Rozvojový potenciál území MAS KŽV
Poznatky získané pomocí komunitního plánování se promítly do problematiky všech odvětví, řešených
v této strategii a souvisejících s životem na venkově.
Závěry z komunitního projednání s finální úpravou z jednání fokusní skupiny 2021+ jsou následně
zpracovány v tabulce Analýza rozvojových potřeb.

Téma: Partnerství, spolupráce a komunita






Výměna zkušeností, příklady dobré praxe, větší spolupráce s regiony v ČR i v Evropě
Zapojení všech skupin obyvatel do komunitních aktivit
Podpora dobrovolnických aktivit při rozvoji regionu
Posilování vztahu obyvatel k regionu
Větší využití programů, podporujících přeshraniční spolupráci. Aktivnější přístup k vyhledávání
partnerů v Sasku a Bavorsku

Téma: Ochrana hodnot krajiny a sídel, kulturní a přírodní dědictví
















Ochrana a obnova stávajících hodnot krajiny (aleje, krajinné dominanty, památky)
Zajistit zachování zdánlivě bezvýznamných drobných technických památek (opěrné zdi, terasy,
cesty, mlýnské náhony)
Zamezení narušení krajinného rázu (promyšlená lokalizace případných nových dominant a
dalších staveb ovlivňujících ráz krajiny - větrných elektráren, slunečních elektráren, vysílačů,
průmyslových hal, komínů, zástavby RD)
Ochrana vodních zdrojů v krajině – potoky, tůně, prameny, studánky, rybníky
Obnova a údržba návesních rybníků, požárních nádrží a mobiliáře
Nepodporovat urbanizaci jako jediný způsob rozvoje regionu. Dodržování zastavitelných a
nezastavitelných území (ÚPD obcí, Správa CHKO). Zachování krajinných pohledů, průhledů,
dominant
Zlepšení vzhledu obcí – úpravy návsí, autobusové čekárny, parky, hřbitovy, mobiliář
Ochrana a rozvoj krajinné a sídelní zeleně (výsadba liniové a izolační zeleně, rybníky, tůně…)
Obnova přírodního dědictví (NS KŽV, obnova minerálních pramenů, ochrana pramenných
oblastí)
Zachovat sídelní strukturu malých sídel (důkaz historického využívání regionu)
Využití známých památek (Bečov, relikviář, klášter Teplá) a bohatého přírodního dědictví
(minerální prameny, vodní prvky, geologické prvky, kaolínový důl)
Obnova objektů kulturního dědictví (kostely, kapličky, drobné památky v krajině)
Podpora využití památek pro vzdělávací a kulturní akce (klášter Teplá, Úterý, Bečov, Teplá,
Ovesné Kladruby, Krásné Údolí, Krsy, Všeruby…)

Při projednání v jednotlivých obcích byly kladně hodnoceny dosavadní aktivity MAS Kraj živých vod,
z. s. při obnově a zpřístupnění minerálních pramenů. Většina dotazovaných toto považuje za
jedinečný projekt v rámci západočeského kraje. Kulatý stůl na téma cestovního ruchu jednoznačně
podpořil další pokračování v aktivitách týkajících se obnovy a prezentace přírodního dědictví a
podpory šetrného cestovního ruchu.

Téma: Občanská vybavenost a služby











Občanská společnost - čilý spolkový život (kultura, sport, hasiči, myslivci…)
Zlepšení technického stavu veřejných budov – úřady, hasičárny, zdravotní střediska…
SMART řešení pro venkov – elektronické úřední desky, dobíjecí stanice pro kola, chytré
autobusové čekárny, vysokorychlostní internet…
Nedostatečné množství a technický stav kulturních a sportovních zařízení – sokolovny, kulturní
domy, hřiště, tělocvičny…
Podpora drobných komunitních projektů prostřednictvím grantového programu
Zlepšení stavu základní infrastruktury v obcích – voda, ČOV, VO
Zlepšení technického stavu cestní sítě; komunikací a bezpečnost dopravy, cyklostezky
Vybavení pro údržbu komunikací, chodníků, veřejných prostranství a zeleně
Zvýšení kapacity startovacích bytů, malometrážních bytů a domů pro seniory
Podpora vybudování (obnovení, úpravy) spolkových domů, kde by jednotlivé spolky a
organizace měly své zázemí, včetně např. společenského sálu, nebo přednáškové místnosti

Téma: Podnikání











Zajištění dostupných konkurenceschopných základních služeb
Infrastruktura pro zajištění sociálních služeb
Podpora podniků navazující na primární produkci (moštárny, jatka, sušárny)
Služby pro volnočasové aktivity (včetně turistiky a cestovního ruchu)
Vybudování provázaných místních ekonomických aktivit a zvýšení počtu služeb
Rozvoj služby spojených s cestovním ruchem a turistikou, popř. agroturistikou.
Rozvoj činností na zemědělské půdě – bioprodukty, místní produkty, obnovitelné zdroje
Řemeslnická činnost využívající místní zdroje, podpora konkurenceschopnosti místních
řemeslníků
Zpracování místních zemědělských produktů
Certifikace místních produktů

Venkovský mikroregion má silný vnitřní potenciál pro další rozvoj malých a drobných podniků,
obzvláště v oblasti rekreace, turistiky a cestovního ruchu. Mezi nejdůležitější podmínky tohoto rozvoje
patří rozvoj spolupráce mezi všemi místními aktéry v mikroregionu, poskytování výhodných podmínek
pro investory, vybudování kvalitnější infrastruktury pro cestovní ruch a zlepšení celkové propagace a
image oblasti.

