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Abstrakt: 

Tato práce se zabývá rozvojem malé horské obce Klíny nacházející se v regionu 

Krušných hor. V první části práce je obec stručně charakterizována. V další části je 

zpracována analýza jednotlivých oblastí, které mají vliv na další rozvoj této obce. Na 

základě zpracované SWOT analýzy jsou stanoveny základní strategické cíle obce. Zároveň 

jsou zde popsány i základní strategické postupy, kterými lze těchto cílů dosáhnout. 

Závěrem je navrženo několik vhodných rozvojových aktivit s ohledem na udržitelný rozvoj 

této obce. 

Klíčová slova: strategie, rozvoj, obec, plánování, Klíny, region, Krušné hory  

 

 

 

Abstract: 

This thesis focuses on the development of a small mountain community Klíny, 

located in the Krušné hory region. The community is briefly characterized in the first part 

of the work. An analysis of individual areas that affect further the development of this 

community is executed in the next part. Based on the executed SWOT analysis, basic 

strategic targets of the community are determined. At the same time, basic strategic 

advancements are described that enable achievement of such targets. At the end, several 

suitable development activities are proposed in regard to the sustainable development of 

this community.  

Keywords: strategy, development, community, planning, Klíny, region, Krušné hory  
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Seznam použitých zkratek 

AIM - Automatizovaný imisní monitoring 

ČHMÚ - Český hydrometeorologický ústav 

ECC-Net - (The European Consumer Centres Network) síť Evropských spotřebitelských 

center 

EEC - (The European Economic Community) Evropské hospodářské společenství 

CHOPAV - Chráněné území přirozené akumulace vod  

MMR - Ministerstvo pro místní rozvoj 

PVE - přečerpávací vodní elektrárna  

SROP - Společný regionální operační program 

SWOT - (Strengths, Weaknesses, Opportunities, Threats) analýza silných a slabých 

stránek, příležitostí a hrozeb 

ÚPD VÚC – územně plánovací dokumentace velkého územního celku 

VTE - větrná elektrárna 

ZÚ – zdravotní ústav 
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1 Úvod 

Strategie rozvoje je jedním z významných koncepčních dokumentů určujících hlavní 

směry rozvoje daného území. Tvorba strategie primárně vychází z principu trvale 

udržitelného rozvoje a místní Agendy 21. Jedná se o dlouhodobý a soustavný proces, který 

je založen na provázanosti a vyváženosti ekonomického, sociálního a environmentálního 

vývoje území. 

Ačkoliv strategické rozvojové dokumenty bývají zpracovávány obvykle ve větších 

obcích či městech, v posledních letech přibývá i mnoho menších obcí, které si tyto 

dokumenty pořizují zejména z důvodu systematického a plynulého rozvoje dané obce. 

Obce se zpracovanou strategií rozvoje mají lepší pozici při získávání vnějších finančních 

zdrojů,  zejména dotací. Strategické dokumenty umožňují obcím a regionům efektivněji 

využívat své zdroje a lépe hospodařit se svými finančními prostředky. Úplná a jasně 

definovaná rozvojová strategie také výrazně potlačuje korupční prostředí v případech 

rozhodování místních zastupitelstev o rozvojových aktivitách v obci. 

Tuto diplomovou práci jsem si vybral z několika důvodů. Hlavním důvodem je to, že 

již pátým rokem pracuji ve funkci neuvolněného starosty v obci Klíny a při výkonu své 

funkce se pravidelně setkávám s problematikou plánování a realizace rozvojových aktivit v 

obci. Dalším důvodem je velmi dobrý přístup k potřebným informacím. Vzhledem k tomu, 

že se v současné době se také aktivně podílím na zpracování Územního plánu obce Klíny, 

budu se snažit níže navržené rozvojové aktivity prosadit při schvalování tohoto plánu. 

V neposlední řadě již mnoho let v obci Klíny žiji a rád bych se aktivně podílel na rozvoji 

této obce i do budoucích let.   

Práci jsem rozdělil na dvě části – teoretickou a praktickou.  V první části jsem se 

snažil na základě dostupných informací o obci analyzovat současný stav jednotlivých 

oblastí mající vliv na rozvoj obce. V několika případech stručně popisuji i důvody, které 

vedly k tomu stavu. Většinu uvedených informací jsem získal z obecní agendy a archivu. 

Tyto informace jsem doplnil o poznatky z pravidelných konzultačních schůzek s občany a 

chataři v obci, na kterých diskutujeme o zásadních problémech, které občany trápí. Obec 

Klíny také v roce 2010 provedla velké dotazníkové šetření zaměřené na rozvoj obce. 

Teoretická část je zakončena SWOT analýzou, která strukturuje rozvojové faktory na silné 

a slabé stránky, příležitosti a ohrožení. Praktická část vychází zejména z poznatků šetření 
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mezi občany a obsahuje hlavní projekty na zvýšení atraktivity obce, zkvalitnění služeb pro 

občany, ale také na projekty, které přinesou finanční prostředky na další rozvoj obce.  

Cílem této práce je na základě komplexní analýzy území obce Klíny stanovit 

základní strategické cíle a postupy, jak těchto cílů dosáhnout a dále navrhnout hlavní 

rozvojové aktivity pro střednědobé a dlouhodobé období. Tato diplomová práce také 

poskytne zastupitelstvu obce ucelený soubor informací o možném dalším vývoji území a 

může se stát jakýmsi návodem při rozhodování v oblasti týkající se dalšího rozvoje obce. 
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2 Charakteristika obce Klíny 

Obec Klíny leží v severních Čechách ve východní části Krušných hor v nadmořské 

výšce v rozmezí 654 až 825 m nad mořem. Obec se nachází zhruba 5 km od města 

Litvínov, 25 km od okresního města Most a 48 km od krajského města Ústí nad Labem. 

Rozprostírá se v délce 3 km podél silnice II. třídy z Litvínova do Seiffenu (Německo).  

Území obce o rozloze 1843 ha je rozděleno na tři katastrální území – Rašov u Litvínova, 

Klíny I a Klíny II.  

 

 

 

 

 

Základní správní činnosti, včetně agendy CZECHPOINT zajišťuje Obecní úřad 

Klíny. Stavební úřad, živnostenský úřad a úřad životního prostředí a regionálního rozvoje 

se nachází v nedalekém Litvínově, což je město s rozšířenou správní působností. Nejbližší 

katastrální pracoviště je v Mostě. 

2.1 Historie a vývoj obce 

Historie obce Klíny je spojována s pokusy o zemědělskou a hornickou kolonizaci 

jižních svahů Krušných hor v období 14. až 16. století. Obec vznikla na území, kde se 

střetávaly zájmy středověkých dominií a to cisterciánského kláštera v Oseku, hrabišického 

panství pánů z Rýzmburka a majetku mosteckého hradu. Území později náleželo k 

duchcovskému panství a k majetku města Mostu. 

První zmínka o obci v písemných historických pramenech pochází z roku 1355. 

Tehdy Slavek z Rýzmburka podával kněze ke kostelu v Klínech, který dříve sloužil na faře 

v Litvínově. Zpráva pochází z  knih konfirmačních, cituji: „…ad praesentatio Slawconis 

de Rysemberg ad ecclesia noue plantacionis in villa Gerij in monte S. Wenczeslai, executor 

plebanus de Lutwinow“[1, s. 51], které byly vedeny v jazyce latinském při arcibiskupství 

pražském a zaznamenávaly tzv. konfirmace (potvrzení, souhlas) aktů uplatňovaného 

podacího práva, vyplývajícího z patronátního práva vrchností k jednotlivým kostelům. 

Obr.č.1 - Znak obce Klíny 
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Z výše uvedené zprávy vyplývá, že ve vsi Klíny na Hoře sv. Václava byl nově vystavěn 

kostel v gotickém stylu. V roce 1364 končí jakákoliv zmínka o prvním kostele v Klínech. 

Z historického hlediska je zajímavé, že kostel v Klínech se již v době předhusitské zařadil 

do sítě středověkých kostelů, které jsou významnými artefakty při průkaznosti osídlení. 

Způsob zániku kostela není znám, protože nebyly zachovány bližší zprávy.  

Vznik souvislé sídelní lokality lze datovat až od roku 1585, kdy došlo ke spojení tří 

vsí – Mosteckých Klínů, Sedla a Rašova. Uskupení zmiňovaných vsí dostalo nový název 

Klíny nebo Ghern, později též Khern nebo „na Klinách“.  

Klíny zejména v pohusitském období prodělávaly výrazné změny související s 

prudkým rozvojem rudného dolování na české straně Krušnohoří. V této lokalitě se těžila 

převážně stříbrná ruda. Po třicetileté válce docházelo k postupnému úpadku dolování a 

zbylé obyvatelstvo se postupně orientovalo spíše na chov dobytka, horské zemědělství, 

těžbu dřeva a kultivaci lesního porostu. Tento způsob života v době pobělohorské 

potvrzuje berní rula z roku 1654.  

 

Obr. č. 2 - Historická fotografie centrální části obce (Zdroj: archiv obce Klíny) 

 

Způsob života se v zásadě nezměnil až do poloviny 19. století. Zaměstnání obyvatel 

se rozdělovalo podle osad.  Zatímco v samotných Klínech převažovali dřevorubci a 

nádeníci, v osadách Rašov a Sedlo žili zemědělci a dřevaři. Vytěžené dřevo (převážně 

buky, duby, javory, olše, jedle a smrky) se používalo k výrobě dřevěného uhlí. Na 

zemědělské půdě bylo na menších políčkách pěstováno žito, oves, brambory, zelí a len. 

Větší rozlohu však stále zabíraly pastviny a louky. 
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Od druhé poloviny 19. století dochází k postupnému zániku zemědělství v této 

horské oblasti a lidé přecházeli pracovat do textilních továren v Litvínově nebo do 

hlubinných dolů v mostecké části hnědouhelného revíru. 

2.2 Přírodní podmínky 

Přírodní podmínky jsou výrazným indikátorem pro rozvoj daného území. Na jedné 

straně lze vhodnou volbou rozvojových aktivit z těchto podmínek těžit (např. využitím 

energetického potenciálu přírodních zdrojů), na druhé straně však výskyt ochranných 

pásem přírodních zdrojů znemožňuje další využití daného území. V případě obce Klíny 

výrazně převládá limitující faktor. Zastavěné území obce se nachází minimálně v jednom, 

ve většině případů ve více ochranných pásmech, ve kterých jsou rozvojové aktivity 

výrazně omezovány.  

Klimatické podmínky 

Z hlediska makroklimatických poměrů náleží území Ústeckého kraje k severnímu 

mírnému podnebnému pásu. Počasí je zde po většinu roku ovlivněno západním prouděním 

od Atlantského oceánu. Vlhčí oceánické klima přináší do oblasti mnoho srážek a poměrně 

chladný vzduch. Oblast je také charakteristická vysokou proměnlivostí počasí. 

Podle E.QUITTA (příloha č.7) zasahuje území obce do klimatické oblasti CH 6, pro 

kterou je charakteristické: 

 velmi krátké, chladné a vlhké léto, 

 velmi dlouhé přechodné období s chladným jarem a mírně chladným 

podzimem,  

 velmi dlouhá, chladná a vlhká zima s velmi dlouhým trváním sněhové 

pokrývky. 

Geomorfologie 

Podle geomorfologického členění ČR náleží území obce k provincii Česká vysočina. 

