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ZÁKLADNÍ INFORMACE O PROJEKTU
Projekt „Strategický plán rozvoje města Nejdek“ (SPRMN) je součástí rozvojových koncepčních aktivit
města Nejdku (objednatel) s návazností na doporučení Ministerstva pro místní rozvoj České republiky
(MMR). To s využitím jeho modelových postupů v rámci „Metodiky tvorby programu rozvoje obce“.
Realizace projektu byla zajištěna formou výběrového řízení na dodávku externích poradenských
služeb. Zpracováním byla pověřena společnost ABRI, s.r.o., Sokolov (ABRI, zhotovitel). Součástí
zpracování bylo dále i zorganizování 2 workshopů za účasti cílových skupin pro definování směrování
rozvoje města Nejdku. Dále pak provedení anketního šetření pro vymezení potřeb obyvatel města.
Základní informace o projektu a smluvních stranách poskytuje následující přehled (tabulka 1.).
Tabulka 1. Specifikace projektu
Strategický plán rozvoje města Nejdek
Projekt

Objednatel

Zhotovitel

Smlouva o dílo ze dne 25. 3. 2019
Obchodní jméno

ABRI, s.r.o.

Sídlo

Ondříčkova 537, 356 01 Sokolov

IČ

616 79 763

DIČ

CZ 616 79 763

Statutární zástupce

Linda Zemanová, jednatel, zemanova@abri-dotace.cz

Projektový manažer

Ing. Erik Maca, projektový manažer, 352 723 196, maca@abri-dotace.cz

Obchodní jméno

Město Nejdek

Sídlo

Náměstí Karla IV. 239, 362 21 Nejdek

IČ

002 54 801

DIČ

CZ 002 54 801

Statutární zástupce

Ludmila Vocelková, starostka, starostka@nejdek.cz

Kontaktní osoba projektu

Pavlína Schwarzová, místostarostka, mistostarostka@nejdek.cz

V rámci zpracování SPRMN byly, prostřednictvím situační analýzy prostředí, stanoveny vize, poslání a
základní cíle rozvoje města a vymezeny prioritní oblasti, specifické cíle a opatření k jejich dosažení. To
včetně vymezení rozvojových aktivit a projektů v rámci následné realizace. Souběžně byla zpracována
i analýza rizik rozvojového plánu a vymezeny metody řízení ekonomiky (financování). Nedílnou
součástí materiálu (projektu) je implementační část (organizace, řízení, hodnocení, evaluace).
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ANALYTICKÁ ČÁST
Strategická (situační) analýza v rámci zpracovaného projektu vyhodnocuje vnější a vnitřní podmínky
města Nejdku a pomáhá při rozhodování o výběru vhodné strategie rozvoje. V rámci projektu jsou
hodnoceny prvotně vnitřní vlivy (vlastní činnost města a jeho mikroprostředí) a následně vnější vlivy
(politické, ekonomické, sociální, technické, ekologické). Strategická analýza je tak založena na
zhodnocení silných/slabých stránek (analýza vnitřního prostředí) a příležitostí/hrozeb (analýza
vnějšího prostředí). Výsledky by měly odpovědět na to, kde jsou rozvojové schopnosti a významné
zdroje města, jaké jsou trendy v rámci mikroprostředí a jaké je celkové prostředí pro další rozvoj.
Analytická část není podrobným popisem, ale výhradně vymezuje podstatné faktory návrhové části.

1.

Úvod a metodika

Město Nejdek je aktuálně tvořeno celkem 10 místními částmi (obrázek 1). Územně je situováno do
horského masivu Krušných hor, patnáct kilometrů severozápadně od krajského města Karlovy Vary.
Obrázek 1. Město Nejdek a jeho místní části

Město

Místní
části

Nejdek

Bernov
Fojtov
Lesík
Lužec
Nejdek
Oldřichov
Pozorka
Suchá
Tisová
Vysoká
Štola

Zdroj: www.nejdek.cz

Metodické postupy a rozhodovací modely použité v rámci projektu vycházejí z procesního řízení
(proces podle navazujících činností) a behaviorálního pojetí (řízení na základě zkušenosti) moderního
managementu (organizace a řízení). Literární zdroje a webové portály použité jako zdroj informací
obsahuje samostatná příloha tohoto projektu (použité zdroje a literatura). Na to navazují použité
zdroje u jednotlivých tabulek a obrázků. Použitý procesní model v rámci projektu (obrázek 2.)
propojuje standardní metodické postupy zpracovatele, společnosti ABRI a metodické postupy MMR.
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Obrázek 2. Použitý procesní model v rámci projektu

Strategické řízení
(dlouhodobé)

Strategické řízení
(střednědobé)

Taktické řízení
(roční)

Operativní řízení
(průběžné)

Analýza prostředí/zvolené metody situační analýzy, analýza vnitřního prostředí (vlastní organizace a
mikroprostředí organizace), analýza vnějšího prostředí (faktory vlivu PESTLE)

Vize, poslání,
principy/hodnoty,
směrování
organizace

Projekty/rozvoj,
lidé, finance,
systémy/jakost,
komunikace

SWOT, strategie,
priority, cíle,
organizace/řízení

Provoz organizace,
realizace,
controlling

Systém řízení změn/evaluace

Zdroj: Metodiky zpracovatele ABRI

V rámci zpracování jednotlivých částí projektu byly využity logicko – strukturální metodické postupy a
modely, které opět vycházejí ze standardních postupů zpracovatele, společnosti ABRI (tabulka 2.).
Modelové řešení je shodné s metodikou MMR v rámci zadání projektu (uzavřené smlouvy o dílo).
Tabulka 2. V projektu použité rozhodovací modely

Základní model



SWOT prostředí (vymezení S - silné stránky, W - slabé stránky, O – příležitosti, T – hrozby)

Modely vnitřního
prostředí





Analýza zdrojů (hodnocení zdrojů ve vztahu k vnějšímu prostředí)
Analýza rozvojového portfolia (vymezení pozice rozvojových projektů)
Finanční analýza (hodnocení ekonomické a finanční pozice)

Modely vnějšího
prostředí




Analýza trendů vzdáleného prostředí (trendy vývoje - PESTLE analýza)
Analýza konkurenčního postavení (segmentace trhu, analýza zákazníků a konkurentů)

Komunitní řešení
projektu




Anketa v rámci názoru občanů na další rozvoj
Veřejné projednání formou WORKSHOPU (anketa a závěrečné projednání)

Návrhové modely




SWOT (generický model strategie, strom problémů a cílů, klastrová modifikace)
Analýza rizika (vymezení závažnosti rizik, návrh opatření pro eliminaci)
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2.

Analýza vnitřního prostředí

Zpracovaná analýza vnitřního prostředí se zaměřuje na definování základních silných a slabých
stránek města Nejdku v návaznosti na mikroprostředí města. Součástí analýzy jsou specifikace území,
souhrnné informace, hodnocení infrastruktury a služeb, zdravotnictví,

sociálních věcí a

nezaměstnanosti, školství, kultury a volného času, životního prostředí a krajiny, podnikatelského
prostředí, činnosti obecního úřadu, bilanční situace a rozpočtu, plánovaného řešení rozvoje území.
Součástí jsou i výstupy provedeného anketního šetření, které v rámci názorů občanů města vytvářejí
základní prostor pro komunitní řešení rozvoje města

s návazností na provedenou analýzu

a

návrhovou část. Zpracované výstupy navazují na informace města Nejdku a použité externí zdroje.

2.1. Specifikace území
Nejdek leží v západní části masivu Krušných hor v údolí řeky Rolavy. Je chráněn ze všech stran
zalesněnými horskými svahy. Nejdek je vzdálený 15 kilometrů od Karlových Varů (obec s rozšířenou
působností – ORP). Město je součástí Karlovarského kraje (KK), který je nejzápadnějším územím
České republiky. Město a jeho místní části (celkem 10) mají následující plošnou výměru (tabulka 3).
Tabulka 3. Místní části města Nejdek
Obec/město

Místní část

Katastr

Bernov
Fojtov
Lesík
Lužec
Nejdek
Nejdek
Oldřichov
Pozorka
Suchá
Tisová
Vysoká Štola
Zdroj: Český statistický úřad (ČSÚ) Karlovy Vary

Katastrální výměra
k 31. 12. 2018
(ha)

Bernov
Fojtov
Lesík
Lužec u Nejdku
Nejdek
Oldřichov u Nejdku
Pozorka u Nejdku
Suchá u Nejdku
Tisová
Vysoká Štola

5 227
734
317
310
453
803
745
185
754
527
398

Přírodní podmínky města lze považovat za neměnné. Město leží v pásmu nadmořské výšky 550 až
800 metrů. Nejvyšším bodem na katastru je Tisovský vrch – Pajndl (976 metrů). Nejnižším bodem je
pak koryto řeky Rolavy (500 metrů). Okolní horská členitá krajina obsahuje řadu horských skupin i
osamocených vrcholů. Místní části Bernov a Lesík (západní a jihozápadní část) přechází do zvlněné
lesnaté pahorkatiny s řadou rašelinišť. Severní a hlavně severozápadní část je vyšší, členitější a dané
území zde dosahuje nejvyšší nadmořské výšky. Hydrologicky přísluší území k povodí řeky Ohře.
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Území je odvodňováno řekou Rolavou a jejími přítoky. Malá jižní část je odvodňována přes
Chodovský potok přímo do Ohře. Klimaticky leží Nejdek v mírně teplé oblasti B8. Průměrné roční
srážky dosahují 743 mm, průměrná roční teplota činí 6,5 stupňů Celsia, vegetační doba je v průměru
130 dnů. Na území převládá západní proudění. V současných lesních porostech převažuje smrk. Na
strmých úbočích údolí řeky Rolavy se zachovaly i druhově pestřejší porosty s velkým zastoupením
vzrostlých buků, zejména ve směru k Tisové a Tisovskému vrchu. V krajinářském hodnocení je možné
prvotně okolí města Nejdek označit za vyváženou sídelní a přírodní krajinu. Krajinu s rekreačními,
biologickými i ekologickými hodnotami cestovního ruchu (CR, obrázek 3).
Obrázek 3. Lokalizace města Nejdek

Zdroj:mapy.cz

Z historického hlediska Nejdek vznikl jako královské území na zemské stezce do Saska, někdy před
rokem 1341 (období krále Jana I. Lucemburského). První písemný doklad o existenci Nejdku pochází
až z roku 1340. Souběžně se udává, že Nejdek vznikl jako hornická kolonie těžařů cínu již kolem roku
1250. Název města Nejdek je patrně odvozen od německého "neue Decke" (legendou nově pokryté
střechy hradní věže). Hospodářsky Nejdek a všechny obce v jeho okolí vděčí za svůj vznik dolování
cínu ve 14. až 16. století. Největší rozmach rudného dolování na Nejdecku spadá do časů panování
loketských hrabat Šliků. Ti drželi nejdecké panství bezmála 160 let, v rozmezí let 1446 - 1602.
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Za Šliků se začala těžit i železná ruda, což vedlo v Nejdku a okolí ke stavbě hutí a hamrů. V roce 1602
přešlo nejdecké panství koupí v rámci příbuzenského vztahu od Štěpána Šlika na Bedřicha Collonu z
Felsu. Collonové pak drželi panství do roku 1632. Za jejich držení došlo k rekatolizaci Nejdecka. Z
Nejdku a okolí odešlo mnoho rodin do exilu do sousedního Saska. Odchod se projevil nepříznivě v
dalším úpadku důlní činnosti.Úpadek hornictví postupně vedl ke vzniku malých výrob a řemesel.
Obrázek 4. Cenrum města Nejdek a vybrané kulturní památky

Černá věž, pozůstatek hradu

Evangelický kostel s farou

Měšťanský dům
Zdroj: Národní památkový ústav (Ústřední seznam kulturních památek ČR)

Kostel Svatého Martina

Pro Nejdecko prvotně mělo největší význam paličkování krajek. Hospodářský rozvoj nastal po roce
1843, kdy byla založena přádelna česané příze. Nejdecké železárny existují od roku 1813, roku 1836
byly modernizovány (Heinrich Kleist zde zavedl válcování plechů). V roce 1881 byla postavena
železnice z Chodova přes Novou Roli do Nejdku a roku 1899 pak byla dokončena trať z Karlových Varů
do Potůčků a Johanngeorgenstadtu v Německu (spolková republika Sasko). To mělo pro Nejdecko a
západní Krušnohoří zásadní význam. Hospodářská stabilizace a komunikační spojení Nejdecka se
Saskem koncem minulého století vedly i k oživení celoročního turistického ruchu, jenž v té době začal
být módou. Jeho projevem byly mimo jiné například stavby vyhlídkových věží a restaurací na Klínovci
(1884), Plešivci (1895) a na Tisovském vrchu - Pajndlu nad Nejdkem v roce 1897. Nastal čas přerušený
Velkou válkou (1914 až 1918), rozpadem monarchie a první Československou republikou. Osudnou
pro rozvoj území se stala druhá světová válka a částečná nacifikace obyvatel. V letech 1945 - 1946 byl
německým obyvatelům Krušnohoří na základě Postupimské dohody a dekretů prezidenta Beneše
zkonfiskován majetek a následně byli vystěhováni ze svých domovů do válkou zničeného Německa.
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Tabulka 4. Dlouhodobý vývoj počtu obyvatel a domů ve městě Nejdek

Ukazatel

1900

1921

1 930

1950

1961

1970

1980

1991

2001

2011

Počet obyvatel

9 122

11 826

14 556

7 984

8 423

8 787

8 893

8 180

8 600

8 145

Počet domů

1 181

1 405

1 859

2 238

1 349

1 220

1 142

1 223

1 299

1 440

Zdroj: ČSÚ Karlovy Vary, data včetně místních částí

Souběžně s odchodem Němců probíhal složitý a velmi pomalý proces znovuosídlování regionu novým
obyvatelstvem. Zájem o osídlení prázdných domů po odsunutých Němcích byl minimální. Domy
chátraly a byly po stovkách demolovány. Vývoj počtu obyvatel města Nejdku a domů v jeho území,
vysídlením původního obyvatelstva, zahájil dlouhodobě záporný trend vývoje populace (tabulka 4.).
Obrázek 5. Radnice města Nejdek

Zdroj: foto ABRI
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Základním rysem střednědobého trendu demografického vývoje v období 2014 až 2018 bylo (tabulka
5.) zastavení negativního vývoje v posledním hodnoceném roce 2018. Přirozený úbytek počtu
obyvatel byl eliminován migrací (přírůstkem stěhováním). Pro předešlé roky, je ovšem typickým
jevem proces stárnutí populace. Trvale dochází k procesu přirozeného stárnutí stálého obyvatelstva a
trvalému úbytku obyvatelstva stěhováním. Jedná se především o odliv mladé kvalifikované generace
za výhodnějšími životními podmínkami (odchod za lepšími podmínkami po vystudování školy).
Tabulka 5. Aktuální demografický vývoj města Nejdek
Stav k 31. 12. (osob)

Ukazatel
2014
Počet obyvatel celkem
Muži
V tom
ženy
Stav
0-14 let
obyvatel
V tom
15-64 let
64 let a více
Průměrný věk
Živě narození
Zemřelí
Přirozený přírůstek
Přistěhovalí
Pohyb
Vystěhovalí
obyvatel
Přírůstek stěhováním
Celkový přírůstek
Sňatky
Rozvody
Zdroj: ČSÚ Karlovy Vary

2015

8 079
4 009
4 070
1 170
5 448
1 461
41,9
74
88
-14
122
185
-63
-77
29
20

7 990
3 957
4 033
1 138
5 372
1 480
42,3
69
86
-17
155
227
-72
-89
45
23

2016
7 838
3 885
3 953
1 111
5 210
1 517
42,8
72
92
-20
132
264
-132
-152
31
19

2017
7 791
3 877
3 914
1 073
5 192
1 526
43,1
73
97
-24
237
260
-23
-47
43
25

2018
7 807
3 897
3 910
1 085
5 173
1 549
43,2
76
100
-24
240
200
40
16
37
18

Pro návrhovou část SPRMN byly na základě provedené analýzy vymezeny následující základní silné
stránky a slabé stránky v oblasti základní specifikace území a jeho jednotlivých faktorů (tabulka 6.).
Tabulka 6. Příležitosti a ohrožení v rámci specifikace území

S – silné stránky








Historické atraktivity v rámci centra města
Krajina s potenciálem rozvoje CR (stabilita území)
Průmyslová tradice (důlní těžba, zpracování vlny)
Historické železniční propojení s Německem (Sasko)
Tradice CR (hotely, restaurace, výlety, rozhledny)
Stabilizace demografického vývoje v posledním období

W – slabé stránky
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Roztříštěnost území/infrastruktura místních částí
Destabilizace území v rámci odsunu v roce 1945
Vlnařský průmysl a postižení krizí oboru
Trvalý proces stárnutí obyvatelstva (přirozený úbytek)
Dlouhodobý trend úbytku obyvatel stěhováním

2.2. Souhrnné informace
V rámci zpracované kapitoly předkládáme informace bez komentáře. Tyto informace navazují na
jednotlivé a dále zpracované, kapitoly analýzy vniřního prostředí města Nejdku v rámci SPRMN.
Tabulka 7. Souhrnné informace o městě Nejdek

Ukazatel

Souhrnné
Informace

Struktura půdního
fondu

Hospodářské
prostředí

Obyvatelstvo

Nezaměstnanost

Status
Typ sídla
ZUJ (kód obce)
NUTS 5
LAU 1 (NUTS 4)
NUTS 3
NUTS 2
Pověření
Pověření
Obec s pověřeným obecním úřadem
Obec s rozšířenou působností
Příslušnost k místní akční skupině (MAS)
Katastrální plocha
Místní části obce
Základní sídelní jednotky
Počet katastrálních území
Zemědělská půda
Orná půda
Z toho
Zahrady a sady
Trvalé travní porosty
Lesní půda
Vodní plochy
Zastavěné plochy
Ostatní plochy
Koeficient ekologické stability
Registrované subjekty se zjištěnou aktivitou
Fyzické osoby (živnostenský zákon)
Z toho
Fyzické osoby (živnostenský zákon)
Právnické osoby
Mikropodniky (1-9 zaměstnanců)
Malé podniky (10-49 zaměstnanců)
V tom
podniky
Střední podniky (50-249 zaměstnanců)
Velké podniky (250 a více zaměstnanců)
Zemědělství, lesnictví, rybářství
Průmysl celkem
Z toho
Stavebnictví
činnosti
Obchod a služby
Ostatní činnosti
Počet bydlících obyvatel
Muži
Z toho
Ženy
Kategorie 0 – 14 let
Z toho
Kategorie 15 – 64 let
Kategorie nad 65 let
Průměrný věk obyvatel
Celkem dosažitelní uchazeči o práci
Muži
Ženy
Z toho
Základní vzdělání a vyučeni
Evidence nad 12 měsíců
Podíl nezaměstnaných osob (ze skupiny 15-64 let)

Zdroj: ČSÚ, RISY, webové stránky města Nejdek
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Měrná
jednotka

Aktuální data
31. 12. 2018

ha
počet
počet
počet
ha
ha
ha
ha
ha
ha
ha
ha
%
počet
počet
počet
počet
počet
počet
počet
počet
počet
počet
počet
počet
počet
osob
osob
osob
osob
osob
osob
let
osob
osob
osob
osob
osob
%

Město
Pověřený obecní úřad
555380
CZ0412555380
CZ0412 – Karlovy Vary
CZ041 – Karlovarský kraj
CZ04 - Severozápad
Stavební úřad
Matriční úřad
Nejdek
Karlovy Vary
Krušné hory
5 227
10
18
10
1 297
153
82
1 062
3 399
49
73
410
7,22
756
584
32
140
94
11
10
2
39
112
124
427
54
7 807
3 897
3 910
1 085
5 173
1 549
43,2
123
56
67
103
79
2,37

Tabulka 7. Souhrnné informace o městě Nejdek

Ukazatel

Technická
infrastruktura

Kultura

Školství, sport

Zdravotnictví

Sociální oblast

Cestovní
ruch

Veřejný vodovod
Kanalizace
ČOV
Plynofikace obce
Sbor dobrovolných hasičů obce
Obvodní oddělení policie ČR
Detašované pracoviště policie ČR
Městská, obecní Policie
Stanice (zastávka) vlaku
Zastávka linky autobusu místního významu
Pošta
Peněžní ústavy a jejich úřadovny
Pojišťovny a jejich úřadovny
Dokončené byty
Městské informační centrum
Veřejná knihovna včetně poboček
Stálá kina
Muzeum (včetně poboček a samostatných památníků)
Galerie (včetně poboček a výstavních síní)
Kulturní zařízení ostatní
Středisko pro volný čas dětí a mládeže
Sakrální stavba
Smuteční síň
Hřbitov
Mateřská škola
Základní škola (vyšší stupeň 1 – 9 ročník)
Základní umělecké školy
Školy v oboru středních odborných učilišť (rušeno)
Hřiště s provozovatelem nebo správcem
Tělocvičny včetně školních s přístupem veřejnosti
Otevřené stadiony
Zimní stadiony kryté i otevřené
Ostatní zařízení pro tělovýchovu
Léčebna pro dlouhodobě nemocné
Samostatné ordinace praktického lékaře pro dospělé
Samostatné ordinace praktického lékaře děti a dorost
Samostatné ordinace praktického lékaře stomatologa
Samostatné ordinace praktického lékaře gynekologa
Samostatné ordinace lékaře specialisty
Ostatní samostatná zařízení
Zařízení lékárenské péče (lékárny)
Detašované pracoviště ZS RZP
Domovy pro osoby se zdravotním postižením
Domovy se zvláštním režimem
Nízkoprahová zařízení pro děti a mládež
Zařízení (evidovaná ubytovací kapacita)
Pokoje
V tom
Lůžka
Hosté
Rezidenti
Z toho
Nerezidenti
Přenocování
Rezidenti
Z toho
Nerezidenti
Průměrný počet přenocování

Zdroj: ČSÚ, RISY, webové stránky města Nejdek
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Měrná
jednotka

Aktuální data
31. 12. 2018

počet
počet
počet
počet
počet
počet
počet
počet
počet
počet
počet
počet
počet
počet
počet
počet
počet
počet
počet
počet
počet
počet
počet
počet
počet
počet
počet
počet
počet
počet
počet
počet
počet
počet
počet
počet
počet
počet
počet
počet
počet
počet
počet
počet
počet

ANO
ANO
ANO
ANO
ANO
ANO
ANO
ANO
ANO
ANO
2
2
2
25
1
2
1
1
1
1
1
2
1
1
4
2
1
(1)
5
4
1
1
1
1
3
2
2
1
7
3
2
1
1
1
1
3
94
172
11 949
4 833
7 116
25 404
9 284
16 120
2,1

2.3. Infrastruktura a služby
Oblast vstupní technické infrastruktury a služeb města Nejdku je charakteristická základní občanskou
vybaveností (tabulka 8.). V rámci hodnocení jednotlivých faktorů vybavenosti jsou dále hodnoceny
doprava (silniční a železniční síť), časová dostupnost dopravy, páteřní cyklotrasy (návaznost na
podporu cestovního ruchu), napojení na vodovod a kanalizaci, služby veřejného charakteru včetně
bydlení, služby typu nákupů a služeb. Dále pak vazba rozvoje města na územní plán (kapitola 2.10.).
Tabulka 8. Základní technická infrastruktura a služby města Nejdek

Ukazatel

Stav k 31. 12.2018

Veřejný vodovod
Kanalizace
ČOV
Plynofikace obce
Sbor dobrovolných hasičů obce
Obvodní oddělení policie ČR
Detašované pracoviště policie ČR
Technická
infrastruktura
Městská, obecní policie
Stanice (zastávka) vlaku
Zastávka linky autobusu místního významu
Pošta
Peněžní ústavy a jejich úřadovny
Pojišťovny a jejich úřadovny
Dokončené byty
Zdroj: ČSÚ Karlovy Vary, RISY

počet
počet
počet
počet

ANO
ANO
ANO
ANO
ANO
ANO
ANO
ANO
ANO
ANO
2
2
2
5

Autobusovou dopravu v Nejdku s napojením na další města zajišťuje firma CVINGER bus, s.r.o.,
(veřejná linková, zvláštní linková, příležitostná, kyvadlová a mezinárodní doprava). Jde o napojení na
Karlovy Vary (silnice II. třídy 220), Ostrov (silnice III. třídy 21047/silnice II. třídy 221) , Rotavu , Chodov
a s nimi propojené obce (vše silnice III třídy). Železniční dopravu v Nejdku a napojení provozují České
dráhy, a.s., na trati Karlovy Vary - Potůčky – Johanngeorgenstadt. Cesta do práce automobilem
(využití kapacit) je podpořena i portálem WITTE, jízdomat největšího zaměstnavatele v Nejdku.
Optimalizace jízd do a ze zaměstnání šetří jak náklady zaměstnanců, tak snižuje dopravní zatížení
(především centrum města). Je skutečností, že přetížení především centra města snižuje jeho
atraktivitu. Významnou slabou stránkou je i nedostatek parkovacích míst s vazbou na jednotlivé
průmyslové podniky (přetížení místních parkovacích kapacit vozidly zaměstnanců velkých firem).
Dlouhodobou otázkou je řešení obchvatu centra města. V rámci aktualizovaného plánu je
navrhována přeložka silnice II. 220 a III.20047 (jižní obchvat). Danou situaci a investice je nezbytné
řešit v rámci dopravy v území s vlastníkem dotčených komunikací, Karlovarským krajem (KK).
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Řešením je možné omezení intenzity dopravy vázané na dojezd k průmyslovým areálům (obrázek 6.).
Intenzita podle celostátního sčítání dopravy za rok 2016 činila v nájezdu na centrum a z centra města
6 318 vozidel denně. Přímo průjezd náměstím Karla IV. směrem na Nové Hamry pak činil 1 695
vozidel. Zatížení na průmyslové podniky dosáhl 3 874 vozidel a výjezd na Rotavu činil 1 192 vozidel.
Obrázek 6. Dopravní vazby a intenzita dopravy ve městě Nejdek

II. 220

Zdroj: rsd.cz, vlastní zpracování ABRI

Z hlediska časové dostupnosti sídla KK a ORP (obrázek 7.) má město Nejdek relativně výhodnou
polohu (sídlo KK a ORP Karlovy Vary 20 - 30 minut). Nevýhodou lokalizace je komplikovaná
dostupnost areálu KK (Úřad kraje, instituce - veřejná doprava - přestupování, časové ztráty).
Obrázek 7. Časová dostupnost města Nejdek sídla ORP a KK

Zdroj Územně analytické podklady (ÚAP) KK
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Významný faktorem v rámci rozvoje dopravy je aktivní mobilita prostřednictvím cyklistiky na území
KK (obrázek 8.). KK v současné době disponuje více jek 2 000 km cyklotras různého typu. Páteřní
cyklotrasou je CS Rolava (obrázek) s napojením na Německo (Sasko) prostřednictvím „Karlovy stezky“
(spojení měst Aue, Johanngeorgenstadt, Nejdek, Nová Role a Karlovy Vary v délce 160 kilometrů a
zároveň

spojení „Muldavské cyklostezky“ (Mulderadweg) s „Cyklostezkou Ohře“ (Egerradweg).

Vzhledem k tomu, že povrch cest není po celé délce asfaltový, hodí se trasa spíše pro horská a
trekkingová kola. Díky železničnímu spojení Aue-Johanngeorgenstadt-Karlovy Vary je možné
cyklistickou túru pohodlně kombinovat s použitím vlaku. V současné době probíhá projekt (příprava a
studie proveditelnosti) Karlova stezka II (město Nejdek je partnerem) propojující Nové Hamry, Nejdek
a Novou Roli kvalitním povrchem s financováním prostřednictvím dotací EU. V okolí Nejdku je pak
souběžně 10 značených cyklotras místního významu (specifikace na webových stránkách města).
Obrázek 8. Páteřní cyklotrasy na území KK

Zdroj: Strategie cyklistiky (SC) KK

Město Nejdek je napojeno na vlastní veřejný vodovod, kanalizaci a čistírnu odpadních vod (ČOV). To
prostřednictv investic do rekonstrukce, rozšíření sítí a výstavby vlastní ČOV. V minulých letech (2010
– 2017) bylo do systému investováno celkem 285 miliónů Kč (na samotnou stavbu 275 milionů Kč,
z čehož bylo 70% dotováno prostřednictvím Státního fondu životního prostředí – SFŽP). Řešeno bylo
území v katastrálním území Nejdek, Pozorka u Nejdku, Suchá u Nejdku a Bernov. Vlastní stavba
(investice) byla realizována v zastavitelném území města.
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Nová ČOV je umístěna v nejjižnější části města v části Pozorka. Provoz kapacit zajišťuje přímo Odbor
vodovodů a kanalizace spadajícího pod Městský úřad (MěÚ) v Nejdku, a to prostřednictvím vlastních
zaměstnanců města Nejdku. Základním zdrojem pitné vody v území je úpravna vody (ÚV) Vysoká
Pec. Surová voda je přiváděna sběrem z údolní nivy Rudného potoka v blízkosti ÚV (vývěr ze štoly).
Náhradním zdrojem Nejdku je pak voda z koryta toku Rolava. Druhým zdrojem je prameniště potoku
Limnice. Z hlediska upravitelnosti surové vody je problematická její mineralizace (voda má vysoký
obsah hliníku a huminových látek s vazbou na geologické podloží).
Obrázek 9. Systém vodovodů, kanalizace a ČOV města Nejdek

Zdroj: webové stránky města Nejdek

Domácnosti a podniky jsou souběžně napojeny na standardní rozvody elektřiny a plynu. Zásobování
elektrickou energií zajišťuje společnost ZČE a.s. (vedení je v rozhodující míře řešeno vzduchem).
Zemním plynem je město zásobeno ze soustavy ZŠP a.s. sítí středotlakých a nízkotlakých plynovodů
(napojeny nejsou odloučené místní části). Obnovitelné druhy energie jsou využívány pouze u malých
vodních elektráren a prostřednictvím tepelných čerpadel. Sluneční energie se využívá k ohřevu teplé
užitkové vody pouze u minoritního počtu rodinných domů. Zásobování města teplem z parního
přivaděče Vřesová – Nejdek zajišťuje prostřednictvím 12 výměníkových stanic společnost AYIN, s.r.o.
17

Svoz a likvidace odpadů, nakládání s odpady včetně provozu sběrného dvora je v Nejdku a okolí
předmětem činnosti formou externích dodávek služeb AVE CZ odpadové hospodářství s.r.o.,
středisko Nejdek , která tyto služby pro město vykonává na základě dlouhodobé smlouvy o dílo.
Poštovní služby zajišťují dvě pobočky České pošty, a.s. (ulice Poštovní a Okružní). Peněžní služby
zajišťují pobočky České spořitelny, a.s. a Komerční banky, a.s. K dispozici jsou kromě bankomatů
uvedených bank i dva bankomaty dalších peněžních ústavů. Ve městě je souběžně i pobočka
Všeobecné zdravotní pojišťovny a pobočka Úřadu práce Karlovy Vary. Další službou je pojištění (Česká
pojišťovna a.s., zastoupení Allianz Pojišťovna a.s.). Ve městě je souběžně obvodní oddělení policie ČR
a její detašované pracoviště, které spolupracuje v rámci své činnosti s Městskou policií v Nejdku.

