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ÚVOD
Návrhová část vymezuje priority a směry rozvoje území obce Stráž na Ohří. Definuje rozvojovou vizi obce Stráž nad

•

Cíl 2: Lepší občanská vybavenost
Opatření:Vytvoření prvků občanské vybavenosti

Ohří, která je rozpracována do jednotlivých rozvojových oblastí. Tyto oblasti se posléze promítají do prioritních témat,
které mohou být naplněny pouze tehdy, budou-li splněny dílčí cíle, jenž souvisí s jednotlivými konkrétními opatření.

•

Všechny jednotlivé opatření jsou zpracovány v této koncepci tak, aby došlo k naplnění vize obce Stráž nad Ohří.

Opatření:Příprava koncepce turismu

Cíl 3: Vytvoření koncepce turismu

Opatření: Spolupráce obce, občanů a soukromého sektoru

Vize

Opatření: Marketingová prezentace území

Rozvojová vize je pozitivní formulací žádoucího stavu, kterého chce obec Stráž nad Ohří dosáhnout ve střednědobé
budoucnosti.

Prioritní téma: Podpora komunitního života

Je navržena na základě podrobného poznání současného stavu, zhodnocení podmínek pro budoucí rozvoj s respektem

•

ke zkoumanému území. Stanovuje žádoucí směr rozvoje, definuje hlavní současné problémy a rozvojové priority, na

Cíl: Podpora komunitního života

které se obec zaměří do roku 2052.

Opatření: Rozvoj komunitního života

Koncepce rozvoje území Stráž nad Ohří definuje tuto vizi do roku 2052.

Opatření: Rozvoj spolků

Oblast rozvoje: 2. Vzhled obce, veřejný prostor, příroda

“Obec Stráž na Ohří je v roce 2052 příjemným a zdravým místem k životu, kde se propojuje historie spolu s moderní

technologií, je působivou lokalitou s unikátními přírodními zdroji, přitažlivou pro své obyvatele i návštěvníky, s dobře

a zeleň a ekonomický a stavební rozvoj území

urbanisticky řešenou zástavbou respektující historické principy lokálních sídel, příjemným veřejným prostorem,
množstvím kvalitní zeleně, udržitelným turistickým ruchem a živou komunitou, které záleží na soUsedských vztazích,

Prioritní téma: Vzhled obce a veřejný prostor

přírodě a rozvoji obce.”

Vize je dále zpřesněna a charakterizována níže zmíněnými rozvojovými oblastmi:

Cíl: Revitalizace obcí a veřejného prostoru

1. Obyvatelé a komunitní život

Opatření: Úpravy jader obcí

2. Vzhled obce, veřejný prostor, příroda a zeleň a ekonomický a stavební rozvoj území

Opatření: Úpravy komunikací

3. Doprava, technická infrastruktura, životní prostředí

Opatření: Úpravy veřejného prostoru

4. Turistický rozvoj oblasti

Prioritní téma: Příroda a zeleň

Oblast rozvoje: 1. Obyvatelé a komunitní život

Prioritní téma: Zvýšení životního standardu obyvatel díky nárůstu turismu ve
sledované oblasti
•

Cíl 1: Zatraktivnění jednotlivých obcí a jejich center

Opatření: Revitalizace “zaniklých obcí”
Opatření: Vytvoření technické infrastruktury
Opatření: Vytvoření dopravní infrastruktury
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Opatření:Vytvoření kempu/tábořiště ve Stráži nad Ohří
Opatření: Přebudování místní školy na ubytovací kapacitu
Opatření: Vytvoření nových moderních ubytovacích kapacit - noclehárny v přírodě, houseboaty, přebudování kapličky

Opatření: Vybudování nové komunikace I/13 Osvinov-Smilov v její tunelové variantě
Opatření: Vybudování semaforů a přechodů pro chodce

Prioritní téma: Stanovení koncepce turismu

Opatření: Obnova povrchů vozovek

Opatření: Definování udržitelného turismu s prvky slow turismu

Opatření: Revitalizace komunikací

Opatření: Vytvoření koncepce slow turismu

Opatření: Tvorba nových místních komunikací

Prioritní téma: Marketingová strategie rozvoje turismu

Prioritní téma: Rozšíření technické infrastruktury

Opatření: Alokování zdrojů na vytvoření strategie

Opatření: Vybudování ČOV ve Stráži nad Ohří

Opatření: Zvolení dedigovaného pracovníka

Opatření: Zavedení elektrických rozvodů pod zem

Opatření: Tvorba strategie za pomoci externích dodavalů, občanů, podnikatelů a obce

Opatření: Vybudování nového veřejného osvětlení s prvky ochrany proti světelnému smogu
Opatření: Zavedení datových a komunikačních rozvodů pod zem
Opatření: Zavedení vodovodu a kanalizace

Prioritní téma: Uchování zdravého životního prostředí
Opatření: Třídění odpadů a cirkulární ekonomika
Opatření: Podpora elektromobility
Opatření: Podpora stávajících přírodních rezervací a chráněných přírodních prvků

Oblast rozvoje:4. Turistický rozvoj oblasti

Prioritní téma: Revitalizace “zaniklých obcí” a jejich propagace

Opatření: Ochrana živočišných a přírodních zdrojů

Opatření: Revitalizace zaniklých jader obcí Malý Hrzín a Srní

Opatření: Podpora elektromobility

Opatření: Prvky turistické vybavenosti - zřízení
Opatření: Propagace

Cíl: Rozvoj ekonomické situace území a výstavba nových budov

Prioritní téma: Vytvoření nových turistických tras

Opatření: Podpora soukromého podnikání a zapojení do projektů obce

Opatření: Vytvoření nových naučných stezek (geologických, přírodních, historických)

Opatření: Výstavba nových rodinných domů v rámci rozvojových ploch

Opatření: Vytvoření značení tras pomocí prvků turistické vybavenosti

Opatření: Výstavba ČOV

Opatření: Propojení stávajících tras s novými

Opatření: Výstavba nových lávek přes řeku Ohři

Prioritní téma: Ubytovací kapacity

Prioritní téma: Zlepšení dopravní situace

Cíl: Uchování a ochrana stávajících přírodních prvků

Prioritní téma: Ekonomický a stavební rozvoj v území

Opatření: Revitalizace jáder obcí

Oblast rozvoje: 3. Doprava, technická infrastruktura,
životní prostředí
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MAPA TECHNICKÉ INFRASTRUKTURY

TECHNICKÁ
INFRASTRUKTURA
Vodovody a kanalizace

Plyn

V řešeném území je absence kvalitního zdroje pitné vody. Stávající vodovod nabízí pouze užitkovou vodu. Pro rozvoj

V řešeném území vede VVP - velmi vysokotlaký plynovod. Je možné připojit některé obce k plynofikaci, což může

tohoto území je tedy klíčové protáhnout plánovaný vodovod dle ZUR. Při vytvoření dostatečné kapacity pitné vody

zlepšit kvalitu bydlení v obcích.

bude mít za následek zahuštění obcí a osídlení.