Podrobné zařazení uvádím v následující tabulce:  
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           Tabulka č. 1 - Zařazení obce Klíny podle geomorfologického členění ČR 

 

 

 

 

 

 

  Zdroj: Hory a nížiny (DEMEK J., 1987) 

 

„Nejbližší okolí obce Klíny je charakteristické velmi členitým reliéfem převážně 

z ortorul mladšího proterozoika až kambria. Vrcholové části jsou modelovány a zužovány 

zpětnou erozí svahových toků.“[2, s. 40] Údolí Bílého potoka východně od obce Klíny je 

velmi hluboké a založené na příčné tektonické poruše. Nejvyšším bodem na území obce je 

Mračný vrch s výškou 852 m nad mořem. 

Ačkoliv se v okolí obce na utváření georeliéfu významně spolupodílely antropogenní 

vlivy (především v oblastech intenzivní těžby se vyskytují aktivní sesuvy), na území obce 

Klíny se takové oblasti nenacházejí. 

Ovzduší 

Ústecký kraj prochází postupnou proměnou z území významně ovlivněného těžební 

činností na krajinu, kde postupnou rekultivací dochází k rozšiřování hodnotných přírodních 

území využívaných k rekreačním účelům. K pozitivním změnám postupně dochází 

především v oblasti ochrany ovzduší, kdy v posledním desetiletí došlo k výraznému 

snížení emisí, avšak i přesto je Ústecký kraj vnímán jako oblast s nejpoškozenějším 

životním prostředím. Prvenství v rámci České republiky Ústecký kraj zaujímá v produkci 

emisí oxidu siřičitého a oxidů dusíku a opakovaného překračování limitních hodnot těchto 

prvků. Úroveň znečišťování ovzduší v kraji stále patří k nejvyšším v ČR. 

Stav ovzduší v nejbližším okolí obce Klíny je monitorován staniční sítí, z nichž 

nejbližší stanicí AIM je stanice ZÚ v Litvínově (cca 4 km od obce) a stanice ČHMÚ v 

lokalitě Lom (cca 7 km od obce). 

Systém Hercynský 

Provincie Česká vysočina 

Subprovincie Krušnohorská soustava 

Oblast Krušnohorská hornatina 

Celek Krušné hory 

Podcelek Loučenská hornatina 

Okrsek Novoveská hornatina 
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Půda a porosty 

V katastrálním území obce převažuje lesní půdní fond nad ostatními typy půd. 

Zemědělský půdní fond je zastoupen kvalitními půdami zařazenými především do I. 

kategorie, jedná se zejména o: 

 středně těžké modální kryptopodzoly a podzoly, 

 litické, modální a rankerové kambizemě, 

 rendziny, pararendziny, rankery, regozemě, černozemě a hnědozemě.  

Převážnou část území tvoří lesy, které se rozkládají zhruba na 92% z celkové plochy 

obce. Z listnatých stromů na území obce převažuje bříza bělokorá (Betula pendula) a buk 

lesní (Fagus sylvatica). Z jehličnatých dominuje smrk pichlavý (Picea pungens).  

V 70. letech 20. století došlo v Krušných horách ke značnému poškození původních 

lesních porostů v důsledku zvýšených emisí oxidů síry.  Alternativně byly vysazovány 

odolnější druhy dřevin především bříza pýřitá, smrk pichlavý, modřín opadavý, jeřáb ptačí 

a borovice lesní. V posledních letech začíná smrk opět chřadnout a oslabené stromy napadá 

vřeckovýtrusná houba kloubnatka smrková  (Gemmamyces piceae). Napadené stromy 

přestávají rašit a po několika letech hynou. 

Hydrogeologické poměry 

Území obce Klíny je součástí rozsáhlého Chráněného území přirozené akumulace 

vod (CHOPAV) Krušné hory vyhlášené Nařízením vlády č. 10/1979 Sb. Území obce je 

odvodňováno vodním tokem Bílý potok s několika jeho přítoky, který je součástí povodí 

Bíliny.  Bílý potok je vyhláškou č. 470/2001 Sb. stanoven významným vodním tokem a 

současně byl zařazen dle vládního nařízení č. 71/2003 Sb. mezi tzv. „lososové vody“. 

Prameniště se nachází pod vrchem Pestrý v nadmořské výšce 858,90 m. Délka vodního 

toku je 15,83 km, plocha povodí zaujímá území o rozloze 39,79 km2. Stanovená záplavová 

území nezasahují do katastru obce. Ačkoliv se v katastru obce nenachází významná vodní 

díla stojí za zmínku, že v bližším okolí obce se rozprostírá přehrada Fláje a přehrada Janov. 

Z hydrogeologického hlediska náleží území obce k regionu Krystalinikum Krušných hor 

od Chomutovky po Moldavu. 

  



Jiří Matoušek: Strategie rozvoje obce Klíny 

 

2011  8   

 

Ochrana krajiny 

V katastrálním území obce se nachází lokality pro soustavu chráněných území ES 

NATURA 2000 podle legislativy Evropského společenství, konkrétně podle směrnice č. 

79/409/EEC o ochraně přírodních stanovišť, volně žijících živočichů a planě rostoucích 

rostlin. Jedná se o Ptačí oblast Východní Krušné hory vymezené dne 15. prosince 2004 

nařízením vlády ČR č. 28/2005 Sb. Cílem vymezení této oblasti je výskyt tokanišť zvlášť 

chráněného živočicha tetřívka obecného (Tetrao tetrix). Druhou chráněnou oblastí v rámci 

území NATURA 2000 je Evropsky významná lokalita Východní Krušnohoří. 

V jádrové části této lokality se nachází mnoho zvlášť ohrožených rašelištních rostlin - 

šicha černá (Empetrum nigrum), koprník štětinolistý (Meum athamanticum), klikva 

bahenní (Oxycoccus palustris) a rojovník bahenní (Ledum palustre). 

Celé území obce Klíny se nachází v přírodním parku Loučenská hornatina. 

Přírodní park byl vyhlášen 7.6.2006 a má rozlohu 14 424 ha. Území přírodního parku 

zahrnuje vrcholové partie, svahy a údolí části Krušných hor nacházející se v okresech Most 

a Teplice se zachovalými lesními porosty – především acidofilní a květnaté bučiny, 

rašelinné a podmáčené smrčiny, vrchoviště, přechodová rašeliniště a horské louky. 

Na území obce se rozkládá přírodní rezervace Černý rybník (obrázek v příloze č. 

6). Tato přírodní rezervace byla vyhlášena v roce 1993 pro ochranu přirozeného charakteru 

hydrologicky, botanicky i faunisticky zajímavého rašeliniště, které má rozlohu 13 ha a 

mocnost rašeliny 1,7 až 7 metrů na pararulovém podloží.[10]  
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3 Analýza současného stavu obce 

3.1 Obyvatelstvo 

Vývoj obyvatelstva 

Vývoj obyvatelstva obce byl po staletí ovlivněn přírodními podmínkami a dějinnému 

vývoji. Do poloviny 19. století obec zemědělsky prosperovala, avšak tak jako ve většině 

zemědělských obcí postupně docházelo ke skupování půdy od drobných zemědělců a ti 

poté odcházeli do větších měst hledat nový zdroj obživy. Uplatnění našli zejména v nově 

zbudovaných textilkách a v hnědouhelných dolech na Mostecku.  

K dramatickým „změnám dochází po druhé světové válce, kdy bylo vyvlastněno 

velké množství půdy, zvláště v pohraničních oblastech republiky. Další vlna vyvlastňování 

probíhá po roce 1948. Do konce roku 1949 změnily svého vlastníka téměř 4 mil. ha 

zemědělské půdy (asi 1/3 její celkové rozlohy).“[3, s. 30] Toto dokazuje i následující 

tabulka, kdy se počet trvale žijících obyvatel obce snížil až na čtvrtinu oproti roku 1930. 

 

Tab. č. 2 – Historický přehled obyvatel obce Klíny v jednotlivých částech obce 

        Zdroj dat: ČSÚ - Historický lexikon obcí České republiky 1869 - 2005 

 

V průběhu 70. a 80. let se situace v zemědělství částečně stabilizuje, avšak vývoj 

obyvatelstva v následujícím období je výrazně ovlivněn stárnutím obyvatelstva na 

pohraničním venkově, jelikož v 50. letech za prací do měst odcházeli převážně mladí lidé. 

Zásadní společenská, politická a ekonomická transformace celé společnosti po roce 

1989 s sebou přinesla i změnu demografického chování populace. Od roku 1991 docházelo 

k pravidelnému poklesu počtu obyvatel v obci, z původních 74 klesl počet trvale žijících 

Část obce 

Počet obyvatel jednotlivých letech 

1869 1880 1890 1900 1910 1921 1930 1950 1961 1970 1980 1991 

Klíny 334 298 272 271 256 232 255 51 105 91 87 57 

Rašov 111 105 85 75 84 75 80 24 21 8 8 12 

Sedlo 73 72 68 74 52 51 62 14 24 27 13 5 

Celkem 518 475 425 420 392 358 397 89 150 126 108 74 
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obyvatel až na 66 obyvatel v roce 2001. I když od roku 2001 populace na Klínech začala 

opět růst, zásadní obrat nastal až na přelomu let 2008 – 2009, kdy došlo k výraznému 

nárůstu obyvatel v obci a ten prakticky trvá do současné doby. Tento zájem o bydlení na 

Klínech byl způsobem několika faktory: 

 V roce 2006 došlo ke generační obměně zastupitelstva obce Klíny a mezi hlavní 

priority zařadilo nové zastupitelstvo podporu nově stěhujících se občanů do této 

horské vesnice a přijalo soubor opatření na podporu vzniku nových lokalit pro 

výstavbu domů s cílem přitáhnout do obce nové občany. 

 Došlo k přirozenému úmrtí starších občanů, kteří bydleli samostatně a do těchto 

objektů se nastěhovali nové mladé rodiny s dětmi.  

 Přestavbou rekreačních objektů v obci na objekty pro trvalé bydlení došlo 

k přihlášení původních rekreantů k trvalému pobytu. Vzhledem k rostoucím 

cenám energií v bytech ve městě a na základě změny legislativy (zákon č. 

133/2000 Sb., o evidenci obyvatel a rodných číslech), kdy došlo ke zrušení 

přechodných pobytů, se mnoho lidí odstěhovalo z města na venkov. 

 

Graf. č. 1 – Vývoj počtu obyvatel na Klínech v období 2000 - 2010 

 

          Zdroj dat: Obec Klíny 

Důležitým faktorem je však fakt, že se do obce stěhují ekonomicky aktivní obyvatelé 

s dětmi a obyvatelstvo mládne. Důkazem toho je nárůst dětí do 15 let z původních 7 dětí 

v roce 2008 na 15 dětí v roce 2010. Věkový průměr klesl za posledních 5 let o 17 let na 

současných 40,8 let. 
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V současné době je v obci připravena nová lokalita Holubí vrch, kde se očekává 

výstavba 28 rodinných domů. V lokalitě jsou vystavěny kompletní inženýrské sítě 

(vodovod, přívod elektrické energie, chodníky, příjezdová komunikace, veřejné osvětlení) 

a investor je nabízí k prodeji. Nyní je již prodána zhruba třetina stavebních pozemků 

novým zájemcům o bydlení. Zhruba u dalších osmi pozemků se prodej připravuje. Z výše 

uvedených údajů lze odhadnout, že do pěti let se dá očekávat zdvojnásobení současného 

počtu trvale žijících obyvatel na cca 220 obyvatel.   

Zaměstnanost 

Míra nezaměstnanosti v obci Klíny prakticky dokládá špatné statistiky celého 

regionu. Oblast Mostecka stále figuruje na předních příčkách celorepublikových statistik, 

co se týče nezaměstnanosti. K základním faktorům ovlivňující nezaměstnanost na 

Mostecku se horských obcích navíc přidává i špatné dopravní spojení s většími městy. 

