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Stav (základní charakteristika) oblasti  
 

Ekonomické subjekty 

Ekonomické subjekty jsou sledovány podle klasifikací ekonomických činností CZ-NACE. 
NACE je standardní klasifikací ekonomických činností Evropské unie. NACE tedy dělí ekonomické činnosti 
(oblast ekonomických činností) tak, že každé statistické jednotce, která vykonává nějakou ekonomickou 
činnost, lze přiřadit kód NACE. CZ-NACE je národní verze NACE. 
Zastoupení jednotlivých kategorií podnikatelských subjektů v území MAS shrnuje následující tabulka a graf.  
 

Graf: Zastoupení ekonomických subjektů v MAS v roce 2014 (Zdroj ČSÚ k 31. 12. 2014) 



 

Z uvedených dat vyplývá, že nejvíce jsou v MAS zastoupeny tyto čtyři sekce podnikání:  

Stavebnictví; Velkoobchod a maloobchod, opravy a údržba motorových vozidel; Zpracovatelský průmysl a 

Zemědělství, lesnictví, rybářství. Kromě sekce Velkoobchod a maloobchod jsou všechny tři ostatní v MAS 

zastoupeny častěji než ve Středočeském kraji a v ČR.  

 

Graf: Počet ekonomických subjektů v MAS v roce 2014 (Zdroj ČSÚ k 31. 12. 2014) 

 



 



Graf: Zastoupení ekonomických subjektů v MAS, Středočeském kraji a ČR v roce 2014 (Zdroj ČSÚ k 31.12.2014) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Celkový počet ekonomických subjektů se ve sledovaných letech prakticky nezměnil. Dochází však 

k přesouvání mezi různými kategoriemi subjektů. 

Při srovnání vývoje mezi roky 2008 a 2014 pozorujeme, že v území MAS oproti Středočeskému kraji nebo ČR se 

snižuje počet podnikatelů v sekcích Zpracovatelský průmysl, Velkoobchod a maloobchod; Opravy a údržba 

motorových vozidel a Zemědělství. Ovšem sekce Stavebnictví a Profesní, vědecké a technické činnosti se i 

podle tohoto ukazatele vyvíjí lépe než ve Středočeském kraji a v ČR.  

 

Graf: Vývoj ekonomických subjektů v MAS v letech 2008-2014 (Zdroj ČSÚ k 31. 12. 2014) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Graf: Vývoj ekonomických subjektů v MAS, Středočeském kraji a ČR v letech 2008-2014 (Zdroj ČSÚ k 31. 12. 2014) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Zaměříme-li se konkrétně na jednotlivé obce MAS, potvrzují se výše uvedené tendence – například časté 

zastoupení podnikatelů ve stavebnictví. Navíc můžeme sledovat, že v některých obcích je poměrné 

zastoupení podnikatelských subjektů vyšší např. Petrovice, Křepenice, Zduchovice, Klučenice. 

 

Mapa: Počet ekonomických subjektů v obcích MAS v roce 2014  (Zdroj ČSÚ k 31. 12. 2014) 

 

 

Následující mapa uvádí i vývoj podnikatelského sektoru (srovnání 2008 a 2014). Použili jsme přepočet 

podnikatelských subjektů na celkový počet obyvatel obce v daném roce, abychom mohli obce srovnávat. Díky 

tomu lze označit obce, kde se podnikání daří (zeleně) a obce, kde tomu tak není (růžově). Dle výše uvedených 

dat se podnikatelský sektor dlouhodobě dobře vyvíjí v obcích: Pečice, Klučenice, Radíč. Naopak zlepšení je 

třeba prioritně probrat a realizovat s obcemi, kde dochází k poklesu počtu ekonomických subjektů: Příčovy, 

Štětkovice, Smolotely, Milešov. 

 

Mapa: Vývoj počtu ekonomických subjektů v obcích MAS v letech 2008 - 2014 (Zdroj ČSÚ k 31.12.2014) 

 



Srovnáváme-li ekonomické subjekty podle právní formy, nejvíce zastoupená je skupina živnostníků, dokonce 

výrazně více, než je tomu v ČR a Středočeském kraji. Také zemědělských podnikatelů je v MAS více oproti 

větším celkům. Méně je obchodních společností. 

 

Graf: Ekonomické subjekty podle právní formy v roce 2014 (Zdroj ČSÚ k 31. 12. 2014) 

 

 

Graf: Vývoj počtu ekonomických subjektů podle právní formy v letech 2008-2014 (Zdroj ČSÚ k 31. 12. 2014) 

 

 

 

Graf: Srovnání zastoupení právních forem ekonomických subjektů v MAS, ve Středočeském kraji a v ČR v roce 2014,  
přepočteno na obyvatele (Zdroj ČSÚ k 31. 12. 2014) 



 

 

 

Ekonomická aktivita obyvatel 

 

Data zjištěná při sčítání v r. 2011 nám poskytují srovnání ekonomicky aktivních a neaktivních obyvatel – viz 

následující graf s tabulkou. Data obcí za roky 2012 a 2013 jsou pro hromadné zpracování jedním republikovým 

výstupem zřejmě definitivně nedostupná. Data o nezaměstnanosti podle obcí ze zdroje (Generální ředitelství 

Úřadu práce ČR) nejsou k 31. 12. 2013 ani 31. 12. 2012 k dispozici; byla poskytnuta data až k 31. 3. 2014. 

Ukazatel Míra registrované nezaměstnanosti (%) byl v lednu 2013 nahrazen ukazatelem Podíl nezaměstnaných 

osob (%), tedy podíl registrovaných dosažitelných nezaměstnaných osob v obci ve věku 15–64 let na počet 

osob v obci ve věku 15–64 celkem. Nový ukazatel není s předchozím srovnatelný. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Graf: Srovnání ekonomicky aktivních a neaktivních obyvatel v MAS, ve Středočeském kraji a v ČR v roce 2011 (Zdroj 
ČSÚ, SLBD 2011) 



 

 

Ekonomicky aktivní jsou všechny osoby představující pracovní sílu – zaměstnaní (pracující) a nezaměstnaní. 

Z přehledu je zřejmé, že území MAS se procentuálním zastoupením blíží České republice, ale zaostává za 

Středočeským krajem, kde je více zaměstnaných a méně nezaměstnaných.  

Sledujeme-li konkrétní údaje za jednotlivé obce, můžeme řadit obce do těchto skupin:  

Obce s nižším zastoupením pracujících a s vyšším zastoupením nezaměstnaných: Bohostice, Milešov, Obory, 

Solenice. Tyto obce mají v současnosti horší výchozí pozici, proto je důležité je informovat, nabídnout reálná 

opatření na zlepšení situace a zároveň nastavit přiměřené cíle, které jsou v možnostech těchto obcí. 

Obce s nižším zastoupením ekonomicky aktivního obyvatelstva: Bohostice, Klučenice, Nechvalice, Solenice, 

Svatý Jan. 

Obce s vyšším zastoupením ekonomicky aktivních obyvatel a zároveň vyšší procento pracujících: Jesenice, 

Křepenice, Nedrahovice, Příčovy, Radíč. Jedná se o obce ve východní části MAS. Prvním krokem k udržení 

současného pozitivního vývoje by mělo být definování rozhodujících faktorů, které mají na dobré zastoupení 

pracujících vliv. Následovat bude rozšíření dobré praxe do ostatních obcí, a pokud to nebude možné, alespoň 

odstraňování hlavních překážek rozvoje. 

