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SRÚK
		

Strategie rozvoje Ústeckého kraje

je základním rozvojovým dokumentem pro území Ústeckého kraje. SRÚK akcentuje
rozdíly v podmínkách a sociálních a ekonomických charakteristikách regionů v rámci
kraje. Vznik strategie byl koordinován s dalšími koncepčními dokumenty, zejména s národní Strategií regionálního rozvoje ČR či Strategickým rámcem hospodářské restrukturalizace Ústeckého, Karlovarského a Moravskoslezského kraje.
Strategie rozvoje Ústeckého kraje je zastřešujícím dokumentem, který definuje největší problémy, úkoly a výzvy, které mají zásadní význam pro harmonický rozvoj kraje
ve všech aspektech ve střednědobém horizontu. Vzhledem ke způsobu jejího zpracování
(se zahrnutím řady relevantních aktérů) se jedná o rozvojový dokument, který je relevantní jak pro veřejnou sféru, tak pro podnikatelský, akademický či neziskový sektor.
Zároveň je podkladem pro argumenty při vyjednávání s centrálními orgány. Přesto nezasahuje do kompetencí jiných subjektů. Jedná se o konsensuálně přijatý rámec a společné rozvojové cíle území Ústeckého kraje. To znamená, že pro strategické rozhodování podnikatelů, investorů, univerzit atd. strategie ukazuje, jaké rozvojové směry budou
ze strany kraje a dalších regionálních subjektů (především z veřejné sféry) podporovány
(upřednostňovány). Z uvedených důvodů by bylo vhodné, aby se strategie stala jedním
z výchozích podkladů při zpracování strategických dokumentů měst a obcí Ústeckého
kraje, ale i dalších relevantních subjektů, které mají vliv na rozvoj Ústeckého kraje (univerzity, velcí zaměstnavatelé apod.).

Hlavní využití Strategie rozvoje Ústeckého kraje:
1. Hodnocení projektových žádostí o dotaci
2. Revize dotačních titulů vyhlašovaných Ústeckým krajem
3. Příprava programového období 2021-2027
4. Příprava národních dotačních titulů
5. Podklad při zpracování strategických dokumentů měst a obcí Ústeckého kraje
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Zpracovaná Strategie rozvoje Ústeckého kraje je primárně členěna na regionálním,
nikoli tematickém principu. Tento poměrně málo vídaný přístup je veden několika záměry:
• Předně bylo třeba reflektovat značné regionální rozdíly v kraji, které nejsou pouze
kvantitativního charakteru (vyspělý x zaostávající, vysoká x nízká úroveň vzdělanosti, jádrový x periferní apod.), ale mají rozměr zcela odlišné kvality. Území kraje
zahrnuje typově zcela odlišné regiony typu průmyslového, těžebního, zemědělského, rekreačního apod., což implikuje zcela odlišné problémy, resp. jejich vyznění,
a tedy i zcela jiné rozvojové cíle a nástroje k jejich naplnění.
• Z hlediska regionální typologie jsou kraje v Česku vymezeny do značné míry neorganicky. Jedná se o funkční regiony vymezené víceméně na základě hranic přibližných
spádových obvodů jednotlivých krajských měst, přičemž tyto „obvody“ jsou kvalitativně značně různorodé.
• Na národní a zejména evropské úrovni lze pozorovat posun zacílení jednotlivých
politik od plošného řešení tematických problémů (nezaměstnanost v Česku, rozvoj
výzkumných kapacit v Česku apod.) k řešení problémů územně specifických. Zvolený
postup tvorby SRÚK reflektuje tento posun vnímání regionální politiky.
Strategie se tedy dělí do 5 regionálních priorit, či spíše do 5 dílčích regionálních
strategií. Ty jsou zpracovány pro regiony vymezené na základě provedené územní syntézy (viz též kapitola Územní syntéza):
• Jádrová oblast
• Pánevní oblast
• Poohří
• Rekreační oblasti
• Šluknovsko
Je třeba zdůraznit, že hranice mezi těmito regiony jsou určené mírou platnosti jednotlivých regionálně specifických problémů, resp. cílů, nikoli na principu administrativním, funkčním apod. Hranice mezi jednotlivými regiony jsou proto ze své podstaty
přibližné, neostré, v čase proměnlivé – relevance každého problému, resp. cíle je pro
některé obce a města jinak silná a územní síla této relevance se na pomyslné mapě kraje
mění pozvolna (asi jako nadmořská výška). Tudíž je třeba mít na paměti, že jednotlivé územně zaměřené cíle se mohou překrývat. Jednotlivá opatření mohou být cílena
na mírně modifikované skupiny obcí, které se navíc v čase mohou zvolna měnit; některé
opatření tedy může teoreticky platit například i pro „příhraničí“ sousedního regionu.

SRÚK
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Tabulka 1: Členění navrhované části SRÚK
J.1: Zvýšit sociální status obyvatel a eliminovat sociální nestabilitu

Jádrová
oblast

J.2: Zlepšit kvalitu životního prostředí
J.3: Zajistit ekonomický růst regionu
J.4: Revitalizovat fyzicky deprivované objekty a areály a zajistit jejich
efektivní využití
P.1: Zvýšit sociální kapitál území

Pánevní
oblast

P.2: Zlepšit životní prostor
P.3: Zvýšit hospodářskou konkurenceschopnost
P.4: Dokončit obnovu krajiny a revitalizovat fyzicky deprivované
objekty a areály a zajistit jejich efektivní využití
R.1: Eliminovat dopady periferní geografické polohy a zvýšit sociální
a ekonomickou životaschopnost území

Rekreační
oblasti

R.2: Zlepšit stav životního prostředí
R.3: Zvýšit sounáležitost obyvatel s územím a sladit zájmy jednotlivých aktérů v území
O.1: Zajistit optimální vybavenost, zlepšená dostupnost a rovnoměrnější rozvoj regionu

Poohří

O.2: Rozvinout potenciál ekonomiky
O.3: Zkvalitnit životní prostředí v regionu
S.1: Optimalizovat vybavenost a dopravní dostupnost regionu

Šluknovsko

S.2: Zvýšit sociální vitalitu a stabilitu území
S.3: Rozvinout ekonomický potenciál
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TYPOLOGIE ÚZEMÍ ÚSTECKÉHO KRAJE
Legenda
Jádrová oblast
Poohří
Pánevní oblast
Rekreační oblast
Šluknovsko

TEPLIC

H

MOST
CHOMUTOV

H

H

LOUNY

H

CE

DĚČÍN

H

ÚSTÍ N.L.

H

LITOMĚŘICE

H

pozn.: Hranice jsou přibližné, neostré a v čase proměnlivé.
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JÁDROVÁ OBLAST

Jádrová oblast tvoří obslužné centrum Ústeckého kraje. Nachází se v ní východní
část Ústecko-chomutovské aglomerace, která je méně postižena těžbou hnědého uhlí,
a kde vzhledem ke strukturálním změnám ekonomiky markantně poklesl význam průmyslu. I zde je však místy zhoršená kvalita životního prostředí a problematická sociální
situace.
Zatímco Ústecko je vzhledem k pozici hlavního obslužného a pracovního centra ÚK
cílovou oblastí dojížďky s výrazně kladným saldem dojížďky, na Děčínsku je i vzhledem
k částečné závislosti na Ústecku záporné saldo dojížďky do škol a především do zaměstnání. Na Děčínsku docházelo v posledních desetiletích k markantnímu úbytku, na Ústecku naopak k mírnému přírůstku populace. Území je však (z hlediska ÚK) charakteristické nadprůměrným podílem vysokoškolsky vzdělaných obyvatel souvisejícím mj.
se soustředěním pracovních příležitostí pro vysokoškoláky v obou jádrových městech
(především pak v Ústí nad Labem). Docházelo zde také k markantnímu populačnímu
úbytku, což mohlo být spojené také se stěhováním do sousedního atraktivního regionu
Českého Švýcarska a Lužických hor.
V území je výrazně nadprůměrná podnikatelská aktivita, naopak je zde i v důsledku markantního útlumu průmyslu výrazně podprůměrný podíl obyvatel zaměstnaných
v průmyslu. Území je tak charakteristické velmi vysokým významem sektoru služeb pro
zaměstnanost, což do určité míry souvisí také s funkcí Ústecka jako obslužného centra
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ÚK. V zásadě lze konstatovat, že v území jsou v souvislosti se zánikem velké části původních průmyslových provozů již téměř ukončeny strukturální změny ekonomiky. Na Ústecku je nadprůměrný podíl nezaměstnaných, mj. právě v důsledku zániku či razantního
útlumu původních průmyslových provozů, který přitom probíhal i v souvislosti s recesí
po r. 2008. Území je charakteristické velmi příznivou dopravní polohou, i tak zde však
jsou deficity v silniční infrastruktuře.
Vzhledem k existenci poměrně rozsáhlých venkovských území je zde obecně nižší
úroveň vybavenosti technickou infrastrukturou než v pánevní oblasti (což se týká i podílu domů napojených na kanalizaci), to ovšem neplatí o jádrových-urbanizovaných
částech území. V území se nachází poměrně nízký podíl domů sloužících k rekreaci. Jádrové části území jsou postiženy zhoršenou kvalitou ovzduší.
Jádrová oblast se nachází v rekreačně atraktivní krajině Českého středohoří a Labských pískovců (resp. Děčínských stěn), kde jsou vymezeny stejnojmenné CHKO. Území
těchto pohoří je ovšem charakteristické existencí rozsáhlých svahových nestabilit, které místy ohrožují sídla i veřejnou infrastrukturu a limitují možnosti budování nové liniové infrastruktury. Sídla podél řeky Labe jsou ve zvýšené míře ohrožována povodněmi.
Na Ústecku je mimořádně vysoký počet SVL a sociálně vyloučených obyvatel, i na Děčínsku je větší množství SVL, ale ty jsou podle GAC (2015) spíše málo lidnaté. Území je
charakteristické mimořádným počtem a především na Ústecku pak mimořádným rozsahem brownfieldů. V území se také nachází větší množství lokalit starých ekologických
zátěží nejvyšších priorit. Specifickým problémem je umístění průmyslových provozů
s riziky závažných havárií a provozů zatěžujících obytné prostředí přímo v intravilánu
města Ústí nad Labem.
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Cíl J.1:

ZVÝŠIT SOCIÁLNÍ STATUS OBYVATEL
A ELIMINOVAT SOCIÁLNÍ NESTABILITU
Dopady
• Stabilizace populace, eliminace „odlivu mozků“, zlepšená image kraje, zmírněná
polarizace společnosti, potlačené korupční chování, dostatečné uplatňování demokratických principů, snížená šedá ekonomika, politická kultura na vyšší úrovni,
vyšší míra občanské participace
• Eliminace extremismu, nižší míra kriminality, snížené množství sociálně vyloučených lokalit, snížené množství sociálně vyloučených osob či osob ohrožených sociálním vyloučením, omezený obchod s chudobou, harmonické soužití obyvatel
Dílčí cíle a výstupy
• J.1.1: Emancipace elit jako jednoho z faktorů rozvoje území (setrvání mladšího
a vzdělanějšího obyvatelstva v regionu, minimalizovaná imigrace obyvatel s nižším
sociálním a vzdělanostním statusem do regionu, eliminovaný obchod s chudobou)
• J.1.2: Vyšší míra občanské a politické participace obyvatel (vyšší regionální identita a sounáležitost obyvatel s územím)
• J.1.3: Kvalitativní rozvoj bytového a domovního fondu (eliminované množství zanedbaných částí měst)
• J.1.4: Potlačené sociálně patologické jevy (eliminovaný počet sociálně vyloučených lokalit, nižší podíl sociálně vyloučeného obyvatelstva, zvýšená úroveň kupní
síly, stabilizovaný podíl populace nezatížený exekucemi a dluhy, nižší míra nezaměstnanosti, mzdová úroveň srovnatelná s ostatními regiony, velká část obyvatel
vybavená kompetencemi pro trh práce, eliminovaná mezigenerační reprodukce
vzdělanosti, rozvoj morálních hodnot společnosti, hodnotové orientace žáků, snížená míra předčasných odchodů ze vzdělávání, obyvatelstvo dostatečně vybavené
měkkými kompetencemi, zvýšená hospodářské konkurenceschopnosti regionu)
Zapojené subjekty
• Ústecký kraj
• Města, obce a jejich příspěvkové organizace
• Podnikatelské subjekty
• Majitelé brownfields
• Majitelé zanedbaných objektů

SRÚK
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Cíl J.2:

ZLEPŠIT KVALITU ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ
Dopady
• Růst početního stavu populace kraje, zlepšená image kraje, zvýšená rezidenční
atraktivita regionu, kvalita života obyvatel srovnatelná s jinými části republiky,
eliminace ohrožení majetků a obyvatel povodněmi, lepší zdravotní stav populace,
zlepšení demografických charakteristik
• Vyšší efektivita hospodářské činnosti, minimální úbytek kvalitní zemědělské půdy,
optimální náklady na rozvoj ekonomických činností
Dílčí cíle a výstupy
• J.2.1: Zlepšená kvalita ovzduší (environmentálně šetrné vytápění domácností, důsledné využívání nástrojů legislativy ochrany ovzduší (vymáhání povinnosti obměny kotlů, kontroly apod.), podpora šetrných topných médií a ekologizace vytápění
domácností, zvýšení ekologického povědomí obyvatel, snížení zatížení území intenzivní silniční dopravou, využití potenciálu pro omezování automobilové dopravy, eliminace emisí z velkých zdrojů znečišťování ovzduší)
• J.2.2: Revitalizace zanedbaných částí měst (zajištění optimálních finančních zdrojů na revitalizaci)*
• J.2.3: Minimalizace počtu rizikových a okolí zatěžujících průmyslových provozů*
• J.2.4: Revitalizované brownfields (vyřešení majetkoprávních vztahů zajištění optimálních finančních zdrojů na revitalizaci)*
• J.2.5: Zajištění požadované jakosti povrchových vod (dostatečná technická infrastruktura, sanace starých ekologických zátěží)
• J.2.6: Zlepšená kvalita půd (sanace starých ekologických zátěží, rozvolnění toků
v krajině, vyšší rezistenční schopnost krajiny, přísné dodržování omezování další
výstavby v oblastech rozlivu vodních toků, renesance tradičního hospodářského
využívání zemědělské krajiny)
Zapojené subjekty
• Ústecký kraj
• Města, obce a jejich příspěvkové organizace
• Podnikatelské subjekty
• Majitelé brownfields
• Majitelé zemědělské půdy
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Cíl J.3:

ZAJISTIT EKONOMICKÝ RŮST REGIONU
Dopady
• Stabilizace počtu populace, rostoucí životní situace obyvatel, rozvoj sektoru služeb,
eliminovaná polarizace společnosti, vyšší úroveň kupní síly obyvatelstva, vyšší mzdová úroveň, nižší míra nezaměstnanosti a nižší počet obtížně zaměstnatelných osob
• Zvýšená nabídka pracovních příležitostí pro vysoce kvalifikované, vyšší výkonnost
firem, vyšší exportní aktivita, snížené riziko odchodu firem z regionu, snížená šedá
ekonomika, ekonomický růst regionu
Dílčí cíle a výstupy
• J.3.1: Rozvoj ekonomické činnosti s vyšší přidanou hodnotou (vyšší míra podnikatelské
aktivity, zvýšená míra podpory podnikavosti, snížená zaměstnanecká mentalita, zvýšený objem a struktura přímých zahraničních investic, vyšší inovativnost, vyšší poptávka
po kreativitě, vyšší míra výzkumných, vývojových a inovačních aktivit, dostatečné administrativní kapacity pro rozvojové projekty, zlepšující se spolupráce aktérů v regionu)
• J.3.2: Využitý potenciál lidských zdrojů (dostatek špičkových odborníků a lídrů pro
změnu, lepší konkurenceschopnost místních vysokých škol, zlepšená práce s talenty
v regionu, zvýšená nabídka pracovních příležitostí pro vysoce kvalifikované, nižší podíl
populace zatížený exekucemi a dluhy, vyšší příliv kvalifikované pracovní síly, populace
s potenciálem pro trh práce, kompetence odpovídající potřebám trhu práce, zlepšená
image kraje, vyšší regionální identita obyvatel, příznivější sociální skladba obyvatelstva,
eliminace odlivu mozků, dostatečně odborné vzdělávání vzhledem k poptávce na trhu
práce, obyvatelstvo vybavené měkkými kompetencemi, dostatečné celoživotní vzdělávání, vyšší podíl absolventů s vyšší kvalifikací, preference žáků vycházejících ze základních škol (zvýšený zájem o méně poptávané studijní obory), zlepšené kariérní poradenství, dostatek kompetencí pro krajský úřad na regulaci škol, eliminace mezigenerační
reprodukce vzdělání, vyšší kvalita pedagogů oproti jiným regionům, zajištění adekvátní
náhrady pedagogů odcházejících do důchodu, vyšší konkurenceschopnost firem)
Zapojené subjekty
• Ústecký kraj
• Inovační centrum Ústeckého kraje
• Města, obce a jejich příspěvkové organizace
• Podnikatelské subjekty

SRÚK
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Cíl J.4:

REVITALIZOVAT FYZICKY DEPRIVOVANÉ OBJEKTY A AREÁLY
A ZAJISTIT JEJICH EFEKTIVNÍ VYUŽITÍ
Dopady
• Ekonomický rozvoj regionu, zvýšená atraktivita pro investory, zlepšená image kraje, ochrana krajiny a životního prostředí, vyšší využití stávajícího bytového fondu,
pokles nároků na zábor nezastavěného území, zvýšená kvalita bytového fondu
• Zvýšená rezidenční atraktivita regionu, zlepšené životní podmínky, snížení počet
a rozsah sociálně vyloučených lokalit, snížený počet sociálně vyloučených osob či
osob ohrožených sociálním vyloučením, eliminace sociálně patologických jevů
Dílčí cíle a výstupy
• J.4.1: Eliminace rizik a zátěží z průmyslových podniků (zvýšení společenské odpovědnosti firem, spolupráce veřejného sektoru s velkými firmami)
• J.4.2: Revitalizované brownfields (minimalizace počtu nevyužitých bývalých průmyslových areálů, vyšší atraktivita pro investory, optimalizovaná infrastruktura co
do rozsahu kvality, sanace starých ekologických zátěží)
• J.4.3: Eliminace počtu a rozsahu zanedbaných částí měst (vyřešení majetkoprávních vztahů, zajištění odpovídajících finančních zdrojů, zvýšení kvality občanské
vybavenosti odpovídající potřebám obyvatel, rozvoj atraktivních lokalit a veřejných
prostranství, uspokojivý technický stav obytných sídlišť, v určitých případech prioritizovat také investice bez přímého ekonomického dopadu, vyšší míra aktivace
většinové společnosti)
• J.4.4: Minimalizace počtu a rozsahu sociálně vyloučených lokalit (rozvoj sociálního
statusu a kompetencí obyvatel)
Zapojené subjekty
• Ústecký kraj
• Města, obce a jejich příspěvkové organizace
• Podnikatelské subjekty
• Majitelé brownfields
• Majitelé zanedbaných objektů a obytných domů
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PÁNEVNÍ OBLAST