Nicméně za poslední rok se podařilo ve spolupráci s Úřadem práce v Mostě zastavit 

dramatický nárůst nezaměstnanosti. V obci se v rámci projektu Aktivní politiky 

zaměstnanosti podařilo v roce 2009 zaměstnat místní nezaměstnané občany přímo v obci, 

toto dokládá i následující statistika: 

 

Graf.č. 2 - Vývoj nezaměstnanosti v obci Klíny 

 

Zdroj dat: Úřad práce v Mostě 
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 Na podporu zaměstnanosti v roce 2009 a 2010 obec čerpala dotace z projektů 

Veřejně prospěšné práce a Společensky účelná místa v celkové výši 407.898,- Kč. 

V současné době se obec hodlá zapojit do nově vznikajícího projektu zaměstnanosti pod 

názvem Mikroregiony. 

Bydlení 

Pro obec je charakteristická venkovská liniová zástavba podél hlavní komunikace č. 

II/271. Většinu zástavby tvoří jednopatrové či dvoupatrové kamenné domy z 1. poloviny 

20. století.  Tyto domy s valbovou střechou jsou charakteristickým prvkem dnešního 

venkova. Celkem se na území obce nachází 63 domů k trvalému bydlení. 

Další zástavbu tvoří objekty pro rodinnou rekreaci. Dřevěné chaty vznikaly za éry 

socialismu, kdy si bohatší vrstva dělníků v průmyslových závodech nebo v hlubinných 

dolech na Mostecku pořizovala víkendové chatky nedaleko svého bydliště. Tyto objekty se 

nachází dále od hlavní komunikace a tvoří chatařské kolonie. Na území obce se v současné 

době vyskytuje 220 objektů určených pro rodinnou rekreaci. 

3.2 Infrastruktura v obci 

Obecně lze říci, že stav infrastruktury v obci odpovídá celorepublikovému 

podprůměru malých obcí. V poslední době se však realizují projekty, které mají za cíl 

zlepšit tento stav.  

Obecní úřad byl v roce 2007 kompletně rekonstruován a nyní se v budově nachází 

poměrně moderní kanceláře úřadu. Na rekonstrukci budovy obec čerpala dotaci ve výši 

169.000,- Kč z krajského Programu obnovy venkova. Součástí této rekonstrukce byla i 

modernizace obecní knihovny, která se nachází v prvním patře budovy (obrázek v příloze 

č. 4). Po rekonstrukci knihovna rozšířila svůj knižní fond a nabídla čtenářům i nové služby 

(např. internetovou rezervaci knih). V roce 2009 byla dokončena rekonstrukce přístavby u 

obecního úřadu z důvodu umístění nově nakoupené komunální techniky a úprava 

parkovacích prostor kolem úřadu. 

V obci se nenachází žádná škola ani školské zařízení. Původní objekt školy byl 

v roce 2003 prodán a v současné době se v objektu nachází restaurace. Děti v obci 

navštěvují školy v nedalekém Litvínově (vzdáleného 5 km).  
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Velkým problémem v obci je absence jakékoliv prodejny. Na území se až do roku 

1989 nacházela prodejna potravin, která nabízela kompletní sortiment potravin včetně 

ovoce a zeleniny pro občany obce a chataře. V období ekonomické transformace a nástupu 

supermarketů na trh byla prodejna zrušena pro nerentabilitu. Zánik prodejny také souvisel 

se změnou chování hlavních zákazníků (chatařů), kteří začali nakupovat zboží na celý 

víkend v levných supermarketech. V obci se sice nachází hotel Emeran, který na recepci 

nabízí doplňkový prodej, avšak tento prodej je zaměřen spíše na hotelové hosty. Základní 

potraviny a životní potřeby lze v současné době nejblíže nakoupit v Litvínově. 

Nedaleko sportovního areálu se v obci nachází jediné dvě restaurace. Restaurace 

„Škola“ vznikla rekonstrukcí objektu původní školy a pravidelně se zde schází místní 

obyvatelé za zábavou. Druhým restauračním zařízením je Restaurace EMERAN, která je 

součástí hotelového komplexu ve sportovním areálu. Vzhledem k velikosti restaurace se 

zde konají pravidelné „celoobecní“ akce (zastupitelstvo obce, bály, zábavy apod.). Tato 

restaurace zároveň slouží jako stravovací zařízení pro návštěvníky hotelu. Pro návštěvníky 

areálu je sezóně k dispozici také prosklený bar a venkovní bufet.  

Ačkoliv má obec poměrně bohatou historii, z památek se na území obce dochovala 

pouze socha „Lurdské Madony“ z původního kostela na Klínech. Tato socha byla v letech 

2005 – 2006 umělecky zrekonstruována a v současné době je umístěna v nově vystavěné 

zvoničce (obrázek v příloze č. 5). 

Dopravní infrastruktura 

V obci se nachází komunikace II. třídy č. 271 z Litvínova do Seiffenu. Tato 

komunikace je klíčová pro zajištění základní dopravní obslužnosti obce a zajištění služeb 

pro obyvatele. Vzhledem k tomu, že se jedná o hlavní regionální komunikaci do SRN, je 

velmi dobře udržována. Letní a zimní údržbu zajišťuje Správa a údržba silnic Ústeckého 

kraje p.o. Komunikace v celém úseku katastru obce zasahuje do ochranného pásma 

vodního zdroje II. stupně, a proto je zakázána údržba silnice pomocí chemických 

prostředků (soli), z tohoto důvodu může v zimním období docházet k problémům se 

sjízdností vozovky. Podél této komunikace je poměrně nově zrekonstruováno veřejné 

osvětlení. Obec také v roce 2007 rekonstruovala většinu autobusových zastávek v obci. 

Původní nevzhledné betonové zastávky byly nahrazeny dřevěnými srubovými zastávkami, 

které zapadají do architektonického stylu podkrušnohorských obcí (obrázek v příloze č. 4).  
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V horní části obce na komunikaci č. II/271 navazuje komunikace III. třídy č. 255 

směrem na Český Jiřetín (20 km). Tato komunikace zajišťuje spojení pro zhruba třetinu 

obyvatel obce. Ačkoliv se jedná o poměrně důležitou komunikaci, není tato silnice 

osvětlena.  

V obci se nachází několik místních komunikací, které zabezpečují přístup zejména 

pro chatové oblasti. Mezi nejdůležitější patří komunikace Za obecním úřadem a Rašovská 

spojka.  Druhá zmiňovaná komunikace je asi nejzávažnějším problémem, který je nutné 

v nejbližší době řešit. Havarijní stav komunikace byl způsobem v zejména nevhodně 

zvoleným podkladovým materiálem při výstavbě a absencí odvodňovacích žlabů. Navíc v 

roce 2008 bylo provedeno plánované kácení okolních lesů a nadměrným zatížením 

komunikace při odvozu dřeva došlo k totální devastaci povrchu.     

Především pro chataře a návštěvníky sportovního areálu jsou v obci dispozici 2 

celoročně udržovaná parkoviště s kapacitou zhruba 400 vozidel. Tato parkoviště pronajímá 

obec zdejšímu areálu, který zajišťuje jejich údržbu. 

V roce 2010 obec zakoupila nový traktor na zajištění údržby místních komunikací 

(obrázek v příloze č. 2). Celková investice za traktor s příslušenstvím (sněhová fréza, 

radlice, mulčovač a přívěsný vozík) dosáhla výše 1.454.580,- Kč. Na zakoupení tohoto 

traktoru každoročně přispívá provozovatel větrných elektráren ALTENERG s.r.o. částkou 

70.000,- Kč nad rámec standardní smlouvy s obcí.    

Vodovod 

Obec vlastní veřejný vodovod v obci, na který je v současné době připojeno 67 

domácností. Vodovod byl vystavěn v roce 1994 za 6.735.500,- Kč za účelem: 

 zásobování trvale žijících občanů obce pitnou vodou, 

 zajištění pitné vody na odběrných místech (vodovodních stojanech) v obci 

pro chataře, 

 zajištění požárních prostředků pro hašení případných požárů. 

Vodovod se skládá z jímacího zařízení umístěného na Mračném vrchu, vodárenské 

nádrže o kapacitě 100m3
 a vodovodního potrubí o celkové délce 2,6 km na kterém je 

umístěno celkem 14 vodovodních stojanů. Ačkoliv je množství jímané vody dostačující, 

v souvislosti s rozvojem bydlení dochází k výraznému kolísání hladiny jímací nádrže.  Do 

budoucích let s pokračující výstavbou nových rodinných domů v lokalitě Holubí vrch je 
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zapotřebí zdvojnásobit kapacitu jímací nádrže, aby bylo zajištěno plynulé zásobování 

vodou v časových špičkách.   

3.3 Podnikatelské aktivity 

Ačkoliv v obci podniká mnoho subjektů, rád bych se v této práci podrobněji zmínil 

pouze o největších z nich - Sport areálu Klíny a ALTENERG s.r.o. Uvedené společnosti 

výrazně ovlivňují hospodaření obce, co se týče naplňování příjmové části rozpočtu. 

Z tohoto důvodu se stávají strategickými partnery pro obec. 

3.3.1  Sport areál Klíny 

Historii areálu lze datovat od 60. let 20. století. V souvislosti s rozvojem rekreačních 

oblastí v obci rostla poptávka po aktivním využití doby strávené na horách. Poloha a reliéf 

obce skýtal příhodné podmínky pro rozvoj sjezdového i běžeckého lyžování. V roce 2000 

koupil vleky současný majitel společnost Mount Club Klíny s.r.o. a začal je dále rozvíjet, 

až do podoby současného moderního střediska.  

V dnešní době středisko nabízí následující zimní sporty: 

sjezdové lyžování - Přímo ve sport areálu se nachází celkem čtyři vleky (K1 - Kotva, 

K2 - Slalomák, K3 - Lyžařská škola a K4 - Poma) pro sjezdové lyžování. Profil svahů 

nabízí možnost kvalitního lyžování jak pro začátečníky, tak i pro pokročilé lyžaře.  V roce 

2005 bylo vybudováno umělé zasněžování sjezdovek pomocí sněžných děl LEMCO 

(celkem 4 ks). V sezóně je provozu i lyžařská škola a půjčovna lyží.  

snowpark - Pro příznivce adrenalinového lyžování (freeride) je připraven vedle vleku 

K2 - Slalomák speciální svah s celkem 17 překážkami. Tento park je oblíben zejména 

v mladší generaci.  

běžecké lyžování - V obci se nachází ideální podmínky pro běžecké lyžování. 

Nedaleko parkoviště se nachází celkem 5 běžeckých okruhů v lokalitě Mračného vrchu 

rozdělených podle náročnosti: 

Modrý okruh - 1,6 km  

Zelený okruh - 3,0 km  

Oranžový okruh - 4,7 km  

Žlutý okruh - 3,7 km  

Hnědý okruh - 3,5 km  
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Běžecké okruhy navazují na Krušnohorskou bílou stopu. Je to projekt, který 

propojuje téměř celé severovýchodní Krušné hory (tj. Lesnou, Dlouhou Louku, Bouřňák, 

Fojtovice a Telnici) jednotným systémem udržovaných běžeckých tratí o celkové délce 

250 km.[9] Údržbu těchto tratí v oblasti Klínů zabezpečuje Mount Club Klíny s.r.o. za 

pomoci stopovače. 

snowtubing - Poměrně nová atrakce pro nelyžařskou část návštěvníků sportovního 

areálu. Zvlněný zasněžený svah je zdoláván na speciálním gumovém kolu. Součástí této 

atrakce je také vlek K5 - Snowtubing, který vyváží účastníky na vrch svahu (obrázek v 

příloze č. 3). 