Podíl nezaměstnaných osob je v MAS je dlouhodobě vyšší než v ČR a ještě výraznější rozdíl je při srovnání 

situace v MAS a ve Středočeském kraji. Vývoj častěji prochází prudšími výkyvy, protože se jedná o menší území 

a na zaměstnanost v MAS mají významný dopad i drobnější regionální změny (velká stavba, zavření podniku, 

neúroda, turisticky podprůměrná sezóna apod.). 

 

 

 

 

Graf: Vývoj podílu nezaměstnaných osob v MAS, ve Středočeském kraji a v ČR v letech 2008-2014 (Zdroj ČSÚ a  SLBD 
2011) 



 

 

 

 

I dílčí složky nezaměstnanosti kopírují vývoj v ČR a ve Středočeském kraji:  

Graf: Srovnání aspektů nezaměstnanosti obyvatel v MAS, ve Středočeském kraji a v ČR v roce 2011 (Zdroj ČSÚ, SLBD 
2011) 

 

 

 

Situace v MAS se podobá výrazně situaci za celou ČR, na rozdíl od Středočeského kraje, kde jsou ukazatele 

obecně příznivější. Výjimku tvoří v MAS málo zastoupení mladiství uchazeči - do 18 let.  



Uchazeči zařazení v evidenci více než 2 roky jsou v MAS relativně stejně zastoupeni jako ve Středočeském 

kraji, v celé ČR je jejich poměrné zastoupení vyšší, protože zjednodušeně platí, že se vzdáleností od Prahy 

klesají pracovní příležitosti. 

Průměrný věk uchazečů o zaměstnání je v MAS 39,6 let. V porovnání se Středočeským krajem (38,4) a s ČR 

(38,7) lze tento výsledek vnímat jako výhodu, protože značí, že mladí lidé jsou schopni sehnat v území MAS 

práci. Do určité míry je to také nevýhoda, protože větší množství starších uchazečů hůře sežene práci, pokud si 

ji nebylo schopno udržet.   

Sledujeme-li konkrétní obce, největší podíl nezaměstnaných osob v roce 2014 mají obce Milešov a Solenice. 

Důvodem může být sezónní nezaměstnanost kolem přehradní nádrže Orlík, jelikož data jsou sledována 

k poslednímu dni v roce. 

Naopak relativně malý podíl nezaměstnaných osob mají obce: Jesenice, Nedrahovice, Kosova Hora, Krásná 

Hora nad Vltavou, Nedrahovice, Příčovy, Radíč, Petrovice.  

 

Mapa: Podíl nezaměstnaných osob v obcích MAS v roce 2014  (Zdroj ČSÚ k 31. 12. 2014) 

 

 

Sledujeme-li vývoj podílu nezaměstnaných osob v letech 2008-2014. lze s určitostí říci, že až na obec Bohostice 

se podíl nezaměstnaných osob ve všech obcích MAS zvýšil. V porovnání se Středočeským krajem a ČR 

sledujeme i větší rozdíl v podílu nezaměstnaných osob. V porovnání s ČR i Středočeským krajem lepší data 

vykazují obce Krásná Hora, Petrovice, Klučenice, Smolotely, Pečice, Kamýk nad Vltavou, Jesenice, Kosova Hora, 

Radič a Prosenická Lhota.  Největší rozdíl zaznamenaly obce Milešov a Zduchovice.   



Mapa: Vývoj podílu nezaměstnaných osob v obcích MAS v letech 2008-2014  (Zdroj ČSÚ k 31. 12. 2014) 

 

 

Cestovní ruch 
 
Data pro analýzu byla převzata ze strategických dokumentů: Strategie území správního obvodu ORP 
Sedlčany 2014-2023 
Strategický plán rozvoje cestovního ruchu – Toulava 
 
 
Území MAS Sedlčansko je z hlediska využití pro cestovní ruch charakterizováno především typologií 
přírody, krajiny a kulturně historickými památkami. Je to oblast s převážně zachovalou a zdravou 
přírodou bez množství výrazných dominant – přírodních, kulturních ani historických. Největší 
dominantou je řeka Vltava se třemi přehradními nádržemi, z nichž dvě – Slapy a Orlík – jsou vhodné pro 
letní rekreaci u vody. Osobnost národního a nadnárodního významu je zastoupena skladatelem Josefem 
Sukem, v jehož hudbě se jedinečným způsobem odráží charakter místní krajiny. Charakteristickými prvky, 
které vytvářejí ráz území, jsou především prvky přírodní: kameny a skály (oblast Petrovicka), hustá a 
zachovalá síť cest, opuštěné lomy mnohde s jezírky na koupání, drobná „kamenná“ a sakrální 
architektura a remízky v polích s náletovou zelení ovocných stromů, borovic, bříz, janovců a jalovců. 
Klima regionu nevytváří podmínky pro celoroční využití území pro rekreaci a cestovní ruch, v zimě je zde 
malá sněhová pokrývka. Potenciál využití území pro cestovní ruch spočívá v relativní blízkosti hlavního 
města Prahy a zapojení oblasti do formující se turistické destinace Toulava. 
 
 

 
 



 
 

 
 

 
Posouzení území z hlediska využití potenciálu pro cestovní ruch  
 
Geografická charakteristika území s potenciálem využití pro cestovní ruch 
skály v okolí Vltavy: horolezectví – Kamýk nad Vltavou, Solenice,   
kopce: vyhlídky a rozhledny – rozhledna Kuníček, Drahoušek, rozhledna nad obcí Kamýk nad Vltavou, vyhlídka 
Drbákov – Albertovy Skály, vltavský meandr „Podkova“ a jiné. 
 
síť cest: cykloturistika, pěší turistika, hipoturistika – celé území  
přírodní zajímavosti: cílová místa výletů – Obětní mísy, Husova kazatelna, Týnčanský kras, řeka Vltava, potoky 
Brzina a Mastník 

 
VLTAVA  
předpoklady pro: letní aktivní pobytovou rekreaci u vodních ploch umělé nádrže Orlík, Slapy, jachting, plavbu výletních parníků, 
menších sportovních a rekreačních plavidel, vodáctví, windsurfing, rybolov 
 
Atraktivita primárního potenciálu Vltavy vytváří předpoklady pro rozvoj sekundárního potenciálu: 
budováním struktury ubytování a stravování, různé kvality a kategorií, kempy a tábořiště na Vltavě: Oboz, Popelíky, Bor (Vltava), 
Trhovky (Vltava), Podskalí (Vltava), Radava (Vltava), Sport Propag Klučenice (Vltava), Roviště (Vltava);  zakládáním a rozvojem 
sportovních přístavů – marín, půjčoven lodí a vybavení, dopravou lodí (mezinárodní význam), rozvojem doprovodných služeb, případně 
výstavbou plavební cesty Č. Budějovice - Praha (mezinárodní význam)  

 

Fyto a zoogeografická charakteristika území s potenciálem využití pro cestovní ruch 
 
Urbanizační procesy vylidňují venkov do měst, kde je člověk omezován ve svém vztahu ke zvířatům a 
rostlinám. V současné době tyto nerovnováhy jsou kompenzovány výjezdy obyvatel měst na venkov za 
sběrem lesních plodů, hipoturistikou (hipoterapií), myslivostí, rybolovem, agroturistikou, hospodařením a 
údržbou objektů individuální rekreace. Území má ideální předpoklady – atraktivní, nepoškozené 
venkovské prostředí a současně i výhodnou polohu vůči Praze a dalším větším městům.  
 
