
Pracovní materiál k veřejnému projednání strategie 

 

Analýza rozvojových potřeb a rozvojového potenciálu území působnosti MAS  

Primární potřebou je zajistit účast obyvatel při rozhodovacích procesech v území, podpora jejich 

ochoty podílet se na veřejném životě, podílet se na řešení problémů regionu. Podporovat tuto potřebu 

je elementárním posláním MAS.  Cílem je dosáhnout všeobecného a udržitelného rozvoje regionu. 

Akceptování MAS jako orgánu podporující tento proces je založeno na dlouhodobé důvěře v MAS a její 

orgány. Za tímto účelem MAS buduje své dobré jméno, k čemuž používá své angažovanosti ve 

společensky prospěšných a nadčasových akcích a poctivého, rovnoprávného a zodpovědného přístupu 

k obyvatelům regionu. 

Zásadní kapitál pro ekonomickou i další činnost v území představují lidské zdroje. Území 

obyvatele lehce ztrácí.  Hlavním důvodem odlivu obyvatelstva zejména v produktivním věku je 

nedostatek nebo nedosažitelnost pracovních příležitostí zapříčiněných periferní polohou území vůči 

hlavním republikovým centrům i krajskému středisku a špatné dopravní spojení do center. V regionu 

převažují obyvatelé starší 65 let nad počtem dětí do 15 let a index stáří je až o 2 roky vyšší než v Kraji 

Vysočina i ČR.  

Z oblastí, která výrazně přesahují území MAS ve svém dopadu je ochrana přírodních zdrojů – 

pitné vody. 

Základními rozvojovými potřebami regionu, které se v největší míře promítají i do níže 

definovaných rozvojových potřeb jsou: 

1. Motivace produktivního obyvatelstva setrvat v regionu 

2. Zajištění potřeb stárnoucí populace 

3. Ochrana zdrojů pitné vody a s tím související záchrana lesních porostů 

 

Rozvojové potřeby 

1. Zvyšování počtu pracovních míst a podpora podnikání 

Území nenabízí   příliš pracovních příležitostí pro kvalifikovanou, vysokoškolsky vzdělanou 

pracovní sílu, což vede k jejímu odlivu mimo region a podíl vysokoškoláků je menší než na úrovni kraje 

i ČR. Pozitivně by se zde mohly projevit zkušenosti zaměstnavatelů s home office v době koronavirové 

krize. Možnost práce z domova by umožnila zejména vysokoškolsky vzdělaným obyvatelům získat práci 

ve větších městech bez nutnosti obtěžujícího každodenního dojíždění a tím podpořit jejich setrvání 

v regionu. S rozšířením home office bude souviset i kvalitní pokrytí regionu internetovými sítěmi 

s vysokou rychlostí. Volná pracovní síla je v regionu k dispozici zejména v učňovských oborech bez 

maturity. Situaci by mohla napomoci podpora podnikatelských aktivit obyvatel. V tomto ohledu je 

významná i podpora cestovního ruchu jako nevyužitého podnikatelského segmentu.  



Obor, který se na druhou stranu trvale potýká s nedostatkem pracovní síly je zemědělství. 

Částečně by situaci mohlo řešit zatraktivnění oboru pro mladé lidi a podpora mladých zemědělců a 

regionální produkce. 

Podpora podnikání směrem k větším investorům se omezuje na budování průmyslové zóny 

v Chotěboři. Potenciál stávajících brownfieldů pro podnikatelskou činnost není využit (bývalá 

zemědělská družstva).  

- Vytváření pracovních míst s důrazem na mladé lidi a vysokoškolsky vzdělané a sociálně 

vyloučené/ohrožené osoby (zatraktivnění zemědělství pro mladé, coworkingová centra, podpora 

podniků vytvářející pracovní místa,) 

- Podpora cestovního ruchu (infrastruktura, podnikající subjekty v oblasti CR, vytváření 

produktů CR) 

- Podpora podnikatelů a zemědělců (modernizace výroby, rozšiřování výroby, propagace 

zemědělských podnikatelů) 

- Podpora podnikavosti obyvatelstva (coworkingová centra, vzdělávání) 

 

2. Rozvoj kapacit pro bydlení a zlepšení technické infrastruktury 

Rozšiřování kapacit bydlení je žádáno v podstatě ve všech obcích regionu. Souvisí i s extrémním 

zvýšením cen bydlení v aglomeracích a zvýšenou poptávkou po sezónním bydlení. 

Základní infrastruktura (elektřina, plyn, vodovody, odpady) je na území zajištěna dostatečně 

s drobnými výjimkami týkající se zejména čističek odpadních vod, kterou mají pouze Chotěboř, Libice 

nad Doubravou, Nová Ves a v současní době ji buduje Maleč. Internetové spojení je řešeno bezdrátově, 

optické zasíťování mají jen dvě obce a město Chotěboř. Napojení na centrální optickou síť chybí. Jsou 

obce, kde rychlost spojení je nedostatečná.  V některých obcích a zejména místních částech Chotěboře 

přetrvává špatný stav veřejných budov nebo jejich nadměrná energetická náročnost. 

