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Úvodní slovo starostů 

Vážené dámy, vážení pánové,  

města Aš a Selb se potýkají s podobnými problémy.  Dříve významná 

průmyslová centra trpí snižováním a někdy i zánikem tradičních oborů, 

které v minulosti přinášely prosperitu. Obě města jsou na hranicích - 

tedy příliš daleko od Prahy či Mnichova, což vede k přehlížení 

oprávněných potřeb obyvatel ze strany státní správy. Obě města 

přemýšlejí, jak podpořit svůj strategický plán rozvoje tak, aby se jim 

opět vrátil význam, o který postupně přicházejí. Obě města váží velmi přátelské vztahy jak na 

úrovni politické, tak zejména na úrovni občanské a proto bylo pouze otázkou času, abychom 

si společně uvědomili, že jedinou správnou cestou, je cesta společného rozvoje, prohlubování 

přátelství a spolupráce. 

Je toho mnoho, co můžeme jeden druhému nabídnout. V době, kdy se díky společnému členství 

v Evropské unii sbližují právní systémy obou zemí, blíží se společná měna a padají nejrůznější 

byrokratické překážky je načase přemýšlet o daleko užší spolupráci v nejrůznějších oblastech 

jako například školství, zdravotnictví ale i podpora zaměstnanosti. Bylo by proto chybou 

připravovat rozvojovou strategii izolovaně. Promeškali bychom tak zbytečně další řadu let 

místo toho, abychom využili své šance a položili společný základ rozvoje měst, které leží 

v samém středu Evropy . 

Dalibor Blažek 

Starosta města Aš 

  

Vážené dámy, vážení pánové,  

po dlouhých letech izolace Východu a Západu a po následujícím období 

opatrného sbližování je mi velkou ctí, že se město Selb může společně 

s městem Aš podílet na vytvoření společného, přeshraničního a 

dlouhodobého Strategického plánu.  

Bylo nezbytné učinit mnoho pracovních kroků a vývoj vizí a projektů do 

budoucnosti byl často náročný, ale výsledek, který Vám touto prací 

prezentujeme, stojí zcela jistě za to. Vyplatí se spolupracovat napříč hranicemi, dále se 

společně rozvíjet a vzájemně podporovat tak, jak to obě města, Aš a Selb, dělala již před 

rokem 1945.   

Obě naše města leží v srdci Evropy a měli bychom dospět až tak daleko, abychom nevnímali 

hranici mezi oběma zeměmi jako překážku, ale jako šanci pro nás pro všechny. Tímto 

projektem vytvoříme základy našeho budoucího počínání, zabezpečíme příští generaci. 

Ulrich Pötzsch 

Starosta města Selb 
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Úvod 
V současné době se zesiluje tlak na řízení měst při plánování budoucího vývoje území. 

Je nutné posílit výkonnost a efektivnost územní veřejné správy a veřejných služeb, zohlednit 

sociální podmínky, zaměřit se na komunikaci s veřejností, zkvalitnit komunikaci mezi 

jednotlivými odbory městského úřadu, rozvinout komunikaci s úřady obcí ve správním 

obvodu ORP. Cílem Strategického plánu spolupráce v příhraniční oblasti Aš - Selb je na 

základě konstruktivního a aktuálního vyhodnocení stávající situace vytvořit reálné možnosti 

resp. cesty k udržitelnému rozvoji daného území.  

Díky vzájemné poloze měst Aš a Selb, které jsou od sebe vzdáleny 8,9 km, je vhodné se 

zaměřit na rozvoj a zajištění spolupráce mezi těmito městy z důvodu posilování 

hospodářských, společenských a kulturních vztahů, ochrany životního prostředí, rozvoje 

cestovního ruchu a podnikatelského prostředí vedoucí k zlepšení kvality života obyvatel 

těchto měst.  

Dokument „Strategický plán spolupráce v příhraniční oblasti Aš – Selb,“ jako zásadní 

strategický rozvojový dokument, bude sloužit k nastavení společné strategie měst dle jejich 

potřeb, priorit a možností financování. Bude sloužit jako podklad pro rozhodování veřejné 

správy měst o realizaci aktivit vedoucích k udržitelnému rozvoji s využitím vnitřního 

potenciálu území a zejména k zajištění aktivit vedoucích ke spolupráci v příhraniční oblasti. 

Při tvorbě strategického plánu jsou respektovány stávající strategické dokumenty měst, 

regionů, krajů, územně plánovací dokumentace a územně analytické podklady. 

Obrázek 1: Strategické plánování 

 

Zdroj: PROCES, 2014. 

Při tvorbě Strategického plánu je využito principů prostorového plánování. Jedná se 

o propojení strategického plánování rozvoje, komunitního plánování sociálních služeb, 

územního plánování s využitím geografického informačního systému a dalších rozvojových 

dokumentů. Prostorové plánování mapuje změny v prostředí, ve sledované oblasti hledá 

možné způsoby jak podpořit rozvoj a zároveň zmírnit negativní dopady. Postup 

pro zpracování strategického plánu je rozdělen do jednotlivých etap a dílčích aktivit 

znázorněných v následujícím schématu.  



8 
 

Obrázek 2: Ukázka postupu zpracování strategického plánu 

 

Zdroj: PROCES, 2014. 

Dokument byl zpracován na základě statistických dat dostupných z ČSÚ, Statistisches 

Bundesamt, MPSV, MF, z územně plánovací dokumentace, dále na základě rozvojových 

dokumentů města, které jsou uvedeny v seznamu zdrojů.  
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1. Analytická část  
Analytickou část Strategického plánu spolupráce v příhraniční oblasti Aš – Selb tvoří 

tzv. profil oblasti. Jedná se o analytický dokument charakterizující situaci oblasti v rozsahu 

nezbytném pro vytvoření výchozí poznatkové základny, z níž bude vycházet strategie dalšího 

rozvoje. Cílem analýzy není vyčerpávající přehled všech aspektů života v oblasti, ale spíše 

jejich cílený výběr, provázání a generalizace. 

Profil shrnuje základní údaje o vývoji a současnosti a faktografii o všech rozhodujících 

sférách života. Charakterizuje obyvatelstvo, bydlení, dopravní a technickou infrastrukturu, 

ekonomiku a trh práce, cestovní ruch, sport a kulturu, sociální sféru, životní prostředí 

a v neposlední řadě správu města. 

1.1. Historie a vývoj měst 

MĚSTO AŠ 
První oficiální písemná zmínka o Aši pochází z 8. srpna 1281, kdy dal římský král Rudolf 

Habsburský tržiště Aš a Selb fojtům z Plavna do zástavy za 600 hřiven stříbra. V průběhu 

13.století se na Ašsku usadil i rod pánů z Neuberga (Podhradí) a po celé 14. století s fojty 

z Plavna nad nadvládou v oblasti bojoval. Dalším protivníkem pro pány z Neuberga bylo 

město Cheb, které si také dělalo na Ašsko nároky. Aby se Neubergové vyhli problémům, 

nechali si roku 1331 udělit Ašsko českým králem Janem Lucemburským jako přímé české 

léno. Tímto bylo Ašsko chráněno od územních nároků svých sousedů a navíc osvobozeno 

od všech dávek a daní. Po vymření Neubergů po meči, přešlo panství roku 1394 dědickým 

právem na rod Zedtwitzů. Ti drželi panství až do roku 1945.  

Po vystoupení Martina Luthera ve Wormsu se Zedtwitzové přiklonili k reformované víře - 

církevní patronát Řádu německých rytířů nad Ašskem zanikl a jeho správy se chopili sami 

Zedtwitzové. Po třicetileté válce zůstalo Ašsko jedinou oblastí české koruny s protestantskou 

vírou. Autonomní vývoj Ašska ukončila roku 1775 Marie Terezie vydáním tzv. 

Temperamentních bodů. Tyto nechávaly v platnosti náboženskou svobodu, jinak ale bylo 

Ašsko začleněno do Čech a celé rakouské říše. 

Přičlenění k monarchii znamenalo pro Ašsko období rozvoje řemeslné a průmyslové výroby, 

zejména výroby textilní. Textilní průmysl v regionu rychle sílil, a koncem 18. století se z Aše 

stalo průmyslové centrum. V roce 1872 získala Aš statut města. V roce 1930 se počet 

obyvatel zvýšil téměř na 23 000. 

Po 2. světové válce byla většina německy hovořícího obyvatelstva vysídlena. Opuštěné domy 

rychle chátraly, staly se neobyvatelnými a musely být zbořeny.  

Textilní éra města Aše skončila v 90. letech 20. století, během nichž došlo k velkým 

ekonomickým a sociálním změnám. Ale díky otevření hraničního přechodu s Německem 

a orientaci oblasti směrem na západ se začala Aš opět rozvíjet.  

MĚSTO SELB 

Selb byl osídlen již ve 12. století kolonisty, kteří přišli z Bavorska. První písemný záznam 

o Selbu pochází z roku 1281. Roku 1357 byl Selb přepsán jako říšské léno na rod Forsterů, 

kteří v roce 1412 obec prodali purkrabímu z Norimberku. Roku 1426 propůjčil markrabě 

Friedrich I. Bayreuthský a Braniborský Selbu městská práva. 

Do 18. století bylo město spojováno především s hornictvím, těžila se zde velmi jemná žula. 

V 18. století se Selb stal řemeslnickým městem. V druhé polovině 19. století se zde začal 

vyrábět porcelán, na jehož výrobě byl založen rozvoj města. Bylo založeno mnoho 
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porcelánek. Otevření železniční trati Hof – Cheb v roce 1864 podpořilo rychlý průmyslový 

rozvoj Selbu. 

Počet porcelánek však klesl během Světové hospodářské krize v roce 1929. Avšak i 

v současné době se zde vyrábí porcelán světoznámých značek. 

Na konci druhé světové války byl Selb obsazen americkými vojsky. Poté, co hranice uzavřelo 

Československo a Sasko, přišel Selb o velké množství zdrojů surovin a také o poměrně velký 

obchodní trh. 

Během územní reformy v roce 1972 byl Selb začleněn do zemského okresu Wunsiedel 

a získal titul Große Kreisstadt (Velké krajské město). V roce 1978 byly k městu přidruženy 

obce Erkersreuth, Heidelheim-Steinselb, Längenau, Lauterbach-Wildenau, Mühlbach, 

Oberweißenbach, Selb-Plößberg, Silberbach, Spielberg, Unterweißenbach a Vielitz. 

1.2. Základní charakteristiky 

MĚSTO AŠ 
Město Aš je nejzápadnějším městem České republiky a také nejvýše položeným městem 

v Karlovarském kraji, ležící v nadmořské výšce 666 m n. m. Je situováno v blízkosti hranice 

se Spolkovou republikou Německo. Nachází se v Ašském výběžku, jenž geograficky náleží 

do pohoří Smrčiny. V Ašském výběžku se rozprostírá Ašská vrchovina, jejímž nejvyšším 

vrcholem je Háj (758 m n. m.).  

Na západní straně města se nachází hraniční přechod Aš-Wildenau (místní část města Selb). 

Co se týče osobní dopravy, je tento hraniční přechod nejfrekventovanějším českým hraničním 

přechodem s Německem. 

Správně je Aš součástí Karlovarského kraje a součástí okresu Cheb. Do správního obvodu 

obce s rozšířenou působností spadá celkem 5 obcí. Město spravuje obce Aš, Krásná, Hranice, 

Podhradí a Hazlov. Katastr o rozloze 5 586 ha tvoří 9 katastrálních území, a to Aš, Dolní 

Paseky, Doubrava u Aše, Horní Paseky, Kopaniny, Mokřiny, Nebesa, Nový Žďár a Vernéřov 

u Aše.  

MĚSTO SELB 
Německé město Selb se nachází ve Spolkové republice Německo, Spolkové zemi Bavorsko, 

v okrese Wunsiedel im Fichtelgebirge. Selb leží na úpatí nejsevernějšího výběžku pohoří 

Fichtelgebirge v nadmořské výšce 562 m n. m. 

Město Selb spadá do kategorie velkých okresních měst. Rozloha katastrálního území města 

Selb činí 62,4 km².  Do správního obvodu města Selb spadá celkem 18 městských částí. 

Město spravuje obce Buchwald, Erkersreuth, Heidelheim, Längenau, Lauterbach, 

Mittelweißenbach, Mühlbach, Oberweißenbach, Plößberg, Schatzbach, Selb-Plößberg, 

Silberbach, Spielberg, Steinselb, Unterweißenbach, Vielitz, Vielitz-Siedlung, Wildenau. 
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Obrázek 1.1: Území města Aš a Selb 

 
Zdroj: Ředitelství silnic a dálnic ČR 

1.3. Demografie měst 

VÝVOJ POČTU OBYVATEL 

Město Aš 
S rozvojem textilního průmyslu v Aši v 18. a 19. století narostl počet obyvatel města v roce 

1930 až na 28 916, čímž dosáhl svého maxima. V následujících dvaceti letech nastal z důvodu 

poválečného odsunu německého obyvatelstva pokles rezidentů o více než polovinu na 12 484 

v roce 1950. Od roku 1991, kdy ve městě žilo 12 298 obyvatel, se jejich počet příliš neměnil. 

V období mezi lety 2000 – 2010 vzrostl počet rezidentů o více než tisíc. Nejvýznamnější 

nárůst nastal v období 2000 – 2001, kdy ve městě přibylo 326 občanů. Od roku 2010 se trend 

obrátil a populace města klesla k hranici 13 tisíc občanů. V období let 2010 - 2011 v Aši 

ubylo 377 obyvatel. Stav obyvatel v roce 2011 byl 13 035. 
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Graf 1.1: Vývoj počtu obyvatel ve městě Aš 1869 – 2011 

 
Zdroj: ČSÚ, Historický lexikon obcí České republiky 1869 - 2005, Bilance obyvatelstva, stav obyvatel vždy 1.1.¨ 

V letech 1991 až 2012 docházelo na území města Aš k výrazným změnám v populačním 

vývoji obyvatelstva. Celkový přírůstek obyvatelstva, který je dán rozdílem mezi přirozeným 

přírůstkem a migračním saldem, dosahuje od roku 2005 kladných hodnot. Konkrétně v roce 

2012 činil celkový přírůstek obyvatel ve městě 22 osob. Nejvyšší celkový přírůstek obyvatel 

nastal v roce 2007, kdy migrační saldo
1
 dosahovalo nejvyšší hodnoty za sledované období 

(252 osob). V tomto sledovaném období lze spatřit snižující se trend v rozdílu mezi živě 

narozenými a zemřelými (přirozený přírůstek), a to z důvodů současných demografických 

problémů - stárnutí populace a snižující se míry porodnosti, které jsou charakteristické 

pro celou Českou republiku.  

V roce 2012 byl poměr přistěhovalých a vystěhovalých v Aši poměrně vyrovnaný. Do města 

se přistěhovalo o 8 obyvatel více, než se z něj vystěhovalo. Přirozený přírůstek dosahuje 

od roku 2005 kladných hodnot. V roce 2012 se ve městě narodilo o 14 osob více, než jich 

v témže roce zemřelo. Tyto skutečnosti jsou znázorněny v příloze (graf P1 a P2). 

                                                 

 
1
Někdy též „čistá migrace“- ukazatel vyjadřující rozdíl počtu přistěhovalých (imigrantů) a vystěhovalých 

(emigrantů) v dané oblasti. V závislosti na výsledku pak hovoříme buď o migračním růstu/zisku či o migračním 

úbytku/ztrátě. 
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Graf 1.2: Celková změna počtu obyvatel města Aš a její složky v období 1991 - 2011 

 
Zdroj: ČSÚ, Bilance obyvatelstva 

Město Selb 
V roce 1871 tvořilo populaci ve městě Selb 7 405 obyvatel. Od tohoto roku počet obyvatel 

rostl a svého maximálního počtu dosáhl v roce 1961, kdy zde žilo celkem 24 532 osob. Od 

roku 1961 až doposud však dochází k postupnému úbytku počtu obyvatel. V roce 2011 činil 

počet obyvatel města Selb 15 763 osob. 

 Graf 1.3: Vývoj počtu obyvatel ve městě Selb 1871 – 2011 

 
Zdroj: Bayerisches Landesamt für Statistik und Datenverarbeitung, 2012 
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Od roku 2007 se pohybuje celkový přírůstek obyvatel města Selb v záporných hodnotách a to 

zejména vlivem přirozeného pohybu obyvatelstva. To znamená, že ubývá obyvatel města 

vlivem nízkého počtu narozených oproti vysokému počtu zemřelých obyvatel.  

V  roce 2011 počet přistěhovalých osob mírně převyšoval počet vystěhovalých. Počet živě 

narozených však byl zásadně nižší než počet zemřelých. Migrační přírůstek v roce 2011 

v Selbu činil 15 a přirozený přírůstek –146 osob. Z tohoto důvodu byl celkový přírůstek 

ve městě Selb záporný a činil -131. V příloze je tento jev graficky znázorněn (graf P3 a P4). 

STRUKTURA OBYVATEL DLE VĚKOVÉHO SLOŽENÍ 

Město Aš 
V roce 2010 bylo v Aši 13 412 obyvatel, z nichž 2 169 (16,2 %) bylo mladších 15 let 

(předproduktivní věk) a 1 656 (12,3 %) bylo starších 65 let (postproduktivní věk). Podle 

prognózy zde bude v roce 2030 žít 13 658 obyvatel, z nichž bude 2 315 (16,9 %) mladších 

15 let a 2 638 (19,3 %) starších 65 let. Podíl obyvatel mladších 15 let tedy vzroste o 0,7 % 

a podíl obyvatel starších 65 let vzroste o celých 7 %. V roce 2030 tedy bude vyšší podíl 

postproduktivní složky obyvatel. 

Graf 1.4:Věková pyramida pro Aš 

 
Zdroj: ČSÚ, Bilance obyvatelstva, stav obyvatel vždy k 1.1. 

V roce 2010 je oproti roku 2000 patrný nárůst počtu osob ve věku do 5 let, což svědčí 

o kladném přirozeném přírůstku. V grafu prognózy vývoje obyvatelstva města Aš lze opět 

pozorovat posouvání silné generace 70. let do vyšších věkových kategorií. V období mezi 

roky 2010 a 2030 je zřetelný úbytek osob především ve věku 20 – 40 let. Dle prognózy bude 

populace stárnout a bude se zvyšovat podíl osob v důchodovém věku. Naopak zastoupení 

osob v nejmladších věkových kategoriích bude pomalu klesat. 
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Graf 1.5: Prognóza vývoje obyvatelstva města Aš 

 
Zdroj: ČSÚ, Běžná evidence obyvatel, údaje vztažené vždy k 1. 1. daného roku 

Město Selb 
Mezi lety 1970 a 2011 došlo ve městě Selb k výraznému poklesu obyvatel do 40 let věku. 

Nejvíce ubylo obyvatel ve věkové kategorii 30 – 40 let, a to o více než 2 000 obyvatel. 

Výrazně také poklesl počet obyvatel ve věku 6 – 15 let. Naopak výrazně stoupl počet obyvatel 

starších 65 let. 

Graf 1.6: Vývoj obyvatelstva města Selb dle věkových kategorií 

 
Zdroj: Bayerisches Landesamt für Statistik und Datenverarbeitung, 2012 

INDEX STÁŘÍ 
Proces stárnutí populace dobře znázorňuje také index stáří, který vyjadřuje počet obyvatel 

ve věku 65 a více let připadajících na 100 dětí do 15 let věku. Od roku 1997, kdy index stáří 

dosahoval hodnoty 58,4, vzrostla jeho hodnota do roku 2012 na 85,1. Ačkoliv se index stáří 

města Aš od roku 1997 neustále zvyšuje, pomyslnou hranici hodnoty sto v roce 2012 zatím 
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nepřekročil. Dětská složka tedy stále převyšuje složku seniorů a trend stárnutí populace se zde 

neprojevuje tak výrazně, jako v jiných částech ČR. Nicméně v následujících letech lze 

očekávat otočení poměru osob v předproduktivním a postproduktivním věku. 

Graf 1.7: Proces stárnutí obyvatelstva ve městě Aš 

 
Zdroj: ČSÚ, Demografická ročenka měst (1991 až 2006), Demografická ročenka měst (2003 až 2012) 

VZDĚLANOSTNÍ STRUKTURA OBYVATEL 

Město Aš 
Ve městě Aš je v rámci vzdělanostní struktury nejvyšší podíl vyučených osob a osob se 

středním odborným vzděláním bez maturity. Jejich podíl 34,6 % převyšuje jak průměr 

Karlovarského kraje, tak celé ČR. Druhou nejpočetnější skupinou jsou osoby s úplným 

středoškolským vzděláním s maturitou. Výrazně nižší je v Aši podíl vysokoškolsky 

vzdělaných osob v porovnání s krajem a ČR. Jednou z příčin je, že se absolventi po dokončení 

studia již nevrací do Aše a zůstávají v místě studia nebo se stěhují za prací do větších měst. 

Graf 1.8: Vzdělanostní struktura obyvatel města Aš v porovnání s krajem a ČR za rok 2011 

 
Zdroj: ČSÚ, SLDB 2011 
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Město Selb 
Německý vzdělávací systém je odlišný od českého. Německé školství je řízeno na úrovni 

jednotlivých spolkových zemí, přičemž je logicky každý jednotlivý vzdělávací systém 

ovlivněn historickými, společenskými a politickými specifiky dané oblasti. Vzdělanostní 

struktura v Německu se dělí do čtyř hlavních kategorií. Nejnižší podíl tvoří v Selbu, Bavorsku 

i v celém Německu lidé se základním vzděláním včetně neukončeného. Nejpočetnější 

skupinou jsou osoby se středoškolským vzděláním včetně vyučení. Podíl těchto osob je 

v Selbu o téměř 10 % vyšší než v Bavorsku a o necelých 18 % vyšší než v Německu. 

V Bavorsku a Německu je naproti tomu větší podíl osob s vyšším odborným 

a s vysokoškolským vzděláním. 

Graf 1.9: Vzdělanostní struktura obyvatel města Selb v porovnání s Bavorskem a Německem za rok 2011 

 
Zdroj: ergebnisse.zensus2011.de 

NÁRODNOSTNÍ STRUKTURA OBYVATEL 

Město Aš 
Obyvatelé města Aš se v rámci SLDB 2011 hlásili z 61,1 % k české národnosti. K jiné 

národnosti se přihlásilo 1 058 osob a 3 609 osob neuvedlo žádnou národnost. Obyvatelé Aše 

se dále hlásili ke slovenské (377 osob), vietnamské (329 osob) či německé národnosti 

(181 osob). Podíl osob hlásící se k slovenské a vietnamské národnosti převyšuje jak průměr 

kraje, tak i celé ČR. 

Tabulka 1.1:Struktura obyvatel města Aš dle národnosti za rok 2011 
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ČR 10 436 560 64,3 5,0 0,1 1,4 0,1 0,2 0,4 0,0 0,2 0,5 0,3 25,3 

Karlovarský kraj 295 595 64,4 0,1 0,0 2,4 0,3 1,5 0,1 0,1 0,4 0,5 1,2 27,7 

Aš 12 643 61,0 0,1 0,0 3,0 0,2 1,4 0,3 0,0 0,2 0,5 2,6 28,5 

Zdroj: ČSÚ, SLDB 2011 
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Město Selb 
Na území města Selb se v roce 2011 přihlásilo 14 530 obyvatel k německé národnosti, což 

představuje 94, 2 %. K cizí národnosti se přihlásilo pouze 890 obyvatel (5,8 %). Podíl osob 

hlásící se k německé národnosti převyšuje jak průměr Bavorska, tak i celého Německa. 

Tabulka 1.2: Struktura obyvatel města Selb dle národnosti za rok 2011 

Národnost v % Selb Bavorsko Německo 

Německá národnost 94,2 91,8 92,3 

Cizí národnost 5,8 8,2 7,7 

Zdroj: ergebnisse.zensus2011.de 

STRUKTURA OBYVATEL DLE STÁTNÍHO OBČANSTVÍ 
Ve městě Aš má 90,0 % obyvatel státní občanství České republiky, konkrétně se jedná 

o 11 374 osob. Státní občanství mimo ČR (cizinci) má 8,4 % obyvatel města. Pouze 52 osob 

má státní občanství Spolkové republiky Německo. 

STRUKTURA OBYVATEL DLE NÁBOŽENSKÉHO VYZNÁNÍ 

Město Aš 
V rámci SLDB v roce 2011 byla zjišťována také náboženská příslušnost obyvatel města Aš, 

téměř 50 % osob však na tuto otázku neodpovědělo. Přes 13 % obyvatel Aše je věřících, 

v porovnání s celorepublikovým průměrem je hodnota podílu věřících osob ve sledovaném 

území nižší. Ve městě Aš se největší počet obyvatel hlásí k církvi římskokatolické a to 

konkrétně 46,2 % obyvatel. V Aši je také nejvyšší podíl osob hlásících se k protestantské 

církvi v rámci celé České republiky z důvodu historického vývoje území, kdy území Ašska 

mělo náboženskou svobodu a stalo se tak útočištěm protestantů.  

 

Tabulka 1.3: Struktura obyvatel města Aš dle náboženského vyznání za rok 2011 
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ČR 10 436 560 0,5 0,7 2,7 74,0 3,5 0,9 1,4 0,6 0,1 

Karlovarský kraj 295 595 0,7 0,6 2,2 55,3 5,5 3,1 4,2 0,0 0,2 

Aš 12 643 0,1 0,0 1,1 46,2 5,1 4,0 5,2 0,0 0,5 

Zdroj: ČSÚ, SLDB 2011 

Město Selb 
Největší část obyvatel Selbu (téměř tři pětiny) se hlásí k Evangelické církvi, která náleží 

k protestantskému hnutí. V porovnání s Bavorskem a Německem je zde počet protestantů 

přibližně dvakrát vyšší. K Římsko-katolické církvi se řadí jedna pětina obyvatel Selbu. 
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Graf 1.10: Struktura obyvatel města Selb dle náboženského vyznání za rok 2011 

 

Zdroj: ergebnisse.zensus2011.de 

1.4. Bydlení 

MĚSTO AŠ 
Na základě údajů ze SLDB 2001 a 2011 můžeme sledovat rostoucí trend počtu domů 

a bytových jednotek. V roce 2001 bylo v Aši 1893 domů, z toho 93,4 % domů obydlených. 

V roce 2011 došlo k nárůstu na 2139 domů, z nichž bylo obydlených 90,4 %. Z  obydlených 

domů bylo 74,4 % rodinných a 21,1 % bytových. 77,8 % bytů bylo ve vlastnictví fyzických 

osob. Mezi roky 2001 a 2011 výrazně ubylo městských a státních bytů (o 7,2 %). 

Tabulka 1.4: Obydlené domy ve městě Aš 

 

2001 2011 

absolutně 
relativně 

(%) 
absolutně 

relativně 

(%) 

Domy celkem 1 893 100,0 2139 100,0 

z toho obydlené 1 769 93,4 1 933 90,4 

z obydlených 

podle druhu domu 

 rodinné domy 1 333 75,4 1 439 74,4 

 bytové domy 372 21,0 408 21,1 

z obydlených 

podle vlastníka 

domu 

 fyzická osoba 1 376 77,8 1 450 75,0 

 obec, stát 179 10,1 57 2,9 

 bytové družstvo 35 2,0 25 1,3 

spoluvlastnictví vlastníků bytů 

(jednotek) 
    222 11,5 

Zdroj: ČSÚ, SLDB 2001, SLDB 2011 

Mezi roky 2001 a 2011 vzrost počet bytů o 584. Podíl obydlených bytů od roku 2001 do roku 

2011 klesl o téměř 5 % na úroveň 87 %. Při srovnání právních důvodů užívání bytů mezi roky 

2001 a 2011 je výrazný nárůst podílu bytů v osobním vlastnictví (o 17,5 %). 
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Tabulka 1.5: Obydlené byty ve městě Aš 

  
2001 2011 

absolutně 
relativně 

(%) 
absolutně 

relativně 

(%) 

Byty celkem 5 222 100,0 5 806 100,0 

z toho obydlené 4 800 91,9 5 050 87,0 

z obydlených podle 

druhu bytu 

 rodinné domy 1 691 35,2 1 814 35,9 

 bytové domy 3 045 63,4 3 142 62,2 

z toho právní 

důvod užívaní bytu 

ve vlastním domě 1 411 29,4 1 351 26,8 

v osobním vlastnictví 459 9,6 1 369 27,1 

jiné bezplatné užívání bytu     146 2,9 

nájemní 2 011 41,9 1 262 25,0 

družstevní 568 11,8 251 5,0 

jiný důvod užívání bytu     49 1,0 

Zdroj: ČSÚ, SLDB 2001, SLDB 2011 

MĚSTO SELB 
Ve městě Selb bylo v roce 2011 celkem 4 542 domů, z nichž bylo 95,2 % obydlených. 

Obydlené domy byly z téměř 97 % domy rodinné, které tvoří rodinné domky, dvojdomky či 

řadovky. Pouhá 3 % tvořily bytové domy. Největší podíl domů vlastní fyzické osoby, a to 

téměř 85 %. 

Tabulka 1.6: Obydlené domy ve městě Selb 

 

2011 

absolutně relativně (%) 

Domy celkem 4 542 100,0 

z toho obydlené 4 324 95,2 

z obydlených podle druhu 

domu 

rodinné domy 4 187 96,8 

bytové domy 137 3,2 

z obydlených podle vlastníka 

domu 

sdružení vlastníků 389 9,0 

fyzická osoba 3 651 84,4 

bytové družstvo 106 2,5 

obec, obecní bytový podnik 109 2,5 

soukromý bytový podnik 3 0,1 

jiná soukromá společnost 40 0,9 

státní 6 0,1 

nezisková organizace 20 0,5 

Zdroj: ergebnisse.zensus2011.de 

V roce 2011 bylo ve městě Selb celkem 9 246 bytů, z nichž 95,8 % tvořily byty obydlené. 

Z obydlených bytů je více než 61 % v osobním vlastnictví. Ve vlastnictví obce je necelých 

10 % bytů.  
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Tabulka 1.7: Obydlené byty ve městě Selb 

    2011 

    absolutně relativně (%) 

Byty celkem   9 246 100,0 

z toho obydlené 8 857 95,8 

z obydlených podle druhu 

bytu 

rodinné domy 8 567 96,7 

bytové domy 290 3,3 

z obydlených podle vlastníka 

bytu 

sdružení vlastníků 1 668 18,8 

fyzická osoba 5 436 61,4 

bytové družstvo 547 6,2 

obec, obecní bytový podnik 867 9,8 

soukromý bytový podnik 33 0,4 

jiná soukromá společnost 200 2,3 

státní 17 0,2 

nezisková organizace 89 1,0 

Zdroj: ergebnisse.zensus2011.de 

1.5. Ekonomika a trh práce 

Již od 18. století až do období před druhou světovou válkou se v Aši intenzivně rozvíjel 

především textilní průmysl. Z Aše se postupně stalo průmyslové centrum. Po druhé světové 

válce se Aš stále orientovala především na textilní průmysl, ale začal se také rozvíjet průmysl 

strojírenský, který se po převratu na konci 80. let stal dominantním a hraje významnou roli 

ve městě i okolí. 

Lokalita Selb se v posledních letech vyvinula z monostrukturální lokality porcelánového 

průmyslu v lokalitu s vysoce inovativními podniky v oblasti strojírenství, automobilového 

průmyslu nebo také technické keramiky.  Dochází k růstu pracovních míst zejména v oblasti 

přírodních věd a poklesu míry nezaměstnanosti. V roce 2014 dojde ke zvýšení počtu 

pracovních míst o téměř 200 z důvodu Evropského centra pro dispergování (výzkumné 

zařízení) a působnosti Spolkové policie.  

NEVÝZNAMNĚJŠÍ ZAMĚSTNAVATELÉ 
V současnosti jsou největšími zaměstnavateli v SO ORP Aš společnosti ABYDOS s.r.o. 

sídlící v obci Hazlov, GR electronic, spol. s.r.o. Hranice, Slévárna HEUNISCH a.s. Krásná 

a HEINZ GLAS DECOR s.r.o. Hranice. Všechny zmíněné firmy zaměstnávají v rozmezí 250 

– 499 zaměstnanců. Žádný ze čtyř největších zaměstnavatelů v rámci SO ORP Aš nesídlí 

přímo v Aši. V Aši spadá 8 největších zaměstnavatelů do kategorie 100 – 199 zaměstnanců. 

Ve městě působí množství menších stavebních firem, které sezónně najímají pracovníky 

na stavební práce. Přehled největších zaměstnavatelů SO ORP Aš je znázorněn v následující 

tabulce.  
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Tabulka 1.8: Největší zaměstnavatelé v SO ORP Aš 

Obchodní jméno Sídlo Převažující činnost Počet zaměstnanců 

ABYDOS s.r.o. Hazlov 
Povrchová úprava a zušlechťování 
kovů 

250 - 499 

GR electronic, spol. s r.o. Hranice 
Výroba elektrických spotřebičů 
převážně pro domácnost 

250 - 499 

Slévárna HEUNISCH, a. s. Krásná 
Výroba odlitků z lehkých 
neželezných kovů 

250 - 499 

HEINZ GLAS DECOR 
s.r.o. 

Hranice Výroba dutého skla 200 - 249 

AMON & Co. s.r.o. Hazlov Vázání a související činnosti 100 - 199 

ASTOS AŠ a.s. Aš Výroba kovoobráběcích strojů 100 - 199 

CARVAC s.r.o. Aš Ústavní zdravotní péče 100 - 199 

CML Innovative 
Technologies s.r.o. 

Hranice 
Výroba elektrických osvětlovacích 
zařízení 

100 - 199 

GR TRANS, spol. s r.o. Hranice 
Výroba elektrických spotřebičů 
převážně pro domácnost 

100 - 199 

ILOS Industrie Logistik 
Service s.r.o. 

Aš 
Výroba ostatních plastových 
výrobků 

100 - 199 

Město Aš Aš Všeobecné činnosti veřejné správy 100 - 199 

MTG Montagetechnik 
GmbH - organizační složka 

Aš 
Výroba elektrického a 
elektronického zařízení pro 
motorová vozidla 

100 - 199 

NOSTRA, spol. s r.o. Aš 
Výroba konfekčních textilních 
výrobků, kromě oděvů 

100 - 199 

Petainer Czech Holdings 
s.r.o. 

Aš Výroba plastových obalů 100 - 199 

ZDM s.r.o. Aš Konečná úprava textilií 100 - 199 

Bekaert Textiles CZ s.r.o.  Aš 
Výroba tkanin pro automobilový 
průmysl 

cca 100 

Technotool s.r.o. Aš 
Povrchové úpravy a zušlechťování 
kovů. 

cca 100 

Zdroj: ČSÚ, RES, 2011 

V Selbu působí větší zaměstnavatelé než v ORP Aš. Největším zaměstnavatelem je společnost 

Vishay zabývající se výrobou polovodičů a pasivních elektronických součástek. 

Nejvýznamnější zaměstnavatelé v Selbu jsou uvedeni v následující tabulce. 