Území pro rozvoj sekundárního potenciálu služeb:  
Koňské farmy a jezdecké kluby, umožňující rekreační jízdu na koni (zpravidla podléhají spádovosti z 
okolních městských center a Prahy) – Farma Kunclův Mlýn (Sedlčansko), Penzion Janov (Sedlčansko), 
Penzion mlýn Kamenice (Sedlčansko), Farma Čapí letka (Sedlčansko), Farma Dražka (Sedlčansko),  
Středisko ochrany fauny Hrachov se zážitkovým a  vzdělávací programem  
 

Kulturně historické charakteristiky území s potenciálem využití pro cestovní ruch 
 
cílová místa pro jednodenní výlety  
 
Zámky, hrady, tvrze, zříceniny  
Krčínova Tvrz   
Hrad Vysoký Chlumec  



Zámek Radíč   
Zámek Červený hrádek 
Zřícenina hradu Hunec (Kamýk nad Vltavou) 

 
 
lidová architektura 
skanzen Vysoký Chlumec 
 
Technické památky  
Přehrada a přehradní hráz nádrže Orlík 
zřícenina Větrného mlýna u Příčov, Křížkův mlýn v Bláhově Lhotě  
 
Židovské památky 
Synagoga a židovský hřbitov v Kosově Hoře, židovský hřbitov Dražkov 
 
Muzea, skanzeny, expozice, galerie 
Muzeum Sedlčany 
  
 

Lidské zdroje 
Lidské zdroje a zejména jejich kvalita jsou jedním z rozhodujících činitelů v cestovním ruchu, neboť lidský 
faktor představuje základní kámen k naplnění spokojenosti účastníků cestovního ruchu. Cestovní ruch je 
službou, která se realizuje za zvláštních podmínek. Utváření a spotřeba této služby probíhají zároveň a vždy za 
aktivní účasti lidského faktoru jak na straně poskytnutí služby, tak na straně její spotřeby, tedy na straně 
nabídky i poptávky.  
Kvalita lidských zdrojů je dána kromě jiného i odborností. Nejbližší střední škola zabývající se cestovním 
ruchem je Integrovaná střední škola hotelového provozu, obchodu a služeb v Příbrami s obory Hotelnictví a 
Cestovní ruch. 
 

Marketing  
Marketingový mix je běžně tvořen propojením čtyř základních nástrojů (tzv. 4P), mezi které patří produkt 
(product), cena (price), distribuce (place) a propagace (promotion). V cestovním ruchu se používá koncept 8P, 
který v sobě zahrnuje kromě čtyř zmíněných nástrojů ještě další čtyři: lidé (people), tvorba balíčků (packaging), 
programování (programming) a partnerství neboli spolupráce (partnership). Specifickým znakem marketingu 
cestovního ruchu je důraz návštěvníků na úroveň a image, protože se při nákupu služeb cestovního ruchu více 
nechávají ovlivňovat emocemi a psychikou – služba musí odpovídat jejich představě. 
Marketing destinace cestovního ruchu Toulava, tj. oblasti, která zahrnuje i území MAS, se zaměřuje zejména 
na zajištění informovanosti návštěvníků, propagaci a prezentaci této turistické oblasti pomocí propagačních 
materiálů a publikací, včetně regionálních. Informovanost návštěvníků je zajišťována prostřednictvím 
Regionálního informačního střediska cestovního ruchu v Sedlčanech, jež je součástí členské sítě infocenter o. 
p. s. Toulava.  Mezi poskytované služby patří sdělování turistických a praktických informací.  
 

Management cestovního ruchu  
Rozvoj cestovního ruchu regionu je podporován třemi subjekty: svazkem obcí Sdružení obcí Sedlčanska, který 
má cestovní ruch vytyčený jako jednu z klíčových priorit činnosti, obecně prospěšnou společností Toulava a 
MAS Sedlčansko. 
Na území Sedlčanska působí informační centra s certifikovanými TIC, splňující kritéria agentury CzechTourism: 

 Regionální informační středisko Sedlčany   

 Turistické informační centrum Vysoký Chlumec 

 Informační centrum Kamýk nad Vltavou 

Posláním informačních center je nabízet bezplatný informační servis turistům a návštěvníkům o nabídce dané 
destinace (např. zajímavá turistická místa, tipy na výlety, možnosti ubytování a stravování, kalendář akcí, 
doprovodné služby CR apod.) 



 

 

B/II/3 Analýza z pohledu aktérů, problémy a jejich příčiny 
 
 

Pracovní skupina 

 
Petr Štěpánek, starosta obce Petrovice  
Štěpánka Barešová, tajemnice Sdružení obcí Sedlčanska 
Pavla Helebrantová, pracovnice ÚP Sedlčany 
Přemysl Růžička, ředitel MAS Sedlčansko 
David Mühlbach, rekreační centrum Statek Vletice 
 
odborné poradenství: 
Jaroslav Krejčí, vedoucí rekreačního centra Monínec 
 
 
Oblast zaměstnanosti a podnikání se dotýká jednoho z nejpalčivějších problémů regionu – nedostatečné 
nabídky pracovních příležitostí a s ní souvisejícím odchodem mladých lidí za pracovními příležitostmi do měst. 
S diverzitou nabídky úzce souvisí i kvalita pracovních příležitostí, zejména nedostatek pracovních míst pro lidi 
s vyšším vzděláním. Bohužel se v poslední době ukazuje, že problém je i na straně samotných uchazečů o 
práci, v kvalitě jejich pracovních kompetencí. Zaměstnavatelé nenalézají dostatek kvalifikovaných pracovníků 
pro různé obory, zejména technického charakteru. 
 
Vyšší míra nezaměstnanosti v regionu souvisí nejen s nabídkou pracovních příležitostí, ale i s dalšími faktory, 
jakými jsou např. stárnutí populace nebo nedostatečně efektivní systém poskytování služeb zaměstnanosti a 
jeho provázanost s ostatními místními subjekty a iniciativami. 
 
Nejvíce jsou ohroženi rizikem nezaměstnanosti lidé ve věku 55 +, lidé s nízkou kvalifikací, lidé se zdravotním 
znevýhodněním, ženy po mateřské dovolené a v poslední době i specifická skupina mladých lidí, kteří 
nepokračují ve studiu na středních školách, jsou po ukončení povinné školní docházky v evidenci Úřadu práce. 
Nezaměstnanost, především dlouhodobá, často vyúsťuje v ohrožení chudobou a sociálním vyloučením. Lidé 
dlouhodobě nezaměstnaní se ocitají před celým komplexem problémů, které bez cizí pomoci nemají šanci sami 
řešit. Rychle se měnící trh práce a nové technologie vyvíjejí tlak na adaptabilitu zaměstnanců, na jejich 
schopnost a ochotu se dále vzdělávat i na zaměření výuky ve školách na rozvoj dovedností žáků a studentů 
celoživotně se vzdělávat.  Adaptabilita a další vzdělávání pracovníků hraje a bude hrát důležitou roli pro 
udržitelnou zaměstnanost v regionu.  
 
Státní politika zaměstnanosti směřuje k podpoře tzv. aktivní politiky zaměstnanosti, což představuje soubor 
nástrojů a opatření na podporu zřizování nových pracovních míst a zaměstnávání uchazečů o zaměstnání: 
rekvalifikace, investiční pobídky, veřejně prospěšné práce, společensky účelná pracovní místa, příspěvek na 
zapracování, příspěvek při přechodu na nový podnikatelský program. Součástí aktivní politiky zaměstnanosti je 
i poradenství.  
 
 

Problémové okruhy 
 
Nezaměstnanost 
 
V regionu MAS Sedlčansko je podíl nezaměstnaných osob 8,7 %, což je více nežli republikový průměr.  
 