IT 4

IT 3

Malý
Hrzín

Srní

IT 4

Na tento krok navazuje vybudování čističky odpadních vod, která zamezí znečišťování podzemních vod. Technické

IT 3

U dešťové kanalizace budou automaticky stanoveny a zřízeny akumulační nádoby na dešťovou vodu.

Na křižovatce

IT 1
Pastviny u Srní

Datové a telekomunikační služby

řešení musí podléhat faktu, že je v blízkosti rekreační oblasti.

IT 3

Při budování a opravách komunikací se automaticky plánují zabudovat do země komunikační optické kabely, které
budou sloužit pro rychlý přenos internetových dat.

IT 4

Telekomunikační služby jsou zajištěny pomocí datových kabelů jejich pokládka se vyznačuje stejným principem, jako

Elektro

Smilov

u optických kabelů.

Velké množství nadzemního elektrického vedení se plánuje v budoucnosti přemisťovat do podzemí. Tato činnost
bude probíhat po etapách, které budou naplánované např. při opravách nebo budování nových komunikací.

Pekelská
skála

Nad
Osvinovem

Osvinov

Boč

IT 3

Veřejné osvětlení

IT 3

V rámci technické infrastruktury bude upraveno, změněno nebo navrženo veřejné osvětlení, které bude vždy

Peklo

IT 4

IT 4

provedeno v LED standardu. Pro veřejné osvětlení je charakteristické smart řešení, jenž bude navrženo s ohledem na

Kamec

IT 1

potlačení světelného smogu dle příslušných variant:
Varianta: využití speciálního stínění

IT 1
Dubový
Vrch

LEGENDA

Nebesa

Hrachová

Ráj

Korunní

Stávající vedeni velmi vysokotlakého plynovodu

IT 4

Stávající vedení velmi vysokého napětí

Stráž nad Ohří
IT 1

IT 3

IT 2
IT 3

Rafanda

Pohřební kaple
Karla Golsdorfa

Korunní
Kyselka

IT 4
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S

IT 1

Nová trasa optického kabeltu

IT 2

Městská čistírna odpadních vod

IT 3

Elektronabíječka

IT 4

Nové veřejné osvětlení

Trasy internetu - optického kabelu, jsou navrženy v příkopech podél stávajících
silničních komunikací

Varianta: úprava orientace hlavního zdroje světla
Varianta: tzv. chromatičnost, neboli teplota světla (z důvodu přítomnosti ptačí lokality)
Varianta: automatické snižování intenzity v průběhu noci
Některé lampy veřejného osvětlení v centrech obcí, na křížení turistických tras a ostatních frekventovaných bodech
budou vybaveny nabíjecími stanicemi pro mobil a jinou elektroniku. Viz. METODIKA
Významné objekty budou nasvíceny úspornými LED reflektory.
Některé obce budou vybavene jednou elektronabíjecí stanicí pro elektromobil.

Vybudování nové ČOV pro obec Stráž nad Ohří

Nově navržené elektronabíječky budou umístěny na strategické místa,
viz. Jádra jednotlivých obcí

Stávající pouliční osvětlení bude vyměněno za nové, inteligentní, které bude
respektovat důležitost eliminace světelného smogu, např. změnou intenzity
osvěltení v závislosti na čase, viz. metodiky
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MAPA DOPRAVY
LEGENDA
Stávající železniční koridor a
Stávající autobusové zastávky BUS

D O P R AV N Í
INFRASTRUKTURA

Silniční doprava
Hlavní tepnou zkoumaného území je silnice I. třídy I-13, která je propojkou Karlových Varů a Chebu. Jak bylo zmíněno

v analytické části, jedná se o velmi intenzivně vytíženou dopravní komunikaci. Na této komunikaci dochází ke zvýšené

nehodovosti. V tuto chvíli je situace řešena radary a policejními hlídkami. V naší studii nejsme schopni podpořit

bezpečnost kvůli absenci hlavního obchvatu a snížení celkového dopravního ruchu. Jediným řešením je vybudování
nového dálničního koridoru plánovaného ŘSD, konkrétně liniové komunikace Ostrov - Smilov. Přikláníme se k

tunelové variantě řešení této komunikace, vzhledem k zachování krajinného rázu, ochranu krajiny a živočišných druhů

žijících v okolí. Je nutné brát v potaz narušení krajinného rázu, ke kterému může dojít vytvořením případných nájezdů,

Stávající silniční komunikace

podjezdů, mostů a hlukových stěn. Je nutné, aby vedení trasy nebylo exponované v dálkových pohledech do krajiny.

Navržený obchvat obcí varianta 1
Navržený obchvat obcí varianta 2
vedeno tunelem u obce Sráž nad Ohří

Srní
ID 1

Malý
Hrzín

ID 8

Na křižovatce

ID 2

Pastviny u Srní

Smilov
Nad
Osvinovem

Osvinov

Pekelská
skála

ID 12

Kamec

ID 2

Dubový
Vrch

Nebesa

ID 1

Korunní

Hrachová ID 5

Stráž nad Ohří
ID 4

ID 3
ID 13

ID 11

Rafanda

Pohřební kaple
Karla Golsdorfa

ID 10

Korunní
Kyselka

Dopravní propojení - hřbitov

Vybudovánílávky pro pěší ve Stráži nad Ohří (viz.JÁDRA OBCÍ_STRÁŽ NAD OHŘÍ)

Stráž nad Ohří - nové propojení dopravních komunikací od hřbitova ke komunikaci
I-13, viz. JADRA OBCI_STRAZ NAD OHŘÍ

Rozpis hlavních změn, týkajících se infrastruktury

financemi spojenými s případnou změnu terénu je tato propojení nerealistické.