V letních měsících lze provozovat přímo v areálu nebo v okolí obce tyto aktivity: 

horolezecká věž - Stěna umístěná přímo ve sport areálu, mimo běžné lezení 

s instruktorem je zde provozována i horoškolička pro nejmenší. 

víceúčelové hřiště - Hřiště s umělým povrchem a osvětlením pro tenis, volejbal, 

florbal a nohejbal. 

cyklistika - V oblasti se nachází mnoho krásných cyklotras, mezi nejoblíbenější patří 

trasy Krušnohorské magistrály. 

nordic walking - Poměrně nový sport, při kterém je důležitá správná dynamika 

pohybu. Jedná se prakticky o pěší turistiku se speciálními holemi. Ve středisku na Klínech 

jsou pořádány organizované túry s instruktory.  

Součástí střediska je také tříhvězdičkový hotel s kapacitou 45 míst. Hotel byl 

vybudován v roce 2005 za zhruba 25 mil. Kč. Nabízí široké spektrum služeb (sauna, 

fitness, vířivka, klubovna) s možností bezbariérového přístupu, pro krátkodobé ubytování, 

klidnou rodinnou dovolenou, pro firemní a školící akce až po pobyty zájmových 

sportovních skupin a školních skupin.[9] 

 Za zhruba 10 let provozu bylo do střediska investováno více jak 60 mil. Kč. 

Společnosti Mount Club Klíny s.r.o. se poměrně dobře daří získávat nejrůznější dotace. 

Uvádím přehled těch nejdůležitějších: 

2,2 mil. Kč z SROP na multifunkční hřiště, dětské hřiště a horolezeckou věž   

2 mil. Kč z MMR na umělé zasněžování svahů 

1,4 mil. Kč na odbavovací systém vleků 

700 tis. na rekonstrukci vleku K1 - Kotva 
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V současné době je středisko velmi oblíbené zejména pro vysoce kvalitní a pestrou 

nabídku služeb a hlavně jejich cenu. V roce 2010 Evropské spotřebitelské centrum (ECC-

Net) se sídlem v Rakousku provedlo průzkum mezi tisícovkou lyžařských sportovních 

areálů v celé Evropě a Klíny se staly vůbec nejlevnějším střediskem v Evropě.  

3.3.2  Větrné elektrárny 

V roce 2003 přišla společnost ALTENERG s.r.o. s nabídkou na vybudování a 

provozování 2 větrných elektráren v obci. Realizace tohoto záměru by přinesla i finanční 

přínos obci. Společnost konkrétně nabídla obci roční paušální částku ve výši 150.000,- Kč 

za každou provozovanou VTE a podíl na zisku společnosti. Zároveň se společnost 

zavázala, že bude podporovat další aktivity v obci. Tato nabídka byla velice důkladně 

projednávána na zastupitelstvu obce s občany. Po zvážení všech pozitivních a negativních 

aspektů této výstavby Zastupitelstvo obce Klíny usnesením č. 48 ze dne 19.10.2005 dalo 

souhlas společnosti ALTENERG s.r.o. s výstavbou 2 ks větrných elektráren v katastru 

obce Klíny. V roce 2008 byly tyto elektrárny skutečně vystavěny a uvedeny do zkušebního 

provozu. 

Vzhledem k tomu, že větrné elektrárny mají životnost zhruba 15 až 20 let, obec 

chtěla už v době výstavby garance o odstranění případných torz elektráren z území. Dne 

12.8.2008 byla mezi obcí Klíny, společností ALTENERG s.r.o. a Československou 

obchodní bankou a.s. sepsána smlouva o vázaném účtu. Cílem tohoto zvláštního „fondu“ je 

během provozu větrných elektráren nashromáždit dostatečné finanční prostředky na 

financování demolice větrných elektráren po ukončení jejich provozu. Konkrétně dle této 

smlouvy se provozovatel zavázal během prvních pěti let provozu VTE odvést do fondu 

celkem 3.000.000,- Kč.  

Spolupráce se společností ALTENERG s.r.o. funguje do současné doby bez 

problémů. Společnost každoročně přispívá na kulturní akce a ekologickou činnost v obci. 

Finanční prostředky získané na základě uzavřené smlouvy s obcí slouží k financování 

dalších rozvojových aktivit - zejména investic do velkých projektů.   

3.4 Hospodaření obce 

Mezi hlavní přednosti obce patří její hospodaření. Obec v současné době není 

zadlužena a celkem stabilně naplňuje příjmovou část rozpočtu. Navíc se vedení obce daří 

zvyšovat celkový objem finančních prostředků v rámci veřejného rozpočtu obce. 
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Graf.č. 3 - Vývoj rozpočtu obce Klíny 

 

Zdroj dat: Obec Klíny 

Příjmová část rozpočtu byla ovlivněna hlavně: 

 schválenou novelou zákona č. 243/2000 Sb., o rozpočtovém určení daní, 

která navýšila daňovou kapitolu rozpočtu obce, 

 prodejem nepotřebného obecního majetku, 

 důkladným vymáháním všech stanovených místních poplatků, 

 získáváním dotačních titulů, 

 pravidelným získáváním sponzorských darů na různé aktivity obce. 

Naopak výdaje ovlivňovalo zejména: 

 realizované investiční akce, 

 nárůst mzdových prostředků pro rostoucí počet zaměstnanců, 

 nárůst cen energií a služeb. 

V roce 2006 byly prodány pozemky pro výstavbu rodinných domů v lokalitě Holubí 

vrch za cenu 2.669.170,- Kč firmě JM Mikulášek s.r.o. Podmínkou bylo vybudování 

inženýrských sítí dle zpracované projektové dokumentace do 5 let od prodeje pozemků. 
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Odpadové hospodářství 

V minulosti se obec potýkala s vážnými problémy v oblasti odpadového 

hospodářství. Problémy se vyskytovaly zejména u rekreantů, kteří nebyli spokojeni se 

systémem sběru odpadu. Obec zajišťovala svoz odpadu pro rekreanty pouze 2x ročně 

pomocí velkoobjemových kontejnerů. V důsledku toho docházelo poblíž chatových oblastí 

k zakládání černých skládek. V roce 2007 obec vydala usnesením č. 79/12/2007 obecně 

závaznou vyhlášku č. 2/2007, o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, 

třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem 

na území obce Klíny. Na základě této vyhlášky bylo zřízeno místo pro celoroční stání 

velkoobjemového kontejneru. Po zajištění celoroční možnosti odvozu odpadu výrazně 

ubylo černých skládek, avšak náklady na svoz a likvidaci odpadu neustále rostou, což 

dokládá následující tabulka: 

 

Tab. č.3 - Tabulka příjmů a nákladů za odpadové hospodářství 

 2006 2007 2008 2009 2010 

Příjmy v Kč 79.325 104.079 104.819 100.084 112.628 

Náklady v Kč 109.858 129.752 211.356 269.878 357.246 

            Zdroj dat: Obec Klíny 

 

Dne 30.3.2008 obec vstoupila do systému EKO-KOM, který zajišťuje sdružené 

plnění povinností zpětného odběru a využití odpadů z obalů prostřednictvím systémů 

tříděného sběru v obcích a prostřednictvím činnosti osob oprávněných nakládat s odpadem. 

3.5 Územní plánování 

Do roku 2007 byl územní rozvoj obce regulován urbanistickou studií z roku 1995. 

V souvislosti s účinností nového stavebního zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování 

a stavebním řádu, došlo k výraznému omezení stavební činnosti mimo rámec zastavěného 

území. Vzhledem k tomu, že obec neměla zpracován územní plán obce, byla další výstavba 

v obci poměrně složitá. Dne 19. března 2008 zastupitelstvo obce schválilo v souladu s ust. 

§60 odst. 5 zákona č. 183/2006 Sb., stavebního zákona návrh opatření obecné povahy č. 

1/2008 na vymezení zastavěného území obce.  
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Zároveň začaly práce na pořízení územního plánu obce. Na základě veřejné zakázky 

byl pověřen Ing. arch. Ladislav Komrska zpracováním územně analytických podkladů pro 

návrh zadání územního plánu. Od zpracování konceptu návrhu územního plánu bylo 

upuštěno. V roce 2008 obec získala dotaci z Programu obnovy venkova Ústeckého kraje 

v celkové výši 97.000,- Kč na pořízení územního plánu. Podmínkou pro poskytnutí dotace 

bylo zpracování územního plánu podle jednotné metodiky Ústeckého kraje. Návrh 

územního plánu, který zpracovala Ing. arch. Babeta Otcovská z odboru regionálního 

rozvoje Městského úřadu Litvínov, byl schválen dne 3.2.2010 usnesením Zastupitelstva 

obce Klíny č. 190/30/2010. 

Protože některé navrhované rozvojové aktivity podléhaly posouzení dle zákona č. 

100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí, ve znění pozdějších předpisů, 

provedla obec Klíny v roce 2010 výběrové řízení na zpracování posudku SEA a vlivu na 

EVL. Posudek realizovala firma Ecological Consulting s.r.o. za celkovou cenu  70.052,- 

Kč.  

Při zpracování územně-analytických podkladů se obec aktivně zabývala otázkou 

ochranných pásem v obci. Pro rozvoj obce je limitující zejména ochranné pásmo 

etylénovodu ve prospěch společnosti UNIPETROL RPA a.s. Uvedený produktovod 

prochází prakticky středem obce v délce asi 2 km v zastavěném území obce. Vzhledem 

k absenci jakékoliv legislativy při výstavbě a provozování etylénovodu, bylo stanoveno 

bezpečnostní preventivní pásmo až do vzdálenosti 150m od osy vedení potrubí této 

společnosti. Dle vydaného územního rozhodnutí ze dne 23.6.1977, byla omezena výstavba 

následovně cituji “do vzdálenosti 150m - budovat (rozšiřovat) města a obyvatelná místa, 

jednotlivé průmyslové podniky a objekty, jednotlivé budovy s hromadným výskytem lidí 

(školy, nemocnice, školky, nádraží), letištní plochy, přístavy a hydrotechnické zařízení jako 

např. velká vodní díla, přehrady, vodní elektrárny, větší vodní nádrže apod.; železniční a 

silniční mosty pro veřejnou dopravu a ostatní rozpětí nad 20m, jednotlivé obytné objekty o 

dvou a více patrech“. Toto omezení platí až do současné doby. Uvedenou stavbu provázely 

problémy již při samotné výstavbě v letech 1972 - 1974, kdy občané obce nesouhlasili 

s vedením potrubí středem obce, avšak stavba nakonec byla realizována. V roce 1994 po 

sílícím tlaku obyvatel obce bylo na jednání mezi zástupci obce a provozující společností 

dohodnuto, že ochranné pásmo nebude sníženo, avšak provozující společnost bude na 

základě zpracované bezpečnostní analýzy pro konkrétní záměr udílet případné výjimky 

z tohoto územního rozhodnutí a tím podpoří další rozvoj obce. V současné době již 
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skončila plánovaná životnost potrubí a je potřeba se aktivněji zabývat bezpečnostním 

aspektem této stavby. V navrhovaném územním plánu se dále nepředpokládá další rozvoj 

či oprava tohoto zařízení a ochranné pásmo bude zrušeno ukončením provozu stávajícího 

potrubí.    