Pro lidi ve věku 55+ je omezujícím faktorem především snížená schopnost adaptovat se na rychle se měnící 
charakter práce a nových technologií.  Starší lidé bývají navíc ohroženi kumulací více problémů najednou 
(zdravotní problémy, snížená pracovní výkonnost, nižší vzdělání, snížená schopnost dopravy za zaměstnáním 
atd.). 



Pro lidi se zdravotním handicapem je problémem omezená nabídka pracovních příležitostí vzhledem k jejich 
fyzickému nebo duševnímu znevýhodnění. 
Pro lidi s nízkou kvalifikací představuje problém menší schopnost orientovat se v nabídce práce, dále se 
vzdělávat a adaptovat na rychle se měnící trh. 
Ženy po mateřské dovolené a osoby pečující o jiné závislé osoby nalézají na trhu jen velmi omezené pracovní 
příležitosti na částečný úvazek, který by jim umožnil sladit povinnosti pečovatelské s požadavky profesními. 
V regionu MAS na rozdíl od situace v ČR je dostatečná kapacita pro umístění děti do předškolních zařízení. Je 
zde i příležitost umístění dětí do mateřské školky s alternativním programem (MŠ Landie), chybí ale lesní školky 
nebo podobná zařízení s lesním programem. Možnosti celodenní předškolní péče o děti do 3 let nejsou, 
částečně nabídku pokrývá rodinné centrum Petrklíč, kde mají rodiče možnost umístit tyto děti na omezenou 
dobu. Chybí nabídka možností dalšího vzdělávání žen za účelem zvýšení jejich zaměstnatelnosti po výpadcích 
v kariéře z důvodu péče o děti či jiné závislé členy rodiny, flexibilní formy práce jako jedné z forem podpory 
slaďování pracovního, soukromého a rodinného života.  
Specifickou skupinou jsou mladiství, kteří po ukončení školní docházky nepokračují ve studiu a nemají pracovní 
uplatnění. Tato skupina je navíc ohroženější tím, že ještě nemá vytvořeny pracovní návyky. Problémy mladých 
lidí při vstupu na trh jsou umocněny i nedostatkem praktických zkušeností. Ukazuje se, že školy nevybavují 
žáky a studenty dostatečnými pracovními kompetencemi, které jsou pro uplatnění na trhu práce nezbytné. Na 
trhu práce tak vzniká paradoxní situace, kdy zaměstnavatelé i přes vysoký přetlak na nabídkové straně práce 
nejsou schopni dlouhodobě obsadit kvalifikované pracovní pozice, zejména v technických oborech. Klíčovým 
nástrojem řešení nezaměstnanosti a neaktivity mladých do 25 let je program „Záruky pro mládež“, kterým 
vláda ČR garantuje, že každý mladý člověk do 25 let dostane kvalitní nabídku zaměstnání, dalšího vzdělávání, 
odborné přípravy nebo stáže, a to do čtyř měsíců poté, co se stal nezaměstnaným, ukončil formální vzdělávání 
nebo odešel ze systému formálního vzdělávání. Jedná se o aktivity zaměřené na zprostředkování zaměstnání, 
na vytváření trvalých i přechodných pracovních míst pro mladé, na propojení rekvalifikací s profesními 
kvalifikacemi a tím i na zvýšení uplatnitelnosti na trhu práce. Podpora státu je směřována na aktivity 
usnadňující přechod od počátečního vzdělávání na trh práce, jako jsou odborné praxe a stáže ve firmách.  
 
V území MAS má dobré zkušenosti s poskytováním služeb rodičům (ženám) pečujícím o malé děti rodinné 
centrum Petrklíč.  
Dobrou prorodinnou politiku praktikuje obec Kamýk nad Vltavou, která dostala za práci s rodiči státní ocenění 
Obec nakloněná rodině. 
Řada obcí regionu využívá nástroj aktivní politiky zaměstnanosti pro své nezaměstnané občany – veřejně 
prospěšné práce. 
Podle vyjádření starostů obcí v regionu je značným problémem skupina lidí, kteří se pracovnímu uplatnění 
vyhýbají, nemají pracovní návyky ani zájem o zvyšování kvalifikace a tím zvýšení šance nalézt práci. Příčiny 
tohoto stavu nejsou dostatečně vyjasněny a problém s touto skupinou osob se zdá být neřešitelný. 

 
 
Příčiny 

 neefektivní uplatňování aktivní politiky zaměstnanosti 

 častá diskriminace skupin ohrožených nezaměstnaností zaměstnavateli 

 nízká úroveň vzdělávání v oblasti pracovních kompetencí 

 malá nabídky flexibilních forem práce pro ženy pečující o děti nebo další závislé osoby, starší osoby 
a lidi s různými formami zdravotního  znevýhodnění 

 možnosti dalšího vzdělávání pro ženy – finančně a časově dostupné 

 nižší kvalita uplatňování principu rovných příležitostí ve vzdělávání a tím i riziko školního 
neúspěchu jako faktoru ovlivňujícího neochotu pokračovat ve vzdělávání a dosáhnout vyšší úrovně 
 
 

Nízká úroveň vzdělanosti a adaptability pracovníků na rychle se měnící požadavky trhu práce 
 
Rychlé technologické změny na trhu práce, měnící se struktura ekonomiky, digitální technologie a další, to vše 
má za následek, že počáteční vzdělávání již není schopno poskytnout svým absolventům průpravu na celé 
období profesní kariéry. Podpora a rozvoj dalšího profesního vzdělávání a zvýšení schopnosti adaptovat se na 
změny je jednou ze základních podmínek zvýšení zaměstnanosti. Současný vzdělávací systém nedokáže zatím 



dostatečně kvalitně vybavovat absolventy škol schopností celoživotně se učit a jen v omezené míře 
praktikuje inkluzivní vzdělávání pro skupiny dětí z méně podnětného socioekonomického prostředí, kde je 
riziko ohrožení neuspět na trhu práce větší. 

 
Kromě školních institucí má vliv na další vzdělávání i postoj zaměstnavatelů. Důraz na poskytování dalšího 
vzdělávání zaměstnancům je patrný spíše v kategorii velkých a středních podniků, u malých podniků jsou 
bariérami rozvoje vzdělávání nedůvěra k potřebnosti vzdělávání, finanční náročnost a nutnost uvolnit 
zaměstnance pro účast na školení. 
 
Negativnímu stavu přispívá i nesoulad mezi kvalifikační poptávkou zaměstnavatelů na jedné straně a 
kvalifikační úrovní pracovní síly na straně druhé, zejména u absolventů základních a středních odborných škol. 

 
Na území MAS je dobrý předpoklad pro zkvalitnění vzdělávání v oblasti pracovních kompetencí, podpory 
celoživotního vzdělávání a inkluze prostřednictvím dobré efektivní spolupráce škol. MAS se s velkou 
pravděpodobností stane modelovým územím pro realizaci koncepčních vzdělávacích programů MAP. 
Dalšímu vzdělávání se v uplynulém období věnovaly neziskové subjekty o. p. s. Petrklíč a z. ú. Místo pro život. 
Jejich zkušenosti by měly vyústit v realizaci jednotného programu na podporu vzdělávání a sociálního 
začleňování ohrožených skupin obyvatel prostřednictvím regionální sítě škol a komunitních center v obcích 
regionu.   
 