Tabulka 1.9: Největší zaměstnavatelé v Selbu 

Obchodní jméno Převažující činnost 
 

Počet zaměstnanců 
 

Vishay 
Výroba polovodičů a pasivních 
elektronických součástek 

700 

Netzsch Stroje a strojní zařízení 562  

Rapa Automobilový průmysl (ventily) 450 

BHS tabletop Výroba hotelového porcelánu 271 

TRW Automotive 
Automobilový průmysl  
(nástroje a vstřikování) 

230 

HC Starck 
Výrobce high-tech prášků a složek 
technologie kovů a pokročilé keramiky, 
tepelné stříkací prášky 

210 

Textilveredelung Drechsel Konečná úprava textilií 140 

Zdroj: MěÚ Selb 
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OBSAZENÁ PRACOVNÍ MÍSTA 
Procentuálně se podíl města Aš na počtu obsazených pracovních míst v SO ORP pohybuje 

v rozmezí 60 – 70 %. S drobnými odchylkami lze od roku 2004 pozorovat tendenci ubývání 

pracovních míst v Aši. Nejvýraznější pokles pracovních míst byl v roce 2009 z důvodu 

celosvětové ekonomické krize. 

Tabulka 1.10: Počet obsazených pracovních míst ve městě Aš a v SO ORP Aš 

Správní jednotka 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 

Aš 4 695 4 469 4 123 4 252 4 136 3 785 4 068 

SO ORP Aš 7 042 6 902 6 615 6 953 6 654 5 286 6 175 

Aš z SO ORP Aš [%] 66,7 64,7 62,3 61,2 62,2 71,6 65,9 

Zdroj: Ministerstvo financí, vždy k 1.12., GIS0 statistika 

DOSAŽITELNÍ UCHAZEČI 
Mezi roky 2006 – 2008 měl vývoj počtu dosažitelných uchazečů o zaměstnání klesající 

tendenci a zvyšoval se počet volných pracovních míst. Na počátku roku 2009, v souvislosti 

s nástupem ekonomické recese ubylo volných pracovních míst, s čímž souvisí výrazný nárůst 

počtu uchazečů o zaměstnání. Od roku 2010 se situace na trhu práce pomalu stabilizuje. 

Graf 1.11: Dosažitelní uchazeči a volná pracovní místa v obci Aš (01/2006 - 12/2011) 

 
Zdroj: MPSV, GIS0 statistika 

MÍRA NEZAMĚSTNANOSTI 

Město Aš 
Od roku 2006 pozvolna klesala míra nezaměstnanosti v Aši a v březnu 2008 se dostala na své 

minimum 4,9 %. Svého maxima dosáhla míra nezaměstnanosti v obci v září 2009 vlivem 

celosvětové ekonomické krize, kdy činila 12,3 %. Na konci roku 2011 činila míra 

nezaměstnanosti 7,9 %. V současné době již nevede Ministerstvo práce a sociálních věcí 

statistiky týkající se nezaměstnanosti, dle informací z úřadu práce je však míra 

nezaměstnanosti nižší a má klesající tendenci. V porovnání s Karlovarským krajem byla míra 

nezaměstnanosti ve městě od roku 2009 na nižší úrovni. 
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Graf 1.12: Míra nezaměstnanosti ve městě Aš, SO ORP Aš a Karlovarském kraji 

 
Zdroj: MPSV, GIS0 statistika 

Pokles míry nezaměstnanosti v příhraniční oblasti by mohla přinést plánovaná průmyslová 

zóna, kterou již město Aš schválilo do svého územního plánu. Společnost Accolade Reality 

sloučila zájmy města a soukromých majitelů pozemků a nyní chce na ploše přesahující 

4 hektary postavit haly pro lehkou průmyslovou výrobu. Tomuto záměru by měla napomoci 

hlavně strategická poloha průmyslové zóny nedaleko německé dálnice A 93. Ještě větším 

záměrem je projekt skupiny BCD Group v těsné blízkosti obchvatu Aše. Na ploše přesahující 

70 hektarů má být postaveno zdravotnické zařízení, bytové domy, hotelový komplex, 

kongresové centrum, kasino, technologický park a různé komerční objekty. 

Město Selb 
Míra nezaměstnanosti v Selbu byla v době sčítání v roce 2011 na úrovni 5,8 %. Svobodný stát 

Bavorsko měl v tomto roce nezaměstnanost 3,2 % a Spolková republika Německo 5,1 %. 

V Selbu tedy byla v roce 2011 nezaměstnanost o 2,1 % nižší než v Aši. 

MÍRA DLOUHODOBÉ NEZAMĚSTNANOSTI 
Míra dlouhodobé nezaměstnanosti vyjadřuje podíl počtu nezaměstnaných jeden rok a déle 

na celkové pracovní síle a bývá v čase poměrně stabilní. Míra dlouhodobé nezaměstnanosti 

se v Aši držela pod úrovní dvou procent až do roku 2009. Vlivem hospodářské krize 

se s časovým posunem v roce 2010 zvýšila na 2,7 %. 
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Graf 1.13: Míra dlouhodobé nezaměstnanosti v porovnání s mírou nezaměstnanosti v obci Aš 

  
Zdroj: MPSV, GIS0 statistika 

ZAMĚSTNANOST PODLE ODVĚTVÍ EKONOMICKÉ ČINNOSTI 
33,6 % obyvatel Aše je zaměstnaná v průmyslu. Oproti Karlovarskému kraji i ČR je v tomto 

odvětví podíl obyvatel přibližně o 9 % vyšší. Ve srovnání s Karlovarským krajem i ČR je 

ve městě Aš výrazně nižší podíl osob zaměstnaných v sektoru služeb. V Selbu je také největší 

podíl obyvatel zaměstnán v průmyslu, což ukazuje i velké zastoupení velkých průmyslových 

firem. 

Graf 1.14: Zaměstnanost podle odvětví ekonomické činnosti v roce 2011 

 
Zdroj: ČSÚ, SLDB 2011 
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VYJÍŽĎKA A DOJÍŽĎKA DO ZAMĚSTNÁNÍ 
Bilance denní vyjížďky a dojížďky do zaměstnání byla v Aši dle SLDB 2011 záporná. Rozdíl 

dojížďky a vyjížďky do zaměstnání je -501. Nejvíce osob z Aše (896) vyjíždí do okresního 

města Cheb. Druhý nejvýznamnější proud (198) míří do Hranic, kde působí dva významní 

regionální zaměstnavatelé - GR electronic spol. s.r.o. a HEINZ GLAS DECOR s.r.o. Další 

směry vyjížďky obyvatel za prací jsou uvedeny v příloze v grafu P5.  

Za prací do Aše v roce 2011 dojíždělo celkem 395, přičemž největší skupina dojížděla 

z Chebu. Další významné proudy do Aše směřují ze sousedních obcí Hazlov, Hranice, Krásná 

či z Františkových Lázní (viz příloha graf P6). 

MÍRA PODNIKATELSKÉ AKTIVITY 
Míra podnikatelské aktivity, tedy počet podnikatelských subjektů na tisíc trvale bydlících 

obyvatel, mezi roky 2005 až 2010 mírně poklesla. Zatímco v roce 2005 byla na úrovni 184,7 

‰, v roce 2010 dosahovala hodnoty pouze 172,4 ‰. V SO ORP Aš se míra podnikatelské 

aktivity pohybuje ještě na nižších hodnotách. V porovnání s mírou Karlovarského kraje je 

míra podnikatelské aktivity v Aši na podstatně nižší úrovni. Zatímco v roce 2005 byla míra 

podnikatelské aktivity v Aši na republikové úrovni, v roce 2010 byl rozdíl mezi městem a ČR 

téměř 13 ‰. Pokles podnikatelské aktivity byl způsoben následky hospodářské krize, která se 

v průmyslově orientovaném městě Aš projevila výrazněji než na celorepublikové úrovni. 

Graf 1.15: Míra podnikatelské aktivity 

 
Zdroj: MPSV, statistika GIS0 

1.6. Doprava 

Území Aše není přímo napojeno na dálniční, rychlostní síť ani na komunikace mezinárodního 

významu, ale je charakteristické exponovanou dopravní polohou umožňující snadné dopravní 

napojení na klíčové tepny v ČR i Německu. V příhraniční oblasti má v rámci dopravy 

významnou roli německá dálnice A93, která je v těsné blízkosti měst Selbu i Aše 

(viz obrázek 1.1). 

SILNIČNÍ SÍŤ 
Základní komunikační síť je tvořena silnicí I. třídy I/64 ve směru jihozápad a silnicí II. třídy č. 

217. Hlavním silničním spojením města Aš s okolím je silnice I/64, která město spojuje 
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s Německem na západě a na jihu s Františkovými Lázněmi. Na této trase byl zbudován 

obchvat Aše, ale pouze v jihozápadní části. To se odráží na intenzitě dopravní situace v centru 

města, kudy prochází silnice II. třídy č. 217. Pro dopravu ve městě Aš má velký význam 

silnice II/217. Tato silnice je na jižní straně napojena kruhovým objezdem na silnici I. třídy 

č. 64 u Nového Žďáru a dále na sever pokračuje k novému obchvatu Hranic a německé 

hranici. Silniční síť v Aši je uvedena v příloze (obrázek P1). Tyto komunikace jsou doplněny 

sítí silnic III. třídy a dalšími místními komunikacemi, které zprostředkovávají přímou 

dopravní obsluhu jednotlivých obcí a osad.  

Selb má vybudovaný silniční obchvat, který odklání tranzitní dopravu mimo město, 

což výrazně snižuje intenzitu dopravy v centru. V blízkosti města se nachází dálnice A 93. 

INTENZITA DOPRAVY 
Zjišťování intenzity dopravy je předpokladem pro objektivizaci potřeb rozšíření kapacity 

silniční sítě a budování obchvatů. Postupné zkvalitnění dopravní infrastruktury je 

předpokladem pro rozvoj cestovního ruchu, zvýšení atraktivity území a podmínek pro 

podnikatelskou sféru.  

Z údajů Ředitelství silnic a dálnic ČR o intenzitě silniční dopravy vyplývá, že nejvíce 

zatíženou silnicí v území Aše je silnice I. třídy č. 64, která má intenzitu dopravy u hraničního 

přechodu Aš - Selb 6 595 vozů za den, a silnice II. třídy č. 217 s intenzitou dosahující v centru 

města Aš hodnoty 8 448 vozů za den. Ostatní silnice nižších tříd na území města Aš dosahují 

výrazně nižších intenzity dopravy (viz příloha tabulka P1). Silnice I/64, která je hlavní 

komunikačním tahem z Aše do Chebu má vzhledem k intenzitě dopravy nedostatečnou 

kapacitu. 

Obrázek 1.2: Denní intenzita dopravy ve městě Aš v roce 2010 

Zdroj: Ředitelství silnic a dálnic ČR 
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ŽELEZNIČNÍ DOPRAVA 
Město Aš leží na regionální trati č. 148 (Cheb – Aš – Hranice), která spojuje město Aš 

s celostátní tratí č. 170 (Praha – Plzeň – Cheb) a celostátní tratí č. 140 (Chomutov – Karlovy 

Vary – Cheb). Železniční trať č. 170 je součástí třetího tranzitního koridoru, který spojuje 

západ a východ České republiky.  

V současné době existuje v Selbu pouze železniční spojení Selb – Hof, které je provozováno 

společností Agilis. Město Selb leží na trati č. 858, která se napojuje na železniční trať č. 148.  

V současné době pokračují přípravy na obnovu trati Selb-Plößberg – Aš, resp. trať mezi 

Chebem a Hofem. Zahájení provozu se očekává v prosinci 2015. Tato aktivita je jedním 

ze čtyř cílů podepsaného Memoranda o železniční dopravě mezi Svobodným státem Bavorsko 

a Českou republikou v dubnu roku 2012. Znovuobnovení tohoto spojení má velký význam 

pro příhraniční oblast, zejména z důvodu zavedení pravidelné linky mezi Chebem a Hofem, 

což by pro občany příhraničí znamenalo zajištění spojení i mezi Chebem, Selbem a Aší. 

Obrázek 1.3: Schéma železničních tratí v okolí Aše 

 
Zdroj: České dráhy 

LETECKÁ DOPRAVA 
Na území příhraniční oblasti měst Aš – Selb se nenachází letiště pro vnitrostátní 

ani mezinárodní přepravu. Do území města Aš však zasahuje ochranné pásmo letiště 

v Karlových Varech s výškovým omezením staveb. Mezinárodní letiště v Karlových Varech 

je vzdáleno od příhraniční oblasti 75,5 km. V blízkosti příhraniční oblasti se nachází 

regionální letiště Hof-Plauen, které je vzdáleno od příhraniční oblasti 35 km. Regionální 

letiště Hof-Plauen nenabízí od ledna 2013 žádné linkové lety. V okruhu 200 km je možné 

využít mezinárodních letišť v Praze, Norimberku a Drážďanech. 

HROMADNÁ DOPRAVA OSOB 
Město Aš je obslouženo 3 linkami MHD a funguje zde Integrovaný dopravní systém 

Karlovarského kraje. Schéma linek MHD města Aš je uvedeno v příloze (obrázek P2). Město 
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Aš je s okolím spojeno 6 linkami krajské a dálkové linkové dopravy, které provozuje 

společnost Autobusy Karlovy Vary, a.s. 

Některé linky mají rekreační charakter. V Karlovarském kraji je provozováno 5 linek 

cyklobusů, které převáží cyklisty se svými koly do atraktivních míst kraje. Městem Aš 

prochází oranžová linka. Tato linka směřuje do Nejdku a prochází přes Cheb, Aš, Kraslice, 

Bublavu a Přebuz. Mapa cyklodopravy Karlovarského kraje je uvedena v příloze (obrázek 

P3). 

Město Selb je dobře obslouženo autobusovými spoji, které provozuje společenství dopravců 

Verkehrsgemeinschaft Fichtelgebirge. Funguje zde 1 linka MHD, 5 dálkových spojů 

a cyklobus. Ve městě je provozován také bezplatný seniorbus, jenž je určen starším lidem 

pro zajištění jejich potřeb. 

V zájmovém území funguje mezinárodní autobusová linka Aš - Erkersreuth – Selb a linka 

Františkovy Lázně - Aš - Bad Elster. Mezinárodní linka mezi Aší a Selbem jezdí každý 

pracovní den s četností dvou spojů v každém směru. 

V zájmovém území je provozována síť příhraniční vlakové dopravy a integrovaný systém 

Egronet, které spolu tvoří páteřní systém veřejné hromadné dopravy mezi městy na obou 

stranách hranice. Systém Egronet představuje přeshraniční tarifní ujednání, prostřednictvím 

něhož lze cestovat vlaky, autobusy a městskou hromadnou dopravou v regionu čtyř zemí, a to 

po části Karlovarského kraje a ve vybraných okresech Bavorska, Duryňska a Saska 

v Euroregionu Egrensis. 

1.7. Technická infrastruktura 

ZÁSOBOVÁNÍ PITNOU VODOU 
Město Aš je zásobeno pitnou vodou z vodovodu pro veřejnou potřebu, jehož vlastníkem 

i provozovatelem je CHEVAK Cheb, a.s. Zdrojem pitné vody pro vodovod je úpravna vody 

Nebanice a dále zdroje z prameniště Krásná a zdroje Štítary. Místní části Kopaniny, 

Doubrava, Nový Žďár a Nebesa nemají vlastní vodovod a zásobování pitnou vodou je pouze 

z domovních studní. Místní část Horní Paseky je částečně zásobena pitnou vodou vodovodem 

a částečně místními studnami. Zásobování pitnou vodou na území města Selb zajišťuje 

Energieversorgung Selb-Marktredwitz GmbH (EMS), jejímiž akcionáři je město Selb (70%) 

a společnost Thüga AG (30%). 

ZÁSOBOVÁNÍ ELEKTRICKOU ENERGIÍ 
ČEZ Distribuce, a.s. zajišťuje ve správním obvodu města Aš správu a rozvod elektrické 

energie. Správní území města Aš je zásobováno elektrickou energií z rozvodny 110/22 kV Aš 

v k.ú. Mokřiny. Město je zásobováno dvěma linkami VN 22 kV. Linky jsou zokruhovány 

a z tohoto vedení vycházejí paprskovitě do obce podružné VN trasy a přípojky. Rozvodny NN 

jsou v území provedeny venkovním vedením, závěsnými kabely, zemními kabely a jejich 

kombinací. 

Na území města Selb zajišťuje dodávky energie Energieversorgung Selb-Marktredwitz GmbH 

(EMS). Na území města jsou pro výrobu elektřiny v malé míře využity obnovitelné zdroje 

energie a solární panely a to především v soukromém sektoru. Do budoucna plánuje i město 

Selb výstavbu několika větrných elektráren. 

KANALIZACE A ČIŠTĚNÍ ODPADNÍCH VOD 
Kanalizační síť města Aš je řešena jako jednotná kanalizační soustava, zakončena čistírnou 

odpadních vod v severní části města. Odpadní vody splaškové, podzemní a dešťové jsou 
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odváděny z území města systémem kameninových a betonových stok na městskou ČOV. 

Městská čistírna odpadních vod je mechanicko-biologická. Vlastníkem i provozovatelem 

kanalizační sítě i ČOV Aš je CHEVAK Cheb, a.s. Některé obce spadající pod Aš nejsou 

na tuto kanalizační síť napojeny – např. Kopaniny, Doubrava. 

Kanalizační síť města Selb je řešena jako smíšená soustava, ve kterém je odváděna odpadní 

a dešťová voda. Na území města se nachází mechanicko-biologická čistírna odpadních vod. 

ZÁSOBOVÁNÍ PLYNEM 
Správní území Aše je zásobeno plynem jen částečně. Vysokotlaké a středotlaké plynové 

regulační stanice, jimiž je zajišťována dodávka zemního plynu do NTP a STP distribučních 

sítí provozovaných na území města Aš a části obce Mokřiny, jsou v majetku společnosti 

RWE Energie, a.s. 

ZÁSOBOVÁNÍ TEPLEM 
Zdrojem tepla ve městě Aš je centrální kotelna o výkonu 21 MW, která je umístěna 

v Hedvábnické ulici. Kotelna je vybavena třemi kotli na zemní plyn dodávaný středotlakým 

rozvodem. Tepelný výkon z kotelny je rozváděn horkovodem do jednotlivých výměníkových 

stanic. Kotelna je ve vlastnictví společnosti TEREA Cheb, s.r.o.  

V rámci území města Aš jsou pro zásobování objektů teplem upřednostňovány ekologické 

zdroje vytápění včetně alternativních zdrojů. Preferovány jsou centrální zdroje tepla před 

lokálními. U stávajících bytových objektů, které jsou napojeny na centrální kotelny, 

se nepřipouští dílčí zdroje vytápění. Ve správním území lze umožnit záměnu stávajících 

zdrojů tepla, pokud budou mít příznivější dopad na stav životního prostředí. 

TELEKOMUNIKACE A INTERNET 
V oblasti telekomunikací je stav ve městě Aš uspokojivý. Na území jsou zbudovány telefonní 

rozvody a prochází jím i dálkové telefonní rozvody. Pevná síť je spravována společností 

Telefónica O2 Czech Republic. V Aši jsou dostupné signály všech mobilních operátorů 

působících na trhu v České republice, z důvodu značné členitosti terénu však není na území 

města 100% pokrytí signálem. Na území města Aš působí několik poskytovatelů pro připojení 

na internet. 

V Selbu je internetové připojení zprostředkováno prostřednictvím operátorů Telekom, Kabel 

Deutschland a společnosti ESM. Zatímco Telekom zajišťuje dobré, celoplošné pokrytí, je 

připojení zajišťované společností Kabel Deutschland k dispozici pouze v centrální části města 

a v některých městských částech. Společnost ESM zajišťuje oblast od průmyslové zóny 

Schreinersteich až do Längenau. V některých městských částech je dále k dispozici připojení 

prostřednictvím vysílačů se směrovými anténami. Společnost Telekom nabízí v centru města 

připojení prostřednictvím tří WLAN-hotspotů. Mobilní síť pro příjem signálu do mobilních 

telefonů nabízejí různí operátoři, ne všichni však zajišťují celoplošné pokrytí celého území 

obce.   

1.8. Školství 

Město Aš 
Síť školských zařízení na území města dostatečně pokrývá jeho potřeby i potřeby širšího 

okolí. Na území města je zabezpečeno předškolní, základní a středoškolské vzdělání. 

Na území města se nachází 4 mateřské školy a 4 základní školy, z nichž 1 je speciální pro 

žáky s lehkým mentálním a zdravotním postižením. Ve městě Aš je dále provozována 

základní umělecká škola a městský dům dětí a mládeže Sluníčko zajišťující volnočasové 

aktivity. Zřizovatelem všech výše zmíněných škol je samotné město Aš. Středoškolské 
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vzdělání lze získat na gymnáziu a střední odborné škole, jejichž zřizovatelem je Karlovarský 

kraj.  

Tabulka 1.11: Seznam škol a školských zařízení ve městě Aš v roce 2013 

Název školy Adresa Kapacita Zřizovatel 

Mateřská škola Aš Neumannova 2560, Aš 100 město 

Mateřská škola Aš Nohova 2201, Aš 70 město 

Mateřská škola Aš Moravská 10, Aš 80 město 

Základní škola Aš Kamenná 152, Aš 600 město 

Základní škola Aš Hlávkova 26, Aš 630 město 

Základní škola a mateřská škola Aš* Okružní 57, Aš 
MŠ 183 
ZŠ 350 

město 

Základní umělecká škola Roberta Schumanna Aš Šaldova 7, Aš 600 město 

Základní škola a Praktická škola Aš Studentská 13, Aš 
ZŠ 120 
SŠ 40 

město 

Městský dům dětí a mládeže Sluníčko Aš Štefánikova 2515, Aš 600 město 

Gymnázium a střední odborná škola Aš Hlavní 106,  Aš 615 kraj 

Zařízení školního stravování Aš Dlouhá 2618,   Aš 850 město 

Zdroj: Rejstřík škol a školských zařízení, 2013 

Pozn. * Pod základní školu Aš spadá také Geipelova mateřská škola a Mateřská škola Mokřiny 

V rámci města Aš převažuje vyjížďka nad dojížďkou do škol. Žáci a studenti z města Aš 

nejčastěji vyjíždějí do škol v Chebu a Praze. Naopak do města Aše dojíždí studenti a žáci 

především z okolních obcí, a to z Krásné, Hranic a Hazlova. Detailní zobrazení vyjížďky 

a dojížďky do škol v rámci Aše v roce 2011 je uvedeno v příloze (graf P7 a P8). 

Město Selb 
Ve městě Selb je velmi rozvinuta síť vzdělávacích institucí. Předškolní vzdělávání je zajištěno 

12 mateřskými školami a jsou zde provozovány dvoje jesle. V roce 2012 byla celková 

kapacita mateřský škol 671 dětí. Počet dětí navštěvující tyto mateřské školy byl však výrazně 

nižší (571 dětí). Ve městě Selb jsou 4 základní školy. Kromě reálné školy umožňující získání 

středoškolského vzdělání, zde existuje také gymnázium a škola pro II. stupeň ZŠ. 

Volnočasové aktivity mohou být provozovány např. v Domě Generací (Haus der 

Generationen) nebo v hudební škole. Městská lidová univerzita nabízí široké spektrum 

možností pro zvyšování kvalifikace a dalšího vzdělávání.  

Tabulka 1.12:Vzdělávací zařízení ve městě Selb 

Škola Počet 
z toho 

Učitelé Učebny Žáci 
z toho 

veřejné soukromé cizinci 

Základní školy 4 4 - 63 41 861 80 

Základní školy – speciální 1 - 1 17 11 109 7 

Střední školy 1 1 - 30 18 468 14 

Gymnázia 1 1 - 50 26 824 22 

Odborné školy s maturitou 1 1 - 21 32 749 13 

Odborné učiliště 1 1 - 7 5 86 - 

Zdravotnické školy 1 1 - 2 1 19 5 

Odborné střední školy (bez 
zemědělských) 

2 2 - 12 8 115 - 

Vzdělání celkem 12 11 1 202 142 3231 141 

Zdroj: Bayerisches Landesamt für Statistik und Datenverarbeitung, 2012 
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1.9. Sociální a zdravotní péče 

Na Městském úřadě Aš se o oblast sociální a zdravotní péče stará samostatný odbor, a to 

Odbor sociálních věcí a zdravotnictví. Tento odbor provádí sociální práci na území města 

a zabývá se také komunitním plánováním. Zároveň se stará o městské zařízení poskytující 

sociální služby, které město zřizuje, a to konkrétně o Pečovatelskou službu. 

ZDRAVOTNÍ SLUŽBY 
Na území města působí pět praktických lékařů pro dospělé, tři pediatři, sedm stomatologů. 

V obci jsou rovněž tři samostatné ordinace praktického lékaře gynekologa, osm ostatních 

samostatných zařízení, 4 samostatné ordinace lékaře specialisty a sedm lékáren. V Aši 

se nachází stanice detašovaného pracoviště střediska záchranné služby a rychlé zdravotnické 

pomoci. Nemocnice v Aši byla zrušena v roce 2000 a v jejích prostorách byla vybudována 

léčebna dlouhodobě nemocných. Lékařskou pohotovostní službu zajišťuje Karlovarská 

krajská nemocnice a.s. v Chebu. Chebská nemocnice je od Aše vzdálená 24 km a disponuje 

278 lůžky. V nemocnici se nachází specializované oddělení dětského a dorostového lékařství, 

gynekologie a porodnictví, chirurgie, interní medicína a ušní, nosní, krční. 

Tabulka 1.13: Zdravotnická zařízení ve městě Aš 

Typ zařízení Počet 

Léčebna pro dlouhodobě nemocné 1 

Samostatná ordinace praktického lékaře pro dospělé 5 

Samostatná ordinace praktického lékaře pro děti a dorost 3 

Samostatná ordinace praktického lékaře stomatologa 7 

Samostatná ordinace praktického lékaře gynekologa 3 

Samostatná ordinace lékaře specialisty 4 

Ostatní samostatná zařízení 8 

Zařízení lékárenské péče (lékárny) 7 

Detašované pracoviště střediska záchranné služby a rychlé zdravotnické pomoci 1 

Zdroj: ĆSÚ, MOS, údaje k 31. 12. 2012 

Nemocniční péče v bavorském městě Selb je zajištěna prostřednictvím nemocnice Smrčiny 

(Klinikum Fichtelgebirge). V rámci nemocnice v současnosti fungují 3 specializovaná 

oddělení - chirurgie, interní medicína a ortopedie. V nemocnici je k dispozici 145 akutních 

lůžek. Ve městě se také nachází středisko zdravotnické záchranné služby, jejímž 

provozovatelem je bavorský červený kříž. Seznam zdravotnických zařízení v Selbu je uveden 

v příloze Tabulka P 5.  

Obsahem dokumentu „O rozšiřování přeshraniční spolupráce ve zdravotnictví v česko-

bavorské části Euregia Egrensis - Zdravotnické záchranné služby“ je také analýza dojezdové 

oblasti jednotlivých stanovišť zdravotnických záchranných služeb. Území příhraničí je velmi 

dobře pokryto dojezdovými oblastmi stanovišť jednotlivých zdravotnických záchranných 

služeb a tyto oblasti se dokonce překrývají. Níže uvedená mapa ukazuje, že ve zkoumaném 

území se nenachází oblasti, v nichž by vozidla měla delší dobu dojezdu než 12 minut.  
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Obrázek 1.4: Plošné pokrytí území zdravotnickou záchrannou službou 

 
Zdroj: Euregio Egrensis, studie: O rozšiřování přeshraniční spolupráce ve zdravotnictví v česko-bavorské části Euregia 

Egrensis - Zdravotnické záchranné služby, 2011 

Pozn.: dojezdová oblast stanoviště ZZS Selb – modře, dojezdová oblast stanoviště ZZS Aš – červeně, dojezdová oblast 

stanoviště ZZS Rehau – oranžově. 

SOCIÁLNÍ SLUŽBY 
V roce 2003 Rada města Aše vyslovila souhlas se zahájením procesu komunitního plánování 

sociálních služeb v Aši. V roce 2004 byla ustanovena pracovní skupina, která se zabývala 

přípravou a zaváděním procesu KPSS v Aši. V návaznosti na toto vznikl Komunitní plán 

na roky 2005 – 2006. Následně prošel proces Komunitního plánování výraznými změnami 

(mimo jiné změna zákona č.108/2006 Sb.). V roce 2006 poprvé vznikl „Katalog 

poskytovatelů služeb města Aše.“ Tento katalog se pravidelně každý rok aktualizuje 

a aktuálně obsahuje 29 organizací, které působí jak v oblasti sociálních služeb, tak služeb 

souvisejících na území města Aše. V roce 2008 bylo třeba reflektovat na nově vzniklé 

metodiky KPSS, které upravují postup plánování sociálních služeb a následně byly zahájeny 

přípravy nového Komunitního plánu 2009 - 2013. V tomto dokumentu jsou vytyčeny základní 

cíle a vize s výhledem do budoucna, včetně konkrétních opatření a aktivit, jak těchto cílů 

dosáhnout. Komunitní plánování v Aši je zaměřeno na plánování nejen sociálních služeb, ale i 

služeb navazujících. V současnosti je v přípravě nový Komunitní plán na období 2014 - 2018. 

Sociální služby jsou v území města Aš zabezpečeny na velmi dobré úrovni. V současné době 

v Aši působí poskytovatelé sociálních služeb, zaměřených na různé cílové skupiny. Jedná se 

o nestátní neziskové organizace, organizační složku města, příspěvkové organizace kraje 

i soukromé subjekty.  
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V oblasti sociálních služeb město Aš zřizuje svou organizační složku s názvem „Pečovatelská 

služba – organizační složka města“, která na území města poskytuje sociální služby zdravotně 

postiženým občanům a starým občanům se sníženou schopnosti v oblasti osobní péče a péče 

o domácnost. Předmětem činnosti pečovatelské služby je pomoc při zvládání běžných úkonů 

péče o vlastní osobu, pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní 

hygienu, poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy, pomoc při zajištění chodu 

domácnosti a zprostředkování kontaktu se společenským prostředím. Zařízení poskytujících 

sociální služby v SO ORP Aš jsou popsány v příloze (tabulka P 6). 

V Selbu se nachází široká síť poskytovatelů sociálních služeb. Jsou zde provozována 

2 zařízení pro seniory s celkovou kapacitou 243 osob. Dále jsou zde zastoupeni poskytovatelé 

sociálních služeb pro ženy v nouzi, závislé osoby, zdravotně a tělesně postižené osoby a další 

občany, jejichž životní potřeby nejsou dostatečně zabezpečeny. Jedná se např. AIDS 

poradenství, zdravotní péče v Landratsamt Wunsiedel, Psychologická poradna pro vzdělávání, 

manželství a život v rámci sociálních služeb Selb/Wunsiedel, Domácí ošetřovatelství - 

Bavorský Červený kříž. 

PREVENCE KRIMINALITY 
Z důvodu zlepšení bezpečností situace na území města Aš a zvýšení pocitu bezpečí občanů se 

zabývá město prevencí kriminality. Komise prevence kriminality úzce spolupracuje 

s Městkou policií a Policií ČR obvodní oddělení Aš. Tyto orgány nastavují preventivní 

programy či opatření, které mají za úkol eliminovat zjištěné problémy a nedostatky v území. 

Investiční opatření pro rok 2012 byla zaměřena např. na zlepšení monitoringu vybraných 

problémových lokalit města nebo využití dopravního hřiště pro účely výuky dopravní 

výchovy jak žáky z Aše, tak i z Německa díky dvojjazyčné výuky a existence dvojjazyčných 

výukových materiálů. V rámci neinvestičních opatření byly pořádány besídky, vzdělávací 

akce a byly podpořeny volnočasové aktivity. 

V obvodním oddělení policie Aš bylo v roce 2011 zjištěno 473 trestných činů, což je o 122 

více než v roce 2010. Podíl objasněnosti trestných činů klesl z 58,4 % na hodnotu 54,1 %. 

Největší podíl tvoří majetková kriminalita (57,7 %). 

Graf 1.16: Počet trestných činů v Obvodním oddělení policie Aš 

 
Zdroj: GIS0 statistika 
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V rámci České republiky patří okres Cheb v období od července 2012 do června 2013 mezi 

oblasti s průměrnou mírou kriminality. Index kriminality vyjadřující počet trestných činů 

na 10 000 obyvatel byl v okrese Cheb v tomto období 238. Index kriminality se od roku 2008 

do roku 2013 stále snižoval. Jednotlivá období zahrnují vždy úsek od prvního července 

do třicátého června následujícího roku. Největší podíl na trestné činnosti mají v okrese Cheb 

krádeže prosté, které zahrnují krádeže věcí z automobilu, krádeže kapesní, krádeže 

dvoustopých motorových vozidel, součástek motorových vozidel a jízdních kol. Vysoký podíl 

tvoří také krádeže vloupáním a činy zahrnující zanedbání povinné výživy, ohrožení pod 

vlivem návykové látky, opilství a nedbalostní dopravní nehody. 

Graf 1.17: Index kriminality v okrese Cheb 

 
Zdroj: www.mapakriminality.cz 

1.10. Volnočasové aktivity obyvatel (kultura a sport) 

KULTURA 
Kulturní a společenský život v obci Aš je poměrně bohatý a různorodý. Každoročně se zde 

pořádají úspěšné společenské a kulturní akce. Přehled kulturních a společenských akcí 

pořádaných v Aši v roce 2013 je uveden v příloze (tabulka P 7).  

Kulturní vyžití občanů Aše zabezpečuje mimo jiné i příspěvková organizace Knihovna, 

muzeum a informační centrum Aš. Plesy pořádají místní obyvatelé a organizace v Aši, v obci 

Krásná, v Chebu či ve Františkových Lázních. Přímo ve městě nejsou momentálně 

reprezentativní prostory pro podobné akce, v roce 2014 bude zprovozněno kulturní centrum 

La Rytma. Díky úspěšnému projektu „Park zážitků Aš – Bad Elster“ financovaného v rámci 

"Programu Cíl 3/Ziel 3 na podporu přeshraniční spolupráce 2007 - 2013 mezi Českou 

republikou a Svobodným státem Sasko" proběhla rekonstrukce městských sadů. V rámci 

tohoto projektu byla otevřena letní scéna, na níž se pořádají různé kulturní akce včetně letního 

kina.  
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Tabulka 1.14: Seznam kulturních zařízení ve městě Aš 

Veřejná knihovna vč. poboček 1 

Muzeum (včetně poboček a samostatných památníků) 2 

Kulturní zařízení ostatní 1 

Středisko pro volný čas dětí a mládeže
2
 2 

Zdroj: MěÚ Aš údaje k 31. 12. 2012 

Ve městě působí také mnoho kulturních a společenských organizací a spolků. Jejich přehled 

je uveden v přílohách (tabulka P 8). 

Velká část kulturních organizací působí při Základní umělecké škole Roberta Schumanna. 

Na škole působí hudební obor, který poskytuje výuku na hudební nástroje a sólový zpěv. Dále 

na škole působí výtvarný obor, který zahrnuje výtvarnou a multimediální tvorbu. Dalšími 

obory jsou literárně - dramatický obor nabízející přípravnou dramatickou výchovu a taneční 

obor zaměřený převážně na klasický tanec. 