Obrázek 10. Vybrané nákupní kapacity ve městě Nejdek

Zdroj: webové stránky města Nejdek

V rámci zásobování obyvatel jsou k dispozici kapacity Supermarket Albert, Penny market, Obchodní
centrum Pramen a řada menších obchodů s potravinami a specializovaným zbožím. Využít lze i
nákupní síť v nedalekých Karlových Varech (další rozšiřování kapacit v Nejdku je otázkou efektivnosti).

Bytový fond ve vlastnictví města byl v minulosti z rozhodující části rozprodán. Řada budov je ve
špatném stavu a v řadě z nich žije vysoký počet sociálně slabých osob a rodin (majetek je v zásadě
nevyužíván). Situace je řešena prostřednictvím „Pravidel pro pronájem bytů“, která zohledňují
sociální situaci obyvatel. V současné době jsou ve městě také 3 soukromé ubytovny (Pošta na
náměstí Karla IV. 132, ubytovna v Horní ulici 1105 a ubytovna v ulici Karlovarská 35). Výše uvedené
lokality mají obecné rysy sociálního vyloučení (SVL). Trend bytové výstavby (především se jedná o
výstavbu rodinných domů) v minulém období stagnoval. Další výstavba je v územním plánu navržena
především v rámci lokalit Limnice, Bernova a Fojtova. Tedy do lokalit a zástavby rodinných domů
s dobrou dopravní dostupností a s možností na napojení na sítě technické infrastruktury (obrázek
11.). V rámci plánu je připravováno zasíťování pozemků v ulicích Komenského a Zahradní.
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Obrázek 11. Typická zástavba rodinnými domy ve městě Nejdek

Zdroj: foto ABRI

Pro návrhovou část SPRMN (strategii rozvoje) byly prostřednictvím provedené základní analýzy
vymezeny silné a slabé stránky v rámci základní charakteristiky infrastruktury a služeb (tabulka 9.).
Silné a slabé stránky jsou primárně vázány na vybudovanou a stabilní infrastrukturu města Nejdku.
Tabulka 9. Silné a slabé stránky v rámci základní infrastruktury a služeb města Nejdek

S – silné stránky














W – slabé stránky

Komplexní řešení občanské vybavenosti územní plán
Propojení silniční a železniční sítě s okolím (SRN)
Dobrá časová dostupnost Karlovy Vary (ORP/KK)
Napojení na páteřní CS Rolava (Karlova stezka II.)
Vybudovaná síť cyklostezek místního významu
Vlastní městský vodovod, kanalizace a ČOV
Vysoká míra napojení na rozvody elektřiny a plynu
Vysoká míra napojení území na rozvody tepla
Komplexní poštovní, bankovní a pojišťovací služby
Funkční spolupráce Policie ČR/Městská policie
Dostupnost nákupů zboží a služeb (místní/města)
Oživení bytové výstavby (rodinné domy, síťování)
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Nedostatek parkovacích míst v centru města
Přetížení centra města silniční přepravou
Investiční a logistická náročnost realizace obchvatu
Investiční náročnost cyklostezek (nezbytnost dotací)
Upravitelnost vody Limnice – mineralizace vody
Rozprodej bytového fondu, zanedbanost zbytku
Vznik sociálního vyloučení ve vybraných lokalitách
Nedostatečné kapacity startovacího bydlení

2.4. Zdravotnictví, sociální věci a nezaměstnanost
Zdravotnická péče je v rámci města Nejdku koncentrována do kapacit polikliniky (obrázek 12.).
K dispozici jsou ordinace praktických lékařů pro děti a dorost, praktických lékařů pro dospělé a
specialistů pro dospělé. Ordinace gynekologa a stomatologů (tabulka 10.) jsou řešeny samostatně.
Obrázek 12. Městská poliklinika Nejdek

Zdroj: foto ABRI, webové stránky města Nejdek

Součástí zdravotnického systému jsou i dvě lékárny. V rámci polikliniky dále působí samostatná
laboratoř a zařízení zaměřená na běžnou rehabilitaci (M.B.K. Group s.r.o.). Následnou rehabilitační a
hospicovou péči zabezpečuje společnost REHOS. Komplexní domácí péči a terénní pečovatelskou
službu zajišťuje pečovatelská služba „S námi doma“. V Nejdku je i detašované pracoviště Záchranné
služby a rychlé záchranné pomoci (ZS RZP) Karlovarského kraje. Péči lze považovat za komplexní.
Tabulka 10. Struktura zdravotnických a sociálních zařízení ve městě Nejdek

Zdravotnictví

Sociální oblast

Ukazatel

Zařízení
(počet)

Léčebna pro dlouhodobě nemocné
Samostatné ordinace praktického lékaře pro dospělé
Samostatné ordinace praktického lékaře děti a dorost
Samostatné ordinace praktického lékaře stomatologa
Samostatné ordinace praktického lékaře gynekologa
Samostatné ordinace lékaře specialisty
Ostatní samostatná zařízení
Zařízení lékárenské péče (lékárny)
Detašované pracoviště ZS RZP
Domovy pro osoby se zdravotním postižením
Domovy se zvláštním režimem
Nízkoprahová zařízení pro děti a mládež

1
4
2
2
1
7
3
2
1
1
1
1

Zdroj: ČSÚ Karlovy Vary, stav 31. 12. 2018
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V oblasti dostupnosti zdravotnických zařízení (obrázek 13.) typu nemocnic je spádovou nemocnicí
Karlovarská krajská nemocnice a.s. (KKN) v Karlových Varech (ORP, vzdálenost 15 kilometrů).
Alternativou je i Nemocnice Ostrov (skupina Nemos Group, vzdálenost 21 kilometrů od Nejdku).
Obrázek 13. Dostupnost zdravotnických zařízení v KK

Zdroj: Program rozvoje Karlovarského kraje (PRKK)

Samostatným stacionárním sociálním zařízením ve městě je Domov se zvláštním režimem „Matyáš“
(obrázek 14.), který je příspěvkovou organizací Karlovarského kraje (KK). Zařízení s kapacitou 105
lůžek poskytuje komplexní celodenní sociální služby dospělým a seniorům, kteří vzhledem ke svému
zdravotnímu stavu nemohou žít ve svém přirozeném prostředí a potřebují zvýšenou péči a služby.
Součástí zdravotně sociálního systému je i další organizace Rehabilitační a hospicová péče REHOS
(odborný ústav, jejihož péče navazuje na péči nemocnic a další procesy vázané na zdravotní stav).
Obrázek 14. Domov se zvláštním režimem „Matyáš“ v Nejdku

Zdroj: foto ABRI, webové stránky města Nejdek
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Dalším zařízením poskytujícím sociální služby v kombinaci se zdravotním postižením v okolí města
Nejdku je v Domov Rudné u Nejdku (příspěvková organizace, zřizovatel hlavní město Praha). Domov
poskytuje pobytové služby sociální péče v domově pro osoby se zdravotním postižením a v domově
se zvláštním režimem. Obě služby jsou přednostně poskytovány zájemcům s trvalým pobytem Praha.
Služba domov pro osoby se zdravotním postižením je určena osobám s mentálním postižením nebo
kombinovaným postižením od 19 let věku neomezeně s kapacitou 62 lůžek. Služba se zvláštním
režimem je určena osobám se stařeckou, Alzheimerovou demencí a ostatními typy demencí ve věku
od 27 let neomezeně. Kapacita zařízení (poskytováno od 1. 1. 2018) je aktuálně 10 lůžek.
Činnost nízkoprahového zařízení pro děti a mládež (NZDM) zajišťuje v Nejdku nezisková organizace
B.E.Z. va Nejdek o.p.s. prostřednictvím činnosti Klubu Remix (obrázek 15.). Klub byl založen pro děti
a mládež ve věku od 6 do 18 let.

Základem je eliminace sociálního vyloučení komunikací a

smysluplného trávení volného času (problémy rodičů, celá rodina, škola, sociální asimilace, práce).
Denní kapacita ambulantní služby je 40 klientů, denní kapacita terénní služby pak činí 10 klientů.
Obrázek 15. NDZM B.E.Z. va Nejdek o.p.s.

Zdroj: webové stránky města Nejdek

Činnost v oblasti péče o seniory, opatrovnictví nesvéprávným, poradenství péče o rodinu je řízena
(včetně činnosti sociální pracovnice) Odborem sociálních věcí a školství MěÚ Nejdek. Oblast
nezaměstnanosti je koordinována prostřednictvím Kontaktního pracoviště Úřadu práce Karlovy Vary
v Nejdku. Činnost je sladěna s jednotlivými zaměstnavateli a zaměřena na zprostředkování
zaměstnání, poskytování státní sociální podpory, podporu v hmotné nouzi, sociální služby, příspěvek
na péči a poskytování dávek pro osoby se zdravotním postižením. Aktuální nezaměstnanost v Nejdku
(tabulka 11.) je nezbytné považovat za velmi nízkou (míra nezaměstnanosti ve výši 2,37 %).
Nezaměstnanost se prvotně vztahuje ke skupině obyvatel s kvalifikací základní vzdělání a vyučen (84
% dosažitelných uchazečů) a skupině nezaměstnaných v evidenci Úřadu práce nad 12 měsíců (64%
dosažitelných uchazečů). Nezaměstnanost v lokalitě tak má dlouhodobý strukturální charakter.
Řešena je externě organizacemi Člověk v tísni, o.p.s. (sociální podpora) a Gopala o.p.s. (oddlužení).
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Tabulka 11. Aktuální nezaměstnanost ve městě Nejdku
Ukazatel

Počet

Celkem dosažitelní uchazeči o práci
Muži
Ženy
Z toho
Základní vzdělání a vyučeni
Evidence nad 12 měsíců
Podíl nezaměstnaných osob (ze skupiny 15-64 let)

Nezaměstnanost

osob
osob
osob
osob
osob
%

123
56
67
103
79
2,37

Zdroj: ČSÚ Karlovy Vary, stav 31. 12. 2018

Z hlediska vývoje nezaměstnanosti došlo za střednědobé období let 2014 až 2018 k výrazným
strukturálním změnám (tabulka 12). Míra nezaměstnanosti za uvedené referenční období se snížila ze
statistického základu (skupina obyvatel ve věku 15 – 64 let) o 5,84 %. Souběžně se změnil poměr
uchazečů k evidovaným pracovním místům ze 7,68 uchazeče na pracovní místo na 0,40 uchazeče na
pracovní místo. Daná situace bude vyžadovat především změnu politiky místních firem s vysokou
mírou přidané hodnoty. Jedná se především o spolupráci se středními a vysokými školami (oblast
podpory a stabilizace studentů formou příspěvků, praxe a dílčích úvazků, vázaných smluv, a to ve
spolupráci s městem (především v oblasti budoucího řešení bydlení absolventů středních a vysokých
škol). Jde tak o místní (lokální) politiku města, kterou je nezbytné koordinovat s místními podniky.
Tabulka 12. Vývoj nezaměstnanosti ve městě Nejdek

Stav k 31. 12.

Uchazeči v evidenci
Úřadu práce
(osob)

2014
2015
2016
2017
2018
Zdroj: ČSÚ Karlovy Vary

Podíl nezaměstnaných
osob ze základu
(%)
453
325
248
144
123

Pracovní místa v evidenci
Úřadu práce
(osob)

8,21
5,97
4,62
2,76
2,37

59
73
117
327
307

Pro návrhovou část SPRMN byly prostřednictvím provedené základní analýzy opět vymezeny silné a
slabé stránky v rámci oblasti sociálních služeb, nezaměstnanosti a péče o zdraví (tabulka 13.).
Tabulka 13. Silné a slabé stránky v rámci sociálních věcí a zdravotnictví města Nejdek
S – silné stránky









Komplexní zdravotnické služby (Poliklinika Nejdek)
Zdravotní služby (rehabilitace, terénní služby)
Detašované pracoviště ZS RZP (dopravní dostupnost)
Dostupnost nemocnic (Karlovy Vary, Ostrov)
Základní stuktura pečovatelských sociálních služeb
Nízkoprahové sociální služby pro děti a mládež
Koordinace sociálních služeb městem Nejdek
Nízká nezaměstnanost s vazbou na průmyslové obory

W – slabé stránky
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Komplexnost nemocnic (specializace Plzeň, Praha)
Proces stárnutí obyvatel a nároky na jednotlivé služby
Nedostatečný počet lékařů a zdravotního personálu
Sociální služby mimo kompetence města Nejdek
Absence vlastní kapacity Domova pro seniory
Absence společné sociální stabilizace absolventů škol

2.5. Školství, kultura a volný čas
Oblast školských a sportovních zařízení ve městě Nejdku má dlouhodobě stálou strukturu (tabulka
14.). Město formou příspěvkových organizací zabezpečuje činnost dvou základních škol, jedné
základní umělecké školy a čtyřech mateřských škol. V rámci kapacit pro sport město Nejdek disponuje
hřišti, tělocvičnami a dalšími zařízeními v rámci základní infrastruktury. V oblasti rozvoje sportovních
aktivit byl zpracován rozvojový materiál „Plán rozvoje sportu Nejdek“ (2018 – 2025), který definuje
priority města a jeho aktivity v oblasti rozvoje organizovaného sportu, sportu pro všechny a sportovní
infrastruktury. Základním cílem plánu je zvýšení dostupnosti aktivit pro všechny obyvatele.
Tabulka 14. Struktura školských a sportovních zařízení ve městě Nejdek
Zařízení
(počet)

Ukazatel
Mateřská škola
Základní škola (vyšší stupeň 1 – 9 ročník)
Základní umělecké školy
Školy v oboru středních odborných učilišť (rušeno)
Školství, sport
Hřiště s provozovatelem nebo správcem
Tělocvičny včetně školních s přístupem veřejnosti
Otevřené stadiony
Zimní stadiony kryté i otevřené
Ostatní zařízení pro tělovýchovu
Zdroj: ČSÚ Karlovy Vary, stav 31. 12. 2018

4
2
1
(1)
5
4
1
1
1

Aktuálně byla v rámci Střední odborné školy a učiliště Nejdek realizována restrukturalizace činnosti
organizacemi prostřednictvím KK. Kapacity školy jsou aktuálně využívány pro praktickou výuku
učebního oboru nástrojař (1. a 2. ročník) v rámci Střední průmyslové školy Ostrov (doběh ročníků).
Kapacity oborů služeb již byly převedeny do Karlových Varů (Střední škola stravování a služeb). Daná
zařízení jsou příspěvkovými organizacemi KK. Pro město Nejdek tak situace znamená řešení využití
areálu. Kapacita školských zařízení a její využití v aktuálním školním roce je následující (tabulka 15.).
Tabulka 15. Kapacity školských zařízení a jejich využití ve městě Nejdek

IČ

Rejstříková
kapacita
(počet)

Název

73729019 Mateřská škola Nejdek, Husova
73728985 Mateřská škola Nejdek, Lipová
73728977 Mateřská škola Nejdek, Nerudova
73728977 Mateřská škola Nejdek, Závodu Míru
60611057 Základní škola Nejdek, Karlovarská
60611049 Základní škola Nejdek, náměstí Karla IV. 423
63555557 Základní umělecká škola Nejdek, Dvořákova
Zdroj: Školský rejstřík, data vlastní šetření ABRI

50
110
53
84
420
420
220
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Žáci školní rok
2018 – 2019
(počet)
50
100
49
73
420
316
212

Využití
kapacity
(%)
100,00
90,91
92,45
86,90
100,00
75,24
96,36

Dlouhodobě řešenou otázkou je v rámci fungování města možnost sloučení mateřských škol pod
jednu organizaci, a to s cílem snížení jednotkových nákladů na administrativu a provoz (ekonomické
hledisko). Proti danému kritériu stojí skutečnost, že o malé, dvoutřídní školky je výrazná poptávka ze
strany rodičů (zařízení rodinného typu). S ohledem na změny ve financování regionálního školství,
které budou platné od 1. 1. 2020, se jeví jako vhodné zpracovat analýzu financování v návaznosti na
stávající organizaci a řízení (nově zavedení normativů na pedagogického pracovníka, korekce podle
naplněnosti tříd a inkluze, nová metodika financování provozních pracovníků a příspěvků na provoz).
Obrázek 16. Školská zařízení ve městě Nejdek

Mateřská škola Nejdek, Husova,
příspěvková organizace

Mateřská škola Nejdek, Lipová,
příspěvková organizace

Mateřská škola Nejdek, Nerudova,
příspěvková organizace

Mateřská škola Nejdek, Závodu Míru,
příspěvková organizace

Základní škola Nejdek, Karlovarská,
příspěvková organizace

Základní škola Nejdek, náměstí Karla IV.,
příspěvková organizace

Základní umělecká škola Nejdek, Dvořákova,
příspěvková organizace
Zdroj: foto ABRI
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Jenotlivé školy a jejich činnost v rámci školských vzdělávacích programů (ŠVP) je pak úzce napojena
na aktivity místních spolků a sdružení pro děti (tabulka 16.). Jedná se jak o rodinná centra a domovy
mládeže, tak o další aktivity zaměřené na volný čas (Junák, Pionýr, aktivity křesťanských sdružení).
Tabulka 16. Spolky a sdružení pro děti ve městě Nejdek
Název

Charakteristika činnosti

RC Zvoneček z. s.

Rodinné centrum, dopolední péče o batolata (neformální setkávání, kurzy, tvořivé
dílny, spolupráce s pedagogicko- psychologickou poradnou Karlovy Vary

Dům dětí a mládeže

Zařízení v rámci ZŠ Nejdek, Karlovarská, vzdělávací aktivity, sportovní aktivity,
umělecké kroužky, řemeslné dovednosti, počítačové dovednosti, letní tábory

Junák – středisko KOMPAS

Místní středisko SKAUTSKÉ organizace, všeobecné dovednosti, zaměření příroda a
její ochrana, důraz na vzájemnou spolupráci a vytváření kolektivu

Pionýrská skupina Nejdek

Aktivity v rámci ZŠ Nejdek, Karlovarská, Airsoft klub, pohybové aktivity, rukodělné
práce, víkendové akce, prázdninové akce, letní tábory (fáze přípravy)

B.E.Z. va Nejdek o.p.s.

Celoroční nízkoprahové volnočasové kluby (vzdělávací, kulturní, dovednostní,
sportovní), víkendové pobyty, letní tábor, kulturně vzdělávací akce

Zdroj: webové stránky města Nejdek

Z hlediska podpory kultury a života město Nejdek disponuje následující strukturou zařízení (viz
tabulka 17.). Základem jsou aktivity zabezpečované v budově Kulturního domu (vlastní akce města,
pronájmy), budově kina Nejdek (v předsálí kapacita pro fotogalerie), Muzeu Nejdek a s ním
propojeném Infocentru města Nejdek. Město dále pronajímá Zimní stadion. Další kulturní a
volnočasové aktivity jsou opět vázány na činnost jednotlivých spolků a sdružení. Zde jde zejména o
spolupráci v rámci akcí typu Nejdecký ples, Nejdecká pouť, Krušnohorský Vánoční jarmark, Rozsvícení
vánočního stromu a další akce. Úzká spolupráce je i se sportovními kluby (podrobně webové stránky
města Nejdek a kluby zajištující fotbal, lední hokej, badminton, orientační běh, lyžování - alpské
discipliny, tenis, volejbal, nohejbal, řecko římský zápas, běh na lyžích, jezdectví a sport pro všechny).
Do výčtu nebyly zahrnuty ostatní kapacity, využívané komerčním způsobem provozování.
Tabulka 17. Struktura kulturních a volnočasových zařízení ve městě Nejdek
Zařízení
(počet)

Ukazatel
Městské informační centrum
Veřejná knihovna včetně poboček
Stálá kina
Muzeum (včetně poboček a samostatných památníků)
Galerie (včetně poboček a výstavních síní)
Kultura
Kulturní zařízení ostatní
Středisko pro volný čas dětí a mládeže
Sakrální stavba
Smuteční síň
Hřbitov
Zdroj: ČSÚ Karlovy Vary, stav 31. 12. 2018
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1
2
1
1
1
1
1
2
1
1

Jednotlivá kulturní, sportovní a volnočasová zařízení města jsou postupně opravována (aktuálně
střecha muzea, interiér kulturního domu) tak, aby byl kompenzován deficit investic. Zásadním pro
příští období jsou oprava Kulturního domu (především interiér). I přes nedostatky město situaci řeší
(obrázek 17.). Řešením v rámci rekonstrukce Kulturního domu je varianta vzniku multifunkčního
komunitního centra (propojení sociálních, kulturních a volnočasových aktivit s podporou dotací EU).
Obrázek 17. Vybraná kulturní a volnočasová zařízení ve městě Nejdek

Městská knihovna Nejdek,
další pobočka je v ZŠ Nejdek Karlovarská,
provozovatel město Nejdek

Kino Nejdek,
souběžně plochy galerie,
provozovatel město Nejdek

Kulturní dům Nejdek,
akce města a pronájmy,
provozovatel město Nejdek

Zimní stadion Nejdek,
kapacita 400 míst, ledová plocha

Zdroj: webové stránky města Nejdek
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Spolkový (komunitní) život města je souběžně podpořen i dalšími organizacemi neziskového sektoru
(sdružení, spolky). Celkovou úroveň oblasti lze hodnotit v rámci KK jako nadstandardní (tabuka 18.).
Tabulka 18. Další spolky a sdružení ve městě Nejdek
Název

Charakteristika činnosti

Hasiči Nejdek

Poloprofesionální sdružení, celkem 45 členů a 33 členů zásahové jednotky, stupeň
požární ochrany II (jedna z 12 jednotek v KK), dojezdová doba 10 minut

SDH Pozorka

Sdružení dobrovolných hasičů, stupeň požární ochrany III, výjezd z místa dislokace
nejpozději do 10 minut, úzká návaznost na akce Hasiči Nejdek

OS JoN - Jde o Nejdek

Spolek navazuje volně na činnost Krušnohorské jednoty, činnost ukončena
2. světovou válkou. Zaměření ochrana památek, přírody a krajiny. Historie Porolaví.
Podpora turistického CR a jeho propagace. Úzká spolupráce s městem Nejdek.

Divadelní soubor Jirásek

Ochotnický divadelní soubor od roku 1946. Historická spolupráce s profesionálními
divadelními soubory, včetně Národního divadla Praha (host představení).

Včelařský spolek Nejdek

Člen Českého svazu včelařů, aktuálně 60 členů a téměř 600 včelstev, působnost i
v obcích mimo katastr Nejdku, aktivity v oblasti využití produktů.

Erica Nejdek - Skalničkáři

Činnost od roku 1971 (Svaz zahrádkářů). Aktivity zahrádkářů se specializací na
skalničky a region Krušných hor. Účast na výstavách. PR v rámci prezentace Porolaví.

Svaz postižených civilizačními
chorobami

Osvětová činnost v oblasti řešení civilizačních chorob včetně tělesného postižení.
Právní předpisy, poskytování pomůcek, programy pro řešení situace.

Spolek Sousedi

Spolek na ochranu životního prostředí, ochranu památek a kulturních hodnot.
Působnost na území katastru Tisová u Nejdku. Úzká návaznost na podporu turistiky.

Zdroj: webové stránky města Nejdek

Pro návrhovou část SPRMN byly prostřednictvím provedené vstupní analýzy prostředí následně
vymezeny silné a slabé stránky v rámci oblasti školství, kultury a volného času (tabulka 19.).
Tabulka 19. Silné a slabé stránky v rámci školství, kultury a volného času města Nejdek
S – silné stránky












Stabilní infrastruktura mateřských a základních škol
Napojení škol na spolky a sdružení pro děti
Dopravní dostupnost okolního středního školství
Provoz kulturních zařízení městem/široká nabídka
Stálá struktura akcí města (kultura/volný čas)
Zpracovaný plán rozvoje sportu ve městě Nejdek
Vybudovaná základní kapacita sportovních zařízení
Spolupráce města s místními sportovními kluby
Dostupná kapacita kulturních a sportovních zařízení
Návaznost na činnost dalších zájmových organizací

W – slabé stránky
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Organizace a řízení MŠ (novelizace/optimalizace)
Střední a učňovské školství mimo průmyslový Nejdek
Integrace středních škol a dopad na menší obce
Nizký stupeň návaznosti průmyslových podniků na SŠ
Využití volné kapacityareálu bývalé SŠ a učiliště)
Nezbytnost dalších investic do majetku (Kulturní dům)
Řešení rozvoje polyfunkčními komunitními centry

2.6. Životní prostředí a krajina
Z hlediska koeficientu ekologické stability (KES), jako poměru výměr katastrálního území (chmelnice +
vinice + zahrady + ovocné sady + TTP + pastviny + lesní plocha + vodní plocha) / (orná půda +
zastavěné plochy + ostatní plochy), je území města Nejdku, jako celek (koeficient 7,22, tabulka 20.),
přírodní a ekologicky stabilní krajinou (krajina s nízkým využitím člověkem). Daný závěr neplatí pro
strukturu osídlení v rámci jádra města, širšího města a předměstí. Zde se KES pohybuje v pásmu 0,31
až 1,00 a z daného hlediska se jedná o narušené území s ekologickou labilitou. Uvedení do rovnováhy
(KES 1,01 a vyšší) tak vyžaduje vysoké vklady do obnovy stability (vstupy materiálu, energií a práce).
Tabulka 20. Struktura půdního fondu města Nejdek
Absolutně
(ha)

Ukazatel
Zemědělská půda
Orná půda
Z toho
Zahrady a sady
Trvalé travní porosty
Lesní půda
Struktura půdního
fondu
Vodní plochy
Zastavěné plochy
Ostatní plochy
Katastrální plocha celkem
Koeficient ekologické stability
Zdroj: ČSÚ Karlovy Vary, stav 31. 12. 2018

1 297
153
82
1 062
3 399
49
73
410
5 227
7,22

Relativně
(%)
24,81
2,93
1,56
20,32
65,03
0,94
1,40
7,82
100,00

Z hlediska jednotlivých oblastí životního prostředí (ŽP) bylo v rámci projektu využito informační
databáze CENIA, informační agentura (ŽP) a aktuálních dat KK za kalendářní rok 2016. Z hlediska
ochrany přírody je území města Nejdku součástí Chráněné oblasti přirozené akumulace vod (CHPAV)
Krušné hory. V oblasti jakosti vody (obrázek 18.) dochází ve vodních tocích KK ke zlepšování situace.
Obrázek 18. Mapa čistoty vodních toků v KK

Nejdek

IRZ
Integrovaný registr znečišťování
Zdroj: CENIA, vlastní zpracování ABRI
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Nejvýznamnějším zdrojem znečištění je těžební průmysl, ostatní průmyslové znečištění a plošné
znečištění ze zemědělství, v menší míře komunální znečištění. V rámci města Nejdku se pak primárně
jedná o riziko průmyslového znečištění v rámci firem Nejdecká česárna Vlny, a.s. a VLNAP a.s.
(odpadní vody z čištění vlny, řešeno samostatnou ČOV). Samotné město Nejdek zajišťuje čistotu vod
provozem vlastní ČOV (investice, včetně investice do kanalizace v objemu 286 milionů Kč). Provoz je
zajišťován prostřednictvím Odboru vodovodů a kanalizace Městského úřadu Nejdek. Svoz a likvidace
odpadů, nakládání s odpady, včetně provozu sběrného dvora je v Nejdku a okolí zajišťován
společností AVE CZ odpadové hospodářství s.r.o., středisko Nejdek (externí dodavatel služeb).
Celé území je pak významně vázáno na Územní systém ekologické stability (biocentra a biokoridory).
Biocentra umožňují trvalou existenci ekosystémů, biokoridory pak umožňují migraci v rámci
ekosystémů (rostlinné a živočišné druhy, obrázek 19.). Celý systém je úzce vázán na spolupráci města
(vlastník a správce vlastních lesních pozemků) s rozhodujícími lesními společnostmi (Lesy České
republiky, s. p. a Polesí Nejdek – Arcibiskupství pražské). To v souvislosti s 65 % podílem lesů v území.
Obrázek 19. ÚSES v rámci území města Nejdek

Zdroj: ÚSES mapy

Z hlediska lokálních rizikových faktorů je pro území města charakteristické snižování malých zdrojů
znečištění ovzduší („kotlíkové dotace“ – snížení podílu pevných paliv u zdrojů znečištění ovzduší).
Největším problémem dlouhodobě zůstává řešení dopravního systému, kdy hlavní dopravní tah vede
centrem města a obytnou zástavbou (návaznost na kapitolu 2.2. Infrastruktura a služby). Ostatní
faktory ŽP nelze ze strany města přímo ovlivnit, ale vytváří jeho mikroprostředí. Jedná se zejména o
komplexní kvalitu ovzduší, emise z velkých zdrojů znečišťování a další významné faktory v rámci KK.
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V rámci kvality ovzduší (obrázek 20.) má KK podprůměrnou či průměrnou emisní zátěž na plochu
kraje. Pouze v případě oxidu siřičitého nadprůměrnou. Zátěž je zhruba dvakrát vyšší než průměr ČR.
Emise tuhých znečišťujících látek vyprodukované v KK (celkově 1,8 tisíce t) pocházely z malých
místních zdrojů, nejvíce z vytápění domácností (68,1 %), podobně jako v případě emisí oxidu
uhličitého, kde tyto zdroje představovaly 65,4 % z celkového objemu 10,3 tisíc t. Emise oxidu dusíku
(celková produkce 6,8 tisíce t) a emise oxidu siřičitého (celkově 910,2 tisíc t) byly produkovány v KK
především velkými stacionárními zdroji (72,8 % a 95,4 %). V rámci KK se jedná o elektrárny Tisová a
Vřesová. Emise amoniaku s celkovou produkcí 1,6 tisíc t souvisely zejména se zemědělskou činností,
především s chovem hospodářských zvířat (96,8 %). Vznik emisí těkavých organických sloučenin (4,4
tisíce t) byl vázán na výrobu a používání organických rozpouštědel (67,6 %). V rámci KK pak na činnost
chemičky v Sokolově. Imisní limity nejsou výrazně překračovány (0,3%). Rizikem je přízemní ozon.
Obrázek 20. Vývoj emisí znečišťujících látek v KK

TZL
Tuhé znečišťující látky
SO2
Oxid siřičitý
NOX
Oxidy dusíku
CO
Oxid uhličitý
VOC
Těkavé organické sloučeniny
NH3
Amoniak (čpavek)
Zdroj: CENIA, vlastní zpracování ABRI

V oblasti zemědělství má KK mezi ostatními regiony ČR nejvyšší podíl ekologicky obhospodařované
půdy (obrázek 21.) na celkové ploše zemědělské půdy (43,6 %). Na zemědělské půdě KK zároveň
převažují trvalé travní porosty, hojně využívané pro pastvu skotu i ovcí v režimu ekologického
zemědělství. Celková rozloha ekologicky obhospodařované půdy v roce 2016 činila 54 056 ha. Dané
zaměření má význam i pro další rozvoj Nejdku (rozšiřování extenzivně obhospodařovaných ploch).
Roku 2016 bylo v kraji evidováno 223 ekofarem z celkového počtu 4 243 ekofarem v ČR (podíl 5,25%,
vysoká intenzita ve vztahu k počtu obyvatel 2,85%, to je téměř dvojnásobek oproti průměru ČR).
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Výrobců (zpracovatelů) evidovaných dle jejich sídla bylo 17 (z celkového počtu 607 za celou ČR), což
je spolu s Ústeckým krajem nejméně v ČR. Řešením je podpora finalizace produktů a přímé
směřování na zákazníka. Významným faktorem pro stabilizaci území KK je i jeho návaznost na
Chráněnou krajinnou oblast (CHKO) Slavkovský les, Krušné hory a jejich ekosystém (propojení území).
V oblasti lesního hospodářství je významným prvkem zvyšování ekologické rovnováhy růstem podílu
listnatých dřevin (tvorba kyslíku, omezení půdní eroze, nárůst 2000 - 2016 z 10,8% na 17,8%). Danou
oblast je nezbytné dále posilovat v rámci obnovy krajiny (změna zalesnění je vhodná do 500 m n.m.).
Obrázek 21. Vývoj ekologického zemědělství v KK