ID 1: Obchvat obce (tunelová varianta), v současné době na řešení ŘSD - některé námi navržené úpravy v rámci jader

obec Boč a Stráž nad Ohří. Konkrétní místa jsou řešeny v oddílu C tohoto dokumentu. Obecné řešení této problematiky

zádržných prvků v komunikaci ze Stráže nad Ohří do Osvinova - (cyklostezka 3002)

•

Varianta: Lokální tvorba chodníků na úkor soukromého majetku, tak, aby chodník splňoval normové hodnoty/

•

Varianta: Docílit zpomalení dopravy v inkriminovaných úsecích na např. na 30 km/h, či instalace radarových

ID 3: Vybudování - Lávka pro pěší ve Stráži nad Ohří (viz.JÁDRA OBCÍ_STRÁŽ NAD OHŘÍ)

Oprava lávky

ID 6: Oprava lávky v Boči - viz. JÁDRA OBCÍ_BOČ

ID 7

Nová komunikace a parkoviště

ID 7: Zřízení nové komunikace a parkoviště v obci Boč. Podmínka výstavby bude pravděpodobně rozšíření stávajícího

semaforů. Silnice by měly být doplněné o přechod, případně dojde k rozšíření chodníků do silnice (na základě
nového přechodu viz. JÁDRA OBCÍ_Boč, oddíl C

•

STRÁŽ NAD OHŘÍ

ID 6

dimenze

výjimky, či za podmínky vybudování obchvatové komunikace I/13). Konkrétně v obci Boč navrhujeme vybudování

ID 4: Stráž nad Ohří - nové propojení dopravních komunikací od hřbitova ke komunikaci I-13 - viz. JÁDRA OBCí_

ID 5: Oprava komunikace v místech Hrachová a Ráj plus oprava jejich nájezdů ze silnice I-13

Zřízení nové komunikace a parkoviště v obci Boč. Podmínka výstavby bude
pravděpodobně rozšíření stávajícího tělesa komunikace o části soukromých
pozemků, se kterými komunikace sousedí viz. JÁDRA OBCÍ_BOČ

může být dvojí:

ID 2: Rozšíření tělesa komunikace a zabezpečení přilehlého svahu nad silnicí, plus zabezpečení ve formě vytvoření

V místech Hrachová a Ráj dojde k opravě komunikace a opravě jejich nájezdů ze
silnice I-13

Oprava lstávající ávky v Boči - viz. JÁDRA OBCÍ_BOČ

U obcí přiléhajících na hlavní komunikaci I13 je problém bezpečného průchodu pro pěší. Jedná se hlavně o

obcí jsou podmíněny vybudováním tohoto obchvatu

Oprava komunikace

Varianta: Získání výjimky u policejního orgánu DOOS, tj. vybudování užšího chodníku

V katastrálním území Stráž nad Ohří je nutné dojít k úpravám stávajících komunikací, úpravy se dají rozdělit do
několika skupin:

tělesa komunikace o části soukromých pozemků, se kterými komunikace sousedí viz. JÁDRA OBCÍ_BOČ

•

1.Povrchové úpravy komunikací - viz. METODIKY_Povrchy komunikací

•

2. Vybudování nové komunikace - viz. OBRAZEK - např. Vybudování lávky pro pěší ve Stráži nad Ohří

•

3. Generální úprava a rozšíření komunikace, konkrétně ze Stráže nad Ohří do Osvinova . Jedná se o velmi

nebezpečnou komunikaci v havarijním stavu, která je hlavní spojnicí těchto dvou obcí. Dále se jedná např. o lávku
pro pěší v Boči, která bude navazovat na nově vybudované pěší cesty, viz. kapitola_ JÁDRA OBCÍ_Boč.

ID 8

Nový přechod pro chodce

ID 8: Zřízení nového přechodu pro chodce a úprava zastávek autobusů v obci Smilov

ID 9

Úprava koryta Pekelského pokota

ID 9: Stavební úprava koryta pekelského potoka - tato plocha má v budoucnu nahradit chodník pro pěší. Viz. JÁDRA

samostatné kapitole TURISMUS.

OBCÍ_ STRÁŽ NAD OHŘÍ

Průběžně budou opravovány poruchy komunikací dle standardů a ČSN.

ID 10 Průchod pod železnicí

ID10: Vytvoření průchodu pod železniční tratí viz. JÁDRA OBCÍ_ STRÁŽ NAD OHŘÍ

Železniční doprava

ID 11 Zatrubnění potoka

ID11: Zaklopení/zatrubnění stávajícího potoka sloužící pro vnitřní zkratku pro pěší_viz. JÁDRA OBCÍ_STRÁŽ NAD

Zřízení nového přechodu pro chodce a úprava zastávek autobusů v obci Smilov

Stavební úprava koryta pekelského potoka - tato plocha má v budoucnu nahradit
chodník pro pěší. Viz. JÁDRA OBCÍ_ STRÁŽ NAD OHŘÍ

Vytvoření průchodu pod železniční tratí viz. JÁDRA OBCÍ_ STRÁŽ NAD OHŘÍ

S

obcemi Osvinov a Srní se po analýze problému ukázala jako neřešitelná. Z důvodu náročnosti na charakter terénu a

ID 5

Zaklopení/zatrubnění stávajícího potoka sloužící pro vnitřní zkratku pro pěší,
viz. JÁDRA OBCÍ STRÁŽ NAD OHŘÍ

ID 12
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IRozšíření tělesa komunikace a zabezpečení přilehlého svahu nad silnicí,
plus zabezpečení ve formě vytvoření zádržných prvků v komunikaci ze
Stráže nad Ohří do Osvinova - (cyklostezka 3002)

ID 4

ID 9

Ráj

Rozšíření tělesa komunikace a zajištění svahu

Lávka pro pěší

ID 6

Peklo

tunelová varianta), v současné době na řešení ŘSD . Některé námi navržené úpravy
v rámci jader obcí jsou podmíněny vybudováním tohoto obchvatu

ID 3

ID 7

Boč

Obchvat obce

Z analytické části taktéž vyplývá problematické propojení dvou obcí Osvinov a Srní. Chybějící vazba mezi

ID 13

V rámci dopravní infrastruktury se plánuje vybudování nových pěších a cyklistických tras, které jsou řešeny v

Ve zkoumaném území zůstává stávající stav.

OHŘÍ

Autobusová doprava

Realizace nového obratiště na konci slepé komunikace na konci obce Peklo,
viz. JÁDRA OBCÍ_PEKLO

ID12: Zřízení obratiště na konci slepé komunikace na konci obce Peklo -viz. JÁDRA OBCÍ_PEKLO

U autobusové dopravy ve zkoumaném území dochází ke změnám na úrovni obcí. Při nárůstu turistických cílů se dá v

Zřízení parkoviště

ID13: Zřízení parkoviště u nádraží ve Stráži nad Ohří_viz. JÁDRA OBCÍ_STRÁŽ NAD OHŘÍ

Zřízení obratiště

Realizace nového parkoviště u nádraží ve Stráži nad Ohří,
viz. JÁDRA OBCÍ_STRÁŽ NAD OHŘÍ

budoucnosti očekávat nutnost navýšení dopravní obslužnosti, kdy bude třeba vybudovat nové autobusové linky
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(turistický bus, cyklobus) a vytvořit nové autobusové zastávky.