V Selbu patří mezi nejvýznamnější kulturní pamětihodnosti především Rosenthalovo divadlo, 

kde se odehrávají nejrůznější opery, operety nebo také klasické divadelní hry. Podél Červené 

stezky (Roter Faden) vedoucí centrem města jsou k vidění mnohé další pamětihodnosti jako 

například Porcelánová ulička nebo Porcelánová kašna. Muzeum porcelánu dokumentuje 

historii místního tradičního průmyslového odvětví. Dalším muzeem je kamenolom v části 

Häuselloh, který slouží jako muzeum pod širým nebem. 

Přehled kulturních a společenských akcí pořádaných ve městě je uveden v tabulce P 9. 

Za zmínku stojí především Týdny Bílého zlata, výstava porcelánu v Rosenthalově divadle 

nebo také jarní Noc umění (Kunstnacht).  

SPORT A VOLNOČASOVÉ AKTIVITY 
V Aši se nachází fotbalové hřiště, tenisové kurty, tělocvičny, koupaliště, bazén, několik 

víceúčelových hřišť, fitness studia, lyžařské středisko a další zařízení pro tělovýchovu. Výčet 

sportovních objektů ve městě Aš nalezneme v tabulce níže. 

Tabulka 1.15: Seznam sportovních objektů ve městě Aš 

Koupaliště a bazény 1 

- z toho kryté bazény 1 

Hřiště (s provozovatelem nebo správcem) 3 

Tělocvičny (vč. školních) 7 

Stadiony otevřené 2 

Ostatní zařízení pro tělovýchovu (s provozovatelem nebo správcem) 4 

Zdroj: ĆSÚ, MOS, údaje k 31. 12. 2012, aktualizace MěÚ Aš 

K relaxaci a regeneraci slouží krytý bazén a venkovní brouzdaliště. Pro relaxaci jsou 

k dispozici teplá parní lázeň a bazénky se studenou vodou. 

Dále je možno v obci využít nově otevřený sportovní areál Vrch Háj vybudovaného díky 

projektu spolufinancovaného z programu ROP Severozápad. V rámci programu Cíl 3 – 

Přeshraniční spolupráce ČR – Bavorsko bylo v areálu vybudováno zázemí pro sportovce. 

Sportovní areál zahrnuje  in-line dráhu, lezeckou stěnu, polyfunkční hřiště, ruské kuželky, 

streetballové hřiště, tenisové kurty a hřiště na basketball. 

                                                 

 
2
 Městský dům dětí a mládeže Sluníčko Aš, Nízkoprahový klub Fénix 
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V zimních měsících lze využít Lyžařské středisko Aš. Areál nabízí 2 lyžařské vleky 

TATRAPOMA, 3 sjezdové tratě lehké a střední obtížnosti. Sjezdovky č. 1 a č. 3 jsou 

vybaveny systémem zasněžování. Pro nejmenší návštěvníky je zde lyžařská školička 

s lanovým vlekem.  

Výčet sportovních organizací působících ve městě Aš nalezneme v příloze (tabulka P 10). 

V Selbu je také široká nabídka sportovních zařízení, například krytý bazén Rosenthal-

Hallenbad, zimní stadión Netzsch-Arena, ale také mnoho tenisových hal, sportovišť 

a tělocvičen. V zimě se nabízí možnost sjezdového lyžování na vrchu Kornberg nebo 

Wartberg v Längenau a v okolí Selbu je několik upravovaných lyžařských běžeckých tras. 

Ve městě působí mnoho sportovních organizací - více než 30 s různým zaměřením.  

1.11. Cestovní ruch 

Cestovní ruch a lázeňství jsou významným průřezovým odvětvím. To znamená, že jejich 

rozvoj souvisí s celou řadou dalších oblastí, jakými je např. doprava, technická a občanská 

vybavenost jednotlivých středisek, jejich vzhled, čistota anebo možnosti trávení volného času, 

které rozvoj cestovního ruchu a lázeňství umožňují. Vztahům mezi rozvojem cestovního 

ruchu a lázeňství a celkovým rozvojem území Karlovarského kraje se komplexně zabývá 

„Program rozvoje Karlovarského kraje“. V rámci rozvoje cestovního ruchu je v současnosti 

zpracováván dokument „Studie rozvoje cestovního ruchu pro město Aš a jeho okolí“. 

Agentura CzechTourism propaguje území Karlovarského kraje společně s Konstantinovými 

Lázněmi v Plzeňském kraji jako turistický region s označením „Západočeské lázně“. 

Do tohoto regionu patří také město Aš. 

TURISTIKA 
Příhraniční oblast Aš – Selb má ideální přírodní a klimatické podmínky pro celoroční 

rekreační využití. Výhodou oblasti je bezesporu také její poloha v  lázeňském regionu. 

Pro turisty se v příhraniční oblasti nachází mnoho atraktivních míst. Přehled turistických tras 

v okolí města Aš je uveden v příloze (tabulka P3). 

V Aši a okolí se nachází například 34 metrů vysoká rozhledna na vrchu Háj, pramen Bílého 

Halštrova, barokní stavba městské radnice, památník vyhořelého evangelického kostela, socha 

Dr. Martina Luthera, muzeum a další památky. I v oblasti kultury patří město Aš mezi aktivní. 

Koná se zde celá řada zajímavých akcí – Ašlerky, slavnosti milíře, divadelní a hudební 

vystoupení, Den pro město, letní slavnosti a řada dalších. Dalšími zajímavostmi v Aši a jeho 

okolí jsou historický silniční most z roku 1724 spojující starý a nový hřbitov, nejzápadnější 

bod České republiky v obci Újezd u Krásné u Aše či zřícenina hradu Neuberg v Podhradí, 

o němž první písemná zmínka pochází již z roku 1288. 

Městské muzeum patří mezi nejvýznamnější pamětihodnosti Ašska. Z národopisného muzea 

se postupem času s rozvojem textilního průmyslu stalo i muzeum textilní. V muzeu 

se pořádají i krátkodobé výstavy či přednášky s nejrůznější tematikou. V roce 2014 bude 

otevřeno národopisné muzeum na Poštovním náměstí. 

V okolí Aše je možné využít sportovišť, jako je sportovní areál na vrchu Háj, krytý bazén, 

turistické a cyklistické trasy, golfové hřiště atd.  

CYKLISTICKÁ DOPRAVA  
Území příhraniční oblasti má velmi rozvinutou strukturu cyklistické dopravy. Ašský region 

má jednu z nejhustších sítí značených cyklotras v Karlovarském kraji. Velký potenciál má zde 
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i pěší turistika. Přehled existujících cyklotras procházejících městem Aš znázorňuje příloha 

tabulka P 2. 

České cyklotrasy navazují na státních hranicích na cyklotrasy v sousedních německých 

spolkových zemích – Bavorsku, Sasku. V rámci přeshraniční spolupráce jsou budovány 

přeshraniční cyklistické stezky. Uvedená mapa znázorňuje napojení Aše a Selbu 

na cyklistické stezky.  

29. července roku 2012 byla slavnostně otevřena nová přeshraniční cyklostezka 

Brückenradweg mezi Bavorskem a Českem vybudovaná v rámci projektu „Integrovaná 

přeshraniční cyklostezka Wunsiedel – Selb – Aš“. Stezka měří 46 km, z nichž většina vede 

v Bavorsku, a jen 4 km jsou na českém území. Cyklostezka využívá bývalou železniční trať 

a spojuje města Aš, Selb, Thiersheim, Wunsiedel a Tröstau. 

V říjnu 2013 byla dokončena stavba 1. úseku cyklistické stezky podél toku Elster-Halštrov 

z Doubravy do Oelsnitz. V rámci projektu vznikla spojitá cyklostezka o délce 21 km včetně 

odpočinkových míst, vícejazyčných ukazatelů a informačních tabulí. 

Městem Aš prochází Evropská síť dálkových cyklistických tras EuroVelo, a sice trasa EV13 – 

Stezka Železné opony: Barentsovo – Černé moře o celkové délce 9 000 km. V rámci ČR tento 

úsek vede od Aše jižní hranicí s Německem a Rakouskem až k soutoku Dyje a Moravy 

u Břeclavi.  

Obrázek 1.5: Přehled turistických tras a cyklostezek v příhraniční oblasti 

 
Zdroj:mapy.cz, 2013 
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UBYTOVÁNÍ 
Ve městě Aš funguje hned několik ubytovacích zařízení. Obecně je však v Aši ubytování pro 

turisty na velmi nízké úrovni. Český statistický úřad ve své databázi eviduje v Aši pouze dvě 

hromadná ubytovací zařízení – Hotel Lev a turistickou ubytovnu Enka ubytování.  

V Aši jsou i další ubytovací zařízení, mezi které patří: Hotel a restaurace U Radnice, 

Parkhotel Nebesa, Penzion VENDETA, Hotel Penzion Goethe, Penzion Alena, Ubytovna 

Dukelská, Ubytovna Sluníčko.  

Další možnosti ubytování jsou například ve sportovním areálu Vrch Háj (stanování, obytné 

karavany). V blízkém okolí Aše je také možnost dalšího ubytování v penzionech (např. 

Penzion Na Výhledech). Návštěvnost hromadných ubytovacích zařízení je znázorněna 

v následující tabulce. 

Tabulka 1.16: Hromadná ubytovací zařízení v obci Aš 

  

Počet 
příjezdů 

hostů 

z toho Počet 
přenocování 

z toho Průměrný počet 
přenocování 

[nocí] 

Průměrná 
doba pobytu 

[dnů] rezidenti rezidenti 

2004 1 732 972 8 118 4 389 4,7 5,7 

2005 1 692 907 7 527 4 234 4,4 5,4 

2006 2 118 1 005 7 690 3 402 3,6 4,6 

2007 -  -  -  -  -  -  

2008 633 464 1 450 1 122 2,3 3,3 

2009 1 288 580 4 253 1 906 3,3 4,3 

2010 1 391 644 4 263 1 851 3,1 4,1 

Zdroj: ČSÚ, Návštěvnost hromadných ubytovacích zařízení podle kategorie ve vybraném území 

Pozn.: V roce 2007jsou údaje uvedeny jako důvěrné 

Ve městě Selb je nabídka ubytovacích zařízení poměrně široká. Ubytování zde nabízí hned 

několik hotelových zařízení. Jedná se o Hotel & Restaurant Rosenthal Casino, Hotel - 

Schade´s Wohlfühlhotel, Hotel LOUiS, Hotel Haus Silberbach, Hotel Schmidt, Hotel & Café 

Altselber Stuben či Hotel - Gasthof Bräustübl. Další hotely se nachází také v nejbližším okolí 

města. Ubytovat se je možno také v několika apartmánech, penzionech či kempech. 

Ubytovací kapacita ve městě je přibližně 240 lůžek, ale nebývá plně vytížena. Obsazenost 

lůžek se v jednotlivých měsících liší, zatímco v lednu 2013 činila 27,8 %, v říjnu se 

pohybovala nad 50 %. Od září 2013 město Selb dále disponuje novým stáním pro obytné 

automobily s napojením na technickou infrastrukturu v centru města. 

Tabulka 1.17: Hromadná ubytovací zařízení ve městě Selb 

 

Počet příjezdů hostů Počet přenocování 

2009 13 121 30 598 

2010 15 270 32 642 

2011 14 376 34 443 

2012 15 071 33 096 

2013* 13 540 30 136 

Zdroj: MěÚ Selb 

Pozn.: V roce 2013 je údaj k 31.10. 
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1.12. Řízení a správa města 

Město Aš 
Město Aš je od roku 2003 obcí s rozšířenou působností. Obce s rozšířenou působností vznikly 

jako nové administrativní jednotky v návaznosti na zrušení okresních úřadů a jsou 

mezičlánkem přenesené působnosti státní správy mezi krajskými a obecními úřady. 

Město v souladu s ustanovením zákona č. 128/2000 Sb. vykonává agendu v přenesené 

působnosti (státní správu) a v samostatné působnosti pak samosprávu. 

Město Aš může v samostatné působnosti uložit povinnosti fyzickým a právnickým osobám na 

území města městskou vyhláškou. Úkoly v přenesené působnosti města zpravidla koriguje 

či usměrňuje nařízením. 

Město Aš je spravováno zastupitelstvem, které má v současnosti 23 členů. Ze svých členů 

si zastupitelstvo města volí jako výkonný orgán Radu města, která má 7 členů. Organizační 

struktura MěÚ Aš je znázorněna v následujícím schématu. 

Obrázek 1.6: Organizační struktura MěÚ Aš 

 

Zdroj: Městský Úřad Aš 

Město může zřizovat k plnění svých úkolů právnické osoby a organizační složky obce bez 

právní subjektivity. Mezi organizace a služby zřizované městem Aš patří následující: 

 AŠSKÉ LESY s.r.o. 

 Ašské služby s.r.o. 

 TEBYT Aš, s.r.o. 

 Školská zařízení v Aši 
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 Knihovna, muzeum a informační centrum Aš 

 Pečovatelská služba 

Základním předpokladem pro úspěšné řízení města je především kvalitní informovanost 

veřejnosti. Město Aš využívá pro informování občanů, místních podnikatelů, návštěvníků 

i potencionálních investorů webové stránky včetně elektronické úřední desky. 

Město Selb 
Organizační struktura města Selb je uvedena v následujícím schématu. 

Obrázek 1.7: Organizační struktura v Selbu 

 

Zdroj: http://www.selb.de 

V rámci odboru legislativního a právního je spravována organizace Dům generací (Haus der 

Generationen), správa krytého bazénu, divadla spadá pod odbor kultury, školství, sportu.  

Město Selb má podíl v následujících organizacích: 

 Selbwerk GmbH (oblast zaměření bydlení), 

 Selb aktiv GmbH (oblast zaměření reklama a marketing), 

 ESM GmbH (oblast zaměření energie). 

PROJEKTY EU 
Město Aš využívá podpory ze strukturálních fondů Evropské Unie. Město Aš čerpalo dotace 

z Evropské unie ve třech programových obdobích. V období předstrukturálním to byl jeden 

projekt, v období 2004 – 2006 4 projekty a v posledním programovacím období 2007 - 2013 

11 projektů. Probíhající nebo již ukončené projekty EU ve městě Aš jsou uvedeny v příloze 
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(tabulka P 11). V roce 2014 začíná další programové období, které bude trvat do roku 2020 

a městu se tak nabízí další možnosti na efektivní čerpání evropských dotací. 

1.13. Rozpočet města a financování městských aktivit 

Město Aš 
Město Aš hospodařilo v roce 2012 s nejnižším objemem finančních prostředků za sledované 

období, a to s cca 206 mil. Kč. V předchozích letech byly příjmy města vyšší. V roce 2010 

hospodařilo město Aš s cca 380 mil. Kč a v roce 2011 s 300 mil. Kč.  Ve třech z posledních 

čtyř let, mělo město Aš kladné saldo rozpočtu. Záporný rozdíl mezi příjmy a výdaji města 

v roce 2009 je způsoben největšími investičními akcemi a nejsou způsobeny nevyváženým 

rozpočtem města. 

Tabulka 1.18: Vývoj příjmů a výdajů města Aš v Kč 

 2009 2010 2011 2012 

Příjmy 277 058 840 378 940 440 300 125 130 206 821 160 

Výdaje 396 009 420 331 222 740 265 186 370 190 347 380 

Saldo/Rozdíl -118 950 580 47 717 700 34 938 760 16 473 780 

Zdroj: Ministerstvo financí, ÚFIS 

Celkové příjmy města Aš v roce 2012 činily 206 821 160 Kč., byly tvořeny z 68,28 % 

daňovými příjmy. Dalším významným zdrojem příjmů města byly dotace, které představovaly 

16,53 % z celkových příjmů. Nedaňové příjmy a kapitálové příjmy tvořily 15,18 %. 

Konkrétní částky jednotlivých dílčích položek příjmu města Aš jsou níže uvedeny v tabulce. 

Tabulka 1.19: Specifikace příjmů města Aš v Kč 

Název 2009 2010 2011 2012 

Daňové 124 950 830 125 047 880  129 856 020  141 220 880 

Nedaňové 13 275 840  11 098 540  31 268 090  18 579 370  

Kapitálové 65 187 940  11 211 220  13 887 390  12 829 090  

Dotace 73 644 230  231 582 800  125 113 630  34 191 820  

Celkem 277 058 840 378 940 440  300 125 130  206 821 160  

Zdroj: Ministerstvo financí, ÚFIS 

Výdaje města Aš za rok 2012 činily 190 347 380 Kč, přičemž největší část těchto výdajů byla 

tvořena provozními výdaji, a to z 83,1 %. Největší podíl výdajů města byl směřován do 

oblasti veřejné správy (26,2 %). Dalšími oblastmi, jež se významným způsobem podílely na 

výdajích města, byla ochrana životního prostředí, průmysl, bydlení, komunální služby a 

územní rozvoj, vzdělání a tělovýchova a zájmová činnost. 
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Graf 1.18: Celkové výdaje města Aš za rok 2012 

 
Zdroj: www.rozpocetobce.cz 

V rámci provozních výdajů města Aš byla největší část finančních prostředků směřována 

do veřejné správy (30,4 %) a hned na to do oblasti průmyslu (přes 16 %). Dalšími oblastmi, 

do nichž byly v rámci provozních výdajů alokovány finanční prostředky, jsou vzdělávání, 

bydlení, komunální služby a územní rozvoj a ochrana životního prostředí. Méně než 5 % 

provozních výdajů tvoří zemědělství a lesy, kultura, církve a sdělovací prostředky, 

zdravotnictví, ostatní služby, sociální věci a bezpečnost. 

Z pohledu investičních výdajů města Aš se situace liší. Finančně nejnáročnější oblastí 

z pohledu investičních výdajů byla ochrana životního prostředí (42,5 %). Další významnou 

položku tvořily investiční výdaje v oblasti tělovýchovy a zájmových činnosti, průmyslu 

a bydlení, komunálních služeb a územního rozvoje. Bezpečnost, veřejná správa, ostatní 

služby, kultura, církve a sdělovací prostředky a vzdělávání tvořily méně než 1 % investičních 

výdajů města. Do oblasti zemědělství a lesů a zdravotnictví a sociálních věcí nebylo Aší 

v roce 2012 investováno. Více k provozním a investičním výdajům města Aš je uvedeno 

v příloze (grafy P9 a P10). 

Město Selb 
Město Selb hospodařilo v roce 2012 s objemem finančních prostředků ve výši 25 783 049 €., 

zatímco výdaje činily 22 901 666 €.  V roce 2012 tak skončilo hospodaření města s kladným 

saldem rozpočtu.  V roce 2013 jsou plánované příjmy města ve výši 26 479 250 € a výdaje ve 

výši 28 770 540 €. Schodek rozpočtu je předpokládán v objemu – 2 291 290 €. Na základě 

tabulky uvedené níže lze shledat, že v čase kolísá hospodaření města (střídá se deficit 

rozpočtu s přebytkem). 

Tabulka 1.20: Vývoj příjmů a výdajů města Selb v € 

  Ergebnis/Výsledek Plan/Plán 

Rok 2009 2010 2011 2012 2013 

Einnahmen/Příjmy 20 934 532  24 820 437  32 302 888  25 783 049  26 479 250  

Ausgaben/Výdaje 21 718 259  27 626 070  24 285 570  22 901 666  28 770 540  

Ergebnis/Rozdíl -783 727  -2 805 633  8 017 318  2 881 383  -2 291 290  

Zdroj: MěÚ Selb 
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DLUHOVÁ SLUŽBA 
Ukazatel dluhové služby je jedním z kritérií, dle kterých jsou vybírány obce při rozdělování 

státních účelových dotací. Překročení 30 % výše ukazatele dluhové služby neznamená 

automaticky ztrátu možnosti získat státní účelovou dotaci. Nejvyšší hodnota ukazatele 

dluhové služby byla v roce 2010, kdy dosahovala 29,9 %. Postupný pokles ukazatele dluhové 

zadluženosti, až na hodnotu 0,74 % v roce 2012, poukazuje na snižující se zadlužování města, 

což je výsledkem splacení úvěrů a zavedení takových opatření, která zabraňují zvyšování 

zadluženosti města. Z hlediska zadlužení je možné konstatovat, že město Aš má velmi 

příznivou míru zadlužení, a tudíž by čerpání dotací nemělo být ohroženo. 

1.14. Životní prostředí 

Oblast měst Aš – Selb se rozkládá v pohoří Smrčiny. Město Selb leží ve střední nadmořské 

výšce 562 m n. m. U města Aš je střední nadmořská výška o 100 metrů vyšší.  

OCHRANA PŘÍRODY 
V příhraniční oblasti se nenachází žádné velkoplošné chráněné území, nicméně jsou zde 

lokalizovány dva přírodní parky, a to park Smrčiny a Halštrov a také evropsky významná 

lokalita Bystřina – Lužní potok.  

Maloplošným zvláště chráněným územím v okolí Aše jsou Vernéřovské doly z důvodu 

zachování odvalu důlního díla s žilníkem složeným z křemene a Goethova skalka.  

Nedaleko Aše se nachází čtyři maloplošná chráněná území. Dvě národní přírodní památky a 

jedna národní přírodní rezervace. Národní přírodní památka Lužní potok severně od města, 

národní přírodní památka Komorní hůrka jižně od Aše, národní přírodní rezervace Soos 

jihovýchodně od města a národní přírodní památka U Cihelny, která je jediným nalezištěm 

vzácného nerostu vesuvian-egeran v celé Evropě.  

V okolí města je také zastoupeno několik skladebných částí ÚSES nadregionální, regionální 

i lokální úrovně. Ptačí oblast se v této lokalitě nenachází žádná.  

GEOLOGIE 
Geologicky můžeme příhraniční oblast Aš – Selb rozdělit do několika částí. První je část, 

kterou můžeme dobou vzniku zařadit do neoproterozoika až spodního paleozoika, tedy do 

období mladších starohor až starších prvohor, před 1 miliardou až 490 miliony let. Horninově 

je území tvořeno kvarcitickými svory a metamorfity. Druhá geologická oblast vznikala 

v neoproterozoiku neboli v mladších starohorách před 1 miliardou až 542 milióny let. Je 

tvořena pararulami, neboli přeměněnými sedimenty a metamorfovanými horninami. Třetí 

geologickou oblast tvoří písčito-hlinité až hlinito-písčité nezpevněné sedimenty kvarterního 

původu.  

KLIMATICKÉ PODMÍNKY 
Oblast měst Aš - Selb leží v mírně teplé klimatické oblasti. Konkrétně se jedná o oblasti MT2 

a MT5(podle Quitta, 1971) viz obrázek 3.1. Pro tuto oblast je typických 20 – 40 letních dnů, 

kdy teplota dosáhne či překročí alespoň 25°C. Počet dní s teplotou alespoň 10°C je 140 – 160. 

Pod bod mrazu se teplota v této oblasti dostává v průměru 110 krát až 140 krát za rok. Pro 

oblast je typických 40 – 50 ledových dní za rok. Ledový den je v meteorologické terminologii 

označení dne, kdy se teplota po celý den drží pod bodem mrazu. Průměrné roční teploty v této 

oblasti jsou: v lednu -3 - -5°C, v dubnu 6 – 7°C, v červenci 16 – 17°C a v říjnu 6- 7°C. Počet 

dnů se srážkami alespoň 1 mm je 100 – 130. Počet dnů se sněhovou pokrývkou je 60 – 100. 

Pro oblast Aš – Selb je typických 120 – 160 jasných a 40 – 60 zatažených dnů za rok. 
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OVZDUŠÍ 
Dle ÚAP ORP Aš z 21. 12. 2012 se území měst Aš a Selb zařadí do oblasti s dobrou kvalitou 

ovzduší. Nicméně i zde bylo zaznamenáno několik zdrojů znečištění ovzduší REZZO I 

a REZZO II, které výrazně ovlivňují čistotu ovzduší. V oblasti Aš – Selb se nachází několik 

významných zdrojů znečištění ovzduší. Mimo to se v příhraniční oblasti nachází i několik 

středních zdrojů znečištění ovzduší. V zimě a na podzim, tedy v obdobích s nepříznivými 

rozptylovými podmínkami, se na znečišťování ovzduší podílí lokální topeniště spalováním 

pevných fosilních paliv, dřeva či dalších nevhodných substancí. Podle zákona o ochraně 

ovzduší (201/2012 Sb.) se používá nové dělení zdrojů znečišťování ovzduší. Zdroje se dělí 

na vyjmenované v příloze č. 2 zákona a ostatní (nevyjmenované);  dělení na zvláště velké, 

velké, střední a malé zdroje se již nepoužívá. Také je nové rozdělení REZZO. Údaje 

s rozdělením dle nové metodiky zákona však zatím nejsou k dispozici. 

PŮDY 
V příhraniční oblasti nalezneme tyto půdní typy a podtypy: glej modální, kambizem dystrická, 

kambizem kyselá. Zmíněné půdy jsou většinou chudé a náchylné k vodní erozi. 

Půdní fond města Aš je z největší části, více než 43 % tvořen lesy, které zabírají 3165 hektarů. 

Co se týče druhové skladby lesů, tak zde dominují především smrkové porosty s příměsí 

listnatých stromů (bříza, olše, buk). Původní druhová skladba je jedlo-buková. Oproti 

přirozenému stavu chybí ve větší míře především bukový porost. Březové porosty 

se vyskytují převážně na bývalých zemědělských pozemcích, které ležely delší dobu ladem. 

Druhou nejvíce zastoupenou složkou půdního fondu je zemědělská půda. S rozvojem 

automobilové dopravy souvisí i výstavba nových komunikací mimo zastavěná území, což 

způsobuje úbytek zemědělské půdy. Trvalé travní porosty a orné půdy zabírají dohromady 

přibližně 20 % katastru obce. Zastavěné plochy zabírají pouze 1,4 % území, což je 

v porovnání s plochou lesů jen nepatrný zlomek.  

Více k půdnímu fondu na území města je uvedeno v příloze (tabulka P 12 a graf P 11). 

HLUK 
Hluk a vibrace nehmatatelně přispívají ke znečišťování životního prostředí. Z údajů 

Ředitelství silnic a dálnic ČR o intenzitě silniční dopravy vyplývá, že městem Aš prochází 

dvě silnice, které mohou svou intenzitou, hlukem a vibracemi nepříjemně ovlivňovat své 

blízké okolí. Jedná se o silnici I. třídy č. 64 s intenzitou 6 595 vozů/den a silnice II. třídy 

č. 217 s intenzitou 8 448 vozů/den. V Selbu způsobuje nejvyšší hlučnost dálnice A93 lemující 

západní hranici města. Územím měst Aš – Selb prochází také železniční tratě, které rovněž 

vykazují zvýšenou hlučnost, a to především v místech nádraží a zastávek. 

1.15. Analýza potřeb příhraniční oblasti 

Tato část dokumentu popisuje a vyhodnocuje aktuální potřeby příhraniční oblasti. Na základě 

tohoto zhodnocení lze zpozorovat žádoucí intervence ve vazbě na spolupráci s bavorským 

městem Selb. Cílem příhraniční spolupráce města Aš a Selb je zvýšit intenzitu součinnosti 

mezi různými subjekty působících v území a omezit tak bariéru, kterou tvoří státní hranice.  

Ekonomický rozvoj 
Téma posílení ekonomické úrovně města je pro rozvoj území zásadní. Vzhledem k vysoké 

míře nezaměstnanosti, odlivu kvalifikované pracovní síly a malého počtu významných 

zaměstnavatelů vychází z  místních podmínek a potenciálu místních subjektů potřeba týkající 

se podpory podnikatelského prostředí. Další potřebu lze shledat v zajištění využití prostor 

pro podnikání, zejména průmyslové plochy přímo u hraničního přechodu Aš-Selb. 
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Ekonomika českého a bavorského příhraničí vykazuje řadu podobností, zejména 

ve zpracovatelském průmyslu. Avšak intenzita přeshraniční spolupráce a součinnost firem, 

škol, regionálních institucí je na nízké úrovni. Z tohoto důvodu je mimo jiné potřeba se 

zaměřit i na rozvoj aktivit směřujících k této spolupráci a potřebu zvyšovat vzájemnou 

informovanost o možnostech a podmínkách investování a podnikání na území města Aš a 

Selb. 

Rozvoj cestovního ruchu 
Cestovní ruch je důležitou součástí ekonomické struktury na obou stranách česko-bavorské 

hranice. Na území se nachází řada oblíbených destinací cestovního ruchu, avšak potenciál 

pro rozvoj cestovního ruchu v příhraniční oblasti je značný. Je potřeba zkvalitnit 

infrastrukturu, jež by usnadnila propojení atraktivit v území do společných celků a umožnila 

tak přilákat větší počet návštěvníků. Zároveň je potřeba zvýšit informovanost o turistických 

atraktivitách a kulturních akcích konaných jak na území města Aš, tak ve městě Selb. 

Ubytovací kapacita ve městě Aš je na nedostatečné úrovni. Z tohoto hlediska je potřeba 

zkvalitnit a rozšířit množství ubytovacích služeb a podpořit investice do cestovního ruchu. 

Vzdělávání 
Vzdělávací síť ve městě Aš a Selb je poměrně dobře rozvinuta. V obou městech se nachází 

vzdělávací instituce zajišťující preprimární, primární a sekundární vzdělání. Lze však shledat 

potřebu vzájemné spolupráce jednotlivých vzdělávacích zařízení za účelem zajištění 

dostatečného množství kvalifikovaných odborníků pro potřeby firem v území a propojit tak 

vzdělávací sféru s potřebami trhu práce. Dále je nutné zaměřit se na zvýšení jazykové znalosti 

z důvodu usnadnění vzájemné komunikace v příhraniční oblasti a získání zaměstnání 

na zahraničním trhu práce. Jak na území České republiky, tak na území Spolkové republiky 

Německo dochází k úbytku dětské složky obyvatelstva. V souvislosti s tímto demografickým 

vývojem je potřeba se zaměřit na řešení problémů spojených s klesajícím využitím kapacit 

jednotlivých škol. Přeshraniční spolupráce Aše a Selbu v oblasti vzdělávání má potenciál. 

Dopravní infrastruktura 
Dopravní infrastruktura je v současnosti jedním z rozhodujících činitelů rozvoje území, je 

podstatným faktorem ekonomického rozvoje a kvality života. Dopravní obslužnost města Aš 

je na dobré úrovni, avšak se stoupajícím objemem dopravy vzniká potřeba výstavby silniční 

sítě a její zkvalitnění. Existence široké dopravní obslužnosti území má pozitivní dopad na 

přeshraniční mobilitu pracovních sil a dostupnost základních služeb. Na území města Aš lze 

spatřit potřebu lepší dostupnosti do sousedního bavorského centra Selb. Mimo jiné také 

potřebu zapojení nových linek či častějších spojů do integrované sítě EgroNetu k podpoření 

mobility obyvatel a zvýšení zaměstnanosti včetně zatraktivnění lokalit pro cestovní ruch. 

Intenzita silniční dopravy ve městě Aš poukazuje na potřebu dokončení obchvatu města 

a zajištění opatření vedoucího ke snížení denní intenzity dopravy u silničního hraničního 

přechodu s Německem Aš - Selb. 

Životní prostředí 
Jednou z oblastí potřeb území je zajistit ochranu a dlouhodobý udržitelný rozvoj území 

a zároveň přírodně šetrné hospodářství za účelem zajištění kvalitního zázemí pro život 

občanů. Na území města Aš jsou ve velmi malé míře využívány obnovitelné zdroje, i přestože 

česko-bavorské pohraničí disponuje dobrým potenciálem pro využití obnovitelných zdrojů 

energie jako je např. biomasa, geotermální energie bioplynové stanice. 

Zdravotnictví a sociální služby 
Karlovarský kraj je v porovnání s ostatními kraji v České republice z hlediska sociálních 

a zdravotních služeb nejhůře vybaven a v oblasti vysoce specializované péče je závislý 
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na okolních regionech. V Karlovarském kraji se nachází 5 nemocnic, z čehož Chebská 

nemocnice poskytuje lékařskou pohotovostní službu městu Aš. V bavorské části je 

9 nemocnic, z nichž jedna se nachází na území města Selb. Z důvodu absence nemocnice 

na území města Aš, dojezdové vzdálenosti do Chebské nemocnice a přeplnění kapacit, lze 

shledat potřebu využití jiného bližšího zdravotnického zařízení pro obyvatele města Aš. 

Nabízí se možnost využití nemocnice Selb, která je od města Aš vzdálena cca 10 km. Úhrada 

zdravotních úkonů v zahraničí je však problematická a v souvislosti s léčbou českého pacienta 

v německém zdravotnickém zařízení je finančně náročnější než v případě ošetření německého 

pacienta v českém zdravotnickém zařízení. Z tohoto hlediska lze shledat potřebu v užší 

přeshraniční spolupráci v přístupech v nemocničním sektoru a také v rámci využití záchranné 

služby. Z důvodu překrývající se dojezdové oblasti zdravotních záchranných služeb, lze tyto 

jednotky využít v případě souběžného výjezdu jako náhradní prostředky. V současnosti 

dochází k postupnému nárůstu počtu osob ve starším věku, který představuje růst potřeby na 

zajištění různých druhů sociálních služeb. Z tohoto důvodu je důležité směřovat aktivity 

a opatření zaměřující se na aktivní stárnutí s ohledem na potřeby starších občanů obou měst 

a propojit jednotlivé činnosti sociálních služeb. 

1.16. Analýza vnitřního a vnějšího prostředí rozvoje 

ANALÝZA VNĚJŠÍCH VZTAHŮ 
Zkoumaná příhraniční oblast má charakter venkovského území, jednotlivé sídelní útvary 

a krajina mají řadu vzájemných souvislostí v dopravě, technické infrastruktuře a vztahů 

k vyšším centrům osídlení (městům) apod. K řešení zkoumaného území nelze přistupovat 

izolovaně od okolního prostředí, ale v kontextu širšího území se zohledněním vazeb na celou 

strukturu sídelní sítě. 

K analýze a hodnocení vnějších vztahů zkoumaného regionu je využita metoda PEST 

analýzy. Smyslem této metody je rozbor faktorů a okolních vlivů, které působí 

na realizovanou rozvojovou strategii (jako celek i na dílčí části ve formě konkrétních 

projektů). Analýza tak představuje komplexní pohled na prostředí území regionu, které není 

stabilní a mění se. Faktory a vlivy jsou členěny do tematických kategorií, které jsou odvozeny 

od počátečních písmen názvu analýzy: 

 Policy (P): politické a legislativní faktory,  

 Economic (E): ekonomické faktory, 

 Social (S): sociální faktory,   

 Technology (T): technologické faktory. 

Východiskem pro identifikaci jednotlivých faktorů byl Program rozvoje Karlovarského kraje 

2007 – 2013, Program rozvoje Karlovarského kraje 2014 – 2020: Analýza rozvojových 

charakteristik a potenciálu Karlovarského kraje 2012 a Studie „Budoucnost uprostřed Evropy 

– Možnosti přeshraniční spolupráce v česko-bavorském pohraničí“. Údaje byly rozšířeny 

na základě vlastního výzkumu a desk research strategických dokumentů.  