3.6 SWOT analýza 

Pro zdárný rozvoj obce je zapotřebí sladit zájmy všech obyvatel obce s podmínkami 

pro trvale udržitelný rozvoj. Jedná se zejména zájmy trvale žijících obyvatel, osob 

podnikající v obci, ale i majitelů chat. Vzhledem k tomu, že se jedná o poměrně odlišné 

zájmové skupiny obyvatel s různými požadavky a nároky na rozvoj obce, bude poměrně 

obtížné stanovit priority tak, aby vyhovovaly všem skupinám. Cílem strategie obce není to, 

aby obec naplnila všechny rozvojové představy občanů, ale aby vytvořila takové prostředí 

a podmínky, v nichž budou občané schopni svoje představy postupně realizovat. 

V roce 2010 jsem provedl anonymní dotazníkové šetření v obci na téma dalšího 

rozvoje obce, do které jsem zapojil všechny výše uvedené skupiny obyvatel. Průzkum 

probíhal tak, že jsem oslovil jednotlivé zástupce uvedených skupin a požádal jsem je o 

vyplnění dotazníku (vzor v příloze č. 1). Vyplněný dotazník byl odevzdáván na dvou 

sběrných místech (Obecní úřad Klíny, hotel Emeran).  Na základě vlastních zkušeností 

s vyplňováním nejrůznějších dotazníků, jsem zvolil poměrně jednoduchý a přehledný 

dotazník s minimem vypisovaných údajů. Pro všechny otázky jsem použil metodu řízeného 

výběru.   

Bylo rozdáno celkem 97 dotazníků (7 podnikatelům, 31 chatařům a 59 místním 

obyvatelům), z toho jich bylo celkem 69 vyplněno a odevzdáno.  Dotazník obsahoval 

celkem 7 otázek. Výsledky jsem zpracoval podle zájmových skupin následovně: 

Trvale žijící obyvatelé – Obyvatelé obce kladně hodnotí mezilidské vztahy v obci, 

životní prostředí a vzhled obce a v neposlední řadě vedení obce. Negativně hodnotí stav 

infrastruktury, špatné spojení s městem a nedostatek pracovních příležitostí. Z chybějících 

služeb přes 90 % procent respondentů uvedlo obchod nebo školu. Pouze 2 obyvatelům 

výrazně chybí lékař v obci. Mezi největší překážky rozvoje obce řadí nedostatek financí a 

existenci ochranných pásem (zejména etylénovodu). Většina místních obyvatel podporuje 

využití přírodních zdrojů ke zlepšení finančních možností obce (34 respondentů 

odpovědělo kladně), následuje oprava komunikací (19), zrušení etylénovodu (9) a zlepšení 
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dopravní obslužnosti (6). Dle výsledků dotazníku je 19 obyvatel ochotno přispět prací na 

rozvoj obce, 2 obyvatelé chtějí přispět finančně, 12 obyvatel nemá na tyto aktivity čas a 10 

neví. 

Podnikatelé – Podnikatelům se nejvíce na obci líbí mezilidské vztahy a životní 

prostředí. Více jak polovině z nich však chybí více podnikatelských možností a stěžují si 

na malou propagaci obce v regionu. Mezi klíčové rozvojové aktivity by zařadili lepší 

propagaci  obce a orientaci na cestovní ruch. Na otázku, zdali by se rádi podíleli na rozvoji 

obce, zhruba polovina z podnikatelů by finančně přispěla. Jeden podnikatel nabídl své 

prostředky (lidi a techniku) k realizaci rozvojových aktivit.  

Chataři – V drtivé většině jsou spokojeni s životním prostředím a sportovními 

aktivitami v obci. Z celkového počtu 20 odevzdaných dotazníků si 17 chatařů stěžuje na 

stav infrastruktury a vzhled obce. Mezi překážky rozvoje obce řadí nedostatek financí  

(15x), existenci ochranného pásma etylénovodu (3x) a špatné vedení obce (2x). Mezi 

chataři panuje nezájem se podílet na rozvojových aktivitách obce (15 jich nemá čas, 4 neví 

a 1 chatař má zájem se podílet prací). V rozvojových aktivitách upřednostňují rozšíření 

kulturních a sportovních aktivit a opravu komunikací. Zajímavé je, že se služeb jim nejvíce 

chybí knihovna o víkendu a obchod.    

Dalším zdrojem informací pro stanovení SWOT analýzy jsou také informace od 

jednotlivých zájmových skupin v obci. Trvale žijící obyvatelé mají možnost se kdykoliv 

obrátit na vedení obce s jakoukoliv žádostí, stížností či problémem. Tuto možnost však 

využívají velice zřídka a většinou se jedná pouze o poradenskou činnost. Za poslední 4 

roky eviduje obec celkem 5 stížností (3 předala příslušným orgánům k řešení, jedné 

stížnosti obec vyhověla, jednu stížnost zamítla). Větší diskuze probíhají na tzv. „velkém 

zastupitelstvu“, které se koná každoročně v předvánočním období v hotelu EMERAN. 

Účast na tomto zasedání bývá obrovská (až 90% trvale žijících obyvatel) a obec na tomto 

zastupitelstvu hodnotí současný rok a informuje o plánovaných aktivitách pro další rok.  

Obec maximálně vychází vstříc občanům a kontakt s lidmi neomezuje pouze na 

úřední dny. Zejména pro chataře byly úřední dny v pondělí a ve středu problematické 

z hlediska dostupnosti. V posledních letech se stávají pravidelností schůzky starosty 

s jednotlivými skupinkami chatařů přímo v dané oblasti. Tyto schůzky se konají zpravidla 

o víkendu. Ačkoliv nelze vždy vyhovět všem požadavkům chatařů, jsou spokojeni alespoň, 

že se o daných problémech komunikuje a jsou informováni o průběhu řešení jejich 
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problémů.  Mezi hlavní řešené problémy patří sousedské vztahy, nepořádek kolem chat, 

zabezpečení majetku a oprava přístupových komunikací. 

Starosta obce se také nepravidelně setkává s podnikateli v obci. Diskuze je zaměřena 

na podporu plánovaných podnikatelských aktivit, finanční pomoci obci, zajištění veřejného 

pořádku a bezpečnosti. 

Na základě zpracovaných výsledků dotazníkového šetření, jednání se zájmovými 

skupinami v obci, projednávání výsledku se zastupiteli obce a vlastního názoru jsem 

zpracoval následující SWOT analýzu: 

 

Tabulka č. 4 - SWOT analýza obce Klíny 

Silné stránky Slabé stránky 

Kvalitní životní prostředí, příroda a okolí Stav dopravní infrastruktury v obci 

Možnosti sportovních aktivit v obci Dopravní obslužnost 

Vyrovnané hospodaření obce Dostupnost základních služeb v obci 

Stabilní růst populace Nedostatečná propagace obce 

Příležitosti Ohrožení 

Možnost využití obnovitelných přírodních zdrojů Trasa etylénovodu v obci 

Nová lokalita pro výstavbu RD  

Orientace na cestovní ruch  
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4 Stanovení strategických cílů a postupů 

Při stanovení strategických cílů a postupů jsem vycházel ze základních hodnot 

daného území obce, jakými jsou: 

 umístění obce v krajině, 

 čitelná původní urbanistická struktura a pozice na hlavní komunikaci se SRN,  

 kompaktní přírodní prostor, 

 vazba na rekreační potenciál Krušných hor. 

Základní myšlenkou navržené strategie je, že tyto hodnoty je potřeba dále chránit a 

rozvíjet. Formou přímých či nepřímých podpor do navržených oblastí rozvoje obce lze 

dosáhnout ekonomického, sociálního a environmentálního růstu s ohledem na trvale 

udržitelný rozvoj daného území. 

V neposlední řadě je nutné strategické cíle sladit se strategickou dokumentací 

vyššího územního celku, kterou je Program rozvoje Ústeckého kraje 2008 - 2013. V tomto 

dokumentu jsou stanoveny podporované priority Ústeckého kraje, vhodné aplikace 

jednotlivých oblastí pro obec Klíny jsem zvýraznil:  

Priorita 1: Rozvoj dopravy; zkvalitnění dopravní sítě; rozvoj dopravní obslužnosti 

Priorita 2: Rozvoj lidských zdrojů; rozvoj vzdělanosti; rozvoj, zkvalitnění a 

zefektivnění zdravotní péče; zkvalitnění poskytování sociálních služeb 

Priorita 3: Životní prostředí a zemědělství; zlepšování kvality životního prostředí; 

rozvoj multifunkčního zemědělství a podpora konkurenceschopnosti zemědělské produkce 

Priorita 4: Podpora ekonomického rozvoje; rozvoj podnikatelského prostředí; 

podpora inovačního potenciálu; posílení spolupráce mezi podnikatelskou sférou, 

vzdělávacími organizacemi, vědeckovýzkumnými institucemi a veřejnou správou 

Priorita 5: Cestovní ruch a kultura; rozvoj veřejné infrastruktury a služeb pro 

cestovní ruch; rozvoj podnikatelských služeb pro cestovní ruch; koordinace řízení a 

marketingu cestovního ruchu; zvýšení významu hlavních kulturních zařízení a akcí; 

diverzifikace nabídky menších kulturních zařízení a akcí a obnova památek 

Priorita 6: Podpora regionálního rozvoje a absorpční kapacity; podpora územního a 

regionálního plánování; program obnovy venkova; podpora absorpční kapacity 
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Na základě dostupných informací s přihlédnutím na již dosažených hodnot v území, 

jsem stanovil následující vizi obce: 

„Obec Klíny – rekreační, sportovní a turistické centrum v regionu Krušných 

hor.“ 

Tato vize by měla vymezovat postavení obce v regionu Krušných hor do budoucna. 

Všechny mnou navrhované rozvojové aktivity uvedené dále v práci by měli plně podpořit 

naplňování této vize. 

4.1 Definice strategických směrů rozvoje 

Důkladným rozborem situační analýzy a SWOT analýzy jsem se rozhodl zařadit mezi 

hlavní strategické směry obce: 

Zajištění chybějící a zlepšení stávající infrastruktury obce 

Kvalita současné infrastruktury v obci je zcela evidentně největším problémem. 

Profilací obce na rozvoj cestovního ruchu, na který existuje poměrně různorodá škála 

dotačních titulů, lze využít vhodným výběrem dotačních titulů i pro rozvoj místní 

infrastruktury.  

Zvýšení atraktivity obce 

Zlepšení vzhledu obce podpoří turistický ruch v obci a zároveň přiláká nové zájemce 

do rozvojových ploch určených k bydlení.  Důležité v této oblasti je také vytváření 

dobrého „image“ obce a propagace obce v médiích. Z dotazníkového šetření vyplývá, že 

občané chtějí zlepšovat své okolí a jsou ochotni k naplňování tohoto cíle přispět vlastními 

prostředky. Nová strategie obce by měla tuto myšlenku podpořit a stanovit konkrétní 

oblasti a způsoby podpory. 

Zlepšení dostupnosti služeb 

Zkvalitnění stávajících a tvorba nových služeb v obci mohou výrazně podpořit 

ekonomickou stabilitu území a snížila by se závislost na přilehlém městě Litvínov. Nová 

pracovní místa přímo v obci by částečně řešila špatnou dopravní dostupnost do zaměstnání. 

Obec musí stanovit, které služby bude v obci podporovat s ohledem na možnost realizace a 

předpokládané efektivity v takto malé obci.   
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Orientace na obnovitelné zdroje  

Orientace, poloha a přírodní poměry v obci umožňují využití přírodní energie k její 

přeměně na elektrickou energii. Z dostupných zdrojů lze však efektivně využít pouze 

energii z vodních zdrojů a větrný potenciál Krušných hor. Vzhledem k náročnosti na 

plochu a lesnatosti území je společensky neúnosné přetvářet velká území pro účely využití 

solární energie. Finanční přínosy z realizace projektů v této oblasti bývají pro malé obce 

mnohdy klíčové. Hlavním hlediskem pro realizaci těchto záměrů však stále musí být 

všeobecná podpora od občanů obce. 