ÚZEMNÍ SYSTÉM EKOLOGICKÉ
STABILITY

KRA JINA A OCHRANA
PŘÍRODY
NADREGIONÁLNÍ
BIOKORIDOR K3

KRAJINA

Lesohospodárská krajina

Nacházíme se mezi evropsky významnými lokalitami Přírodní park Stráž nad Ohří, Hradiště, Doupovskými horami a

Lesní porosty okolo sídel jsou převážně listnaté lesy, ve vyšších polohách potom lesy jehličnaté. Případné úpravy

horách a Novodomské rašeliniště Kovářská. Z tohoto důvodu je nutné krajinu v okolí jednotlivých obcí chránit a

Nevyužívané lesní a polní cesty, např. ty, které vznikly po těžbě dřeva či zemědělství, doporučujeme upravit a rozorat,

porostů je třeba komunikovat s AOPK a vlastníky lesů.

Klínoveckým Krušnohořím. V lokalitě se nachází národní přírodní rezervace Nebesa a ptačí oblasti v Doupovských

udržovat tak, aby nebyla ohrožena její ekologická stabilita a celkový krajinný ráz. Výrazně doporučujeme lobovat za

aby docházelo ke vsakování většího množství vody dle principu Štefana Vala viz. METODIKY_Úprava lesních cest.

variantu nové dálnice v její tunelové variantě, abychom tyto hodnoty nezničili. Díky zachovalé přírodě a četným

V místech, kde neliniová zeleň zasahuje mimo hranici lesa (sukcese) a netvoří významné interakční prvky (remízky), je

přírodním památkám má totiž lokalita velký význam jak pro turistický ruch tak pro spokojený život obyvatel ve

navrhnuto postupovat dle METODIKY_Sukcese. Cílem je zvýšení biodiverzity, která je nejvyšší na rozhraní dvou

zdravém prostředí.

Cílem by mělo být vrátit krajinu do podoby 20-30 let minulého století. Z tohoto důvodu je nutné kácení a pročištění

může být např. systematická údržba či vypásáním ovcemi a kozami, jenž je nenahraditelnou formou péče a údržby

zeleně. V nižších a středních polohách se doporučujeme aktivně vymezovat proti sukcesi krajiny, která snižuje

krajiny. Ovce a kozy svými kopýtky rozrušují drn, čímž vzniká prostor pro klíčení a růst vzácných rostlin. Kozy navíc

biodiverzitu oblasti. Ve vyšších polohách území, směrem na Klínovec, není nutno žádnou aktivitu vyvíjet. Doporučujeme

velmi intenzivně spásají i listy náletových dřevin a brání tak zarůstání pastvin a jejich proměně v les. V místě ochranného

spolupráci se správci lesů (Lesy ČR a Vojenské lesy ČR) a soukromými subjekty.

pásma zdrojů pitné vody nelze nicméně toto řešení uplatnit.

V krajině je patrný významný krajinný ráz, tj. zejména přírodní, kulturní a historická charakteristika místa, jenž musíme
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rozdílných kultur. Doporučujeme k úpravám přizvání dendrologa, který provede přebírku. Údržba hranice lokalit

chránit před činností snižující jeho estetickou a přírodní hodnotu.

Zemědělství a orná půda
Koncepce nenavrhuje rozšiřování stávající zemědělské půdy. Je doporučeno vyhodnotit úrodnost půdy a případně se

Přírodní krajina

snažit o zvyšování úrodnosti půdy - orání, zavodňování, odvodňování, působení srážkové vody či větru, nadměrného

Do reliéfu přírodní krajiny nezasahujeme. V nejvíce chráněných oblastech k zásahům do krajiny přistupujeme velmi

používání průmyslových hnojiv a dalších ochranných prostředků. Stávající zemědělské plochy by se měly řídit normou

METODIKY_Městský mobiliář či METODIKY_Prvky turistické vybavenost apod. Snažíme se o co nejméně základových

vodní a větrné eroze.

ČSN 75 4500 pro posuzování, navrhování a provádění opatření k ochraně zemědělské půdy před negativními důsledky

citlivě a neinvazivně, používáme dřevěné, přírodní, místní materiály, např. pro vytvoření zábradlí, či mobiliáře, viz.
konstrukcí a kontaktů se zeminou. Nově vytvořené stezky, viz. kapitola Turismus, respektují okolní krajinu a jsou
opatřeny odvodňovacími prvky (šikmo do krajiny) viz. METODIKY_Odvodňovací prvky.

Zeleň
V sídlech obcí doporučujeme místo vysazovní nových stromů spíše stávající porost redukovat, tak, aby se sídla

Při možnosti znehodnocení reliéfu krajiny liniovými stavbami se jasně stavíme pro tunelovou variantu nově plánované

pročistila (redukce křovin) a došlo k lepším výhledům do krajiny. Snahou je podporovat budování nových stromořadí

komunikace I/13 Ostrov-Smilov.

S
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LEGENDA
Trasa nadregionálních biokoridorů
Trasa plánovaného obchvatu

kolem cest s přihlédnutím k historickým zvyklostem. Ve vyšších polohách je díky stromořadí podél cest možné zamezit
větrné erozi.

V krajině respektujeme krajinné prvky a navrhujeme jejich obnovu, tam, kde je to potřeba. Např. studánky - viz.

Luční plochy by měly být podporovány tzv. mozaikovitou sečí, nebo také postupným kosením. V praxi to znamená,

METODIKA_Studánky. Do mokřadů a rašelinišť nezasahujeme pro jejich vysokou biodiverzitu.Významné přírodní

že louky nejsou sekány v celé ploše, ale na některých plochách je záměrně ponechán vyšší porost travin a bylin. Díky

krajinné prvky je nutné udržovat dle zákona č. 114/1992 Sb. o ochraně přírody a krajiny.

tomu nedochází k posečení celé plochy v jednom krátkém období, ale jsou zde ponechány ostrůvky vegetace. Tyto
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Ochrana životního prostředí

ostrůvky vegetace tvoří životní prostor pro živočichy, zejména různé skupiny bezobratlých, či skupiny hmyzu.