Téma: Lidské zdroje










Dobré školství - mateřské a základní školy, umělecké školy - vybavení objektů
Zachování sítě škol, kvalitní učitelé, speciální přístup k ZŠ v problémových oblastech
Program pro žáky ZŠ „Vlastivěda“ a „Krajina kolem nás“, přednášky a informace o tradicích,
historii, přírodě, památkách a zajímavých osobnostech regionu, rozšíření stávajících programů
Podpora historické hudební tradice regionu a uměleckých činností
Podpora rozvoje sociálních služeb, včetně terénních služeb v soc. vyloučených lokalitách
Podpora a řešení problémů osob sociálně vyloučených či ohrožených sociálním vyloučením,
osob sociálně slabších a znevýhodněných, které žijí v prostředí venkova.
Sociálně vyloučené lokality a omezená nabídka sociálních služeb v těchto místech (Teplá,
Toužim, Žlutice, Bochov)
Školství zaměřené na trvale udržitelný rozvoj (využití Bečovské botanické zahrady,
Environmentálního centra Krsy, Centrum Caolinum v Nevřeni a Hroznatovy akademie v Teplé)
Společné vzdělávací programy pro žáky ZŠ na území MAS Kraj živých vod, z. s. a v příhraničních
oblastech Německa, rozvoj jazykových schopností




Podpora myšlenky komunitních škol – celoživotní vzdělávání, VU3V, jazykové kurzy pro
dospělé, využití přeshraničních projektů a stávajících partnerů škol.
Pěstování místních tradic (oživování zaniklých tradic – společenské akce, regionální speciality
a zakládání nových)

Při setkání s veřejností byla zdůrazněna podpora a spolupráce při obnově zdevastovaných památek a
jejich následné využití. Velmi pozitivně jsou vnímané aktivity pro místní mateřské a základní školy
v oblasti regionální vlastivědy. Důraz byl kladen na vzdělávací programy jednotlivých institucí –
Bečovská botanická zahrada, Zámek Bečov, Klášter Teplá, Centrum Caolinum Nevřeň.

Téma: Cestovní ruch

















Nabídka „venkovského cestovního ruchu“, budování turistické infrastruktury, propagace
(podpora aktivit a užší spolupráce s Destinační agenturou Živý kraj)
Rozšíření nabídky a návštěvnického komfortu pro individuální šetrnou turistiku (parkoviště,
bezobslužná informační místa…)
Unikátnost v počtu přírodních minerálních pramenů (podpora aktivit a užší spolupráce s
Balneologickým institutem v.v.i.)
Nabídka konkrétních místních venkovských produktů CR, systém turistických tras všeho druhu
(Skokovská stezka, Krajem živých vod, Cesty za pověstí, Bečovská panoramatická stezka;
Nevřeňské podzemí a Centrum Caolinum)
Propagace regionu jako celku včetně jednotlivých produktů (Kraj živých vod), lokální destinační
management
Kvalitní veřejná i soukromá turistická infrastruktura
Průvodcovská činnost po regionu, včetně tematické náplně – např. geologie, botanika, ale také
cesty po stopách pověstí, legend a pohádek.
Využití velkého množství minerálních pramenů pro budování image regionu
Větší využití významných kulturních památek a jejich zpřístupnění - budování expozic a
lokálních muzeí
Využití sousedství „Lázeňského trojúhelníku“ – oblast se špičkovými možnostmi pro CR a s vyšší
ekonomickou výkonností
Zázemí pro krátkodobé rekreace pro velké aglomerace (Plzeň, Karlovy Vary)
Drobná, tematicky zaměřená obecní muzea, galerie, infocentra. Zřízení venkovských
informačních center, infokiosků a informačních stojanů s přístupem na internet.
Využití tématu Duchovní krajina.
Vybudování cyklostezky Teplá (v úseku Karlovy Vary – Bečov nad Teplou)
Využití geologické minulosti regionu při budování nových atraktivit. (Centrum Caolinum
Nevřeň, Kaolínový důl)

Téma: Životní prostředí








Využívání alternativních zdrojů energií s výjimkou takových, které narušují životní prostředí;
postupná náhrada tradičních pevných paliv za ekologičtější
Využití místních obnovitelných zdrojů
Čištění odpadních vod na úrovni jednotlivých obcí
Omezení využívání hnojiv a herbicidů - budování image ekologicky hospodařící oblasti
Údržba krajiny s cílem zachování, resp. rozvoj biodiverzity
Kvalitní územní plány. Podpora komplexních pozemkových úprav.
V odůvodnitelných případech regulační plány (obce, Správa CHKO)

Území mikroregionu bylo historickým vývojem vytvářeno jako území venkovské, zemědělské v oblasti
CHKO Slavkovský les bez významně průmyslově zaměřené části, se značným zastoupením kulturních
památek a přírodních lokalit (prameny minerálních vod), vhodné pro rozvoj cestovního ruchu a
turistiky. Budoucí rozvojové záměry by měly dané zaměření území respektovat a dále rozvíjet
vhodnými projektovými záměry a jejich realizací. Celé území MAS Kraj živých vod, z. s. má velmi dobré
předpoklady jak pro tvorbu kvalitních integrovaných projektů a rozvoj celého území, tak pro přípravu
a realizaci záměrů jednotlivých partnerů v řešené oblasti. Pro zajištění koordinovaného rozvoje území
mikroregionu však bude nutné zajistit kooperaci mezi všemi partnery mikroregionu i při řešení
samostatných záměrů každého z nich.