Příčiny 

 Počáteční vzdělávání v nových podmínkách trhu práce už nemůže poskytnout vzdělání na celé 
období profesní kariéry (35 a více let) 

 Nízká úroveň pracovních kompetencí absolventů škol, zejména škol technických oborů 

 Nedostatečné dovednosti celoživotně se učit, nedostatečná podpora k celoživotnímu učení dětí a 
žáků s různými formami znevýhodnění  

 Podceňování významu dalšího vzdělávání ve vazbě na produktivitu práce 

 Malá rozmanitost a nabídka programů dalšího vzdělávání 

 Nedostatečné zdroje (zejména malých a středních) podniků na průběžné vzdělávání svých 
zaměstnanců a podporu moderních systémů řízení lidských zdrojů  

 Všeobecně malý zájem populace vzdělávat se v průběhu života 

 
 
 
Kvalita a provázanost služeb zaměstnanosti  
 
Legislativní a finanční oblast politiky zaměstnanosti mají v kompetenci úřady práce. Pro území MAS jsou to ÚP 
Sedlčany a ÚP Příbram. Obsahem činnosti úřadů je především poradenství, informace o trhu práce, 
zprostředkování zaměstnání a aplikace nástrojů aktivní politiky zaměstnanosti. Nový celostátní systém 
fungování ÚP ale ještě stále není ustálený a čelí mnoha problémům v oblasti kapacit úřadů i kvality 
poskytovaných služeb. Trend těchto pracovišť směřuje k vyšší individualizaci služeb. Tomu v současné době 
brání zejména vysoký počet uchazečů o zaměstnání na jednoho poradce, který činí v průměru 400-600 osob, 
přičemž za optimální je považováno 300 uchazečů. 
 
Efektivní cestou řešení problémů s nezaměstnaností je tzv. Aktivní politika zaměstnanosti (AZP), která 
představuje soubor nástrojů a opatření jako např. rekvalifikace, investiční pobídky, veřejně prospěšné práce, 
společensky účelná pracovní místa, příspěvek na zapracování, příspěvek při přechodu na nový podnikatelský 
program a poradenství.  
Tento nástroj je ale zatím jak v rámci ČR, tak na území MAS využíván jen sporadicky.  
 
Příčiny 

 nekomplexní přístup k řešení problematiky, není vytvořen koncepční nebo strategický záměr 
řešení celé problematiky podpory zaměstnanosti v regionu  

 málo účinná aktivní politika zaměstnanosti, nízký zájem ze strany uchazečů 

 nižší úroveň informovanosti a koordinace politiky zaměstnanosti s aktéry na trhu práce 



 nedostatečné vyhodnocování efektivity jednotlivých nástrojů 
 

 
 

Rozvoj podnikání, konkurence schopnost malých a středních podniků (MSP), inovativnost a výzkum 
 
Podnikatelský sektor obecně v ČR je oproti vyspělejším zemím Evropy méně konkurenceschopný. Důvodem je 
především nižší kvalifikace a odbornost pracovní síly, menší schopnost podniků (zejména malých a středních) 
modernizovat výrobu, zavádět inovace, aplikovat výsledky vědy a výzkumu, a to jak charakteru technického, 
tak netechnického – strategické řízení, moderní tržní mechanizmy, kvalitní práce se zákazníky a další. 
 
Pozitivním trendem je nárůst služeb na domácím trhu, čímž klesá do jisté míry závislost na zahraničních trzích. 
Roste význam regionálních tržních systémů a tím pádem i možnosti vzniku nových podnikatelských aktivit. 
 
Konkurenceschopnost podniků – charakter sektoru  
 
Nedostatečná kapitálová vybavenost zejména malých a drobných podnikatelů a samostatně podnikajících 
fyzických osob 
Marketink a management¨ 
Větší orientace podniků na rozvoj technologií, méně na rozvoj managementu (netechnických oblastí: 
marketink, obchod)  
Pracovní síla 
Nedostatečná připravenost absolventů škol: nedostatečné aktuální znalosti a dovednosti pro výrobní obory; 
nízké pracovní kompetence nekvalifikovaných uchazečů o zaměstnání; nepružnost vzdělávacího systému při 
tvorbě vzdělávacích obsahů vůči rychlým změnám v oblasti trhu a podnikání, technologický vývoj, nízká úroveň 
dovedností v oblasti managementu, marketingu, malý zájem studentů (chlapců) o technické obory; malá 
ochota celoživotně se vzdělávat, zejména u mladých lidí s nižší kvalifikací; nízká úroveň dovedností 
k celoživotnímu vzdělávání  
Nepružnost vzdělávacího systému 
Neúměrné administrativní zatížení podniků 
Spolupráce 
Nízká míra spolupráce mezi podniky, malá spolupráce podniků s obcemi, neziskovým sektorem a veřejností 
Podnikatelská infrastruktura 
Často zastaralá, nevyhovující novým trendům, s tím spojené vyšší režijní náklady 
Inovace a výzkum 
Nízká motivace podniků inovovat výrobu a management; některé podniky jsou svými odběrateli z vyšších 
pozic omezeny jak ve svých možnostech strategického plánování rozvoje, tak v možnostech realizovat vlastní 
inovace); nízké výdaje podniků do inovací; malá míra spolupráce s výzkumným sektorem – spoléhání se 
prioritně na vlastní kompetence, nedůvěra v přínosy ze spolupráce; migrace kvalifikovaných lidských zdrojů 
s potencionálem k inovacím mimo region. 
 
Zkušenosti z regionu – doplnit 
 
Nové pracovní příležitosti a podnikání  
Začínající podniky 
 
Problémem jsou nedostatečné finanční podmínky pro začínající podniky (počáteční fáze podnikání), nákladný 
je i proces uvedení nového produktu. 
Začínající podniky se většinou příliš orientují na technologii a opomíjejí obchodní stránku podnikání, často 
nemají kvalitně zpracovaný business plán.  
Obecně je mezi českými podnikateli malá ochota jít do rizika. 
Situace komplikují špatně fungující a zastaralé tržní mechanizmy. 
 
 
Zkušenosti z regionu - doplnit 
 



 
Regionální podnikání, regionální produkty 
 
Z pohledu klíčových aktérů (iniciátorů regionální produkce v rámci turistické destinace Toulava) se trh 
s regionálními produkty za poslední dva roky posunul kupředu, především díky zaregistrování regionální 
značky – TOULAVA regionální produkt. Před dvěma lety každý podnikatel, farmář nebo poskytovatel služeb 
svůj produkt nabízel a prodával sám, „pouze“ pod svým označením a ve své vlastní režii. V současné době mají 
podnikatelé, farmáři a poskytovatelé služeb, kteří získali v roce 2014 a 2015 certifikát, možnost nabízet 
zdarma své produkty v regionálních vitrínách, které jsou umístěny na třech místech Toulavy. Každým rokem je 
vydáván aktualizovaný propagační materiál certifikovaných produktů a distribuován do informačních center, 
penzionů a hotelů destinace. Kromě regionální značky byly uvedeny v chod ještě dvě další propagační aktivity, 
karta Toulavka a balíček produktů.  

 

 
Obecně sílí povědomí o značkových produktech a jejich význam, veřejnost se čím dál tím více zajímá o kvalitu 
potravin a případně i o jejich původ. Regionální značka není dávána „na počkání a zadarmo“, její získání je 
vázáno jak finančně, tak splněním určitých podmínek, které jsou i po získání certifikace předmětem 
průběžných kontrol. 
Podniků nabízejících regionální produkty s certifikovanou značkou je na území Toulavy 27, z toho na území 
MAS Sedlčansko 6: 
Medové pečivo – Pavel Hejhal, Počepice; Čerstvé těstoviny – Jan Jiráček, Sedlčany; Řezbářské práce – Václav 
Křížek, Křepenice; Restaurace Židovna – Vysoký Chlumec, Kunclův mlýn. Uvedené podniky získaly certifikaci 
v roce 2014, v roce 2015 k nim další nepřibyly. 
 