Politické a legislativní faktory 

Politické prostředí ČR 

Charakter politického prostředí v České republice je dán především systémem parlamentní 

demokracie, doprovázeným relativně vysokou formální stabilitou institucí, striktním 

dodržováním procesů a poměrně rigidní Ústavou. Na těchto základech je vystavěn legitimní 

zastupitelský systém. Samo politické prostředí v České republice je značně nestabilní, již 

od 90. let nevznikají dostatečně konzistentní většinové vlády, dochází ke střídání pravicových 
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a levicových vlád, což má za následek neochotu přijímat dlouhodobá a koncepční řešení 

(např. při nepopulárních restriktivních opatřeních). Dosáhnout politické shody při prosazování 

zásadnějších reforem je velmi obtížné. Bez účinného tlaku občanské společnosti však nelze 

očekávat významnější změnu. Role veřejnosti je zpravidla omezena na volební proces. 

Politická scéna je veřejností vnímána jako korupční prostředí s nátlakovými formami 

a lobbingem. Důsledkem je nízká důvěra občanů jak v politické strany, tak i v instituce státní 

moci, čehož je projevem např. nízká volební účast. Lepší situace je v municipálním 

politickém prostředí, i když se v regionální politice objevují situace, kdy skutečně 

prosazované rozvojové tendence jsou mnohdy podřízeny stranickým hlediskům, 

bez zohlednění skutečných potřeb území. Míra důvěry občanů v Krajský úřad 

a obecní/městské úřady je poměrně stabilně na vysoké úrovni. 

Politické prostředí Německa 

Německo je demokratickou republikou. Politický systém je založený na pravidlech 

stanovených Ústavou z roku 1949, zvanou Grundgesetz (Základní zákon). Mezi politickými 

stranami se již od roku 1949 nejlépe prosazují Křesťanskodemokratická unie (CDU) 

a Sociálnědemokratická strana Německa (SPD), z nichž vzešli všichni dosavadní němečtí 

kancléři a kancléřky. Politický systém Německa je považován za stabilní.  

Německá vláda stojí na třech pilířích - legislativě, exekutivě a jurisdikci, reprezentovaných 

Spolkovým parlamentem, Spolkovou vládou a Spolkovým ústavním soudem. 

Prezident je formálním představitelem země a jeho volební období trvá pět let. Jmenuje 

spolkového kancléře (předsedu vlády) a jeho kabinet. Právě kancléř je skutečnou hlavou vlády 

a ve většinovém hlasování jej volí Bundestag (Německý Spolkový sněm). Je zodpovědný 

za realizaci vládní politiky. Z úřadu jej může odvolat pouze absolutní většina Bundestagu, 

pokud se současně shodla na jeho nástupci. 

Ústavu Spolkové republiky Německo představuje Základní zákon, vstoupil v platnost 

23. března 1949, poté, co Spojené státy americké, Spojené království Velké Británie 

a Severního Irska a Francie svolily se založením Spolkové republiky. Stanovuje 

fundamentální strukturu vlády a hodnotový systém, jejž by měla následovat. Jasně definuje 

principy, podle kterých by vláda měla pracovat. Vedle dalšího popisuje postup a způsob volby 

nejvyššího orgánu legislativy - Bundestagu. Právě ten poskytuje úřední moc a základní vůdčí 

filozofii všem, kdož se podílejí na vládě, a současně jistotu spravedlnosti a svobody a práv 

německým občanům. 

V Německu jsou tři úrovně vlády, a to Spolková, která je dvoukomorová, tvořená 

Bundestagem (Spolkovým sněmem) a Bundesratem (Spolkovou radou). Obě komory jsou 

zodpovědné za vnitrostátní zákonodárství, například za daňový systém. Státní úrovně vlády 

mají vlastní ústavy, vládu i parlament. Tři celostátní úkoly zajišťují spolkové země zcela 

ve vlastní režii, a to oblast školství a vysokého školství, dále vnitřní bezpečnost, do níž spadá 

i policie, a naplňování úlohy obecní samosprávy. Místní úrovně vlády mají relativně velkou 

moc, v jejich kompetenci je např. nařídit odvod obchodní daně. 

Politicko-ekonomická situace v EU a přeshraniční spolupráce 

Evropská unie se v poslední době potýká s krizí v mnoha oblastech, její bezprostřední příčina 

je především ekonomická – dluhová krize v eurozóně. Další příčinou je nedostatečný 

institucionální rámec a pravidla fungování unie (např. způsob řešení krize, institut vystoupení 

země z eurozóny). Postupně dochází k posilování euroskeptických stanovisek ve společnosti 

a stoupá míra nedůvěry vůči institucím EU.  
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Jak již bylo uvedeno, má zkoumaná příhraniční oblast charakter venkovského regionu. Tento 

typ regionu je spojen s poměrně vysokou mírou ohrožení regionálními disparitami, zejména 

z důvodu specifického socioekonomického chování obyvatel. Region je tudíž jedním 

z cílových území evropské kohezní politiky, na které lze čerpat prostředky i v novém 

programovacím období. Vlivem výše uvedené krize také dochází ke změně charakteru 

poskytované podpory v rámci kohezní politiky EU a především k jejímu zeštíhlení.  

Zkoumaný region spadá do příhraniční/periferní oblasti, tzn. jedním ze stěžejních směrů 

rozvoje musí být orientace na přeshraniční spolupráci, která pomáhá překonávat okrajovou 

polohu příhraničních oblastí a zlepšovat životní podmínky obyvatel. K rozvíjení přeshraniční 

spolupráce v území je založen Euroregion Egrensis, jehož členy jsou mimo jiné obě města. 

Regionální politika 

Hlavním úkolem regionální politiky v Německu je překonat nemalé regionální disparity, 

zejména mezi tzv. starými a novými zeměmi vzniklými po znovusjednocení východní 

a západní části v roce 1990. Klíčovou roli mají spolkové země, orgány na spolkové úrovni 

(spolková vláda, spolková ministerstva) působí jako koordinátoři celého implementačního 

procesu. Vysoká míra decentralizace způsobuje značnou míru diverzity mezi konkrétními 

podobami regionální politiky. Silná pozice spolkových zemí v oblasti regionální politiky je 

zakotvena v německé ústavě a dále v zákoně o územním uspořádání (Raumordnungsgesetz), 

novelizovaném v roce 1998. Struktura aktérů regionální politiky je v jednotlivých zemích 

podobná, liší se pouze míra jejich zapojení. Mezi nejdůležitější aktéry mimo centrální 

veřejnou správu patří komory (průmyslové a obchodní komory, živnostenské komory), 

odbory (Německý odborový svaz), sdružení měst a obcí (Deutscher Städte- udn 

Gemeindebund), sněm krajů (Deutscher Landkreistag), společnosti na podporu hospodářství 

(obdoba českých rozvojových agentur), regionální management a další zájmová sdružení 

(např. organizace na ochranu životního prostředí, vysoké školy, německý svaz rolníků, 

organizace zastupující práva žen atd. Územní plánování je v Německu zabezpečováno 

na lokální úrovni. 

V České republice je dle ústavy nastaven smíšený model výkonu veřejné správy, kde je 

kladen důraz na postavení měst a obcí. Parametry vztahů samospráv a orgánů státní správy 

jsou definovány Ústavou ČR. Stát může zasahovat do výkonu samosprávných kompetencí 

krajů a obcí pouze na základě zákona a naopak svěřuje krajům a obcím část své působnosti, 

tzv. přenesený výkon státní správy. Přesto jsou v české veřejné správě dlouhodobě patrné 

centralizační tendence, které se projevují především rostoucím zatěžováním obcí a krajů 

agendami státní správy (mnohdy bez adekvátní úhrady) a nadměrnou regulací výkonu 

povinností krajů a obcí ve sféře jejich samostatné působnosti (např. školství, veřejná doprava, 

kultura). Popsané tendence jsou však jen velmi těžko ovlivnitelné a změnu by mohl přinést 

jen silný společný tlak občanské společnosti a reprezentace krajských i obecních samospráv.  

Dalším z faktorů je poměrně slabá národní regionální politika ČR, která má za následek 

prohlubující se územní diferenciaci rozvoje ČR.  U nejvýznamnějších sektorových politik 

a programů však již dochází k postupnému zakomponování regionální dimenze, které mají 

za cíl posílení podpory slabých oblastí.  

Z hlediska rozvojových os a rozvojových oblastí definovaných v Politice územního rozvoje 

ČR 2008 neprochází žádná rozvojová osa městem Aš ani se v území nenachází rozvojová 

oblast. Nejbližší rozvojová osa ke zkoumanému území je OS7, která prochází následujícími 

městy Ústí nad Labem – Chomutov – Karlovy Vary – Cheb – hranice 

ČR/Německo ( Nürnberg). Nejbližší rozvojová oblast je vymezena v oblasti Karlových Varů, 

která je charakteristická silnou koncentrací obyvatelstva a ekonomických činností, z nichž 

převážná část má republikový význam, lázeňství dokonce mezinárodní význam. Rozvojové 
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osy v Bavorsku znázorňuje následující mapa. Jedna z rozvojových os prochází německým 

městem Selb.  

Obrázek 1.8:  Rozvojové osy v Bavorsku 

 

Zdroj: Landesentwicklungsprogramm Bayern, 2012 

Ekonomické faktory 

Ekonomická recese 

Ekonomická výkonnost jednotlivých příhraničních oblastí se v času pomalu sbližuje, přestože 

rozdíly mezi českou a bavorskou částí jsou stále značné. Bavorské okresy mají vysoce 

rozvinut průmysl, zatímco Karlovarský kraj nejméně.   

Pokles ekonomického vývoje bavorských okresů je patrný zejména v období 2001 – 2005 

a v roce 2009, kdy byl značně ovlivněn ekonomickou krizí. Z regionálního pohledu toto 

odpovídá ekonomické konvergenci, která nastala během ekonomické krize ve většině států 

Evropy, přičemž vyspělejší regiony zaznamenaly větší propad než regiony slabší. 

V současnosti se německá ekonomika vrací opět k růstu. Na německé ekonomice je závislá 

i řada českých firem. Růst německé ekonomiky tak bude mít kladný dopad na oživení české 

ekonomiky, zejména v souvislosti s exportem.   

Česká republika se však od roku 2008 potýká s následky ekonomické krize, na kterou česká 

ekonomika reagovala nadprůměrně hlubším propadem než EU-27. Ve většině ekonomik 

dochází od roku 2010 k postupnému oživení, u některých zemí se růst vyrovnal hodnotám 

před ekonomickou krizí. V České republice se stále nepodařilo vrátit ekonomiku k trvalejšímu 

hospodářskému růstu. Dochází k nadměrným restriktivním opatřením a změně 

spotřebitelského chování obyvatelstva, které ještě více brzdí ekonomický vývoj země. Dopad 
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této recese je zřetelný především v periferních oblastech, kde je kumulovaný výskyt 

nízkopříjmového obyvatelstva a dlouhodobě negativního vývoje trhu práce. Vlivem růstu cen 

vzrůstají i životní náklady obyvatel. Ti, kteří si v minulosti vzali půjčky, je mnohdy nejsou 

schopni splácet a roste počet exekucí. Tento stav je ještě více umocněn tendencí zahraničních 

investorů k odchodu do zemí s nižšími výrobními náklady. 

Restrikce veřejných financí 

S výše uvedeným souvisí také snižování objemu veřejných rozpočtů v České republice 

a v Německu v důsledku nižších příjmů a tlaku na vyšší výdaje.  

Tabulka 1.21: Veřejné rozpočty Spolkové republiky Německo 2008 – 2012 (mld. EUR) 

Rok 
Spolek Země Obce 

Příjmy Výdaje Saldo Příjmy Výdaje Saldo Příjmy Výdaje Saldo 

2008 292,0 303,8 -11,8 279,9 278,1 +1,2 176,9 169,0 +7,9 

2009 282,6 317,1 -34,5 265,9 293,4 -27,5 172,0 178,9 -6,9 

2010 288,0 332,4 -44,4 278,5 302,1 -23,6 176,5 183,9 -7,4 

2011 307,1 324,8 -17,7 304,0 315,4 -11,4 185,6 187,0 -1,4 

2011/I 65,4 84,5 -19,1 74,1 75,6 -1,5 37,1 42,5 -5,3 

2011/II 76,6 73,5 +3,1 76,0 75,8 +0,2 45,4 44,3 +1,1 

2011/III 72,6 84,8 -12,2 71,9 75,1 -3,2 46,4 46,6 -0,2 

2011/IV 92,5 82,0 +10,5 81,1 87,7 -6,6 54,7 41,9 +2,8 

2012/I 65,4 83,1 -17,7 74,6 76,3 -1,7 39,9 44,8 -4,9 

2012/II 78,0 72,2 +5,8 75,9 74,5 +1,4 48,8 47,0 +1,8 

Zdroj: businessinfo.cz 

V České republice i Německu stále roste podíl veřejného dluhu k HDP, což následně vede 

k restrikcím veřejných výdajů. Nedostatek veřejných financí se projevuje napříč všemi 

úrovněmi veřejných rozpočtů, nejmarkantnější je však na nejnižší úrovni. Situace je vážnější 

u německých obcí, kde se Německo potýká na úrovni municipalit se silným zadlužením. 

V letošním roce hospodaří v Německu se schodkem téměř 60 % obcí, zatímco v České 

republice 51 %. Zejména malé obce jsou ze svých rozpočtů schopny hradit pouze běžný 

provoz obce (a to mnohdy s obtížemi). Často tak nedochází k dlouhodobým strategickým 

rozvojovým investicím, či investicím do oprav a rekonstrukcí obecního majetku. K jejich 

financování jsou využívány dotace ze strukturálních fondů EU (které ale vyžadují finanční 

podíl příjemce) a půjčky, což vede k nárůstu zadlužování obcí.  

Pozitivním efektem je tlak na zprůhledňování toků veřejných financí a jejich efektivní alokaci 

jak v České republice, tak i v Německu.  

Změny na trhu práce 

V souvislosti s probíhající ekonomickou recesí se stále více prohlubují disparity na trhu práce. 

Vývoj míry nezaměstnanosti má v Karlovarském kraji a německém příhraničí rozdílné 

tendence.  Ačkoliv příhraniční německé okresy patří k periferním a hospodářsky slabším 

regionů, dosahovala v roce 2011 míra nezaměstnanosti v Bavorsku nižších hodnot než je 

průměr za celé Německo. Avšak z hlediska porovnání míry nezaměstnanosti německého 

příhraničí a českého, je na území ČR vyšší nezaměstnanost.  

Situace na nabídkové straně trhu práce v příhraniční oblasti nutí obyvatele k hledání 

pracovních příležitostí mimo region, kdy musí vážit náklady na dojížďku do zaměstnání 

a výši výdělku. Vzhledem k obdobné situaci v širším okolí zkoumaného regionu zejména 

mladí obyvatelé volí možnost přestěhování se za prací, což má za následek další snižování 

potenciálu rozvoje oblasti. 

K podpoře řešení této situace jsou dlouhodobě přijímány opatření na podporu podnikatelských 

aktivit (zejména malého a středního podnikání), jak ze strany centrálních orgánů, tak i vyššího 

územního samosprávného celku. Jedná se zejména o zjednodušování administrativní 
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náročnosti podnikání a zahájení podnikání, včetně poskytování poradenských služeb. Dále 

jsou vyhlašovány výzvy na poskytnutí finančních podpor malého a středního podnikání.  

 

Nové programovací období EU 2014+ 

K podpoře rozvoje území je možno čerpat prostředky kohezní politiky EU v novém 

programovacím období 2014 – 2020. V tomto období ale již dotační rámce operačních 

programů nebudou tak štědré, jako v předchozích letech. Důraz bude kladen na finanční 

spoluúčast příjemců a posílení role návratných finančních nástrojů. 

Sociální faktory 

Demografický vývoj 

Klíčovým procesem ovlivňujícím vývoj socioprostorové struktury příhraniční oblasti je 

demografický vývoj a především stárnutí populace. Hlavní příčinou je zejména snižující 

se porodnost, snižování měr úmrtnosti a prodlužující se délka života. Periferní poloha 

příhraniční oblasti a její hospodářská slabost vůči jádrovým oblastem příslušných zemí má 

značnou roli při opuštění území obyvatelstvem. Ve zkoumaném území je tento stav ještě více 

umocněn odchodem mladého a vysokoškolsky vzdělaného obyvatelstva za prací mimo města 

Aš a Selb, což také snižuje optimistické očekávání zvýšení porodnosti.  

Systém sociálního zabezpečení v ČR je postaven na 3 pilířích a to povinné sociální pojištění, 

státní sociální podpora a sociální pomoc. V České republice systém sociálního pojištění 

zahrnuje dvě odvětví pojištění a to základní povinné důchodové pojištění a nemocenské 

pojištění.  

Německo disponuje obsáhlejším systémem sociálního zabezpečení než Česká republika. 

Systém sociálního zabezpečení v Německu zahrnuje pět odvětví pojištění a to nemocenské 

pojištění, pojištění pro případ odkázanosti na dlouhodobou péči, důchodové pojištění, úrazové 

pojištění a pojištění pro případ ztráty zaměstnání a chrání tak německé obyvatele před 

finančními následky existenčních rizik. Kromě výše uvedených typů sociálního zabezpečení 

existuje také státní sociální podpora, minimální dávky pro uchazeče o zaměstnání, podpora ve 

stáří a v případě snížené výdělečné schopnosti a různé rodinné dávky a příspěvky na bydlení. 

Současná doba však vyžaduje zásadní a strukturální modernizaci těchto systémů, zejména 

z důvodu trvalé finanční udržitelnosti. Stále se zvyšující podíl starších lidí k celkovému počtu 

obyvatelstva v souvislosti s poměrně nízkou porodností a stávajícím vývojem na trhu práce, 

přivádí sociální systém na hranici možností udržitelnosti.  

V České republice i v Německu tak dochází k trvalému podceňování tohoto trendu 

a k odkládání přijetí potřebných reforem (zejména důchodové), což může mít za následek 

kolaps sociálního systému jednotlivých států a následně i prudký nárůst podílu obyvatel přímo 

ohrožených sociálním vyloučením ve zkoumaném území.  

Jedním z negativních faktorů je destabilizace sociálního prostředí v ČR a Německu. Roste 

společenský a sociálně-ekonomický tlak zejména na mladé rodiny a jednočlenné domácnosti 

(zejména nárůst finančních nároků na zajištění domácnosti a životních potřeb). Dochází 

k rozpadu rodinných a sociálních vazeb ve společnosti. Mladí lidé odkládají vstup 

do manželství a početí potomků, snižuje se počet sňatků a zvyšuje rozvodovost.  

Prohlubování sociální polarizace 

V důsledku zhoršené situace na trhu práce dochází k prohlubování sociální polarizace 

ve společnosti. Roste podíl skupin obyvatel s nejnižšími příjmy a podíl skupin obyvatel 

s nejvyššími příjmy, obě tyto skupiny mají naprosto odlišný životní styl a sociální status. 
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Současně klesá podíl zastoupení středních vrstev. Sociální polarizace vede k postupné 

degradaci soudržnosti společnosti a nárůstu sociálních rizik (růst sociálního napětí v území). 

Nová sociální rizika začínají postihovat nejen nejnižší vrstvy společnosti, ale v poslední době 

přecházejí i do vrstev středních. Jsou postihovány i osoby s vyšším vzděláním, např. 

vysokoškoláci, kteří se z hlediska příjmů nepohybují ve vysoce placených profesích. Lze 

předpokládat, že tlak na celou společnost dále poroste. (Nová sociální rizika, ACCENDO, 

2011) 

Vzdělávací systém  

Vzdělávací systém v Německu a České republice je odlišný. Avšak souhrnně lze konstatovat, 

že vzdělávací systém a jeho kvalita je jedním z klíčových faktorů ovlivňující úroveň lidských 

zdrojů a jejich uplatnitelnost na trhu práce.  

V souvislosti s demografickým vývojem se celá příhraniční oblast potýká s klesajícím 

vývojem počtu žáků na základních školách a školách nižšího sekundárního stupně. Školy tak 

musí reagovat na tuto situaci a postupně řešit úbytek těchto žáků vč. využití kapacit 

jednotlivých škol.   

Současné vzdělávací systémy obou zemí se potýkají s nedostatkem financí na straně jedné 

a na straně druhé s nesouladem mezi požadavky trhu práce a nabídkou vzdělávacích oborů 

a následně absolventů. V souvislosti s všeobecným tlakem na růst vzdělanosti ubývá zájmu 

studentů o učební a praktické obory, ačkoliv poptávka po jejich absolventech roste. Naopak se 

zvyšuje zájem studentů o studium na vysoké škole a paradoxně se tak zvyšuje počet 

nezaměstnaných vysokoškoláků, často s mizivou praxí (čerství absolventi, kteří očekávají 

adekvátní platové ohodnocení na vysokoškolské pracovní pozici). Zároveň s tímto trendem 

dochází ke snižování úrovně vysokého školství na úkor kvantity. V oblasti terciálního 

vzdělávání je proto nutné zaměřit pozornost na podporu rozvoje kooperačních vazeb mezi 

firmami a jednotlivými školami a to vč. vysokých škol a mezi firmami a studenty s cíle zajistit 

kvalifikované zdroje pro rozvoj místních podniků jak na české tak německé straně. Pozitivním 

jevem je preference přírodovědných a technických oborů v chystané reformě vysokého 

školství v České republice. 

Technologické faktory 

Reforma podpory vědy a výzkumu 

Výzkum, vývoj, inovace a nové technologie jsou akcelerátorem ekonomického rozvoje. 

Evropská unie v oblasti vědy a vývoje v rámci strategie Evropa 2020 stanovila cíl, aby 

nejpozději do roku 2020 byly investovány do výzkumu a vývoje tři procenta HDP členských 

zemí Evropské unie (1 % z veřejných prostředků, 2 % z prostředků soukromého sektoru). 

Německo nebude mít s dosažením tohoto cíle problém. Již v současnosti vynakládá 

na výzkum a vývoj cca 2,8 % HDP a překračuje tak průměr v Evropské unie. Do roku 2015 

hodlá Spolková republika Německo spolu se spolkovými zeměmi a ekonomickým sektorem 

zvýšit výdaje na výzkum a vývoj na 3 %.  

Česká republika se však v této oblasti nachází pod úrovní evropského průměru. Na výzkum 

a vývoj vynakládá 1,8 % HDP. Nedostatečná je zejména úroveň výdajů podniků 

na aplikovaný výzkum, vývoj a inovace, spolupráce průmyslového sektoru s výzkumem 

a rozvoj lidských zdrojů v této oblasti. To vše je doprovázeno slabou ochranou duševního 

vlastnictví. Na národní i regionální úrovni ČR jsou proto vytvářeny a realizovány politiky 

na podporu inovačních aktivit. Dochází ke změně systému financování vědy a výzkumu, kdy 

je posílena podpora kvality na úkor kvantity a podporován je především aplikovaný výzkum.  
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Karlovarský kraj se snaží pro rozvoj výzkumu a vývoje dlouhodobě vytvářet vhodné 

prostředí, aktéry v oblasti výzkumu, vývoje a inovací v území zapojuje do tvorby Regionální 

inovační strategie. V rámci Strategie rozvoje konkurenceschopnosti Karlovarského kraje je 

vytvořen strategický rámec pro implementaci efektivních intervencí veřejného sektoru 

v Karlovarském kraji zaměřených na posilování konkurenceschopnosti regionální ekonomiky. 

Následná implementace by měla zajistit trvalý růst produktivity regionální ekonomiky, 

založený především na zvyšujícím se počtu a významu místních firem, které investují 

do inovací a vědy a výzkumu.  

V příhraniční oblasti jsou inovace především záležitostí podnikatelských subjektů, které se 

snaží nalézt a využít nové podnikatelské příležitosti. Vznik a rozvoj výzkumných center je 

podporován rovněž ze strukturálních fondů EU. Jednou z bariér technologického rozvoje 

a inovačních aktivit v regionu je nízká vzdělanostní úroveň obyvatelstva, která zároveň může 

omezit atraktivitu území pro příchod technologicky a znalostně náročných investic. 

Růst významu technologií  

Jedním z významných faktorů je neustálý rozvoj informačních technologií, které mění 

charakter komunikace, způsob získávání informací ve společnosti a je jedním z významných 

předpokladů rozvoje společnosti. V současnosti se stále více rozvíjejí možnosti bezkontaktní 

komunikace s příslušnými úřady veřejné správy, které umožňují občanům i úřadům 

zefektivnit společnou spolupráci. Další rozvoj příhraniční oblasti se neobejde bez rozšíření 

možností přístupu domácností/obyvatel k internetové síti a zvýšení informační gramotnosti 

obyvatelstva.  

Dalším významným faktorem je environmentální politika ČR a Německa spolu s pozitivní 

změnou postoje společnosti ke kvalitnímu životnímu prostředí. Je zvyšován tlak 

na podnikatelské aktivity, aby byly využívány materiály a postupy co nejvíce šetrné 

k životnímu prostředí a zároveň rostou požadavky na redukci čerpání přírodních zdrojů 

a omezování množství vzniku odpadu. Tyto trendy jsou doprovázeny legislativními změnami, 

jako je např. v ČR novela zákona o ovzduší nařizující výměnu neekologických kotlů (topných 

zařízení), která výrazně ovlivní rozpočtovou situaci nízkopříjmových domácností – nebudou 

mít prostředky na nákup nového zařízení a v Německu rozhodnutí o odstoupení od využívání 

atomové energie a ukončení provozu v poslední jaderné elektrárně do roku 2022, která bude 

mít za následek zvýšení ceny energie, což bude mít opět dopad na rozpočtovou situaci 

nízkopříjmových domácností. 

IDENTIFIKACE JEDNOTLIVÝCH OBLASTÍ ROZVOJE 
Na základě provedené analýzy města je provedeno zhodnocení silných a slabých stránek 

města ve vztahu k příležitostem a hrozbám, vnějších i vnitřních faktorů ovlivňujících 

zkoumanou oblast. Toto zhodnocení je realizováno metodou SWOT analýzy, která přináší 

přehledně strukturovaný a ucelený souhrn informací o území a umožní identifikovat potenciál 

budoucího rozvoje, současné problémy, se kterými se město musí potýkat a definuje tak 

rozvojové potřeby města. 

Kvalita života (sociální a zdravotní služby, školství, volný čas a životní prostředí) 
Silné stránky Slabé stránky 

Stabilní vývoj počtu obyvatel ve městě Aš, vyšší podíl 
dětské složky. 

Klesající počet obyvatel ve městě Selb, se záporným 
přirozeným i migračním přírůstkem 

Dobrý stav životního prostředí včetně ovzduší ve městech 
Aš i Selb. V zázemí jsou CHKO 

Vyšší podíl osob bez vzdělání a se základním vzděláním 
ve městě Aš  

Přítomnost zdravotnických a sociálních zařízení na území 
Aše a Selbu 

V Selb dlouhodobě ubývá počet obyvatel  

Velmi dobrá multioborová spolupráce ve městě Aš 
v prevenci kriminality a řešení trestné činnosti a vysoká míra 

Dochází ke stárnutí obyvatelstva v Selbu - čtvrtinu 
populace tvoří osoby starší 65 let  
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Silné stránky Slabé stránky 

objasněnosti trestné činnosti  

Existence variabilní pečovatelské péče s vysokým pokrytím  
Migrace sociálně slabého obyvatelstva včetně 
doprovodných negativních jevů 

Stabilní struktura základního školství a předškolní přípravy, 
rozvinutá síť škol poskytujících primární vzdělávání. 

Minimální pokrytí sítí sociálních služeb a jejich 
provázanost – především terénní služby 

Konání tradičních kulturních a sportovních akcí na území 
Aše a Selbu 

Nutnost vyjížďky dětí z města Aš do škol poskytujících 
zejména středoškolské vzdělání – nedostatečné 
zastoupení středních a vyšších škol na území 

Široká nabídka kulturních, sportovních spolků a organizací 
působících na území města Aš 

Volné kapacity MŠ v Selbu 

Existence gymnázia v Aši  

Příležitosti Hrozby 

Využití migračního potenciálu atraktivního a dostupného 
území - zvýšený počtu obyvatel vlivem migrace, zejména 
mladých rodin s dětmi 

Další nárůst sociálně slabého obyvatelstva v obou 
městech 

Rozvoj dvojjazyčných výukových programů 
Ohrožení existujících sociálních služeb v Aši s ohledem 
na nesystémové a nestabilní financování v této oblasti 

Zvýšená míra porodnosti ve městě Aš 
Nárůst sociálních rizik v souvislosti s drogovou 
problematikou 

Příležitost pro srůstání, rozdílné problémy Aš/Selb, které se 
vyvažují (senioři/děti) 

Odliv obyvatel do větších měst s větší občanskou 
vybaveností 

Potenciální srůstání měst a vytváření střediska 
nadregionálního významu a vzájemná kompenzace silných 
a slabých stránek (vyvážený rozvoj) 

Stárnutí populace s následkem neuspokojivé nabídky 
v oblasti sociálních služeb pro seniory především 
kapacity zařízení 

Využití volných kapacit v mateřských školách na území 
města Selb 

Důchodový věk mnohých lékařů v Aši a neochota 
příchodu mladých lékařů do Aše 

Rozvoj dalšího profesního vzdělávání včetně 
rekvalifikačních kurzů zaměřených na průmyslový rozvoj - 
dvojjazyčné 

Vzhledem ke klesajícímu počtu dětí v Karlovarském kraji 
a chybějící koncepci rozvoje středního školství kraje je 
v ohrožení existence střední školy v Aši 

Větší míra spolupráce vzdělávacích zařízení v příhraniční 
oblasti mezi městy Aš a Selb 

Prohloubení stárnutí populace 

Dopravní infrastruktura 
Silné stránky Slabé stránky 

Dostatek parkovacích míst, absence placených parkovacích 
míst 

Vyšší intenzita nákladní dopravy při hraničním přechodu 
Aš-Selb a v centru města Aš 

Dobrá dopravní obslužnost u obou měst umožňující 
dopravní napojení na Německo 

Nevyhovující kapacita, četnost spojů a technického 
stavu dopravní infrastruktury v rámci území města Aš 

Existence příhraniční vlakové dopravy a integrovaného 
systému Egronet 

Nedostatečná kapacita silničního spojení mezi Aší a 
Chebem 

Dobré pokrytí Aš stanicemi železniční dopravy  

Příležitosti Hrozby 

Dobudování obchvatu Aše a omezení vjezdu kamionů do 
centra města 

Úbytek zemědělské a lesní půdy v souvislosti s rozvojem 
dopravní infrastruktury 

Zahájení provozu obnovené trati Selb-Plößberg – Aš - 
zlepšení spojení mezi Aší, Selbem a Chebem 

Snižování významu veřejné dopravy - zvýšení podílu 
osobní automobilové dopravy na přepravě osob 

Snížení intenzity dopravy na silnici I/64  

Větší míra spolupráce v příhraniční oblasti mezi městy Aš a 
Selb v oblasti železniční dopravy 

 

Posílení propagace systému ErgoNet  

Zlepšení dopravní obslužnosti a zavedení MHD mezi Aší a 
Selbem (autobus, vlak) 
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Ekonomika, podnikání a zaměstnanost 
Silné stránky Slabé stránky 

Průmyslová tradice na území měst Aš a Selb 
Nedostatek pracovních příležitostí - nutnost dojíždět za 
prací 

Sídla významných zaměstnavatelů v okolí Aše a Selbu Nízká míra podnikatelské aktivity 

Nižší míra nezaměstnanosti ve městě Aš v porovnání s 
Karlovarským krajem, nízká míra nezaměstnanosti ve 
městě Selb 

Periferní poloha města Aš v rámci ČR, kraje i okresu 

Existence volných průmyslových objektů pro využití 
Velmi nízké mzdy u většiny obyvatel regionu a s tím 
spojená malá kupní síla 

Příležitosti Hrozby 

Využití volných průmyslových ploch a prostor 
Ekonomický úpadek města - z důvodu vyšší vyjížďky do 
zaměstnání než dojížďky 

Větší míra spolupráce v příhraniční oblasti – možnost 
využívání dotačních titulů na podporu podnikání 

Odliv kvalifikované pracovní síly – nedostatečná nabídka 
kvalifikované pracovní síly dle poptávky zaměstnavatelů 

Diverzifikace průmyslového potenciálu obou měst Vznik překladiště 

Silný potenciál pro vznik Evropské územní spolupráce  

Cestovní ruch 
Silné stránky Slabé stránky 

Množství turistických atraktivit 
Nedostatek ubytovacích zařízení na území města Aš a 
doplňkových služeb pro cestovní ruch 

Značný polohový potenciál Absence lokalit nadregionálního významu 

Atraktivní příroda Nízká urbanistická hodnota Aše 

Zdravé životní prostředí Množství nevyužitých brownfieldů v Aši 

Atraktivity pro specifické cílové skupiny – Vernéřovské 
doly, U cihelny, minerální prameny 

Dopravní zatížení centra města Aše 

Výskyt lokalit a zařízení vhodných pro sportovní vyžití Nedostatečná úroveň ubytovacích zařízení v Aši 

Vysoký výskyt průmyslových a dalších kulturně 
historických památek 

Nízká kvalita a nedostatek služeb pro cestovní ruch 

Blízkost mezinárodního letiště v Karlových Varech Nízký potenciál Ašska pro cestovní ruch 

Blízké napojení na německou dálniční síť  

Široká síť cyklostezek  

Golfové hřiště v Hazlově  

Příležitosti Hrozby 

Rozvoj přeshraniční infrastruktury pro aktivní trávení 
volného času 

Snížení přírodní atraktivity ve vazbě na zvýšení 
návštěvnosti 

Rozvoj Přírodního praku Smrčiny Zvyšování dopravní intenzity ve vazbě na zvýšení 
návštěvnosti oblasti 

Koordinovaný rozvoj města eliminující největší problémy 
způsobující negativní image města 

Stárnutí populace a vzdělanostní struktury obyvatel 

Kooperace se zahraničními centry Turistika za hazardem 

Dokončení obchvatu Aše a snížení intenzity dopravy 
v centru města. 

 

Komplexní přírodní i turisticky komunikační propojenost 
česko-německého příhraničí 

 

Intenzivnější využívání potenciálu rozvoje cestovního 
ruchu pro rozvoj podnikání a zvýšení zaměstnanosti 

 

Kvalitní propagace zajímavostí příhraniční oblasti  

Rozvoj turisticky atraktivních lokalit a zvýšení počtu 
ubytovacích zařízení - zvýšení atraktivity území a zároveň 
zvýšení počtu pracovních míst 

 

Vytvoření společného managementu, marketingu 
cestovního ruchu pro příhraniční oblast v rámci území Aš - 
Selb 
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1.17. Popis nejpravděpodobnějšího vývoje 

Vývoj vnějšího prostředí a vnitřních zdrojů v západní Evropě není srovnatelný s vývojem 

česko-německé pohraniční oblasti. I přes to, že se tato oblast nalézá ve středu Evropy, zároveň 

je sledované území tvořeno periferními oblastmi vůči jádrovým oblastem a přirozeným 

centrům Bavorska a České republiky. V obou zemích je patrná centralizace do metropolitních 

oblastí hlavních měst, které jsou dominantní jak ekonomicky, tak z hlediska obyvatelstva. 

Zatímco se větší města vlivem opožděné suburbanizace stále rozrůstají, periferní oblasti jsou 

špatně dostupné, nemají dostatek financí a sociálního kapitálu a trpí sociálním vyloučením. 