Zdroj: CENIA

V oblasti průmyslové výroby a podniků spadajících do Integrované prevence a omezování znečištění
(IPPC) je v KK 28 zařízení (v blízkosti Nejdku 6 zdrojů/zařízení). Do kategorie Energetika spadají 2
zařízení (elektrárny Tisová a Zpracovatelská část SUAS Vřesová). Nerosty se zpracovávají ve 2 IPPC
zařízeních (Těžební část SUAS a výroba stavebních hmot LIAS Vintířov). Chemický průmysl zastupují 2
zdroje (firmy v rámci areálu chemičky Sokolov). Emise sledovaných znečišťujících látek v kategorii
Registru emisí a zdrojů znečišťujících ovzduší (REZZO 1 - velké stacionární zdroje znečišťování) měly
v rámci KK postupně klesající či stagnující trend. To je důsledkem plnění norem, dodržování emisních
limitů a zlepšování technologií s důrazem na snižování vlivu na ŽP (obrázek 22.). V rámci ochrany
životního prostředí a tvorby krajiny je pozitivním faktorem nižší podíl vytápění domácností tuhými
palivy oproti průměru ČR. Negativním je pak růst emisí z dopravy (nákladní i individuální
automobilová doprava) a rostoucí spotřeba elektrické energie (domácnosti, podniky i veřejný sektor).
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Obrázek 22. Vývoj emisí z velkých zdrojů znečišťování REZZO1 v KK

TZL
Tuhé znečišťující látky
SO2
Oxid siřičitý
NOX
Oxidy dusíku
CO
Oxid uhličitý
VOC
Těkavé organické sloučeniny
Zdroj: CENIA, vlastní zpracování ABRI

Celková produkce odpadů na obyvatele v KK mezi lety 2009 a 2016 poklesla o 21,0 % a meziročně
2015–2016 o 20,2 % na 2 314,8 kg na obyvatele, a to z důvodu snížení produkce stavebních a
demoličních odpadů (obrázek 24.). Významnými výstupy v rámci hospodaření s odpady je snižování
produkce nebezpečných odpadů, souběžný růst objemu komunálních odpadů a růst podílu tříděných
odpadů. KK aktuálně disponuje dostatečnými kapacitami pro zpracování vlastních odpadů (třídírny,
skládky, kompostárny, recyklační linky, sběrná místa, dvory a další speciální technologická zařízení).
Dané oblasti v rámci SPRMN věnujeme zvýšenou pozornost, a to v návaznosti na přírodní ráz krajiny.
Obrázek 23. Přírodní ráz krajiny Nejdecka

Zdroj: webové stránky města Nejdek
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Obrázek 24. Vývoj produkce odpadů v KK

Zdroj: CENIA

Pro návrhovou část SPRMN byly prostřednictvím provedené základní analýzy vymezeny realizačním
týmem silné a slabé stránky v rámci oblasti životního prostředí a rozvoje krajiny (tabulka 21.).
Tabulka 21. Silné a slabé stránky v rámci životního prostředí a krajiny města Nejdek
S – silné stránky












Vysoká úroveň KES za Nejdek jako celek
Vysoká koncentrace lesů/koordinace městem
Vysoká kvalita vod a regulace rámci CHPAV
Nejvyšší podíl ekologického zemědělství v ČR
Vybudovaná vlastní ČOV a kanalizace města
Návaznost regulace na ÚSES (biocenta/biokoridory)
Potenciál dalšího rozšiřování ekologického zemědělství
Růst podílu listnatých dřevin (ovzduší, omezení eroze)
Dodržování limitů v rámci zdrojů typu IPPC
Nižší podíl vytápění tuhými palivy oproti průměru ČR
Zvyšování podílu tříděných odpadů

W – slabé stránky











KES

Koeficient ekologické stability území

ČOV

Čistírna odpodních vod

ÚSES

Územní systém ekologické stability

IPPC

Integrovaná prevence a omezování znečištění
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Nízká úroveň KES Nejdek centrální část
Zatížení vod průmyslem zpracování vlny
Doprava vedená centrem města Nejdku
Zátěž emisemi oxidu siřičitého (průmysl)
Zátěž tuhými znečišťujícími látkami (domácnosti)
Nižší podíl terciárního čištění vod oproti průměru ČR
Vysoká koncentrace zdrojů/zařízení typu IPPC
Růst emisí z automobilové dopravy (nákladní/osobní)
Rostoucí spotřeba elektrické energie (všechny sektory)
Růst objemu komunálních odpadů (všechny sektory)

2.7. Podnikatelské prostředí
Ve městě Nejdku je registrováno se zjištěnou aktivitou (tabulka 22.) celkem 756 podnikatelských
subjektů. Nejčastější formou podnikání byly fyzické osoby (81,4 %). V rámci právnických osob (celkem
140) převažují mikropodniky a malé podniky (67,14 %). Struktura podniků je stabilní a má propojenou
strukturu (vazba velké výrobní podniky, místní stavební firmy, služby a ostatní podpůrné činnosti).
Zemědělská činnost je charakteristická extenzivním hospodařením a koncentrací lesů do velkých
celků (vlastnictví města Nejdek, Lesy České republiky, s. p. a Polesí Nejdek – Arcibiskupství pražské).
V posledním období dochází ke změnám vázaným na útlum těžebního průmyslu v regionu a přesun
kapacit do jiných oborů v rámci celého KK (průvodními negativními jevy jsou migrace kvalifikované
pracovní síly, strukturální nezaměstnanost a činnosti s malou hrubou přidanou hodnotou - HPH).
Tabulka 22. Struktura podnikatelského prostředí ve městě Nejdek

Subjekt
(počet)

Ukazatel
Registrované subjekty se zjištěnou aktivitou
Fyzické osoby (živnostenský zákon)
Z toho
Fyzické osoby (živnostenský zákon)
Právnické osoby
Mikropodniky (1-9 zaměstnanců)
Malé podniky (10-49 zaměstnanců)
V tom
Hospodářské
podniky Střední podniky (50-249 zaměstnanců)
prostředí
Velké podniky (250 a více zaměstnanců)
Zemědělství, lesnictví, rybářství
Průmysl celkem
Z toho
Stavebnictví
činnosti
Obchod a služby
Ostatní činnosti
Zdroj: ČSÚ Karlovy Vary, stav 31. 12. 2018

756
584
32
140
94
11
10
2
39
112
124
427
54

I přes decentralizaci podnikání a vysoký počet podnikatelských subjektů (fyzické i právnické osoby) je
ve městě dlouhodobě nezastupitelná pozice větších podniků (klíčových zaměstnavatelů, tabulka 23.)
do jejichž činnosti vstupují jak menší dodavatelé, tak sektor obchodu a služeb (spotřeba
zaměstnanců). Nejvýznamnějšími velkými a středními podniky v rámci území (tabulka 23.) jsou WITTE
Nejdek, spol. s r.o. (WITTE, další dceřinná společnost je vzdálená 15 kilometrů v nedalekém Ostrově
s kapacitou 1 000 pracovních míst), SWISS – FORM a.s., Nejdecká česárna vlny, a.s., VLNAP a.s. a
METALIS Nejdek s.r.o. Nejdek tak má svou nosnou hospodářskou strukturou charakteru spádového
průmyslového města ve venkovském území. Základním rysem je vyšší přidaná hodnota činnosti
výrobních podniků oproti nosnému zaměstnávání ve službách v rámci CR, a to oproti lázeňskému
městu (ORP) Karlovy Vary. Kladem Nejdku je vysoká míra inovací firem (aktivity WITTE, tabulka 23.).
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Tabulka 23. Nosné průmyslové podniky ve městě Nejdek
Obchodní jméno

Typ společnosti a výrobní změření

Nadnárodní společnost, centrála Velbert,
Severní Porýní Vestfálsko, komponenty pro
WITTE Nejdek, spol. s r.o.
automobilový průmysl, zamykací systémy
(dveře, kapoty, sedadla, interiéry)
Společný podnik (Česko – Švýcarsko,
individuální výrobky z tenkých plechů (obory
SWISS – FORM a.s.
medicína, laboratoře, gastronomie,
telekomunikace a IT, elektrotechnika)
Nadnárodní společnost, centrála Londýn,
Nejdecká česárna vlny, a.s.
výroba prané vlny, prameny z vlněných a
chemických vláken, pletací příze.
Zahraniční vlastník, Německo,výroba
VLNAP a.s.
průmyslových přízí (předení a barvení),
výroba pletacích přízí (předení a barvení)
Český vlastník, výroba licích nástrojů a
METALIS Nejdek s.r.o.
tlakových odlitků do 1 000 g z hliníku
(spojky, vývodky, vodní pumpy)
Zdroj: webové stránky jednotlivých firem

Vývojové aktivity
Vývojová konstrukce, celkem 60
zaměstnanců, ve vývoji v rámci
skupiny celkem 150 zaměstnanců
Vývojová konstrukce, technologická
řešení CAD, vývojová skupina
Finalizace v zahraničí (polotovary),
základní technologie zpracování
bez specializovaného vývoje
Standardní technologická skupina,
bez specializovaného vývoje
Standardní technologická skupina,
bez specializovaného vývoje

WITTE jako zaměstnavatel, je druhou největší zaměstnavetelskou firmou po skupině Sokolovská
uhelná a.s. v KK. Její ekonomické parametry jsou charakteristické vysokou mírou přidané hodnoty,
ziskovosti a provázaného platového ohodnocení v rámci aktuálních podmínek KK (tabulka 24.).
Tabulka 24. Souhrnné ukazatele WITTE Nejdek, spol. s r.o.

Stav ukazatele
k 1.1. 2018

Ukazatel

Ekonomika

Zaměstnanci

Aktiva celkem
Dlouhodobý majetek
Oběžná aktiva
Z toho
Peněžní prostředky
Časové rozlišení
Pasiva celkem
Vlastní kapitál
Cizí zdroje
Rezervy
Z toho
Dlouhodobé závazky ve skupině
Krátkodobé závazky
Časové rozlišení
Tržby
Výkonová spotřeba
Osobní náklady
Hospodářský výsledek po zdanění
Vedoucí zaměstnanci
Technicko hospodářští zaměstnanci
Výrobní dělníci
Režijní dělníci
Zaměstnanci celkem

Zroj: Obchodní rejstřík (OR)
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tisíce Kč
tisíce Kč
tisíce Kč
tisíce Kč
tisíce Kč
tisíce Kč
tisíce Kč
tisíce Kč
tisíce Kč
tisíce Kč
tisíce Kč
tisíce Kč
tisíce Kč
tisíce Kč
tisíce Kč
tisíce Kč
osob
osob
osob
osob
osob

3 473 150
1 330 859
2 105 003
315 579
37 288
3 473 150
1 857 610
1 582 032
234 953
402 689
944 390
33 508
8 484 903
7 360 506
996 559
609 375
32
569
825
373
1 799

I když parametry ostatních průmyslových podniků nedosahují vysokých hodnot společnosti WITTE,
vytvářejí svými parametry podmínky pro stabilní hospodářský rozvoj celého území (tabulka 25.).
Tabulka 25. Souhrnné ukazatele vybraných průmyslových podniků ve měste Nejdek
Stav ukazatele
k 1.1. 2018

Ukazatel

SWISS – FORM a.s.

Nejdecká česárna vlny, a.s.

VLNAP a.s.

METALIS Nejdek s.r.o.

Aktiva celkem
Vlastní jmění
Cizí zdroje
Tržby
Výkonová spotřeba
Osobní náklady
Hospodářský výsledek po zdanění
Zaměstnanci celkem
Aktiva celkem
Vlastní jmění
Cizí zdroje
Tržby
Výkonová spotřeba
Osobní náklady
Hospodářský výsledek po zdanění
Zaměstnanci celkem
Aktiva celkem
Vlastní jmění
Cizí zdroje
Tržby
Výkonová spotřeba
Osobní náklady
Hospodářský výsledek po zdanění
Zaměstnanci celkem
Aktiva celkem
Vlastní jmění
Cizí zdroje
Tržby
Výkonová spotřeba
Osobní náklady
Hospodářský výsledek po zdanění
Zaměstnanci celkem

tisíce Kč
tisíce Kč
tisíce Kč
tisíce Kč
tisíce Kč
tisíce Kč
tisíce Kč
osob
tisíce Kč
tisíce Kč
tisíce Kč
tisíce Kč
tisíce Kč
tisíce Kč
tisíce Kč
osob
tisíce Kč
tisíce Kč
tisíce Kč
tisíce Kč
tisíce Kč
tisíce Kč
tisíce Kč
osob
tisíce Kč
tisíce Kč
tisíce Kč
tisíce Kč
tisíce Kč
tisíce Kč
tisíce Kč
osob

204 723
141 148
63 575
359 352
222 138
93 739
32 206
189
1 053 253
838 092
215 161
774 087
315 825
148 981
206 452
351
421 522
170 005
251 517
550 901
438 826
82 410
1 939
217
119 398
107 087
12 311
73 670
53 017
30 970
-17 047
69

Zroj: Obchodní rejstřík (OR)

Z hlediska lokalizace jsou všechny místní průmyslové podniky dobře dopravně dostupné hromadnou
veřejnou dopravou (obrázek 25.). Autobusové a vlakové spojení (včetně vlastní dopravy WITTE) je
významným faktorem pro další rozvoj území, a to i přes koncentraci firem, která je vázána na
centrum a jeho dopravní přetížení. Negativními rysy koncentrace průmyslové výroby je správa areálů
a nevyužitých kapacit, kdy především stálá aktiva VLNAP a.s. a METALIS s.r.o. (pozemky, budovy a
stavby) v dlouhodobé časové řadě dostávají charakter „brownfields“ (nemovitosti -

pozemky,

objekty, areály, které jsou nedostatečně využívané, zanedbané a mohou být i kontaminované).
Uvedená situace vyžaduje na veřejné správě (město a dotčené orgány státní správy) a zúčastněných
subjektech vyšší míru spolupráce (redefinice využití majeku, společná optimalizace využití kapcit).
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Obrázek 25. Lokalizace nosných průmyslových podniků ve městě Nejdek

5

2
1
3

1

WITTE Nejdek, spol. s r.o.

2

SWISS – FORM a.s.

3

Nejdecká česárna vlny, a.s.

4

VLNAP a.s.

5

METALIS Nejdek s.r.o.

Zdroj: mapy.cz, webové stránky WITTE a SWISS FORM
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4

V rámci plošného rozvoje celého území hraje významnou úlohu cestovní ruch (CR). K hlavním cílovým
skupinám klientů patří občané Spolkové republiky Německo (SRN) z nedalekého Saska. Jejich pobyt je
v rozhodující míře krátkodobý – jednodenní a není tak přímo statisticky evidován. V rámci
evidovaných zařízení (data dodáná firmami na ČSÚ) jsou k dispozici evidovanéí kapacity (tabulka 26.).
Tabulka 26. Hromadná ubytovací zařízení CR na území města Nejdek

Ubytovací zařízení
SPA HOTEL ZÁMEK LUŽEC
HOTEL ANNA
KUKAČKA
SPA pod JAVORY
Zdroj: ČSÚ Karlovy Vary

Počet pokojů

Kategorie

51 - 100
11 až 50
10 a méně
10 a méně

Hotel
+++
Hotel
Ostatní
Ostatní

++++

Sezónní
provoz

Místa pro stany
a karavany

Evidence
ČSÚ

celoroční
celoroční
celoroční
celoroční

žádné
žádné
žádné
žádné

4102043
4030160
4030305
4102092

Vývoj ubytování v těchto zařízeních má v období let 2012 až 2018 rostoucí trend (tabulka 27.). Počet
přenocování stabilně přesahuje 20 000 ročně. Z toho nerezidenti v roce 2018 tvořili 63,45 %
(průměrný počet přenocování 2,3 dne). Turistický ruch tak dostává charakter víkendových pobytů.
Tabulka 27. Vývoj návštěvnosti v hromadných ubytovacích zařízeních CR města Nejdek

Rok

V tom
Hosté
celkem
rezidenti
2012
1 277
2013
1 803
2014
i.d.
2015
10 312
2016
7 665
2017
12 180
2018
11 949
Zdroj: ČSÚ Karlovy Vary

645
634
i.d.
3 451
2 632
4 756
4 833

V tom
Přenocování
celkem

nerezidenti

rezidenti

632
1 169
i.d.
6 861
5 033
7 424
7 116

3 946
4 466
i.d.
25 836
17 488
24 271
25 404

1 878
1 635
i.d.
7 091
5 301
8 451
9 284

nerezidenti

Průměrný
počet
přenocování

2 068
2 831
i.d.
18 745
12 187
15 820
16 120

3,1
2,5
i.d.
2,5
2,3
2,0
2,1

Úloha cestovního ruchu patří k důležitým oblastem rozvoje Nejdecka. V rámci zaměření se jedná o
území s poznávací turistiku, ať již pěší nebo cyklistickou formou v letním období a lyžařskými trasami
(běžky) v zimním období. Prioritou by neměla být masovost (klasickým příkladem je Boží Dar), ale
spíše vytváření dojmu domácího prostředí (výlety, restaurace, víkendové pobyty, dovolená). Využít je
třeba i stávající vodní plochy na území města Nejdku (obrázek 26.). Základními faktory dalšího rozvoje
CR pak ve svém komplexu jsou výhodná geografická poloha při hranicích se SRN (Sasko), zachovalé
horské území Krušných hor, vysoký podíl lesů, vodní plochy vhodné pro rekreační využití (Lesík,
Pozorka), síť lyžařských tratí a cyklotras (páteřní Karlova stezka), historické a kulturní objekty
(centrum města, Pajndl, Křížová cesta), základní struktura hromadných ubytovacích kapacit (hotely a
penziony) s možností ubytování v menších soukromých kapacitách a Informační centrum Nejdek.
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Obrázek 26. Vybraná místa na území města Nejdek

Vodní nádrž Lesík, přírodní koupaliště,
travnaté pláže, kemp, sociální zázemí

Karlova stezka, spojení Aue – Karlovy Vary,
možná kombinace s dopravou vlakem

Křížová cesta Nejdek, dálka 1 600 metrů,
předposlední XIII. zastavení,

Rozhledna Pajndl – Tisová, 967 metrů nad
mořem,výška 24 metrů, 111 schodů

Zdroj: webové stránky města Nejdek

Z hlediska intenzity (přepočet na 1 000 obyvatel) sice cestovní ruch nedosahuje úrovně menších obcí
(tabulka 28.) s úzkou specializací (především zimní období, sjezdovky, běžkařské tratě), ale základní
komparativní výhodou je charakter rozvoje se zaměřením na klidové aktivity (rodiny s dětmi, starší
lidé). Významným faktorem je i dostupnost blízkých lázeňských Karlových Varů (vzdálenost 15 km).
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Průměrný
počet přenocování

975

8 795

4 566

4 229

20 901

11 126

9 775

2,4

Boží Dar

253

26 578

16 860

9 718

75 747

49 363

26 384

2,8

Horní Blatná

412

4 446

2 030

2 416

11 326

5 906

5 420

2,5

7 807

11 949

4 833

7 116

25 404

9 284

16 120

2,1

1 461

619

527

3 254

1 189

2 065

2,1

rezidenti

nerezidenti

Abertamy

Obec/
město

nerezidenti

V tom

rezidenti

Hosté celkem

Počet obyvatel

V tom

Přenocování celkem

Tabulka 28. Srovnání intenzity CR vybaných obcí a měst turistické oblasti Krušné hory

Nejdek
Na 1 000 obyvatel
Nové Hamry

339

3 722

2 190

1 532

9 080

5 573

3 507

2,4

Pernink

621

2 176

1 714

462

4 957

3 794

1 163

2,3

10 407

45 717

30 213

15 504

147 415

85 046

62 369

2,2

4 393

2 903

1 490

14 164

8 445

5 719

2,2

Celkem výběr
Na 1 000 obyvatel
Zdroj: ČSÚ Karlovy Vary, stav 31. 12. 2018

Pro návrhovou část strategie byly následně vymezeny realizačním týmem silné a slabé stránky
v rámci oblasti podnikatelského prostředí s návazností na zpracování SR MSV (tabulka 29.).
Tabulka 29. Silné a slabé stránky v rámci podnikatelského prostředí města Nejdek
S – silné stránky
















Růst počtu subjektů (oblast služeb, obchodu)
Návaznost stavebnictví a služby na průmysl
Zvyšování koncentrace podnikání (průmysl)
Dobrá dopravní dostupnost/vazba na centrum města
Vstup zahraničních investorů do výrobních oborů
Strategická pozice klíčového zaměstnavatele WITTE
Důraz na výzkum a vývoj WITTE (vazba vysoké školy)
WITTE druhý největší zaměstnavetel v KK
WITTE a nejvyšší PH na zaměstnance v KK
Dlouhodobá tradice všech průmyslových podniků
Kapacity volných areálů METALIS/VLNAP/využití
Rozvoj cestovního ruchu (výlety), charakter příhraničí
Rozvoj cestovního ruchu (víkendové pobyty)
Specializace CR v letním období – poznávání, turistika
Specializace CR v zimním období – poznávání, běžky

W – slabé stránky
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Migrace kvalifikovaných lidí (vazba na strukturu KK)
Vysoký podíl oborů s malou přidanou hodnotou KK
Stagnace ekologických oborů (zemědělství/lesnictví)
Typ investic dceřinná společnost (finalizace výroby)
Ekologická rizika (brownfields METALIS, VLNAP)
Nízká spolupráce na rozvoji po ose město/podniky
Pozice WITTE (vůdcovství) a zájmy města Nejdek)
Tlak na zvyšování intenzity CR/komerční charakter
Narušení rovnováhy krajiny/přetížení v rámci CR

2.8

Činnost městského úřadu

V rámci obecní samosprávy má město Nejdek 15 zastupitelů. Rada má 5 členů (včetně starostky a
místostarostky). Dále jsou na úrovni města zřízeny 2 výbory (finanční a kontrolní). V rámci činnosti
platí zásada minimalizace počtu zastupitelů a radních. Město Nejdek nemá založené obchodní
společnosti v oblasti technických, kulturních a dalších služeb. Služby v oblasti lesního hospodářství,
správy zimního stadionu, kulturního domu, vodovodů, kanalizací, ČOV a další činnosti zajišťují
odborní a provozní zaměstnanci (údržba), kteří jsou přímo podřízeni jednotlivým vedoucím
Městského úřadu. Příspěvkové organizace má město založeny výhradně v oblasti školství (mateřské
školy 4, základní školy 2, základní umělecká škola 1). Celý systém organizace a řízení města Nejdku je
založen na racionalizaci činnosti s důrazem na přímé, hierarchické řízení (tabulka 30, obrázek 27.).
Tabulka 30.

Základní náplň činnosti Městského úřadu a stavy zaměstnanců
Počet zaměstnanců

Organizační složka

Základní náplň činnosti
Vedoucí

Úřad

Provoz

Celkem

Vedení města

Starosta města, místostarosta města, vedení
v návaznosti na radu a zastupitelstvo

2

0

0

2

Kancelář tajemníka

Kompetence tajemníka/personální řízení úřadu,
sekretariát, PaM, informatika

1

4

0

5

Odbor ekonomický

Rozpočet, ekonomická činnost, účetnictví,
pojištění, evidence a majetku

1

8

0

9

Odbor investic a správy
majetku města

Rozvoj území, dotace, investice,územní plán,
komunikace,kontrola provozovatele TS, městské
lesy, zimní stadion, CZECH POINT

1

7

8

16

Odbor kultury

Infocentrum, portál města, kino, městská
knihovna, muzeum, kulturní dům, programy
a pronájmy kapacit, propagace CR

1

6

0

7

Odbor vnitřních věcí

Podatelna, matrika, evidence obyvatel, stížnosti
a přestupky, archiv města,CZECH POINT

1

4

2

7

Odbor vodovodů
a kanalizace

Správa a údržba technické infrastruktury (voda,
kanalizace, ČOV)

1

1

10

12

Odbor stavebního úřadu
a ŽP

Výkon přenesené státní správy v oblasti
pověřeného stavebního úřadu a ŽP

1

1

0

2

Odbor sociálních věcí
a školství

Metodické vedení škol, poradenství a péče o
jednotlivé sociálně ohrožené skupiny

1

3

0

4

10

34

20

64

Zdroj: webové stránky města Nejdek
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Obrázek 27. Celková organizační struktura města Nejdek

Město Nejdek
Zastupitelstvo města
Finanční výbor
Kontrolní výbor
Rada města, komise
Vedení/městský úřad
Kancelář tajemníka
Odbor ekonomický
Odbor investic a správy majetku
Odbor kultury
Odbor vnitřních věcí
Odbor vodovodů a kanalizace
Odbor stavebního úřadu a ŽP
Odbor sociálních věcí a školství
Městská policie

PON (7 školství)

Zdroj: webové stránky města Nejdek
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Hlavním informačním zdrojem o aktivitách Městského úřadu, zastupitelstva a rady města slouží jeho
oficiální webové stránky. Zde jsou průběžně vyvěšovány zápisy a usnesení z jednání, povinné a další
aktuální informace o dění ve městě a to jeho prostředí, a to v členění aktuality, úřad, samospráva,
město, kultura, sport, občan a turista. Město Nejdek, kromě přímé komunikace s občany (úřední dny,
veřejná projednání aktivit, setkání a jednání se spolky a kluby) využívá i další komunikační cesty. Těmi
jsou zejména Nejdecké listy, facebookové stránky městského infocentra a mobilní rozhlas (propojení
informací mezi jednotlivými obcemi Nejdecka). V rámci vnější spolupráce je partnerským městem
nedaleký saský Johanngeorgenstadt a bavorský Ausburg. Komunikační činnost města považujeme za
vysoce efektivní (podrobně uvádí anketa mezi obyvateli města Nejdku).
Obrázek 28. Náměstí Karla IV. Nejdek

Zdroj: foto ABRI

Pro návrhovou část projektu byly prostřednictvím analýzy vymezeny realizačním týmem silné a slabé
stránky v rámci oblasti podnikatelského prostředí s návazností na zpracování SPRMN (tabulka 31.).
Tabulka 31. Silné a slabé stránky v rámci činnosti Městského úřadu Nejdek
S – silné stránky







Hierarchická forma organizace/přímé řízení
Dvoustupňová organizační a řídící struktura
Provozní kapacity přímo pro odbory úřadu
Minimalizace výdajů na správu /administrativu
Standardní informovanost občanů/informační kanály
Spolupráce s místními spolky/komunikace

W – slabé stránky
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Vysoký stupeň koncentrace pravomocí a odpovědnosti
Vysoká časová náročnost přímého řízení (zátěž)
Náročnost projektového řízení/koordinace činnosti
Riziko kvalita/cena externě poskytovaných služeb

2.9. Bilance a rozpočet
Oblast hospodaření města Nejdku a jeho ekonomická situace (tabulka 32.) má výrazně pozitivní
parametry. Podíl vlastního kapitálu k celkovým aktivům dosahuje 95,29 % (rozvaha). Podíl cizích
zdrojů tak činí pouze 4,71 % z celkových aktiv netto. V rámci dluhové služby zbývá splatit 60 000 tisíc
Kč dlouhodobé půjčky kryté směnkami v rámci minulého nabytí majetku (10 000 tisíc Kč ročně).
Tabulka 32. Výchozí ekonomická situace města Nejdek
Stav k 31. 12. 2018
(tisíce Kč)

Položka
Aktiva celkem
Stálá aktiva
Z toho

Dlouhodobý nehmotný majetek
Dlouhodobý hmotný majetek
Dlouhodobý finanční majetek
Dlouhodobé pohledávky

Oběžná aktiva

Rozvaha

Z toho

Zásoby
Krátkodobé pohledávky
Krátkodobý finanční majetek

Pasiva celkem
Vlastní kapitál
Z toho

Jmění účetní jednotky a upravující položky
Fondy účetní jednotky
Výsledek hospodaření běžného účetního období
Výsledek hospodaření předcházejících účetních období

Cizí zdroje

Rozpočtové hospodaření

Rezervy
Dlouhodobé závazky
Z toho
V tom
Dlouhodobé půjčky
Krátkodobé závazky
V tom
Krátkodobé úvěry
Příjmy rozpočtu
Daňové příjmy
Nedaňové příjmy
Z toho
Kapitálové příjmy
Přijaté transfery
Výdaje
Běžné výdaje
Všeobecná veřejná správa a služby
Z toho
V tom
V tom
Platy a podobné související výdaje
Kapitálové výdaje
Saldo příjmů a výdajů
Financování
Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech
Změna stavu dlouhodobých prostředků na bankovních účtech
Z toho
Uhrazené splátky dlouhodobých peněžních prostředků
Ostatní peněžní operace
Zadluženost příspěvkových organizací města
Stav na účtech příspěvkových organizací města
Přijaté půjčené prostředky
Hrazené úroky
Uhrazené splátky jistin půjčených prostředků
Dluhová služba
Dluhová služba celkem
Ukazatel dluhové služby (%)
Průměr příjmů za poslední 4 roky
Dlouhodobé půjčky (dluh)
Rozpočtová
Podíl dluhu k průměru příjmů (%) – pravidlo rozpočtové odpovědnosti
odpovědnost
Podíl cizích zdrojů k celkovým aktivům (%)
Celková likvidita (krátkodobé závazky/krátkodobý finanční majetek

Zdroj: Monitor Ministerstva financí ČR
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1 306 082
1 205 375
3 375
1 200 309
0
1 691
100 707
6 114
6 173
88 420
1 306 082
1 237 487
1 001 886
423
20 230
214 949
68 595
0
60 565
60 000
8 030
0
150 004
125 098
13 332
2 447
9 128
160 381
127 381
38 230
35 608
33 000
-10 378
10 378
29 830
-9 453
-10 000
0
0
13 842
0
1 528
10 000
11 528
7,69
160 337
60 000
37,42
4,71
12,54

Pozitivem je vysoká míra platební schopnosti (88 420 tisíc Kč na účtech), negativem nízký stupeň
využití volných finančních zdrojů (prvotně prostředky na investice a rozvoj, volné zdroje představují
téměř 70% běžných/fixních výdajů obce). Dluhová služba ve výši 12,54% je nízká a bude eliminována
splátkami (období 6 let po 10 000 tisíc Kč ročně s možností zkrácení). Město, včetně jednotlivých
příspěvkových organizací (PO), souběžně vykazuje vysokou míru rozpočtové odpovědnosti (37,42 %).
Zajištění financování v plánovaném období SPRMN 2019 až 2025 vytváří následující struktura zdrojů
(parametry výchozího roku 2019). V rámci financování je opět nezbytné zdůraznit stabilní finanční
situaci města. Celkový potenciál disponibilních peněžních zdrojů (tabulka 33.) města představuje
celkem 46 milionů Kč. K dané skutečnosti je třeba vždy přihlížet při ročním plánování rozvoje města.
Tabulka 33. Potenciál zajištění financování rozvoje města Nejdek

Konsolidace ekonomiky/disponibilní finanční prostředky

Město Nejdek

Ukazatel

Stav rok 2019

Krátkodobý finanční majetek (peněžní prostředky)
Běžné výdaje
Poměr krátkodobého finančního majetku a běžných výdajů
Příjmy
Saldo příjmů a běžných výdajů (4 - 2)
Krytí běžných výdajů krátkodobým finančním majetkem (3 měsíce - rezervy)
Rozdíl krátkodobý finanční majetek a krytí běžných výdajů (1- 6)
Financování – krytí splátek půjček
Potenciál disponibilních zdrojů (7-8)

1
2
3
4
5
6
7
8
9

tisíce Kč
tisíce Kč
%
tisíce Kč
tisíce Kč
tisíce Kč
tisíce Kč
tisíce Kč
tisíce Kč

88 420
127 381
69,41
150 004
22 623
31 845
56 575
10 000
46 575

Zdroj: vlastní zpracování ABRI, návaznost tabulka 32.