Pánevní oblast je charakteristická pokračující těžbou hnědého uhlí a související
uhelnou energetikou a přetrvávajícím významným vlivem průmyslu pro zaměstnanost.
Jedná se o hustě obydlené území tvořící větší část Ústecko-chomutovské aglomerace
s výrazně poškozeným životním prostředím i sociálními problémy.
V mikroregionech pánevní oblasti převažuje s výjimkou Chomutovska kladné saldo
dojížďky do zaměstnání, což odráží vliv zdejších velkých měst jako pracovních center.
Populační vývoj byl v pánevní oblasti spíše nepříznivý, přičemž docházelo k výraznému
(cca 10%) úbytku populace na Litvínovsku, v menší míře pak na Mostecku (cca 3,6%
úbytek) a Kadaňsku (cca 2,2% úbytek). Naopak na Chomutovsku a Teplicku byl spíše
zaznamenán mírný přírůstek populace.
Také z hlediska vzdělanostní struktury je oblast spíše diferencovaná, vyšší podíl vysokoškolsky vzdělaných obyvatel je v mikroregionech větších měst, naopak na Kadaňsku je podíl obyvatel s VŠ vzděláním nejnižší.

V oblasti je spíše nižší míra podnikatelské aktivity (do 205 podnikatelských subjektů
na 1000 obyvatel). Naopak je zde nadprůměrný podíl obyvatel zaměstnaných v průmyslu. Nachází se zde také území s dlouhodobě nejvyšším podílem nezaměstnaných osob
(Mostecko a zejména Litvínovsko) v ÚK, v některých mikroregionech je však podíl nezaměstnaných podprůměrný (Kadaňsko a zejména Teplicko).

SRÚK
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Území má v rámci Ústeckého kraje relativně příznivou dopravní polohu, která se
může nadále zlepšovat v souvislosti s dostavbou dálnice D7 či případnou realizací rychlého železničního spojení Praha – Most.
Území má na poměry ÚK solidní vybavenost technickou infrastrukturou související
s vysokou urbanizací, což ilustruje také podíl domů napojených na kanalizaci, který je
zde plošně nejvyšší. Naopak je zde vzhledem k omezené rekreační atraktivitě nejnižší
podíl domů sloužících k rekreaci.
Většina území je postižena zhoršenou kvalitou ovzduší vyznačující se plošně zvýšenými koncentracemi škodlivin, které zde patří k nejvyšším v rámci ČR. Specifikem je
existence rozsáhlých území znehodnocených těžbou hnědého uhlí.
V území je mimořádně vysoká koncentrace sociálně vyloučených obyvatel a existují
zde rozsáhlé a velmi problematické sociálně vyloučené lokality. Je zde mimořádná koncentrace brownfieldů a vysoká koncentrace starých ekologických zátěží včetně zátěží
s nejvyšší prioritou.
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Cíl P.1:

ZVÝŠIT SOCIÁLNÍ KAPITÁL ÚZEMÍ
Dopady
• Stabilizace populace, eliminace „odlivu mozků“, zlepšená image kraje, zmírněná
polarizace společnosti, potlačené korupční chování, dostatečné uplatňování demokratických principů, snížená šedá ekonomika, politická kultura na vyšší úrovni,
vyšší míra občanské participace
• Eliminace extremismu, nižší míra kriminality, snížené množství sociálně vyloučených lokalit, snížené množství sociálně vyloučených osob či osob ohrožených sociálním vyloučením, snížení počtu zadlužených/předlužených osob, omezený obchod
s chudobou, harmonické soužití obyvatel
Dílčí cíle a výstupy
• P.1.1: Emancipace elit jako jednoho z faktorů rozvoje území (setrvání mladšího a vzdělanějšího obyvatelstva v regionu, minimalizovaná imigrace obyvatel s nižším sociálním
a vzdělanostním statusem do regionu, minimalizovaná imigrace obyvatel převážně bez
vazby k území, eliminovaný obchod s chudobou)
• P.1.2: Vyšší míra občanské a politické participace obyvatel (vyšší regionální identita
a sounáležitost obyvatel s územím)
• P.1.3: Kvalitativní rozvoj bytového a domovního fondu (eliminované množství zanedbaných částí měst)
• P.1.4: Potlačené sociálně patologické jevy (minimalizace sociálně vyloučených lokalit,
nižší podíl sociálně vyloučeného obyvatelstva, zvýšená úroveň kupní síly, nižší míra
nezaměstnanosti, mzdová úroveň srovnatelná s ostatními regiony, velká část obyvatel
vybavená kompetencemi pro trh práce, zlepšený životní styl obyvatelstva, eliminovaná
mezigenerační reprodukce vzdělanosti, rozvoj morálních hodnot společnosti, hodnotové orientace žáků, eliminace předčasných odchodů ze vzdělávání, obyvatelstvo dostatečně vybavené měkkými kompetencemi, zvýšení prestiže profesí, vyšší míra hospodářské konkurenceschopnosti regionu)
Zapojené subjekty
• Ústecký kraj
• Hospodářské komory
• Úřady práce
• Policie České republiky
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• Města, obce a jejich příspěvkové organizace
• Nestátní neziskové organizace
• Základní, střední a vysoké školy
• Agentura pro sociální začleňování
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Cíl P.2:

ZLEPŠIT ŽIVOTNÍ PROSTOR
Dopady
• Stabilizace početního stavu populace regionu, zlepšená image regionu, zvýšená rezidenční atraktivita regionu, vyšší kvalita života obyvatel, zlepšené demografické
charakteristiky, lepší zdravotní stav populace
• Zvýšená efektivita hospodářské činnosti, optimalizované náklady na rozvoj ekonomických činností, zvýšená celková atraktivita krajiny, vysoký rekreační potenciál
a vyšší environmentální hodnota krajiny
Dílčí cíle a výstupy
• P.2.1: Zlepšená kvalita ovzduší (environmentálně šetrné vytápění domácností, důsledné využívání nástrojů legislativy ochrany ovzduší (vymáhání povinnosti obměny kotlů, kontroly apod.), podpora šetrných topných médií a ekologizace vytápění
domácností, zvýšení ekologického povědomí obyvatel, snížení zatížení území intenzivní silniční dopravou, využití potenciálu pro omezování automobilové dopravy, eliminace prašnosti z dolů a emise z velkých zdrojů znečišťování ovzduší)
• P.2.2: Minimalizace negativních vlivů průmyslové výroby na okolí (hluková zátěž,
světelný smog, …) a minimalizace rizik průmyslových havárií*
• P.2.3: Minimalizace znečišťování vodních toků a zajištění dostatečných zásob vody
(sanace starých ekologických zátěží)
• P.2.4: Revitalizace zanedbaných částí měst (vyřešení majetkoprávních vztahů, nalezení vhodných zdrojů na revitalizaci území)*
• P.2.5: Revitalizace brownfields (vyřešení majetkoprávních vztahů, nalezení vhodných zdrojů na revitalizaci území)*
• P.2.6: Postup při obnově krajiny dle schválené koncepce (vč. resocializace) (nalezení vhodných zdrojů na revitalizaci území)
Zapojené subjekty
• Ústecký kraj
• Města, obce a jejich příspěvkové organizace
• Podnikatelské subjekty
• Majitelé brownfields
• Majitelé zanedbaných objektů
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Cíl P.3:

ZVÝŠIT HOSPODÁŘSKOU KONKURENCESCHOPNOST
Dopady
• Stabilizace počtu populace, rostoucí životní situace obyvatel, eliminovaná polarizace
společnosti, vyšší úroveň kupní síly obyvatelstva, zvyšující se mzdová hladina, nižší
míra nezaměstnanosti, vyšší nabídka pracovních příležitostí pro vysoce kvalifikované
• Zvýšená kvalita veřejné infrastruktury a služeb, zvýšené příjmy územních veřejných
rozpočtů, ekonomický rozvoj regionu, snížená šedá ekonomika, snížené riziko odchodu firem z regionu, vyšší výkonnost firem, vyšší míra exportní aktivity, udržitelné
využívání zdrojů, optimalizovaný (udržitelný) energetický průmysl
Dílčí cíle a výstupy
• P.3.1: Vyšší inovační, vědecká a výzkumná aktivita (dostatečné administrativní kapacity pro rozvojové projekty, vyšší úroveň spolupráce subjektů, zlepšující se podmínky firem pro růst/rozvoj, vyšší poptávka po kreativitě, rostoucí zaměření ekonomiky
na činnosti s vyšší přidanou hodnotou, vyšší vliv odvětví s vyšší přidanou hodnotou pro
zaměstnanost, emancipace ekonomických elit)
• P.3.2: Zlepšující se endogenní faktory rozvoje ekonomických subjektů (zvýšený počet
investic orientovaných na činnosti vyžadující specializaci, zvyšující se míra podnikatelské aktivity, zavedený systém podpory rozvoje podnikání, vyšší podnikavost, zlepšená
kvalita lidských zdrojů, dostatečné odborné vzdělávání vzhledem k poptávce na trhu
práce, přizpůsobení oborového zaměření škol v návaznosti na místní ekonomiku, zvýšení zájmu o studium oborů stěžejních pro místní ekonomiku (technické obory), dostatečná vybavenost obyvatelstva měkkými kompetencemi, zvýšená kvalita škol a absolventů, rostoucí sociální status obyvatel, rostoucí imigrace kvalifikované pracovní
síly, setrvání mladšího a vzdělanějšího obyvatelstva, zlepšená image kraje, vyšší míra
regionální identity obyvatelstva, vyšší kompetence a kvalifikace obyvatelstva)
• P.3.3: Zvýšená atraktivita pro investory s vyšší přidanou hodnotou (vyvážená oborová
struktura ekonomických subjektů, dokončená transformace hospodářství, rozvoj odvětvové diverzifikace podniků a regionálního inovačního systému, odstraněné nejvýraznější deficity v dopravní infrastruktuře, zavedené ekonomické kompenzace externalit těžebního a energetického průmyslu, vyšší míra profitu regionu z místní produkce,
udržení kapitálu v území (dividendy), vyřešené majetkoprávní poměry v hospodářství,
revitalizovaná a resocializovaná krajina, revitalizované brownfields)
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Zapojené subjekty
• Ústecký kraj
• Hospodářské komory
• Úřady práce
• Policie České republiky