V oblasti podpory širších procesů integrace hraje významnou roli přeshraniční spolupráce, ke 

které přispívá i rozvojová osa Bavorska, jež prochází územím Selbu a směřuje do České 

republiky přes město Aš. 

Sociodemografický vývoj 

Stárnutí obyvatelstva je spolu se snižujícím se počtem obyvatelstva největším problémem 

z hlediska demografického vývoje.  

Vývoj počtu obyvatelstva bude dle prognózy v české a bavorské příhraniční oblasti v příštích 

5 – 10 letech odlišný. Populace Karlovarského kraje bude dle projekce ČSÚ do roku 2020 

slabě růst a následně dojde k mírnému poklesu. Dle prognózy bude mít vývoj populace v Aši 

obdobný charakter. 

Bavorské příhraniční okresy zaznamenají značný úbytek počtu obyvatel, který bude 

nejrychlejší v rámci celé spolkové země. V Selbu bude počet obyvatel stále klesat, do roku 

2024 dokonce více než o 15 %. 

Graf 1.19: Prognóza vývoje počtu obyvatel do roku 2024 (počet obyvatel v roce 2010 = 100 %) 

 

Zdroj: ČSÚ, Bayerisches Landesamt für Statistik und Datenverarbeitung, 2012 

V horizontu 10 let bude docházet ke stárnutí obyvatelstva v celé příhraniční oblasti, 

ale stárnutí bude probíhat rozdílným tempem. Lze předpokládat, že počet obyvatel 

v předproduktivním věku nebude nadále výrazně klesat, protože se již nepředpokládá klesání 

porodnosti. Tuto skutečnost však může ovlivnit migrace obyvatelstva. V absolutních číslech 

dojde v celé příhraniční oblasti k výraznému úbytku obyvatel v produktivním věku (15 - 64). 

V Karlovarském kraji, tedy i v Aši bude docházet k postupnému stárnutí populace, 

ale mnohem nižším tempem, než v bavorské příhraniční oblasti. Proces demografického 

stárnutí populace bude zapříčiněn převážně klesajícím podílem obyvatel v produktivním věku. 

Je předpokládán pokles podílu osob v produktivním věku cca o 10 %. 

Bavorská strana příhraničí bude dle prognózy více stabilní z hlediska podílu osob 

v produktivním věku díky vysoké úrovni porodnosti v 90. letech. Po roce 2020 však dojde 

k výraznému zrychlení stárnutí obyvatel. Je předpokládán pokles podílu osob v produktivním 

věku až o 20 %. 
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Dle prognózy ČSÚ vzroste počet osob starších 80 let v Karlovarském kraji v roce 2025 

o 82 %. V bavorském příhraničí již nebude nárůst počtu obyvatel v tomto věku tak výrazný. 

Lze předpokládat nárůst o zhruba 10 %. V návaznosti na postupné stárnutí obyvatelstva bude 

narůstat potřeba zajištění sociálních služeb zaměřených na osoby v postproduktivním věku.  

Vlivem nárůstu počtu seniorů se při neřešení stávající situace výrazným způsobem sníží 

i počet lůžek na 100 obyvatel ve věku nad 75 let. V roce 2011 bylo v Karlovarském kraji 

4,6 lůžek na 100 obyvatel starších 75 let. V roce 2025 se bude jednat již o pouhých 2,4 lůžek. 

V bavorské příhraniční oblasti by měl dle prognózy klesnout počet lůžek mezi roky 2011 

a 2025 z 12,2 na 11,8 lůžek na 100 obyvatel starších 75 let. 

Ekonomický vývoj 

Vzájemná provázanost české a německé ekonomiky je výrazná. Z Česka mířilo 31,5 % 

celkové hodnoty exportu v roce 2012 do Německa. Mezi Bavorskem a Českem však není 

provázanost ekonomiky příliš vysoká. Z Česka do Bavorska se v roce 2012 vyváželo 6,4 % 

celkového vývozu a dovoz z Bavorska do Česka tvořil pouze 3,2 % z celkového vývozu 

spolkové země. Pro Karlovarský kraj tvořilo Německo destinaci pro 57 % exportu z kraje.  

Ekonomika českého a bavorského příhraničí je na rozdílné úrovni vyspělosti a roste odlišným 

tempem. Do značné míry je to ovlivněno rozdílnými společensko-politickými poměry 

v průběhu druhé poloviny 20. století a příslušností k různým státům. Odlišná úroveň 

ekonomické vyspělosti a odstranění bariér mezinárodního obchodu umožnilo postupné 

propojení hospodářství Karlovarského kraje a bavorského příhraničí. Investoři z Bavorska 

byli motivováni výrazně nižšími výrobními náklady a kombinací dobrých technických 

kompetencí místní pracovní síly a geografickou blízkostí. Tyto výhody však postupně ztrácejí 

na významu a vzhledem k předpokladu prohlubující se ekonomické krize budou tyto vazby 

v budoucnu oslabovat.  

Vzhledem k  odlišnostem v předpokládaných tendencích vývoje a rozdílům v oblasti trhu 

práce na obou stranách hranice lze předpokládat nárůst přeshraniční vyjížďky a migrace za 

prací z českého do bavorského příhraničí. Navíc v Selbu je velká poptávka po službách, která 

má velký potenciál pro rozvoj podnikatelské činnosti Čechů. Předpokladem rozvoje 

přeshraniční vyjížďky je omezení, popřípadě odstranění stávajících bariér, jako jsou jazyková 

vybavenost, požadovaná odborná vzdělanost, zprostředkování pracovních nabídek nebo 

dopravní dostupnost. 

Následky vývoje v příhraniční oblasti 

Všechny výše zmíněné faktory ovlivňující vývoj území budou bez přeshraniční spolupráce 

stupňovat charakteristiky periferních oblastí bavorské i české příhraniční oblasti. V Aši se 

zvýší nezaměstnanost a budou se prohlubovat sociálně patologické jevy, jako jsou závislosti 

na drogách a alkoholu, závislost na sociálních dávkách, kriminalita a jiné. Budou se rozšiřovat 

a vznikat nové lokality s vysokou koncentrací osob ohrožených sociálním vyloučením. Zhorší 

se atraktivita regionu pro turistický ruch a zhorší se kvalita bydlení ve městě. Díky snižujícím 

se příjmům obyvatelstva se sníží jejich kupní síla a dojde k odlivu a demotivování stávajících 

a potenciálních investorů. Podniky se začnou stěhovat do velkých center v ČR, v Bavorsku a 

Sasku. Se změnou sídel podniků dojde také k vystěhovávání obyvatel za prací do velkých 

center.  

Selb se bude potýkat se stárnutím obyvatelstva. Lidé v produktivním věku se budou stěhovat 

za prací do větších center. Bude docházet k postupnému vymírání obyvatelstva a nárůstu osob 

v postproduktivním věku závislých na sociálních službách. Sníží se kupní síla obyvatelstva 

a bude docházet k poklesu ekonomické aktivity v okresu. Část služeb budou poskytovat 

podnikatelé z Aše. 
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Mapa 1.1: Prognóza hlavních směrů migrace obyvatelstva a ekonomických aktivit 

 

Zdroj: PROCES, ArcGIS Online, 2013.  
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2. Návrhová část 

Návrhová část navazuje na analytickou část. Popisuje možné a žádoucí zásahy, které by se 

měly ve vybraném území realizovat.  Návrhová část je tvořena z několika dílčích výstupů.  

Výchozím výstupem je SWOT analýza, která byla vytvořena na základě informací a poznatků 

z analytické části Strategického plánu spolupráce v příhraniční oblasti Aš – Selb. Byly 

definovány silné, slabé stránky, příležitosti a hrozby v oblasti rozvoje přeshraniční 

spolupráce.  

Obsahem návrhové části je rozvojová vize přeshraniční spolupráce, která vyjadřuje základní 

představu pro systematický rozvoj a směřování oblasti jako celku. Vize by měla být relativně 

krátká, snadno zapamatovatelná, měla by být motivující, ambiciózní, ale realizovatelná 

v praxi.  

Následně byly ve spolupráci s městy Aš a Selb vymezeny jednotlivé problémové okruhy 

v oblasti rozvoje příhraniční oblasti, ze kterých následně vyvstanou prioritní oblasti rozvoje 

přeshraniční spolupráce. Na základě těchto prioritních oblastí byly definovány konkrétní 

opatření, která povedou k udržitelnému rozvoji přeshraniční spolupráce. Dokument 

Strategický plán spolupráce v příhraniční oblasti Aš – Selb by měl být účinný do roku 2024 

a aktualizován v tří až čtyřletých intervalech.  

Obrázek 2.1: Systém návrhové části Strategického plánu spolupráce v příhraniční oblasti Aš – Selb. 

 

Zdroj: PROCES, 2014.  
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2.1.  Vize 

Prvním krokem při tvorbě návrhové části Strategického plánu spolupráce v příhraniční oblasti 

Aš – Selb je stanovení vize. Pojem vize se používá v rámci strategického plánování. 

Prostřednictvím vize je udáván směr žádoucího cílového stavu v určité oblasti. Má formu 

jednoduchého popisu a podoby, které chce příhraniční oblast svojí strategií dosáhnout. Vize 

nemá pouze obecné využití, ale především praktické. Jedná se o motivační faktor, který 

pomáhá udávat jednotný směr k naplnění vize.  

Všechny realizované aktivity v příhraniční oblasti by měly směřovat k naplnění vize, jež zní: 

„Spolu jsme silnější“. Spolupráce obou měst představuje velký potenciál k rozvoji území. 

Města Aš a Selb budou rozvíjet vzájemnou spolupráci a podporovat všechny aktéry působící 

v příhraniční oblasti, což přispěje k rozvoji této příhraniční oblasti a snížení bariéry, kterou 

hranice tvoří. Fungující a stabilní komunikační platforma mezi všemi aktéry upevní pozici 

obou měst v periferní oblasti.  

 

 

 

Partnerství v srdci Evropy 

Partnerschaft im Herzen Europas 

2.2. Identifikace rozvojového potenciálu přeshraniční spolupráce Aš - Selb 

Přeshraniční spolupráce rozvíjí synergie, území se společným potenciálem nebo problémy 

spolupracují při nalézání společných řešení a využívají svůj územní potenciál sdílením 

zkušeností. Území s navzájem se doplňujícím potenciálem mohou spojit síly, prozkoumat své 

komparativní výhody společně a vytvořit tak další rozvojový potenciál. 

Území je svými charakteristikami periferní oblastí s venkovským charakterem osídlení. Řada 

specifických problémů zkoumané oblasti Aš – Selb plyne především z geografické polohy 

(odlehlost od sídelních center, příhraniční oblast). 
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Při plánování rozvoje přeshraniční spolupráce mezi městy Aš a Selb je nutné se zaměřit 

na stěžejní problémy regionu. Ze stromu problémů jednoznačně vyplývá, že největšími 

problémy příhraniční oblasti jsou: 

 vystěhovávání mladých lidí z příhraniční oblasti,   

 nedostatek kvalifikované pracovní síly v příhraniční oblasti,  

 stárnutí populace, 

 nízká míra podnikatelské aktivity a nedostatek pracovních příležitostí v české části 

příhraničí. 

Obrázek 2.2: Strom problémů příhraniční oblasti Aš – Selb
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Zdroj: PROCES, 2014.  
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V následujícím schématu jsou shrnuty základní faktory ovlivňující trvale udržitelný rozvoj ve 

všech jeho pilířích (sociální, ekonomický, environmentální) a potenciál rozvoje příhraniční 

oblasti. 

Obrázek 2.3: Faktory sociálního a ekonomického rozvoje příhraniční oblasti 
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Zdroj: PROCES, 2014.  
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Od definovaných základních problémů příhraniční oblasti se následně odvíjí další. 

Nezaměstnanost a nedostatek volných pracovních míst způsobuje další snižování atraktivity 

pro potenciální kvalifikované obyvatelstvo a dále působí na zvyšování podílu osob 

ohrožených sociálním vyloučením. Odlehlost příhraniční oblasti a dopravní napojení snižuje 

zájem potenciálních investorů a obyvatel a také snižuje atraktivitu oblasti pro cestovní ruch.  

Vzájemné působení všech těchto faktorů bez nastartování rozvojového procesu povede 

k dalšímu úpadku regionu a postupnému snižování jeho potenciálu pro ekonomický či 

sociální rozvoj. Možností ochrany před dopadem těchto vlivů a jejich odstranění je právě 

rozvoj spolupráce mezi městy Aš a Selb, která započala v roce 2013. Strategický plán 

spolupráce v příhraniční oblasti Aš – Selb představuje odrazový můstek pro snížení 

zranitelnosti území a zvýšení jeho potenciálu díky společně realizovatelným projektům.  

2.3.  Priority a opatření 

S ohledem na hlavní problémové oblasti zkoumaného příhraničního regionu a identifikovaný 

rozvojový potencionál regionu byly stanoveny následující rozvojové okruhy a priority.  

Obrázek 2.4: Rozvojové okruhy a priority 

 

GLOBÁLNÍ CÍL 
Naplnění vize  

„Spolu jsme silnější“ 

 

Tematické oblasti a priority 

OKRUH B 

Ekonomika, 
podnikání a 

zaměstnanost 

OKRUH C 

Cestovní ruch 

 

OKRUH D 

Dopravní 

infrastruktura 

Priority A 

A1. Zvýšení kvality a 

rozvoj vzdělávacího 
systému.  

A2. Zajištění kvalitních 

zdravotních služeb a 
infrastruktury vč. 
rozvoje sociálních 
služeb. 

A3. Realizace společné 

sociální politiky. 

A4. Zvyšování kvality 

životního prostředí. 

A5. Rozvoj občanské 
vybavenosti. 

A6. Zkvalitnění činnosti 
a spolupráce orgánů 
veřejné správy. 

Priority B 

B1. Podpora podnikání. 

B2. Rozvoj lidských 

zdrojů. 

B3. Využití potenciálu 

přeshraničního regionu 
a rozvoj perspektivních 
oblastí. 

 

Priority C 

C1. Společný 

marketing a destinační 
management. 

C2. Infrastruktura pro 

cestovní ruch. 

C3. Rozvoj podnikání v 

cestovním ruchu. 

 

Priority D 

D1. Rozvoj silniční 

dopravy. 

D2. Rozvoj železniční 

dopravy. 

D3. Dopravní 
obslužnost veřejnou 
linkovou dopravou. 

Zdroj: PROCES, 2014.  
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A 

Kvalita života 
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KVALITA ŽIVOTA 

A5.4 Koordinace činnosti  

spolků působících v příhraniční 

oblasti vč. rozvoje jejich  

spolupráce 

A5 
Rozvoj občanské  

vybavenosti 

SC5 
Adekvátní nabídka kultury, 
sportovního vyžití a dalších 

volnočasových aktivit 

A6 
Zkvalitnění činnosti a  

spolupráce orgánů veřejné 
správy 

SC6 
Zajištění kvalitního a efektivního 

výkonu veřejné správy 

A5.3 Zapojení obyvatel do 

dění v příhraniční oblasti vč. 

zapojení mládeže do  

společenských aktivit v rámci 

území 

A6.1 Územně propojená a 

vstřícná veřejná správa  

A6.2 Vytvoření Evropského 

seskupení pro územní  

spolupráci 

A5.2 Zajištění odpovídající 

kapacity pro volnočasové  

aktivity 

A5.1 Zkvalitnění stávajících 

služeb pro obyvatele 

A4 
Zvyšování kvality životního 

prostředí 

SC4 
Zajištění systému přenosu a 
sdílení zkušeností v oblasti 

životního prostředí 

A4.2 Péče o městskou zeleň a 

veřejná prostranství 

A4.1 Využití alternativních 

zdrojů energie – větrné, solární 

elektrárny, využití biomasy 

A1 
Zvýšení kvality a rozvoj 
vzdělávacího systému 

SC1 
Snaha o zvýšení vzdělanostní 

úrovně občanů a rozvoje 
spolupráce vzdělávacích institucí 

v příhraniční oblasti 

A2 
Zajištění kvalitních  

zdravotních služeb a 
 infrastruktury vč.  

rozvoje sociálních služeb 

SC2 
Zajištění kapacitních a kvalitních 
sociálních služeb a dostupného 

zdravotnictví  

A1.1 Podpora jazykového 

vzdělávání 

A2.1 Koordinace subjektů 

poskytující zdravotní péči vč. 

rozvoje příhraniční spolupráce 

zdravotnických zařízení 

A3 
Realizace společné  

sociální politiky  

SC3 
Snaha o snížení sociálních a 

bezpečnostních rizik v příhraniční 
oblasti. 

A1.3 Intenzivnější spolupráce 

vzdělávacích zařízení a  

podnikatelských subjektů 

v příhraniční oblasti 

A1.2 Rozvoj nových možností 

vzdělávání 
A2.2 Rozvoj sociální 

 infrastruktury v příhraniční 

oblasti. 

A2.3 Rozvoj programu  

aktivního stárnutí 

A3.1 Spolupráce na vytváření 

komunitního plánu sociálních 

služeb a péče 

A3.2 Monitoring sociálních a 

bezpečnostních rizik a jejich 

prevence 

A4.3 Odstraňování bariér ve 

veřejném prostoru 
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EKONOMIKA, PODNIKÁNÍ A ZAMĚSTNANOST 

B1 
Podpora podnikání  

SC1 
Rozvoj podnikatelských aktivit 

v příhraniční oblasti  

B2 
Rozvoj lidských zdrojů  

SC2 
Zajištění kvalifikované pracovní 
síly pro podnikatelské subjekty a 
vytváření atraktivních podmínek 

ke stabilizaci pracovní síly 

B1.1 Posílení oboustranné 

spolupráce mezi 

podnikatelským sektorem a 

městy 

B2.1 Navázání spolupráce s 

konkrétními zaměstnavateli 

při tvorbě nabídky dalšího 

vzdělávání 

B3 
Využití potenciálu 

přeshraničního regionu a 
rozvoj perspektivních 

oblastí 

SC3 
Vznik jednotného prostředí pro 

podnikatelské subjekty  
 

B1.3 Rozvoj spolupráce se 

subjekty podporujícími 

podnikání 

 

B1.2 Aktivní přístup měst k 

vyhledávání a podpoře 

investorů 

B2.2 Zavedení vzdělávacích 

kurzů zaměřených na 

podnikání a na psaní 

projektových žádostí a 

projektový management 

B2.3 Realizace programů na 

zvýšení kvalifikace a lepší 

uplatnitelnost na trhu práce 

B3.1 Podpora vzniku klastrů a 

spolupráce firem v příhraniční 

oblasti 

B3.2 Vytvoření 

podnikatelského inkubátoru 

včetně poradenského centra 

pro začínající podnikatele 

B1.4 Strategie propagace 

investičních příležitostí a 

prostor k podnikání 

 

B1.5 Zkvalitnění dostupnosti 

informací pro podnikatele na 

českém i německém území 

 

B3.3 Vytvoření katalogu  

investičních možností  

příhraniční oblasti 

B3.4 Růst 

konkurenceschopnosti a 

inovační výkonnosti firem  

B3.5 Vytvoření prostor pro 

podnikání s využitím  

revitalizace brownfieldů 
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CESTOVNÍ RUCH 

C1 
Společný marketing a 

destinační management  

SC1 
Vytváření ucelených produktů a 

rozšíření nabídky cestovního 
ruchu 

C2 
Infrastruktura pro cestovní 

ruch  

SC2 
Rozvoj a modernizace 

infrastruktury pro cestovní ruch 
v příhraniční oblasti 

C1.1 Společná prezentace a 

nabídka služeb 

C2.1 Rozvoj cyklostezek v 

příhraniční oblasti 

C3 
Rozvoj podnikání 
v cestovním ruchu  

SC3 
Zvýšení úrovně a efektivity příjmů 

a přínosů z cestovního ruchu 

C1.3 Rozvoj společného  

destinačního managementu v 

příhraniční oblasti 

 

C1.2 Vytvoření konceptu  

jednotné propagace příhraniční 

oblasti 

C2.2 Modernizace a 

vybudování ubytovacích 

kapacit a stravovacích 

zařízení pro cestovní ruch – 

především na české straně 

C3.1 Vytvoření nových, resp. 

udržení současných dalších 

doplňkových služeb v 

cestovním ruchu 

C3.2 Propagace 

podnikatelských příležitostí 

v oblasti cestovního ruchu 

 

DOPRAVNÍ INFRASTUKTURA 

D1 
Rozvoj silniční dopravy 

SC1 
Zvýšení kvality dopravní 

dostupnosti příhraniční oblasti 

D2 
Rozvoj železniční dopravy 

SC2 
Zajištění železničních dopravních 

spojů příhraniční oblasti pro 
zvýšení pracovní mobility 

obyvatel a dostupnosti základních 
služeb 

D1.1 Rekonstrukce a  

zkapacitnění komunikací – 

převážně ve směru na Cheb 

D2.1 Znovuobnovení  

vlakového spojení Aš - Selb 

D3 
Dopravní obslužnost  

veřejnou linkovou dopravou 

SC3 
Rozšíření kvalitní dopravní 

infrastruktury v příhraniční oblasti 

D3.1 Zvýšení dopravní  

obslužnosti veřejnou linkovou 

dopravou dle potřeb obyvatel 
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Výše uvedená schémata znázorňují oblasti rozvoje příhraniční oblasti. Přeshraniční spolupráci 

je nutné zaměřit na rozvoj aktivit v oblasti kvality života, ekonomiky, podnikání 

a zaměstnanosti, cestovního ruchu a dopravní infrastruktury. Společně realizované projekty 

v těchto oblastech přispějí ke zvýšení potenciálu území a zmírnění negativních vlivů z důvodu 

odlehlosti příhraniční oblasti. 

V rámci kvality života je vhodné se zaměřit na činnosti vedoucí ke zvýšení kvality a rozvoje 

vzdělávacího systému, zajištění kvalitních zdravotnických služeb a infrastruktury vč. rozvoje 

sociálních služeb, realizaci společné sociální politiky, zvyšování kvality životního prostředí, 

rozvoji občanské vybavenosti a zkvalitnění spolupráce orgánů veřejné správy.  

V tematické oblasti ekonomika, podnikání a zaměstnanost by měly být aktivity směřovány 

k podpoře podnikání, rozvoje lidských zdrojů a také k využití potenciálu přeshraničního 

regionu a rozvoje perspektivních oblastí.  

Realizace společného marketingu a destinačního managementu, aktivity vedoucí k rozvoji 

a modernizace infrastruktury pro cestovní ruch a rozvoji podnikání v cestovním ruchu 

naplňují tematickou oblast cestovní ruch.  

V rámci dopravní infrastruktury je nezbytné se zaměřit na činnosti směřující k rozvoji silniční 

a železniční dopravy včetně zvýšení dopravní obslužnosti veřejnou linkovou dopravou.  

2.4.  Plán scénářů vnějších vlivů 

Při stanovení Strategického plánu spolupráce v příhraniční oblasti Aš – Selb je nezbytné 

nastavit scénáře budoucího vývoje prostředí a varianty možného řešení, jež vycházejí 

z posouzení současného stavu a vývojových tendencí.  

Demografický vývoj obyvatelstva 

Demografický vývoj zásadně ovlivňuje vývoj socioprostorové struktury. Ve všech vyspělých 

zemích, tedy i v České republice a Německu, dochází k poklesu porodnosti a současně se 

trvale prodlužuje délka života, jež má za následek stárnutí populace. Zvyšující se podíl 

starších lidí k celkovému počtu obyvatelstva v souvislosti s poměrně nízkou porodností 

a stávajícím vývojem na trhu práce, má zásadní vliv na zatížení sociálního systému.  

Graf 2.1: Vývoj počtu obyvatel ve městě Aš a Selb 

 

Zdroj: ČSÚ, Bayerisches Landesamt für Statistik und Datenverarbeitung. 
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Plán scénářů v této oblasti komentuje následující tabulka. 
 P

lá
n

 s
c
é
n

á
ře

 

Pozitivní vývoj Negativní vývoj 

Růst počtu obyvatel v produktivním věku. 

Zvýšení porodnosti a migrujících osob do 
příhraniční oblasti povede k celkovému 
zvýšení počtu obyvatel. Toto bude mít za 
následek snížení trendu stárnutí populace a 
povede k růstu poptávky po zboží a službách, 
jenž způsobí ekonomický rozvoj území. Růst 
počtu obyvatel v produktivním věku a 
hospodářský růst země bude mít za následek 
stabilizaci veřejných finančních prostředků 
určených např. pro důchodový systém.  

Růst počtu obyvatel v postproduktivním 
věku. 

Bude pokračovat trend stárnutí populace. Dále 
se bude snižovat míra porodnosti a migrační 
saldo bude záporné. Toto povede ke 
zvyšování zátěže veřejných rozpočtů z důvodu 
vyplácení sociálních dávek a zajištění zvyšující 
se poptávky po sociálních a zdravotních 
službách. Negativním faktorem bude dále 
nárůst finančních nároků na zajištění 
domácnosti a životních potřeb zejména 
obyvatel s nižšími příjmy, mezi něž spadá i 
skupina seniorů. Současný sociální systém 
bude trvale neudržitelný, což bude mít za 
následek nárůst podílu obyvatel přímo 
ohrožených sociálním vyloučením.  

O
p

a
tř

e
n

í 

Pozitivní vývoj Negativní vývoj 

1. Zkvalitnění stávajících služeb pro obyvatele. 
2. Vytvoření konceptu jednotné propagace 
příhraniční oblasti. 
3. Vytvoření pasportizace vhodných ploch pro 
individuální bytovou výstavbu. 

1. Koordinace subjektů poskytujících zdravotní 
péči vč. rozvoje příhraniční spolupráce 
zdravotnických zařízení. 
2. Vytvoření společného plánu sociálních a 
zdravotních služeb. 
3. Monitoring sociálních a bezpečnostních rizik 
a jejich prevence. 
4. Rozvoj programu aktivního stárnutí. 

 

Vývoj daňového zatížení obyvatelstva 

Daňová politika státu patří k nejsledovanějším a nejdiskutovanějším tématům, jelikož se 

dotýká všech občanů. Výše daňových sazeb ovlivňuje rodinné rozpočty, podnikatelskou 

aktivitu v zemi i úlohu státu v domácí ekonomice. V současné době dochází vlivem reforem 

sociálního a zdravotního systému, dopadu hospodářské krize, zpomalujícího se vývoje mezd a 

úsporných opatření veřejných rozpočtů ke zvýšení ekonomické zátěže. Do celkové daňové 

zátěže se počítají všechny daně včetně odvodů na sociálním a zdravotním pojištění. Složená 

daňová kvóta vyjadřuje podíl daní vč. příspěvku na sociální pojistné na HDP. Výše daňového 

zatížení se v zemích Evropské unie výrazně liší. V ČR byla složená daňová kvóta pro rok 

2011 ve výši 35, 3% k HDP, zatímco v Německu 37,1 %
3
, viz graf uvedený níže. Daňové 

zatížení podniků se v obou zemích také liší. V České republice činilo v roce 2012 19 % 

av Německu 31,2 %.  V roce 2012 bylo dle údajů OECD průměrné daňové zatížení svobodné 

osoby bez dětí v České republice 42,41 %, zatímco v Německu činilo 49,75 %.  Daňová 

problematika v České republice i Německu je komplikovaná, rozsáhlá, avšak velmi podobná. 

                                                 

 
3
 pozn. tento ukazatel nemusí být zcela objektivní. V zemi s vysokou daňovou kvótou nemusí být vždy zavedeno 

vysoké zdanění. Vysoká kvóta může být ovlivněna nízkou sazbou DPH v dané zemi a naopak nízká daňová 

kvóta může být dána vysokým HDP a ne nízkým zdaněním. 
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Graf 2.2: Vývoj daňové kvóty v České republice a Německu 

 

Zdroj: OECD. 

Plán scénářů v této oblasti komentuje následující tabulka. 
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Pozitivní vývoj Negativní vývoj 

Daňové zatížení obyvatelstva bude klesat. 

Za důsledek pozitivního vývoje daňového 
zatížení obyvatelstva lze považovat pokles 
povinného pojistného na sociální a zdravotní 
pojištění hrazené jak zaměstnancem, tak 
zaměstnavatelem, což by mělo za následek 
růst podnikatelské aktivity a zvýšení příjmů 
osob. Další možností je stabilizace daňových 
výnosů a zjednodušení správy daně. Dobře 
srozumitelný a efektivní daňový systém může 
zvýšit ochotu firem v dané zemi investovat. 
Možnost snížení daňového zatížení obyvatel 
představuje zejména změna výše jednotlivých 
sazeb daní, např. v České republice sazba 
DPH patří k jedněm z nejvyšších sazeb 
v členských zemích OECD. Toto bude mít za 
následek  růst disponibilního příjmu 
domácností, což ovlivní spotřebu a povede 
k hospodářskému růstu ekonomiky. 

Daňové zatížení obyvatelstva bude růst. 

Daňové zatížení obyvatel bude růst v důsledku 
zvýšení povinného odvodu na sociální a 
zdravotní pojištění, to povede k růstu 
mzdových nákladů na zaměstnance 
jednotlivých firem a komplexně bude mít 
negativní dopad na jejich rozpočty. Jednou 
z možností je také růst sazeb jednotlivých typů 
daní, což povede k poklesu příjmů obyvatel a 
ke snížení jejich spotřeby, která v důsledku 
povede k útlumu hospodářství v České 
republice i Německu.  

 

O
p

a
tř

e
n

í 

1. Zkvalitnění stávajících služeb pro obyvatele. 
2. Podpora vzniku klastrů a spolupráce firem 
v příhraniční oblasti. 
3. Růst konkurenceschopnosti a inovační 
výkonnosti firem.  

1. Aktivní přístup měst k vyhledávání a 
podpoře investorů. 
2. Vytvoření katalogu investičních možností 
příhraniční oblasti. 
3. Vytvoření komunikační platformy 
s podnikateli.  
4. Tvorba podmínek pro udržení dosavadních 
investorů a příchod nových v žádoucích 
odvětvích.  

Vývoj zaměstnanosti 

Hospodářský rozvoj je zárukou politické, ekonomické a sociální stability. Na ekonomický 

rozvoj a celou ekonomiku má značný dopad nezaměstnanost, jež představuje významnou 

ekonomickou zátěž. Nezaměstnaný je odkázán na podporu v nezaměstnanosti a další sociální 

dávky, dochází k výpadku odvodu daně z příjmu fyzických osob a má mnoho dalších 
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negativních dopadů na společnost. Trh práce se tak nachází v nerovnováze a nejsou optimálně 

využity zdroje ekonomiky, které jsou potřebné pro jeho hospodářský růst.  

Graf 2.3:  Míra nezaměstnanosti ve městě Aš a Selb 

 

Zdroj: ČSÚ, MěÚ Selb 

Plán scénářů v této oblasti komentuje následující tabulka.  
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Pozitivní vývoj Negativní vývoj 

Zvýšení zaměstnanosti. 

Oživení a růst německé a české ekonomiky 
bude mít kladný dopad na hospodářský vývoj 
území. Dlouhodobě budou přijímána opatření 
na podporu podnikatelských aktivit, jež budou 
mít za následek snižování disparit na trhu 
práce. Růst zaměstnanosti povede ke zvýšení 
příjmů domácností a bude mít pozitivní dopad 
na celou ekonomiku, jelikož dojde ke změně 
spotřebitelského chování obyvatelstva 
v důsledku zvýšení finančních prostředků. 
Zároveň dojde ke stabilizaci veřejných 
prostředků a snížení počtu osob ohrožených 
sociálním vyloučením.  

Pokles zaměstnanosti. 

Důsledkem současného trendu stárnutí 
populace a jeho prohlubující se tendence bude 
pokles počtu pracovních sil v území. Další 
možnou příčinou negativního vývoje je pokles 
ekonomické aktivity, např. z důvodu 
hospodářské krize, jež bude mít nepříznivý 
dopad na podnikatelské prostředí a celkový 
ekonomický vývoj území. Dojde k poklesu 
poptávky po zboží a službách, která následně 
povede k poklesu nabídky zapříčiněnou 
zavíráním podniků a k růstu nezaměstnanosti. 
Toto bude mít za následek přijetí nadměrných 
restriktivních opatření, zvýšení počtu 
vyplácených sociálních dávek a celkovou 
změnu spotřebitelského chování obyvatelstva 
z důvodu nižšího příjmu domácností. Tyto 
všechny zmíněné faktory budou ještě více 
brzdit ekonomický vývoj území a bude se 
prohlubovat jeho pokles.  

O
p

a
tř

e
n

í 

1. Vytvoření katalogu investičních možností 
příhraniční oblasti. 
2. Podpora vzniku klastrů a spolupráce firem 
v příhraniční oblasti. 
3. Strategie propagace investičních příležitostí 
a prostor k podnikání.  

1. Posílení oboustranné spolupráce mezi 
podnikatelským sektorem a městy. 
2. Zavedení vzdělávacích kurzů zaměřených 
na podnikání. 
3. Realizace programů na zvýšení kvalifikace a 
lepší uplatnitelnost na trhu práce.  
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2.5. Vazba priorit a opatření na strategie vyšších územně samosprávných celků 

Je nezbytné, aby Strategický plán spolupráce v příhraniční oblasti a navržené kroky vedoucí 

k rozvoji příhraniční oblasti nebyly v rozporu se strategickými dokumenty vyšších územně 

samosprávných celků, resortními strategiemi aj. V následující tabulce je zaznačen křížkovou 

metodou soulad klíčového dokumentu na úrovni vyššího územně samosprávného celku 

a republiky s tematickými oblastmi Strategického plánu spolupráce v příhraniční oblasti Aš – 

Selb. 

Soulad Strategického plánu spolupráce v příhraniční oblasti Aš – Selb je posuzován 

s následujícími klíčovými dokumenty:  

 Program rozvoje Karlovarského kraje 2014 – 2020,  

 Studie „Budoucnost uprostřed Evropy – možnosti přeshraniční spolupráce v česko-

bavorském pohraničí“, 

 Strategie regionálního rozvoje ČR 2014 – 2020, 

 Regionální plán sdružení Horní Franky - východ, 

 Program územního rozvoje Bavorska. 

Z níže uvedené tabulky vyplývá, že Strategický plán spolupráce v příhraniční oblasti Aš – 

Selb je v souladu s klíčovými dokumenty a je tak zajištěn vyrovnaný rozvoj území. 