4.2 Strategické postupy v jednotlivých oblastech rozvoje 

Na základě stanovených strategických směrů rozvoje obce jsem se dále zabýval 

stanovením jednotlivých postupů v následujících oblastech rozvoje: 

Podpora dostupnosti služeb  

Klíčovou otázkou v této oblasti je zkvalitnění signálu mobilních operátorů 

v zastavěném území obce. Navrhuji navázat komunikaci s příslušnými správci 

telekomunikačních sítí (zejména T-MOBILE, O2 a Vodafone) a nabídnout jim podmínky 

pro rozvoj telekomunikační infrastruktury v obci (např. pronájem pozemků či objektů). 

Současný stav vnímají občané jako zcela nevyhovující a prakticky každodenně jsou 

omezovány v komunikaci nedostatečným pokrytím území signálem.  

Důležitá je také podpora podnikatelského záměru znovuotevření prodejny potravin v 

obci v objektu bývalé školy např. formou propagace prodejny, umístění odkazu na 

internetových stránkách nebo pomoci při získání dotace podporu malého a středního 

podnikání. V dotazníkovém průzkumu se kromě místních obyvatel i chataři vyjádřili, že 

jim absence obchodu výrazně chybí. 

Otázkou zůstává, zdali je výhodné vytvářet podmínky pro zajištění zdravotní péče 

přímo v obci. Dle dotazníkového šetření by lidé tuto službu málo využívali, jelikož mají 

dlouhodobě své doktory v Litvínově a nechtějí je měnit. V souvislosti s generační 

obměnou a nárůstu počtu obyvatel však může dojít k posunu mínění.  Případná zdravotní 

péče by byla vykonávána pravidelně v rozsahu pár hodin týdně, což určitě nezajistí plnou 

potřebu obyvatel. 
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Zlepšování dopravní obslužnosti obce 

Zajištění kvalitní dopravní obslužnosti v obci je pro další rozvoj obce nezbytné. 

Vzhledem k problémům, které v minulosti nastaly, je potřeba aktivně komunikovat 

s odborem dopravy Ústeckého kraje ohledně obsazenosti spojů. Změny jízdních řádů 

navrhuji schvalovat až po důkladném přezkoumání dopadů těchto změn na dopravu občanů 

do zaměstnání a délky doby na přestup (na tramvaj, vlak, autobus MHD) v Litvínově. Na 

zastupitelstvu je opakovaně probírána otázka zajištění kvality veřejné dopravy. Všechny 

poznatky od občanů je nutné důkladně prověřovat a řešit.   

Podpora místních podnikatelů 

V rámci dalšího rozvoje obce je potřeba koordinovat plánování a realizaci nových 

podnikatelských aktivit. Pro obec je důležité podporovat zejména takové aktivity, při 

kterých vzniknou nová pracovní místa, kde lze zaměstnat primárně místní obyvatelstvo.  

Na základě současných smluv o spolupráci mezi podnikatelskými subjekty a obcí dochází 

k navázání vzájemné výpomoci v oblastech údržby veřejně přístupných míst, konání 

různých sportovních a kulturních akcí. Důležitá je také vzájemná informovanost o 

problémech a pomoc při propagaci obce. Obec finančně podporuje a i nadále musí 

podporovat akce, které přitahují turisty do obce. V současné době lidé pozitivně hodnotí 

uzavřené smlouvy o spolupráci s Mount Club Klíny s.r.o. a ALTENERG s.r.o., které 

zajišťují různé společenské kulturní a sportovní akce po celý rok.  

Podpora rekreačních oblastí 

K naplňování vize obce je nutné i nadále podporovat aktivity vedoucí ke zkvalitnění 

služeb pro chataře. Ke stávajícím službám jakou je zajištění zásobování chatařských oblastí 

pitnou vodou z vodovodních stojanů a vyřešení problematiky s odpady, lze v nejbližším 

období začít se zimní údržbou hlavních přístupových komunikací k chatovým osadám. 

Ačkoliv je v obci dostatek parkovacích ploch, jsou většinou vzdáleny od chatových osad. 

Z tohoto důvodu lze v připravovaném územním plánu navrhnout další lokální parkoviště 

pro tyto obyvatele (např. za obecním úřadem nebo v Rašově). Z vlastní zkušenosti však 

vím, že mnohé požadavky od chatařů jsou nerealizovatelné nebo finančně neúnosné. Obec 

by neměla podporovat rozvoj trvalého bydlení v rekreačních oblastech. Do budoucna to 

přináší mnoho problémů mezi nově trvale žijícími obyvateli a chataři. Tyto problémy 

vyplývají z rozdílného využití a požadavků na území a různými zájmy (např. budování 

plotů, požadavky na veřejné osvětlení, využití plochy pro zahrádky apod.).    
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Podpora místních aktivit 

Ačkoliv obec v posledních letech zrekonstruovala hasičskou zbrojnici, zajistila 

kompletní výzbroj pro hasiče a opravila hasičskou nádrž, stále se nedaří zformovat 

jednotku sboru dobrovolných hasičů v obci. Navrhuji motivovat zejména mladé lidi pro 

práci ve sboru (např. finančně).  Nedostatek lidského potenciálu je možné nahradit zájemci 

ze sousedních obcí či měst. V neposlední řadě je také důležité prohloubení současné 

spolupráce s hasiči v partnerské obci.  

Obec se aktivně podílela na vytvoření místního amatérského týmu volejbalistů 

v obci. Do budoucna by bylo vhodné dále rozvíjet podmínky pro fungování tohoto týmu 

např. rekonstrukcí travnatého hřiště naproti bývalé školy, nákup míčů a dresů apod. 

Podpora výstavby nové kryté haly ve sportareálu by přinesla zázemí pro tým v zimním 

období. 

Podpora nově vznikajícího ekologického sdružení by mohla přinést vzájemnou 

spolupráci např. v oblasti získávání meteorologických dat a aktualizace na místních 

webových stránkách. 

Obec by také měla i nadále přímo podporovat znovu zavedené místní tradice např. 

stavění májky, pálení čarodějnic nebo každoroční konání obecního plesu. V nedávné době 

obec pár těchto aktivit iniciovala a setkala se s velice pozitivním ohlasem u chatařů i 

místních obyvatel.   

Spolupráce v rámci mikroregionu 

Na pravidelných schůzkách je důležité pokračovat ve spolupráci s ostatními obcemi 

na úrovni předávání informací. V rámci svazku obcí je potřeba se více zaměřit na 

prosazování převážně takových aktivit, které budou přínosem pro obec, avšak jsou 

z finančního hlediska pro obec nerealizovatelné (např. v projektu obnovy dopravní 

infrastruktury v mikroregionu SORKH).  

V neposlední řadě je také důležité prohloubení spolupráce s partnerskou obcí Seiffen. 

Současnou stagnaci vztahů způsobenou komunikační bariérou lze řešit využitím služeb 

stabilního překladatele (např. Partnerského spolku Litvínov). Hledáním nových oblastí 

příhraniční spolupráce může dojít k finančním úsporám v jednotlivých rozpočtech a otvírá 

se prostor na získání nových dotačních titulů. 
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Komplexní pozemkové úpravy 

V centrální části obce se stále nachází mnoho nevyužívaných a neudržovaných 

pozemků. Obec se může pokusit tyto pozemky odkoupit a zajišťovat jejich údržbu za 

pomoci nově nakoupeného traktoru. 

Při úpravách je vhodné se zaměřit na centrální část obce. Atraktivitu této části obce 

by zvýšila plánovaná realizace přírodního arboreta na pozemcích kolem připravovaného 

Destinačního centra Krušné hory.   

Lepšímu vzhledu obce by také přispěla komplexní prořezávka náletových dřevin.  

Rekonstrukce či odstranění zchátralých objektů  

V rámci zvýšení atraktivity obce je potřeba pokračovat v aktivním postupu u objektů, 

které chátrají. V loňském roce obec zajistila pomocí sponzorských darů od místních 

podnikatelů dostatek finančních prostředků na demolici nejvíce problémového objektu 

bývalé restaurace Sport. V současné době se v obci nachází 2 objekty, které jsou ve 

špatném stavu. Důsledným postupem vůči majitelům těchto objektů lze docílit toho, že se 

majitelé o tyto objekty začnou starat nebo je prodají. 

Odpadové hospodářství 

V oblasti odpadového hospodářství je potřeba se zaměřit na snižování nákladů za 

sběr a zpracování odpadů. Ačkoliv se podíl tříděného odpadu každoročně zvyšuje, je 

vhodné i nadále podporovat recyklaci komunálního odpadu formou rozšiřování počtu 

nádob na separovaný odpad (nabízí se lokalita parkoviště u Lesní správy). Umístěním 

kamerového systému poblíž velkoobjemového kontejneru lze eliminovat a odhalovat 

ukládání odpadu z podnikatelské činnosti do velkoobjemového kontejneru určeného pouze 

pro komunální odpad. Tím lze zajistit snížení množství odváženého odpadu a docílit 

snížení nákladů. 

Budování technické infrastruktury 

Klíčovým úkolem je rozvoj infrastruktury v centrální části obce a naopak 

dostupnými prostředky zamezovat individuální výstavbu mimo zastavěné území obce, kde 

poté vznikají nové nároky na dobudování infrastruktury. 

V některých lokalitách není stále možné zajistit stabilní internetové spojení. 

Východiskem může být umístění internetových vysílačů na již vybudované infrastruktuře 
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(např. na větrných elektrárnách). Funkčnost takto navrhovaného řešení je však ještě nutné 

prověřit. Případnou realizaci bezplatného internetu by občané velice rádi přivítali. 

V souvislosti s rozvojem bydlení na Klínech se potřeba počítat s nárůstem spotřeby 

pitné vody. S předstihem je zapotřebí plánovat další rozvoj obecního vodovodu. V nejbližší 

době je nutné posílit zásobníky vody na vodárně, aby se zmírnily výkyvy v jímací nádrži 

v době špičky.   

Rozvoj dopravní infrastruktury 

V této oblasti je prioritou vybudování chodníku podél hlavní komunikace č. 271. Je 

vhodné zajistit v nejbližší době odkup pozemků podél této komunikace, které jsou vesměs 

v majetku LČR s.p. V územně plánovací dokumentaci podporovat pouze ty stavby v okolí 

této komunikace, které nenaruší záměr obce na vybudování tohoto chodníku. 

Dále je nutné řešit otřesný stav Rašovské komunikace. Na základě finanční analýzy, 

která vyčíslila náklady na rekonstrukci 3,5 mil. Kč, se pokusit nalézt vhodný dotační 

program na realizaci této investice. Již několikrát starosta obce na diskuzích vysvětloval 

celou problematiku přímo dotčeným obyvatelům. Stanovisko obce je však jednotné – na 

realizaci této komunikace se obec nechce zadlužovat.  
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5 Návrh rozvojových aktivit 

Destinační centrum Krušné hory 

Myšlenka výstavby destinačního centra pro Krušné hory v obci Klíny vznikla 

počátkem roku 2009. Dle schválené aktualizace Strategie rozvoje cestovního ruchu 

v Ústeckém kraji byl kraj rozdělen na čtyři oblasti: 

 České Švýcarsko a Šluknovsko 

 Krušnohoří 

 České středohoří a Podřipsko 

 Poohří 

Na základě této strategie byly zvoleny různé priority rozvoje infrastruktury pro 

každou oblast. V případě Krušnohoří, kam řadíme i obec Klíny je prioritní rozvoj 

následujících forem cestovního ruchu “zimní cestovní ruch (vázaný zejména na běžecké a 

sjezdové lyžování), industriální (montánní) cestovní ruch, cykloturistika, hippoturistika a 

pěší turistika (ve vazbě na horskou krajinu), in-line bruslení, lázeňství, wellness a relaxační 

turistika u vody, vodní sporty“[7, s. 15]. 