Pro návrhovou část SPRMN byly prostřednictvím předchozí analýzy vymezeny realizačním týmem
základní silné a slabé stránky v rámci oblasti ekonomiky a hospodaření města Nejdek (tabulka 34.).
Tabulka 34. Silné a slabé stránky v rámci bilance a rozpočtu města Nejdek

S – silné stránky








Stabilní majetková (bilanční) situace
Vysoká míra platební schopnosti a likvidity
Zdroje financování pro deficitní rozpočet
Vysoká míra krytí kapitálových výdajů vlastními příjmy
Přijatelná míra dluhové služby (dlouhodobé půjčky)
Vysoká míra rozpočtové odpovědosti (tvorba rezerv)
Potenciál rozvoje města (investiční projekty)

W – slabé stránky
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Nízký stupeň využití volných finančních prostředků
Nízký podíl kapitálových výdajů z výdajů celkem
Půjčky v rámci dostatečných volných zdrojů
Platby úroků z půjček při volných finančních zdrojích

2.10. Řešení rozvoje území
V rámci SPRMN jsou respektovány vazby platného Územního plánu města Nejdek (schválen 2004,
poslední platná aktualizace 2016, změna 2018). Územní plánování (řídí se zákonem o územním
plánování a stavebním řádu číslo 183/2006 Sb.) je stejně jako strategické plánování (řízení) základním
strategickým nástrojem pro správu a rozvoj území města a jeho rozvoj. V oblasti organizace řízení
rozvoje jsou akceptovány dále uvedené vazby. Při respektování vazeb je zákonitým výstupem rozvoj
území, který uznává zásady udržitelného rozvoje a usiluje o vyvážený vztah podmínek pro příznivé
životní prostředí, hospodářský rozvoj a soudržnost společenství obyvatel daného území (tabulka 35.).
Tabulka 35. Vazby strategického plánování (řízení) a územního plánování

Strategické plánování (řízení)

Územní plánování



Vyhodnocení současné situace v rámci území a možné
vývojové trendy (situační analýza).



Vytváření předpokladů pro udržitelný rozvoj území.



Stanovení cílů a indikátorů rozvoje území.



Vytváření předpokladů pro výstavbu (investice).



Vypracování strategie (plánu) k dosažení cílů včetně
vytvoření zásobníku (portfolia projektů).



Stanovení postupů pro monitorování výsledků činnosti
(evaluace) a přijímání opatření (řízení změn).

o
o
o
o

Územně plánovací podklady (analytika, studie).
Politika územního rozvoje.
Územně plánovací dokumentace (územní plán).
Územní rozhodnutí v rámci realizace projektů.

Zdroj: Metodické postupy ABRI

Územní plán města Nejdku (jeho aktualizace) a předložený SPRMN podporuje rozvoj území jako
střediska subregionálního významu, města s nadprůměrnou nabídkou pracovních příložitostí, města
s kvalitními podmínkami pro bydlení, rekreaci i sport, města s rozvojovými podmínkami pro cestovní
ruch (zejména turistiku), města v zeleni (obklopení kvalitním a atraktivním přírodním zázemím),
města s kvalitní dopravní i technickou obsluhou. Územní plán plně respektuje ochranné pásmo
kulturních památek, ochranu a obnovu území. Respektována je struktura osídlení (tabulka 36.).
Tabulka 36. Struktura osídlení a jeho základní zásady
Struktura osídlení

Základní zásady osídlení

Jádro města
Intentenzivní polyfunkční využití území a koncentrace aktivit
Širší město
Intentenzivní polyfunkční využití území a kvalita života
Předměstí
Extenzivní využití území a podpora bydlení včetně služeb
Samostatná sídla
Podpora svébytnosti a bydlení včetně služeb
Rozptýlená zástavba
Zachování charakteru rozptýlení a doplňování zástavby
Zdroj: územní plán města Nejdek, vlastní zpracování ABRI
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Prioritami v rámci územního plánu města jsou (včetně objektů chráněných právními předpisy typu
kulturní památka) následující aktivity určené k ochraně a obnově cílového území (tabulka 37.).
Tabuka 37. Základní hodnoty určené k ochraně a obnově města Nejdek
Křížový vrch včetně artefaktů a cest (prorita směr k hotelu Krásná vyhlídka)
Hotel Krásná vyhlídka, jeho architektonický charakter (secese) a jeho okolí
Nejdecký vrch od hotelu Krásná vyhlídka s cestou od hotelu Krásná vyhlídka
Nejdecká skála a její okolí („Rolavský Loket“)
Žižkův vrch a cesta od kostela přes Žižkův vrch směrem do přírodního zázemí města
Náměstí Karla IV.
Nejdecký zámek
Hodnota určená
Plochy zástavby „dělnickými koloniemi“ – bytovými domy ve vybraných ulicích
k ochraně
Výletní restaurace a hotel Kukačka v Tisové
a obnově území
Kaple ve Staré Suché
Lovecký zámek Lužec
Průmyslové areály Metalis, Vlnap a Nejdecká ČV
Krušnohorský Semmering (železnice včetně vlečky u Metalisu)
Nejdecké vlakové nádraží včetně jeho zázemí
Ovčí most (kamenný most směrem na rozhlednu Pajndl)
Drobná sakrální architektura, kříže a pomníky ve městě i krajině
Cesta v krajině nad Letnou včetně stromořadí dubů, další památné stromy
Zdroj: územní plán města Nejdek, vlastní zpracování ABRI

Uvedené prvky, v návaznosti na tvorbu krajiny (urbanistickou koncepci), která je součástí kapitoly 2.6.
(Životní prostředí a krajina), vytváří ucelený systém, který výrazně podmiňuje rozvoj CR v lokalitě
(území) města Nejdek. Ohnisky rozvoje jsou centrum, předměstí a areály volného času (obrázek 29.).
Obrázek 29. Vymezení ohnisek rozvoje území města Nejdek

Zdroj: Územní plán města Nejdek, vlastní zpracování ABRI
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Celková koncepce funkčního uspořádání území je zaměřena, v návaznosti na analytické výstupy
předchozích kapitol, na bydlení, občanskou vybavenost, sportovní aktivity, rekreaci a cestovní ruch.
Územní plán je navržen tak, aby nová zástavba ani úpravy existující zástavby nenarušily její stávající
charakter a nebyl narušen celkový charakter města. Zastavěné území je následující (obrázek 30.).
Obrázek 30. Vymezení zastavěného území města Nejdek

Zdroj: územní plán města Nejdek, vlastní zpracování ABRI

V rámci rozvoje je nezbytné zohlednit komunitně vedený místní rozvoj (z anglického Community-led
Local Development, CLLD). Ten je nástrojem, který je v ČR a celé EU určen k podpoře místního
rozvoje za podpory evropských fondů (ESIF), a to prostřednictvím místních akčních skupin (MAS). Celý
systém je veden na principu LEADER (původně

LEADER francouzsky „Liaison Entre Actions

Développement de l´Économie Rurale“ - propojení aktivit rozvíjejících venkovskou ekonomiku).
Řešení spočívá na následujících principech řešení v rámci rozvoje území (viz tabulka 38.). Silné a
slabé stránky velmi úzce souvisí s výstupy anketního šetření a jsou zdůrazněny v následující kapitole.
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Tabulka 38. Základní principy a vazby metody LEADER

Oblast

Specifikace podmínek

Principy řešení
2014 – 2020










Existující strategie místního rozvoje
Partnerství mezi veřejnou a soukromou sférou
Partnerství prostřednictvím místních akčních skupin (MAS)
Princip „zdola nahoru“ při přípravě a realizaci strategie
Integrované a multisektorové akce |(aktivity, projekty)
Inovační přístup
Mezinárodní a národní spolupráce
Vytváření sítí

Dotační vazby
2014 – 2020








Integrovaný regionální operační program (IROP)
Program rozvoje venkova (PRV)
Operační program zaměstnanost (OPZ)
Operační program žívotní prostředí (OPŽP)
Spolufinancování Státní rozpočet (SR) ČR
Přímé dotace SR ČR (dotace ministerstev)

Zdroj: metodiky MMR, vlastní zpracování ABRI

Město Nejdek je aktuálně územně součástí MAS Krušné hory, ale není partnerem. Jeho území je na
pomezí MAS Sokolovsko, o.p.s. (sídlo Březová u Sokolova) a MAS Krušné hory, o.p.s. (sídlo Ostrov).
Nejdek není ani členem žádného lokálního mikroregionu či nadnárodního regionu (v podmínkách KK
tedy Mikroregion Sokolov – východ a EGRENSIS). Danou oblast je vhodné považovat minimálně za
námět k řešení (propojení území). Důsledkem je především nížší míra možností pro získávání dotací
prostřednictvím komunitně vedeného místního rozvoje (CLLD). Oslabena je i oblast komunikace a
spolupráce na horizontální úrovni (zkušenosti, společné cíle a projekty v širším území). Z hlediska
zkušeností (ABRI) tak koncepce minulých vedení města vedly k výraznému potenciálu izolace.

Pro návrhovou část SPRMN byly prostřednictvím analýzy vymezeny realizačním týmem základní silné
a slabé stránky v oblasti řešení rozvoje území s návazností na územní plán (tabulka 39.).
Tabulka 39 Silné a slabé stránky v rámci řešení rozvoje území města Nejdek

S – silné stránky








Potenciál rozvojové vazby územní plán/SPRMN
Zpracovaný a průběžně aktualizovaný územní plán
Územní plán respektující charakter místních částí
Vymezení základních hodnot ochrany a obnovy
Komplexní urbanistická koncepce (ohniska rozvoje)
Komplexní řešení a zásady rozvoje zastavěného území

W – slabé stránky
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Aktivity rozšiřování výroby v centru města
Území s charakterem brownfields (Metalis, VLNAP)
Město v minulosti bez strategického plánu rozvoje
Oblast centrální doprava a veřejná prostranství

2.11. Výstupy anketního šetření
Předchozí kapitoly analýzy vnitřního prostředí a mikroprostředí SPRMN se opíraly o takzvaně „tvrdá
data“ (data a údaje z veřejných databází a statistik). Následující výstupy vycházejí z názorů občanů
města Nejdku, a to prostřenictvím anketního šetření, které proběhlo od 2. 5. 2019 (první dotazník byl
elektronicky doručen 9. 5. 2019) do 19. 6. 2019 (uzavření anketního šetření ze strany zpracovatele).
Obrázek 31. Pohled na Rolavu a Černou věž

Zdroj: foto ABRI

Anketního šetření se zúčastnilo celkem 293 respondentů z celkového počtu 6 720 obyvatel ve věku
nad 15 let v rámci města Nejdku (4,36%). I když je uvedený podíl respondentů relativně nízký, má
základní vypovídací schopnost. Daný podíl v rámci zpracování obdobných studií společností ABRI a
průzkumy realizované prostřednictvím projektových aktivit nepřesahují více jak 5% účasti. Podíl je
srovnatelný s obdobnými sídly v regionu (Nová Role, Chodov). V případě malých sídel do 1 000
obyvatel je podíl respondentů na zúčastněném počtu obyvatel výrazně vyšší. Výstupy ankety, včetně
individuálních připomínek, byly zpracovány a vyhodnoceny zhotovitelem a jsou následující.
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I. Odpovědi na otázku „Jak se Vám ve městě žije?“
Celkem odpovědělo 291 respondentů. Téměř polovina (49,8 %) volila variantu dobře (obrázek 32.).
Na otázku spíše špatně odpovědělo 14,8% účastníků a špatně pouhá 1,4 % respondentů. Definice
spíše dobře a velmi dobře byla zvolena celkem 23,4 % (téměř čtvrtinou) účastníků ankety města.
Obrázek 32. Výstupy ankety a hodnocení úrovně života ve městě Nejdek

Zdroj: výstupy anketního šetření v rámci města Nejdek

Základní důvod k otázce „Jak se Vám ve městě žije?“ uvedlo celkem 91 respondentů. Odpovědi jsou
děleny na pozitivní a negativní (jednotlivé různorodé odpovědi byly zařazeny zpracovatelem do
větších celků – oblastí). V rámci kladného přístupu je základem osa malé město, práce, lidé, základní
vybavenost, příroda a klidný styl života. Za nejvýznamnější negativum je občany považováno soužití
s menšinami (národnostní i sociální). Další negativní postoje jsou vázány na oblast životního prostředí
(zeleň, chodníky a komunikace včetně obchvatu města), činnost Nejdecké česárny vlny (zápach
v centru města), úroveň lékařské péče (stomatolog) a služeb, aktivity pro mladé či kulturní vyžití.
Tabulka 40. Základní důvod hodnocení úrovně života ve městě Nejdku

Hodnocení

Základní oblast hodnocení

Příroda, menší město, základní infrastruktura, blízkost hor, klid pro život
Pracovní příležitosti, dostupnost Karlových Varů, základní občanská vybavenost
Celkem
Národnostní menšiny, skupiny nepřizpůsobivých občanů, narušené soužití
ŽP, zeleň v centru, Nejdecká česárna vlny, dopravní situace (obchvat), chodníky
Negativní
Služby, kultura, lékařská péče, infrastruktura, aktivity pro mladé, plavecký bazén
Celkem
Celkem
Zdroj: výstupy anketního šetření v rámci města Nejdek
Pozitivní
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Odpovědi
(počet)
28
12
40
20
16
15
51
91

II. Odpovědi na otázku „Co se Vám ve městě nejvíce líbí?“
Na danou otázku odpovědělo 293 respondentů s možností zatrhnout maximálně 5 odpovědí.
Z možných variant odpovědí uvádíme odpovědi s největší (významnou) četností (tabulka 41.).
V rámci hodnocené oblasti, jako u otázky I., opět platí, že nejvýznamnějšími pozitivními faktory jsou
blízkost přírody, klidný život a základní podmínky pro klidný životní styl (životní prostředí, kulturní a
společenský život, sportovní vyžití, zdravotní a sociální péče) a dopravní dostupnost města Nejdek.
Tabulka 41. Výstupy ankety a hodnocení „Co se Vám nejvíce líbí ve městě Nejdek?“
Odpovědi
(počet)

Varianta odpovědi
Blízkost přírody
Klidný život
Dopravní dostupnost Karlovy Vary
Příznivé životní prostředí
Kulturní – společenský život a sportovní vyžití
Dostupnost zdravotní a sociální péče
Dopravní dostupnost okolních obcí
Zdroj: výstupy anketního šetření v rámci města Nejdek

268
115
110
73
46
36
30

Podíl ze
základního
souboru (%)
91,5
39,2
37,5
24,9
15,7
12,3
10,2

III. Odpovědi na otázku „Co se Vám ve městě nelíbí?“
Na danou otázku odpovědělo 290 respondentů s možností zatrhnout maximálně 5 odpovědí.
Z možných variant odpovědí opět uvádíme odpovědi s největší (významnou) četností (tabulka 42.).
V rámci hodnocené oblasti, jako u otázky I., opět platí, že nejvýznamnějšími negativními faktory jsou,
podle názoru respondentů ankety, dostupnost lékaře a sociální péče, nezájem lidí o dění ve městě
(souvisí s rizikovými skupinami obyvatel), nedostatečná nabídka obchodů, služeb a aktivit volného
času, nedostatečná bytová výstavba, oblast školství a vzdělávání. Souběžně i nízká nabídka
pracovních příležitostí (pro vysoce kvalifikovanou práci) a kvalita životního prostředí (průmysl).
Tabulka 42. Výstupy ankety a hodnocení „Co se Vám nelíbí ve městě Nejdek?“
Odpovědi
(počet)

Varianta odpovědi
Špatná dostupnost lékaře a sociální péče
Nezájem lidí o dění ve městě
Nedostatečná nabídka a kvalita volnočasových aktivit pro děti a mládež
Nedostatek či špatná dostupnost obchodů a služeb
Nedostatečná bytová výstavba
Špatná dostupnost středních škol
Nízká kvalita vzdělávání na základních školách
Málo kvalitní životní prostředí
Nedostatek pracovních příležitostí
Zdroj: výstupy anketního šetření v rámci města Nejdek
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127
125
115
112
96
65
45
41
33

Podíl ze
základního
souboru (%)
43,8
43,1
39,7
38,6
33,1
22,4
15,5
14,1
11,4

IV. Odpovědi na otázku „Jaké služby Vám ve městě nejvíce chybí?“
Na danou otázku odpovědělo celkem 170 respondentů (tabulka 43.). Různorodé odpovědi byly
v rámci zpracování zahrnuty, obdobně jako u předchozích otázek, do větších celků – oblastí pro vyšší
vypovídací schopnost. Priority souboru dotazovaných odpovídají předchozím výstupům a jejich řešení
bude jako ostatní výstupy zařazeno do portfolia rozvojových aktivit v rámci návrhové části SPRMN.
Tabulka 43. Výstupy ankety a hodnocení „Jaké služby Vám nejvíce chybí ve městě Nejdek?“
Odpovědi
(počet)

Oblast služeb
Obchodní síť (velké centrum, rozšíření sítě, specializované obchody a služby)
Kultura, sport a volný čas (bazén, letní kino, koupaliště, hřiště, restaurace, kavárny)
Zdravotní a sociální služby (kapacity, rozšíření služeb, věková struktura, specialisté)
Dopravní služby a čistota (obchvat, parkování, optimalizace dopravy, hospodaření a odpady)
Jiné služby
Celkem
Zdroj: výstupy anketního šetření v rámci města Nejdek

42
38
32
23
35
170

V. Hodnocení spokojenosti s vybranými podmínkami ve městě Nejdek
Na předchozí otázku pak navazuje i souhrnné hodnocení vybraných oblastí (obrázek 33.). Významná
spokojenost (celkem 193 respondentů) je s oblastí bydlení (rozvojové území a sítě města) a souhrnně
s oblastí školství (to i přes výhrady části respondentů v části III.). Obdobné hodnocení platí pro oblast
dopravy (výhrady části dotazovaných). Oblastí pro řešení je zdravotnictví (lékaři, dostupná péče).
Celkově lze konstatovat, že převažují kladná hodnocení vybraných oblastí života ve městě, ačkoliv
v jiných částech ankety respondenti vyjadřovali záporné názory. V žádné z oblastí kromě zdravotnictví
nepřevažuje zamítavé hodnocení. Z volných odpovědí v případě zdravotnictví vyplývá, že občanům
zejména vadí absence zubního lékaře. Nicméně se stejným problémem se setkávají i další sídla
v regionu a nedostatek zubních lékařů je palčivou otázkou celého Karlovarského kraje (KK). Od
ostatních grafů (obrázků) se liší znázornění názorů na podmínky podnikání ve městě. Zde převažuje
hodnocení „je mi to lhostejné“. Zde byly zahrnuty pro potřeby vyhodnocení také anketní lístky, kde
v papírové podobě zůstalo hodnocení této oblasti nevyplněné. Dá se usuzovat, že značná část
respondentů nemá zkušenosti s podnikáním a nedokáže posoudit stav a potenciál podmínek pro
podnikání ve městě. V této souvislosti je potřeba též komentovat volné odpovědi respondentů, kde
bylo požadováno zřízení dalších obchodů, restaurací, kaváren apod. Vzhledem k tomu, že tyto služby
jsou provozovány soukromými (nedotovanými) subjekty, je jejich zřízení a provoz otázkou nabídky a
poptávky, tedy ekonomické efektivnosti provozování. Město má malý prostor pro vytváření
podmínek pro podnikání, pokud není dostatečná poptávka po službách ze strany zákazníků.
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Obrázek 33. Výstupy ankety a hodnocení podmínek ve městě Nejdek

Zdroj: výstupy anketního šetření v rámci města Nejdek

VI. Hodnocení úrovně mezilidských vztahů ve městě Nejdek
Celkem odpovědělo 291 respondentů. Významná část (45,0 %) volila variantu docela dobré (obrázek
34.). Na otázku spíše špatně odpovědělo 28,2% a velmi špatně 7,6% % respondentů. Definice
„nedovedu posoudit“ byla zvolena celkem 16,5 % (téměř pětinou) účastníků ankety města.
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Základními problémy jsou menšiny, rizikové skupiny a pasivita (lhostejnost, nízký stupeň aktivity)
značné části občanů (ve svém souhrnu 85 z celkového počtu 104 specifikovaných odpovědí).
Obrázek 34. Výstupy ankety a hodnocení mezilidských vztahů ve městě Nejdek

Zdroj: výstupy anketního šetření v rámci města Nejdek

VII. Hodnocení příležitostí ke vzájemným společenským kontaktům ve městě Nejdek
Celkem odpovědělo 289 respondentů. Významná část (38,4 %) volila variantu spíše ano v rámci
příležitostí a rozhodně ano (10,4 % dotazovaných, obrázek 35.). Na otázku spíše ne odpovědělo 34,3
% a rozhodně ne 3,1 % respondentů. Definice „nedovedu posoudit“ byla zvolena celkem 13,8 %
účastníků ankety města. Základními problémy jsou opět menšiny, rizikové skupiny a pasivita značné
části populace. Typickou pozitivní reakcí poloviny dotazovaných je formulace „lidé mají možnost, ale
nemají zájem“. Základními negativními důvody (28 z celkových 76 odpovědí) jsou bezpečnost, malá
atraktivita akcí (především pro mladé), nedostatek a nevhodné kapacity pro setkávání, akce pro
rodiny s dětmi, omezené kapacity pro volné setkávání (cukrárna, čajovna, zázemí spolků a klubů).
Obrázek 35. Výstupy ankety a hodnocení společenských kontaktů ve městě Nejdek

Zdroj: výstupy anketního šetření v rámci města Nejdek
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VIII. Hodnocení sledovanosti informací na webových stránkách ve městě Nejdek
Celkem bylo doručeno 291 odpovědí (obrázek 36.). Rozhodující část respondentů s přístupem
k internetu sleduje webové stránky města občas (34,4 %) či sledovanost formuluje pojmem
„sporadicky“ (21,0 %). Daný celkový podíl 54,4 % nepřímo dokladuje námi již zdůrazňovanou pasivitu
obyvatel. Pouze 7,9 % dotazovaných sleduje stránky velmi často (více jak 1 x týdně). V dané skupině
15,5 % webové stránky nevyužívá z důvodu, že nemá přístup na internet. Z důvodu existence
obyvatel, kteří nepoužívají internet v rámci komunikace, je nezbytné udržovat i tradiční média typu
dodávek poštou v kombinaci s měsíčním zpravodajem „Nejdecké listy“. V rámci šetření bylo dodáno i
67 názorů na webové stránky města. Kromě pozitivních názorů stálých uživatelů (celkem 20
hodnocení) převládají logicky negativní názory (vzhled stránek, jejich přehlednost, příliš vysoký
rozsah informací a obtížnost hledání, diskuzní fórum a průběžná komunikace vedení města s občany).
Obrázek 36. Výstupy ankety a hodnocení webových stránek ve městě Nejdek

Zdroj: výstupy anketního šetření v rámci města Nejdek

IX. Ochota udělat něco pro rozvoj bez nároku na odměnu ve městě Nejdek
Z celkového počtu 288 odpovědí je v rámci dalšího rozvoje města ochotno udělat něco (vyvinout
aktivitu), bez nároku na odměnu, celkem 80,2 % dotazovaných (32,3 % rozhodně ano, 47,9 % spíše
ano). Daná skupina tvořila čtyři pětiny dotazovaných. Záporně se vyslovilo pouze 8,7 % dotazovaných.
Deklarovaná ochota ovšem neodpovídá významné míře pasivity a kritičnosti, zjištěné v rámci jiných
oblastí provedeného průzkumu. V rámci SPRMN daná skutečnost orientuje řízení rozvoje města na
vyšší míru společné komunikace prostřednictvím standardních metod (již uvedené CLLD/LEADER).
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Obrázek 37. Ochota účastnit se rozvoje bez nároku na odměnu ve městě Nejdek

Zdroj: výstupy anketního šetření v rámci města Nejdek

X. Přednostní využití obecních finančních prostředků ve městě Nejdek
Na danou otázku odpovědělo 291 respondentů s možností zatrhnout maximálně 5 odpovědí.
Z variant odpovědí na tomto místě uvádíme odpovědi s největší (významnou) četností (tabulka 44.).
V rámci rozvojových priorit je široká škála odpovědí v rámci investic. Základem je rekonstrukce
lokálních komunikací (silnice včetně obchvatu a parkování) a dobudování technické infrastruktury a
místních komunikací (chodníky, vozovky, osvětlení). Prioritou, nad 50% preferencí respondentů, je
péče o veřejnou zeleň a prostředí. Prioritami s podílem 30 % až 50 % jsou školy, volný čas, kultura,
společenské aktivity, sport a rozvoj bydlení. Oblast obchodu a služeb, památek, podpory cestovního
ruchu a podnikání je pod úrovní 30 % podílu závažnosti v rámci daného souboru respondentů.
Tabulka 44. Přednostní využití obecních finančních prostředků ve městě Nejdek
Odpovědi
(počet)

Oblast financování rozvoje
Rekonstrukce stávajících lokálních komunikací
Dobudování technické infrastruktury a místních komunikací
Péče o veřejnou zeleň a prostředí
Rozvoj škol a volnočasových aktivit
Podpora kulturních a společenských aktivit
Podpora sportovních aktivit
Podpora bytové výstavby
Zřízení dalších provozoven obchodů a služeb
Opravy památek
Podpora cestovního ruchu
Zlepšení podmínek pro podnikání
Zdroj: výstupy anketního šetření v rámci města Nejdek

181
174
160
138
133
118
108
83
75
45
18
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Podíl ze
základního
souboru (%)
62,2
59,8
55,0
47,4
45,7
40,5
37,1
28,5
25,8
15,5
6,2

Pro návrhovou část SPRMN byly prostřednictvím analýzy vymezeny realizačním týmem základní silné
a slabé stránky v oblasti řešení výstupů anketního šetření a priorit občanů města (tabulka 45.).
Tabulka 45. Silné a slabé stránky anketního šetření v rámci města Nejdek

S – silné stránky










Základní aktivity města založené na CLLD/LEADER
Pozitivní hodnocení života ve městě většinou obyvatel
Základní klady příroda, klid, dostupnost a tradice
Významné klady bydlení, školství, veřejná doprava
Pozitivní hodnocení vztahů dlouhodobými obyvateli
Potenciál společenského života limitovaný pasivitou
Ochota občanů účastnit se rozvojových aktivit města
Jasné priority občanů v rámci dalšího rozvoje města

W – slabé stránky










Zdroj: foto ABRI
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Nezapojení města do partnerství a rozvoje (MAS)
Nezapojení města Nejdek do aktivit mikroregionů
Riziko izolace v rámci koordinace rozvoje a zdrojů
Rizika menšin a sociálně vyloučených skupin (SVL)
Plnění požadavků občanů v rámci infrastruktury
Vysoké požadavky občanů na rozvoj dalších služeb
Vysoký stupeň pasivity populace (preference spotřeby)
Nízká míra komunikace město/občan (internet)

3.

Analýza vnějšího prostředí

Zpracovaná analýza vnějšího prostředí se zaměřuje na definování základních příležitostí a ohrožení
města Nejdek (vazba na kraj, trendy vývoje, potenciál externího financování rozvoje). V rámci vazeb
na KK byly stanoveny limity rozvoje a priority rozvoje. Analytické výstupy jsou v rozhodující míře
založeny na kvalitativních ukazatelích. Základem tak není shromažďování souborů dat, ale kvalitativní
rozbor. Návaznost na jednotlivé vstupní materiály je opět uvedena v odkazech a zdrojích informací.