 STRATEGICKÝ PLÁN SPOLUPRÁCE V PŘÍHRANIČNÍ OBLASTI AŠ – SELB 
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Ekonomická spolupráce  X   

Rozvoj cestovního ruchu 
na česko-bavorské hranici 
a vzájemné propojení 
nabídek 

  X  

Vzdělání a zlepšování 
přeshraniční spolupráce 

X    

Infrastruktura a životní 
prostředí 

   X 

Veřejné služby jako 
podpora efektivního 
rozvoje přeshraničního 
regionu 

X    
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Příroda a krajina X    

Lidská sídla X    

Zemědělství a lesnictví  X   

Obchod a průmysl  X   

Trh práce  X   

Vzdělávání a kultura X    

Volný čas X    

Sociální a zdravotní 
služby 

X    

Doprava a komunikace    X 

Zásobování energiemi X    

Vodní hospodářství X    

Životní prostředí X    
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Základy a výzvy 
prostorového rozvoje a 
uspořádání Bavorska 

X X   

Sídelní struktura X    

Doprava    X 

Ekonomika  X   

Zásobování energiemi X    

Struktura otevřeného 
prostoru 

X    

Sociální a kulturní 
infrastruktura 

X    

 

  

 STRATEGICKÝ PLÁN SPOLUPRÁCE V PŘÍHRANIČNÍ OBLASTI AŠ – SELB 
 

 Kvalita 
života 

Ekonomika, 
podnikání a 
zaměstnanost 

Cestovní 
ruch 

Dopravní 
infrastruktura 



74 
 

2.6.  Posouzení možnosti financování 

K podpoře rozvoje území lze čerpat prostředky kohezní politiky EU v programovacím období 

2014 – 2020. V současné době probíhá jak na úrovni České republiky, tak i v Bavorsku 

příprava tohoto nového programového období 2014 - 2020.  

Konečná podoba finanční alokace pro Českou republiku není v současné době ještě 

definitivně stanovena, je předpokládána výše 20,5 mld. € v běžných cenách. Připravované 

nové programy v ČR budou spolufinancovány z Evropských strukturálních a investičních 

fondů, zejména z Evropského fondu pro regionální rozvoj, Evropského sociálního fondu, 

Fondu soudržnosti a Evropského zemědělského fondu pro rozvoj venkova.  Pro vymezení 

operačních programů pro programové období 2014 - 2020 byly stanoveny tyto národní 

rozvojové priority: 

 zvýšení konkurenceschopnosti ekonomiky,  

 rozvoj páteřní infrastruktury,  

 zvyšování kvality a efektivity veřejné správy,  

 podpora sociálního začleňování, boje s chudobou a systému péče o zdraví,  

 integrovaný rozvoj území.  

Možné zdroje financování projektů v Bavorsku představují rovněž prostředky z  Evropského 

fondu pro regionální rozvoj, Evropského sociálního fondu, Evropské územní spolupráce, 

Evropského zemědělského fondu pro rozvoj venkova. Např. z prostředků Evropského 

zemědělského fondu pro rozvoj venkova lze získat podporu v rámci programu LEADER. 

Avšak německá dotační politika má své specifika 

Relevantní a možné zdroje financování priorit Strategického plánu spolupráce příhraniční 

oblasti Aš – Selb jsou uvedeny v tabulce uvedené níže.  

Tabulka 2.1: Relevantní a možné zdroje financování priorit 

Relevantní zdroje financování 

Fondy EU 

Evropský fond pro regionální rozvoj 

Evropský sociální fond 

Fondu soudržnosti 

Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova 

Evropská územní spolupráce 

Název operačního programu v ČR a ostatní 

Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost 

Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání 

Operační program Zaměstnanost 

Operační program Doprava 

Operační program Životní prostředí 

Operační program přeshraniční spolupráce mezi Svobodným státem Bavorsko a Českou republikou 

Dispoziční fond Cíl 3 v česko-bavorském příhraničním regionu - Euregio Egrensis 

Komunitární program pro konkurenceschopnost podniků COSME 

Možné zdroje financování 

Název operačního programu v ČR a ostatní 

Integrovaný regionální operační program 

Operační program nadnárodní spolupráce Central Europe 

Operační program nadnárodní spolupráce Danube 

Program HORIZONT 2020 

Zdroj: PROCES, 2014 
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Pro zajištění financování projektů v období let 2014 – 2020 bude možné využít zejména tyto 

operační programy v ČR, jež jsou blíže specifikovány v následujícím textu. Jelikož nejsou 

v současné době dostupné finální verze operačních programů, lze předpokládat jisté změny. 

Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost je zaměřen na podporu 

stěžejních prvků, které mají vliv na výkonnost ekonomiky. Podporovány budou projekty na 

rozvoj podnikání založeného na výzkumu a inovacích, dále snížení energetické náročnosti v 

podnikatelském sektoru a zavádění širokopásmového vysokorychlostního internetu.  

Operační program Výzkum, vývoj a vzdělání se orientuje na zvýšení kvality vzdělání 

a lidských zdrojů pro potřeby znalostní ekonomiky, zvýšení produkce kvalitních výsledků 

ve výzkumné sféře a zlepšení prostředí podporujícího přenos těchto výsledků do praxe. 

Podpora je určena předškolnímu, základnímu i střednímu školství. 

Operační program Zaměstnanost se věnuje aktivní politice zaměstnanosti, ale také 

širokému spektru činností pro snížení chudoby, a to nejen z pohledu zajištění zaměstnání, ale 

také sociálních a zdravotnických služeb pro osoby ohrožené chudobou. Část operačního 

programu je zaměřena na zefektivnění veřejné správy.  

Cílem Operačního programu Doprava je zlepšení podmínek pro vyšší 

konkurenceschopnost a větší využití železniční dopravy. Operační program je zaměřen na 

infrastrukturu pro železniční a další udržitelnou dopravu, podporu multimodálního jednotného 

evropského dopravního prostoru prostřednictvím investic do sítě TEN-T a na rozvoj 

a zlepšování dopravních systémů šetrných k životnímu prostředí. 

Operační program Životní prostředí se orientuje na dobrý stav životního prostředí ve všech 

jeho složkách a kvalitní environmentální infrastrukturu. Operační program je zaměřen na 

zlepšování kvality vody a snižování rizika povodní, zlepšování kvality ovzduší, odpady 

a materiálové toky, ekologickou zátěž a rizika, ochranu a péči o přírodu a krajinu, 

energetickou úsporu. 

Integrovaný regionální operační program je zaměřen na vyvážený rozvoj území, zlepšení 

veřejných služeb a veřejné správy a zajištění udržitelného rozvoje v obcích, městech 

a regionech. 

Operační program přeshraniční spolupráce mezi Svobodným státem Bavorsko a Českou 

republikou a dispoziční fond Cíl 3 v česko-bavorském příhraničním regionu bude 

stěžejním finančním zdrojem při realizaci společných projektů, které budou mít prokazatelný 

přeshraniční dopad. V současné době nejsou vymezeny oblasti podpory a podporované 

aktivity. Čerpání finančních prostředků z dispozičního fondu se předpokládá od roku 2015. 

Dále lze čerpat k rozvoji území prostředky z komunitárních programů, jedná se např. 

o Program pro konkurenceschopnost podniků (COSME) a Program HORIZONT 2020, který 

je schválen pro programovací období 2014 – 2020.  

Komunitární program pro konkurenceschopnost podniků (COSME) 2014 - 2020 je určen 

zejména pro malé a střední podniky za účelem zvýšení jejich konkurenceschopnosti 

a zaměstnanosti v členských státech Unie. Podpora je směřována na podporu lepšího přístupu 

k financování podniků, snadnější přístup firem na trhy členských států Unie i třetích zemí, 

naposílení podnikatelské kultury a zlepšení podmínek pro zakládání podniků a jejich růst. 

Program HORIZONT 2020 představuje program pro výzkum a inovace. Program je 

koncipován tak, aby evropský průmysl zvýšil svou konkurenceschopnost prostřednictvím 

inovací a rozvojem klíčových technologií. Program má přinášet nové poznatky pro řešení 

základních společenských výzev, jako je „zdraví Evropanů", znalostní bio-ekonomika, 

globální environmentální problémy, produkce energie atd. 
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3. Implementační dokument 

Koncepční dokument Strategického plánu spolupráce v příhraniční oblasti Aš - Selb  uvádí 

cíle a dlouhodobé směřování spolupráce mezi oběma městy. Základním východiskem pro 

realizaci Strategického plánu spolupráce v příhraniční oblasti Aš - Selb  je Analytická část. 

Dalším předpokladem pro udržitelný, potřebný a požadovaný rozvoj potenciálu přeshraniční 

spolupráce je nastavení Návrhové části, která udává cíl a jednotlivé priority v oblasti rozvoje 

příhraniční oblasti. Z návrhové části vychází Implementační dokument.  

Metodika implementace strategického plánu je založena na principech prostorového 

plánování, které zajistí optimální fungování strategického plánu. Implementační dokument 

obsahuje postup přípravy projektů a aktivit k realizaci strategického plánu vedoucího 

k rozvoji příhraniční oblasti. Dále tento dokument popisuje implementaci strategie spolupráce 

do činnosti Městského úřadu Aš a Selb v rámci tvorby „Strategického plánu spolupráce 

v příhraniční oblasti Aš - Selb“. Účelem dokumentu je završit proces implementace nově 

vzniklých strategických částí do činnosti Městského úřadu Aš a Selb.  

 

Obrázek 3.1: Průběh zpracování Strategického plánu spolupráce v příhraniční oblasti Aš - Selb  
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3.1. Příprava projektů k realizaci 

V průběhu realizace Strategického plánu spolupráce v příhraniční oblasti Aš - Selb budou 

shromažďovány informace o projektových záměrech v území a realizovány projekty. Příprava 

projektů zahrnuje vytváření jednotlivých karet projektů. Schválené projekty jsou obsahem 

Akčního plánu. Akční plán představuje nástroj operativní povahy sloužící k realizaci 

Strategického plánu spolupráce v příhraniční oblasti Aš – Selb a k jednoznačnému vytyčení 

projektů, které se s vysokou mírou pravděpodobnosti budou realizovat. Tento dokument by 

měl být zároveň pružný a reagovat na změny v území.  

Aktualizace Akčního plánu Strategického plánu spolupráce v příhraniční oblasti Aš - Selb 

bude probíhat každý rok, aby v něm byl vždy zohledněn aktuální vývoj v území. 

Proces přípravy a realizace projektů a aktivit  

Příprava a realizace projektů v rámci Strategického plánu spolupráce v příhraniční oblasti Aš - 

Selb probíhá v následujících fázích:  

1. Návrh projektu 

2. Posouzení návrhu projektu 

3. Výběr projektů do Akčního plánu  

4. Realizace projektu 

5. Monitoring projektu 

ad 1. Návrh projektu (zpracování projektového záměru) 

Návrhy/koncepty projektů, které budou naplňovat cíle Strategického plánu spolupráce 

v příhraniční oblasti Aš - Selb, budou průběžně vznikat zejména v rámci činnosti měst Aš 

a Selb (zastupitelstva a rady města, komisí, vedení a odborů měst, aj.), dále v rámci 

komunitních aktivit (např. komunitní plán sociálních služeb), jako reakce na nabízené dotační 

tituly (kraje, státu, EU) či jinými způsoby. Návrhy projektů bude shromažďovat vybrané 

městské pracoviště - Odbor rozvoje hospodářství a cestovního ruchu MěÚ Selb a kompetentní 

odbor MěÚ Aš. 

Návrhy projektů budou vypracovány ve struktuře karet projektů: 

 Vazba na prioritu 

 Název aktivity (projektu)  

 Stručný popis aktivity (projektu) vč. cíle projektu/aktivity a dílčích kroků plnění 

aktivity (projektu) 

 Odpovědná osoba  

 Odhad rozpočtu projektu (aktivity) 

 Předpokládaný termín realizace 

 Předpokládané zdroje financování 

 Vliv na mandatorní výdaje města 

 Evaluační ukazatele/ indikátory (indikátory výstupů a výsledků) 

 Rizika projektu 

Všechny navržené projekty musí přispívat k stanoveným cílům Strategického plánu 

spolupráce v příhraniční oblasti Aš - Selb, zejména k naplnění globálního cíle, specifických 

cílů a priorit. Zároveň musí i obsahově spadat alespoň do jednoho opatření. 

Odbor rozvoje hospodářství a cestovního ruchu MěÚ Selb a kompetentní odbor MěÚ Aš 

vyzve partnery v dostatečném předstihu před přípravou rozpočtu města k podávání návrhu 
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projektů do zařazení do Akčního plánu, popřípadě k aktualizaci již zařazených projektů 

v zásobníku projektů.  

Osloveni budou zejména tito partneři: 

 volení zastupitelé, 

 odbory městského úřadu,  

 komise města,  

 příspěvkové organizace města, neziskové organizace působící v území,  

 zástupci podnikatelů působící v příhraniční oblasti, 

 a další aktéři. 

Odbor rozvoje hospodářství a cestovního ruchu MěÚ Selb a kompetentní odbor MěÚ Aš 

roztřídí zásobník všech předložených projektů dle příslušných priorit a opatření Strategického 

plánu spolupráce v příhraniční oblasti Aš - Selb. 

Do zásobníku projektů jsou vloženy také projekty, které z různých důvodů nebyly realizovány 

v minulých letech a projekty, jejichž realizace je víceletá a pokračuje. I u těchto projektů je 

potřeba revidovat, jakým způsobem přispívají k plnění cílů Strategického plánu spolupráce 

v příhraniční oblasti Aš - Selb. Naopak již zrealizované projekty jsou ze zásobníku projektů 

vyjmuty. 

ad 2. Posouzení návrhu projektu 

Prvotní formální posouzení návrhů projektů provede Odbor rozvoje hospodářství a cestovního 

ruchu MěÚ Selb a kompetentní odbor MěÚ Aš, pro případná doplnění kontaktuje nositele 

projektu. Odbor rozvoje hospodářství a cestovního ruchu MěÚ Selb a kompetentní odbor 

MěÚ Aš také provede předběžné vyhodnocení vyváženosti souboru projektů v jednotlivých 

problémových oblastech, prioritách a opatřeních. 

Navržené projekty do Akčního plánu jsou poté předloženy k posouzení Komisi pro rozvoj 

přeshraniční spolupráce. Je-li potřeba, vyžádá si případné doplnění informací (od příslušného 

odboru městského úřadu, komise, rady města apod.). 

Na základě předchozího posouzení navrhovaných projektů Akčního plánu Komisí pro rozvoj 

přeshraniční spolupráce provede Odbor rozvoje hospodářství a cestovního ruchu MěÚ Selb a 

kompetentní odbor MěÚ Aš případné úpravy vyváženosti souboru projektů v jednotlivých 

problémových oblastech, prioritách a opatřeních.  

ad 3. Výběr projektů do akčního plánu 

Následně předloží Komise pro rozvoj přeshraniční spolupráce upravené návrhy projektů 

Akčního plánu ke schválení zastupitelstvu města Aš a Selb. Za výběr projektů a sestavení 

návrhu Akčního plánu zodpovídá vedení měst.  

Klíčovými kritérii při posuzování, zda bude projekt zařazen do Akčního plánu a vybrán 

k realizaci v následujících letech, jsou:  

 dostupnost zdrojů financování,  

 časová priorita, 

 nositel projektu, který: 

- zná cíle, kterých se má aktivitou dosáhnout, 

- přijímá odpovědnost za danou aktivitu a její výsledky, 

- finančně přispívá k realizaci, 

- zná časový horizont, do kterého se má rozvojová aktivita dokončit. 
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Nejvýznamnějším parametrem zařazení projektu do Akčního plánu je dostupnost zdrojů 

financování (příslib jiných subjektů, města, kraje a dalších), že na jeho realizaci uvolní peníze. 

Projekty z Akčního plánu jsou poté předloženy odpovědným subjektům pro přípravu rozpočtu 

na další rok, které je do návrhu zapracují. 

Po schválení rozpočtu obou měst na další rok provede Odbor rozvoje hospodářství 

a cestovního ruchu MěÚ Selb a kompetentní odbor MěÚ Aš revizi zajištění zdrojů 

financování jednotlivých projektů. O výsledku je informována Komise pro rozvoj 

přeshraniční spolupráce, která v sobě zahrnuje politickou, výkonnou a odbornou složku 

(kompetence této komise jsou vymezeny v kapitole č. 3). Pokud některý projekt nemá 

zajištěné finanční zdroje, je z Akčního plánu na příští rok vyškrtnut.  

Vyškrtnuté projekty jsou zařazeny do zásobníku. Pokud se v průběhu roku naleznou 

disponibilní zdroje (úspory, dotační titul kraje, státu, EU), je projekt realizován, pokud tomu 

tak není, vstupuje projekt do tvorby Akčního plánu na další rok.  

ad 4.  Realizace projektu 

Projekt realizuje nositel projektu v souladu se schváleným návrhem. 

ad 5. Monitoring projektu 

O realizovaném projektu podává nositel projektu zprávu, která slouží Komisi pro rozvoj 

přeshraniční spolupráce k monitorování realizace celého strategického plánu.  

Zprávy shromažďuje Odbor rozvoje hospodářství a cestovního ruchu MěÚ Selb 

a kompetentní odbor MěÚ Aš, který je souhrnně předkládá Komisi pro rozvoj přeshraniční 

spolupráce. Monitoring realizace projektů a celého strategického plánu jsou podkladem 

k hodnotícímu procesu a základním impulsem pro případnou aktualizaci dokumentu.  

Financování aktivit 

Úspěšná realizace velké části rozvojových projektů z Akčních plánů bude vyžadovat finanční 

prostředky, které pro ně musí být získány a alokovány (nejčastěji se jedná o vyčlenění 

prostředků z Evropských fondů). Výčet projektů v Akčním plánu bude korespondovat 

s návrhem rozpočtu měst v příslušném roce (a dalších zapojených subjektů/spolupracujících 

organizací). 

3.2. Projektové záměry rozvoje příhraniční oblasti 

Projektové záměry slouží jako plán projektů k realizaci Strategického plánu spolupráce 

v příhraniční oblasti Aš – Selb. Projektové záměry zpracované v podobě karet projektů jsou 

schvalovány zastupitelstvem města Aš a Selb a následně vstupují do Akčního plánu.  V rámci 

realizace Strategického plánu spolupráce v příhraniční oblasti Aš – Selb jsou navrženy níže 

uvedené projektové záměry.  
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Obrázek 3.2: MindMap navržených projektů 
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Tematická oblast A - KVALITA ŽIVOTA 

Priorita A.1: Zvýšení kvality a rozvoj vzdělávacího systému 

Opatření A.1.3: Intenzivnější spolupráce vzdělávacích zařízení v příhraniční oblasti 

(koordinace jejich aktivit) a podnikatelských subjektů 

Vazba na prioritu A.1 – Zvýšení kvality a rozvoj vzdělávacího systému 

Název projektu (aktivity) 
Spolupráce v oblasti vzdělávání s ohledem na vytvoření potřebné 
infrastruktury 

Popis projektu (aktivity) 

Projekt bude zaměřen na celoživotní vzdělávání, základní a střední školy 
města Aš a Selb včetně zapojení významných ekonomických subjektů 
lokality, jejich vzájemnou spolupráci, komunikaci a výměnu zkušeností. 

V rámci projektu se školská zařízení aktivně zapojí do vzájemné výměny 
zkušeností a kompetencí, navazování nových kontaktů a přenášení poznání 
pořádáním společné vzdělávacích programů, exkurzí do podniků, 
soutěže/olympiády, výlety, lyžařské kurzy, školy v přírodě apod. pro děti 
z obou stran hranice. Podpora spolupráce se zaměří na vytipování 
preferovaných oborů žáků a studentů a následně na podporu zájmu o obory 
požadované zaměstnavateli - do projektu budou zapojeny místní 
podnikatelské subjekty a Okresní hospodářská komora s cílem optimalizace 
nabídky a poptávky pracovních míst v území. Dále bude kladen důraz na 
zkvalitnění jazykového vzdělávání v příhraniční oblasti a na realizaci 
dvojjazyčných programů.  

Budou identifikovány obory s přeshraničním dosahem a podporovány 
výměnné pobyty studentů (např. odborné praxe). 

V rámci projektu bude vybudována potřebná infrastruktura. Lze uvažovat 
o výstavbě vzdělávacího institutu, které bude představovat zázemí pro výuku 
široké palety programů (zejména dvojjazyčných), rozšíření možnosti praktické 
výuky a zároveň vytvoření prostor atraktivní pro veřejnost. Toto centrum bude 
mít celorepublikový význam.  

Výměna kompetencí a zkušeností školských zařízení a ekonomických 
subjektů povede ke zlepšení nabídky na trhu práce a zajištění kvalifikovaných 
pracovních sil. 

Odpovědná osoba 
Ing. Renata Benešová, vedoucí odboru školství, kultury a sportu (město Aš) 

Oddělení školství a sportu (město Selb) 

Odhad rozpočtu projektu 
(aktivity) 

5 000 000 – 15 000 000 Kč 

Předpokládaný termín 
realizace 

2014 – 2020 

Předpokládané zdroje 
financování 

ESF, Operační program přeshraniční spolupráce mezi Svobodným státem 
Bavorsko a Českou republikou, rozpočet měst 

Mandatorní výdaje města Ne. 

Evaluační 
ukazatele/ 
indikátory 

Indikátor 
výstupů 

Počet školských zařízení, žáků, studentů a ekonomických subjektů 
zapojených do projektu. 

Indikátor 
výsledků 

Nabyté schopnosti žáků a studentů, optimalizace nabídky a poptávky na trhu 
práce. 

Rizika projektu (aktivity) 
Nezájem o účast v projektu, nedostatečná komunikace a spolupráce 
zainteresovaných stran, nedostatečná koordinace práce. 
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Priorita A.2: Zajištění kvalitních zdravotních služeb a infrastruktury vč. rozvoje sociálních 

služeb 

Opatření A.2.1: Koordinace subjektů poskytující zdravotní péči vč. rozvoje příhraniční 

spolupráce zdravotnických zařízení 

 A.2.2: Rozvoj sociální infrastruktury v příhraniční oblasti 

Vazba na prioritu 
A.2 – Zajištění kvalitních zdravotních služeb a infrastruktury vč. rozvoje 
sociálních služeb 

Název projektu (aktivity) Sdílené zdravotnictví a sociální služby 

Popis projektu (aktivity) 

V rámci projektu dojde k propojení a optimalizaci sítě zdravotnických a 
sociálních služeb na území měst Aš a Selb, včetně zpracování komunitního 
plánu sdíleného zdravotnictví a sociálních služeb. 

V první fázi realizace projektu bude zpracován společný komunitní plán 
zdravotnických a sociálních služeb území, obsahující podrobnou analýzu 
zdravotnických a sociálních zařízení (poskytovatelů služeb), jejich klientů 
(uživatelů služeb) i široké veřejnosti. 

Na základě zjištěných údajů bude podporována spolupráce a propojování 
činností mezi zainteresovanými subjekty vedoucí ke zpřístupnění 
zdravotnických a sociálních služeb občanům českého i německého státu. 
Integrace je zde chápána jak oborově (propojování zdravotnických 
a sociálních služeb), tak územně (propojování zařízení na území města Aš 
a Selb). Dojde tak k propojení a optimalizaci aktivit a zvýšení efektivity 
využívání zdravotnických a sociálních služeb osobami na obou stranách 
hranice. Koordinace jejich činností povede k maximálnímu propojení služeb 
v rámci poskytování péče o společné klienty. 

Odpovědná osoba 

Bc. Miroslav Oberreiter, vedoucí odboru sociálních věcí a zdravotnictví 
(město Aš) 

Dosud není známo (město Selb) 

Odhad rozpočtu projektu 
(aktivity) 

500 000 – 1 000 000 Kč 

Předpokládaný termín 
realizace 

2014 - 2016 

Předpokládané zdroje 
financování 

ESF, Operační program přeshraniční spolupráce mezi Svobodným státem 
Bavorsko a Českou republikou, rozpočet měst 

Mandatorní výdaje města Ne. 

Evaluační 
ukazatele/ 
indikátory 

Indikátor 
výstupů 

Počet zapojených zdravotnických a sociálních zařízení, jejich zaměstnanců a 
klientů. 

Indikátor 
výsledků 

Integrace zdravotnických a sociálních zařízení měst Aš a Selb, vzájemná 
komunikace a spolupráce při poskytování služeb klientům jak z české, tak 
německé strany. 

Rizika projektu (aktivity) 
Jednosměrný tok klientů zařízení (pouze ve směru ČR - Německo či naopak), 
nedostatečná koordinace práce. 
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Tematická oblast B - EKONOMIKA, PODNIKÁNÍ A ZAMĚSTNANOST 

Priorita B.3: Využití potenciálu přeshraničního regionu a rozvoj perspektivních oblastí 

Opatření B.3.2: Vytvoření podnikatelského inkubátoru včetně poradenského centra 

pro začínající podnikatele 

Vazba na prioritu 
B.3 - Využití potenciálu přeshraničního regionu a rozvoj perspektivních 
oblastí 

Název projektu (aktivity) Vytvoření podnikatelského inkubátoru propojujícího podnikání 
na německé a české straně 

Popis projektu (aktivity) 

Projekt bude zaměřen na vytvoření podnikatelského inkubátoru, který bude 
poskytovat služby spojené se zasídlením a rozvojem pro firmy působící 
v příhraniční oblasti, ale i pro nově vznikající společnosti přinášející nové 
technologie. 

Možnost vybudování podnikatelského inkubátoru je v průmyslové zóně 
v příhraniční oblasti, kterou zaneslo město Aš do svého územního plánu. 
Projekt má širší význam, a to vytvořit společný hospodářský prostor 
na regionální úrovni a zároveň zajistit spolupráci mezi českými a německými 
podnikateli podporující jak stávající, tak nové podnikatele. 

V rámci projektu budou pro firmy a podniky vytvořeny prostory pro podnikání 
a dále zajištěny také podpůrné služby jako je např. poradenství a asistence 
začínajícím podnikatelům, které mají za cíl zvýšit zájem o podnikání v České 
republice německým subjektům a naopak českým subjektům v Německu 
a pomoci jim usnadnit rozjezd podnikatelské aktivity a následně jejich udržení 
na trhu, možnosti školení.  

Bude kladen důraz na nalezení cest, jak stimulovat a přitáhnout kvalitní 
podnikatelské prostředí a následně budovat trvalou podnikatelskou 
infrastrukturu.  

Předmětem projektu je vytvoření společného prostředí, ve kterém mohou 
podnikatelé a společnosti odstartovat a rozvíjet svůj podnikatelský plán. Dílčí 
aktivitou je nastavení strategie směřující k podpoře podnikání v příhraniční 
oblasti, rozvíjení spolupráce německých a českých subjektů, vzájemné 
výměny zkušeností a informací podnikatelského a investičního charakteru.  

 

Odpovědná osoba 

Mgr. Stanislav Kříž, ředitel Krajské hospodářské komory Karlovarského kraje 

Nadja Lochschmidt, vedoucí odboru rozvoje hospodářství a cestovního ruchu 
(město Selb) 

Odhad rozpočtu projektu 
(aktivity) 

100 000 000 – 200 000 000 Kč 

Předpokládaný termín 
realizace 

2014 - 2024 

Předpokládané zdroje 
financování 

Evropský fond pro regionální rozvoj, Operační program Podnikání a inovace 
pro konkurenceschopnost, Operační program přeshraniční spolupráce mezi 
Svobodným státem Bavorsko a Českou republikou, Dispoziční fond Cíl 3 
v česko-bavorském příhraničním regionu, Komunitární program pro 
konkurenceschopnost podniků 

Mandatorní výdaje města Ne 

Evaluační 
ukazatele/ 
indikátory 

Indikátor 
výstupů 

Počet podnikatelských subjektů zapojených do projektu 

Indikátor 
výsledků 

Zvýšení spolupráce mezi podnikatelskými subjekty v České republice a 
Německu, posílení dodavatelsko-odběratelské vazby firem v příhraniční 
oblasti 

Rizika projektu (aktivity) Nezájem o účast v projektu, neefektivní přenos zkušeností a informací 
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Tematická oblast D - DOPRAVNÍ INFRASTUKTURA 

Priorita D.2:  Rozvoj železniční dopravy 

Opatření D.2.1: Znovuobnovení vlakového spojení Aš - Selb 

Vazba na prioritu D.2 – Rozvoj železniční dopravy 

Název projektu (aktivity) Znovuobnovení železniční tratě Aš – Selb 

Popis projektu (aktivity) 

Projekt bude zaměřen na odstranění bariér v propustnosti hranic a posílení 
kapacity spojů hromadné dopravy, což bude mít pozitivní dopad 
na přeshraniční mobilitu pracovních sil, dostupnost základních služeb a také 
pro účely cestovního ruchu. 

V první fázi realizace projektu je nezbytné zjistit objem poptávky po vlakovém 
spojení a následně zajistit dopravní obslužnost v intervalech zabezpečujících 
tuto poptávku.  

V rámci projektu budou podporovány následující aktivity:  

 rekonstrukce a modernizace tratě, úprava související infrastruktury, 

 přestavba a modernizace železniční stanice Selb-Plößberg a stanice 
v Aši, 

 obnova zabezpečovací a sdělovací techniky, 

 úpravy a zabezpečení přejezdů, 

 zvýšení informovanosti a možnosti využití integrovaného systému 
Egronet, 

 propagace znovuobnovené železniční traťě Aš – Selb. 

Odpovědná osoba 
Ing. Pavel Klepáček, místostarosta (město Aš) 

Městský stavební úřad (město Selb) 

Odhad rozpočtu projektu 
(aktivity) 

300 000 000 – 500 000 000 Kč 

Předpokládaný termín 
realizace 

2014 - 2016 

Předpokládané zdroje 
financování 

Operační program Doprava, Operační program přeshraniční spolupráce mezi 
Svobodným státem Bavorsko a Českou republikou, Dispoziční fond Cíl 3 
v česko-bavorském příhraničním regionu, dotační tituly Svobodného státu 
Bavorsko, rozpočet měst 

Mandatorní výdaje města ne 

Evaluační 
ukazatele/ 
indikátory 

Indikátor 
výstupů 

Modernizovaná železniční trať, počet přepravených osob 

Indikátor 
výsledků 

Zlepšení dopravní dostupnosti měst 

Rizika projektu (aktivity) 
Nezískání stavebního povolení, zastavení realizace projektu, nezájem 
obyvatel o železniční přepravu, nedostatečná koordinace práce 
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Realizační náklady projektů a odhad reálných zdrojů pro krytí potřeb 

Pro realizaci jednotlivých projektů je klíčové zajištění jejich financování a koordinace 

jednotlivých finančních zdrojů (rozpočty měst, rozpočty podnikatelských subjektů, dotační 

a úvěrové prostředky, aj.). Velký potenciál budou mít při realizaci projektů Strategického 

plánu spolupráce zejména prostředky z Evropských fondů a to především z Operačního 

programu přeshraniční spolupráce mezi Svobodným státem Bavorsko a Českou republikou 

a Dispozičního fondu Cíl 3 v česko-bavorském příhraničním regionu. V době zpracování 

Strategického plánu spolupráce nejsou ještě dohodnuty dotační tituly a rozdělení peněž z EU 

na období 2014 - 2020. Pro krytí potřeb projektů lze využít také prostředky z dotací 

poskytovaných např. Karlovarským krajem, Horními Franky, Bavorskem a Českou 

republikou.  

Při realizaci Strategického plánu spolupráce budou podporovány zejména pilotní projekty, 

které mají širší dopad na území. Projekty budou nastaveny tak, aby byly v dlouhodobém 

horizontu samo financovatelné.  U projektů je nutné provést zpřesnění nákladů např. 

na základě Cost-Benefit analýzy (CBA analýza) v rámci studie proveditelnosti. Při zpracování 

studie proveditelnosti bude proveden odhad nákladů na udržitelnost projektu.  

Tabulka 3.1: Souhrnná tabulka realizačních nákladů a odhad reálných zdrojů pro krytí potřeb projektů 

Zařazení projektu v 
rámci Strategického 

plánu spolupráce 
Název projektu 

  

Realizační 
náklady 

  

Odhad 
nákladů na 
udržitelnost 
  

Zdroj financování 
  

Termín 
realizace 
  

Odpovědnost 
  

Priorita Opatření 

A.1 A.1.3 

Spolupráce v oblasti 
vzdělávání s 
ohledem na 
vytvoření potřebné 
infrastruktury 

 5 – 15 mil. 
Kč 

  

ESF, OP přeshraniční 
spolupráce mezi 
Svobodným státem 
Bavorsko a Českou 
republikou, rozpočet 
měst 

2014-2020 

Odbor školství, 
kultury a sportu 
MěÚ Aš, 
Oddělení školství 
a sportu MěÚ 
Selb 

 
A.2 

A.2.1 
A.2.2 

Sdílené 
zdravotnictví a 
sociální služby 

 0,5 – 1 mil. 
Kč 

  

 ESF, OP přeshraniční 
spolupráce mezi 
Svobodným státem 
Bavorsko a Českou 
republikou, rozpočet 
měst 

 2014-2016 

Odbor sociálních 
věcí a 
zdravotnictví MěÚ 
Aš, dosud není 
známo (MěÚ 
Selb) 

B.3 B.3.2 

Vytvoření 
podnikatelského 
inkubátoru 
propojujícího 
podnikání na 
německé a české 
straně 

100-200 mil. 
Kč 

 

ERDF, OP Podnikání 
a inovace pro 
konkurenceschopnost, 
OP přeshraniční 
spolupráce mezi 
Svobodným státem 
Bavorsko a Českou 
republikou, Dispoziční 
fond Cíl 3 v česko-
bavorském 
příhraničním regionu, 
Komunitární program 
pro 
konkurenceschopnost 
podniků 

2014-2024 

Krajská 
hospodářská 
komora 
Karlovarského 
kraje, Odbor 
rozvoje 
hospodářství a 
cestovního ruchu 
MěÚ Selb 
 

D.2 D.2.1 
Znovuobnovení 
železniční tratě Aš – 
Selb 

300-500 mil. 
Kč 

 

OP Doprava, OP 
přeshraniční 
spolupráce mezi 
Svobodným státem 
Bavorsko a Českou 
republikou, Dispoziční 
fond Cíl 3 v česko-
bavorském 
příhraničním regionu, 
Komunitární program 
pro 
konkurenceschopnost 
podniků 

2014-2016 

Místostarosta 
MěÚ Aš, Městský 
stavební úřad 
(město Selb) 
 

 



87 
 

Indikátory Strategického plánu spolupráce v příhraniční oblasti Aš – Selb 

Pro hodnocení úspěšnosti projektů/aktivit Strategického plánu spolupráce je stěžejní, jakým 

dílem přispěla jejich realizace ke splnění cíle (potažmo naplnění priorit a opatření) 

Strategického plánu spolupráce v příhraniční oblasti Aš – Selb. Při definování hodnotících 

indikátorů bude využita metoda Balanced Scorecard (dále „BSC“), která je vhodným 

nástrojem pro měření účinnosti uplatňovaných strategií. Jádrem metody BSC je soubor 

vyvážených indikátorů. Při návrhu sady indikátorů je nutné zohlednit jejich vypovídající 

schopnost, dostupnost a snadnost měření, četnost měření a schopnost nastavení časové řady. 

Měření BSC je závislé na povaze indikátoru, může být prováděno např. kvartálně, jednou 

za rok, jednou za dva roky. 

Základním úkolem indikátorů je provedení evaluace projektu, zda bylo dosaženo vytyčeného 

cíle. Návrh indikátoru je strukturován dle priorit Strategického plánu spolupráce. 

Pro Strategický plán spolupráce v příhraniční oblasti Aš – Selb byly zvoleny indikátory 

výstupů a výsledků. Indikátory výstupů měří, co bylo v rámci realizace projektů/aktivit 

vytvořeno. Měří se ve fyzických nebo peněžních jednotkách (např. délka vybudovaných 

silnic, počet podpořených firem apod). Indikátory výsledků kvantifikují následky 

projektu/aktivit, které realizace přinesla. Poskytují informaci například o chování, kapacitě 

nebo výkonnosti konečných příjemců. Každý projekt musí být identifikován minimálně 

s jedním indikátorem výstupu/výsledků (možno i více, pokud je jednoznačně naplňuje).  