• Města, obce a jejich příspěvkové organizace
• Nestátní neziskové organizace
• Základní, střední a vysoké školy
• Agentura pro sociální začleňování
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Cíl P.4:

DOKONČIT OBNOVU KRAJINY A REVITALIZOVAT FYZICKY DEPRIVOVANÉ
OBJEKTY A AREÁLY A ZAJISTIT JEJICH EFEKTIVNÍ VYUŽITÍ
Dopady
• Ekonomický rozvoj kraje, zvýšená atraktivita regionu pro investory, zachování
a zlepšování kvality krajiny a složek životního prostředí, zamezení budování areálů
na zelené louce, využití stávajícího bytového fondu, ochrana nezastavěného území,
zlepšená image kraje, ochrana krajiny a životního prostředí, vyšší využití stávajícího
bytového fondu, využitý potenciál území pro život a rozvoj ekonomiky, přizpůsobení
ekonomiky novým podmínkám, trvale udržitelné využití krajiny, změna charakteru
krajiny, snížení nároků na infrastrukturu na nově revitalizovaném území
• Zvýšená rezidenční atraktivita regionu, zlepšené životní podmínky, vyšší hodnota
stávajícího bytového fondu, snížené množství sociálně vyloučených lokalit, snížený počet sociálně vyloučených osob či osob ohrožených sociálním vyloučením, eliminace sociálně patologických jevů
Dílčí cíle a výstupy
• P.4.1: Eliminace rizik a zátěží z průmyslových podniků (zvýšení společenské odpovědnosti firem, spolupráce veřejného sektoru s velkými firmami)
• P.4.2: Revitalizované brownfields (minimalizace počtu nevyužitých bývalých průmyslových areálů, vyšší atraktivita pro investory, optimalizovaná infrastruktura co
do rozsahu kvality, sanace starých ekologických zátěží)
• P.4.3: Eliminace počtu a rozsahu zanedbaných částí měst (vyřešení majetkoprávních vztahů, zajištění odpovídajících finančních zdrojů, zvýšení kvality občanské
vybavenosti odpovídající potřebám obyvatel, rozvoj atraktivních lokalit a veřejných
prostranství, uspokojivý technický stav obytných sídlišť, v určitých případech prioritizovat také investice bez přímého ekonomického dopadu, vyšší míra aktivace
většinové společnosti)
• P.4.4: Minimalizace počtu a rozsahu sociálně vyloučených lokalit (rozvoj sociálního
statusu a kompetencí obyvatel)
Zapojené subjekty
• Ústecký kraj
• Podnikatelské subjekty
• Základní a střední školy
• Majitelé brownfields
1

• Města, obce a jejich příspěvkové organizace
• Nestátní neziskové organizace
• Agentura pro sociální začleňování
• Majitelé zanedbaných objektů a obytných domů

Návrh jednotné koncepce správy a následného využívání rekultivovaných území
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REKREAČNÍ OBLASTI
(KRUŠNÉ HORY A ČESKÉ ŠVÝCARSKO)

SRÚK

Rekreační oblasti zahrnují jednak České Švýcarsko jako primární destinaci CR v Ústeckém kraji, jednak Krušné hory, které jsou zejména zimní destinací CR a kde ovšem
není dostatečně rozvinuta infrastruktura CR a potenciál CR tak není zcela naplňován.
Jedná se o hornaté venkovské území v periferní poloze, kde se nevyskytují žádná větší
města.
Z obcí v Krušných horách i Českém Švýcarsku převažuje vzhledem k jejich malé lidnatosti a omezené vybavenosti vyjížďka do škol i zaměstnání do okolních regionů.
Vzhledem k atraktivní přírodě i krajině je území dlouhodobým cílem stěhování, v samotném Českém Švýcarsku je z hlediska srovnávaných regionů ÚK dlouhodobě nejvyšší
přírůstek obyvatel. I navzdory prestižní pozici území je zde ovšem nepříznivá vzdělanostní struktura obyvatelstva spojená s vysoce podprůměrným podílem vysokoškolsky
vzdělaných obyvatel.
V území byla zaznamenána nadprůměrná podnikatelská aktivita (v Českém Švýcarsku nejvyšší v rámci ÚK) související patrně jak s podnikáním v sektoru cestovního ruchu,
tak v oblasti poskytování služeb klientele ze SRN. Zaměstnanost v průmyslu je v Českém Švýcarsku z hlediska ÚK podprůměrná, v Krušných horách však mírně nadprůměrná
i v souvislosti s vyjížďkou do zaměstnání v pánevní oblasti. Podíl nezaměstnaných je
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v Krušných horách mírně podprůměrný, v Českém Švýcarsku pak výrazněji pod průměrem ÚK, projevují se zde ovšem výrazné sezónní výkyvy v souvislosti se sezónností sektoru CR.
Oba regiony mají spíše horší dopravní polohu, příznivější polohu vzhledem k silniční
infrastruktuře má území Krušných hor podél silnice I/7. Většina území má vzhledem
k reliéfu zhoršenou dopravní dostupnost, a to i v souvislosti s vlivy klimatu.
Vzhledem k venkovskému charakteru má území horší vybavenost veřejnými službami
i technickou infrastrukturou. Území má však zásadní význam pro rekreaci, což potvrzuje
velmi vysoký podíl domů sloužících k rekreaci.
V Krušných horách je nejvyšší kvalita ovzduší v ÚK z hlediska nízkých koncentrací
většiny sledovaných škodlivin, v menší míře zde však přetrvává imisní zátěž s negativními důsledky na vlastnosti půd a stav lesních porostů. I v Českém Švýcarsku je možné
zaznamenat výrazně lepší kvalitu ovzduší než ve zbytku ÚK. V Krušných horách jsou
silně poškozeny lesní porosty a v souvislosti s odumíráním náhradních dřevin zde bude
nezbytné provádět rozsáhlou obnovu lesních porostů. Sídla i infrastrukturu v Českém
Švýcarsku místy ohrožují svahové nestability.
V území je na poměry ÚK minimální výskyt SVL, podle GAC (2015) se v území nachází
jediná – ve městě Vejprty. Je zde také poměrně omezený výskyt brownfieldů, brownfieldy převážně menšího rozsahu se v území soustředí především na Vejprtsku.
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Cíl R.1:

ELIMINOVAT DOPADY PERIFERNÍ GEOGRAFICKÉ POLOHY
A ZVÝŠIT SOCIÁLNÍ A EKONOMICKOU ŽIVOTASCHOPNOST ÚZEMÍ
Dopady
• Vyšší sociální kapitál území, eliminace sociálně-prostorové segregace sídel, stabilizace populace a eliminace „odlivu mozků“, stabilizace rozsahu veřejných služeb
v malých sídlech, vyšší míra občanské participace obyvatel, stabilizace pracovních
sil zejména ve službách, eliminace vyšších nákladů na život v území
• Zvýšená hospodářská výkonnost území, lépe fungující místní trh (zboží, služby),
nižší míra nezaměstnanosti, rozšířená nabídka pracovních příležitostí, lépe fungující místní pracovní trh, vyšší míra podnikatelské aktivity v území, vyšší míra spolupráce mezi ekonomickými subjekty
• Rozvinutý, dlouhodobě udržitelný cestovní ruch, rostoucí/vyšší návštěvnost s delší
dobou pobytu, vyšší příjmy z cestovního ruchu, vyrovnanější distribuce turistické
návštěvnosti během roku, využité realizační předpoklady pro rozvoj cestovního ruchu
Dílčí cíle a výstupy
• R.1.1: Zlepšená dopravní dostupnost území (zachovaný stávající rozsah dopravní
obslužnosti území veřejnou dopravou, zrekonstruovaná dopravní síť s odstraněnými
závadami)
• R.1.2: Stabilizovaná vybavenost území (odstraněné nejvýraznější deficity ve vybavenosti sídel technickou infrastrukturou, odstraněné nejvýraznější deficity a stabilizace občanské vybavenosti, rozšířená a koordinovaná nabídka společenského vyžití)
• R.1.3: Zlepšené předpoklady pro ekonomický rozvoj (systém podpory rozvoje podnikání v periferních územích, rovnoměrnější časová a prostorová distribuce cestovního
ruchu, vyšší kvalita služeb v cestovním ruchu, intenzifikace a přesnější zacílení marketingových aktivit cestovního ruchu, zvýšená prostupnost hranice pro pěší turisty)
Zapojené subjekty
• Ústecký kraj
• Dobrovolné svazky obcí
• Hospodářské komory
• Místní akční skupiny
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• Inovační centrum Ústeckého kraje
• Města a obce a jejich příspěvkové organizace
• Destinační agentury
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Cíl R.2:

ZLEPŠIT STAV ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ
Dopady
• Vyšší potenciál pro rozvoj sociálně-ekonomických aktivit, vyšší rezidenční a hospodářská atraktivita sídel, snížení počtu a rozlohy lokalit s obtížnou budoucí využitelností (fyzický stav, ekologické zátěže)
• Zvýšení ekologické stability krajiny, lepší stav lesních porostů v Krušných horách,
lepší kvalita ovzduší v území
• Zmenšení ploch narušených hospodářskou činností a snížení míry jejich zátěže, snížení zátěže turisticky nejatraktivnějších lokalit v hlavní sezóně (ČŠ v létě, KH v zimě)
Dílčí cíle a výstupy
• R.2.1: Zlepšení fyzického stavu sídel a odstranění ekologických zátěží (revitalizace
ploch brownfields, revitalizace upadajících ploch v sídlech, odstranění následků někdejších problematických výrobních činností)
• R.2.2: Zlepšení stavu a ekologické stability krajiny (obnova lesů, přiblížení původní,
přirozené/přírodě blízké druhové skladbě, eliminace nevhodných forem hospodaření
v krajině, regulace zástavby ve volné krajině)
• R.2.3: Snížení/nezvýšení emisí do ovzduší (pokles emisí z lokálního vytápění, modernizace vytápění domů, vyšší povědomí obyvatel o správném způsobu vytápění,
modernizace spotřebičů na pevná paliva, snížení dopadů emisní zátěže z pánevní
oblasti, částečně i ze Saska, eliminace dopadů emisí z velkých stacionárních zdrojů znečištění z průmyslu, energetiky a těžby, snížení emisí z automobilové dopravy,
úpravy silnic uvnitř sídel, realizace silničních obchvatů, snížení objemu automobilové dopravy v sídlech, rozvoj infrastruktury cyklistické dopravy, modernizace a rekonstrukce železniční infrastruktury)
• R.2.4: Snížení extrémní zátěže části území cestovním ruchem (rovnoměrnější prostorová distribuce cestovního ruchu, menší tlak na rozšiřování turistické infrastruktury v nejatraktivnějších lokalitách, zlepšená organizace a provázanost turistické
veřejné dopravy, rozvoj nových atraktivit pro návštěvníky zejména v turisticky méně
exponovaných lokalitách)
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Zapojené subjekty
• Ústecký kraj
• Města a obce a jejich příspěvkové organizace
• Dobrovolné svazky obcí
• Vlastníci pozemků (vč. velkých vlastníků typu Lesů ČR)
• Státní podniky Povodí Labe a Povodí Ohře
• Správy CHKO České středohoří, CHKO Labské pískovce a NP České Švýcarsko
• Hospodářské komory
• Místní akční skupiny
• Ekonomické subjekty (zemědělství, lesnictví, těžba, energetika, průmysl, cestovní
ruch…)
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Cíl R.3:

ZVÝŠIT SOUNÁLEŽITOST OBYVATEL S ÚZEMÍM
A SLADIT ZÁJMY JEDNOTLIVÝCH AKTÉRŮ V ÚZEMÍ
Dopady
• Vyšší hospodářská výkonnost území, shoda nad dlouhodobým strategickým rozvojem obcí
• Zvýšení občanské participace v místním rozvoji, vyšší kvalita života obyvatel a dalších subjektů v území, sladěné představy jednotlivých aktérů o budoucím rozvoji
území
Dílčí cíle a výstupy
• R.3.1: Zintenzivnění komunitních, společenských a zájmových aktivit v obcích a mikroregionech (pořádání společenských, osvětových a komunitních akcí)
• R.3.2: Intenzivní společenská diskuse nad rozvojem jednotlivých obcí a jejich částí
(důsledné projednání rozvojových záměrů obcí a dalších subjektů s veřejností, zpracování a projednání rozvojových dokumentů obcí a mikroregionů)
Zapojené subjekty
• Ústecký kraj
• Města a obce a jejich příspěvkové organizace (zejména školy)
• Vlastníci pozemků (vč. velkých vlastníků typu Lesů ČR)
• Správy CHKO České středohoří, CHKO Labské pískovce a NP České Švýcarsko
• Ekonomické subjekty (developeři, podnikatelé v cestovním ruchu…)
• Neziskové organizace a zájmová sdružení
• Muzea a archivy
• Místní akční skupiny
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POOHŘÍ

Poohří je relativně řídce zalidněné území zemědělského charakteru. Centry osídlení
jsou zde kromě Litoměřic, populačně menší města (do 20 tis. obyvatel).
Na většině území bylo zaznamenáno záporné saldo dojížďky do škol a především do zaměstnání. To se týkalo převážně mikroregionů, které mají příznivou dopravní polohu vůči
Praze a odkud je velká vyjížďka (především do zaměstnání) do hl.m. Prahy. Mírně kladné
saldo dojížďky do zaměstnání bylo zaznamenáno na Žatecku a Podbořansku. Téměř celé
území bylo v uplynulých desetiletích populačně ziskové s výjimkou Žatecka, kde byl zaznamenán mírný dlouhodobý úbytek populace. V území byla (ve srovnání se zbytkem ÚK)
zaznamenána spíše příznivá vzdělanostní skladba obyvatel (s výjimkou Podbořanska, kde
byla naopak zhoršená) z hlediska podílu vysokoškolsky vzdělaných obyvatel. Na Litoměřicku byl přitom nejvyšší podíl VŠ vzdělaných obyvatel v ÚK.
S výjimkou Podbořanska byla na území zaznamenána nadprůměrná podnikatelská aktivita. Kromě Lovosicka a Podbořanska byla v území podprůměrná zaměstnanost v průmyslu.
Území je také charakteristické obecně nižším podílem nezaměstnaných (s výjimkou Žatecka), a to i v souvislosti s vyjížďkou do zaměstnání v Praze. Kromě periferních částí má území poměrně příznivou dopravní polohu, a to především z hlediska silniční infrastruktury.
Spíše venkovskému charakteru většiny území odpovídá také relativně průměrná až
podprůměrná vybavenost technickou infrastrukturou, což je vidět i na podílu domů připojených na kanalizaci. V téměř celém území je nadprůměrný podíl domů sloužících k rekreaci, což dokládá rekreační význam území.
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Centrální část území je postižena zhoršenou kvalitou ovzduší, lepší kvalita ovzduší je
v periferních částech území a zejména na Podbořansku. V území se nachází poměrně velké
množství SVL, ale vzhledem k jejich zpravidla menšímu rozsahu a menší lidnatosti je podíl
sociálně vyloučených obyvatel v území spíše nízký. V území se nachází větší množství zpravidla méně rozsáhlých brownfieldů a několik lokalit starých ekologických zátěží s nejvyšší
prioritou.
Území je vzhledem k výskytu kvalitní orné půdy i specifických podmínek (teplé a suché
klima) tradiční zemědělskou oblastí s poměrně vysokým významem zemědělské produkce.
Zdejší kvalitní zemědělská půda je ovšem silně ohrožena erozí. V regionu existují poměrně rozsáhlá záplavová území, realizovaná protipovodňová opatření však snižují ohrožení
místních sídel. Vzhledem k intenzivní zemědělské výrobě i absenci splaškové kanalizace
s ČOV v menších sídlech se zde především méně vydatné vodní toky potýkají se zhoršenou
jakostí vod.
Specifikem území je značná diferenciace mezi centrální, urbanizovanou částí a okrajovými částmi území, které mají charakter tzv. vnitřní periferie. Obce na Podbořansku, v jižní
části Kadaňska, Žatecka a Lounska a na Úštěcku se vyznačují zhoršenými charakteristikami
v mnoha ohledech (úbytek či stagnace počtu obyvatel v období 1991-2016, vyšší průměrný
věk obyvatelstva, nižší podíl vysokoškolsky vzdělaných obyvatel, místy vyšší podíl). Horší
charakteristiky patrně souvisejí s odlehlou polohou těchto území v rámci sídelní soustavy
(zhoršená dopravní dostupnost velkých měst), a související nižší poptávkou po bydlení
v příslušných obcích.
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Cíl O.1:

ZAJISTIT OPTIMÁLNÍ VYBAVENOST,
ZLEPŠENOU DOSTUPNOST A ROVNOMĚRNĚJŠÍ ROZVOJ REGIONU
Dopady
• Ekonomický rozvoj regionu (zlepšené podmínky pro podnikání, demografická stabilizace periferních částí regionu, optimální dopravní dostupnost, lepší provozní
parametry domácností i firem díky zlepšené vybavenosti technickou infrastrukturou)
• Demografická stabilizace periferních částí regionu (zvýšený rozvojový potenciál
periferních částí regionu)
• Minimalizace negativních důsledků dopravy a provozu domácností i firem na životní prostředí (optimální dopravní dostupnost, zvýšená atraktivita veřejné dopravy
a cyklodopravy vůči IAD, lepší provozní parametry domácností i firem díky zlepšené
vybavenosti technickou infrastrukturou)
Dílčí cíle a výstupy
• O.1.1: Zlepšená kvalita dopravní infrastruktury včetně moderní a kompletní páteřní dopravní sítě (dobudovaná páteřní silniční infrastruktura, modernizovaná železniční síť, rozvinutá infrastruktura cyklodopravy, zlepšený stav místních komunikací)
• O.1.2: Zlepšená vybavenost území technickou infrastrukturou (nižší podíl domů
bez napojení na veřejný vodovod a kanalizaci, environmentálně šetrnější vytápění
domácností, optimální pokrytí území komunikačními i datovými sítěmi)