Ponechané rostliny slouží těmto živočichům jako zdroj potravy. Díky delšímu období bez sečení mohou i traviny na
ostrůvcích vegetace dokončit vývoj, vykvést a vysemenit se.

Ve zkoumaném území se nacházejí biokoridory nadregionálního významu. Cílem je koridory podpořit tak, aby byla

Doporučujeme zvážit vysazování včelstev.

zajištěna maximální efektivita a bezpečnost zvěře. Migrace zvěře probíhá primárně biokoridorem K3 z pohraniční

části Krkonošských hor přes řešené území, biocentrem 1143 dále na východ Krkonoš. Jediný nadregionální biokoridor

Vodní toky a retence vody v krajině:

vodního typu je biokoridor K41, Úhošť-Doupovský hřbet. Je třeba zhodnotit stav koryta a břehů řeky Ohře, případně
zajistit jejich vyčištění, doplnění zeleně pro poskytnutí úkrytu migrujících živočichů.

V případě potřeby doporučujeme vytvoření suchých poldrů vždy v komunikaci s AOPK, vodohospodářským
inženýringem a vlastníky pozemku.

Největší regionální biocentrum tvoří Pekelská skála s pořadovým číslem 1143.

Navrhujeme využití břehů řeky v místech, kde se řeka stýká s obcemi nebo dalšími zajímavými lokalitami. Této

Biocentrum se nachází v katastrálním území Osvinov. V tomto území se doporočuje provádět pouze probírkovou

problematice se věnuje v kapitolách _ JÁDRA OBCÍ. Jedná se převážně o vyčištění koryta, vysekání břehů, instalování

obnovu lesního porostu odstraňovat smrk a introdukované dřeviny, převaha přirozené obnovy, nezasahovat do

mol pro vodáky apod.

vodního režimu. Vymezit plochy pro spontánní vývoj. Zachovat využívání trvalých travních porostů bez jakékoliv

Potoky v přírodě, tj. v tzv. extraveláru, se nezabýváme. S potoky a dalšími toky pracujeme v tzv. intraveláru, detaily

intenzifikace

zatrubnění a překrytí viz. kapitola _ JÁDRA OBCÍ.

Retenci vody v krajině řeší METODIKY_Retence vody v krajině.

Ochrana ohrožených druhů je z hlediska ekologické stability pro dané území důležitým tématem. Na území obce se

Těžební krajina

nachází druh plaza, užovka stromová. V rámci České republiky jde o jedno z posledních míst jejího výskytu. Místa

výskytu její populace jsou zde od sebe izolovaná. Tento druh je synantropní, takže vyhledává skalky, zídky a hnojiště

Ve zkoumaném území se nachází jediný aktivní lom. Po dovršení kapacit lomu je nutné dbát na revitalizaci a úpravy

v blízkosti člověka. V rámci podpory tohoto živočicha je nutné snažit se o spojení oddělených populací do větších

stávajícím majitelem lomu. Doporučujeme sjednat předkupní právo vytěženého lomu pro obec.

celků. Nebezpečím pro něj znamená liniová doprava, zejména tah hlavní silnice. Při výsečích talut okolo silnic se už v

současnosti dbá na preventivní sběr a plašení jedinců. Dalším řešením jsou průchodky pod silnicemi. Monitoringem

a ochranou užovky se zabývá místní spolek Zamenis sídlící v Osvinově. Doporučujeme, aby byli zástupci tohoto

Ochrana krajiny a přírody

spolku zvaní k jednání o obecních záměrech.

V lokalitě se nachází také velké množství chráněných prvků dle AOPK.

Krajinný ráz je upravena zákonem o ochraně přírody a krajiny č. 114/1992 Sb.(§ 12), určité průniky obsahují i jiné
právní formy zejména zákon o státní památkové péči či stavební zákon.

Odpadové hospodářství řešíme v jednotlivých obcích umístěním kontejnerů na tříděný odpad, které budou upraveny
dle METODIKY_Kontejnerové stanoviště.

V řešené oblasti je celkem 9 obcí, z toho 4 (Stráž nad Ohří, Boč, Kamenec, Smilov) jsou připraveny na masivnější
rozvoj, u ostatních obcí není rozvoj plánován, nebo je jen malého charakteru.

Opatření proti hluku může být v budoucnosti řešeno v METODICE_Protihlukové stěny.

Nové stavby v krajině
Nově plánované stavby musí splňovat charakteristiku stávajících obytných domů - viz. METODIKA_Regulační plán.
V koncepci se výrazně vymezujeme proti výstavbě nových logistických center či hotelových komplexů, které by mohly

vznikat poblíž ski areálu. Ubytovací kapacity pro turismus budou zabezpečeny v rámci rodinných domů (ubytování v

soukromí) či penzionů. Podporujeme místní a lokální ubytovací kapacity, vymezujeme se proti budování hotelových
komplexů, jenž by způsobily mj. vznik vysokých nákladů na straně obce (nutnost vytvořit nové kanalizace, cesty, v
masivním měřítku). Navíc díky tomuto opatření chráníme krajinu a průhledy do krajiny.

Z důvodu ochrany krajinného rázu vylučujeme stavbu větrných či fotovoltaických elektráren ve zkoumaném území,

které by narušilo ptačí oblast Doupovské hory. Důvodem je nebezpečí pro ptactvo a hlukových zásah do údolí a
celkové krajiny.
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Sídla a “zaniklé obce”
Obce určené pro rozvoj
V Katastrálním území Stráž nad Ohří se nachází celkově 9 obcí:

Stráž na Ohří

•

Stráž nad Ohří

•

Korunní

•

Kamenec

•

Boč

•

Malý Hrzín

•

Srní

se turisté mohou ubytovat, občerstvit a dozvědět se za jakými zajímavými cíli se vydat do okolí.

•

Peklo

•

Osvinov

Stráž má přímý přístup k řece. Břehy budou upraveny tak, aby se staly promenádou obce, spojnicí mezi místy a lákaly

•

Smilov

Stráž nad Ohří je největší obec v řešeném území, nachází se tu obecní úřad, pošta, vlakové nádraží, bývalá škola a další

strategické objekty, které dříve fungovaly jako občanská vybavenost (obchod, hospoda). Obcí vede hlavní rušná
komunikace, která s sebou přináší negativní následky, jako je ruch z dopravy, špatná pěší prostupnost apod.

Cílem je vytvořit z této obce centrální obec, která bude centrem pro pěší, cyklo a vodní turistiku. Nástupní místo, kde

k zastavení vodáky.