 V říjnu 2010 byla založena obecně prospěšná společnost Destinační agentura Krušné 

hory o.p.s., která by koordinovala aktivity v oblasti cestovního ruchu v regionu 

Krušnohoří. Zakladateli této společnosti se stali Ústecký kraj, Hospodářská a sociální rada 

Mostecka o.s., Svazek obcí v regionu Krušných hor, obec Klíny, Klínovecko o.s., Nadační 

fond Obnova Krušnohoří a Emeran Klíny s.r.o. Jedná se o velmi dobrou kombinaci 

zástupců regionálních autorit, místních samospráv a podnikatelů s cílem všech článků 

podílejících se na rozvoji cestovního ruchu.  

 

Obr. č. 3 – Vizualizace Destinačního centra Krušné Hory (Zdroj: ARCHCON s.r.o.) 
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Centrum pro koordinaci všech aktivit by mělo vyrůst přímo v obci Klíny. A co by 

mělo centrum zajišťovat? Tak především informační činnost pro turisty ať už písemnou, 

ústní či telefonickou. Součástí centra bude i konferenční sál pro 50 návštěvníků, kde se 

budou konat různé přednášky, výukové programy a promítání zaměřené na tento region. 

Centrum bude dále zajišťovat centrální rezervační systém hotelů v regionu, distribuci 

informačních a propagačních materiálů do ostatních informačních center či kiosků, 

prezentace akcí na internetových stránkách, organizaci tzv. „presstripů“, spolupráci 

s médii, výrobu propagačních materiálů, přípravu na turistické veletrhy a v neposlední řadě 

bude rozvíjet příhraniční spolupráci se Saskem. V centru bude také možnost organizovat 

výstavy. Předběžně je domluvena spolupráce s Lesy ČR s.p. a Scholou Humanitas se 

sídlem v Litvínově, které mají zájem o umístění stálé expozice.  

Poloha centra byla vybrána z mnoha důvodů. Především obec Klíny nabídla 

pronájem pozemků pro případnou výstavbu destinačního centra společnosti Destinační 

agentura Krušné hory o.p.s. za symbolickou 1,- Kč. Dále poloha plánovaného centra by se 

nacházela přímo v centru obce u hlavní silnice směrem do Seiffenu. V dané lokalitě 

navrhuji v rozvojových aktivitách vybudovat i lanovku z Litvínova. V neposlední řadě je 

klíčová i samotná poloha obce ve středu regionu Krušných hor v krásném prostředí horské 

krajiny. Součástí výstavby destinačního centra je také vybudování okolního arboreta. Na 

základě zpracované projektové dokumentace by celé arboretum obsahovalo 4 tematické 

části (Dřeviny Krušných hor, Dřeviny severoamerického boreálního lesa, Krušnohorská 

louka a Dřeviny euroasijského boreálního lesa), ve kterých by se nacházelo zhruba 70 

druhů dřevin a několik desítek druhů rostlin.     

Bohužel uvedenou výstavbu komplikuje nesouhlas společnosti UNIPETROL RPA 

s.r.o., protože uvažovaný záměr se nachází v ochranném pásmu etylénovodu. Domnívám 

se, že výstavba takto významného objektu by mohla být po splnění dalších bezpečnostních 

podmínek realizována. 

Uvedený záměr se projednával na zastupitelstvu dne 28.1.2011 a musím konstatovat, 

že se setkal s příznivým ohlasem u místní komunity. Občané oceňují zejména to, že u 

destinačního centra bude nově vybudována chybějící oddychová zóna. Součástí arboreta 

budou i lavičky a malá vodní plocha, které vytvoří ideální místo pro trávení volného času. 

Občané původně navrhovali, že by se v dané lokalitě mohl zřídit i pietní kout, jako náhrada 
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za zrušený hřbitov. Nakonec zastupitelé usoudili, že tento záměr by nebyl vhodným 

projektem v dané lokalitě.   

Investiční záměr destinačního centra a přilehlého arboreta předpokládá náklady ve 

výši 20 mil. Kč. Převážná část finančních prostředků by mohla být získána z Regionálního 

operačního programu Severozápad - Prioritní osa 4 Udržitelný rozvoj cestovního ruchu, 

spoluúčast by se hradila z fondu, který vytvořili zakladatelé.  

Rozvoj lyžařského areálu 

Další významnou rozvojovou aktivitou je rozvoj sportovního areálu na Klínech. 

V současné době je zpracována studie „Optimalizace a rozvoj lyžařského areálu“. Tato 

studie předpokládá sjednocení tří současných vleků do jedné moderní čtyřsedačkové 

lanovky a zároveň by prodloužila délku sjezdovky zhruba na dvojnásobek tj. 600m. 

Zvýšila by se kapacita přepravovaných osob až na 5000 osob/hod. Součástí projektu je i 

kompletní modernizace zasněžování. 

V případě realizace projektu by musela být vylesněna nová část sjezdovky, avšak 

toto by bylo kompenzováno zalesněním starých částí nepoužívaných sjezdovek. Uvedený 

záměr v současné době podrobován zjišťovacímu řízení podle §7 zákona č. 100/2001 Sb., 

o posuzování vlivů na životní prostředí. 

Uvedený záměr však může narazit na nesouhlas některých chatařů, kteří vlastní 

nemovitosti poblíž areálu. Z tohoto důvodu musí majitelé velice citlivě řešit zásahy do 

krajiny tak, aby se nedotkli právě zmiňovaných chatařů. Jedná se zejména o zachování 

přístupových cest k chatám, opatření k zabránění lyžování na soukromých pozemcích 

chatařů nebo dodržování hygienických limitů (zejména provoz sněžných děl způsobuje 

určitý hluk). Výše uvedené negativní jevy lze však kompenzovat například opravou 

přístupových komunikací (již výše zmiňované Rašovské spojky) při výstavbě nového 

vleku. U místních občanů si sport areál zachovává trvalou přízeň a všechny jeho rozvojové 

aktivity jsou příznivě vnímány. Areál pořádá každoročně několik akcí, které zdejší občané 

hojně navštěvují. Mezi nejznámější pravidelné akce patří Loučení s létem, Velký zimní 

karneval, Klíny Old Ski Cup, Loučení se zimou a tenisový turnaj Memoriál Jiřího Píži. 

Odhadované náklady se pohybují mezi 50 - 60 mil. Kč. Investor Mount Club Klíny 

s.r.o. by žádal o dotaci z ROP ve výši 40 mil. Kč. 
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Lanovka Klíny - Litvínov 

Při tvorbě územně plánovací dokumentace jsem v ÚPD VÚC objevil zmínku na 

vybudování lanové dráhy z Litvínova na Klíny. Vzhledem ke zkušenostem současných 

provozovatelů vleků na Klínech jsem oslovil majitele této společnosti, těm se myšlenka 

vybudování lanové dráhy zalíbila natolik, že budou uvažovat o její realizaci. Tento projekt 

by mohl mít přímou návaznost na rozvoj sportovního areálu, řešil by řadu problémů 

spojených s dopravou a parkováním potencionálních klientů areálu. Zároveň by se posílila 

centrální část obce, což je dlouhodobým úkolem vedení obce.  Náhradní způsob dopravy 

na Klíny by určitě pomohl v případě problémů na hlavní silnici č. 271. 

Projekt lanové dráhy by přinesl také určité problémy. Při projektování by se muselo 

velice citlivě řešit zasazení vleku do krajiny, úprava nástupní plochy v Litvínově a 

odstavné parkoviště v Litvínově. Na straně obyvatel Klínů je zřejmá jasná podpora tomuto 

projektu. U litvínovských občanů si však nejsem jist, zdali by tento záměr kladně přijali 

občané bydlící v oblasti nástupní plochy. 

Předpokládané náklady na tento projekt dosahují výše 100 - 150 mil. Kč. Na tento 

projekt by se dala čerpat dotace ze strukturálních fondů EU např. ROP - Severozápad.   

 Otevření starých důlních děl 

Historie obce Klíny je poměrně bohatá v oblasti hornické činnosti. Na katastrálním 

území obce se dobývala v 15. století převážně stříbrná ruda. I v dnešní době lze v obci 

nalézt pozůstatky z této činnosti. Znovuotevřením těchto děl by se obec ještě více přihlásila 

ke své historii a otevření starých štol by pomohlo dalšímu rozvoji cestovního ruchu v obci. 

Na základě zpracovaných územně-analytických podkladů byly v katastru obce 

vytipovány 3 lokality, ve kterých by se měli nacházet pozůstatky hornické činnosti. Na 

podzim 2010 byl proveden vizuální průzkum lokalit a u dvou lokalit byly objeveny 

zasypané vchody do štol.  V současné době obec komunikuje s Obvodním báňským 

úřadem v Mostě a snaží se získat co nejvíce informací z historických důlních map. Ačkoliv 

se obě lokality nachází v lesním porostu, lokality jsou dobře přístupné z udržovaných 

lesních cest. V případě znovuotevření těchto děl by bylo možné v oblasti zbudovat přírodní 

odstavné plochy pro návštěvníky těchto štol. 

Uvedený záměr nebyl zatím projednáván s občany, jelikož v současné době nejsou 

dokončeny průzkumy území a není jisté, zdali nalezené štoly budou způsobilé pro otevření 
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široké veřejnosti. Nicméně projekt nepředstavuje žádná rizika ani negativní jevy pro 

obyvatele, proto očekávám podporu zdejších lidí. 

Odhadované náklady na realizaci této rozvojové aktivity jsou velice variabilní a 

závislé na stavu důlního díla. Předpokládám, že se budou pohybovat řádově ve statisících 

korun a budou zahrnovat náklady na otvírku a zabezpečení důlního díla, realizaci 

odstavných ploch, výrobu informačního značení a propagaci projektu. Finanční prostředky 

by mohla obec zajistit na základě smluv např. s Mount Club Litvínov s.r.o., Czech coal a.s. 

a EMERAN 1860 s.r.o.  

Farma Klíny 

Jedná se o ekologicko-vzdělávací projekt místního soukromého zemědělce, který by 

podpořil cestovní ruch v obci. V současné době je zpracována studie na výstavbu malého 

zooparku v obci, který by splňoval kritéria malé domácí ekologické farmy. 

Vzhledem k tomu, že by se farma nacházela poměrně blízko obydlené části obce, je 

nutné vzít v úvahu i vliv na trvale žijící obyvatele (zápach, kvalita podzemních vod apod.). 

Toho se obává část zdejších obyvatel, avšak ze strany investora jsou přijaty záruky 

neproblémového umístění farmy v obci. 

Investice zhruba 20 mil. Kč by mohla být pokryta ze širokého spektra ekologických 

nebo vzdělávacích dotačních fondů.  

Větrné elektrárny 

Krušné hory jsou charakteristické svým větrným potenciálem díky pravidelnému 

severozápadnímu proudění od Atlantského oceánu. Výstavba větrných elektráren v tomto 

regionu je i přes snižující se podporu od státu stále vysoce rentabilní pro vlastníky VTE, 

ale i pro obce na jejichž území jsou VTE provozovány. V obci jsou v současné době 

bezproblémově provozovány dvě větrné elektrárny o jmenovitém výkonu 2 MW. 