       
 
Sdružení obcí Sedlčanska pořádá od roku 2013 čtyřikrát do roka farmářské trhy. Organizátoři se snaží získat 
k účasti na trzích především místní podnikatele a prodejce místních produktů, ale těch bohužel zatím není 
tolik, aby pokryly šíři nabídky, a tak jsou zváni i prodejci ze vzdálenějších regionů. Místní prodejci mají velice 
výhodné podmínky pro prodej – 100 Kč za stánek jakékoli velikosti. 
Na podporu zájmu nakupujících je vždy připraven pro účastníky trhů bohatý doprovodný program. Počet 
nakupujících je zhruba konstantní. 
Regionální trhy menšího rozsahu získávají ohlas a návštěvnost i v dalších částech území – v Kamýku nad 
Vltavou a v sousedícím regionu v Sedlci-Prčicích.  

 
 

       



 
V roce 2014 byl v Sedlčanech otevřen i první Farmářský obchod, který nabízí regionální značkové i neznačkové 
produkty, dobré produkty sousedících regionů a produkty zdravé výživy. Ochod má progresivní obrat, 
v důsledku čehož byl přemístěn do nových větších prostor. Pozitivním faktorem je stoupající zájem o nabízený 
sortiment především u mladší populace.  
 
Pro podporu regionálního podnikání by z pohledu klíčových aktérů byla třeba větší míra spolupráce různých 
subjektů, iniciování setkání zástupců Toulavy, podnikatelského sektoru, zástupců dalších institucí a efektivní 
propagace regionálních produktů mezi širokou místní veřejností. 
 
 

Cestovní ruch  
 
Na základě zkušeností vnitrostátních i venkovských regionů EU, které řeší podobné problémy jako region MAS 
Sedlčansko, se ukazuje, že rekreace a cestovní ruch může sehrát důležitou roli v udržitelnosti a podoře 
fungování regionu včetně ekonomického pilíře – podnikání a zaměstnanosti. Pro rozvoj rekreace v území je 
velmi významným krokem vznik turistické destinace Toulava. Byť zatím nemá jasnou vizi, jak se vymezit oproti 
jiným zavedeným turistickým oblastem, aktivity skupiny dobrovolníků ji „drží nad vodou“ a dávají šanci, že si 
najde svou jedinečnou tvář i originální návštěvnickou nabídku. Oproti jiným destinacím nemá Toulava 
významné historické, kulturní a přírodní dominanty, má ale obdivuhodně harmonické propojení prvků méně 
významných. Dalo by se říci, že ztělesňuje prototyp české krajiny a s trochou nadsázky i české povahy v tom 
lepším slova smyslu – je umírněná, malebná, klidná, vroucí… 

 
 

 
 
 
Pro porozumění problematice rekreace a cestovního ruchu je třeba vycházet ze stávajících analýz, především 
ze Strategického plánu rozvoje cestovního ruchu – Toulava, z aktualizovaných šetření a průzkumů a 
z celonárodních trendů rozvoje rekreace. 
 
Problematiku CR je možno nahlédnout z několika úhlů pohledů, rozdělit ji podle několika kritérií: 
 
A) Kritérium času, který návštěvníci v území stráví, a přidružených aktivit, které jsou jim v rámci pobytu 
nabídnuty  



B) Kritérium typologie návštěvníků, jejich potřeb, finančních možností, lokalizace míst odkud přijíždějí… 
C) Kritérium nabídky sezónních rekreačních aktivit   
D) Kritérium primárního zaměření aktivit a) aktivity, které mají primární účel rekreační b) aktivity, které mají 
synergický efekt, jsou primárně určeny pro místní obyvatele a zároveň zvyšují rekreační potenciál území  
E) Kritérium aktivit s potenciálem formovat charakter, tvář území 
 
 
ad A) Čas, který návštěvníci v území stráví, a přidružené aktivity, které jsou jim v rámci pobytu nabídnuty 
 
Tento oddíl je možno pro lepší uchopení problematiky rozdělit ještě na dvě podskupiny 
1) pobytová a rekreační nabídka v území pro návštěvníky, kteří zůstanou na jednu nebo více nocí 
2) rekreační nabídka pro návštěvníky, kteří územím projíždějí a mohli by se za určitým účelem zastavit, pro 
návštěvníky, kteří cíleně do území zajedou na jednodenní výlet 
 
ad1)  
ubytovací kapacity špičkové kvality, hotely 
V území chybí nabídka ubytovacích kapacit (hotely) špičkové kvality, pro náročné návštěvníky tu není ani 
atraktivní nabídka rekreačního vyžití 
soukromé ubytovávání, penziony 
Území má dostatečnou nabídku ubytovacích zařízení v soukromých penzionech - chybí však analýza 
obsazenosti, analýza nabídky dalších aktivit, které penziony návštěvníkům poskytují, analýza zájmu a potřeb 
návštěvníků těchto regionů, trend návštěvnosti… 
ubytovací možnosti nižší cenové hladiny 
Levné rekreační ubytování a pobytové možnosti pro dlouhodobou rekreaci (letní byty) nejsou zmapovány, 
nejsou známy trendy a příklady z jiných regionů 
kempy 
doplnit 
 
ad 2)  
zařízení poskytující stravování 
doplnit 
 
stávající a nové rekreační autobusové linky pro jednodenní návštěvníky z Prahy 
lodní rekreační doprava po Vltavě 
Tato nová forma rekreace je iniciována a finančně zaštítěna investorem Ředitelství vodních cest. O vybudování 
přístavišť projevily zájem obce: Milešov, Solenice, Kamýk nad Vltavou a Svatý Jan. Očekávaný přínos po obce 
by byl v oblasti podpory místních obchodů a podniků poskytujících stravování. 
 
ad B) Typologie návštěvníků 
 
Území má menší potenciál „přilákat“ zahraniční návštěvníky. Pro vícedenní pobyty je možno získávat 
návštěvníky z Prahy i celé ČR, pro jednodenní pobyty především návštěvníky z nedalekých velkých měst: Praha, 
Tábor, Příbram, Benešov. 
Není vypracovaná analýza potřeb z hlediska věku a další podrobnější analýzy. 
 
ad C) Sezónní nabídka aktivit   
 
letní rekreace 
Nabídka příležitostí pro koupání: Vltava, zatopené lomy, případně nové možnosti vybudování přírodních a 
umělých koupališť 

 



    
 
 
jarní a podzimní rekreace 
Využití sítě cest, jednorázových a sezónních atraktivních aktivit, jarní a podzimní rekreace pro starší 
návštěvníky 
zimní rekreace 
Využití blízkosti skiareálu Monínec s provozem i v době nepříznivého zimního počasí (umělý sníh), eventuálně 
využití možností ubytování v penzionech na východní hranici regionu MAS Sedlčansko poblíž zimního střediska  
 
ad D) primárně zaměřené aktivity 
 
aktivity určené primárně pro rekreaci 
 
Budování a úpravy ubytovacích zařízení penzionů, chat a kempů, přístavišť 
Půjčovny kol, elektrokol, lodí, lyžařské výstroje 
Budování infrastruktury informačního charakteru: INFO centra 
Drobná informační infrastruktura: informační tabule… 
Propagační a informační materiály: letáky, publikace, turistické karty, webové stránky… 

 
 

    
 
 
aktivity primárně určené pro místní obyvatele se synergickým efektem pro rekreaci 
 