Navrhujeme způsoby jak zlepšit propustnost obce, vylepšení veřejného prostoru, využití řeky, podpoření turismu

apod. Navrhujeme kemp, ale také např. nový rozvod pitné vody, kanalizace a s tím spojená stavba čističky odpadních
vod.

Podrobný popis jednotlivých obcí, jejich slabé stránky a silné stránky jsou popsány v analytické části dokumentu.

Využíváme část budovy bývalé školy na ubytování, toto opatření by mělo přinést do obecního rozpočtu prostředky

U jednotlivých obcí navrhujeme menší či větší zásahy, které povedou k zatraktivnění, rozvoji, nebo ochraně dané

na postupnou realizaci navrhovaných změn.

obce. Detailní návrhy úprav v jednotlivých obcích jsou uvedeny v kapitolách_JÁDRA OBCÍ.

Obec patří mezi ty, která má možnost většího rozvoje. Mimo velké rozvojové plochy nad hřbitovem, vznikne díky

přeorganizování, jako je přesun dětského hřiště a přesunutí autobusové zastávky, nová plocha v centru u řeky pro cca

Rozdělení obcí bychom mohli definovat různými způsoby, např.:

5 stavebních parcel. Viz. kapitola_JÁDRA OBCÍ_STRÁŽ NAD OHŘÍ či výkles_JÁDRA OBCÍ_STRÁŽ NAD OHŘÍ

•

Obce s přímou vazbou na řeku (Stráž nad Ohří, Boč)

•

Obce pravobřežní/ levobřežní (pravo - Stráž nad Ohří, Koruní, Kamenec)

Kamenec

•

Obce horské (Malý Hrzín, Srní)

Obec Kamenec sousedí se Stráží na Ohří, jedná se obec ležící z pravé strany nad řekou Ohře. Východní část obce

sousedí s vojenským prostorem, což ovlivnilo vývoj a tvar sídla. Centrum je velmi klidné. Koncepce počítá s úpravou

vytvořením nových obchodů, restaurací a ostatních služeb, které podpoří zvyšující se turistický ruch.

Smilov
Smilov je malá obec, ale patří mezi obce, které se mohou dobře rozvíjet. Vyznačuje se dobrým dopravním napojením

Na druhé straně jsou obce, kterým by masivní rozvoj uškodil, nebo kvůli okolním vlivům je masivní rozvoj nemožný

V návrhu počítáme s úpravami, které původní centra obcí podtrhnou a vyzdvihnou.
Jedná se například o nové povrchy, které obnoví plochu návsí, nový mobiliář, vykácení náletové a vzrostlé zeleně,

Obec Boč je po Stráži nad Ohří druhá největší obec v katastru, jíž prochází hlavní rušná silnice I-13. Obec se rozkládá

osvětlení nově revitalizované návsi, apod.

na obou stranách této silnice. Úpravy mají za cíl zlepšit průchodnost obce a upravit náves, která bude propojena s

V těchto dvou obcích se nachází další zajímavý faktor, který umocňuje genia loci. A to je místní komunita a její vztah

řekou a revitalizovanou lávkou směr Kamenec, aby byl více využit potenciál místa.

k přírodě, mezi sebou ale i k obci. Tento faktor se pozitivně podepisuje na některých rekonstrukcích stávajících

Náves bude protažena směrem k řece, kde dojde ke zpřístupnění břehů a vytvoření mola pro vodáky. Dojde k

historických objektů.

vykácení náletové zeleně, aby se místo u řeky zefektivnilo a mohlo se využívat pro vodácké aktivity a rekreaci. Dojde

Na základě výše uvedených faktů navrhujeme jednu rozvojovou plochu v obci Malý Hrzín a několik málo v Srní. Zde

k napojení na rekonstruovanouo lávku sloužící pro pěší a cyklisty, díky které se propojí trasa pro pěší a pro cyklisty ze

mohou vzniknou 2-3 parcely, které respektují původní systém obce (v ose obce). Navrhujeme kácení stromů u

Stráže nad Ohří přes Korunní a Kamenec do Boče.

původních návsí. Tímto zásahem dojde k vizuálnímu obnovení návse a objekty budou mít výhled do krajiny -viz.

Komunikace dostanou nové povrchy, dojde k lepšímu uspořádání dopravy v klidu a parkovacích zálivů. V centru a

výkres_JÁDRA OBCÍ_SRNÍ a výkres_JÁDRA OBCÍ MALÝ HRZÍN.

kolem řeky navrhujeme umístit nový mobiliář_viz. METODIKY_Městský mobiliář a nové umělé osvětlení.

Zaniklé návsi a přilehlé lány jsou velmi hodnotným prvkem v řešeném území. Navrhujeme tuto hodnotu zviditelnit a

Navrhujeme vybudovat nový přístup ke kostelu spolu s parkovacími místy a novou alejí, viz. výkres_JÁDRA OBCÍ_BOČ

nabídnout jako turistický cíl_viz.TURISMUS.

Konkrétní úpravy: výkres_ JÁDRA OBCÍ_ BOČ

“Zaniklé obce”
Sídla, která nazýváme v této koncepci označením “zaniklé obce” značí obce, u kterých postupnými změnami došlo k
zániku původního jádra obce. Jedná se o obce Malý Hrzín a Srní, lánové vsi se zaniklou liniovou návsí.

zde kvůli neúrodnosti půdy dosahuje značných délek.

rozvojem těchto obcí dojde k nárůstu lidské populace v obci, zvýší se kupní síla a trh bude reagovat na tento fakt

Navrhujeme, aby nadále toto rozprodávání veřejných obcích nepokračovalo.

Boč

obce. Dalším důvodem zvolení této lokality pro rozvoj jsou obecní pozemky, které se s touto plochou prolínají. Jejich
by mohly vzniknout pro výstavbu nových rodinných domů. Výstavba by měla být rozdělena do 2 etap.

technickou a dopravní infrastrukturu, nebo je zlepšení dopravní a technické infrastruktury možné. Masivnějším

samotné návsi a její průchodnost.

OBCÍ_SMILOV.