3.1. Limity rozvoje Karlovarského kraje
Karlovarský kraj (KK) má ve svých strategických dokumentech (základ Plán rozvoje Karlovarského
kraje - PRKK a jeho aktualizace) stanoveny základní limity (příčiny a důsledky), vázané na potenciál
rozvoje města Nejdek a jeho vnitřní a slabé stránky. V zásadě se jedná o vzájemné působení primárně
vnějších faktorů (obrázek 38.) vytvářejících základnu pro trvale udržitelný rozvoj celého území.
Obrázek 38. Základní vnější faktory limitující rozvoj KK
Makroekonomický vývoj

Internacionalizace
ekonomiky

Odvětvová specializace

Znalostní ekonomika

Informační a komunikační
technologie
Cestovní ruch

Zdroj: PRKK, vlastní zpracování AB RI

Pro KK je v rámci faktoru makroekonomického vývoje typické, že výkonnost ekonomiky v posledních
patnácti letech trvale zaostává za ostatními regiony ČR a její odstup se neustále zvyšuje. Výsledkem je
aktuální stav (tabulka 46.), kdy hrubý národní produkt (HDP) a jeho dílčí faktory jsou hluboce pod
úrovní průměru ČR (produktivita práce, tvorba hrubého fixního kapitálu), a to i přes mírně vyšší míru
ekonomické aktivity obyvatel. Daný stav dokladuje orientaci území na nízkou přidanou hodnotu.
Tabulka 46. HDP a jeho dílčí faktory ovlivňující situaci v KK
Data za rok
2017

HDP na
obyvatele
(%)

ČR
KK
Zdroj: ČSÚ, vlastní zpracování ABRI

Produktivita
práce
(%)

100,00
66,55

100,00
67,36
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Míra ekonomické
aktivity
(%)
58,67
60,29

Tvorba hrubého
fixního kapitálu
(%)
100,00
62,12

Příčiny nízké míry ekonomického rozvoje jsou komplexní. Hlavními jsou nízká produktivita práce,
zastaralá struktura ekonomiky kraje s důrazem na odvětví a výrobu s malou přidanou hodnotou, malý
příliv zahraničních investic, malý podíl vysokoškolsky vzdělaných lidí a absence výzkumné a vývojové
základny. Významnou roli hraje i periferní poloha regionu v rámci ČR, jeho pozice v sídelní struktuře a
také skutečnost, že velká část kraje je řídce osídlena a chybí zde významnější hospodářské aktivity.
Hlavními důsledky jsou nízká míra zahraničních investic, nízká úroveň technologií a vzdělanosti.
Faktor internacionalizace ekonomiky se prvotně projevuje v objemu přímých zahraničních investic
(PZI) v jejichž rámci je KK na předposledním místě v ČR (markantní je dominantní pozice Prahy).
Obrázek 39. Aktuální stav PZI podle krajů (Kč na obyvatele)

Zdroj: ČSÚ

KK je i přes svou výhodnou polohu na hranicích s Německem (SRN) málo atraktivní pro přímé
zahraniční investice (PZI, obrázek 39.). Důvodem je absence silného ekonomického centra regionu se
specializovanými podpůrnými službami, které PZI využívají (průlomem jsou investice BMW). Příčinou
je i malá tradice technických oborů a absence výzkumného a vývojového zázemí (výzkumné a
vývojové instituce či vysoká škola). Aktivity skupiny WITTE jsou výjimkou (návaznost výzkumu, vývoje
a inovací centrály Velbert, Severní Porýní Vestfálsko a jednotlivých vývojových a konstrukčních skupin
v rámci jednotlivých dceřiných společností). To KK znevýhodňuje při soutěži o PZI v průmyslových
odvětvích s vysokou přidanou hodnotou. Souběžně se dlouhodobě snižuje podíl exportu KK na
celkovém vývozu ČR. Pro kraj s významnými ekonomickými vazbami na sousední Německo by export
měl být výrazným růstovým faktorem ekonomiky (podíl exportu do SRN činí za ČR 67%). Stávající
struktura PZI a exportu je v současnosti vázaná na realizaci formou poddodávek bez finalizace.
Oblast (faktor) odvětvové specializace KK (strukturální charakteristika) se vyznačuje velkým podílem
sektoru služeb (terciér) na tvorbě hrubé přidané hodnoty (HPH), který má navíc rostoucí tendenci
(obrázek 40.). Jde zejména o služby v oblasti cestovního ruchu (CR) a propojené obory činnosti.
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Významný podíl tvoří také primární sektor (zemědělství a lesní hospodářství, rybolov a dobývání
nerostných surovin), který se podílel v roce 2017 na tvorbě HPH v Karlovarském kraji zhruba ze 4,6 %.
Příčinou je těžba hnědého uhlí a lehkých stavebních materiálů v kraji. Sektor průmyslu (sekundární)
se podílí na tvorbě HPH kraje o něco méně, než je tomu v průměru v ČR (snižování přidané hodnoty).
Obrázek 40. Vývoj podílů ekonomických sektorů na tvorbě HPH v KK a ČR
ČR 2017

ČR 2000

KK 2017

KK 2000

Zdroj: ČSÚ, vlastní zpracování ABRI

Jedním z nejvýznamnějších problémů ekonomiky KK je tak, ve svém důsledku, nízká úroveň
produktivity práce napříč ekonomickými sektory. V ekonomice regionu mají příliš velký význam
tradiční odvětví s nízkou produktivitou práce a inovacemi. Jedná se především o těžbu surovin a dílčí
odvětví zpracovatelského průmyslu. Základem rozvoje je restrukturalizace do oborů s vyšší HPH.
Oblast (faktor) znalostní ekonomiky a inovačního systému je dlouhodobě orientována na tradiční
obory, rozsah inovací však stagnuje (sklo, keramika, porcelán, hudební nástroje). Potenciál přitom
nabízí kreativní průmysl, který nabývá na významu, a který na sebe může vázat obory, jakými jsou
především tvůrčí a užitný design (oblast a aktivity vytvoření klastru, společné značky a jedinečnosti).
Základem stagnace hospodářství a poklesu konkurenceschopnosti území je v rámci KK nedostatek
kvalifikovaných pracovníků v oblasti výzkumu a vývoje (VaV). Velké rozdíly v počtech pracovníků ve
VaV mezi kraji ilustruje obrázek 41. (hodnoty jsou přepočteny na 10 tisíc obyvatel). Rozdíl mezi KK a
ostatními regiony ČR je propastný. KK se nachází na posledním místě, navíc s výrazným odstupem od
Ústeckého kraje a kraje Vysočina, které se ve srovnání nacházejí před ním. Toto porovnání jen
dokazuje, jak nízká je úroveň vstupů do inovačního systému v kraji, a to s důsledky v produktivitě
práce, kvalitě, exportní schopnosti/konkurenční pozici. Důsledkem je nízká úroveň HDP a HPH.
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Obrázek 41. Počet zaměstnanců VaV na 10 tisíc obyvatel v krajích ČR

Zdroj: ČSÚ, vlastní zpracování ABRI

Ačkoliv vysoká míra inovačních vstupů do VaV nezaručuje automaticky i adekvátní míru výstupů VaV,
velmi malá pozornost věnovaná systému inovací je v KK dlouhodobým problémem. Dominantní část
jak pracovníků ve VaV, tak výdajů a vzniklých/realizovaných inovací je v soukromém sektoru. Kraj
nemá instituci typu univerzity či výzkumného ústavu. O dané problematice se jedná v řádu desítek
let. Zabezpečena nejsou ani rozvojová centra v oblasti balneologie (kvalita služeb/zdraví). Nezbytné
je, aby KK a další subjekty podchytily změny související s rozvojem kreativního a kulturního průmyslu
(redefinice oborů pro nové účely). Pak se tyto změny stanou faktorem všestranného rozvoje území.
Klíčovou výzvou v oblasti (faktoru) informačních a komunikačních technologií KK je jejich posílení. Ve
svém komplexu se jedná jak o posílení kybernetické bezpečnosti veřejné správy a posílení vzdělanosti
všech zaměstnanců v oblasti informačních technologií, tak především o další rozvoj, modernizaci a
zvýšení dostupnosti komunikačních a informačních systémů a infrastruktury. Cílem je postupně
elektronizovat podpůrné procesy a zvýšit efektivitu komunikačních a informačních systémů státní
správy a samosprávy, a to včetně rozšiřování na obce s rozšířenou působností (ORP) s následnou
aplikací na dalších stupních řízení. Jde tedy o prvky využití sdílené infrastruktury, aplikací, cloudová
úložiště, využívání otevřených dat, mobilní aplikace (například mobilní rozhlas) a další. Zejména je
třeba se zaměřit na témata sdílených služeb, cloudové služby, řízení lidských zdrojů, mobilních služeb,
kontroly nákladů, konektivity a jiné. V konečném důsledku plné pokrytí kvalitní infrastrukturou pro
informační a komunikační technologie povede k vyšší výkonnosti regionální a místní politiky, umožní
efektivnější využívání sdílených služeb, a to při respektování veřejné dostupnosti pro obyvatelstvo.
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Poslední z hodnocených oblastí (faktorů) zaměřených na příležitosti a ohrožení je cestovní ruch (CR).
Jeho intenzita (přepočet na tisíc obyvatel v území) je nejvyšší v rámci celé ČR (obrázek 42.).
Obrázek 42. Intenzita CR v krajích ČR v roce 2017

Zdroj: ČSÚ, vlastní zpracování ABRI

Z hlediska segmentů trhu (obrázek 43.) lze KK rozčlenit a diferencovat následujícím způsobem. Za
polarizující odvětví je nezbytné považovat lázeňství, zdravotní cestovní ruch a cestovní ruch vázaný
na města, kulturu a památky. Rozvojovými oblastmi jsou pak venkovský cestovní ruch (agroturistika),
dovolená na horách (lyžování) a montánní cestovní ruch (technické památky, geoturistika).
Obrázek 43. Segmentace CR v rámci KK

Zdroj: analytické podklady ABRI
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Z hlediska CR, vázaného na město Nejdek, měly by být prioritou aktivity zaměřené na charakter
území (v letním období faktory spojené s pojmy příroda, klid, krajina/blízkost Karlových Varů,
v zimním období dovolená na horách spojená s lyžováním). Aktuálně (souběžně) je i v KK evidován
rozvoj venkovského cestovního ruchu, který je spojen s návratem do přírody a na venkov. Oblast
zahrnuje i formy šetrného cestovního ruchu, jakými jsou agroturistika a ekoagroturistika (to
v návaznosti na vysoký podíl ekologického zemědělství, rozsah extenzivně obhospodařované půdy a
lesů v kraji) a „nový životní styl“. Vše lze charakterizovat vícedenním pobytem či rekreací na venkově
s různými aktivitami volného času. Je třeba využít a budovat infrastrukturu pro různé formy
udržitelné turistiky (lyžařská turistika, vodní, cyklo, pěší a další), a to v návaznosti na probíhající
procesy obnovy krajiny. CR bude dále zaujímat významnou pozici v návaznosti na ostatní obory
činnosti (propojení s tradičními odvětvími). V případě nízké reakce na vývoj může dojít ke stagnaci.
Obrázek 44. Celkový pohled na lokalitu Nejdek

Zdroj: foto ABRI

V daných souvislostech je pozice CR v rámci Karlovarského kraje (součást NUTS II. Severozápad
společně s Ústeckým krajem) významná (obrázek 45.). Intenzita odpovídá Benátsku a převyšuje
Katalánsko. Pozice CR je tak významným faktorem pro změnu negativního vnímání regionu ze strany
tuzemské populace (Nejdek, průmysl a propojené sociální jevy). Změna image je prioritou rozvoje.
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Obrázek 45. Intenzita TOP 20 NUTS II. přenocování v hromadných ubytovacích zařízeních CR

Zdroj: EUROSTAT, analýzy ABRI

Ostatní faktory (vnitřní oblasti) SPRMN mají návaznost na analytické výstupy PRKK (v předchozí části
definované silné a slabé stránky). V rámci dlouhodobého strategického řízení města Nejdek je třeba
dodržet provázanost s jednotlivými analyzovanými vnějšími limity Karlovarského kraje (KK). Pro
návrhovou část SPRMN byly na základě provedené analýzy vymezeny následující základní příležitosti
a ohrožení v rámci výše uvedených limitů rozvoje KK (tabulka 47.).
Tabulka 47. Příležitosti a ohrožení v rámci limitů rozvoje KK

O - příležitosti













Realizace oborové restrukturalizace KK (důraz HPH)
Podpora PZI s vysokou HPH obcemi, KK a státem
Podpora malých průmyslových zón (místní průmysl)
Kreativní a užitný design (podpora vytvoření klastru)
Veřejná podpora VaV (školy, instituce, centra)
Nová průmyslová revoluce/kreativní a kulturní průmysl
Propojení informačních a komunikačních technologií
Nejvyšší intenzita CR v ČR (pozice s podporou PR)
Významná pozice CR KK v rámci kontextu EU
Potenciál klastru CR (propojení Krušné Hory)
Nové trendy CR (venkov, poznávání, životní styl)

T - ohrožení
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Pokračujicí stagnace HDP při výchozí orientaci KK
Pokračující migrace kvalifikovaných lidí mimo KK
Podpora dalších PZI s nízkou přidanou hodnotou
Zaměření na dílčí odvětví zpracovatelského průmyslu
Dlouhodobá stagnace a další pokles VaV
Pokračující nízký rozsah inovací a malá podpora
Přecenění pozice CR v rámci KK (návratnost investic)
Nepropojení systému informačních technologií
Podcenění kybernetické bezpečnosti
Neakceptování nových trendů CR (stagnace)

3.2. Priority rozvoje Karlovarského kraje
V rámci PRKK (verze 2013, aktualizace 2017) jsou vymezeny následující prioritní oblasti a jednotlivé
specifické cíle. PRKK měl ve strategické části verze (2017) 6 prioriotních oblastí, 22 specifických cílů a
85 opatření (tabulka 48.). U každého opatření byl vymezen garant a spolupracující subjekty. Realizace
opatření je průběžně zabezpečována individuálními projekty a aktivitami a vazbou na indikátory.
Tabulka 48. Prioritní osy a specifické cíle PRKK 2014 - 2020
Prioritní
oblast

Opatření
(počet)

Specifické cíle priority

1. Konkurenceschopnost

2. Cestovní ruch
3. Sociální oblast a
zdravotnictví

4. Životní prostředí

5. Doprava

6. Veřejná správa a
systém řízení bezpečnosti

1.1 Podpora rozvoje výzkumných, vývojových a inovačních aktivit v regionu
1.2 Kvalita a relevance vzdělávání vůči potřebám trhu práce
1.3 Rozvoj odvětví s vyšší přidanou hodnotou
1.4 Strategické investice
1.5 Podpora podnikavosti a podnikání
1.1 Rozvoj potenciálu cestovního ruchu
3.1 Dostupnost poskytovaných sociálních služeb v kraji
3.2 Rozvoj občanské společnosti a sociální soudržnost
3.3 Zlepšování dostupnosti a kvality zdravotní péče, zdravý životní styl
4.1 Zavedení energetického managementu kraje
4.2 Snížení produkce odpadů a podpora jejich dalšího zpracování a využívání
4.3 Obnova/zachování přírodního prostředí a kulturní krajiny
4.3 Environmentální vzdělávání, výchova a osvěta
4.5 Zlepšování hospodaření s vodou
4.6 Omezování negativních vlivů zdrojů znečišťování na obyvatele a krajinu
5.1 Zlepšení napojení na vnější dopravní síť a vnitřní dopravní prostupnost
5.2 Rozvoj potenciálu letecké dopravy
5.3 Zajištění veřejné dopravy a snížení deficitů veřejné dopravy
5.4 Dostatečně využitý potenciál udržitelných forem dopravy
6.1 Řízení v územní samosprávě (kraj, obce)
6.2 Zvyšování efektivity a kvality poskytovaných služeb v oblasti veřejné správy
6.3 Systém řízení bezpečnosti

4
8
2
2
3
8
2
5
5
3
3
8
1
6
3
5
2
4
2
2
2
5

Zdroj: PRKK 2017

V rámci PRKK z roku 2017 byla provedena aktualizace PRKK prostřednictvím evaluační a monitorovací
zprávy. Došlo tak k další úpravě uvnitř prioritních oblastí (zařazení piliřů, redukce či rozšíření
specifických cílů). SPRMN je svými výstupy (SWOT) v souladu s PRKK. Pro návrhovou část strategie
byly vymezeny následující základní příležitosti a ohrožení v rámci priorit rozvoje KK (tabulka 49.).
Tabulka 49. Příležitosti a ohrožení v rámci priorit rozvoje KK
O - příležitosti




Soulad analytických výstupů SPRMN a PRKK (vazba)
Provázání SPRMN se strategií vyšších územních celků
Propojení návrhové části SPRMN na rozvoj KK

T - ohrožení
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Velký rozsah cílů a opatření PRKK/omezené zdroje KK
Koordinace/komunikace/vzájemné propojení

3.3. Základní trendy vzdáleného prostředí (PESTLE)
V rámci analýzy trendů vzdáleného prostředí (PESTLE) vymezujeme na tomto místě základní faktory.
Ty navazují na strategické koncepce ČR (Úřad vlády ČR – ÚV ČR, literatura). Definovány jsou různé
typy vnějších faktorů, které ovlivňují z globálního hlediska dlouhodobě vnitřní prostředí organizací (v
rámci projektu pak město Nejdek). Podstatou analýzy je identifikovat pro každou skupinu faktorů ty
nejvýznamnější jevy, události, rizika a vlivy, které ovlivňují nebo budou ovlivňovat organizaci (město).
Metoda používaná v oblasti hodnocení dopadů má následující hodnocené faktory (tabulka 50.).
Tabulka 50. Faktory analýzy PESTLE

Faktory

Hodnocení dopadů

P

Political - politické

Existující a potenciální působení politických vlivů

E

Economical - ekonomické

Působení a vliv místní, národní a světové ekonomiky

S

Social - sociální

Promítnutí sociálních změn, součástí jsou i kulturní vlivy

T

Technological - technologické

Dopady stávajících, nových a vyspělých technologií

L

Legal - legislativní

Vlivy národní, evropské a mezinárodní legislativy

E

Ecological - ekologické

Místní, národní a světová problematika ŽP a otázky jejího řešení

Zdroj: Metodiky zpracovatele ABRI

Uvedený typ analýzy má obecnou platnost pro všechny organizace. Zpracování na regionální úrovni
(KK) je předmětem (součástí) předchozího hodnocení (kapitoly 3.1. a 3.2. zaměřené na limity a
priority KK) a v jejich rámci definovaných příležitosti a ohrožení. Specifikem jsou pak takzvané trendy
světového vývoje, které analyzuje výše uvedená koncepce studie (Globální megatrendy pro
aktualizovaný Strategický rámec udržitelného rozvoje). Její výstupy vycházejí z analýz světových
institucí a jejich dílčích strategií. Jde především o studie a data Organizace spojených národů (OSN),
Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj (OECD), Evropského statistického úřadu
(EUROSTAT) a dalších institucí. Základem je kvalitativní vymezení dlouhodobých trendů pro následné
hodnocení situace a potenciálních dopadů na organizaci, v rámci projektu SPRMN (tabulka 51.).
Vzájemné souvislosti lze následně sestavit do matice podle vzájemně se podmiňujících dopadů.
Zvýrazněny jsou trendy, které prostřednictvím předchozí analytické činnosti mají nejvýznamnější
přímé dopady na rozvoj města Nejdek (v rámci následujícího hodnocení označení tmavší zelenou).
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Tabulka 51. Globální megatrendy 2030

Trendy
Politické
(4)

Ekonomické
(5)

Sociální
(11)

Technologické
(4)

Environmentální
(5)

Specifikace
Nárůst silové politiky
Nárůst významu nestátních aktérů
Od unipolárního k multipolárnímu světu
Rostoucí objem regulací
Globální ekonomický růst
Rostoucí zadluženost
Růst střední třídy
Zintenzivňující se globalizace a růst významu regionů
Zvyšující se soutěž o zdroje
Demokratizace společnosti
Globální stárnutí
Zdravý životní styl
Civilizační choroby
Rostoucí individualismus a síla jednotlivců
Rostoucí mobilita
Rostoucí nerovnosti
Rostoucí objem migrace
Rostoucí populace
Snižování diskriminace
Urbanizace
Rostoucí přístup k informacím
Virtualizace světa
Zvyšující se dostupnost technologií
Zvyšující se rychlost technologické změny
Degradace ekosystémů
Potravinová bezpečnost
Rostoucí spotřeba zdrojů
Rostoucí spotřeba energie
Změna klimatu a její dopady

Celkem definováno (29)
Celkem zařazeno (11)
Zdroj: ÚV ČR, vlastní zpracování ABRI

Na základě akceptování významných trendů byla sestavena matice vztahů pro město Nejdek (tabulka
52.). Jedná se o související ovlivnění vstupními trendy či ovlivnění navazujících trendů. Tyto vzájemné
vztahy mohou mít buď pozitivní (O), nebo negativní (T) dopad. Analýza je významná zejména pro
definování stromu problémů a cílů strategie rozvoje. Základním principem je prognózování vývoje
situace v analyzovaném prostředí na základě odhadu možného vnějšího prostředí. Fakticky jsou tedy
definovány komparativní výhody, které lze potenciálně využít (příležitosti - O) a nevýhody (ohrožení T) v rámci klíčových trendů. Jedná se výhradně o definování základních souvislostí s návazností na již
analyzovaná konkrétní data a vstupy vnitřního a vnějšího prostředí města Nejdku. V daných
koncepcích a podkladech (ÚV ČR) je přímo uvedena vize, která navazuje na rozpracované podklady
(aktuální proces Strategický rámec 2030). Formulace je základem pro návrh SPRMN (obrázek 46.).
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Tabulka 52. Matice vztahů zásadních trendů pro město Nejdek

Trend

Komparativní
výhoda/nevýhoda MSV

Nárůst významu
nestátních aktérů

Výhoda pro rozvojové
aktivity, rozvoj a pozice,
tržní kout (vzor)






Demokratizace společnosti
Síla jednotlivců/individuality
Rostoucí přístup k informacím
Růst střední třídy




Snižování diskriminace
Nárůst silové politiky

Rostoucí objem
regulací

Výhoda pro
potenciál rozvoje území,
riziko byrokratizace





Změna klimatu a její dopady
Globalizace a rozvoj regionů
Význam nestátních aktérů







Degradace ekosystémů
Snižování diskriminace
Význam nestátních aktérů
Dostupnost technologií
Rychlost změn technologií

Zvyšující se
soutěž o zdroje

Výhoda pro území, vodní
zdroje/lesy, vysoká
náročnost obnovy





Degradace ekosystémů
Multipolární svět
Rychlost změn technologií







Změna klimatu a její dopady
Multipolární svět
Rychlost změn technologií
Nárůst silové politiky
Rostoucí objem migrace

Zdravý
životní styl

Výhoda pro území,
obnova vázaná na KK,
cestovní ruch








Civilizační choroby
Globální stárnutí
Síla jednotlivců/individuality
Rostoucí přístup k informacím
Dostupnost technologií
Rychlost změn technologií








Civilizační choroby
Rostoucí mobilita
Růst střední třídy
Rostoucí populace
Globální stárnutí
Rostoucí spotřeba

Rostoucí
mobilita

Výhoda propojení, tržní
kout (vzor), podpora
udržitelného rozvoje







Zdravý životní styl
Růst střední třídy
Virtualizace světa
Rostoucí přístup k informacím
Globální ekonomický růst







Změna klimatu a její dopady
Civilizační choroby
Globalizace a rozvoj regionů
Rostoucí spotřeba
Demokratizace společnosti

Urbanizace

Nevýhoda koncentrace
obyvatel, potenciál
rozvoje venkova





Rostoucí populace
Rostoucí mobilita
Síla jednotlivců/individuality






Změna klimatu a její dopady
Civilizační choroby
Rostoucí spotřeba
Rostoucí spotřeba energie

Zvyšující se dostupnost
technologií

Výhoda využití nových
technologii, riziko zatížení
ŽP průmyslem






Rychlost změn technologií
Globální ekonomický růst
Růst střední třídy
Růst nerovností







Změna klimatu a její dopady
Přístup k informacím
Potravinová bezpečnost
Virtualizace světa
Globalizace a rozvoj regionů

Zvyšující se rychlost
technologické změny

Výhoda využití nových
technologií, riziko zatížení
ŽP průmyslem







Dostupnost technologií
Zvyšující se soutěž o zdroje
Rostoucí přístup k informacím
Globalizace a rozvoj regionů
Rostoucí spotřeba








Dostupnost technologií
Virtualizace světa
Rostoucí spotřeba
Rostoucí nerovnosti
Zdravý životní styl
Rostoucí spotřeba energií

Degradace
ekosystémů

Výhoda obnovy
ekologické stability,
biodiverzita, riziko síly
jednotlivců/kapitál







Rostoucí objem regulací
Rostoucí přístup k informacím
Globalizace a rozvoj regionů
Rostoucí spotřeba
Rostoucí spotřeba energie






Změna klimatu a její dopady
Civilizační choroby
Potravinová bezpečnost
Zvyšující se soutěž o zdroje

Rostoucí spotřeba
energie

Využití nových
technologiií,
spalování/nové zdroje
energie







Změna klimatu a její dopady
Rostoucí populace
Rostoucí spotřeba
Rychlost změn technologií
Rostoucí mobilita








Změna klimatu a její dopady
Degradace ekosystémů
Rostoucí populace
Zvyšující se soutěž o zdroje
Globální ekonomický růst
Potravinová bezpečnost

Je ovlivněna trendem

Zdroj: ÚV ČR, vlastní zpracování ABRI
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Ovlivňuje trend

Obrázek 46. Strategický rámec udržitelného rozvoje ČR 2030

Strategický rámec
ČR 2030
Vize

„Česká republika je v roce 2030 demokratickým, právním státem založeným na respektu k
občanským, politickým, hospodářským a sociálním právům svých obyvatel a rozvíjejícím
svou kulturně danou identitu. Zajišťuje vysokou kvalitu života a současně respektuje
přírodní limity a chrání biologickou rozmanitost. Cíleně také napomáhá dosažení těchto
hodnot jinde ve světě. Udržitelný rozvoj České republiky je poměřován zvyšováním kvality
života každého jednotlivce i společnosti jako celku. Naplňuje potřeby přítomných generací,
aniž by ohrozil schopnost budoucích generací naplňovat ty své. Česká republika je
soudržnou, aktivní a podnikavou společností rovných příležitostí a minimalizuje
strukturální a sociální nerovnosti. Společnost a struktury rozhodování jsou odolné a
pružné, schopné včas rozpoznat možná vývojová rizika a racionálně reagovat na
neočekávané změny a měnící se dynamiku globálního vývoje. Odolnost společenských
vazeb a struktur a věcné řešení problémů jsou posilovány diskusí a dohodou.“ (citace ÚV
ČR, Univerzita Karlova)

Zdroj: ÚV ČR, Univerzita Karlova

Pro návrhovou část byly prostřednictvím analýzy vymezeny realizačním týmem základní příležitosti a
ohrožení v rámci oblasti trendů vzdáleného prostředí města Nejdek (tabulka 53.). Prioritním je
udržitelný rozvoj území v návaznosti na definované globální trendy rozvoje a jejich potenciální rizika.
Tabulka 53. Příležitosti a ohrožení v rámci trendů vzdáleného prostředí města Nejdek
O - příležitosti









Význam nestátních aktérů (komunita, nové investice)
Rostoucí soutěž o zdroje (potenciál voda/lesy/půda)
Potenciál zdravého životního stylu/vzory/cestovní ruch
Rostoucí mobilita, přístupnost, vzorová obnova území
Potenciál obnovy venkova/ukončení těžby/rekultivace
Dostupnost technologií (nová technické řešení)
Rychlost technologické změny (inovace, vzory řešení)

T - ohrožení
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Rostoucí objem regulací (byrokratické bariéry)
Vysoká náročnost obnovy území (těžba/investice)
Vysoká míra urbanizace, ekologická stabilita
Další zatížení území průmyslem (nové technologie)
Degradace území (další narušení biodiversity)
Výrazné riziko využití síly v rámci rozvoje (kapitál)
Rostoucí spotřeba energie/spalování/odpady/ŽP

3.4. Externí potenciál financování rozvoje
Aktuálně nejvýznamnějším zdrojem, se kterým mají zkušenost i města a obce KK, jsou dotační
prostředky poskytované prostřednictvím rozpočtu Evropské unie (EU). V rámci zabezpečení
jednotlivé subjekty ve velké míře využívají služeb externích poradenských firem. Dotace v rámci své
činnosti využívá i město Nejdek, jako samostatný subjekt. V programovém období 2014-2020 byly
pro Českou republiku z Evropských strukturálních a investičních fondů (ESIF) vyčleněny prostředky ve
výši téměř 24 miliard EUR. Česká republika je čerpá prostřednictvím deseti tematických programů
(tabulka 54. uvádí 8 základních). Další prostředky jsou jí dále k dispozici v programech Evropské
územní spolupráce. Záměrem Evropské unie je, aby ESIF maximálním možným způsobem přispěly
naplňování konceptu Evropa 2020 – Strategie pro inteligentní a udržitelný růst podporující začlenění.
S ohledem na tuto strategii byly v Dohodě o partnerství pro programové období 2014-2020
definovány národní rozvojové priority. K jejich naplňování dochází díky jednotlivým programům,
skrze které se čerpají prostředky z ESIF. Ty jsou rozděleny na tematické programy, které jsou
zaměřeny na specifické oblasti (oborové specializované členění oblastí), a na programy Evropské
územní spolupráce, při jejichž čerpání je nutná spolupráce překračující hranice jednoho členského
státu. Představu o aktuálním čerpání jednotlivých programů poskytuje přehled (viz tabulka 54.).
Tabulka 54. Informace o čerpání ESIF k 30. 4. 2019 (příspěvek EU)
Ukazatel čerpání k 30. 4. 2018

Program

Alokace
výzev
(tisíce Kč)

Podíl na
hlavní
alokaci
(%)

Počet
vyhlášených
výzev

Počet
registrovaných
žádostí o
podporu

IROP
OP D
OP PIK
OP PPR
OP VVV
OP Z
OP ŽP
PRV

Finanční
prostředky
registrovaných
žádostí
(tisíce Kč)

135 762
117,6
88
11 565
158 300
154 142
139,1
63
389
126 315
140 834
142,0
251
17 787
144 875
6 852
140,2
48
1 384
6 755
86 109
128,3
67
13 717
123 508
63 674
121,7
117
11 955
68 672
80 624
119,3
129
10 010
82 087
50 650
89,8
114
206 125
55 838
IROP
Integrovaný regionální operační program
OP D
Operační program Doprava
OP PIK
Operační program Podnikání a inovace pro kongurenceschopnost
OP PPR
Operační program Praha pól růstu ČR
Poznámka
OP VVV
Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání
OP Z
Operační program Zaměstnanost
OP ŽP
Operační progra Životní prostředí
PRV
Program rozvoje venkova
Zdroj: MMR/ESIF, vlastní zpracování ABRI
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Počet
projektů
s vydaným
právním
aktem

Finanční
prostředky
v právních
aktech
(tisíce Kč)

6 219
152
6 400
717
9 823
5 229
5 192
186 127

86 227
81 975
57 124
3 351
57 865
46 478
46 774
39 067

Z hlediska rozvoje města Nejdku a jeho infrastruktury mají zásadní význam především zdroje IROP,
OP ŽP a PRV, využít lze ve velké míře i OP Z a OP VVV. Podstatnou je disparita území v rámci ČR a EU
(obrázky 47. a 48.). Pozice KK se z hlediska HDP ve dvacetiletém časovém horizontu trvale zhoršuje.
Obrázek 47. HDP na obyvatele v paritě kupní síly 1996, kraje ČR, 1996 (EU 28 = 100%)

Zdroj: ČSÚ/EUROSTAT

Nová podoba kohezní politiky na období 2021 - 2027, přestože debaty stále probíhají, bude ovlivněna
geopolitickým a finančním vývojem souvisejícím s výzvami v EU, kam patří především vystoupení
Velké Británie z EU (tlak na prohlubování integrace v podobě Eurozóny jako jeho protipólu) či nutnost
řešit migrační a bezpečnostní otázky. Základními tématy jsou globalizace, obrana, sociální pilíř,
hospodářská a měnová unie a návrh rozpočtu. Diskuze nad různými scénáři je vzhledem ke stávající
situaci otevřena odlišným možnostem. Je možné, že přijde rozhodnutí o přenastavení struktury
rozpočtu a jednotlivých kapitol, které může vést k vnitřním posunům politiky soudržnosti a dalším
zásadním změnám. Jistotu nepřináší ani fakt, že legislativa po roce 2020 či i ve víceletém finančním
rámci není aktuálně stále k dispozici. Zřejmě nebude připravena a projednána do konce roku 2019.
Obrázek 48. HDP na obyvatele v paritě kupní síly 2016, kraje ČR, 2016 (EU 28 = 100%)