Systém indikátorů je i při omezení na indikátory priorit rozsáhlý, což je dáno tím, 

že Strategický plán spolupráce je široce zaměřený dokument. Indikátory jsou pojímány 

ve všeobecné rovině bez stanovení přesných cílových hodnot z důvodu, že není reálné je 

nastavit bez podrobnější znalosti navrhovaných projektů, stejně tak jako bez znalosti 

dostupných finančních prostředků. Proto níže uvedené indikátory (specifikované v Příloze 

Tabulka P13) slouží jako příklad pro evaluaci projektů, které mají vést k naplnění 

specifického cíle dané priority. Indikátory jsou proto navrženy jako systém, který bude nutno 

dopracovat v návaznosti na Akční plán.  

Indikátory priority A1 Zvýšení kvality a rozvoj vzdělávacího systému 

 Vybudování potřebné infrastruktury 

 Počet školských zařízení, žáků, studentů a ekonomických subjektů zapojených 

do projektu 

 Míra nezaměstnanosti 

 Jazykové znalosti obyvatel 

 Subjektivní vyjádření dotčených osob 
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3.3. Vymezení kompetencí  

Strategický plán spolupráce v příhraniční oblasti Aš - Selb je specifickým dokumentem 

orientovaným na komplexní rozvoj spolupráce v česko-bavorském příhraničí a základním 

dokumentem a vizí samosprávy pro řízení rozvoje spolupráce v budoucnosti. Posuzování 

specifik příhraniční oblasti je nutno provádět v kontextu stávajících strategií a platných 

dokumentů na lokální úrovni. 

Pozice Strategického plánu spolupráce v příhraniční oblasti Aš – Selb v ostatních 

dokumentech 

Strategický plán spolupráce v příhraniční oblasti Aš - Selb je dokument formulující společnou 

strategickou rozvojovou vizi další spolupráce města Aš a Selb jako celku, která na základě 

názorové shody všech subjektů podílejících se na přípravě, zpracování a schválení 

Strategického plánu spolupráce vyjadřuje obecnou reálnou představu budoucího vývoje 

příhraniční oblasti. Jeho hlavním smyslem je organizace trvale udržitelného rozvoje 

příhraniční oblasti a sledování jednotlivých zájmů tak, aby města prosperovala a dále se 

rozvíjela. Strategický plán spolupráce v příhraniční oblasti Aš - Selb je zpracován 

na omezenou dobu, ale není uzavřeným dokumentem, dochází k jeho aktualizaci v souvislosti 

s měnícími se vnitřními a vnějšími podmínkami. 

Jako takový má v oblasti rozvoje spolupráce měst důležitý charakter vzhledem ke všem 

plánovacím dokumentům v různých oblastech a je důležitým strategickým dokumentem. Je 

v součinnosti s územním a komunitnímu plánem.  

Obrázek 3.3: Provazba koncepčních dokumentů 

 

 

 

 

 

Strategický plán spolupráce v příhraniční oblasti Aš - Selb je podkladem především pro: 

 střednědobé a dlouhodobé plánování rozvoje měst, 

 aktivní marketing měst, 

 sestavování rozpočtu měst, 

 zapojování občanů, podnikatelů a aktérů do rozvojových aktivit příhraniční oblasti, 

 případné změny územního plánu měst, 

 grantová pravidla. 

Činnost Komise pro rozvoj přeshraniční spolupráce 

K účinné implementaci Strategického plánu spolupráce v příhraniční oblasti Aš – Selb bude 

zřízena Komise pro rozvoj přeshraniční spolupráce, které budou svěřeny klíčové 

kompetence rozhodování v této oblasti.  Komise pro rozvoj přeshraniční spolupráce bude mít 

za úkol dohled nad realizací a aktualizací Akčního plánu.  

Komise rozvoj přeshraniční spolupráce by se měla scházet alespoň jednou ročně. Jejími 

hlavními úkoly jsou: 

 příprava zpracování Akčního plánu realizace Strategického plánu spolupráce 

v příhraniční oblasti,  

 navrhování způsobu realizace rozvojových aktivit a stanovení jejich priorit, 

Strategický plán 
spolupráce 

v příhraniční 

oblasti Aš - Selb 

Územní 

plánování 
Komunitní 

plánování 
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 rozhodování o zařazení projektů do Akčního plánu a následné předání ke schválení 

zastupitelstvu měst, 

 sledování a hodnocení realizace rozvojových aktivit, 

 sledování naplňování strategického plánu,   

 projednání aktualizovaných akčních plánů, způsoby realizace rozvojových aktivit 

a stanovení jejich priorit, 

 předkládání souhrnné zprávy o realizaci strategického plánu zastupitelstvu měst. 

Složení Komise pro rozvoj přeshraniční spolupráce bude reflektovat jak výkonnou (starosta, 

volení zástupci měst) tak i odbornou složku (zástupci odborů městských úřadů). Je nezbytné, 

aby Komise pro rozvoj přeshraniční spolupráce měla mezi členy jak volené zástupce 

městských úřadů, tak úředníky městských úřadů, aby byla zajištěna kontinuita plánu bez 

ohledu na politickou situaci ve městech.  

Navrhujeme následující složení této komise:  

 starosta města Aš, starosta města Selb, 

 tři volení zastupitelé města Aš, tři volení zastupitelé města Selb, 

 dva zástupci úředníků Městského úřadu Aš, dva zástupci úředníků Městského úřadu 

Selb.  

Komise bude tvořena celkem 12 členy z důvodu vyrovnaného postavení českých 

a německých zástupců. Jmenováním jednotlivých členů Komise pro rozvoj přeshraniční 

spolupráce bude pověřena Rada města Aš a Selb. V rámci Komise pro rozvoj přeshraniční 

spolupráce bude docházet k pravidelnému střídání předsednictví na české a německé straně. 

Vzhledem k vyrovnanosti hlasů, bude mít rozhodující slovo při učinění stanoviska předseda 

Komise pro rozvoj přeshraniční spolupráce. Navrhujeme, aby předsedou první komise byl 

starosta města Aš a funkčnost komise byla zahájena od června 2014. 

Podklady pro jednání Komise pro rozvoj přeshraniční spolupráce připravuje Odbor rozvoje 

hospodářství a cestovního ruchu MěÚ Selb a kompetentní odbor MěÚ Aš.  

Pro vytvoření vazeb mezi všemi aktéry v oblasti příhraniční spolupráce a její následný rozvoj 

je stěžejní účast všech aktérů (Komise pro rozvoj přeshraniční spolupráce, zaměstnanci 

odborů MěÚ a aktéři působící v příhraniční oblasti) na proškolení (workshopu) 

k Strategickému plánu spolupráce v příhraniční oblasti Aš - Selb. Všichni aktéři budou díky 

tomu seznámeni s náplní, cíli a prioritami Strategického plánu spolupráce.  

Obrázek 3.4: Vytvoření vazeb Komise pro rozvoj přeshraniční spolupráce na další subjekty 

implementační struktury 

 

Vytvoření 

vazeb 

Strategický plán 
spolupráce 

Účast na školení  

Obslužné 
odbory 

 

Aktéři působící 
v příhraniční oblasti 

provádí 

spolupracuje na 

spolupracuje na 

Odbor rozvoje 
hospodářství a 

cestovního ruchu 
MěÚ Selb, 

kompetentní odbor 
MěÚ Aš 
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Kompetence Odboru rozvoje hospodářství a cestovního ruchu MěÚ Selb a kompetentního 

odboru MěÚ Aš 

Odbor rozvoje hospodářství a cestovního ruchu MěÚ Selb a kompetentní odbor MěÚ Aš 

zajišťuje metodickou pomoc jiným odborům a organizacím v záležitostech spadajících 

do náplně jeho činnosti, stejně tak s ostatními dotčenými odbory úzce spolupracuje především 

při zajišťování přípravy a realizace jednotlivých projektů. Odbory úzce spolupracují též 

s orgány města při plnění samosprávných úkolů města a zajišťují nezbytnou součinnost 

s orgány veřejné moci v oblastech, které přísluší do náplně jejich činnosti.  

Navrhujeme k výkonu funkce manažera implementace vedoucí odboru rozvoje hospodářství 

a cestovního ruchu MěÚ Selb a kompetentního odboru MěÚ Aš. Manažer má odpovědnost 

za administrativní zajištění implementace a její realizaci. V průběhu roku provádí monitoring 

realizace všech nově vzniklých strategických dokumentů. Manažer bude předkládat zprávu 

o probíhající implementaci a návrh další činnosti Komisi pro rozvoj přeshraniční spolupráce 

(zpočátku implementace ve čtvrtletních intervalech, poté minimálně jednou ročně). Uvedené 

kompetence navrhujeme ošetřit v interních dokumentech města.  

Obrázek 3.5: Odpovědnostní model implementace Strategického plánu spolupráce v příhraniční oblasti 

Aš - Selb 

 

Kompetenční model strategického plánu spolupráce  

Pro řádné fungování strategického plánování je důležité nastavení základních pravidel, podle 

kterých budou strategické dokumenty vytvářeny, bude monitorováno jejich naplňování 

a prováděna kontrola plnění jejich cílů. Stejně tak musí být jasně vymezena pozice 

jednotlivých strategických dokumentů a jejich vzájemná provázanost. Je zde uplatňován 
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• Monitorování realizace  celého  Strategického plánu spolupráce 
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zastupitelstvu měst 

Komise pro rozvoj přeshraniční 
spolupráce 

• Metodická pomoc ostatním odborům a aktérům při přípravě návrhů a 
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• Příprava podkladů pro jednání Komise pro rozvoj přeshraniční spolupráce 

• Revize zajištění zdrojů financování jednotlivých projektů určených k 
realizaci 

• Monitoring realizace projektů a předložení zpráv Komisi pro rozvoj 
přeshraniční spolupráce o naplňování Strategického plánu spolupráce 
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cestovního ruchu MěÚ Selb, 
kompetentní odbor MěÚ Aš  
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princip prostorového plánování, který integruje komunitní plánování, územní plánování 

a strategické plánování rozvoje města. 

Kompetence a povinnosti subjektů, které budou garanti určitých činností a aktivit v rámci 

plnění Strategického plánu spolupráce (tedy pověřených řízením tvorby akčních plánů, 

realizací a implementací Strategického plánu spolupráce, monitoringem a kontrolou jeho 

plnění), bude nutné implementovat do vnitřních směrnic MěÚ Aš a Selb. Časový 

harmonogram každoročního zpracování Akčního plánu bude ošetřen prostřednictvím 

zavedení nové interní směrnice na Městském úřadě Aš a Selb. 

V níže uvedeném organigramu implementační struktury je znázorněn proces Strategického 

plánu spolupráce, ve kterém jsou určeny základní činnosti a aktivity zainteresovaných 

subjektů. Proces strategického řízení Strategického plánu spolupráce (dále jen „SPS“) v sobě 

nese řízení a dohled nad Strategickým plánem spolupráce v příhraniční oblasti Aš - Selb 

a realizaci spolupráce a komunikace.  

Řízení a dohled nad SPS provádí Odbor rozvoje hospodářství a cestovního ruchu MěÚ Selb 

a kompetentní odbor MěÚ Aš ve spolupráci s Odborem financí a rozpočtu MěÚ Selb 

a finančním odborem MěÚ Aš, a dále se dělí na čtyři další činnosti. Základem je vypracování 

kvalitního Strategického plánu spolupráce a jeho předání zastupitelstvu ke schválení, což 

provádí Komise pro rozvoj přeshraniční spolupráce ve spolupráci s Odborem rozvoje 

hospodářství a cestovního ruchu MěÚ Selb a kompetentním odborem MěÚ Aš. Pro efektivní 

řízení a dohled je nutné vytvoření vazeb Komise pro rozvoj přeshraniční spolupráce na další 

subjekty implementační struktury, které provádí Odbor rozvoje hospodářství a cestovního 

ruchu MěÚ Selb a kompetentní odbor MěÚ Aš s obslužnými odbory a aktéry v příhraniční 

oblasti, nastavení a udržování účinných vnitřních řídících a kontrolních mechanismů, 

prováděné Odborem rozvoje hospodářství a cestovního ruchu MěÚ Selb a kompetentním 

odborem MěÚ Aš ve spolupráci s tajemníkem MěÚ Selb a Aš.  

Poslední činností v rámci tohoto subprocesu je vrcholové řízení a dohled nad SPS prováděné 

Komisí pro rozvoj přeshraniční spolupráce. Spolupráce a komunikace je zajišťována 

Odborem rozvoje hospodářství a cestovního ruchu MěÚ Selb a kompetentním odborem MěÚ 

Aš ve spolupráci s obslužnými odbory a aktéry působící v příhraniční oblasti. Dílčími 

činnostmi tohoto subprocesu jsou komunikace s ostatními subjekty implementační 

infrastruktury, koordinace s ostatními strategickými dokumenty a koordinace s rozvojovými 

dokumenty na národní a regionální úrovni. Tyto činnosti provádí Odbor rozvoje hospodářství 

a cestovního ruchu MěÚ Selb a kompetentní odbor MěÚ Aš, v případě první zmíněné činnosti 

se do spolupráce zapojují řídící orgány města. 
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Obrázek 3.6: Organigram implementační struktury Strategického plánu spolupráce (Strategické řízení SPS) 
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3.4. Metodika implementace  

Metodika implementace strategického dokumentu je založena na principech prostorového 

plánování, které se snaží pochopit směřování změn v prostředí a hledá možné způsoby, jak 

podpořit žádoucí a zmírnit nežádoucí trendy těchto změn. Klíčovou aktivitou je práce 

s informacemi a komunikace s aktéry v území. 

Základními faktory implementace strategických dokumentů jsou: 

 aktivní podpora vrcholového vedení,  

 důkladná a úplná příprava a naplánování implementace, 

 úplná a cílená komunikace (zejména komunikační platforma mezi aktéry v území 

a orgány veřejné správy), 

 kompetentní implementační tým, 

 vysoká míra zapojení zaměstnanců městského úřadu do implementace. 

Strategický plán spolupráce v příhraniční oblasti bude implementován jednotlivými projekty 

Akčního plánu. Implementační mechanismy musí být nastaveny tak, aby se zajistilo společné 

působení různých projektů v jednotlivých opatřeních směrem k cíli strategického plánu. 

Pro zdárnou implementaci je určující aktivní podpora vedení obou měst. Před samotnou 

implementací je nutné definovat způsob a ukazatele pro měření úspěšnosti zavádění 

strategického dokumentu. Stěžejní je rovněž institucionální zajištění implementace, 

tzn. stanovení zodpovědného odboru a sestavení implementačního týmu, včetně vymezení 

rozsahu činností.  

Součástí implementace musí být proškolení pracovníků ve strategickém plánování 

a projektovém řízení mezi všemi aktéry na poli příhraniční spolupráce v projektovém 

managementu a řízení v rámci implementace Strategického plánu spolupráce. Nejvhodnější 

formou tohoto proškolení je uspořádání workshopu. Organizace workshopu bude v režii 

Odboru rozvoje hospodářství a cestovního ruchu MěÚ Selb a kompetentního odboru MěÚ Aš 

a jeho náplní bude seznámení s náplní Strategického plánu spolupráce v příhraniční oblasti Aš 

- Selb.  

Strategický plán spolupráce v příhraniční oblasti Aš - Selb 

Strategický plán spolupráce v příhraniční oblasti Aš – Selb je živým dokumentem, který by 

měl být v pravidelných intervalech aktualizován. Při zásadnějších změnách ve státní 

hospodářské politice nebo v municipální politice, zásadních změnách v zákonech, změnách 

v podnikatelské sféře, při příchodu významného investora do oblasti, při významných 

výstupech a podnětech vzešlých např. z komunitního plánování apod. by mělo být reagováno 

na vzniklou situaci mimořádnou aktualizací Strategického plánu spolupráce v příhraniční 

oblasti Aš – Selb i mimo stanovené intervaly jeho průběžné aktualizace.  

Doporučení pro aktualizaci strategie rozvoje kultury bude předkládat Komise pro rozvoj 

přeshraniční spolupráce (která určí, jakému rozhodovacímu orgánu budou změny předloženy 

ke schválení) a zapracování změn zajistí Odbor rozvoje hospodářství a cestovního ruchu MěÚ 

Selb a kompetentní odbor MěÚ Aš. 

Doporučujeme přizpůsobovat návrhovou část Strategického plánu spolupráce v příhraniční 

oblasti Aš – Selb každé 2 roky poznatkům získaným např. na základě rozboru udržitelného 

rozvoje území, průzkumu veřejného mínění či jinak získaných informací. K nově vzniklé 

situaci znovu stanovit (či poupravit stávající) priority a opatření, které se následně projeví 

v podobě Akčního plánu. 
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Pro úspěšnou implementaci Strategického plánu spolupráce v příhraniční oblasti Aš – Selb je 

nezbytné všechny vzniklé procesy transformovat do podoby interní směrnice Městského 

úřadu Aš a Selb. Všechny kompetence a povinnosti zmiňované v nově vzniklém strategickém 

dokumentu musí mít jasný podklad a zakotvení v interních dokumentech měst. Proto je nutné 

provést revizi Organizačního řádu v souvislosti s provedenými změnami.  

Při realizaci Strategického plánu spolupráce v příhraniční oblasti Aš – Selb musí aktéři být 

v součinnosti s Odborem rozvoje hospodářství a cestovního ruchu MěÚ Selb a kompetentním 

odborem MěÚ Aš a umožnit jim realizovat monitorovací a kontrolní činnost. Aktéři na poli 

přeshraniční spolupráce musí těmto odborům, které jsou nosným ve vztahu k projektům 

a aktivitám Strategického plánu spolupráce v příhraniční oblasti Aš – Selb, poskytovat 

požadované informace a součinnost ve věcech týkajících se jejich kompetencí.  

Stěžejním orgánem v procesu Strategického plánu spolupráce je Odbor rozvoje hospodářství 

a cestovního ruchu MěÚ Selb a kompetentní odbor MěÚ Aš, které jsou rovněž manažery 

implementace nově vzniklých strategických částí, tzn. výkonnou složkou její realizace. 

Klíčové rozhodovací pravomoci zůstanou v rukou Komise pro rozvoj přeshraniční spolupráce. 

O nově vzniklém strategickém dokumentu je nutné informovat všechny zaměstnance 

Městského úřadu Aš a Selb a dotčené subjekty včetně nastavení systému školení za účelem 

informování všech zúčastněných o změnách vzniklých v souvislosti s přijatými dokumenty. 

Všichni, kterých se předpokládané změny týkají, musí mít k dispozici informace o chystaných 

změnách. 

Pro řádné fungování Strategického plánu spolupráce je důležité nastavení základních pravidel, 

podle kterých bude strategický dokument vytvářen, bude monitorováno jeho naplňování 

a prováděna kontrola plnění jeho cílů.  

Stěžejními dokumenty pro implementaci Strategického plánu spolupráce v příhraniční oblasti 

Aš – Selb je Akční plán, který je nástrojem operativní povahy sloužící jako plán 

projektů/aktivit k realizaci Strategického plánu spolupráce. Jedná se o živý dokument a musí 

být každoročně aktualizován. Kompetence tvorby, realizace, monitoringu a kontroly plnění 

Strategického plánu spolupráce jsou svěřeny především do rukou Komise pro rozvoj 

přeshraniční spolupráce. Tyto procesy organizačně zajišťuje Odbor rozvoje hospodářství 

a cestovního ruchu MěÚ Selb a kompetentní odbor MěÚ Aš.  

Akční plán je rozčleněn do 4 prioritních oblastí. Návrh Akčního plánu probíhá společně 

s návrhem rozpočtu měst. Finální verze Akčního plánu je diskutována v rámci vedení města. 

Následně je dokument projednán a schválen zastupitelstvem města Aš a Selb. Finální Akční 

plán je zveřejněn na internetových stránkách měst, při setkáních s veřejností apod. Klíčová je 

participace občanů a partnerů při realizaci konkrétních projektů. 

Monitorování a evaluace Strategického plánu spolupráce v příhraniční oblasti Aš – Selb  

Pro úspěšnou implementaci Strategického plánu spolupráce v příhraniční oblasti Aš – Selb 

musí být pečlivě nastaven účinný systém monitoringu a evaluace. Účelem monitoringu je 

sledování průběhu realizace Strategického plánu spolupráce. Základními nástroji pro 

monitoring jsou přehledy realizovaných projektů a přehledy výstupů těchto projektů. Pro 

monitorování budou také využity indikátory projektů. Odbor rozvoje hospodářství 

a cestovního ruchu MěÚ Selb a kompetentní odbor MěÚ Aš budou každoročně předkládat 

Komisi pro rozvoj přeshraniční spolupráce průběžnou monitorovací zprávu, která zhodnotí 

naplňování Strategického plánu spolupráce z pohledu plnění indikátorů a předloží ji pro 

informaci nebo ke schválení zastupitelstvu měst. Hodnocení je prováděno ve spolupráci 

s odpovědnými osobami.  
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Účelem evaluace je v intervalu 2 let zhodnotit dosažené cíle a poskytnout doporučení pro 

další řízení Strategického plánu spolupráce i pro směřování jeho opatření. Závěry 

a doporučení evaluace představují jeden z klíčových podkladů pro zlepšení efektivnosti 

Strategického plánu spolupráce.  Za celkový průběh evaluace je zodpovědná Komise 

pro rozvoj přeshraniční spolupráce, která předkládá výstupy evaluace zastupitelstvu měst 

ke schválení.  

V průběhu realizace Strategického plánu spolupráce navrhujeme provedení 2 typů evaluací, 

a to: 

 průběžná evaluace – jednou za dva roky, evaluace bude představovat zpětnou vazbu 

a na jejím základě budou přijímána případná opatření pro aktualizaci Strategického 

plánu spolupráce za účelem zdokonalení,  

 ex-post evaluace – po ukončení realizace Strategického plánu spolupráce, evaluace 

zhodnotí celkovou účinnost a efektivnost Strategického plánu spolupráce (účinnost 

intervencí, rozsah naplnění očekávaných efektů, aj.). 

Nastavený systém hodnocení v sobě obsahuje mechanismy průběžné kontroly a vyhodnocení. 

Stěžejním subjektem hodnocení je Komise pro rozvoj přeshraniční spolupráce jako iniciační 

a evaluační orgán. Výsledky vyhodnocení musí být zveřejňovány minimálně jednou ročně. 

Vyhodnocení a zveřejňování výstupů by mělo probíhat za účasti občanů, kterým bude 

umožněno fakticky využít skutečnost, že na tvorbě strategie participovali (například veřejné 

setkání jednou ročně, kdy budou představeny výsledky práce). 

Implementace komunikační platformy 

Obrázek 3.7: Komunikační platforma mezi všemi subjekty 

 

Předpokladem úspěchu implementace Strategického plánu spolupráce v příhraniční oblasti 

Aš– Selb je implementace komunikační platformy, která zajistí úplnou a cílenou 

komunikaci nejen mezi zaměstnanci měst, ale také mezi Městským úřadem Aš a Selb, 

městem, jím zřízenými a založenými organizacemi a dalšími orgány a subjekty v příhraniční 

oblasti. Zapojení všech výše uvedených oblastí do spolupráce na implementaci, byť i dílčím 

způsobem, je základním předpokladem pro odstranění nedostatků informací a chyb 

z neznalosti.  

Komunikační platforma znamená vytvoření prostoru pro efektivní komunikaci, která bude 
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Odboru rozvoje hospodářství a cestovního ruchu MěÚ Selb a kompetentního odboru MěÚ Aš, 

Komise pro rozvoj přeshraniční spolupráce, aktérů působících v příhraniční oblasti a občanů 

obou měst.  

Implementace komunikační platformy rovněž přinese doporučení pro zlepšení spolupráce 

s regionálními aktéry (Karlovarský kraj, Horní Franky). K nastartování tohoto procesu je 

nutné zavést vzdělávání cílových skupin, tj. pracovníků Odboru rozvoje hospodářství 

a cestovního ruchu MěÚ Selb a kompetentního odboru MěÚ Aš a aktérů působících v oblasti 

příhraniční spolupráce.  
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Seznam zkratek 
 

ČSÚ  Český statistický úřad 

ČR  Česká republika 

ČOV  Čistička odpadních vod 

MěÚ  Městský úřad 

MPSV  Ministerstvo práce a sociálních věcí 

MF  Ministerstvo financí 

NN  Nízké napětí 

ORP  Obec s rozšířenou působností 

SLBD  Sčítání lidu, domů a bytů 

SO ORP Správní obvod obce s rozšířenou působností 

ÚAP  Územně analytické podklady 

ÚSES  Územní systém ekologické stability 

VN  Vysoké napětí 

ZZS  Zdravotní záchranná služba 
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Přílohy 
 

Tabulkové přílohy 

Tabulka P 1: Intenzita dopravy 

Komunikace 
č. 

Sčítací 
úsek 

Těžká 
motorová 

vozidla 

Osobní 
vozidla 

Motocykly Součet Začátek Konec 

I/64 

3.90 691 5 857 47 6 595 Aš k.z, zaús.64H  st.hr.ČR-SRN  

3-1230 593 2 647 25 3 265 vyús. 64H  zaús.64H  

3-1220 1 187 5 910 63 7 160 x s 213  vyús.64H  

II/217 

3-1226  722 6 726 44 7 492 vyús.z 64  Aš z.z.  

3-1233  722 6 726 44 7 492 š z.z.  
Aš, vyús.MK 
Okružní  

3-1231  843 7 562 43 8 448 
Aš, vyús.MK 
Okružní  

Aš, vyús.02116  

3-1235  530 4 454 29 5 013 Aš, vyús.02116  Aš, vyús.2161 

3.81 263 2 284 37 2 584 Aš, vyús.2161  Aš k.z.  

3.86 263 2 284 37 2 584 Aš k.z.  
Krásná, 
vyús.2175  

3.90 225 1 306 11 1 542 
Krásná, 
vyús.2175  

st.hr.ČR - SRN  

2161 
3-1232  72 435 7 514 vyús.z 216  Aš k.z.  

3-1240  19 25 -  44 Aš k.z.  st.hr.ČR - SRN  

2175 3.80 93 720 7 820 vyús.z 217  st.hr.ČR - SRN  

Zdroj: Ředitelství silnic a dálnic ČR 

Pozn.: z.z. - začátek zástavby, k.z. - konec zástavby, x – křižovatka 

Tabulka P 2: Přehled cyklotras procházející městem Aš 
Trasa Průběh cyklotrasy Délka [km] Náročnost Povrch Typ Vhodnost 

2057  
Hranice, CLO - Aš -
 Výhledy - Polná - Klest, 
rozc. - Skalka, rozc. (Cheb)  

40 km  
(s 
odbočkami 
až 50 km)  

střední 
zpevněné 
cesty, asfalt 

vozové 
zpevněné cesty 
(7%), asfaltové 
silnice III. třídy 
(74%) a 
II.tř.(9%) 

cross, 
trek, 
horská 
kola 

2058  
Krásňany, CLO - Hranice - 
Trojmezí - Nad Peklem, 
rozc. - Aš, centrum  

20 km  
(s 
odbočkami 
až 30 km)  

střední 
zpevněné 
cesty, asfalt 

vozové cesty 
bez provozu 
(70%), silnice III. 
třídy s malým 
provozem  

cross, 
trek, 
horská 
kola 

2059  
Nad Peklem, rozc. - Krásná 
- Marak, rozc. - Podhradí - 
Doubrava, CLO  

13  lehká 
zpevněné 
cesty, asfalt 

silnice III. třídy 
s malým 
provozem 
(60%), vozové 
cesty bez 
provozu 

cross, 
trek, 
horská 
kola 

2060  
Aš, centr. - Vernéřov - 
Horní Paseky - B.Barmbach 
- Plesná  

14 km  
(s 
odbočkami 
až 30 km)  

lehká 

cesty 
s hrubým 
povrchem, 
asfalt 

Vozové cesty 
(22%), silnice II. 
třídy (69%) a II. 
třídy se 
zvýšeným 
provozem (9%) 

cross, 
trek 

2061  
Vernéřov, rozc. - Podhradí, 
rozc.  

6  lehká asfalt 

Vozové cesty 
s asfaltovým 
povrchem, téměř 
bez dopravy 

cross, 
trek, MTB  

2062  
Doubrava, rozc. - Horní 
Paseky, rozc. - Výhledy, 
rozc.  

12 km 
 (s 
odbočkami 
až 15 km) 

lehká 
asfalt 
 

vozové cesty 
s asfaltovým 
povrchem, téměř 
bez dopravy 

všechny 
typy kol 
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Trasa Průběh cyklotrasy Délka [km] Náročnost Povrch Typ Vhodnost 

2063  
Mokřiny, rozc. - Kančí údolí, 
rozc. - Dubina, rozc. - 
Pomezná - Klest, rozc.  

23 km  
(přes 
Rathsam 
25,5 km a 
s 
odbočkami 
až 41 km) 

střední 
zpevněné 
cesty, asfalt 

vozové cesty 
bez provozu 
(87%), silnice III. 
třídy s malým 
provozem 

cross, 
trek, 
horská 
kola 

Zdroj: http://www.kr-karlovarsky.cz/cyklo, 2013 

Tabulka P 3: Přehled turistických tras v okolí města Aš 

Turistická trasa Průběh trasy 

Červená Trojmezí – Hranice – Studénka – Krásná – Aš - Libá 

Modrá  
Ostroh – Hazlov- Goethova Skalka- Mokřiny – Aš - Vrch Háj (Rozhledna) - Podhradí 
(zřícenina hradu) – Neuberg – Studánka – Hranice - Hraniční přechod (Hranice / Bad Elster) 

Zelená 
Hazlov – Výhledy - Pramen Bílého Halštrova – Vernéřov - Dolní Paseky (minerální pramen) - 
Bílý Halštrov (přehrada) - Podhradí 

Žlutá 
Nový Žďár – Nebesa - Pramen Bílého Halštrova - Hraniční přechod Horní Paseky/Bad 
Brambach - Horní Paseky - Dolní Paseky - Vrch Háj – Aš (rozhledna) - Rozcestí pod Hájem - 
Přehrada Bílý Halštrov – Doubrava - Hraniční přechod Doubrava/Bad Elster 

Zdroj: www.info-as.cz, 2013 

Tabulka P 4: Přehled sociálně-zdravotních služeb v Aši a přilehlých obcích 
Název Zřizovatel Adresa zařízení Cílová skupina 

Pečovatelská služba 

Město Aš Aš, Dlouhá 1 
Občané důchodového věku 

a invalidní důchodci 

Poskytované služby: 

Veškerá péče o domácnost klienta, tj. nákupy, úklid, mytí oken apod. Dále pomoc 
při koupeli, pedikúra. Dovoz obědů, léků a mnoho dalšího dle potřeb klientů. 

Carvac s. r. o., soukromá 

léčebna dlouhodobě 

nemocných 

Soukromý subjekt Na Vrchu 24, 352 01 Aš Dlouhodobě ležící pacienti 

Poskytované služby: 
Lůžková ošetřovatelská a rehabilitační péče, pro ambulantní pacienty zajišťuje 
rehabilitace. 

Domov pro seniory 
Karlovarský kraj Hranice, Krásňany 766 Občané seniorského věku 

Poskytované služby: 
Ubytování a strava, zdravotní péče, rehabilitace, kulturní a rekreační péče. 

Joker o.s. 

Joker, o.s. Aš 

Osoby s chronickým 

onemocněním, duševním 

onemocněním, zdravotním, 

mentálním, kombinovaným 

či tělesným postižením 

Poskytované služby: 
Posláním organizace je integrovat osoby se zdravotním postižením do společnosti, 
nabídnout jim smysluplnou činnost, další vzdělávání a plnohodnotné trávení 
volného času. 

Dětský domov Aš 
Karlovarský kraj Na Vrchu 26, Aš Děti od 3 do 18 let 

Poskytované služby: 
Zajistit péči o děti s nařízenou ústavní výchovou. 

Domov sv. Zdislavy pro 

matky s dětmi v tísni 

Diecézní charita 
Plzeň, Farní charita 
Aš 

Klicperova 4, 352 01 Aš 
Osamocené ženy a jejich 

dětí 

Poskytované služby: 
Pomoc při řešení tíživé životní situace těhotných žen, osamocených žen a jejich 
dětí, pomoc při vyřizování úředních i osobních záležitostí, 
ubytovací služby, poradenská činnost při sociálně-právní ochraně dětí. 

Agentura domácí péče - 

Home care 

Soukromý subjekt Aši, Čechova 10 Občané seniorského věku 

Poskytované služby: 
Zdravotní péče klientům v domácnosti hrazená zdravotní pojišťovnou klienta 
(aplikace injekcí, podávání léků, převazy, odběry krve). 
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Název Zřizovatel Adresa zařízení Cílová skupina 

Svaz tělesně postižených 

v ČR, místní organizace v 

Aši 

Občanské sdružení, 
Svaz tělesně 
postižených v ČR, 
místní organizace v 
Aš 

Aš, Dlouhá 30 Tělesně postižení 

Poskytované služby: 
Částečná osobní asistence, pomoc při vyřizování úředních i osobních záležitostí. 
Pro mobilní zájemce pořádá ozdravné plavání a rekondiční cvičení, zajišťuje různé 
zájezdy. 

Kotec, o.p.s 

Obecně prospěšná 
společnost Kotec 

Aš 

Široká veřejnost, dále 

osoby s drogovými a 

dalšími druhy závislostí 

Poskytované služby: 
Programy, které se zaměřují na prevenci drogových závislostí. Poradenství, 
kontakty na odborná a návazná zařízení a následná péče. Pomoc v akutních 
životních krizích. Sociální pomoc a asistence. Primární specifická prevence 
drogových závislostí a obchodu s lidmi. Zprostředkování léčebných pobytů a 
psychoterapie. Pořádání akcí pro děti a mládež, odborná praxe a stáže, další 
nabídka se odvíjí od individuálních potřeb klientů. Sanační služba – centrum 
podpory kompetencí rodin. 

Domov pro osoby se 

zdravotním postižením 

„PATA“ v Hazlově 

Karlovarský kraj 
Skalka u Hazlova 60, 351 

32 Hazlov 
Občané mentálně postižení 

Poskytované služby: 
Komplexní ubytovací služby, zdravotní péče, rehabilitace. Kulturní, sportovní a 
rekreační péče. Přiměřená pracovní činnost a výchova k pracovní činnosti. Snaha 
o integraci klientů mezi obyvatelstvo. 