- Optické sítě (podpora akcí zavádějící vysokorychlostní internet) 

- Energetické úspory budov (zateplování) 

- Zefektivnění čištění odpadních vod (Podpora individuálních čističek) 

 

3. Rozvoj dopravní obslužnosti 

Území je protknuto sítí silnic III. třídy a prochází jím dvě komunikace II. třídy (silnice č. 344 a 

345). Regionem však neprochází žádná silnice I. třídy a napojení na dálnici D1 znamená překonání až 

50 km dlouhé vzdálenosti.  

Relativně horší je i napojení obcí veřejnou dopravou na Havlíčkův Brod, a především na Jihlavu. 

Tato skutečnost komplikuje zejména dojížďku do zaměstnání a do středních a vysokých škol. 



Cyklodoprava využívá ne příliš frekventovaných silnic III. třídy. Na frekventovaném úseku 

silnice II třídy Ždírec n D. – Chotěboř chybí bezpečná cyklostezka. Pomohlo by i propojení obcí polními 

cestami, které by nabídly bezpečnější formu cyklodopravy. Požadavky na povrch těchto polních cest 

má korespondovat s přírodním charakterem území. V minulém období došlo k výstavbě a asfaltovému 

zpevnění mnoha kilometrů obslužných cest, které byly podporovány zejména vlastníky zemědělských 

ploch, kterým často chyběla kontinuita. Z hlediska frekvence využití se ukázaly v mnohých případech 

jako neefektivní a narušující funkce krajiny.  Dlouhodobě je kritizována kvalita povrchů komunikací a 

zajištění bezpečnosti nepřítomností nebo špatným stavem chodníků, zastávek a odstavných ploch. 

Letiště v Dobkově je využíváno ke sportovním aktivitám a pro účely integrovaného záchranného 

systému. 

- zlepšení stavu komunikací pro pěší, cyklodopravu i další pozemní dopravu  

- řešení dopravní obslužnosti pro obyvatele bez vlastní dopravy  

 

4. Bezpečnost v regionu 

Bezpečnost v regionu je z hlediska páchání trestné činnosti, dobrá. Větší ohrožení lze očekávat 

v oblasti přírodních katastrof, a to mimo jiné v souvislosti s extrémy počasí, které se našeho 

regionu také dotýkají. Z tohoto pohledu je nutní posilovat akceschopnost IZS. Ve venkovské 

oblasti se jedná zejména o profesionální, ale i dobrovolné hasiče všech typů jednotek i 

jednotek, které leží mimo IZS. 

- Vybavení hasičských jednotek všech typů  

 

5. Zvyšování kvality vzdělání 

Síť vzdělávacích institucí a její kapacita je v regionu dostatečná – nachází se zde gymnázium, 

obchodní akademie s vyšší odbornou školou, technické učiliště, síť ZŠ a MŠ, Svobodná škola a Praktická 

škola. Objekty škol vyžadují trvalou údržbu a v některých případech i zásadní rekonstrukci a 

modernizaci. Přítomnost základní školy v obci je v Kraji Vysočina jednou z podmínek pro udržení 

mladých rodin v regionu. Existenci alternativního vzdělávání uvádějí zainteresované mladé rodiny jako 

důvod návratu do regionu z velkých aglomerací. V dotazníkovém šetření mezi obyvateli a starosty byla 

zmiňována nutnost modernizace škol a zachování ZŠ a MŠ v místě bydliště. Významnou podporu si 

zaslouží podpora učňovského školství, které má na Chotěbořsku tradici. 

- Podpora vzájemné spolupráce škol tradičního i alternativního směru 

- Modernizace výukových programů 

- Podpora infrastruktury všech typů škol, včetně předškolního vzdělávání a dětských skupin 

a neformálního vzdělávání 

 



6. Podpora kultury, spolkové činnosti a sportu 

 Zastoupení spolků v regionu MAS je zatím hojné, a to nejen v Chotěboři a větších sídlech, ale 

také v malých obcích v území MAS. Elementární potřebou je udržet motivaci místních organizátorů 

udržovat činnost spolku. V tomto by mohla pomoci materiální podpora spolků a dobrovolníků a 

podpora dobrovolnictví jako takového. 

Město Chotěboř je centrem kulturního života regionu s pestrou nabídkou kulturních a kulturně 

vzdělávacích akcí, které pořádá v kině, v knihovně a v Sokolovně. Stav kulturních domů v jednotlivých 

obcích je různý, v některých kritický. 

Co se týká kulturních památek, není na území žádná památka UNESCO ani národní kulturní 

památka. Město Chotěboř je městskou památkovou zónou. Nejvýznamnější kulturní památkou je 

zámek v Chotěboři a podobně jako další zámky na území MAS je v soukromém vlastnictví a pro 

veřejnost nepřístupný. Město Chotěboř buduje nové zázemí pro regionální muzeum v objektu na 

náměstí TGM, které má ambice stát se významným prvkem nejen pro kulturní oblast, ale také pro 

cestovní ruch. 