Vzhledem k dobré spolupráci současného provozovatele s obcí, byla předložena nová 

nabídka na výstavbu dalších 3 větrných elektráren v katastrálním území obce. Provoz 

těchto elektráren by přinesl každoročně do obecní kasy 1.500.000,- Kč v prvních 12-ti 

letech provozu a poté by se částka zvýšila na 4.998.000,- Kč. Investor původně nabídl 33% 

účast ve společnosti s tím, že se obec bude podílet na zisku společnosti. Tento návrh byl 

projednán na zastupitelstvu a zastupitelé ho zamítli. 
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Existuje mnoho odborných prací, které důkladně popisují negativa i pozitiva spojené 

s výstavbou a provozem větrných elektráren, proto je zde nebudu opětovně uvádět. Občané 

obce Klíny byly s těmito aspekty seznámeny na zastupitelstvu obce, konaném dne 

22.12.2009 na toto téma a jednoznačně podpořili tuto výstavbu. Součástí tohoto 

zastupitelstva byla i anketa, ve které občané mohli odmítnout či podpořit další výstavbu 

těchto elektráren. V této anketě bylo 48 občanů pro podporu větrných elektráren a žádný 

občan proti.  Umístění nových VTE bylo předběžně vybráno na základě kompromisu 

s ohledem na minimální vliv elektráren na krajinný ráz Krušných hor, oblast NATURA 

2000 a vliv na obyvatele obce.   

Jedná se o investici zhruba 250 mil. Kč a plně by ji hradil investor ALTENERG s.r.o. 

z vlastních zdrojů.  

 Přečerpávací elektrárna 

Závěrečným a zároveň nejvíce problematickým rozvojovým projektem je 

potencionální výstavba přečerpávací elektrárny na katastrálním území obce Klíny, města 

Meziboří a města Lom.  

Přečerpávací vodní elektrárna (PVE) 

je typ vodní elektrárny, která slouží ke 

skladování (akumulaci) elektrické energie 

prostřednictvím potenciální energie vody. 

Umožňuje řešit výkyvy spotřeby elektrické 

energie během dne, kdy ráno a v podvečer 

bývají v odběru elektrické energie z 

energetické soustavy výkonové spotřební 

špičky, kdežto v noci je odběr elektrické energie malý. Rozdíly ve spotřebě a výrobě 

existují nejen v rámci všedního dne, ale i mezi pracovními dny a dny pracovního klidu a 

volna. 

V roce 2008 byla obec Klíny seznámena s projektem společnosti Synergion a.s. 

týkajícího se výstavby PVE v Šumném dole o celkovém výkonu 1000 MW.   

Obr. č. 4 - Schéma PVE 



Jiří Matoušek: Strategie rozvoje obce Klíny 

 

2011  37   

 

 

Obr. č. 5 - Grafická vizualizace PVE v území Šumného dolu 

Místo výstavby nebylo vybráno náhodně. Na základě podrobného 

geomorfologického průzkumu existuje v ČR pouze 13 vhodných lokalit pro realizaci 

tohoto záměru. Lokalita Šumného dolu navíc není urbanizována, z hlediska vlastnických 

vztahů je poměrně kompaktní a vyrobený výkon lze vyvést přímo do průmyslové oblasti 

Severních Čech, kde je vysoká koncentrace tepelných elektráren. 

Nabídka společnosti Synergion a.s. obsahovala i návrh dohody o finanční podpoře 

obce Klíny ve výši zhruba 3.000.000,- Kč ročně a spoluúčast na zisku společnosti. Tato 

finanční podpora by prakticky dvojnásobila současný rozpočet obce Klíny a zajistila by 

dostatek finančních prostředků na realizaci dalších rozvojových aktivit. Druhým pozitivem 

by byla plánovaná silnice přes hráz z města Meziboří na Klíny. Obec by realizací této 

komunikace získala bližší spojení s městem a přestala by být závislá pouze na jediné 

komunikaci do Litvínova. Avšak uvedená stavba by přinesla množství otázek, problémů a 

negativních jevů: 

 zatopením jádrové části přírodního parku Loučenské hornatiny by došlo k devastaci 

chráněných rostlin a lesů 

 obrovská vodní masa (až 15 mil. m3
) by mohla významně ovlivnit klima na 

Klínech, což by mohlo negativně ovlivnit provoz Sportareálu Klíny v zimě, 

 výstavba by trvala minimálně 5 let a výrazně by po tuto dobu narušila klid v 

rekreační oblasti,  
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 vzhledem k obrovským výkyvům vodní hladiny (až 10 metrů) by vodní plocha 

nemohla být využívána k dalším účelům (koupání, rybolov apod.). 

Pokud by společnost vyřešila většinu těchto negativních vlivů, minimalizovala zásah 

do krajinného rázu a dopad na životní prostředí, mohl by se tento projekt stát 

akceptovatelný i pro místní samosprávu.      

Projekt byl všeobecně představen občanům obce přes internetové stránky obce a 

formou letáčků, které společnost předala na obecním úřadě. Na zastupitelstvu obce nebyl 

tento záměr projednáván, protože současný stav rozpracovanosti projektu neřeší základní 

problémy, které stavba přinese. Očekávám, že mnoho obyvatel nebude souhlasit s touto 

výstavbou a obec je připravena v případě projednávání souhlasu s touto stavbou uskutečnit 

místní referendum. 

 Finanční náklady na realizaci tohoto projektu se odhadují mezi 20 - 40 mld. Kč. 

Finančně by tento projekt zřejmě zaštítila společnost ČEZ a.s.    
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6 Závěr 

Cílem této práce bylo na základě komplexní analýzy území obce Klíny stanovit 

základní strategické cíle a postupy, jak těchto cílů dosáhnout a dále navrhnout hlavní 

rozvojové aktivity pro střednědobé a dlouhodobé období.  

V úvodní části této práce jsem stručně charakterizoval území obce. Více jsem se 

zaměřil na přírodní podmínky, protože pro tuto malou obec představují výrazná omezení 

týkající se dalšího rozvoje. Zároveň však představují určitý potenciál při rozvoji cestovního 

ruchu. Dále jsem popsal současný stav jednotlivých rozvojových faktorů. Ve vývoji 

obyvatelstva jsou patrné poměrně velké vývojové změny, avšak poslední stav naznačuje 

příznivý vývoj do budoucna. Infrastruktura v obci je poměrně na špatné úrovni a do 

budoucna by mohla představovat největší překážky v dalším rozvoji. Rozhodující bude, 

zdali obec sežene dostatek financí na zlepšení stávajícího stavu. Mezi velká pozitiva lze 

zařadit podnikatelské aktivity v obci. Zdejší sport areál rozvíjí svou činnost a pravidelně 

investuje do obce velké finanční prostředky. Zároveň přináší do obce další aktivity, které 

prohlubují dobré soužití občanů v obci. Velmi dobře funguje spolupráce mezi podnikateli a 

vedením obce.  

Výsledky dotazníkového šetření byly vedením obce očekávané. Existuje zde velký 

rozdíl mezi zájmy místního obyvatelstva, podnikatelů a chatařů, kteří v obci představují 

výraznou zájmovou skupinu. Obec musí při realizaci rozvojových aktivit zohledňovat 

požadavky všech skupin obyvatelstva a zaměřovat se na projekty, které podporují všechny 

tyto skupiny.  

Na základě stanovené SWOT analýzy, která vychází z dostupných informací, 

výsledků dotazníkového šetření a informací získaných přímo od zdejšího obyvatelstva, 

jsem navrhl 4 základní strategické směry. Popsané postupy v jednotlivých oblastech by 

měli vést k naplňování stanovených cílů a budoucí vize.   

V závěrečné části mé práce jsem navrhnul 7 hlavních rozvojových projektů na 

střednědobé až dlouhodobé období.  Důležitá bude realizace alespoň některých aktivit, 

které zajišťují pravidelné finanční příjmy pro obec. Prostředky získané z těchto aktivit by 

nadále mohli financovat investice do oblastí, které podpoří a zkvalitní život v obci. 

Z navrhovaných aktivit doporučuji věnovat maximální úsilí na realizaci Destinačního 

centra Krušné hory. Tato aktivita by mohla nejvíce podpořit turistický ruch, který může být 
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do budoucích let klíčovou aktivitou obce. Naopak u navrhované výstavby přečerpávací 

elektrárny si nejsem jist, zdali obrovské finanční příjmy pro obec vyváží negativa spojená 

s výstavbou. Rozhodující pro realizaci tohoto záměru bude vyřešení zásadních problémů 

spojených s touto stavbou a prohloubení pozitivních dopadů na obec, které by přesvědčily 

místní komunitu.  
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Příloha č. 1 - Dotazník ke strategii rozvoje obce Klíny 

Dotazník obce Klíny k rozvoji obce 

Dobrý den. Obdržel jste oficiální dotazník obce k rozvoji obce Klíny. Dotazník je zcela anonymní a 

zpracované údaje budou využity při stanovování dalších rozvojových aktivit v obci. 

 

1. Jaký je Váš vztah k obci Klíny? (zaškrtněte 1 položku) 

 trvale žijící občan   podnikatel v obci  chatař 

2. Co se Vám nejvíce v obci líbí? (zaškrtněte max. 2 položky) 

 mezilidské vztahy   životní prostředí  sportovní aktivity  

 vzhled obce   kulturní aktivity  dostupnost služeb 

 podnikatelské příležitosti    jiné, uveďte …………………….. 

3. Co se Vám naopak nejvíce nelíbí na obci? (zaškrtněte max. 2 položky) 

 mezilidské vztahy   životní prostředí  nedostatek pracovních příležitostí 

 vzhled obce   dostupnost služeb  dopravní spojení s městem 

 podnikatelské příležitosti   stav infrastruktury 

4. Které služby Vám v obci nejvíce chybí? (zaškrtněte 1 položku) 

 škola     obchod    lékař 

 restaurace    benzinová stanice  jiné, uveďte …………….. 

5. V čem vidíte největší překážky rozvoje obce? (zaškrtněte 1 položku) 

 špatné vedení obce  nedostatek financí   ochranné pásmo etylénovodu 

 neochota lidí    Lesy ČR   ochranné pásmo NATURA 2000  

6. Jaké aktivity považujete pro rozvoj obce jako zásadní? (zaškrtněte max. 2 položky) 

 oprava komunikací  rozšíření kulturních a sportovních aktivit 

 posílení služeb v obci   zlepšení propagace obce   zrušení etylénovodu 

 orientace na turistiku  využití obnovitelných zdrojů  zlepšení dopravní obslužnosti  

7. Jste ochoten se podílet na rozvoji obce?  

 ano, pomůžu finančně   ano, pomůžu prací   ne, nemám čas  

 ne, nechci    nevím 

 

 

Prosím vyplněný dotazník odevzdejte do poštovní schránky u Obecního úřadu Klíny nebo do zapečetěné krabice 

na recepci v hotelu Emeran nejpozději do 15.12.2010. Děkuji.  

Starosta obce  



Jiří Matoušek: Strategie rozvoje obce Klíny 

 

2011  46   

 

Příloha č. 2  - Komunální technika na Klínech 

 

                      Zdroj : vlastní 

 

Příloha č. 3 - Snowtubing 

 

  Zdroj : www.kliny.cz  
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Příloha č. 4 – Zrekonstruovaná knihovna 

 

Zdroj: Obec Klíny 

Příloha č. 5 – Zvonička Klíny 

 

     Zdroj: Obec Klíny 
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Příloha č. 6 – přírodní rezervace Černý rybník 

 

 

 

 

 

 

 

           Zdroj: rangiroa.sweb.cz



Jiří Matoušek: Strategie rozvoje obce Klíny 

 

2011  1   

 

 

Příloha č. 7

 