Zdroj: Městský úřad Aš  

Tabulka P 5: Zdravotnická zařízení ve městě Selb 

Název zařízení 
Typ 
zařízení 

Adresa Doktor 

Fachärztin für Allgemeinmedizin 
(Odborný lékař v oboru všeob.lékařství) 

všeobecný 
lékař 

Schmiedbergl 2 
Dr. med. Eva 
Körner 

Facharzt für Allgemeinmedizin 
(Odborný lékař v oboru všeob.lékařství) 

všeobecný 
lékař 

Schillerstraße 
Dr. med. Thomas 
Täuber 

Dr. Julia Tokhi 
všeobecný 
lékař 

Ludwigstraße 12 Julia Tokhi 

Dr. Josip Tucmann 
všeobecný 
lékař 

Körnerstraße Josip Tucman 

Dr. med. Horst Zeitler 
všeobecný 
lékař 

Geschw.-Scholl-Str.35 
Dr. med. Horst 
Zeitler 

Dr. Karlheinz Mathes   Schillerstraße 22 Karlheinz Mathes  

Facharzt für Augenheilkunde 
(Odborný lékař pro oční lékařství) 

lékař Poststraße 1a 
Dr. med. Wolfgang 
Reichel 

Frauenärztin-Homöopathie 
(Gynekoložka – homeopatie) 

lékař Adolf-Cloeter-Str. 7 
Dr. med. Gloria 
León Mendaro 

Dr. Richard Suchowierski lékař Ludwigstraße 10 - 12 
Richard 
Suchowierski 

Fachärztin für Innere Medizin 
(Odborná lékařka pro vnitřní lékařství) 

lékař Einsteinstraße 2 
Dr. med. Suanne 
Friese 

Dr. med. Andreas Stoof lékař Vielitzer Holzweg 29 
Dr. med. Andreas 
Stoof 

Fachärztin für Innere Medizin/Kardiologie 
(Odb.lékařka pro vnitřní lékařství/kardiologii) 

lékař Wittelsbacherstr. 23 
Dr. med. Rita 
Wellhöfer 

Facharzt für Kinder- und Jugendmedizin 
(Odb.lékař pro děti a mládež) 

lékař Schillerstraße 41 
Dr. med. Christian 
Geißendörfer 

Fachärztin für Kinderheilkunde und Jugendmedizin 
Odb.lékařka pro děti a mládež) 

lékař Wittelbacherstr. 25 
Dr. med. Annette 
Weber-Pöhlmann 

Facharzt für Orthopädie, Akupunktur, Chirotherapie, 
Sportmedizin 

lékař Wittelsbacherstr. 25 
Dr. med. Detlef 
Pöhlmann 



103 
 

Název zařízení 
Typ 
zařízení 

Adresa Doktor 

(Odborný lékař pro ortopedii, akupunkturu, 
chiropraktiku, sportovní lékařství) 

Kinder- und Jugendlichenpsychotherapeutin 
(Psychoterapeutka pro děti a mládež) 

  Pfarrstraße 18 Anja Franke 

Praxis für Musiktherapie und Psychotherapie 
(Ordinace pro terapii hudbou a psychoterapii) 

  Bahnhohfstr. 1 Anita Haberl 

Psychotherapeutin 
(Psychoterapeutka) 

  Sommerhauer Str. 21 
Dipl-Psych. Sigrid 
Ruska 

Prostata- und Kontinenzzentrum 
(Zentrum pro léčbu prostaty a podporu kontinence) 

lékař Plößberger Weg 15 
Dr. med. Oliver 
Schott 

Zahnarzt (Zubní lékař) lékař Schillerstr. 41 
Dr. Dieter Braun, 
Dr. Gerhard 
Wilhelm 

Zahnarzt (Zubní lékař) lékař  Einsteinstr. 1 Stephan Heim 

Zahnärzte (Zubní lékaři) lékař Schmiedbergl 2 
Dr. Lydia 
Pretzschel, Dr. 
Rico Pretzschel 

Zahnarzt (Zubní lékař) lékař Geschw.-Scholl-Str. 31 Mario Schubert 

Zahnarzt (Zubní lékař) lékař Diakon-Hagen-Str. 1 Dr. Adina Sokol 

Zahnarzt (Zubní lékař) lékař Schillerstr. 24 
Dr. med. dent. 
Claus Triebel 

Zahnarzt (Zubní lékař) lékař Ludwigstraße 12 
Dr. Werner 
Zollfrank 

Kieferorthopädische Fachpraxis 
(Odborná praxe pro čelistní ortopedii) 

lékař Schillerstr. 24 Dr. Thomas Galle  

Klinikum Fichtelgebirge gGmbH klinika Weißembacher Str. 62   

Zdroj: MěÚ Selb 

 

Tabulka P 6: Přehled významných kulturních akcí pořádaných v Aši v roce 2013 

Název akce Termín Místo Organizátor Poznámka 

4. Ašský 
fotomaraton 

20.4.2013 
Restaurace „U tří 
lipanů“ 

Ašský fotoklub 
„Soudkovitost 09“ 

Fotografická soutěž pro 
veřejnost 

Ašský štít 20.4.2013 
Sportovní areál 
pod vrchem Háj 

Klub českých turistů 
Aš 

50. ročník závodů v 
orientačním běhu 

Ašský bláteník 27.4.2013 
Sportovní areál 
pod vrchem Háj 

Lyžařský klub LK 
Jasan Aš 

12. ročník závodu horských 
kol v rámci „Cube Cup 2013“ 

Pálení čarodejnic 30.4.2013 

Mokřiny  

Osadní výbory 
Tradiční akce se stavěním 
májky a pálením čarodejnic 

Doubrava 

Vernéřov 

Kulturní akce v 
Sadech Míru 

4.5.2013 Park sady Míru Město Aš, Bad Elster 
Velká zahajovací akce s 
kulturním programem 

Strongmen´s Games 
Aš 2013 

11.5.2013 
Sportovní areál 
pod vrchem Háj 

BTSB Fitness Klub Aš 
Soutěž silných mužů pro 
amatéry i profesionály 

Den pro město 11.5.2013 
Areál muzea v 
Aši 

Občanské sdružení 
„Karel Ašler o.s.“ 

Koncerty, divadla, shows, 
prodejní stánky, atrakce pro 
děti 

Ašský střevíček 18.5.2013 
Ašské kulturní 
centrum AKS 

ZUŠ Roberta 
Schumanna Aš 

Taneční soutěž s 
mezinárodní účastí 

Den dětí 31.5.2013 Park sady Míru MěDDM Sluníčko Aš Soutěže a atrakce pro děti 
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Název akce Termín Místo Organizátor Poznámka 

Na kole dětem 5. 6. 2013 
Poštovní 
náměstí 

Město Aš 
Sportovní projekt na 
podporu onkologicky 
nemocných dětí 

Ašský bejbykap 8.6.2013 
Sportovní areál 
pod vrchem Háj 

Ašští bajkeři o.s. Závody dětí na kolech 

Ašlerky 2013 19.-21.6.2013 
AKS Občanské sdružení 

„Karel Ašler o.s.“ 
15. divadelně-hudební 
festival Sady Míru 

Krakonošovo 
koloběžková 24- 
hodinovka 

28. a 29.6.2013 
In-line dráha pod 
vrchem Háj 

Fiši tým 
Nesoutěžní – nezávodní 
jízda na koloběžkách pro 
jednotlivce i týmy 

Slavnost ašského 
milíře 

29.6.2013 
Skřivánčí vrch, 
Vernéřov 

SPAM (Sdružení 
přátel ašského milíře) 

Slavnost spojená s 
rozhrabáním vytvořeného 
dřevěného uhlí, kulturní 
vystoupení, prodejní stánky, 
představení starých řemesel 

slavnosti města 17.8.2013 
Sportovní areál 
pod vrchem Háj 

Město Aš 
Mnoho hudebních 
vystoupení, prodejní stánky, 
atrakce pro děti 

Koncert trubačů na 
lesní rohy 

21.9.2013 Park sady Míru Ašské lesy s.r.o. 
Koncert trubačů na lesní 
rohy s mezinárodní účastí 

Hvězdicový pochod 
Aš-Hof-Plauen 

13.10.2013 
Start: Goethovo 
náměstí Cíl: 
Sady Miru 

Klub českých turistů 
Aš 

12. ročník společného 
pochodu turistů z Aše, Hofu, 
Plavna a celého regionu 

Běh podél Halštrova 19.10.2013 

Start: pramen 
Halštrova  Lyžařský klub LK 

Jasan Aš 

32. ročník tradičního 
běžeckého závodu podél 
toku Bílého Halštrova Cíl: Doubrava 

Kouzelní 
předvánoční čas, 
aneb zima jinak 

1.12.2013 
Poštovní 
náměstí 

Město Aš 
Hudební vystoupení a 
prodejní stánky s vánoční 
tématikou 

Zdroj: Městský úřad Aš 

Tabulka P 7: Kulturní organizace působící ve městě Aš 

Kulturní organizace Název organizace 

Amatérské činoherní divadlo Podividlo ažažAš 

Country tance Country Ladies Aš 

Dětské pěvecké sbory Dětské pěvecké sbory Ašské 

Divadelní festival Ašlerky Karel Ašler o.s. 

Divadelní soubor PiŠkvorky při ZUŠ 

Divadelní soubor Midiliďky při ZUŠ 

Divadelní soubor Škytafky při ZUŠ 

Divadelní soubor DeMentosky při ZUŠ 

Dudácký soubor Schumák při ZUŠ 

Fotografický klub Soudkovitost 09 

Hudební skupina Kartáč 

Hudební skupina Lost Core 

Hudební skupina Mayslayweec 

Hudební skupina Scrawled 

Pořádání kulturních akcí ProAš 

Produkční agentura David Production 
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Kulturní organizace Název organizace 

Půjčovna knih pro děti i dospělé Knihovna, Muzeum a Informační centrum Aš, p.o. 

Smíšený pěvecký sbor Chorus Egrensis 

Smíšený pěvecký sbor Háj při ZUŠ 

Výuka hudebního oboru ZUŠ Roberta Schumanna 

Výuka literárně-dramatického oboru ZUŠ Roberta Schumanna 

Výuka tanečního oboru ZUŠ Roberta Schumanna 

Výuka výtvarného oboru ZUŠ Roberta Schumanna 

Žesťový soubor Žesťový soubor při ZUŠ 

Zdroj: Městský úřad Aš 

Tabulka P 8: Přehled ostatních organizací působících ve městě Aš 

Ostatní organizace Název organizace 

Aktivity baptistů Sbor Bratrské jednoty baptistů v Aši 

Aktivity evangelické církve 
Farní sbor Českobratrské církve evangelické v 
Aši 

Aktivity Křesťanské církve Křesťanské společenství Aš 

Aktivity pravoslavné církve Pravoslavná církevní obec v Aši 

Aktivity pro seniory Sdružení pro občanské záležitosti 

Aktivity pro seniory Klub důchodců 

Aktivity pro seniory Klub důchodců 

Aktivity pro zdravotně postižené  Sdružení zdravotně postižených Aš 

Aktivity Římskokatolické církve Římskokatolická farnost 

Aktivity v oblasti využití volného času PaCiHol o.p.s. 

Dívčí skautský oddíl Junák,  středisko SMRČINA Aš 

Dopravní hřiště MěDDM Sluníčko Aš 

Chlapecký skautský oddíl Junák,  středisko SMRČINA Aš 

Klub pro maminky s malými dětmi Ašské maminky o.s. "Ašská džungle" 

Myslivecké sdružení MS Háj Aš 

Myslivecké sdružení O.s. Podhradí - Smrčina 

Myslivecké sdružení MS Halštrov Aš 

Myslivecké sdružení MS Žďár Buchwald 

Nízkoprahové centrum pro matky s dětmi Dětský úsměv Aš 

Noviny studentů Gymnázia a Soš Aš - Napříč MěDDM Sluníčko Aš 

Ochrana přírody a rozvoj občanské společnosti Zelený dědek o.s. 

Pomoc lidem v nouzi Farní charita Aš 

Rybáři ČRS MO Aš 

Sdružení obětí nacismu SON Aš 

Sdružení příznivců města Aše Sdružení rodáků, patriotů a přátel města Aše 

Služby pro sociálně vyloučené osoby KOTEC o.p.s. - Terénní programy 

Sociálně pracovní terapie prostřednictvím výtvarně 
zaměřené činnosti Výtvarně terapeutická dílna 

Sociálně-aktivizační služby pro rodiny s dětmi KOTEC o.p.s. - Centrum podpory rodiny 

Stavění milíře Sdružení přátel Ašského milíře 

Středisko volného času pro zájmové vzdělávání MěDDM Sluníčko Aš 

Šlechtění drobného domácího zvířectva ČSCH ZO1 v Aši 

Šlechtění drobného domácího zvířectva 
Kroužek mladých chovatelů pod ČSCH ZO1 v 
Aši 
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Ostatní organizace Název organizace 

Včelaři ČSV o.s. ZO Aš 

Vlastivědné a přírodovědné aktivity Smrčinský spolek Aš 

Vodácký klub ČTU-Vodácký oddíl Š.Rum 

Volnočasové aktivity dětí Klub Fénix 

Výzkum a dokumentace kamenných (smírčích) křížů v ČR Společnost pro výzkum kamenných křížů 

Výzkum, dokumentace a ochrana památek na Ašsku Regnitz Verein Asch 1989-27-10, o.s. 

  Sdružení rodičů a přátel Gymnázia Aš 

Zdroj: Městský úřad Aš 

Tabulka P 9: : Přehled kulturních a společenských akcí pořádaných v Selbu 
Datum Název akce Poznámka 

 
26. 1 2014 

 
Svatební veletrh 

 

Vše na téma „Slavnosti a svatby“, vystavuje v tento den velký 
počet vystavovatelů jenom pro Vás, aby Vám předvedli, jak 
můžete uspořádat svou velkou oslavu dle Vašeho přání.  
Porzellanikon v Selbu, 13.00 - 17.00 hod 

8. 3. 2014 Selbská noc umění Pozvání různých umělců, galerií a firem 

 
29. – 30. 3. 2014 

 
Výkladní skříň regionu 

Prezentace řemeslných podniků a poskytovatelů služeb,  dále 
výstava automobilů ve Factory In.  
Organizátor: Forum „Selb erleben“ e.V. 
 

30. 3. 2014 Laetare Markt Jarmark v centru města od 13.00 hod do 18.00 hod  

24. – 27. 2014  Mezinárodní filmové dny 
v příhraničí 

Fórum pro umělecky a společensky angažovaná kina 

3. 5. 2014 Ballnacht Taneční zábava v hale Jahnturnhalle s Pina Coladou  

31. 5. 2014 Lidové slavnosti Slavnosti na celém území centra města s hudbou, bleším 
trhem pro amatéry a mnoha dalšími  
 

 
12. 6. – 13. 7. 2014 

 
WM Arena 2014 

Fotbal ve „Factory-In-WM Arena“ – fotbalový zážitek 
U příležitosti MS 2014 na velkoplošném plátně (12 x 6 m); 
Arena s 1.000 místy pro diváky a rámcovým programem 
 

21. 6. 2014 Slavnosti milíře Rozhrabání milíře, zpracování smolku, staré řemeslnické 
techniky a povolání související s lesem, uhlířské speciality 
 

29. 6. 2014 2. Söllwa Soifnkistnrenna 
2. Selbské závody kár 

Volný trénink – kvalifikace – závod – vyhlášení vítězů – cross 
over show – občerstvení – skákací hrad 
 

 
 

29. 6. – 10. 8. 2014 

 
 

Bílé zlato – Porcelánové 
zážitky 

 

Prezentace porcelánu firem Rosenthal značek Rosenthal 
studio-line, Rosenthal classic, Rosenthal meets Versace, 
Rosenthal home designs, Hutschenreuther a Thomas - BHS 
tabletop se značkami Bauscher, Tafelstern a Schönwald - 
Villeroy & Boch - Bohemia Cristal - Arzberg Porzellan - 
Barbara Flügel Porzellan - Porcelain Art Marlene Kretzschmar 
- des Vereins Porzellanstraße a muzea Porzellanikon 
 

12. – 14. 7. 2014 Selbské domovské a luční 
slavnosti 

Tradiční lidová slavnost; pestrý průvod žáků ze škol centrem 
města na Goldberg v doprovodu mnoha hudebních kapel 
 

 
 

2. – 3. 8. 2014 

 
 

Oslavy porcelánu 

Největší bleší trh s porcelánem v Evropě, slavnostní trhy 
s hudbou v centru města do pozdních večerních hodin a 
neděle s otevřenými obchody s rámcovým programem v ulici 
Ludwigstraße 6, Porcelánové bleší trhy v zadní části ulice 
Ludwigstraße , 11.00 hod – 16.00 hod 
 

3. 8. 2014 Tržní neděle Obchody otevřené od 11.00 hod do 16.00 hod 

6. 9. 2014 Farmářské trhy Zemědělské produkty – „Z regionu pro region“ 

 
12. – 14. 9. 2014 

 
Festival Mediaval 

Velká středověká událost v areálu pro konání slavností 
Goldberg; vystoupí mezinárodní skupiny scénického tance a 
hudby, slavnostní areál zaberou kejklíři, žebráci, ohnivá show, 
tanec čarodějnic…  
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Datum Název akce Poznámka 

 
14. 9. 2014 

 
JAZZ - Frühschoppen 

Tradiční jazzové setkání u sklenky u uměle založeného 
rybníka Grafenmühlweiher 
 

5. 10. 2014 Michalský trh Podnikatelský bleší trh & jarmark v centru města  

30. 11. 2014 Nákupní neděle Obchody mají otevřeno od 13.00 hod do 18.00  

13. 12. 2014 Vánoce v příhraničí Vánoční akce s českými sousedy z Libé  

28. - 30. 11. 2014 
5. – 7. 12. 2014 

12. – 14. 12. 2014 
19. – 21. 12. 2014 

Vánoční trhy 

 
Kouzelné městečko ze stánků na náměstí Martin-Luther-Platz; 
jedinečný porcelánový vánoční strom  

 
Tabulka P 10: Sportovní organizace působící ve městě Aš 
Název organizace Druh sportu 

Sportaktivity (volné sdružení) 

Plávání 

Lyžování 

Spinning 

Cyklistika 

Aikido klub Carvac Aš Aikido 

Alpin club Aš 
Horolezectví a vysokohorské sporty 

Triatlon 

Ašské lesy s.r.o. 

Badminton venkovní 

Běžecké lyžování 

Horolezecká stěna 

In-line bruslení 

Krytý a venkovní plavecký bazén 

Minigolf 

Petanque 

Ruské kuželky 

Sjezdové lyžování 

Skateboard 

Streetball 

AVZO Aš 
Plastikové modelářství 

Sportovní střelba 

Boran Gym Muay Thai Aš Thajský box 

Bowling bar Eden Aš Bowling 

BTSB fitness klub Fitness studio 

Fitness Studio E.J.L. Posilovna 

Helena Greplová  Zumba, Power Joga, Step aerobic 

Jezdecký klub Aš Jezdectví 

Klub českých turistů Aš Turistika 

Klub českých turistů Aš, oddíl orientačního běhu Orientační běh 

LK Jasan Aš 

Běh 

Běžecké lyžování 

Cyklistika 

Pořádání sportovních akcí 
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Název organizace Druh sportu 

Triatlon 

Občanské sdružení Ašští Bajkeři 

Běh 

Cyklistika 

Plavání 

Triatlon 

Terrible Monkeys Ultimate Frisbee 

TJ Jiskra Aš - oddíl Aerobic, Zumba 

Bodystyling 

Cvičení na balonech 

Zumba 

TJ Jiskra Aš - oddíl Jóga Jóga 

TJ Jiskra Aš - oddíl kopané Kopaná 

TJ Jiskra Aš - oddíl košíkové Basketbal 

TJ Jiskra Aš - oddíl kuželek Kuželky 

TJ Jiskra Aš - oddíl nohejbalu Nohejbal 

TJ Jiskra Aš - oddíl stolního tenisu Stolní tenis 

TJ Jiskra Aš - šachový oddíl Šachy 

TK Aš Tenis 

Volejbalový klub Aš 
Badminton 

Volejbal 

Základní kynologická organizace č. 149  Kynologie 

Zdroj: Městský úřad Aš 

Tabulka P 11: Probíhající nebo již ukončené projekty EU ve městě Aš 

Projekt EU Programové období Program 

Ašské císařství dětem i dospělým Strukturální 2004-2006 
INTERREG IIIA Česká 
republika - Svobodný stát 
Bavorsko 

Knižní publikace "Aš v zrcadle času"  Předstrukturální 
2001 CBC Phare ČR - 
Německo 

Komunitní kompostárna Aš "Mlýnská" - 
technologické vybavení  

Strukturální 2007-2013 OP Životní prostředí 

Multifunkční, informační, vzdělávací a společenské 
centrum - Městská knihovna v Aši  

Strukturální 2007-2013 
ROP NUTS II 
Severozápad 

Návrat srdcí domů Strukturální 2004-2006 
INTERREG IIIA Česká 
republika - Svobodný stát 
Sasko 

Revitalizace centra města Aš - rekonstrukce 
Masarykova náměstí 

Strukturální 2007-2013 
ROP NUTS II 
Severozápad 

Revitalizace vrchu Háj Strukturální 2007-2013 
ROP NUTS II 
Severozápad 

Stavební úpravy MDDM Sluníčko, Aš Strukturální 2007-2013 OP Životní prostředí 

Stavební úpravy MŠ Mokřiny 116 Strukturální 2007-2013 OP Životní prostředí 

Stavební úpravy MŠ Moravská 10, Aš Strukturální 2007-2013 OP Životní prostředí 

Stavební úpravy MŠ Neumannova 2560, Aš Strukturální 2007-2013 OP Životní prostředí 
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Projekt EU Programové období Program 

Studie proveditelnosti - Lázeňská turistika Aš Strukturální 2004-2006 
INTERREG IIIA Česká 
republika - Svobodný stát 
Bavorsko 

Typový projekt - CzechPOINT - Kontaktní místo Strukturální 2007-2013 
Integrovaný operační 
program 

Z Aše na výlety k přátelům v srdci Evropy Strukturální 2004-2006 
INTERREG IIIA Česká 
republika - Svobodný stát 
Sasko 

Zajištění vzdělávání v eGovernmentu - ORP Aš Strukturální 2007-2013 
OP Lidské zdroje a 
zaměstnanost 

Zpracování části analytických podkladů pro 
správní území Aše jako obce s rozšířenou 
působností 

Strukturální 2007-2013 
Integrovaný operační 
program 

Setkávání a výstavy – projekt spolupráce muzeí 
Mylau a Aš 

Strukturální 2007-2013 

Cíl 3 – Přeshraniční 
spolupráce mezi ČR a 
Svobodným státem 
Sasko 

ERDÄPFEL "Slavnost Českosaského dne 
brambor" 

Strukturální 2007-2013 Fond Euregia Egrensis 

Cyklistická stezka podél toku Elster - Halštrov 1. 
úsek z Aše do Oelsnitz 

Strukturální 2007-2013 

Cíl 3 – Přeshraniční 
spolupráce mezi ČR a 
Svobodným státem 
Sasko 

Park zážitků Bad Elster - Aš Strukturální 2007-2013 

Cíl 3 – Přeshraniční 
spolupráce mezi ČR a 
Svobodným státem 
Sasko 

Adventní setkání Aš Bischofsgrün Strukturální 2007-2013 

Cíl 3 – Přeshraniční 
spolupráce mezi ČR a 
Svobodným státem 
Sasko 

Centrum dětí a mládeže pro ochranu přírody a 
životního prostředí Hammerpark Plauen/lesopark 
Aš 

Strukturální 2007-2013 Fond Euregia Egrensis 

Přeshraniční gastronomické slavnosti Strukturální 2007-2013 Fond Euregia Egrensis 

Česko-saská liga netradičních sportů Strukturální 2007-2013 Fond Euregia Egrensis 

Revitalizace centra města Aš - rekonstrukce 
Masarykova náměstí 

Strukturální 2007-2013 NUTS Severozápad 

Multifunkční, informační, vzdělávací a společenské 
centrum - Městská knihovna v Aši" [PDF, 161 kB] 

Strukturální 2007-2013 NUTS Severozápad 

Den lesa Strukturální 2007-2013 

Cíl 3 – Přeshraniční 
spolupráce mezi ČR a 
Svobodným státem 
Sasko 

Aš na stole a na zdi Strukturální 2007-2013 

Cíl 3 – Přeshraniční 
spolupráce mezi ČR a 
Svobodným státem 
Sasko 

Ašské Buchtobraní Strukturální 2007-2013 Fond Euregia Egrensis 

Aš vs. Plavno - Sportem proti nudě Strukturální 2007-2013 Fond Euregia Egrensis 

Dohoda o poskytnutí dotace z PRV ČR uzavřena Strukturální 2007-2013 Program rozvoje venkova 

Program podpory prostřednictvím ORP 2009 Strukturální 2007-2013 

Program „Podpora 
obnovy kulturních 
památek prostřednictvím 
obcí s rozšířenou 

http://muas.cz/erdapfel-quot-slavnost-ceskosaskeho-dne-brambor-quot/d-229714/p1=12013
http://muas.cz/erdapfel-quot-slavnost-ceskosaskeho-dne-brambor-quot/d-229714/p1=12013
http://muas.cz/cyklisticka-stezka-podel-toku-elster-halstrov-1-usek-z-ase-do-oelsnitz-projekt-financovany-v-ramci-quot/d-229695/p1=12013
http://muas.cz/cyklisticka-stezka-podel-toku-elster-halstrov-1-usek-z-ase-do-oelsnitz-projekt-financovany-v-ramci-quot/d-229695/p1=12013
http://muas.cz/adventni-setkani-as-bischofsgrun/d-229288/p1=12013
http://muas.cz/centrum-deti-a-mladeze-pro-ochranu-prirody-a-zivotniho-prostredi-hammerpark-plauen-lesopark-as/d-229099/p1=12013
http://muas.cz/centrum-deti-a-mladeze-pro-ochranu-prirody-a-zivotniho-prostredi-hammerpark-plauen-lesopark-as/d-229099/p1=12013
http://muas.cz/centrum-deti-a-mladeze-pro-ochranu-prirody-a-zivotniho-prostredi-hammerpark-plauen-lesopark-as/d-229099/p1=12013
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Projekt EU Programové období Program 

působností 

Zpracování části analytických podkladů pro 
správní území Aše 

Strukturální 2007-2013 
Integrovaný operační 
program 

Podpora obnovy kulturních památek 
prostřednictvím obcí s RP 

Strukturální 2007-2013 

Program „Podpora 
obnovy kulturních 
památek prostřednictvím 
obcí s rozšířenou 
působností 

Z Aše na výlety k přátelům v srdci Evropy Strukturální 2007-2013 Fond Euregia Egrensis 

Integrovaný projekt -Lázeňská turistika Aš Strukturální 2007-2013 Iniciativa Interreg IIIA 

Centrum města Strukturální 2007-2013 Iniciativa Interreg IIIA 

Cyklostezka Strukturální 2007-2013 Iniciativa Interreg IIIA 

Dům česko-německého přátelství Strukturální 2007-2013 Iniciativa Interreg IIIA 

Doubrava Strukturální 2007-2013 Iniciativa Interreg IIIA 

Jezdíme bezpečně společně Strukturální 2007-2013 

Cíl 3 – Přeshraniční 
spolupráce mezi ČR a 
Svobodným státem 
Sasko 

Zdroj: Regionální informační servis, aktualizace MěÚ Aš 

 

Tabulka P 12: Půdní fond města Aš 

Půdní fond Výměra [ha] 

Lesní půda 3 165 

Zemědělská půda 1 657 

Trvalé trávní porosty 860 

Orná půda 668 

Ostatní plochy 636 

Zahrady 128 

Zastavěné plochy 98 

Vodní plochy 30 

Ovocné sady 1 

Chmelnice 0 

Vinice 0 

Zdroj: ČSÚ, MOS, 2011 

 

 

 

 

 

http://muas.cz/centrum-mesta/d-189222/p1=12013
http://muas.cz/cyklostezka/d-189322/p1=12013
http://muas.cz/dum-cesko-nemeckeho-pratelstvi/d-189422/p1=12013
http://muas.cz/doubrava/d-189522/p1=12013
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Tabulka P 13: Příklad indikátoru jedné z priorit 

Indikátory priority A1 Zvýšení kvality a rozvoj vzdělávacího systému 

Název indikátoru Jazykové znalosti obyvatel 

Měrná jednotka Počet absolventů (číslo) 

Popis indikátoru 
V rámci indikátoru bude sledován počet žáků a studentů absolvující 
jazykové kurzy či předměty, jazykové programy, výměnné jazykové 
stáže apod. 

Odpovědnost 
Odbor školství, kultury a sportu (město Aš) 
Odbor legislativní a právní – oddělení kultury, školství a sportu (město 
Selb) 

Zdroj informací Vlastní zdroje měst Aš a Selb 

Perioda vyhodnocování 
měřítka 

Ročně 

Cílová hodnota pro rok 
2024 

 
Zvýšení počtu osob ovládající český a německý jazyk (v 
porovnání s rokem 2014) 

Hodnota pro rok - Plán 

2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 

          

Hodnota pro rok - Skutečnost 

2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 

          

Název indikátoru Vybudování vzdělanostní infrastruktury 

Měrná jednotka Stav realizace 

Popis indikátoru 
V rámci indikátoru bude sledován stav výstavby vzdělávacího 
institutu. 

Odpovědnost 
Odbor školství, kultury a sportu (město Aš) 
Odbor legislativní a právní – oddělení kultury, školství a sportu (město 
Selb) 

Zdroj informací Vlastní zdroje měst Aš a Selb 

Perioda vyhodnocování 
měřítka 

Ročně 

Cílová hodnota pro rok 
2024 

 
Výstavba vzdělávacího institutu představující zázemí pro 
výuku široké palety programů (zejména dvojjazyčných) 

Hodnota pro rok - Plán 

2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 

          

Hodnota pro rok - Skutečnost 

2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 

          

Název indikátoru 
Počet školských zařízení, žáků, studentů a ekonomických 
subjektů spolupracujících v oblasti vzdělávání 

Měrná jednotka Počet (číslo) 

Popis indikátoru 

V rámci indikátoru bude hodnocen počet školských zařízení 
realizujících výměnné pobyty studentů (např. odborné praxe či stáže), 
pořádající společné vzdělávacích programy, exkurze do podniků, 
soutěže/olympiády, výlety, lyžařské kurzy, školy v přírodě apod. pro 
děti z obou stran hranice. Bude sledován počet zúčastněných žáků a 
studentů a počet zapojených podniků (např. v rámci exkurzí, 
odborných praxí či stáží). 

Odpovědnost 
Odbor školství, kultury a sportu (město Aš) 
Odbor legislativní a právní – oddělení kultury, školství a sportu (město 
Selb) 

Zdroj informací Vlastní zdroje měst Aš a Selb 

Perioda vyhodnocování 
měřítka 

Ročně 
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Cílová hodnota pro rok 
2024 

 

Zvýšení počtu školských zařízení, žáků, studentů a 
ekonomických subjektů podílejících se na vzájemné 
spolupráci, komunikaci, výměně zkušeností a znalostí, příp. 
identifikaci potřeb (v porovnání s rokem 2014) 

Hodnota pro rok - Plán 

2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 

          

Hodnota pro rok - Skutečnost 

2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 

          

Název indikátoru Zaměstnanost 

Měrná jednotka Počet (číslo) 

Popis indikátoru 

V rámci projektu by mělo dojít k optimalizaci nabídky a poptávky na 
trhu práce příhraniční oblasti. Indikátor proto bude sledovat vývoj míry 
nezaměstnanosti, strukturu zaměstnanosti a nezaměstnanosti dle 
ekonomických odvětví a strukturu vystudovaných oborů studenty z 
příhraničí. 

Odpovědnost 
Kompetentní odbor (město Aš) 
Odbor rozvoje hospodářství a cestovního ruchu (město Selb) 

Zdroj informací Český statistický úřad, Statistisches Bundesamt 

Perioda vyhodnocování 
měřítka 

Ročně 

Cílová hodnota pro rok 
2024 

 
Snížení míry nezaměstnanosti, zajištění kvalifikované 
pracovní síly a optimalizace nabídky a poptávky na trhu 
práce (v porovnání s rokem 2014) 

Hodnota pro rok - Plán 

2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 

          

Hodnota pro rok - Skutečnost 

2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 

          

Název indikátoru Subjektivní vyjádření dotčených osob 

Měrná jednotka Spokojenost osob (kvantifikováno např. pomocí škálování) 

Popis indikátoru 
Pro zjištění stavu spokojenosti dotčených osob bude využíváno např. 
dotazníkové šetření/ankety, v rámci nichž respondenti hodnotí míru 
své spokojenosti s danou problematikou (na škále). 

Odpovědnost 
Odbor školství, kultury a sportu (město Aš) 
Odbor legislativní a právní – oddělení kultury, školství a sportu (město 
Selb) 

Zdroj informací Vlastní zdroje měst Aš a Selb 

Perioda vyhodnocování 
měřítka 

Ročně 

Cílová hodnota pro rok 
2024 

 
Zlepšení povědomí zainteresovaných subjektů o 
probíhajících aktivitách, pozitivní hodnocení, spokojenost 
občanů (v porovnání s rokem 2014) 

Hodnota pro rok - Plán 

2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 

          

Hodnota pro rok - Skutečnost 

2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 
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Grafické přílohy 

 

Graf P 1: Saldo migrace ve městě Aš za rok 2012 

 
Zdroj:  ČSÚ, Demografická ročenka měst (2003 až 2012) 

 

Graf P 1: Přirozený přírůstek ve městě Aš za rok 2012 

 
Zdroj:  ČSÚ, Demografická ročenka měst (2003 až 2012) 
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Graf P 3: Saldo migrace ve městě Selb za rok 2011 

 
Zdroj: Bayerisches Landesamt für Statistik und Datenverarbeitung, 2012 

 

Graf P 4: Přirozený přírůstek ve městě Selb za rok 2012 

 
Zdroj: Bayerisches Landesamt für Statistik und Datenverarbeitung, 2012 
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Graf P 5: Vyjíždějící z Aše do zaměstnání v roce 2011 (nejvýznamnější proudy) 

 
Zdroj: ČSÚ, Dojížďka do zaměstnání a škol, SLDB 2011 

 

Graf P 6: Dojíždějící do zaměstnání v Aši v roce 2011 (nejvýznamnější proudy) 

 
Zdroj: ČSÚ, ČSÚ, Dojížďka do zaměstnání a škol, SLDB 2011 
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Graf P 7: Vyjíždějící z města Aš do škol v roce 2011 (nejvýznamnější proudy) 

 
Zdroj: ČSÚ, SLDB 2011 

 

 

Graf P 8: Dojíždějící do škol města Aš v roce 2011 (nejvýznamnější proudy) 

 
Zdroj: ČSÚ, SLDB 2011 
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Graf P 9: Provozní výdaje města Aš za rok 2012 

 
Zdroj: www.rozpocetobce.cz 

 

Graf P 10: Investiční výdaje města Aš za rok 2002 

 
Zdroj: www.rozpocetobce.cz 
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Graf P 11: Podíl druhů pozemků na katastru města Aš 

 
Zdroj: ČSÚ, MOS, 2011 

 

Obrázek P 1: Silniční síť ve městě Aš 

 

Zdroj: Ředitelství silnic a dálnic ČR 

 



119 
 

Obrázek P 2: Schéma vedení linek MHD Aš 

 

Zdroj: http://www.autobusy-kv.cz, 2013 

 

Obrázek P 3: Mapka cyklodopravy Karlovarského kraje 

 

Zdroj: http://www.autobusy-kv.cz, 2013 
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