Zapojené subjekty
• Ústecký kraj
• Města a obce a jejich příspěvkové organizace
• ŘSD
• SŽDC
• SČVK
• místní akční skupiny
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Cíl O.2:

ROZVINOUT POTENCIÁL EKONOMIKY
Dopady
• Zvýšená konkurenceschopnost regionální ekonomiky, vyšší kvalita života, udržení mladšího a vzdělanějšího obyvatelstva v regionu, vyšší kupní síla obyvatel, vyšší
uplatnění kvalifikované pracovní síly v regionu
Dílčí cíle a výstupy
• O.2.1: Příznivá vzdělanostní skladba obyvatelstva (příznivější sociální skladba obyvatelstva, rozvoj nosných oborů SŠ a VOŠ v návaznosti na místní ekonomiku)
• O.2.2: Zvýšení konkurenceschopnosti a přidané hodnoty regionální ekonomiky
• O 2.3: Využití potenciálu cestovního ruchu
• O 2.4: Zlepšené podmínky pro rozvoj podnikání a místního trhu v periferních částech
regionu
Zapojené subjekty
• Ústecký kraj
• Inovační centrum Ústeckého kraje
• Města a obce a jejich příspěvkové organizace
• Hospodářské komory
• Úřad práce ČR
• Agentura pro sociální začleňování
• Poskytovatelé sociálních služeb
• Destinační agentura Dolní Poohří
• místní akční skupiny
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Cíl O.3:

ZKVALITNIT ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ V REGIONU
Dopady
• Vysoká kvalita života v území, lepší zdravotní stav populace, malý počet i rozsah brownfieldů v území, větší využívání vodních ploch k rekreaci, minimalizované povodňové škody, minimalizace rizikovosti starých ekologických zátěží, minimální rizika průmyslových
havárií a připravenost na jejich řešení
• Lepší podmínky k rozvoji ekonomiky, nabídka rozvojových ploch/prostor k podnikání
na revitalizovaných brownfieldech, minimalizované povodňové škody, vyšší stabilita
vodních stavů vodních útvarů, zachování potenciálu zemědělské výroby, minimalizace
rizikovosti starých ekologických zátěží
Dílčí cíle a výstupy
• O.3.1: Zlepšení kvality ovzduší v regionu (nižší produkce škodlivin v území, nižší produkce
škodlivin v pánevní oblasti, environmentálně šetrné vytápění domácností, minimalizace
emisí velkých stacionárních zdrojů znečišťování ovzduší, minimalizace emisí v silniční dopravě)
• O.3.2: Vysoká jakost povrchových i podpovrchových vod (Minimální znečišťování vodních
recipientů splaškovými vodami, nízká míra znečišťování vodních útvarů hnojivy, vysoká
samočisticí schopnost toků)
• O.3.3: Minimální ohrožení sídel záplavami (optimální protipovodňová ochrana sídel, zvýšená retenční kapacita krajiny, přírodě blízká krajinotvorná opatření)
• O 3.4: Zachování kvalitní zemědělské půdy a krajinných hodnot (vyšší odolnost zemědělské krajiny vůči vodní a větrné erozi, vysoká ekologická stabilita krajiny, šetrné využívání
ploch volné krajiny, přírodě blízká krajinotvorná opatření, rozvoj pastevectví, preference
výstavby na brownfieldech a intravilánech sídel před výstavbou na „zelené louce“)
• O 3.5: Minimální negativní vlivy a pozůstatky průmyslové činnosti, připravenost na krizové situace a environmentální rizika (malé množství brownfieldů, sanace lokalit starých
ekologických zátěží, minimalizace rizik průmyslových havárií a jejich důsledků na okolí)
Zapojené subjekty
• Ústecký kraj
• Hospodářské komory
• AOPK ČR
• místní akční skupiny
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• Města a obce a jejich příspěvkové organizace
• Příslušné orgány státní správy
• Povodí Ohře
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Foto: Ing. Štěpán Malast
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ŠLUKNOVSKO

Šluknovsko je typickou vnější periferií se špatným dopravním spojením se zbytkem ČR.
V území se nachází větší množství populačně méně lidnatých měst, přičemž jsou zde dvě
relativně rovnocenná funkční centra – Varnsdorf a Rumburk. Území má oproti zbytku ÚK
relativně kvalitní životní prostředí, ovšem i zde jsou markantní sociální problémy.
Region Šluknovska je centrem dojížďky, a to jak do škol, tak do zaměstnání, což patrně
souvisí s pozicí spádového pracovního i obslužného centra pro některé obce sousedního
regionu Českého Švýcarska a Lužických hor, i s absencí blízkého dominantního města, které by bylo pro Šluknovsko přirozeným centrem dojížďky (nejsilnější proud vyjížďky z regionu je do hl. m. Prahy).
Území regionu bylo v po r. 1991 populačně ztrátové, a to pravděpodobně v důsledku
útlumu místního průmyslu i velké odlehlosti a související ztížené vyjížďky do zaměstnání.
V regionu je nepříznivá vzdělanostní struktura obyvatel charakteristická mj. podprůměrným podílem vysokoškolsky vzdělaných obyvatel.
V regionu je podprůměrná podnikatelská aktivita z hlediska přepočtu podnikatelských
subjektů na počet obyvatel. V rámci SLDB 2011 zde byla zaznamenána nadprůměrná zaměstnanost v průmyslu. V regionu je aktuálně mírně podprůměrný podíl nezaměstnaných
(z hlediska ÚK).
Území má spíše nepříznivou dopravní polohu, kapacitní silniční spojení (ovšem ne
s ÚK) zprostředkovává silnice I/9 obsluhující východní část regionu. Chybí však kvalitní
silniční spojení s ÚK a Libereckem.
Vybavenost technickou infrastrukturou je v území spíše horší, což souvisí s venkovským
charakterem velké části regionu. Nachází se zde nadprůměrný podíl domů sloužících k rekreaci, což dokládá rekreační význam regionu. Kvalita ovzduší na Šluknovsku je příznivější,
než na většině území Ústeckého kraje.
V území se nachází velké množství SVL a podíl sociálně vyloučených obyvatel je zde
nadprůměrný. V důsledku útlumu místního (především textilního) průmyslu se v regionu
nachází velké množství brownfieldů, ty jsou však zpravidla plošně méně rozsáhlé a nenacházejí se zde staré ekologické zátěže s nejvyšších priorit.
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Cíl S.1:

OPTIMALIZOVAT VYBAVENOST A DOPRAVNÍ DOSTUPNOST REGIONU
Dopady
• Stabilizace počtu obyvatel (vyšší podíl obyvatel s vyšším sociálním statusem, vyšší
rezidenční atraktivita území, optimální nabídka a dostupnost infrastruktury a služeb v území, optimální dopravní dostupnost území)
• Lepší sociální situace v území (vyšší podíl obyvatel s vyšším sociálním statusem,
dlouhodobě nízká nezaměstnanost, vyšší nabídka pracovních míst, vyšší podnikatelská atraktivita území, optimální dopravní dostupnost, optimální nabídka a dostupnost infrastruktury a služeb v území)
• Fyzická regenerace částí sídel (vyšší podíl obyvatel s vyšším sociálním statusem,
redukce počtu brownfieldů, vyšší podnikatelská atraktivita území)
Dílčí cíle a výstupy
• S.1.1: Zlepšená dopravní poloha regionu (Lepší dopravní spojení s nadřazenými
obslužnými centry – Děčín, Ústí nad Labem, Liberec)
• S.1.2: Lepší dostupnost veřejných služeb (Využití přeshraničního potenciálu pro
efektivní zajištění dostupnosti veřejných služeb)
• S.1.3: Vysoká úroveň vybavenosti území technickou infrastrukturou a ekologická
šetrnost sídel (Optimální, kapacitní a spolehlivé zásobování Šluknovska elektrickou energií , vyšší podíl domácností napojených na veřejný vodovod a kanalizaci,
Vyšší podíl domácností napojených na veřejný vodovod a kanalizaci)
Zapojené subjekty
• Ústecký kraj
• Města, obce a jejich příspěvkové organizace
• Saská města, obce a jejich příspěvkové organizace
• ŘSD
• SŽDC
• SČVK
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Cíl S.2:

ZVÝŠIT SOCIÁLNÍ VITALITU A STABILITU ÚZEMÍ
Dopady
• Stabilizace počtu obyvatel, zvýšená kvalita života, pozitivní mediální obraz regionu,
zvýšený ekonomický potenciál, harmonické soužití obyvatel, snížené množství SVL
Dílčí cíle a výstupy
• S.2.1: Emancipace ekonomických i profesních elit jako faktor rozvoje území (setrvání
mladšího a vzdělanějšího obyvatelstva v regionu, identifikace obyvatelstva s územím)
• S.2.2: Příznivější sociální skladba obyvatel a migrační stabilizace obyvatel (nižší
podíl obyvatel s nízkým sociálním statusem, nižší podíl sociálně vyloučených obyvatel, vyšší mzdová úroveň, dlouhodobě zlepšená situace na trhu práce, stabilizace
sociálně vyloučeného obyvatelstva, setrvání mladšího a vzdělanějšího obyvatelstva
v regionu)
Zapojené subjekty
• Ústecký kraj
• Města a obce a jejich příspěvkové organizace
• Úřad práce ČR
• Agentura pro sociální začleňování
• Poskytovatelé sociálních služeb
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Cíl S.1:

ROZVINOUT EKONOMICKÝ POTENCIÁL
Dopady
• Demografická stabilita regionu, udržení mladšího a vzdělanějšího obyvatelstva
v regionu, zvýšená kvalita života, dlouhodobě příznivější situace na trhu práce,
zvýšená konkurenceschopnost místní ekonomiky, zvýšená kupní síla obyvatel
• Zlepšení fyzického prostředí sídel, snižování množství brownfieldů

Dílčí cíle a výstupy
• S.3.1: Zlepšení vzdělanostní struktury obyvatelstva (zlepšení sociální skladby obyvatelstva, zvýšení kupní síly obyvatel, zkvalitnění vzdělávání v regionu)
• S.3.2: Zlepšení podmínek pro rozvoj podnikání (zlepšení dopravní polohy regionu,
udržení kvalifikované pracovní síly v regionu)
• S.3.3: Využití potenciálu cestovního ruchu (zvýšení významu CR v místní ekonomice)
Zapojené subjekty
• Ústecký kraj
• Inovační centrum Ústeckého kraje
• Města a obce a jejich příspěvkové organizace
• Hospodářské komory
• Školy, školská a vzdělávací zařízení
• Destinační agentura Českého Švýcarska

Foto: České Švýcarsko o.p.s.
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SOUHRNNÉ PRIORITY ÚK

Zpracované priority (dílčí regionální strategie) ukazují, že se na nejobecnější úrovni navzájem podobají, ale jejich konkrétní obsah (specifické problémy, opatření k jejich
řešení) jsou výrazně odlišné. Potvrzuje se tedy potřeba přesnějšího regionálního zacílení SRÚK. Na druhou stranu však v množství cílů podrobně popsaných v kapitole 5
poněkud zaniká jejich celkové vyznění a strategické zaměření ÚK jako celku. Z tohoto
důvodu je do návrhové části SRÚK zařazena tato kapitola.
V jednotlivých regionálně cílených prioritách SRÚK je možné identifikovat 4 hlavní
strategická témata:
A. Sociální stabilizace území a eliminace sociálního vyloučení skupin obyvatel či
lokalit
• Cíl ÚK 1: Řešit problematiku sociálního vyloučení
• Cíl ÚK 2: Sociálně stabilizovat území
B. Nastartování či restartování hospodářského rozvoje a modernizace regionální
ekonomiky
• Cíl ÚK 3: Proměnit strukturu hospodářství, zrychlit hospodářský růst a zastavit
zaostávání kraje
C. Revitalizace fyzického prostředí a zlepšení stavu životního prostředí
• Cíl ÚK 4: Zvýšit kvalitu životního prostředí v sídlech i krajině
D. Zlepšení a modernizace infrastruktury, zvláště pak dopravního napojení
• Cíl ÚK 5: Zlepšit a modernizovat infrastrukturu, zvláště pak dopravní napojení
• Cíl ÚK 6: Zvýšit životaschopnost venkova
Skutečnost, že se tato témata objevila ve všech dílčích regionálních strategiích,
které byly tvořeny zpracovatelem ve spolupráci s pracovními skupinami po obsahové
stránce víceméně nezávisle na sobě, dokládá naléhavost a robustnost těchto strategických témat. Ke každému z témat je v jednotlivých regionálních strategiích nicméně
přistupováno poněkud odlišně.
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Cíl ÚK 1:

ŘEŠIT PROBLEMATIKU SOCIÁLNÍHO VYLOUČENÍ
Téma je zásadní zejména pro Jádrovou oblast (cíl J.1), pro Pánevní oblast (cíl P.1) a pro
Šluknovsko (cíl S.2). V těchto regionech se setkáváme s nejvýraznějším problémem sociálně vyloučených obyvatel a lokalit a také s jistou vykořeněností velké části obyvatel.
Na druhou stranu je však Šluknovsko regionem s relativně silnou místní identitou reprezentovanou zejména tamějšími vzdělanějšími obyvateli, zatímco v Pánevní oblasti
a v menší míře i v Jádrové oblasti je daný problém umocněn také nižší mírou regionálního vědomí a identity. Naopak v Rekreačních oblastech a v Poohří se sociální stabilizace
objevuje spíše ve smyslu hospodářském, tedy v podobě zlepšení situace na trhu práce
a rozvinutí hospodářského potenciálu (R.1, R.3, O.1; to nicméně platí i o zbývajících
regionech Jádrové oblasti, Pánevní oblasti a Šluknovska). V Rekreačních oblastech
se uplatňuje specifické téma sladění zájmů jednotlivých aktérů v území (R.3), které je
značně exponované vůči rozmanitým záměrům sociálně-ekonomického rozvoje
Dopady
• Eliminace extremismu, nižší míra kriminality, snížené množství sociálně vyloučených lokalit, snížené množství sociálně vyloučených osob či osob ohrožených sociálním vyloučením, snížení počtu zadlužených/předlužených osob, omezený obchod
s chudobou, harmonické soužití obyvatel, zlepšená image kraje
Dílčí cíle a výstupy
• ÚK.1.1: Redukce sociálního vyloučení a souvisejících problémů
Zapojené subjekty
• Ústecký kraj
• Města, obce a jejich příspěvkové organizace
• Nestátní neziskové organizace
• Školy a školská zařízení
• Agentura pro sociální začleňování
• Úřady práce
• Poskytovatelé sociálních služeb
• Policie České republiky
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Cíl ÚK 2:

SOCIÁLNĚ STABILIZOVAT ÚZEMÍ
Dopady
• Stabilizace populace, eliminace „odlivu mozků“, zlepšená image kraje, zmírněná
polarizace společnosti, potlačené korupční chování, dostatečné uplatňování demokratických principů, snížená šedá ekonomika, politická kultura na vyšší úrovni, vyšší
míra občanské participace
• Aktivizace a socializace seniorů, zvýšení kvality života seniorů, snížené množství
sociálně vyloučených osob či osob ohrožených sociálním vyloučením, snížení počtu
zadlužených/předlužených osob, harmonické soužití obyvatel
Dílčí cíle a výstupy
• ÚK.2.1: Emancipace elit jako jednoho z faktorů rozvoje území
• ÚK.2.2: Vyšší míra občanské a politické participace obyvatel
• ÚK.2.3: Vytvoření podmínek pro „spokojené stárnutí“
Zapojené subjekty
• Ústecký kraj
• Města, obce a jejich příspěvkové organizace
• Hospodářské komory
• Nestátní neziskové organizace
• Základní, střední a vysoké školy
• Agentura pro sociální začleňování
• Úřady práce
• Policie České republiky
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Cíl ÚK 3:

PROMĚNIT STRUKTURU HOSPODÁŘSTVÍ, ZRYCHLIT HOSPODÁŘSKÝ
RŮST A ZASTAVIT ZAOSTÁVÁNÍ KRAJE
Téma je důležité pro všech 5 regionů. Rozdíly jsou dané spíše pozicí jednotlivých regionů v sídelním a regionálním systému a dále jejich hospodářskou strukturou. Zatímco
v Jádrové oblasti (J.3) a v Pánevní oblasti (P.3) je cílem primárně konkurenceschopnost a ekonomický růst postavený na výrobních i nevýrobních aktivitách včetně rozvoje
vědy, výzkumu a vývoje, v Rekreačních oblastech (R.1), Šluknovsku (S.3) a Poohří (O.2)
se jedná spíše o hospodářskou stabilitu, zvýšení zaměstnanosti a rozvoj potenciálu
pro rozvoj územně specifických oborů (cestovní ruch a rekreace v případě Rekreačních
oblastí a Šluknovska, zemědělství vč. ovocnářství, vinařství apod. v případě Poohří).
V případě příhraničního Šluknovska a Rekreačních oblastí a částečně i rurálního Poohří
jsou dále samostatnými cíli snížení perifernosti území (cíle R.1, S.2, O.1), která rovněž
přináší hospodářské problémy.
Dopady
• Ekonomický rozvoj kraje, zvýšené příjmy územních veřejných rozpočtů, snížená
šedá ekonomika, snížené riziko odchodu firem z regionu, vyšší výkonnost firem,
vyšší míra exportní aktivity, udržitelné využívání zdrojů, optimalizovaný (udržitelný) energetický průmyslu
• Rostoucí životní úroveň obyvatel, zvyšující se mzdová hladina, nižší míra nezaměstnanosti, vyšší úroveň kupní síly obyvatelstva, vyšší nabídka pracovních příležitostí pro vysoce kvalifikované
Dílčí cíle a výstupy
• ÚK.3.1: Rozvoj ekonomiky kraje s důrazem na konkurenceschopnost, udržitelnost
a přidanou hodnotu
• ÚK.3.2: Zlepšující se endogenní faktory rozvoje krajské ekonomiky
Zapojené subjekty
• Ústecký kraj
• Inovační centrum Ústeckého kraje
• Města, obce a jejich příspěvkové organizace
• Podnikatelské subjekty
• Majitelé brownfields
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Cíl ÚK 4:

ZVÝŠIT KVALITU ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ V SÍDLECH I KRAJINĚ
Zlepšení životního prostředí představuje v jednotlivých regionech obsahově výrazně diferencované téma. Jádrová a Pánevní oblast se prostřednictvím cílů J.2, J.4, P.2 a P.4 zaměřují
především na odstranění ekologických zátěží, revitalizaci brownfieldů a fyzického prostředí
uvnitř sídel, zejména Pánevní oblast pak také na rekultivaci krajiny narušené hospodářskou
činností (těžbou, průmyslem, energetikou). V malé míře platí uvedené strategické cílení
také pro Šluknovsko (zejména brownfieldy a fyzické prostředí sídel). Naopak Rekreační oblasti a Poohří prostřednictvím cílů R.2 a O.3 usilují primárně o zlepšení ekologické stability
krajiny a životního prostředí v sídlech (kvalitnější ovzduší, nižší hluková zátěž apod.).
Dopady
• Vysoká kvalita života v území, lepší zdravotní stav populace, zlepšená image kraje,
zvýšená rezidenční atraktivita kraje, malý počet i rozsah brownfieldů v území, větší
využívání vodních ploch k rekreaci, minimalizované povodňové škody, minimalizace rizikovosti starých ekologických zátěží, minimální rizika průmyslových havárií
a připravenost na jejich řešení
• Lepší podmínky k rozvoji ekonomiky, nabídka rozvojových ploch/prostor k podnikání na revitalizovaných brownfieldech, vyšší stabilita vodních stavů vodních útvarů,
zachování potenciálu zemědělské výroby, nižší škody kalamit na lesních porostech
Dílčí cíle a výstupy
• ÚK.4.1: Zlepšení kvality ovzduší
• ÚK.4.2: Zvýšení jakosti povrchových a podpovrchových vod, zlepšení hospodaření
s vodou v krajině a minimalizace ohrožení sídel záplavami
• ÚK.4.3: Ochrana půd, zvyšování ekologické stability krajiny a zlepšení stavu lesních porostů
• ÚK.4.4: Revitalizace brownfields, sanace starých ekologických zátěží a minimalizace rizik průmyslových havárií
• ÚK.4.5: Revitalizace zanedbaných částí měst
• ÚK.4.5: Zefektivnění odpadového hospodářství
Zapojené subjekty
• Ústecký kraj
• Podnikatelské subjekty
• AOPK ČR
• Majitelé brownfields
• Města a obce a jejich příspěvkové organizace
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• Povodí Ohře
• Majitelé zemědělské půdy
• Příslušné orgány státní správy

Cíl ÚK 5:

ZLEPŠIT A MODERNIZOVAT INFRASTRUKTURU,
ZVLÁŠTĚ PAK DOPRAVNÍ NAPOJENÍ
Pro celý Ústecký kraj je zásadní zlepšení dopravního napojení a zkvalitnění vnitřní dopravní konektivity. Pro Poohří, Jádrovou oblast a Pánevní oblast je o poněkud důležitější
vnější dopravní napojení (páteřní železnice, dálnice), pro Šluknovsko a Rekreační oblast
zlepšení dostupnosti regionálních center a zlepšení stavu silnic 2. a 3 .třídy. Ve všech
regionech je rozvoj dopravní infrastruktury pojímán jako příležitost hospodářského rozvoje, případně eliminace jejich perifernosti. Pro všechny regiony bez výjimky je dále aktuální téma modernizace vybavenosti území technickou infrastrukturou. V případě Jádrové
oblasti, Pánevní oblasti a částečně Poohří se jedná spíše o modernizaci stávající, postupně zastarávající infrastruktury, na Šluknovsku, v Rekreačních oblastech a v odlehlejších
částech Poohří jde primárně o dovybavení sídel a vyřešení infrastrukturních deficitů.
Ve venkovských obcích všech regionů je důležité udržení (a zvyšování) kvality a dostupnosti veřejných služeb (školství, pošta, sociální a zdravotní péče)
Dopady
• Ekonomický rozvoj regionu (zlepšené podmínky pro podnikání, demografická stabilizace kraje vč. periferních částí území, optimální dopravní dostupnost, lepší provozní
parametry domácností i firem díky zlepšené vybavenosti technickou infrastrukturou)
• Demografická stabilizace kraje vč. periferních částí území (lepší dopravní dostupnost
pracovních center z většiny území ÚK, zvýšený rozvojový potenciál území kraje vč.
jeho periferních částí)
• Minimalizace negativních důsledků dopravy a provozu domácností i firem na životní prostředí (optimální dopravní dostupnost, vyvedení tranzitní silniční dopravy
z intravilánů sídel, zvýšení plynulosti dopravy, zvýšená atraktivita veřejné dopravy
a cyklodopravy vůči IAD, lepší provozní parametry domácností i firem díky zlepšené
vybavenosti technickou infrastrukturou)
Dílčí cíle a výstupy
• ÚK.5.1: Zlepšení dopravního napojení a zkvalitnění vnitřní dopravní konektivity
• ÚK.5.2: Zlepšená vybavenost území technickou infrastrukturou
Zapojené subjekty
• Ústecký kraj
• ŘSD
• SČVK

• Města a obce a jejich příspěvkové organizace
• SŽDC
• místní akční skupiny
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Cíl ÚK 6:

ZVÝŠIT ŽIVOTASCHOPNOST VENKOVA
Dopady
• Stabilizace počtu obyvatel (vyšší rezidenční atraktivita území, vyšší zastoupení
mladší složky populace v území, vyšší podíl obyvatel s vyšším sociálním statusem)
• Lepší sociálně-ekonomická situace území (dlouhodobě nízká nezaměstnanost,
vyšší nabídka pracovních míst, vyšší podnikatelská atraktivita v území, optimální dopravní dostupnost, optimální nabídka a dostupnost infrastruktury a služeb
v území, rozvinutý, dlouhodobě udržitelný cestovní ruch, rostoucí/vyšší návštěvnost s delší dobou pobytu, vyšší příjmy z cestovního ruchu)
Dílčí cíle a výstupy
• ÚK.6.1: Zlepšená dopravní dostupnost venkovských a periferních území
• ÚK.6.2: Stabilizovaná vybavenost venkovských a periferních území
• ÚK.6.3: Zlepšené předpoklady pro ekonomický a společenský rozvoj venkovských
a periferních území
Zapojené subjekty
• Ústecký kraj 		
• Města, obce a jejich příspěvkové organizace
• Dobrovolné svazky obcí
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• Hospodářské komory
• Destinační agentury
• Místní akční skupiny

SRÚK
		

ORGANIZAČNÍ ZAJIŠTĚNÍ IMPLEMENTACE:

Zastupitelstvo a Rada Ústeckého kraje
• schválení SRÚK;
• projednání výroční monitorovací zprávy o realizaci SRÚK za předchozí rok;
• rozhodování o případných změnách SRÚK;
• schválení projektů, které bude realizovat KÚ pro naplnění SRÚK.
Odbor regionálního rozvoje
• koordinace implementačních aktivit;
• zajištění vzájemné komunikace mezi všemi zapojenými subjekty;
• vyzvání garantů opatření k součinnosti ve vazbě na implementaci SRÚK;
• sestavení výroční monitorovací zprávy o realizaci SRÚK a jejích předložení orgánům
kraje;
• příprava evaluace SRÚK a jeho případných úprav.
Regionální stálá konference
• zajištění přehledu projektů dotovaných z Evropských strukturálních a investičních
fondů (v kompetenci sekretariátu RSK);
• projednání výročních monitorovacích zpráv;
• sdílení klíčových informací za účelem zefektivnění regionálního rozvoje.
Územní pracovní skupiny
• komunikace s realizátory konkrétních projektů tak, aby připravované a realizované
akce byly v souladu se strategií;
• vyhledávání příležitostí vhodných k realizaci v území v souladu se strategií;
• vzájemné sdílení informací v rámci manažerského týmu strategie.
Realizátoři – zapojené subjekty
• realizace projektů a akcí naplňujících cíle SRÚK
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POSTUP IMPLEMENTACE:

Hlavní nástroj implementace strategie SRÚK bude monitorovací
zpráva o realizaci SRÚK.
1. Získávání informací o významných aktivitách v kraji
• zdroje: ORP, Akční plán PRÚK, MAS, odbory KÚÚK, CzechInvest
a další významní aktéři.
duben – září
2. Projednání v pracovních skupinách
• připomínkování a doplnění získaných aktivit;
• projednání plnění SRÚK;
• návrh doporučení pro výroční monitorovací zprávu.
říjen - listopad
3. Projednání v RSK
• přehled plnění;
• návrh doporučení.
prosinec – leden
4. Předložení výroční monitorovací zprávy o realizaci SRÚK do Rady ÚK
a poté její medializace
únor - březen
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SRÚK
CLLD
CZT
ČOV
ČVÚT
ESIF
IAD
IT
ITI
MAS
SRN
ÚCHA
UJEP
ÚK
ÚP
VŠ
ZÚR

SEZNAM POUŽITÝCH ZKRATEK
komunitně vedený místní rozvoj
centrální zásobování teplem
čistírna odpadních vod
České vysoké učení technické
Evropské strukturální a investiční fondy
individuální automobilová doprava
informační technologie
integrovaná územní investice (z angl. integrated territorial investment)
místní akční skupina
Spolková republika Německo
ústecko-chomutovská aglomerace
Univerzita Jana Evangelisty Purkyně
Ústecký kraj
územní plán
vysoká škola
zásady územního rozvoje
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