Zajištění průchodnosti krajiny, úprava a zpřístupnění cest pro turistiku (pěší, agro, cyklo) a pro zemědělské 
hospodáře  
Rekultivace historických a kulturních památek v obcích a volné krajině 
Zvýšení obytné funkce krajiny: lavičky a odpočívadla, pobytové plácky pro děti, přírodní dětská hřiště   
Budování přírodě blízkých i umělých vodních nádrží pro rekreační účely 
Zooparky – malé obecní zoozahrady s domácími zvířaty (primárně ovcemi) 
Atraktivní jednorázové aktivity pro výlety rodin s malými dětmi – místní obyvatele i návštěvníky: Selská pouť na 
ekofarmě Kunclův mlýn, Den dětí na zřícenině hradu Hunec (Kamýk nad Vltavou)… 
Atraktivní aktivity sezónního nebo celoročního charakteru (primárně pro výlety rodin s malými dětmi – místní 



obyvatele i návštěvníky: Expozice Ochrany fauny Hrachov, Minigolf Počepice, rozhledna Kuníček, rozhledna 
Drahoušek;  
Nabídka regionálních produktů a jejich dobrá propagace místním občanům i návštěvníkům regionu 
Kvalitní služby a infrastruktura stravovacích zařízení a diverzita nabídky stravování regionálního charakteru 
Udržení hodnoty stavu přírody a krajiny, zachování biodiverzity 
Publikace menšího rozsahu přibližující území z hlediska historie, kultury, přírody a krajiny a života obyvatel – 
obrazové a textové publikace na bázi příběhů a čtivých populárně naučných textů. 
Atraktivní interaktivní webové stránky 
Internetová regionální nebo nadregionální síť pokrytí území vysokorychlostním internetem 
 
 
ad E) návrhy aktivit s potenciálem formovat charakter a tvář území 
 
Cestní síť včetně úpravy starých cest lemovaných kamennými zídkami 
 
Osobitá (originální) hodnotná drobná infrastruktura podél cestní sítě, využití návrhů architektů a místních 
umělců a řemeslníků; částečný jednotný charakter (využití jednotícího prvku, např. kamene) 
 

 

       
 
Hustá a rozmanitá síť malých vodních nádrží, chovné rybníky, nádrže s ekologickou funkcí, vodní nádrže 
s rekreační funkcí - přírodní koupaliště, obecní koupaliště, vodní nádrže na zpomalení odtoku dešťové vody 
z obecních kanalizací na dešťovou vodu, soukromé malé vodní nádrže na zadržování dešťové vody s případným 
potenciálem koupání 
 
Malé obecní „zooparky“, esteticky a funkčně řešené ohradníky s drobnou infrastrukturou na obecních 
lokalitách (hranicích zastavěného území a volné krajiny) pro několikahlavé stádo oveček nebo jiných domácích 
zvířat. 
 
Podpora chovu ovcí na hospodářsky využívaných plochách nebo soukromých plochách (velkých zahradách, 
rekreačně udržovaných lokalitách s nízko sekaným trávníkem). Využití plemen s malými nároky na péči, např. 
kamerunské ovce. 

 

       
 
 
Zachovalý venkovský charakter obcí v tom nejlepším slova smyslu. Úpravy veřejných prostor venkovských sídel 
a center obcí v souladu s jejich historickým urbanizmem při zachování funkční hodnoty veřejných ploch. 
Úzká spolupráce obcí s Fakultou architektury ČVUT, nově vzniklým oborem VENKOVSKÝ URBANISMUS. 
 



 
Projekty meziobecní spolupráce ORP Sedlčany a ORP Příbram v oblasti: Zaměstnanost, Cestovní ruch 

 

bude doplněno 

 

 
 

Hlavní problémy oblasti Zaměstnanost a podnikání – souhrn 
 
 

zaměstnanost 
 
 Kvalita poskytovaných služeb ÚP: nekomplexní přístup k řešení problematiky, není vytvořen koncepční 

nebo strategický záměr řešení celé problematiky podpory zaměstnanosti v regionu; málo účinná aktivní 
politika zaměstnanosti, nízký zájem ze strany uchazečů; nižší úroveň informovanosti a koordinace politiky 
zaměstnanosti s aktéry na trhu práce; nedostatečné vyhodnocování efektivity jednotlivých nástrojů 
 

 Vyšší míra nezaměstnanosti v regionu nežli je republikový průměr 
 

 Nedostatečná nabídka pracovních příležitostí zvláště pro lidi s vyšším stupněm dosaženého vzdělání 
 

 Malá nabídka flexibilních forem práce pro ženy pečující o děti nebo další závislé osoby a nabídka práce 
pro lidi s různými formami znevýhodnění 
 

 Nízká úroveň vzdělanosti a adaptability pracovníků na rychle se měnící požadavky trhu práce:  
 

Počáteční vzdělávání v nových podmínkách trhu práce už nemůže poskytnout vzdělání na celé období 
profesní kariéry (35 a více let) 
Nedostatečná úroveň vzdělávání v oblasti pracovních kompetencí, znalostech a dovednostech pro 
technické obory, řemeslné zručnosti, dobré znalosti digitálních technologií, inovátorství, marketingu… 
Malá rozmanitost a nabídka programů dalšího vzdělávání 
Všeobecně malý zájem populace vzdělávat se v průběhu života 
Nedostatečná znalost vzdělávacích programů a jejich aplikací v oblasti prevence školní neúspěšnosti, 
která vyúsťuje v horší adaptabilitu pro trh práce, ohrožení nezaměstnaností 

 

 Nevyužitý potenciál spolupráce subjektů poskytujících služby zaměstnanosti s regionálními aktéry na trhu 
práce: zaměstnavateli (podniky), obcemi, vzdělávacími institucemi, sociálními službami, neziskovými 
organizacemi… 

 

 Malý zájem uchazečů  o technické obory 
 

 Nevyužitý potenciál provázaní vzdělávání s  potřebami regionu, místním trhem práce 
 

 Není zpracován efektivní systém kariérového poradenství v oblasti volby povolání, monitorování 
kvalifikačních potřeb trhu práce v regionu  

 
 

podnikání 
 
 Nižší úroveň konkurenceschopnosti podniků v regionu oproti republikovému průměru: nižší kvalifikace a 

odbornost pracovní síly, menší schopnost podniků modernizovat výrobu a zavádět inovace, a to i 
v oblasti strategického řízení, aplikovat moderní tržní mechanizmy 

 



 Nízká míra spolupráce mezi podniky, malá spolupráce podniků s obcemi, neziskovým sektorem a 
veřejností, malý zájem podnikatelů o spolupráci a síťování  

 

 Malá diverzita nabízených regionálních produktů 
 

 Není zpracována analýza trhu  
 

 Malý zájem podniků certifikovat regionální produkty 
 

 Nedůvěra zejména malých podniků v přínos dalšího vzdělávání vlastních zaměstnanců; nedostatečné 
zdroje (zejména malých a středních) podniků na průběžné vzdělávání jejich zaměstnanců  

 
   cestovní ruch 
 
 Chybí osobité a jedinečné vymezení charakteru turistické destinace oproti jiným zavedeným rekreačním 

oblastem, nevyjasněná vize jak formovat „tvář oblasti“ 
 

 Malá návštěvnost oblasti, nízké povědomí širší veřejnosti ČR o nové destinaci 
 

 Nízká diverzita nabízených moderních a osobitých rekreačních aktivit  (např. půjčoven elektrokol, 
nabídka možností pro letní rekreační koupání, regionální gastronomie... 
 