 Sportovní vybavenost je relativně dobrá, a to nejen v Chotěboři, ale i v jiných obcích MAS. 

V dotazníkovém šetření obyvatelé nejvíce požadovali vybudování cyklostezek, které citelně chybí 

v celém území, prostor pro koupání, modernizaci hřišť. V Libici nad Doubravou chybí tělocvična. 

- Podpora spolků, knihoven, památek, komunitních center 

- Výstavba nového muzea 

- Podpora ploch pro koupání 

- Modernizace a výstavba sportovišť 

- Výstavba cyklostezek 

 

7. Sociální infrastruktur a Zdravotnická infrastruktura 

Zdravotnická infrastruktura je víceméně soustředěna do Chotěboře. Nachází se zde ordinace 

praktických a odborných lékařů, soukromá poliklinika, pečovatelská služba, charita, rehabilitační ústav, 

městské jesle. Naprosto kritický je nedostatek zubních lékařů. Nejbližší lékařská pohotovost a 

nemocnice včetně porodnice je v Havlíčkově Brodě. MAS   v zásadě nemá možnost tuto infrastrukturu 

ovlivnit. 

Na území MAS je činných několik organizací zajišťující sociální služby pro sociálně potřebné 

skupiny obyvatel. Ačkoliv základní struktura sociální sítě je vytvořena je nutné ji zefektivnit tak, aby 

cílovým skupinám přinesla co největší benefit. 

V Chotěboři je zajištěná péče o hendikepované občany formou denních stacionářů a terapeutických 

dílen, který zajišťuje spolek FOKUS a spolek Benediktus. V území se nachází i dětský domov a zařízení 

pro děti vyžadující okamžitou pomoc.  



V souvislosti se stárnutím populace narůstá potřeba zajištění pobytových služeb pro seniory, zdravotně 

znevýhodněné občany a osoby vyžadující vyšší míru podpory. V Chotěboři byl v roce 2021 zprovozněn 

dům pro seniory a pro osoby trpící Alzheimerovou chorobou ve II. stupni závislosti a vyšším. Vhodné 

by bylo navýšit kapacity zařízení pro občany vyžadující nějakou formu péče, ale zatím víceméně 

soběstačné a umožnit jim tak co nejdéle setrvat v domácím prostředí. Zcela chybí denní centrum pro 

seniory. Tady spadá podpora terénních a ambulantních služeb, jako je např. pečovatelská služba, 

osobní asistence, odborné poradenství, odlehčovací služby, stacionáře paliativní a domácí hospicové 

péče, centra denních služeb, sociálně-terapeutické dílny, nízkoprahová zařízení aj.) 

Další cílovou skupinou pro sociální služby jsou rodiny s dětmi v nepříznivé životní situaci– např. raná 
péče, sociálně-aktivizační služby, nízkoprahová denní centra apod. 

Roli v zajištění sociální podpory sehrává i dobrovolnictví a komunitní centra, které je pouze v Chotěboři. 

- Podpora infrastruktury i provozu terénních sociálních služeb, včetně zavádění nových 

služeb 

- Zefektivnění stávajících sociálních služeb 

 

8. Ostatní občanská vybavenost a veřejná prostranství 

Z ostatní občanské vybavenosti, jako např. obchody, restaurace, bankomaty, knihovny apod., 

je kvalitní pokrytí opět především v Chotěboři –Občanská vybavenost je nejhůře hodnocena v obcích 

do 200 obyvatel. Úprava veřejné zeleně je stálým požadavkem u všech obcí.   

- Výsadba veřejné zeleně, 

- Údržba veřejných prostor, 

- Revitalizace zanedbaných budov, areálů a brownfieldů 

 

9. Podpora kvalitnější péče o přírodní podmínky a životní prostředí 

Většina území je pro svojí krajinou jedinečnost zahrnuta v CHKO Železné hory. Na území se dále 

nachází Národní geopark Železné hory. Území je významnou zásobárnou pitné vody. Její ochrana by 

měla patřit k hlavním prioritám území. Vlivem kůrovcové kalamity došlo k odlesnění cenných ploch nad 

zdroji pitné vody a není zřejmé jaký vliv bude mít tato skutečnost na vydatnost zdrojů. Možnosti MAS 

v této oblasti jsou velmi omezené. Pitná voda je natolik cenný zdroj, že její ochrana vyžaduje maximální 

úsilí a tato oblast je proto zařazena do jedné ze tří základních potřeb regionu. 

Kvalitní životní prostředí je významným motivátorem pro návrat mladých rodin s dětmi do 

regionu, i z tohoto pohledu je této oblasti nutno věnovat mimořádnou pozornost. 

- Vzdělávání 

- Podpora Síťování a komunikace mezi zainteresovanými složkami v ŽP a odbornými institucemi 

 