Zdroj: ČSÚ/EUROSTAT
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Podle pesimistických scénářů by mohla být vyspělejším regionům zastavena podpora z Evropského
fondu pro regionální rozvoj a z Evropského sociálního fondu. Ukončení podpory by se týkalo
primárně silných regionů Rakouska, Belgie, Dánska, Finska, Francie, Německa, Irska, Nizozemska,
Švédska. A to včetně Itálie a Španělska. S ohledem na pozici KK se v zásadě jedná (obrázek 49.) o
komparativní výhodu jak kraje, tak měst a obcí z hlediska dorovnávání regionálních rozdílů. To bez
ohledu na skutečnost, zda ČR bude čistým příjemcem či plátcem dotačních zdrojů, jako státní celek.
Situaci potvrzuje i výše znázorněné srovnání regionálních údajů v období 1996 až 2016. Z něj vyplývá,
že se lépe daří krajům s převažujícím podílem služeb a výrobou s vyšší přidanou hodnotou (obdobně
předchozí analytické výstupy rámců hodnocení vnějšího prostředí). Vše má ve svém komplexu za
následek rychlejší růst mezd a životní úrovně území. Celá čtvrtina HDP (ukazatele jsou stanoveny
podle místa pracoviště) ČR za poslední aktuální statistické období roku 2016 byla vytvořena v Praze.
Následoval Středočeský kraj s 12 procenty a Jihomoravský kraj s 11 procentním podílem. Nejmenší
příspěvek vykázaly Karlovarský a Liberecký kraj (analýza ČSÚ). Podíl Prahy na celkovém HDP vzrostl
za posledních 20 let z 20 na 25 procent. Zvýšil se také podíl Středočeského a Jihomoravského kraje.
Příspěvek ostatních krajů relativně poklesl. Podle jednotlivých odvětví v ekonomické výkonnosti v
zemědělství dominuje v rámci ČR Středočeský a Jihomoravský kraj. V případě průmyslu to jsou
Středočeský a Moravskoslezský kraj. Ve stavebnictví je to díky bytové výstavbě Praha. Ta vyniká i v
odvětví služeb, peněžnictví, zdravotnictví nebo vzdělávání (analýza ČSÚ).
Obrázek 49. Vývoj hlavních oblastí politik v rámci rozpočtu EU

Zdroj: Evropská komise

V rámci návrhu rozpočtu EU na období 2021 až 2027 (aktuální návrh) je reagováno na současné
priority a výzvy (výzkum a inovace, mládež, digitální ekonomika, životní prostředí, rozvojová
pomoc, správa hranic či bezpečnost a obrana). Bude také například zdvojnásoben rozpočet na
program Erasmus a Evropský sbor solidarity. Je očekáván výše uvedený vývoj politik (obrázek 50.).
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Mezi nové nástroje (obrázek 50.) patří zejména program na podporu reforem a konvergenci
členských států (celkem 25 mld. eur) či evropská funkce investiční stabilizace (finanční podpora pro
udržení prioritních investic v době napjatých veřejných financí). Mělo by také dojít k vytvoření „unijní
rezervy“ na řešení nepředvídaných událostí (především v oblasti bezpečnosti a migrace). Komise
navrhuje omezit finanční prostředky na společnou zemědělskou politiku přibližně o 5 % a kohezní
politiku asi o 6 %. Kohezní politika (snižování rozdílů území) je zaměřena na strukturální změny.
Obrázek 50. Návrh vstupního finančního rámce EU na období 2021 - 2027

Zdroj: Evropská komise

Dalšími externími finančními zdroji pro financování rozvoje (mimo vlastní daňové, nedaňové a
kapitálové příjmy) v rámci vzniklé disparity jsou jak dotace (transfery) KK, tak dotace (transfery)
prostřednictvím jednotlivých resortů v rámci ČR. Samostatně je poskytována spoluúčast státu na
projektech ESIF prostřednictvím MF pro jednotlivé programy. Hlavním poskytovatelem dotací ze
státního rozpočtu je MŠMT, MPSV a MMR (obrázek 51.). Kromě neinvestičních dotací hrají z důvodu
značné fragmentace regionální struktury ČR důležitou roli investiční dotace. Bez ohledu na průběžné
posilování daňových příjmů obcí nelze dotační politiku státu úplně eliminovat, a to zejména v případě
malých obcí, které nedisponují dostatečnými příjmy pro realizaci větších investičních akcí.
Celá třetina transferů z centrální úrovně putuje z MŠMT. Značný objem těchto prostředků je však
neinvestičního charakteru a je určen na úhradu přímých nákladů na vzdělávání (platy, školní pomůcky
a další), dotace pro soukromé školy nebo podporu asistentů pedagogů. MPSV financuje zejména
činnost obcí s rozšířenou působností v oblasti sociálně-právní ochrany dětí a sociální služby.
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Obrázek 51. Transfery přijaté obcemi v rámci ČR v roce 2018

MŠMT
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
MPSV
Ministerstvo práce a sociálních věcí
MMR
Ministerstvo pro místní rozvoj
MŽP
Ministerstvo životního prostředí
MD
Ministerstvo dopravy
SFDI
Státní fond dopravní infrastruktury
VPS
Všeobecná pokladní správa Ministerstva financí (MF)
zdroj: ČSÚ, vlastní zpracování ABRI

V současné době se nabízí otázka, kam směřovat rozpočtové určení daní. V posledním období byl ze
systému odstraněn příjem z 30 % podílu na výnosu daně z příjmu fyzických osob z podnikání
(přiznání z podnikání), který snižoval daňové příjmy u 75 % obcí. Od roku 2018 se posilují příjmy obcí
zřizujících mateřskou a základní školu. Do budoucna lze zcela jistě uvažovat o optimalizaci vnitřní
struktury rozpočtového určení daní tak, aby se zmenšily obrovské rozdíly v daňových příjmech na
obyvatele, které v současné době mezi obcemi existují, aniž by k tomu byly dány zvláštní důvody.
Zejména je to existence zvláštních koeficientů pro Prahu, Brno, Ostravu a Plzeň. Významnou roli
v rámci restrukturalizace území postižených důlní těžbou (strukturálně postižené kraje) zaujímá
vládní program RE:START (Moravskoslezský, Ústecký a Karlovarský kraj) a jeho akční dotační plány.
Pro návrhovou část SR MSV byly prostřednictvím předchozí analýzy vymezeny realizačním týmem
základní příležitosti a ohrožení v rámci externího potenciálu financování MSV (tabulka 55.).
Tabulka 55. Příležitosti a ohrožení v rámci externího potenciálu financování města Nejdek
O - příležitosti






Zdroje financování 2014 – 2020 prostřednictvím ESIF
Potenciál externí podpory poradenskými firmami
Příležitost v rámci existující disparity 2021 – 2027
Přímá dotační politika ČR, podpora investic rozpočtem
Posílení příjmů obcí (školy, podpora malých subjektů)

T - ohrožení
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Změny ve struktuře ESIF 2021 – 2027 (priority)
Nevhodná struktura aktivit/další zaostávání
Politický cyklus/omezení rozvoje a investic
Udržení pozice velkých měst/koeficienty příjmů z daní

NÁVRHOVÁ ČÁST
Předložená návrhová část, zpracovaná na základě výstupů situační analýzy, je zaměřena na
formulování strategie města Nejdku prostřednictvím analýzy SWOT, souběžně zpracováného modelu
stromu problémů a cílů a definování vize, poslání, strategie a základních cílů SPRMN. Následně jsou
vymezeny prioritní oblasti, specifické cíle a opatření pro jejich realizaci (to včetně vymezení
základního rozvojového portfolia projektů/aktivit města Nejdku). Nedílnou součástí návrhu je
základní kvalitativní analýza rizika a vymezení modelového řešení pro ekonomiku a financování.

4.

Strategie rozvoje města

SPRMN (model ABRI, kapitola 1.) je založena na souběžném modelovém řešení SWOT, formulaci
strategie, priorit a cílů (strom problémů a cílů) a zároveň na formulaci vize, poslání, principů, hodnot
a směrování města jak z hlediska jeho vnitřního prostředí (mikroprostředí), tak vnějšího prostředí.

4.1. Analýza SWOT
V rámci použitého modelového řešení a metodických postupů ABRI platí, s návazností na v analytické
části formulovaných vstupních silných stránkách (S), slabých stránkách (W), příležitostech (O) a
ohroženích (T), zásada: „Vyhodnoťte situaci a zaměřte se na klíčové faktory.“ Četnost dílčích faktorů
(uvažována je rovná závažnost) a jejich charakteristika (rovnováha faktorů, převaha silných a slabých
stránek, příležitostí a ohrožení) v rámci hodnocených oblastí je následující (tabulka 56.).
Tabulka 56. Četnost faktorů a charakteristika v rámci jednotlivých oblastí situační analýzy

Specifikace území
Infrastruktura a služby
Sociální věci, nezaměstnanost a zdravotnictví
Školství, kultura a volný čas
Životní prostředí a krajina
Podnikatelské prostředí
Činnost městského úřadu
Bilance a rozpočet
Řešení rozvoje území
Výstupy anketního šetření
Celkem faktory oblastí vnitřního prostředí

Vnější prostředí

Vnitřní prostředí

Oblast

Limity rozvoje Karlovarského kraje
Priority rozvoje Karlovarského kraje
Trendy vzdáleného prostředí
Externí potenciál financování rozvoje
Celkem faktory oblastí vnějšího prostředí
Zdroj: analytická část SPRMN
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S

W

Charakteristika

6
12
8
10
11
15
6
7
6
8
89

5
8
6
7
9
9
4
4
4
8
64

Rovnováha S/W
Střední převaha S
Nízká převaha S
Střední převaha S
Nízká převaha S
Vysoká převaha S
Nízká převaha S
Střední převaha S
Nízká převaha S
Rovnováha S/W
Střední převaha S

O

T

Charakteristika

11
3
7
5
26

10
2
7
4
23

Rovnováha O/T
Rovnováha O/T
Rovnováha O/T
Rovnováha O/T
Rovnováha O/T

Pro formulaci strategie byl realizačním týmem, podle výše uvedených postupů, zpracován souhrnný
model SWOT na základě jednotlivých faktorů, a to s využitím možnosti slučování faktorů a zaměřením
na priority prostředí, které lze z pozice Nejdku následně ovlivnit (tabulka 57. a 58., obrázek 52.).
Tabulka 57. Souhrnný (základní) model faktorů SWOT SPRMN vnitřní
Vnitřní prostředí
S (silné stránky)
















































Historické atraktivity v rámci centra města
Krajina s potenciálem rozvoje CR (stabilita území)
Průmyslová tradice (důlní těžba, zpracování vlny)
Historické železniční propojení s Německem (Sasko)
Tradice CR (hotely, restaurace, výlety, rozhledny)
Stabilizace demografického vývoje v posledním období
Komplexní řešení občanské vybavenosti a územní plán
Propojení silniční a železniční sítě s okolím (SRN)
Dobrá časová dostupnost Karlovy Vary (ORP/KK)
Napojení na páteřní CS Rolava (Karlova stezka II.)
Vybudovaná síť cyklostezek místního významu
Vlastní městský vodovod, kanalizace a ČOV
Vysoká míra napojení na rozvody elektřiny a plynu
Vysoká míra napojení území na rozvody tepla
Stálé poštovní, bankovní a pojišťovací služby
Funkční spolupráce Policie ČR/Městská policie
Dostupnost nákupů zboží a služeb (místní/další města)
Oživení bytové výstavby (rodinné domy, plán síťování)
Základní zdravotnické služby (Poliklinika Nejdek)
Zdravotní služby (rehabilitace, terénní služby)
Detašované pracoviště ZS RZP (dopravní dostupnost)
Dostupnost nemocnic (Karlovy Vary, Ostrov)
Základní struktura pečovatelských sociálních služeb
Nízkoprahové sociální služby pro děti a mládež
Koordinace sociálních služeb městem Nejdek
Nízká nezaměstnanost s vazbou na průmyslové obory
Stabilní infrastruktura mateřských a základních škol
Napojení škol na spolky a sdružení pro děti
Dopravní dostupnost okolního středního školství
Provoz kulturních zařízení městem/široká nabídka
Stálá struktura akcí města (kultura/volný čas)
Zpracovaný plán rozvoje sportu ve městě
Vybudovaná základní kapacita sportovních zařízení
Spolupráce města s místními sportovními kluby
Dostupná kapacita kulturních a sportovních zařízení
Návaznost na činnost dalších zájmových organizací
Vysoká úroveň KES za Nejdek jako celek
Vysoká koncentrace lesů/koordinace městem
Vysoká kvalita vod v regulace rámci CHPAV
Nejvyšší podíl ekologického zemědělství v ČR
Vybudovaná vlastní ČOV a kanalizace města
Návaznost regulace na ÚSES (biocentra/biokoridory)
Potenciál dalšího rozšiřování ekologického zemědělství
Růst podílu listnatých dřevin (ovzduší, omezení eroze)
Dodržování limitů v rámci zdrojů typu IPPC
Nižší podíl vytápění tuhými palivy oproti průměru ČR
Zvyšování podílu tříděných odpadů

W (slabé stránky)
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Roztříštěnost území/infrastruktura místních částí
Destabilizace území v rámci odsunu v roce 1945
Vlnařský průmysl a možné postižení krizí oboru
Trvalý proces stárnutí obyvatelstva (přirozený úbytek)
Dlouhodobý trend úbytku obyvatel stěhováním
Nedostatek parkovacích míst v centru města
Přetížení centra města silniční přepravou
Investiční a logistická náročnost realizace obchvatu
Investiční náročnost cyklostezek (nezbytnost dotací)
Upravitelnost vody Limnice – mineralizace vody
Rozprodej bytového fondu, zanedbanost zbytku
Vznik sociálního vyloučení ve vybraných lokalitách
Nedostatečné kapacity startovacího bydlení
Komplexnost nemocnic (specializace Plzeň, Praha)
Proces stárnutí obyvatel a nároky na jednotlivé služby
Nedostatečný počet lékařů a zdravotního personálu
Sociální služby mimo kompetence města Nejdek
Absence vlastní kapacity Domova pro seniory
Absence společné sociální stabilizace absolventů škol
Organizace a řízení MŠ (novelizace/optimalizace)
Střední a učňovské školství mimo průmyslový Nejdek
Integrace středních škol a dopad na menší obce
Nizký stupeň návaznosti průmyslových podniků na SŠ
Využití volné kapacityareálu bývalé SŠ a učiliště)
Nezbytnost dalších investic do majetku (Kulturní dům)
Řešení rozvoje polyfunkčními komunitními centry
Nízká úroveň KES Nejdek centrální část
Zatížení vod průmyslem zpracování vlny
Doprava vedená centrem města Nejdek
Zátěž emisemi oxidu siřičitého (průmysl)
Zátěž tuhými znečišťujícími látkami (domácnosti)
Nižší podíl terciárního čištění vod oproti průměru ČR
Vysoká koncentrace zdrojů/zařízení typu IPPC
Růst emisí z automobilové dopravy (nákladní/osobní)
Rostoucí spotřeba elektrické energie (všechny sektory)
Růst objemu komunálních odpadů (všechny sektory)

Tabulka 57. Souhrnný (základní) model faktorů SWOT SPRMN vnitřní
Vnitřní prostředí
S (silné stránky)












































Růst počtu subjektů (oblast služeb, obchodu)
Návaznost stavebnictví a služby na průmysl
Zvyšování koncentrace podnikání (průmysl)
Dobrá dopravní dostupnost/vazba na centrum města
Vstup zahraničních investorů do výrobních oborů
Strategická pozice klíčového zaměstnavatele WITTE
Důraz na výzkum a vývoj WITTE (vazba vysoké školy)
WITTE druhý největší zaměstnavatel v KK
WITTE a nejvyšší PH na zaměstnance v KK
Dlouhodobá tradice všech průmyslových podniků
Kapacity volných areálů METALIS/VLNAP/využití
Rozvoj cestovního ruchu (výlety), charakter příhraničí
Rozvoj cestovního ruchu (víkendové pobyty)
Specializace CR v letním období – poznávání, turistika
Specializace CR v zimním období – poznávání, běžky
Hierarchická forma organizace/přímé řízení
Dvoustupňová organizační a řídící struktura
Provozní kapacity přímo pod odbory úřadu
Minimalizace výdajů na správu /administrativu
Standardní informovanost občanů/informační kanály
Spolupráce s místními spolky/komunikace
Stabilní majetková (bilanční)situace
Vysoká míra platební schopnosti a likvidity
Zdroje financování pro deficitní rozpočet
Vysoká míra krytí kapitálových výdajů vlastními příjmy
Přijatelná míra dluhové služby (dlouhodobé půjčky)
Vysoká míra rozpočtové odpovědnosti (tvorba rezerv)
Potenciál rozvoje města (investiční projekty)
Potenciál rozvojové vazby územní plán/SPRMN
Zpracovaný a průběžně aktualizovaný územní plán
Územní plán respektující charakter místních částí
Vymezení základních hodnot ochrany a obnovy území
Komplexní urbanistická koncepce (ohniska rozvoje)
Komplexní řešení a zásady rozvoje zastavěného území
Základní aktivity města založené na CLLD/LEADER
Pozitivní hodnocení života ve městě většinou obyvatel
Základní klady příroda, klid, dostupnost a tradice
Významné klady bydlení, školství, veřejná doprava
Pozitivní hodnocení vztahů dlouhodobými obyvateli
Potenciál společenského života limitovaný pasivitou
Ochota občanů účastnit se rozvojových aktivit města
Jasné priority občanů v rámci dalšího rozvoje města

W (slabé stránky)































Celkem 89 (58,17 %)

Migrace kvalifikovaných lidí (vazba na strukturu KK)
Vysoký podíl oborů s malou přidanou hodnotou KK
Stagnace ekologických oborů (zemědělství/lesnictví)
Typ investic dcera/matka/finalizace
Ekologická rizika (brownfields METALIS, VLNAP)
Nízká spolupráce na rozvoji po ose město/podniky
Pozice WITTE (vůdcovství) a zájmy města Nejdek)
Tlak na zvyšování intenzity CR/komerční charakter
Narušení rovnováhy krajiny/přetížení v rámci CR
Vysoký stupeň koncentrace pravomocí a odpovědnosti
Vysoká časová náročnost přímého řízení (zátěž)
Náročnost projektového řízení/koordinace činnosti
Riziko kvalita/cena externě poskytovaných služeb
Nízký stupeň využití volných finančních prostředků
Nízký podíl kapitálových výdajů z výdajů celkem
Půjčky v rámci dostatečných volných zdrojů
Platby úroků z půjček při volných finančních zdrojích
Aktivity rozšiřování výroby v centru města
Území s charakterem brownfields (Metalis, VLNAP)
Město v minulosti bez strategického plánu rozvoje
Oblast centrální doprava a veřejná prostranství
Nezapojení města do partnerství a rozvoje (MAS)
Nezapojení města Nejdek do aktivit mikroregionů
Riziko izolace v rámci koordinace rozvoje a zdrojů
Rizika menšin a sociálně vyloučených skupin (SVL)
Plnění požadavků občanů v rámci infrastruktury
Vysoké požadavky občanů na rozvoj dalších služeb
Vysoký stupeň pasivity populace (preference spotřeby)
Nízká míra komunikace město/občan (internet)

Celkem 64 (41,83 %)

Zdroj: vlastní zpracování ABRI na základě výstupů analytické části
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Tabulka 58. Souhrnný (základní) model faktorů SWOT SPRMN vnější
Vnější prostředí
W (příležitosti)




























Realizace oborové restrukturalizace KK (důraz HPH)
Podpora PZI s vysokou HPH obcemi, KK a státem
Podpora malých průmyslových zón (místní průmysl)
Kreativní a užitný design (podpora vytvoření klastru)
Veřejná podpora VaV (školy, instituce, centra)
Nová průmyslová revoluce/kreativní a kulturní průmysl
Propojení informačních a komunikačních technologií
Nejvyšší intenzita CR v ČR (pozice s podporou PR)
Významná pozice CR KK v rámci kontextu EU
Potenciál klastru CR (propojení Krušné hory)
Nové trendy CR (venkov, poznávání, životní styl)
Soulad analytických výstupů SPRMN a PRKK (vazba)
Provázání SPRMN se strategií vyšších územních celků
Propojení návrhové části SPRMN na rozvoj KK
Význam nestátních aktérů (komunita, nové investice)
Rostoucí soutěž o zdroje (potenciál voda/lesy/půda)
Potenciál zdravého životního stylu/vzory/cestovní ruch
Rostoucí mobilita, přístupnost, vzorová obnova území
Potenciál obnovy venkova/ukončení těžby/rekultivace
Dostupnost technologií (nová technické řešení)
Rychlost technologické změny (inovace, vzory řešení)
Zdroje financování 2014 – 2020 prostřednictvím ESIF
Potenciál externí podpory poradenskými firmami
Příležitost v rámci existující disparity 2021 – 2027
Přímá dotační politika ČR, podpora investic rozpočtem
Posílení příjmů obcí (školy, podpora malých subjektů)

O (ohrožení)

























Celkem 26 (53,06 %)

Pokračující stagnace HDP při výchozí orientaci KK
Pokračující migrace kvalifikovaných lidí mimo KK
Podpora dalších PZI s nízkou přidanou hodnotou
Zaměření na dílčí odvětví zpracovatelského průmyslu
Dlouhodobá stagnace a další pokles VaV
Pokračující nízký rozsah inovací a malá podpora
Přecenění pozice CR v rámci KK (návratnost investic)
Nepropojení systému informačních technologií
Podcenění kybernetické bezpečnosti
Neakceptování nových trendů CR (stagnace)
Velký rozsah cílů a opatření PRKK/omezené zdroje KK
Koordinace/komunikace/vzájemné propojení
Rostoucí objem regulací (byrokratické bariéry)
Vysoká náročnost obnovy území (těžba/investice)
Vysoká míra urbanizace, ekologická stabilita
Další zatížení území průmyslem (nové technologie)
Degradace území (další narušení biodiversity)
Výrazné riziko využití síly v rámci rozvoje (kapitál)
Rostoucí spotřeba energie/spalování/odpady/ŽP
Změny ve struktuře ESIF 2021 – 2027 (priority)
Nevhodná struktura aktivit/další zaostávání
Politický cyklus/omezení rozvoje a investic
Udržení pozice velkých měst/koeficienty příjmů z daní

Celkem 23 (46,94 %)

Zdroj: vlastní zpracování ABRI na základě výstupů analytické části
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Obrázek 52. Základní generická (obecná) varianta SWOT a pozice města Nejdek

Využití – použití silných
stránek ve prospěch
příležitostí

Pozice

Využití silných stránek
a odvrácení ohrožení

S-O hodnocení
W-O hodnocení
S-T hodnocení
W-T hodnocení

Hledání- překonání
slabých stránek
využitím příležitostí

Vyhýbání – omezení
slabých stránek a
vyhnutí se ohrožení

Jak pomocí silných stránek využít příležitosti ve vnějším prostředí?
Základní otázky pro
formulaci strategie

Jak využít příležitosti k odstranění nebo snížení našich slabých stránek?
Jak využít silné stránky k odvrácení hrozeb z vnějšího prostředí?
Jak snížit hrozby vnějšího prostředí ve vztahu k našim slabým stránkám?

Zdroj: použité zdroje a literatura, metodické postupy ABRI

Po zpracování souhrnného (základního) modelu SWOT, na základě jednotlivých faktorů, s možností
využití slučování dílčích faktorů vnitřního prostředí a faktorů vnějšího prostředí, existuje střední
převaha faktorů vnitřního prostředí (S – silné stránky, W – slabé stránky) a rovnováha vnějšího
prostředí (O – příležitosti, T – ohrožení). V rámci základního strategického řešení (obrázek 52.) je tak
základem pro formulaci strategie koncepce SWO (kombinace SO strategie – jak pomocí silných
stránek využít příležitosti ve vnějším prostředí a WO strategie – jak využít příležitostí k odstranění
nebo snížení slabých stránek). I když v rámci vnějšího prostředí existuje již uvedená rovnováha
příležitostí a ohrožení, je nezbytné akceptovat, že ohrožení (zejména u trendů vzdáleného prostředí),
může město Nejdek (vztahuje se ke všem sektorům – veřejnému, podnikatelskému i neziskovému)
ovlivnit v omezené (velmi malé) míře. Základní logika dále uvedené strategie je součástí kapitoly 4. 2.
(strom problémů a cílů) a je propojena s výstupy kapitoly 4. 3. (vize, poslání a základní cíle rozvoje).
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Obrázek 53. Klastrová modifikace SWOT a společná pozice sektorů SPRMN

Koncentrace
Vertikální integrace

Silná vnitřní pozice
(S)

Vysoký potenciál
poptávky (O)

Pozice sektorů

Diversifikace
Prodej/likvidace
Omezený potenciál
poptávky (T)

Koncentrace
Integrace
Účelnost majetku

Slabá vnitřní pozice
(W)

Restrukturalizace
Diversifikace
Prodej/likvidace

Soustředění aktivit v rámci vysokého potenciálu poptávky a silné i slabé vnitřní pozice
Koncentrace
Začlenění navazujících aktivit v rámci vysokého potenciálu poptávky a silné vnitřní pozice
Vertikální integrace
Začlenění doplňujících se aktivit v rámci vysokého potenciálu poptávky a slabé vnitřní pozice
Integrace
Prodej/převod nepotřebného majetku v rámci vysokého potenciálu poptávky a silné vnitřní pozice
Účelnost majetku
Rozrůznění nabídky v rámci omezeného potenciálu poptávky a silné i slabé vnitřní pozice
Diversifikace
Prodej aktiv/likvidace aktivit v rámci omezeného potenciálu poptávky a silné i slabé vnitřní pozice
Prodej/likvidace
Změny organizace a řízení/racionalizace výdajů v rámci omezeného potenciálu rozpočtu a slabé vnitřní pozice
Restrukturalizace
Zdroj: použité zdroje a literatura, metodické postupy ABRI

Pro formulaci strategie, priorit a cílů je nosným i výše uvedené řešení SWOT, které propojuje všechny
sektory SPRMN (veřejný, podnikatelský, neziskový). Použitý model strategického řízení je založen na
principu shlukování činností a volbě optimální strategie chování všech sektorů na relevantním trhu
(faktor poptávky). Výsledkem je propojení jednotlivých zúčastněných organizací ve specializovaném
či navazujícím oboru činnosti (včetně města). Výstupy klastrů mají následující efekty a užitky. Veřejný
sektor v rámci řešení SPRMN zde sehrává zásadní roli jako „podpůrný či pomocný prvek“.








Zlepšit výsledky zapojených subjektů
Zvýšit počet inovací
Iniciovat vznik nových podniků
Zvýšit přidanou hodnotu a export
Přilákat investice a výrobu (prvotně HPH)
Podpořit významnou základnu rozvoje
Podpořit rozvoj regionu/území (podmínky pro život)

Vše je základem pro následnou formulaci strategie klastrové modifikace (je součástí kapitoly 4. 2.
strom problémů a cílů), která navazuje na výstupy kapitoly 4. 3. (vize, poslání a základní cíle rozvoje).
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4.2. Strom problémů a cílů
Na základě zpracované analýzy SWOT byl zpracován strom problémů a cílů SPRMN (obrázek 54.).
Jeho struktura vychází ze základních metodických postupů zpracovatele, a v jeho rámci použitých
zdrojů a odborné literatury (v logice jde především o koncepci PEARCE - ROBINSON). Zpracovatel a
projektový tým vycházel z výstupů situační analýzy a navazuje na strategii vyššího stupně a její logiku
(Karlovarský kraj, PRKK, modelové řešení příčin a následků, vymezení cílových oblastí v rámci návrhu).
Obrázek 54. Modelové řešení stromu problémů a cílů výcházející z analýzy SWOT

Situační uzel strategie
(využití silných stránek a
příležitostí k dosažení cílů)
Rozhodovací uzel cílů
(cílové oblasti v rámci
omezení slabostí a využití
příležitostí)

Rozhodovací uzel SWOT
(strategie SWO, procesy
koncentrace, integrace,
vertikální integrace,
účelnost majetku)

Situační uzel strategie
(omezení slabých stránek
prostřednictvím příležitostí
k dosažení cílů)

Zdroj: použité zdroje a literatura, metodické postupy ABRI

Výstupy stromu problémů navazují na provedenou situační analýzu a model SWOT (základem je
propojení na model SWOT a jeho rozhodovací a situační uzly). Výsledek je následující (tabulka 59.).
Tabulka 59. Výstupy stromu problémů a cílů SPRMN

Silné stránky/využití
příležitostí












Infrastruktura a služby
Školství, kultura a volný čas
Životní prostředí a krajina
Podnikatelské prostředí a konkurenceschopnost
Ekonomika a hospodaření organizací
Organizace a financování společných aktivit
Limity rozvoje Karlovarského kraje
Priority rozvoje Karlovarského kraje
Trendy vzdáleného prostředí
Externí potenciál financování rozvoje

Slabé stránky/omezeníeliminace








Územní struktura centra města (KES)
Demografická struktura
Sociální věci a zdravotnictví
Školství, kultura a volný čas
Životní prostředí a krajina
Podnikatelské prostředí

Zdroj: výstupy situační analýzy a modelového řešení SWOT, vlastní zpracování ABRI
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Tabulka 60. Základní cíle stromu problémů a cílů SPRMN

Základní (strategické)
cíle (oblasti)










Zlepšení konkurenční pozice území a spolupráce sektorů
Podpora rozvoje infrastruktury a poskytovaných služeb
Zlepšení stavu životního prostředí a spolupráce sektorů
Podpora rozvoje cestovního ruchu a udržitelnost krajiny
Podpora stabilizace sociální situace a zdraví populace
Podpora rozvoje vzdělávání a rozmanitosti kultury populace
Zlepšení dopravního propojení území a řešení centra města
Posílení pozice města a jeho systém organizace a řízení

Zdroj: výstupy situační analýzy a modelového řešení SWOT, vlastní zpracování ABRI

Vymezené strategické/základní cíle (tabulka 60.), jak již bylo uvedeno, navazují na výstupy PRKK
(kapitola 3. 2.) a jeho prioritní oblasti. V rámci řešení projektový tým zvolil co nejjednodušší variantu
řešení (předmětem zpracování tohoto materiálu není tvorba složitých kauzálních modelů, které
nejsou srozumitelné široké veřejnosti). Výstupy stromu problémů a cílů mají návaznost i na oblast
trendů vzdáleného prostředí (PESTLE). Jde o udržitelný rozvoj celého území města (obrázek 55.).
Obrázek 55. Charakter okolí města Nejdek

Zdroj: mapy.cz

84

Souběžně, v rozhodující míře výše uvedené základní strategické cíle stanovené na základě takzvaných
tvrdých dat, korespondují s výstupy pracovního setkání s veřejností (příloha 1.). V rámci pracovního
setkání (workshop) byly vymezeny základní vnitřní zdroje města Nejdku pro SPRMN (tabulka 61.).
Tabulka 61. Vymezené základní vnitřní zdroje města Nejdek pro SPRMN

Zdroje

Základ

Směrování

Lidské

Spolky, školy, podniky,
menšiny, obyvatelé a město

Propojení činnosti,
spolupráce účastníků

Ekonomické

Všechny ekonomické
subjekty (prvotně podniky)

Přírodní

Historická místa,
cyklotrasy/běžecké trasy,
stezky, místa volného času,
ráz celé krajiny

Tvorba vztahu k místu,
duch místa a návrat mladých

Sociální
(komunita)

Spolky a organizace,
partnerská města

Propojení činnosti s městem,
aktivizace mladých

Historie
a tradice

Slavní rodáci, historické centrum,
kulturní památky, železnice,
sakrální místa

Duch místa, centrum pro život,
spolupráce zahraničí

Hmotné

Využití budov, podoba centra,
starší průmyslové areály

Soukromí investoři,
celkové řešení území
(areály, parkování, doprava)

Katolický kostel svatého Martina v Nejdku

Stálá spolupráce
(fond podpory rozvoje)

Evangelický kostel – Vykupitele v Nejdku

Zdroj: výstupy workshopu, vlastní zpracování ABRI, webové stránky města Nejdek
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4.3. Vize, poslání, strategie a základní cíle rozvoje
Na základě zpracované SWOT, stromu problémů a cílů formuloval projektový tým základní vizi
poslání, strategii a základní cíle rozvoje pro jejich dosažení (pozici dané činnosti specifikuje obrázek
56.). Vize zde vyjadřuje dosažitelnou představu o budoucnosti města jako celku (zahrnuje všechny
sektory – podnikatelský, veřejný, neziskový), definuje to, co chce Nejdek jako celek dělat a kam bude
směřovat další rozvoj. Vize má úzkou návaznost na výstupy SWOT (strategická pozice a optimální
strategické chování) a je součástí použitého procesního modelu projektu (kapitola 1., obrázek 2.).
Poslání pak představuje smysl existence města a jeho úlohu. Základní (strategické) cíle rozvoje
SPRMN a jejich formulace navazují na řešení stromu problémů a cílů a jeho výstupy (kapitola 4. 2.).
Obrázek 56. Pozice vize, poslání a cíle v procesu strategického řízení

Zdroj: použité literární zdroje, metodické postupy ABRI

V dané souvislosti si je třeba uvědomit, že celá oblast vize, poslání, strategie a základních
(strategických) cílů je součástí motivačních faktorů a jedná se o nejvýznamnější motivátor. V rámci
organizace pomáhá “táhnout za jeden provaz směrem k rozvoji”. Klíčové je, aby se s danou koncepcí
ztotožnili všichni zastupitelé a zaměstnanci v rámci města, ale též představitelé podnikatelského
sektoru, neziskového sektoru a občanská veřejnost (danou oblastí se zabývá implementační část).
Formulace vize, poslání, strategie a základních (strategických) cílů SPRMN je následující (tabulka 62.).
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Obrázek 57. Formulace vize, poslání a hodnot města Nejdek

Základ
(HODNOTY)

 ÚSMĚV
 VSTŘÍCTNOST
 ZNALOST

Kdo jsme?
(POSLÁNÍ)

Městský úřad a s ním spolupracující lidé jsou Ti, kteří respektují rozhodnutí Rady a
Zastupitelstva města a řídí se platnými zákony ČR a EU. Tedy svobodnou volbou. V rámci
své činnosti samospráva (ostatní organizace/padni komu padni) a lidé fungují jako
sehraný tým. „Nej domov existence Krušnohoří“. Základem je spolupráce.