Malý Hrzín a Srní

prodejem je tak možné navýšit příjmy do obecního rozpočtu. V konceptu rozvoje se plánuje až s 10 parcelami, které

Obce jsou položeny v nižších nadmořských výškách, okolní terén je příznivý pro rozvoj, jsou dobře napojeny na

způsobem rozprodalo kusy veřejných návsí do soukromého vlastnictví. To má za následek špatnou identifikaci

Plocha je větších rozměrů (6-7 parcel), počítá se z více etapami výstavby. Detailní řešení je patrné ve výkrese_JÁDRA

návsi s jezírkem a vytvořením rozvojové plochy. Ta je zvolena na místě, které se dá dobře napojit na dopravní a
technickou infrastrukturu viz. výkres_JÁDRA OBCÍ KAMENEC. Díky svojí hmotě doplňuje esteticky kompaktnost celé

Hlavní rozvojové plochy navrhujeme v obci Stráž nad Ohří, Smilov, Boč a Kamenec.

Hlavní rozvojovou plochu navrhujeme na západní straně obce. Plocha je dobře napojená na dopravní infrastrukturu.

Malý Hrzín a Srní jsou výše položené obce. Historicky se jedná o horské lánové vsi s liniovou návsí. Lánová struktura
Zachovalý a čitelný systém obce s přilehlými lány tvoří unikátní dochovaný systém, vypovídající o soužití člověka a
krajiny.Tyto prvky navrhujeme chránit a podpořit.

Proto tyto obce řadíme do kategorie “zaniklé obce (návsi)” a snažíme se je promovat v rámci nových turistických tras
a pomocí prvků turistické vybavenosti viz. METODIKY_Prvky turistické vybavenosti, protože jsme přesvědčeni o jejich
výjimečnosti v celorepublikovém charakteru.

a terén kolem obce je příznivý.

(ochrané pásmo vvp nebo terrén).

Do této skupiny patří obec Malý Hrzín, Srní, Osvinov, Korunní a Peklo.

Navrhujeme zde úpravy, které zlepší a zatraktivní veřejný prostor. Jedná se hlavně o úpravu povrchů jednotlivých

Kvůli umístění obcí v prudkém svahu, zde vznikla začátkem 20. století nová silnice pro automobily. Tato silnice z

osvětlení, které bude úsporné a nebude vytvářet přebytečný světelný smog. Navrhujeme způsob jak esteticky začlenit

obce. V Srní se tato silnice několikrát vrací přes obec. Porušil se tím tak původní systém obcí, které měly liniovou

komunikacích. Definujeme střed obce, kde se nachází historická kaple s vodním prvkem. Navrhujeme nové veřejné
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kontejnery na tříděný odpad.

praktických důvodů respektuje vrstevnice a např. v Malém Hrzíně vytváří dva průjezdy obcí, v dolní části a horní části
centrální náves. Tento fakt vnímá pouze malá část místních obyvatel. V průběhu času vedení obce nesystémovým

—15—

Další sídla
Korunní

Osvinov

Korunní je malá obec poblíž Stráže nad Ohří, která se rozprostírá především kolem hlavní silnice Kamene-Korunní-

Je malá obec, která je položená ve vyšší nadmořské výšce, ale nedá se zcela charakterizovat jako obec horská a už

Stráž nad Ohří s jednou kolmou odbočkou do krajiny. Centrum obce je zde definováno podél hlavní komunikace a

vůbec ne lánová.

stávající křižovatky směrem na Kamenec. Křížení cest bylo navrženo tak, aby zde vzniklo nové těžiště obce. Pro

Obec se rozkládá na hřebeni kopce, takže samotné centrum je v relativní rovině.

zvýraznění těžiště obce jsme navrhli na části podružné komunikace vyměnit asfaltový povrch za kamennou dlažbu a

ve zbytku plochy jsme vytvořili travnatou plochu s mlatovým chodníkem, kam jsme umístili několik laviček_viz.

Do obce je hlavní přístup ze směru Krásný les a přímo ze Stráže nad Ohří.

METODIKA_Městský mobiliář.

Samotně centrum má potenciál být velmi zajímavé místo. Pocit ze samotné návsi vzbuzuje pocit jistoty, jestli se člověk
pohybuje na veřejném nebo soukromém pozemku.

Rozvojové plochy navrhujeme kolem silnice ve směru Korunní - Kamenec, kdy podpoříme liniový urbanismus dané
obce. Další rozvojová plocha vznikne v centru obce, kde je možno zahustit stávající zástavbu - viz. výkres_JÁDRA

Nachází se zde zachovalá kaple, rybníček na návsi, několik památných stromů (na návsi a začátku obce).

OBCÍ_KORUNNÍ.

Kvůli velkému množství plotů v části rybníku, vjezdu do zemědělského areálu a neudržované zeleně nepůsobí veřejný
prostor jako náves, ale pouze jako ulice (komunikace).

Historická charakteristika krajiny

Navrhujeme odstranění plotů v zadní části rybníku (oddělující rybník od zelené plochy), posunutí stávající pergoly do
zadní části pozemku, otevřít tuto část s vrátky, zábradlí kolem rybníka ze strany silnice minimalizovat buď pouze na

Historická stopa zemědělství ve formě terasovitých políček na tomto území je svým charakterem výjimečná a vytváří

kamenné kůly, nebo kůl s jedním vodorovným prvkem. Důležitá úprava pro čistý tvar návsi je posunutí vjezdové brány

výjimečný odkaz zemědělského působení v krajině. Doporučujeme revitalizaci této oblasti, abychom ji zatraktivnili

do zemědělského areálu. Poslední, ale nejdůležitější úpravou tohoto prostoru je výměna materiálu na komunikaci.

pro turismus. Historické lány plánujeme zahrnout do naučných stezek, viz. kapitola TURISMUS.

Bližší informace ve výkresu_Jádra obcí.

V obci Osvinov má sídlo spolek ZAMENIS. Spolek se stará o unikátní užovku stromovou v tomto kraji. Jedná se o
zajímavý cíl návštěvy. Je nutné pracovat na propagaci spolu s prací, kterou spolek vykonává.

V analytické části bylo zjištěno, že stav křížů, kapliček, božích muk a soch v krajině je ve většině případů nevyhovující.

TURISMUS

Základní rozvojové priority

SWOT Analýza

Na základě podkladů z analytické části a zpracované SWOT analýzy byly definovány základní rozvojové priority, které

Pro návrhovou část koncepce turismu je základem stanovení slabých a silných stránek – tzv. vnitřní faktory a současně

Revitalizace obcí a jejich jader - zatraktivnění lokalit

ruchu v území.

