnikání, trávení volného času, vzdělávání…)
nebo se zaměřením na řešení problémů území, na jejichž
řešení je strategický dokument zaměřen.
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Principy přijaté pro přípravu a
realizaci strategie
•
•
•
•
•
•

Selský rozum
(Venkovská) Finanční gramotnost
Rozumné zhodnocování místních zdrojů
Mezigenerační slušnost
Mezigenerační výměna zkušenosti
Neformální partnerství a spolupráce
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Problémy k řešení
• Celkem bylo sebráno 1 662 (100 %) problémů
• Problémy rozděleny do kategorií a seřazeny
podle četnosti výskytu
• 980 (59 %) problémů, které se dle četnosti
výskytu umístily na prvních 15 místech a
jejichž řešení je pro zájmové území
nejdůležitější, bylo vybráno k dalšímu
zpracování.
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Stanovení priorit na základě identifikovaných
problémových okruhů
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Pracovní skupiny
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Strategický rámec
Priority

Vize

Globální cíl

Specifické cíle

Operační cíle

Projekty
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Strategický rámec
• Priorita/y - jsou určeny na základě výsledků analýzy místních zdrojů,
SWOT analýzy a zejména analýzy problémů.
• Vize - dlouhodobá, výstižně formulovaná představa obyvatel zájmového
území o tom, jakého stavu by mělo být dosaženo realizací strategického
záměru.
• Globální cíl/Strategický cíl – vyjádření dlouhodobých, kvalitativních
změn, které v území nastanou za předpokladu, že bude investováno do
vybraných rozvojových priorit. Strategický cíl musí být konkrétní, měřitelný
prostřednictvím objektivních ukazatelů, přesný, relevantní a aktuální.
• Specifický/é cíl/e – vyjádření krátkodobých nebo odvětvových
kvalitativních změn, které proběhnou ve stejném časovém období, jako u
strategického cíle. Jsou formulovány a nasměrovány tak, aby jejich
naplněním byly naplněny strategické cíle. Specifické cíle musí být
konkrétní, měřitelné prostřednictvím objektivních ukazatelů, přesné,
relevantní a aktuální.
• Operační cíle/Opatření – konkrétní oblasti podpory, prostřednictvím
kterých jsou realizovány plánované cíle.
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Identifikované problémy území v rámci
problémového okruhu „Infrastruktura“
Umístění problému

Kategorie 1

Kategorie 2

Kategorie 3

2

infrastruktura

voda

odpadní vody

3

infrastruktura

komunikace

místní komunikace

5

infrastruktura

voda

pitná voda

8

infrastruktura

komunikace

oprava silnice

8

infrastruktura

veřejná prostranství a údržba
veřejných prostranství

-

10

infrastruktura

budovy a nemovitý majetek

-

14

infrastruktura

voda

rybníky

15

infrastruktura

komunikace

údržba
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Identifikace příčin analyzovaného problému
„odpadní vody“ a návrh řešení
Problém č. 1: „Odpadní vody“
Příčiny problému identifikované PS

Možnosti řešení příčiny problému navržené PS

9. Vlastnické vztahy

9. pozemkové úpravy

1. Legislativa v souvislosti s malými ČOV

1. Dávat podněty legislativcům

Pořadí důležitosti určené PS

1

2
8. Striktní požadavky legislativy

8. Tlak na legislativu

7. Nepovolování jímek na vyvážení do ČOV

7. Tlak na legislativu

2
3

4. Neschůdné technické řešení

4. Snížení finanční náročnosti

6. Využívají se mycí prostředky s obsahem fosfátu

6. Environmentální výchova

4
4

2. Historický výpadek řešení ze strany státu

2. Osvěta, environmentální výchova
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3. Představa, že malá zátěž neškodí

3. Osvěta, environmentální výchova
5

5. Ukončení záhumenkové hospodaření

5. Obnova záhumenkového hospodaření

5
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Specifický cíl: Zajistit infrastrukturu území v souladu s potřebami obyvatel
1.1. Operační cíl: Přispět ke zlepšení čistoty povrchových a podzemních vod
zajištěním důsledného čištění komunálních odpadních vod

• 1.1.1. Realizace malých pozemkových úprav v rozsahu
nezbytném pro realizaci plánu společného zařízení – ČOV
• 1.1.2. Zpracování projektové dokumentace pro výstavbu ČOV
a kanalizačních systémů (pro stavební povolení)
• 1.1.3. Zpracování projektové žádosti do OP
• 1.1.4. Výstavba nových a rekonstrukce stávajících centrálních
ČOV
• 1.1.5. Zlepšení technických parametrů čištění odpadních vod u
stávajících centrálních ČOV (fosfáty, léčiva atd.)
• 1.1.6. Podpora zřizování individuálních a skupinových
domovních ČOV
• 1.1.7. Podpora tematické osvěty a environmentální výchovy
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zejména žáků základních škol

Děkuji Vám za pozornost
Petr Hienl
MAS Krajina srdce
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