Proč jsme?
(POSLÁNÍ)

Posláním města Nejdku je: Kvalitně poskytovat veřejné služby, zajistit spokojenost občanů
a naplňovat zájmy obyvatel, a to v úzké návaznosti na efektivní a účelné hospodaření
s rozpočtem a majetkem oblasti. Jsme odpovědni k druhým, sami za sebe. Žijeme zde.

Čím
chceme být?
(VIZE)






Profesionálním a otevřeným městem, poskytujícím kvalitní služby.
Územím s odpovědným a vstřícným přístupem ke všem zúčastněným stranám.
Kvalifikovaným územím s hospodárným a účelným přístupem k rozvoji.
Efektivním a přátelským územím pro občany, hosty, partnery a zaměstnance.

Hodnoty, které respektují zaměstnanci města Nejdek a jím založených organizací města
Nejdku při provedení SPRMN, jsou následující.

V co věříme?
(HODNOTY)






Profesionalita (vysoká odbornost, rovný přístup k lidem, mírnost).
Otevřenost a transparentnost (dostupnost, dosažitelnost, komunikace).
Vstřícnost (přátelskost, empatie, ochota, pochopení, respekt, úcta).
Efektivita (účelný a hospodárný přístup k vykonávané činnosti).

Zdroj: použitá literatura a zdroje, zpracování ABRI
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Celý uvedený systém (vize, poslání, strategie, hodnoty) a jejich realizace je velmi úzce spojen
s pojmem LEADERSHIP (vůdcovství). Tedy styl vedení lidí, který zdůrazňuje následování koncepce a
staví na schopnosti vůdce stimulovat, inspirovat, vést a motivovat lidi právě prostřednictvím určování
směru rozvoje. Faktor je pro realizaci SPRMN rozhodující a úkoly vůdce jsou následující (tabulka 62.).
Tabulka 62. Model sedmi úkolů vůdců (manažerů)
Řízení podle cílů
Řízení rizika
Strategická rozhodnutí

Aplikace systému (MBO), standardní definování po ose cíle/priority/opatření
Ochota brát na sebe rizika, promyšleně riskovat do budoucnosti
Přiměřeně uplatnit princip vůdcovství (LEADERSHIP)/usilovat o vytvoření týmu

Integrace lidí

Podpora týmů lidí schopných sebeřízení, sebehodnocení a reakce podle cílů

Rychlost informací

Nespoléhání se na oficiální systémy, přímé/rychlé/jasné sdělování informací

Integrace myšlenek

Schopnost vidět organizaci jako celek a integrovat do ní svou funkci

Znalosti

Specializace v oboru nestačí, je nezbytné mít všeobecné znalosti o společnosti

Zdroj: použité literární zdroje, metodické postupy ABRI
Poznámka: MBO – řízení podle cílů

Slovy klasika moderního řízení (managementu). Slovy rodáka z Vídně. P. F. Druckera. „Řízení zůstane
základní a dominantní institucí snad tak dlouho, jak bude trvat západní civilizace“ (obrázek 58.).
Obrázek 58. Peter Ferdinand Drucker

Zdroj: použitá literatura a publikační zdroje, zpracování ABRI
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4.4. Prioritní oblasti, specifické cíle a opatření
Na základě předchozích kapitol návrhové části (analýza SWOT, strom problémů a cílů, vize, poslání,
strategie hodnoty a cíle rozvoje) byly projektovým týmem vymezeny prioritní oblasti, specifické cíle a
opatření SPRMN. Jejich struktura je modifikací prioritních oblastí a specifických cílů PRKK (navazuje
na strategii vyššího stupně). Návrh (tabulka 63.) akceptuje specifika území (prvotně zatížení území
průmyslovou výrobou). SPRMN je zaměřen na 6 prioritních oblastí (PO) a 28 specifických cílů (SC).
Tabulka 63. Prioritní oblasti a specifické cíle SPRMN

Prioritní oblast SPRMN
(PO)

PO 1

PO 2

PO 3

PO 04

PO 05

PO 06

Specifický cíl SPRMN
(SC)

Konkurenceschopnost

Životní prostředí

Cestovní ruch

Sociální rozvoj a podmínky pro život

Dopravní systém

Samospráva

Zdroj: výstupy návrhové části SPRMN, vlastní zpracování ABRI
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SC 1.1

Podpora projektů PZI

SC 1.2

Společné podnikání

SC 1.3

Podpora malých průmyslových zón

SC 1.4

Vzdělávání, vzdělanost a zaměstnanost

SC 1.5

Společné řízení nákupu vstupů

SC 2.1

Využití stability území

SC 2.2

Využití územních atraktivit

SC 2.3

Komplexní odpadové hospodářství

SC 2.4

Podpora ekologických aktivit

SC 2.5

Společná územní opatření

SC 3.1

Rozvoj stability území

SC 3.2

Rozvoj územních atraktivit

SC 3.3

Cyklostezky – turistika a sport

SC 3.4

Změna image území

SC 4.1

Sociální podnikání a spolupráce

SC 4.2

Sociální služby

SC 4.3

Volný čas dětí a mládeže

SC 4.4

Sociální vyloučení a SVL

SC 5.1

Místní komunikace

SC 5.2

Cyklostezky – doprava do zaměstnání

SC 5.3

Koordinace hromadné dopravy

SC 6.1

Společné postupy k institucím

SC 6.2

Společné vzdělávání a informace

SC 6.3

Atraktivita území a PR

SC 6.4

Právní a dotační poradenství

SC 6.5

Administrativní a personální podpora

SC 6.6

Systém financování

SC 6.7.

Společné komunitní akce

U jednotlivých specifických cílů je uvažováno s následující vstupní strukturou opatření pro realizaci
(tabulka 64.). Daná opatření navazují na vstupní portfolio projektů a aktivit, které bude průběžně
doplňováno v návaznosti na dynamiku vnitřního a vnějšího prostředí a vývoj území (kapitola 4. 5.)..
Tabulka 64. Specifické cíle a vstupní varianty opatření SPRMN

Specifický cíl SPRMN
(SC)

Variantní vstupní opatření (příklady, varianty)

SC 1.1

Podpora projektů PZI




Podpora projektů typu VaV (podpůrné investice a aktivity)
Podpora ostatních PZI (podpůrné investice a aktivity)

SC 1.2

Společné podnikání




Subjekty a společné investice do technické infrastruktury
Společné podniky v rámci území (finalizace, zaměření na HPH)

SC 1.3

Podpora malých průmyslových zón




Subjekty území (využití prostřednictvím místní výroby a služeb)
Společný informační systém subjektů území (externí nabídka)

SC 1.4

Vzdělávání, vzdělanost a zaměstnanost




Analýza potřeb, koordinace s KK a sektorem podnikání
Podpora potřeb, posilování kvality (jazyky, dovednosti)

SC 1.5

Společné řízení nákupu vstupů




Město a PO (společný nákup materiálu, energií a služeb)
Černá listina dodavatelů (vnitřní informační databáze)

SC 2.1

Využití stability území




Územní studie, spolupráce s majiteli (koordinace činnosti)
Příprava a realizace projektu (komunikace, inženýrské sítě)

SC 2.2

Využití územních atraktivit




Koncepce využití území (návaznost na turistiku a cestovní ruch)
Revitalizace území, zajištění udržování a čistoty

SC 2.3

Komplexní odpadové hospodářství




Sběrné dvory nebezpečného odpadu a jejich rozšíření
Koordinace veřejné údržby - technika a místní hospodářství

SC 2.4

Podpora ekologických aktivit




Ekologické zemědělství, hospodaření s vodou, naučné stezky
Prvky ÚSES, čistota, černé skládky a jejich pasportizace

SC 2.5

Společná územní opatření




Veřejná prostranství a zeleň, biocentra a biokoridory
Přírodní voda, rybníčky, tůně a udržení vody v krajině

SC 3.1

Rozvoj stability území




Projektová příprava – projektová dokumentace, financování
Realizace – rekreační, sportovní a doplňkové aktivity (provoz)

SC 3.2

Rozvoj územních atraktivit




Projektová příprava – projektová dokumentace, financování
Realizace – ubytovací kapacity, zázemí, informační systém

SC 3.3

Cyklostezky – turistika a sport




Napojení na páteřní síť – projektová aktualizace místní sítě
Realizace – výstavba cyklostezek, návaznost cestovního ruchu

SC 3.4

Změna image území




Společná pozitivní propagace území
Spolupráce infocenter v Krušnohoří, společné PR

Zdroj: výstupy návrhové části SPRMN, vlastní zpracování ABRI
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Tabulka 64. Specifické cíle a vstupní varianty opatření SPRMN
Specifický cíl SPRMN
(SC)

Variantní vstupní opatření (příklady, varianty)

SC 4.1

Sociální podnikání a spolupráce




Komunitní podnikání – možné řešení formou sociálního podniku
Spolupráce s úřady práce – řešení strukturální nezaměstnanosti

SC 4.2

Sociální služby




Spolupráce s organizacemi sociálních služeb – pokrytí území
Využití katalogů ORP KV – propojení informačních sítí

SC 4.3

Volný čas dětí a mládeže




Kroužky, malé obce a jejich podpora dojížděním (spolupráce)
Materiální a technická podpora kroužků na okolních obcích

SC 4.4

Sociální vyloučení a SVL




Společné postupy v rámci řešení sociálního vyloučení
Koordinace a propojení s organizacemi sociálních služeb

SC 5.1

Místní komunikace




Provázanost místních komunikací (bezpečnost, parkování)
Realizace – společné akce propojení místních komunikací

SC 5.2

Cyklostezky – doprava do zaměstnání




Napojení na páteřní síť – projektová aktualizace místní sítě
Realizace – výstavba cyklostezek, návaznost zaměstnání

SC 5.3

Koordinace hromadné dopravy




Napojení na rozvojové projekty (kapacity a komunikace)
Doprava na venkov – využití společné přepravy/systémy

SC 6.1

Společné postupy k institucím




Lesy ČR, Povodí Ohře, Katastrální úřad, SPÚ a další (krajina)
Krajský úřad, MAS a okolní mikroregiony (společné problémy a řešení)

SC 6.2

Společné vzdělávání a informace




Prezentace projektů, výměna zkušeností, podpora lektorů
Spolupráce s okolními mikroregiony, výměna zkušeností, PR

SC 6.3

Atraktivita území a PR




Společná propagace (sdělovací prostředky), forma PR
Podpora kulturními akcemi (vytvoření stálého portfolia)

SC 6.4

Právní a dotační poradenství




Externí právní servis (veřejné zakázky, nové zákony a novely)
Externí poradenství v oblasti dotací (studie, dotační management)

SC 6.5

Administrativní a personální podpora




Zvyšování kvalifikace zaměstnanců
Spolupráce sektorů (oborů) a organizací

SC 6.6

Systém financování




Definice stálých (fixních) výdajů
Externí podpora (stálí dodavatelé služeb)

SC 6.7

Společné komunitní akce




Stálé portfolio akcí (svátky, výročí, oslavy)
Spoluúčast subjektů (grantový fond)

Zdroj: výstupy návrhové části SPRMN, vlastní zpracování ABRI

V rámci řízení podle specifických cílů je v rámci nastavení a následné implementace SPRMN nezbytné
využít metodu SMART (akronym z počátečních písmen anglických názvů atributů cílů). Při jejich
návrhu musí být dodržena podmínka SMART pro jednotlivé cíle a jejich metriky. Daná činnost je
nezbytné prostřednictvím zavedení této metody ze strany města. Zpravidla se pro zavedení využívá
poradenství externí firmy. To znamená, že každý cíl musí být specifický (speciální/prioritní oblast
řešení), měřitelný, dosažitelný, realistický a časově sledovatelný (S - Specific – specifické, konkrétní
cíle, M - Measurable – měřitelné cíle, A - Achievable/Acceptable – dosažitelné/přijatelné cíle, R Realistic/Relevant – realistické/relevantní cíle (vzhledem ke zdrojům), T - Time Specific/Trackable –
časově specifické/sledovatelné cíle). V zásadě se jedná o proces systemizace činností organizace.
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4.5. Rozvojové projekty a aktivity
Rozvojové projekty a aktivity a jejich portfolio vycházejí z formulovaných specifických cílů a opatření
(předchozí kapitola 4. 4.) a souběžně navazují na navržené vstupní portfolio projektů a jejich základní
charakteristiku). Jednotlivým specifickým cílům byly projektovým týmem následně strukturovaně
přiřazeny projekty a aktivity (tabulka 65. a 66.) v rámci cílových oblastí SPRMN. Není uvedena
strategická váha (význam podle priorit) jednotlivých projektů, které bude závislá ma implemetaci.
Tabulka 65. Cílové oblasti SPRMN
Oblast

Dílčí oblast

Dopravní infrastruktura

Komunikace
Dopravní značení
Parkování

Kultura a cestovní ruch
Školství
Sport a volný čas
Technická infrastruktura

Obnova majetku města

Vodovody a kanalizace
Veřejné osvětlení
Dešťová kanalizace
Centrální zásobování teplem
Budovy městského úřadu
Budovy v majetku města
Opěrné zdi

Bezpečnost a ochrana obyvatel
Zdravotnictví
Lesní hospodářství
Rozvoj bydlení
Samospráva

Zdroj: podklady města Nejdek, foto ABRI
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Tabulka 66. Vstupní portfolio projektů a aktivit SPRMN na období 2020 - 2025
Oblast

Dílčí oblast

Projekt/aktivita

Ročně
(tisíce Kč)

Prostředky
(tisíce Kč)

Chodník Pozorka I. etapa
23 000
Komunikace Husova - Rooseveltova
4 000
Chodník Poštovní
12 500
Komunikace
Revitalizace nábřeží Rolavy
Bude specifikováno
Obchvat města
Bude specifikováno
Dopravní
Opravy komunikací a chodníků
5 500
33 000
infrastruktura
Opravy mostů
2 000
12 000
Dopravní značení
Dopravní značení
250
1 500
Parkování
Parkování
1 000
6 000
Celkem oblast
92 000
Rekonstrukce muzea
10 000
Kultura
Rekonstrukce kulturního domu
35 000
cestovní ruch
Celkem oblast
45 000
Rekonstrukce školy nám. Karla IV.
60 000
Rekonstrukce ŠJ ZŠ nám. Karla IV.
13 000
Oprava střechy I. ZŠ nám. Karla IV.
2 000
Školství
Rekonstrukce MŠ Lipová
Bude specifikováno
Obnova majetku ZŠ a MŠ
1 000
6 000
Celkem oblast
81 000
Obnova chlazení na zimním stadionu
3 000
Volnočasový areál Limnice
Bude specifikováno
Sportoviště a dětská hřiště
600
3 000
Sport
Křížový vrch – městský lesopark
Bude specifikováno
a volný čas
Revitalizace nábřeží Rolavy
Bude specifikováno
Revitalizace náměstí Svatý Martin
Bude specifikováno
Celkem oblast
6 000
Rekonstrukce vodojemu Žižkův vrch
2 000
Vodovody
a kanalizace
Obnova majetku v systému
13 000
78 000
Veřejné osvětlení
Stálé systémové řešení
1 000
6 000
Technická
infrastruktura
Dešťová kanalizace Stálé systémové řešení
200
1 200
CZS
Energetická studie
850
Celkem oblast
8 050
Budovy MÚ Nejdek Stálé systémové řešení
1 000
6 000
Nebytové prostory a ostatní majetek
2 000
Budovy v majetku
Hřbitov – činnost podle priorit
2 000
12 000
Obnova
majetku města
Stálé systémové řešení
1 000
6 000
Opěrné zdi
Opěrná zeď Karlovarská
25 000
Celkem oblast
51 000
CAS hasiči Pozorka
8 500
Bezpečnost
a ochrana
Obnova majetku
200
1 200
obyvatel
Celkem oblast
9 700
Rekonstrukce polikliniky
35 000
Zdravotnictví
Celkem oblast
35 000
Lesní hospodářský plán
250
Lesní
Obnova majetku
300
1 800
hospodářství
Celkem oblast
2 050
Lokalita Komenského - Zahradní
Bude specifikováno
Rozvoj
Obnova bytového fondu
3 000
18 000
bydlení
Celkem oblast
18 000
Nákup nového informačního systému
3 000
Samospráva
Nová serverová infrastruktura
2 000
Celkem oblast
5 000
Celkem
350 750
Další variantní projekty vyplývající z WORKSHOPU 2 jsou součástí přílohy 2.
Zdroj: podklady města Nejdek, zpracování ABRI
Poznámka: CZS – centrální zásobování teplem, CAS – cisternová automobilová stříkačka
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Specifický
cíl SC
5. 1
5. 1
5. 1
5. 2
5. 3
5. 1
5. 2
5. 3
5. 3
6. 2
3. 4
1. 4
1. 4
1. 4
1. 4
1. 4
4. 3
4. 3
4. 3
3. 2
3. 2
3. 2
2. 5
2. 5
2. 5
2. 5
3. 1
2. 5
3. 4
3. 4
3. 4
2. 5
2. 5
2. 5
4. 2
2. 5
2. 5
2. 5
4. 4
6. 5
6. 5

5.

Analýza rizik rozvoje

Základní finanční, právní, technická a provozní rizika rozvoje, jejich závažnost, pravděpodobnost
výskytu a opatření na jejich eliminaci vymezuje přehled jednotlivých oblastí rizik (tabulka 67.).
V rámci analýzy bylo využito standardního kvalitativního řešení, používaného v rámci projektů a
aktivit vázaných na dotace EU/SR ČR. Minimalizace rizik je jednou ze základních činností řízení.
Nejvýznamnějším rizikem, mimo přehled zůstává, v návaznosti na definovanou strategii, LEADERSHIP.
To jak v rámci města Nejdku, tak v rámci pozice území KK jako celku. Opět jde o oblast vzájemné
spolupráce v rámci rozvoje a propojení veřejného, podnikatelského a neziskového sektoru.
Tabulka 67. Základní rizika SPRMN a jejich eliminace

Druh rizika

Pravdě
podobnost
rizika

Závažnost
rizika

Předcházení a eliminace rizika

Finanční rizika
Nedostatečné zdroje a likvidita
Dopady politiky státu na příjmy obce
Nedodržení výdajů běžného provozu
Nezískání dotací z ESIF a SR ČR
Navýšení cen vstupů projektů
Překročení rozpočtů projektů

Vysoká
Střední
Střední
Vysoká
Střední
Vysoká

Střední
Střední
Střední
Střední
Střední
Střední

Řízení likvidity, rozpočtový rámec
Reálný rozpočet, tvorba rezerv
Finanční řízení, limity rozpočtu
Bonita projektů a monitoring
Tvorba rezerv a výběr dodavatelů
Řízení dodavatelů a smluvní sankce

Právní rizika
Nedodržení pokynů zadávání zakázek
Nedodržení pokynů programů EU
Nevyřešené vlastnické vztahy
Souhlasy se stavbami a oblast ŽP

Vysoká
Vysoká
Střední
Vysoká

Střední
Nízká
Střední
Nízká

Transparentní výběrová řízení/odborník
Komunikace s gestory programů
Prověření vztahů, vyjednání cen
Vhodný výběr lokalit projektů/studie

Technická rizika
Nezajištění souhlasů se stavbou
Nezajištění přípravy pozemků
Nedostatky v projektové dokumentaci
Dodatečné změny požadavků
Časové prodloužení výběrových řízení
Neúspěšné výběrové řízení
Výběr nekvalitních dodavatelů
Změny dodavatelů projektů
Nedodržení termínů realizace
Nedodržení pravidel a termínů EU a SR ČR

Střední
Střední
Vysoká
Střední
Vysoká
Střední
Vysoká
Střední
Vysoká
Vysoká

Nízká
Nízká
Střední
Střední
Střední
Nízká
Nízká
Střední
Střední
Střední

Vhodný výběr lokalit projektů/studie
Vhodný výběr lokalit pozemků/studie
Odborné zpracování dokumentace
Odborné zpracování dokumentace
Kvalita přípravy a kritérií
Spolupráce s poradenskou firmou
Kvalitní výběrová řízení
Výběr bonitního dodavatele
Systém řízení a stavební dozor
Systém řízení a monitoringu

Provozní rizika
Změna priorit vedení města
Vysoká
Nedostatečná poptávka v rámci provozu
Vysoká
Poptávka po práci v rámci provozu
Střední
Systém dodavatelských smluv
Vysoká
Nedodržení ukazatelů monitoringu
Vysoká
Nedodržení pravidel pro provoz
Vysoká
Nekvalitní realizační týmy
Vysoká
Nahodilá živelní rizika
Vysoká
Archivace podkladů ESIF a SR ČR
Střední
Zdroj: metodické postupy a vlastní zpracování ABR

Střední
Střední
Střední
Střední
Střední
Střední
Střední
Nízká
Nízká
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Komunikace s veřejností/kontinuita
Marketingová komunikace/PR
Včasný nábor zaměstnanců
Dlouhodobý výběr smluvních partnerů
Vlastní dozor, reálné indikátory
Systém řízení obvyklý v podnikání
Kvalitní výběr a ohodnocení práce
Pojištění, bezpečnostní plánování
Předpisy a realizace archivace

6.

Ekonomika a financování rozvoje

V kapitole 4. 5 je prvotně nasten objem prostředků na rozvoj ve výši 350 750 tisíc Kč. Nejsou
definovány akce, u kterých nelze prostředky na rozvoj aktuálně, alespoň rámcově definovat.
Potenciálně se může jednat až o 500 milionů Kč v plánovaném období 2019 – 2020, tedy o 80 milionů
Kč ročně. Disponibilní zdroje města činí (tabulka 33.) aktuálně téměř 50 milionů Kč ročně, a to při
zachování rezerv v objemu přibližně 30 milionů Kč (krytí běžného provozu na období tří měsíců).
Předměten navržené strategie není určení priorit a řešení rozpočtu. Jedná se pouze o vytvoření
systému. Řešení problematiky je uvedeno v implementační části a doporučeno v kapitole 6. a 7.
Tabulka 68. Modelové řešení rozpočtu a rozpočtového výhledu SPRMN
Účetní rok

Položka/rozpočtová skladba

Kapitola 1
Kapitola 2
Kapitola 3
Kapitola 4
Kapitola 5
Kapitola 6
Kapitola 8

Kapitola 1
Kapitola 2
Kapitola 3
Kapitola 4
Kapitola 5
Kapitola 6
Rozpis projektů
(návaznost na
projektové fiše)

Rozvojový rozpočet

Provozní rozpočet

Běžný rok

Kapitola 8

Rok + 1

Rok + n

Počáteční stav peněžních prostředků
Daňové příjmy (položkový rozpis)
Nedaňové příjmy (položkový rozpis)
Kapitálové příjmy (položkový rozpis)
Přijaté transfery (položkový rozpis)
Běžné výdaje (položkový rozpis)
Kapitálové výdaje (položkový rozpis)
Saldo příjmů a výdajů
Financování (položkový rozpis)
Konečný stav peněžních prostředků
Počáteční stav peněžních prostředků
Daňové příjmy (položkový rozpis)
Nedaňové příjmy (položkový rozpis)
Kapitálové příjmy (položkový rozpis)
Přijaté transfery (položkový rozpis)
Běžné výdaje (položkový rozpis)
Kapitálové výdaje (položkový rozpis)
Konkurenceschopnost
Životní prostředí
Cestovní ruch
Sociální rozvoj
Dopravní systém
Samospráva
Saldo příjmů a výdajů
Financování (položkový rozpis)
Konečný stav peněžních prostředků

Zdroj: rozpočtová skladba MF ČR, vlastní zpracování ABRI

Základem ekonomiky a financování rozvoje města je zpracování rozpočtu a rozpočtového výhledu
v tříletém časovém horizontu (tabulka 68.). V návaznosti na provedenou situační analýzu je vhodné
vytvořit dva okruhy financování (provozní rozpočet a rozvojový rozpočet). Položková struktura
rozpočtu musí navazovat na položkové členění podle vyhlášky číslo 323/2002 Sb. o rozpočtové
skladbě MF ČR v platném znění. V zásadě se jedná o druhové členění na běžné (provozní rozpočet) a
kapitálové výdaje (rozvojový rozpočet) a formu jejich krytí (vlastní příjmy, transfery a dalšími zdroji).
Dané řešení není závazné, je pouze doporučením ze strany zpracovatele ABRI na základě zkušenosti.
95

IMPLEMENTAČNÍ ČÁST
Poslední etapou zpracovaného SPRMN je její implementační část (uskutečnění, naplnění, realizace)
návrhové části projektu. Zde zpracovatelský tým doporučuje co nejjednodušší variantu řešení po ose
organizace a řízení, proces hodnocení (aktualizace, řízení změn), evaluace a celkové vyhodnocení
strategie rozvoje. Daným krokům musí předcházet procesy umožňující naplnění navržené strategie.

7.

Organizace a řízení implementace

Základem realizace SPRMN je vytvoření maticové (síťové) organizační struktury, zaměřené na
projektové řízení jednotlivých projektů/aktivit (investice, provoz, realizace a podpora). Souběžně je
prioritou dlouhodobá spolupráce s příslušnými ORP (Karlovy Vary), MAS Krušné hory a Karlovarským
krajem (KK). Stejně tak s ostatními organizacemi (podnikatelský a neziskový sektor). Základem je
koordinace rozvoje v prioritních oblastech a jejich projektech/aktivitách. Stálý realizační tým a jeho
jednotlivé subjekty je nezbytné prvotně postavit na dlouhodobé spolupráci a vzájemné znalosti
jednotlivých subjektů (to při respektování ustanovení „zákona o veřejných zakázkách“) v oblasti
poradenství, dalších služeb a dodávek, dotačních, projektových, investičních a dalších služeb). Systém
organizace a řízení projektů a aktivit je nezbytné vytvářet na principu matice/sítě (obrázek 59.).
Obrázek 59. Cílový systém organizace a řízení SPRMN

Strategie ČR, KK,
ORP, MAS

Stálá struktura
SPRMN

Realizace SPRMN –
stálý tým

Poradenství SPRMN–
externí firma

Investiční služby specializace

Odborné a ostatní
doplňkové služby

Projekty/aktivity,
investice/provoz,
kontrolní procesy

Zpracování SPRMN,
projekty/aktivity,
dotační management

Plány/studie,
projekty/dokumenty,
stavební dodávky

Studie, podpora
ostatními činnostmi,
projekty/aktivity

Projekt 1

Projekt N

Zdroj: vlastní zpracování ABRI
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Základní harmonogram (plán) činnosti v rámci realizace SPRMN má následující strukturu (tabulka
69.). Základem plánu je schopnost adaptability, proces činnosti je založený na průběžných změnách
aktivit v závislosti na realizaci jednotlivých dotačních výzev strukturálních fondů EU, účelových zdrojů
SR ČR a dalších potenciálních finančních zdrojů (sdružené prostředky obcí, ostatní transfery). V rámci
harmonogramu činností je respektován princip 2020 a nové období (změna období v rámci ESIF).
Tabulka 69. Základní harmonogram činností v rámci naplnění SPRMN

Období 2019– 2020
(období ESIF
2014 – 2020)

Období 2021 – 2025
(nové období ESIF 2021 - 2026)

Činnost
2019

2020

2021

2022

2023

2024

2025

Příprava podkladů SPRMN
Zpracování, předání a schválení SPRMN
Vytvoření realizačního týmu
Projektová příprava nových projektů/aktivit
Realizace již započatých projektů/aktivit
Dotační příprava a zabezpečení projektů/aktivit
Realizace nových aktivit/projektů
Průběžné financování a projektů/aktivit
Průběžné inkaso dotací projektů/aktivit
Průběžné zavádění projektů/aktivit do provozu
Vlastní kontrola udržitelnosti projektů/aktivit
Monitoring dotovaných projektů/aktivit
Případné změny projektů/aktivit
Průběžné roční zprávy o plnění SPRMN
Evaluace SPRMN
Celkové vyhodnocení SPRMN
Aktualizace SPRMN na další období (od 2025)

Zdroj: vlastní zpracování ABRI

Celý systém organizace a řízení je nezbytné zaměřit na konečného zákazníka (klienta). Těmi jsou
v našem případě obyvatelé a návštěvníci Nejdku. Principy chování jsou následující (obrázek 60.).
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Obrázek 60. Model PDCA (Demingův cyklus)

Samotný koncept PDCA je založen na vědecké metodě, kterou ve své práci rozvinul Francis
Bacon (Novum Organum, roku 1620). Tato vědecká metoda by se dala popsat jako hypotézaexperiment-hodnocení, jinými slovy naplánuj-proveď-ověř.