 Nedostatečné analýzy potřeb návštěvníků 
 

 Nedostatečná provázanost subjektů poskytujících rekreační služby s ostatními subjekty regionu 

 
 
 

Potenciál rozvoje 

 Činnost aktivních lidí v regionu v oblasti podpory cestovního ruchu destinace Toulavy a v regionální 

vzdělávací politice  

 Možnost provázat vzdělávací programy na školách zaměřené na zvýšení pracovních kompetencí a 

kariérní poradenství na školách s širší zaměstnaneckou politikou regionu 

 Důsledně uplatňovaný vzdělávací program Prevence školní neúspěšnosti – šance pro žáky s různými 

formami znevýhodnění rozvíjet svůj osobitý potenciál mimo hlavní proud povinného vzdělávání, připravit 

se na případná povolání nevyžadující vyšší vzdělání 

 Úspěšní podnikatelé a tvůrčí osobnosti ochotní podílet se na činnosti regionálního centra pro inovace  

 Rozvíjející se regionální trh a rostoucí zájem o regionální produkty 

 Využití území regionu pro intenzivnější cestovní ruch k podpoře rekreačních podnikatelských subjektů, 

regionálního trhu a dalších synergických efektů 

 

Návrhy řešení 

 



Aktivní politika zaměstnanosti – podpora lidí ohrožených sociálním vyloučením a sníženou adaptabilitou  na 
trh práce 
  
aktivity  
 

 Rozšířit nabídku služeb centra Petrklíč  
a)realizovat programy a projekty  zaměřené na poradenství s výběrem a vyhledáváním zaměstnání, 
diagnostiku osobnostních a kvalifikačních předpokladů pro volbu povolání   
b) organizovat rekvalifikační kurzy  a kurzy dalšího vzdělávání  zaměřené na ženy (rodiče) po mateřské 
dovolené,  ženy pečující o nezletilé děti, které se vrací do zaměstnání  a občany 50+. 

 

 Využít nové možnosti Komunitních center v obcích, koordinovat nabídku „nízkoprahových  aktivit „ 
zaměřených na podporu zaměstnanosti (mládež, ženy po mateřské dovolené, seniory). 
 

 Podporovat  aktivity k získání pracovních návyků prostřednictvím veřejně prospěšných prací v obcích, 
zprostředkovat výměnu zkušeností mezi obcemi. 

 Zakomponovat programy na podporu zaměstnanosti do regionálního modelu vzdělávání MAP, viz 
oblast Vzdělávání 

 Podporovat  vytváření nových pracovních míst pro skupinu lidí ohrožených sníženou schopností 
uplatnit se na trhu práce  –  sociální podnikání, viz Sociální oblast.  

 Řešit politiku zaměstnanosti osob se sníženou adaptabilitou na trh práce v rámci komplexního plánu 
sociálních služeb, viz Sociální oblast.   

 
 

Podpora podnikání a nových pracovních příležitostí 

 

 Prostřednictvím investiční podpory z operačních programů ESF  podpořit vznik  nových pracovních 
míst.  

 Ve spolupráci s ÚP a centrem Petrklíč  zkvalitnit  tvorbu analýz nabídek a poptávek na trhu práce a 

zprostředkování informací o místním trhu uchazečům o zaměstnání  a poskytovatelům. 

  Realizovat opatření ze strategie MOS Sdružení obcí Sedlčanska na podporu  začínajícím podnikatelům.  

 Vytvořit Centrum pro inovace a jeho prostřednictvím hledat inovativní způsoby řešení specifických 

problémů regionu v oblasti zaměstnanosti a podnikání: podpora polytechnické výchově a  zájmu o 

technické a řemeslné profese,  návrhy na inovativní podnikatelské záměry... 

Provázat činnosti centra s podniky a školami, organizovat soutěže pro děti se zaměřením na badatelství 

a inovaci. 

 

Cestovní ruch 

 

Analýzy 

 Ve spolupráci s turistickou destinací Toulava zpracovávat analýzy CR: analýza obsazenosti ubytovacích 

zařízení:  penzionů a chat; analýza možností levné rekreace (levné ubytovny, využití škol o letních 

prázdninách, letní byty v soukromí…), zkušenosti z jiných regionů, případně sousedních zemí, trendy; 

analýza obsazenosti a trendů rozvoje kempů, tábořišť, přístavišť; analýza nabídky regionální gastronomie; 

analýza možností rekreačního vyžití a analýza zájmu o nabízené akce: 

aktivity nabízené celoročně (cesty regionem – případné půjčovny kol, lyží, muzejní expozice, stálá expozice 



Ochrany fauny Hrachov, celoroční  hipoturistika... 

aktivity sezónního charakteru: prohlídky hradů, golfová hřiště... 

jednorázové (jednodenní) aktivity: regionální trhy, poutě, dětské dny...  

Cestní síť 

 Vybudovat cestní síť regionem   –upravovat lesní a polní cesty  pro rekreaci, aktivní odpočinek místních 

obyvatel a hospodářské funkce zemědělských a lesních podnikatelů:  

podpora investičního záměru na pořízení strojového parku pro úpravy cest 

využití zbytkového kamene v místních lomech jako materiálu pro mlatový povrch 

citlivá úprava historických úvozových cest 

iniciace široké spolupráce podnikatelských, veřejných a neziskových subjektů, školských zařízení i 

veřejnosti na úpravě cest, resp. integrovaném programu Cesty Sedlčanskem s bohatým doprovodným 

vzdělávacím a osvětovým programem.   

 Vyhotovit informační materiály o cestách v regionu pro školy, místní veřejnost, návštěvníky. 

 Umístit  drobnou infrastrukturu podél cest: odpočívadla, ukazatelé, informační objekty s  jednotícím 

prvkem (kámen, dřevo) a jednotícím designem, který bude odrážet základní charakteristické rysy lokální 

architektury. 

 Rekultivovat drobné památky podél cest. 

 Zakomponovat program Cesty Sedlčanskem do územní krajinné studie. 

 

Podpora dalších aktivit zvyšujících rekreační potenciál území (využití ubytovacích zařízení a cestní sítě) 

 Zvýšit  rekreační potenciál zařízení poskytujících stravování: design vnitřního zařízení, nabídka regionální 

gastronomie, podpora výrobců gastronomických produktů pro tato zařízení (pečivo…). 

 Zvýšit  nabídku možností  letního koupání: oficiální koupaliště, přírodní koupaliště, malé rekreační letní 

bazény při ubytovacích zařízeních. 

 Zřídit půjčovny elektrokol. 

 Realizovat integrovaný program „Ovečky“, vybudovat v obcích  malé  „zooparky“ . 

 Zvýšit  nabídku nových rekreačních celoročních, sezónních a jednorázových aktivit.  

 

Ověření rekreačního potenciálu „levná rekreace“   

 Ověření možností využití stávajících budov v obcích pro levnou rekreaci: venkovské  školy, budovy TJ ...  

 Iniciovat úpravy neobydlených objektů a objektů brownfield na objekty levné rekreace. Spolupracovat na 

rekultivačních programech s Fakultou architektury ČVUT a středními odbornými školami v území se 

zaměřením na stavebnictví, truhlářství, zahradnictví. 

 Ověřit dalších možnosti levné rekreace v území. 

 

 



Propagace a spolupráce   

 Vyhotovovat  tradiční a inovativního propagační materiály pro turistiku a CR v území a širším území 

destinace Toulavy. 

 Zkvalitnit spolupráci MAS Sedlčansko,  ORP Sedlčany a Toulava, o.p.s. na zajištění podmínek pro CR. 

Vymezit kompetence těchto tří subjektů v zajišťování CR v území. 

 
 
 