Zdroj: použité literární zdroje, metodiky zpracovatele ABRI
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V dané oblasti je důležité vycházet z navržené databáze (portfolia) projektů a jejich aktuálního stavu.
Ten je nezbytné průběžně doplňovat s návazností na rozpočtový výhled, potenciální rozvojové
projekty formou střednědobého akčního plánu (investiční akce/kapitálové výdaje, neinvestiční
akce/běžné výdaje). Veškeré aktivity je nutné zahrnout do rozpočtu a financování běžného roku.
Tabulka 70. Příklad zpracované projektové fiche
Název projektu

Rozšíření infrastruktury
v místní části ABCD

Prioritní osa/
Specifický cíl

SC/číslo projektu

Investor/nositel
projektu

Obec

Odpovědná
osoba

Starostka obce

Rekonstrukce komunikace, chodníky okolo silnice III. třídy,
Napojení kanalizačního řadu, napojení na ČOV (vlastní provoz města)

Popis projektu

Příprava

2018

Realizace

2019 - 2020

Cíl projektu

Zlepšení kvality života obyvatel obce/
podpora technické infrastruktury

Harmonogram

Plánovaný
rozpočet
(tis. Kč)

9 400
(z toho 400 na projektovou
dokumentaci)

Předpokládané
výstupy

Celkem 800 m chodníku,
navázání 100 m na cyklostezku

Předpokládaný
zdroj financování

IROP/SR
(5 % spolufinancování obce)

Katastrální území

Parcely číslo

Vstupní
financování
(tis. Kč)

Obec

9 400

Zdroj

Vlastní zdroje/úvěr

Výsledné
financování
(tis. Kč)

Obec

470

Dotace

8 930

Územní plán

Součást územního plánu, návaznost

Investiční záměr/územní studie

Součást komplexní územní studie

Projektová dokumentace

Zpracovaná projektová dokumentace

Stavební řízení/doklady dle
stavebního zákona

Podáno na stavební úřad/stavební povolení

Výběrové řízení

Externí realizace

Smlouva s dodavatelem

Na základě výběrového řízení

Etapy – dělení projektu

Projekt s jednou etapou 2020 - 2021

Připravenost

Realizace

Provoz/náklady

Majetek obce, předpoklad běžných oprav a udržování 50 tisíc Kč ročně,
navýšení objemu služeb 20 tisíc Kč ročně, celkem běžné výdaje 70 tisíc Kč ročně

Zdroj: vlastní zpracování ABRI
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8.

Proces hodnocení, aktualizace, řízení změn

Vlastní proces aktualizace SPRMN bude založen na „ročních zprávách o plnění SPRMN“ (navazuje na
roční plány realizace) v jednotlivých letech referenčního období let 2019 až 2025 a na propojení
projektů/aktivit s rozpočtovým hospodařením (obrázek 61.). Cílem procesu je vysoká transparentnost
rozvojové činnosti. Aktualizace na další období (od 2025) bude zahrnovat převod projektů/aktivit.
Obrázek 61. Proces aktualizace SPRMN vázaný na rozpočtové hospodaření
SPRMN 2019 - 2025
Příprava/projednání,
schválení/komunikace

Plnění rozpočtu, účetní
závěrka, hodnocení
projektů/aktivit

Roční plán realizace SPRMN
(specifikace činnosti,
projekty/aktivity)

Roční rozpočet a výhled
(příprava/kontrola, schválení,
roční zpráva SPRMN)
Roční realizace

Roční zpráva o plnění SPRMN
(příloha závěrečného účtu,
rozbor plnění, změny)

Roční závěrečný účet
(příprava/kontrola, schválení,
roční zpráva SPRMN)

SPRMN 2025 - 2030
Příprava/projednání,
schválení/komunikace

Plnění rozpočtu, účetní
závěrka, hodnocení
projektů/aktivit

Zdroj: metodiky ABRI, vlastní zpracování ABRI

V průběhu plnění SPRMN může dojít k potřebě dílčí změny, a to ve formě úpravy specifických cílů,
opatření, projektových fiche či indikátoru v jejich rámci. Objektivní potřeba může být způsobena jak
vnějšími (například rozhodnutí vlády ČR, či rozhodnutí EU), tak vnitřními faktory (potřeba změny
vyvstane při průběžném monitorování plánu SPRMN). Rozhodnutí, zda je nutné některé části SPRMN
upravit, by mělo vyplynout z jednotlivých ročních zpráv o plnění. Pokud je součástí zprávy o plnění
zjištění, že se některý parametr nenaplňuje žádoucím směrem z důvodu nevhodně nastaveného cíle
či změny vnějších okolností, které nebyly brány v potaz při samotné tvorbě či předchozí aktualizaci,
navrhne příslušný projektový manažer (vedení města) úpravu programu v dané části. Návrh úpravy
musí být projednán vždy minimálně vedením a radou města. Změna SPRMN spadá do působnosti
zastupitelstva. V případě, že změna či podnět ke změně nejsou jednoznačné, zajistí manažer projektu
(vedení města) příslušnou analýzu, aktualizaci dat či odbornou argumentaci, která bude předmětem
posouzení vedení města (vedoucí, rada). Ve variantě změny, která by byla většího rozsahu, či zásadně
měnila prioritní oblasti a specifické cíle či zaměření SPRMN (jedná se především o vliv vnějšího
prostředí a jeho dynamiky a změn), je nutné prvotně zpracovat komplexní evaluaci (dále kapitola 9.).
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9.

Evaluace a celkové vyhodnocení strategie rozvoje

Vznikne-li podnět k zásadnější úpravě SPRMN, zajistí manažer SPRMN příslušnou evaluaci
(vyhodnocení). Ta může být zaměřena jak na zaměření programu a úroveň plnění cílů, tak například i
na procesní stránku plnění programu. Doporučení vzešlá z evaluace slouží jako podklad pro
příslušnou změnu SPRMN (kapitola 8.). Výstupem evaluace SPRMN je vždy evaluační zpráva, která je
předkládána Radě města. V jejím rámci jsou definovány tyto zásadní výstupy pro hodnocení stavu.





Úvod – informace o významu evaluace, časový úsek, za který je evaluace provedena
Metodika – jakým způsobem byla evaluace provedena
Vlastní evaluace - vyhodnocení zkoumané problematiky
Hlavní závěry evaluace a doporučení na změny v oblasti realizace SPRMN

Evaluaci bude řídit pověřená osoba. Prováděním evaluace mohou být pověřeni zaměstnanci
Městského úřadu. Obdobně může být zadána externímu hodnotiteli (poradenské firmě). Při realizaci
evaluace je možné zřídit pracovní skupinu, která bude poskytovat součinnost (zastřešení) při realizaci
dílčích prací. V případě zadání externímu hodnotiteli (subjektu) budou členy skupiny i zástupci
externího hodnotitele (firmy). Jedná se tedy opět o princip maticového (týmového) řízení procesu.
V rámci procesu průběžného a celkového vyhodnocení SPRMN (tabulka 71.) na tomto místě závěrem
doporučujeme indikátory pro jeho plnění. Jedná se zásadně o měřitelné parametry. Indikátory
jednotlivých projektů/aktivit jsou součástí samostatných projektových fiší a jsou řízeny samostatně,
v návaznosti na jednotlivé prioritní oblasti. Soustavu ukazatelů lze dle potřeby řízení upravit.
Tabulka 71. Souhrnné indikátory SPRMN (roční plán a zpráva/celkové vyhodnocení)

Ukazatel

Vstupní rozpočty/
vyhodnocení

Roční plán/
zpráva

Objem přímých kapitálových výdajů

tis. Kč

Plán/skutečnost

Průběžné informace

Objem přímých provozních výdajů

tis. Kč

Plán/skutečnost

Průběžné informace

Objem přímých výdajů celkem

tis. Kč

Plán/skutečnost

Průběžné informace

Objem dotací a transferů

tis. Kč

Plán/skutečnost

Průběžné informace

Podíl dotací a transferů z výdajů na rozvoj

%

Plán/skutečnost

Průběžné informace

Počet (jmenovitý seznam) projektů

počet

Plán/skutečnost

Průběžné informace

Limit následných provozních výdajů celkem

tis. Kč

Plán/skutečnost

Průběžné informace

Limit následných provozních výdajů projekty/aktivity - rozpis

tis. Kč

Limit dodržení stálých provozních výdajů celkem

tis. Kč

Detailní parametry jednotlivých projektů/aktivit - rozpis
Zdroj: vlastní zpracování ABRI

tis. Kč
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Průběžné informace
Plán/skutečnost

Průběžné informace
Průběžné informace

SEZNAM NEJČASTĚJI POUŽÍVANÝCH ZKRATEK
ABRI
CENIA
CR
ČOV
ČSÚ
ČSÚ KV
ČR
ESIF
ESF
EFRR
HDP
HPH
EUROSTAT
IPPC
KES
KK
MBO
MF
MMR
MPSV
NUTS
OECD
OP
OPZ
OR
OSN
PD
PR
PO
PON
PRKK
PZI
REZZO
RISY
SC
SPRMN
SR ČR
SRN
SVL
TTP
ÚAP KK
ÚV ČR
ÚP
ÚSES
WITTE
VaV
ŽP

ABRI, s.r.o., zpracovatel projektu
CENIA, česká informační agentura (životní prostředí)
Cestovní ruch
Čistírna odpadních vod
Český statistický úřad
Český statistický úřad Karlovarský Kraj
Česká republika
Evropské strukturální a investiční fondy
Evropský sociální fond
Evropský fond pro regionální rozvoj
Hrubý domácí produkt
Hrubá přidaná hodnota
Evropský statistický úřad
Integrovaná prevence a omezování znečištění
Koeficient ekologické stability území
Karlovarský kraj
Management by Objectives (řízení podle cílů)
Ministerstvo financí České republiky
Ministerstvo pro místní rozvoj České republiky
Ministerstvo práce a sociálních věcí České republiky
Nomenklatura územně statistických jednotek
Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj
Opatření prioritních oblastí a specifických cílů
Operační program zaměstnanost
Obchodní rejstřík
Organizace spojených národů
Projektová dokumentace
Public Relations (vztahy s veřejností)
Prioritní oblast
Příspěvková organizace města Nejdek
Program rozvoje Karlovarského Kraje
Přímé zahraniční investice
Registr emisí a zdrojů znečišťujících ovzduší
Regionální informační servis
Specifický cíl
Strategický plán rozvoje města Nejdek
Státní rozpočet České republiky
Spolková republika Německo
Sociálně vyloučená lokalita
Trvalé travní porosty
Územně analytické podklady Karlovarského kraje
Úřad vlády České republiky
Úřad práce
Územní systém ekologické stability
Společnost WITTE Automotive, WITTE Nejdek, spol. s r.o.
Výzkum a vývoj
Životní prostředí
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Základní webové portály využité jako zdroj informací
www.cenia.cz
www.czso.cz
www.czso.cz/csu/xk
www.eupan.eu
www.efqm.org
www.esfcr.cz
www.irop.mmr.cz
www.or.justice.cz
www.kr-karlovarsky.cz
www.nejdek.cz/
www.managementmania.cz
www.mfcr.cz/cs/o-ministerstvu/informacni-systemy/iissp--monitor
www.mmr.cz
www.mvcr.cz
www.mapy.cz
www.npj.cz
www.portal.mpsv.cz
www.risy.cz
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Základní technická infrastruktura a služby města Nejdek
Silné a slabé stránky v rámci základní infrastruktury a služeb města Nejdek
Struktura zdravotnických a sociálních zařízení ve městě Nejdek
Aktuální nezaměstnanosti ve městě Nejdku
Vývoj nezaměstnanosti ve městě Nejdek
Silné a slabé stránky v rámci sociálních věcí a zdravotnictví města Nejdek
Struktura školských a sportovních zařízení ve městě Nejdek
Kapacity školských zařízení a jejich využití ve městě Nejdek
Spolky a sdružení pro děti ve městě Nejdek
Struktura kulturních a volnočasových zařízení ve městě Nejdek
Další spolky a sdružení ve městě Nejdek
Silné a slabé stránky v rámci školství, kultury a volného času města Nejdek
Struktura půdního fondu města Nejdek
Silné a slabé stránky v rámci životního prostředí a krajiny města Nejdek
Struktura podnikatelského prostředí ve městě Nejdek
Nosné průmyslové podniky ve městě Nejdek
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Souhrnné ukazatele WITTE Nejdek, spol. s r.o.
Souhrnné ukazatele vybraných průmyslových podniků ve městě Nejdek
Hromadná ubytovací zařízení CR na území města Nejdek
Vývoj návštěvnosti v hromadných ubytovacích zařízeních CR města Nejdek
Srovnání intenzity CR vybraných obcí a měst turistické oblasti Krušné hory
Silné a slabé stránky v rámci podnikatelského prostředí města Nejdek
Základní náplň činnosti Městského úřadu a stavy zaměstnanců
Silné a slabé stránky v rámci činnosti Městského úřadu Nejdek
Výchozí ekonomická situace města Nejdek
Potenciál zajištění financování rozvoje města Nejdek
Silné a slabé stránky v rámci bilance a rozpočtu města Nejdek
Vazby strategického plánování (řízení) a územního plánování
Struktura osídlení a jeho základní zásady
Základní hodnoty určené k ochraně a obnově města Nejdek
Základní principy a vazby metody LEADER
Silné a slabé stránky v rámci řešení rozvoje území města Nejdek
Základní důvod hodnocení úrovně života ve městě Nejdek
Výstupy ankety a hodnocení co se Vám nejvíce líbí ve městě Nejdek
Výstupy ankety a hodnocení co se Vám nelíbí ve městě Nejdek
Výstupy ankety a hodnocení jaké služby Vám nejvíce chybí ve městě Nejdek
Přednostní využití obecních finančních prostředků ve městě Nejdek
Silné a slabé stránky anketního šetření v rámci města Nejdek
HDP a jeho dílčí faktory ovlivňující situaci v KK
Příležitosti a ohrožení v rámci limitů rozvoje Karlovarského kraje
Prioritní osy a specifické cíle PRKK 2014 - 2020
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Výstupy stromu problémů a cílů SPRMN
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Vymezené základní vnitřní zdroje města Nejdek pro SPRMN
Model sedmi úkolů vůdců (manažerů)
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Specifické cíle a vstupní varianty opatření SPRMN
Cílové oblasti SPRMN
Vstupní portfolio projektů a aktivit SPRMN na období 2020 - 2025
Základní rizika SPRMN a jejich eliminace
Modelové řešení rozpočtu a rozpočtového výhledu SPRMN
Základní harmonogram činností v rámci naplnění SPRMN
Příklad zpracované projektové fiche
Souhrnné indikátory SPRMN (roční plán a zpráva/celkové vyhodnocení)
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Příloha 1. Workshop k přípravě strategického plánu rozvoje města Nejdek
Dne 26. 7. 2019, od 15 h do 17 h
Výstupy
Vize města Nejdek
Byly připomenuty hodnoty, které obyvatelé města Nejdek na základě zjištění z ankety považují za
důležité pro život v Nejdku. Těmi jsou příroda, klid, základní infrastruktura a vybavenost. Pro Nejdek
je charakteristická okolní příroda reprezentovaná Krušnými horami, historické jádro města a průmysl,
přičemž průmyslová výroba k Nejdku historicky patří a stávající (fungující) podniky jsou významným
zaměstnavatelem pro místní obyvatele i obyvatele okolních obcí v cílovém území města.

Město nemá ustálenou dlouhodobě používanou vizi či jiné slovní spojení korespondující s Nejdkem,
životem v něm a rozvojem do budoucna. Pro hledání vize města vycházíme z rozdělení názvu města
na slabiky: „NEJ“ představuje to nejlepší bydlení, domov a další faktory. Dále byla pomocí
brainstormingu hledána vhodná slova na písmena D E K. S návrhy realizační tým dále pracoval.
D: domov, důvěra, děti
E: ekologie, energie, ekonomie, empatie, estetika, elán, efektivita
K: kvalita, kultura, „kino“, komunikace, krajina, klid, Krušné hory, Krušnohoří, koně, kola
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Analýza vnitřních zdrojů k rozvoji města Nejdek
Účastníci workshopu byli seznámeni s metodou analýzy vnitřních zdrojů. Není vhodné spoléhat se při
plánování rozvojových aktivit pouze na vnější zdroje (např. krajské a evropské dotace, financování ze
strany státu). Při přípravě rozvojové strategie je vhodné zamyslet se také, jaké vlastní vnitřní zdroje
může daný region či sídlo využít ke svému rozvoji. Aktivizace vnitřních zdrojů úzce souvisí s vnitřní
motivací a představuje vyšší potenciál do budoucna, než je jen spoléhání na vnější zdroje (vlastní
příjmy, dotace a transfery) a hledání důvodů, proč něco nejde.
Během analýzy vnitřních zdrojů tak dochází k identifikaci zdrojů, kterých jsme si předtím nebyli
vědomi. Je potřeba odpovědět si na otázku, zda využíváme zdroje, nebo na ně zapomínáme? Kde
musíme využít zdroje zvenku a kde můžeme vyjít z našich zdrojů? Je důležité pro sebevědomí
komunity, že rozvoj není závislý jen na zdrojích zvenku.
Návrhy analýzy zdrojů z workshopu
Analýza vnitřních zdrojů – město Nejdek
Zdroje

Identifikováno

Lidské
a institucionální

Spolky
MŠ, ZŠ, ZUŠ,
Senioři
Divadelní spolek
Národnostní menšiny

Doporučení
Propojení aktivit spolků a škol
s aktivitami města.
Menšiny a festival kultur, zapojit
zaměstnance místních firem.
Pravidelná setkání zástupců města a
průmyslových podniků. Hledat možné
formy spolupráce města
a průmyslových podniků.

Ekonomické

Ekonomické subjekty
působící v Nejdku

Přírodní

Pajndl, Vlčí jámy (na katastru
obce Potůčky), Křížová cesta,
Lesík, Pozorka.
Cyklotrasy a cyklostezky.
Trasy na běžecké lyžování.
Naučná stezka.
Krajinný ráz.
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Podpora potřebných aktivit ve městě ze
strany průmyslových podniků: fond
s vlastními pravidly rozdělování prostředků,
určení finanční částky a delegování
přerozdělení na město.

Využití pro budování vztahu k místu a
regionu. Posílení místní a regionální
identity. Návraty absolventů VŠ po studiu
zpět do Nejdku – kvalifikovaní pracovníci.

Propojení aktivit spolků a sportovních
oddílů s aktivitami města.

Sociální
(komunita)

Spolky a sportovní oddíly.
Partnerská města (ČR – Německo).

Aktivizace mladých.
Pokračování a prohlubování spolupráce
s partnerskými městy (ČR – Něm.)

Historie
a tradice

Slavní rodáci.
Historické centrum města,
památkově chráněné budovy.
Železnice – Krušnohorský
Semmering.
Hřbitov.
Kostel.

Kořeny. Budování vztahu k místu a regionu.
Posilování místní a regionální identity.
Centrum města jako místo pro život.
Pokračování a prohlubování spolupráce
s partnerskými městy (ČR – Německo)

Otázka soukromých investorů (např.
lezecká stěna, kavárna, bowling) a
ekonomické efektivity
dané nabídkou a poptávkou.

Hmotné

Využití budov.
Brownfieldy (některé starší
průmyslové areály jako Vlnap,
Metalis).
Prostor před kostelem.

Brownfieldy – soukromé průmyslové firmy.
Prostor před kostelem – centrum města
jako místo pro život.
Řešit problematiku parkování aut, pohybu
cyklistů a parkovacích míst pro kola
(cyklostezky se smíšeným pohybem
chodců a cyklistů).
Řešit problematiku parkování zaměstnanců
firem (město spolu se zaměstnavateli).
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Příloha 2. Workshop k přípravě strategického plánu rozvoje města Nejdek
Dne 18. 9. 2019, od 15 h do 17 h
Výstupy
Vize města Nejdek
Byly připomenuty výsledky z ankety mezi občany. K tomu byla prezentována část SWOT analýzy
vycházející z výsledků ankety. Bylo pokračováno v tvorbě vize města Nejdek, byl připomenut postup
z minulého workshopu. Na to navázalo představení návrhů vize (spojení slov NEJ a slov začínajících na
písmena D, E, K). Přítomní byli vyzváni, aby hlasovali pro jeden návrh, který se jim nejvíce líbí (vlastní
volbu návrhu bylo nutno nejprve dopředu napsat na papírek, aby nedocházelo ke zkreslení výsledků
vliv volby ostatních). Jednoznačně vyhrála vize: NEJ domov existující v Krušných horách.

Následně byla představena tabulka zachycující analýzu vnitřních zdrojů města Nejdek, tato analýza
byla vytvořena na minulém workshopu. Bylo konstatováno, že město Nejdek disponuje vnitřními
zdroji, které při správně uchopené aktivizaci mohou významně přispět k rozvoji, není potřeba čekat
pouze na pomoc zvenku (dotace). V této souvislosti byl připomenut také výsledek jedné z anketních
otázek, kdy 80 % respondentů je ochotno udělat něco pro rozvoj města bez nároku na odměnu.
Nejdelší část workshopu byla věnována představení jednotlivých priorit a cílů rozvoje v návrhu
strategického plánu. Zároveň k jednotlivým prioritám probíhala moderovaná diskuze, do které se
občané a vedení města aktivně zapojovali. Zajímavé náměty z této diskuze jsou zachyceny
v následující tabulce. Názory občanů rozšiřují vstupní portfolio projektů v rámci specifických cílú.
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Náměty z moderované diskuze k prioritám a cílům ve strategii města Nejdek
Priorita

Náměty




PO 1 Konkurenceschopnost







PO 2 Životní prostředí





PO 3 Cestovní ruch




PO 4 Sociální rozvoj,
podmínky pro život






Diskuze o možnostech vzájemné spolupráce a propojování podniků a města.
Otázka parkování (zaměstnanci podniků, obyvatelé, centrum města) – možné
společné téma spojující podniky a město.
Otázka vzájemné komunikace mezi městem a podniky: nutno zahájit, oprostit se od
minulosti, najít společné témata.
Kde jsou v Nejdku nevyužité prostory? Například prostor nad Penny Marketem,
brownfieldy (části některých areálů průmyslových podniků).
Směřovat rozvoj tak, aby v městě zůstaly rodiny s dětmi, zázemí pro rodiny (školy,
obchody).
Udělat podmínky ke slušnému životu x co je reálné? Nutnost prioritizace.

Problémem v posledních letech z hlediska životního prostředí je kůrovec.
Diskutována byla otázka podpory města v oblasti zadržování vody v krajině a stavby
malých vodních nádrží či obnova starých malých vodních nádrží.
Na MěÚ by měla být zaměstnán pracovník, do jehož agendy patří vyhledávání
dotačních možností. U dotací město naráží na problém s velikostí města a dalším
nastavením podmínek dotačních titulů. V minulosti také nebyl zpracován strategický
plán rozvoje, který byl podmínkou v některých dotačních titulech.
Jsou zde souvislosti napříč prioritami a cíli.

Diskuze o množství ubytovacích kapacit v Nejdku. Negativním příkladem přílišného
zaměření na cestovní ruch je Boží Dar. Na druhou stranu cestovní ruch vytváří
příjemné prostředí, nutnost vyvážení.
Stavět na tom, že v Nejdku je to jiné. Je tu klid.
Hledání jedinečností využitelných k rozvoji cestovního ruchu, např. tradiční řemesla
v Krušných horách.
Diskuze o otázkách priorit. Například sociální služby jsou v kompetenci kraje. Město
je zřizovatelem ZŠ a MŠ. Sociální služby by měl zejména řešit ten aktér, který je má
v kompetenci. Je zde ale důležitá efektivní komunikace mezi krajem a městem.
Dochází k odlivu obyvatel z venkova, klesá počet dětí v MŠ. Do MŠ lze umisťovat i
děti dojíždějících zaměstnanců.
V Nejdku je zázemí pro děti a pro sport. Je velký zájem o vzdělávání v ZUŠ (otázkou je
možnost rozšíření kapacity ZUŠ x pravidla MŠMT). Propojení s rozvojem tradičních
řemesel (viz PO 3 Cestovní ruch). Image města.

PO 5 Dopravní systém



Příkladem zlepšení je vybudování autobusové zastávky u zařízení REHOS (aktivita
Karlovarského kraje).
Cyklostezky: přes Nejdek prochází Karlova stezka. Dochází k přirozenému sdružování
obcí a spolupráci mezi obcemi, když mají společné téma, například cyklostezka,
dopravní dostupnost.

PO 6 Spolupráce



Změna komunikace, zlepšování.
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Příloha 3. Souhrn informací ke spolupráci průmyslových podniků a města Nejdek
Zpracováno 07/2019 až 09/2019
Přehled průmyslových podniků ve městě
Obchodní jméno

Typ společnosti a výrobní změření

Vývojové aktivity

WITTE Nejdek, spol. s r.o.

Nadnárodní společnost, centrála Velbert,
Severní Porýní Vestfálsko, komponenty pro
automobilový průmysl, zamykací systémy
(dveře, kapoty, sedadla, interiéry)

Vývojová konstrukce, celkem 60
zaměstnanců, ve vývoji v rámci
skupiny celkem 150 zaměstnanců

SWISS – FORM a.s.

Společný podnik (Česko – Švýcarsko,
individuální výrobky z tenkých plechů (obory
medicína, laboratoře, gastronomie,
telekomunikace a IT, elektrotechnika)

Vývojová konstrukce, technologická
řešení CAD, vývojová skupina

Nejdecká česárna vlny, a.s.

Nadnárodní společnost, centrála Londýn,
výroba prané vlny, prameny z vlněných a
chemických vláken, pletací příze.

Finalizace v zahraničí (polotovary),
základní technologie zpracování bez
specializovaného vývoje

VLNAP a.s.

Zahraniční vlastník, Německo,výroba
průmyslových přízí (předení a barvení),
výroba pletacích přízí (předení a barvení)

Standardní technologická skupina,
bez specializovaného vývoje

METALIS Nejdek s.r.o.

Český vlastník, výroba licích nástrojů a
tlakových odlitků do 1 000 g z hliníku
(spojky, vývodky, vodní pumpy)

Standardní technologická skupina,
bez specializovaného vývoje

Pro získání podrobnějších informací o možnostech spolupráce mezi městem a průmyslovými podniky
byla zvolena metoda strukturovaných rozhovorů s představiteli podniků. Struktura rozhovoru se
odvíjela od následujících otázek:






Co vedení podniku očekává od města Nejdek?
Co naopak může podnik městu Nejdek nabídnout?
Co v rámci stávajících vzájemných vztahů funguje/nefunguje?
Možnosti spolupráce s místními školami, spolky, sportovními kluby?
Oficiální politika ze strany vedení společnosti ohledně budování vztahů k místu působení.

Informace se podařilo získat od představitelů společností WITTE Nejdek, spol. s.r.o., Nejdecká
česárna vlny, a.s. a SWISS – FORM a.s. Ve zpracované příloze uvádíme souhrn informací k jednotlivým
otázkám s následným doporučením.
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Souhrn informací ze strukturovaných rozhovorů s řediteli průmyslových podniků ve městě Nejdek
Otázka

Co vedení podniku očekává od
města Nejdek?

Co naopak může podnik městu
Nejdek nabídnout?

Co v rámci stávajících
vzájemných vztahů
funguje/nefunguje?

Možnosti spolupráce
s místními školami, spolky,
sportovními kluby?

Oficiální politika ze strany
vedení společnosti ohledně
budování vztahů k místu
působení.

Souhrn z odpovědí
Zde jsou základní informace, podrobnosti jsou dané konkrétní situací podniků:

Nemít s městem spory.

Vyjít si vzájemně vstříc (přístupové komunikace, oboustranně bezproblémový
průběh schvalovacích procesů v oblasti vlivů na životní prostředí v souvislosti
s novými technologiemi).

Znát potřeby a priority města (v případě, že podnik je ochoten vyčlenit určité zdroje
směrem k rozvoji města).

Některé podniky mají co nabídnout (například spolufinancování vybrané pravidelné akce
města, spolupráce na jednorázové aktivitě), ale vedení podniku v tomto případě musí
znát priority města. Podniky dávají místním lidem práci a naopak potřebují od města
vstřícnost ohledně svých rozvojových potřeb.

Rezervy jsou ve vzájemné komunikaci mezi představiteli města a průmyslových podniků.
Nejsou vzájemně známy potřeby a možnosti jednotlivých aktérů.

Některé podniky podporují školy, spolky či sportovní kluby. Někdy se jedná o
dlouhodobou pomoc konkrétní organizaci, jinde funguje systém jednorázových žádostí
v době tvorby rozpočtu podniku.

Možnosti spolupráce (včetně podpory konkrétním školám, spolkům, klubům) závisí na
ekonomické situaci daného podniku a na nastavení celofiremní kultury v rámci
nadnárodní společnosti. Zároveň významnou roli v ochotě vedení podniků ke spolupráci
s městem hrají také zkušenosti z minulosti, bariérou je především nedostatečná vzájemná
komunikace mezi vedením města a vedením průmyslových podniků.

Doporučení:




Zlepšit komunikaci ze strany vedení města. Zajímat se o potřeby a situaci v jednotlivých podnicích
např. formou pravidelných návštěv cca 1 x za půl roku.
V případě, že podnik má možnost vyčlenit finanční zdroje k rozvoji města, reagovat dle termínů
tvorby rozpočtů podniků. Komunikovat s vedením podniku ohledně priorit a potřeb města.
Zvážit následné znovuobnovení pravidelných roční setkání vedení města a podniků na městském
úřadě. Důležité je mít připraven program setkání a facilitaci setkání.
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MOTTO PROVEDENÍ
„Můžete dokázat, co budete chtít. Stačí mít odvahu
o tom snít a vytvořit realistický plán.
A vůli dotáhnout tenhle plán až do konce.“
KAZMA KAZMITCH
(oficiálně Kamil Bartošek)

„GENIUS LOCI“ (DUCH MÍSTA) A AUTOROVA RODNÁ KROMĚŘÍŽ
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Místo, které má pocitově rád autor návrhu – Vitoria – Gasteiz - Erik Maca

„ZELENÉ MĚSTO EVROPY“ V ROCE 2012
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SASKI BASKONIA

VITORIA – GASTEIZ

Když tuto halu ve městě Vitoria – Gasteiz, hlavním městě
Baskicka stavěli („Fernando Buesa Arena“). Pomalu, dopředu,
mysleli. Nespěchali. Zvýšili potenciální kapacitu modulem o
přibližně 5 000 míst. Zvedli střechu. Měli nastavenou konstrukci.
To co vidíte má kapacitu 15 504 míst. Zatím jim to v Baskicku
vyhovuje. Zvolená příloha uvádí základní principy úspěchu.

PLANTILLA 2019 - 2020
49
3
15
1
11
31
29
5
23
33
50
19
12

HENRY PIERRIA
VILDOZA LUCA
GRANGER JAYSON
STAUSKAS NIK
JANNING MATT
SHIELDS SHAVON
GARINO PATRICIO
GONZALEZ MIGUEL
SHENGELIA TORNIKE C
POLONARA ACHILLE
ERIC MICHEAL
FALL YOUSSOPHA
DIOP ILIMANE

200193
110895
151089
071093
220688
050694
170593
200399
051091
231191
240688
120195
040495
PERASOVIC VELIMIR
QUEREJETA JOSE ANTONIO

196
190
189
198
196
201
201
201
206
205
210
221
211

1/2
1/2
1/2
2/2
2/2
3/2
3/2
3/2
4/4
4/3
5/4
5/5
5/5
ENTRENADOR
PRESIDENT

USA
ARG
URG
CAN
USA
USA
ARG
ESP
GEO
ITA
NIG
FRA
ESP
CRO
ESP

POSICIÓN

I.

II.

III.

BA
ES
AL
AP
PV

HENRY
STAUSKAS
SHIELDS
SHENGELIA
ERIC

VILDOZA
JANNING
GARINO
POLONARA
FALL

GRANGER

A ještě můj tým, kterému přeji. Tak jako městu Nejdek a provedení SPRMN.
Erik Maca
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GONZALEZ
DIOP