Díky celkové revitalizaci a úpravě jednotlivých sídel dojde k zatraktivnění těchto míst nejen pro trvale žijící obyvatele,

pomohou k trvale udržitelnému rozvoji cestovního ruchu ve sledovaném území.

definovat i příležitosti a ohrožení – tzv. vnější faktory do souhrnné SWOT analýzy zaměřené na rozvoj cestovního

ale také pro přijíždějící návštěvníky. Jádra obcí budou revitalizována, dojde k úpravě povrchových komunikací, tvorbě

Slabé stránky

•

•

Příhraniční oblast

•

“Zapomenutá oblast”

•

Nedostatečná kvalita základních služeb

•

Neexistující ubytovací kapacity

•

Absence kvalitního značení turistických tras a

•

Nedostatečně atraktivní centra obcí

•

Malá provázanost přeshraničních aktivit

•

Jazykové bariéry

Základní turistická infrastruktura (ubytování, služby)

Nízká spolupráce s podnikateli

Budou vytvořeny nové ubytovací kapacity. Koncepce počítá s vytvořením nového kempu ve Stráži nad Ohří a

Blízkost regionu přímo u turisticky exponované
lokality Klínovec

•

Poloha na břehu řeky Ohře

•

Potenciál přírodních a historických aktivit

•

Přítomnost

3

oficiálních

procházejících území

turistických

tras

•

Napojení na cyklostezky_6.Ohře, 3002 a 3005

•

Poloha regionu blízko hranice jiného státu
(Německo)

novou turistickou stezku.

Prostupnost území

•

Rozvoj této obce je omezen hlavně vedením velmi vysokého napětí a terénem. Z toho důvodu tato obec nepatří mezi

Stávající prostupnost celkového území je vhodná, je ovšem nutné sledovat návrh nové komunikace I/13, která může

Hrozby

tento fakt změnit. Jedná se o případné nájezdy, podjezdy, mosty a hlukové stěny. Je nutné, aby vedení trasy nebylo
exponované v dálkových pohledech do krajiny.

Příležitosti
Moderní zelený region respektující udržitelnost

•

Podpora nových technologií

•

Roustoucí mezinárodní spolupráce

Je malá obec vedle Osvinova. Je to obec rozprostřena do velké délky, protože se nachází v údolí. Cesta, podél které

•

Získávání prostředků na rozvoj mikroregionu z

krajiny, případně obnovenou stezkou pěšky do Osvinova.

•

Zkvalitnění a rozšiřování služeb - vzrůstající

•

Důraz na přírodní kvality a živočišné druhy, žijící

•

Obnovení historických jader obcí a jejich promo

Viditelné technické dráty doporučujeme zakopávat do země.
Prostupnost krajiny v intravilánu řešíme v rámci jednotlivých obcí, viz. JÁDRA OBCÍ a kapitole TURISTIKA.

Peklo
se obec Peklo line, je slepou komunikací, dále je možné pokračovat pouze lesními cestičkami do bohaté přírodní
Stávající stav obce je velmi pěkný. Místní obyvatelé využili volná místa, kde si vytvořili hřiště a jiné volnočasové aktivity
na logických místech obce a tak není třeba velkých zásahů.

Navrhujeme pouze pár úprav, jako je například lokální rozšíření komunikace pro pohodlné vyhnutí automobilů,
parkovací zalivy, veřejné osvětlení pouze u jednotlivých stavení a na konci obce obratiště.
Dále navrhujeme vytvořit

Návrh této koncepce počítá s úpravami týkající se dopravní a technické infrastruktury. Jsou vytvářeny nové povrchy
komunikací, vznikají nové cesty, chodníky a propojky, dochází k revitalizaci lávek přes řeku Ohře ve Stráži nad Ohří a

v Boči. Ve obcích jsou instalovány nové lampy veřejného osvětlení, které zamezují světelnému smogu a zároveň
nabízejí uživatelům dobití jejich elektronických přístrojů. V obcích jsou vybudovány elektronabíječky, aby došlo k

podpoře elektromobility na daném území a zatraktivnění lokality pro majitele elektromobilů. Jedná se o cílovou

skupinu, která není lhostejná k životnímu prostředí, váží si přírodních památek a ma rád moderní technologie. Přesně
na tyto skupiny turistů by měl region cílit.

přestavbou místní školy. Možností je přestavba historické kapličky ve Smilově na velmi zajímavé a netradiční ubytování,

•

Viz. výkres_ JÁDRA OBCÍ.

Dopravní a technická infrastruktura v jádrech obcí

zajímavostí v okolí

Baštou by mohl vzniknou další zajímavý cíl pro širší veřejnost. Nabízí se možnost přes pozemek pana Bašty protáhnout

obce, které nepočítají s masivní zástavbou.

chodníků a úpravě veřejného sektoru tak, aby byla sídla příjemným prostorem pro trávení čásu

Silné stránky

Koncepce počítá s jejich zatraktivněním a opravou, viz. METODIKY_kříže, kapličky, boží muka

Další příležitostí je místní podnikatel Miroslav Bašta, který chová a cvičí závodní koně. Spoluprací mezi obcí a panem

Rozvojové priority, vize a cíle

Evropských fondů

•

Nezájem návštěvníků o region

•

Ekonomická neudržitelnost provozování služeb

•

Představitelé veřejné nebudou mít zájem o

•

které by se mohlo dostat do seznamu Amazing Places. Dále navrhujeme vybudování útulen ve formě obytných
posedů v krajině s výhledem či houseboat zakotvený ve Stráži nad Ohří

Dopravní turistická infrastruktura (vybudování stezek)
Koncepce počítá s propojením a vytvořením tzv. velkého okruhu spojujícím všechny obce v řešeném území. Toho bylo

rozvoj regionu

dosáhnuto díky revitalizaci lávek v Boči a ve Stráži nad Ohří. V rámci koncepce vzniklo 6 nových turistických tras, které

Nedostatek finančních prostředků na rozvoj

jsou rozděleny podle svého zaměření na geologické (např. Čedičová stezka), botanicko-zoologická (Za užovkou
stromovou), či vlastivědně dejepisná (Zaniklé obce)

Marketing a organizace cestovního ruchu

zájem o podnikání v obcích
v území

Koncepce se také zabývá marketingem na sociálních sítích, vyzvednutí povědomí o turistické lokalitě, využití mobilních

aplikací pro zatraktivnění a efektivní zpropagování míst a akcí v území, vzájemná spolupráce s přeshraničními partnery

jednoduchý mostek přes potok sloužící pro průjezd automobilů, aby nedocházelo

a zkvalitnění znalosti pracovníků

zbytečnému znečištění vody. Navrhujeme revitalizovat peší cestu do Osvinova.
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Vize a hlavní strategické cíle
Opatření a aktivity k naplnění cílů

Na základě vyhodnocení předchozích kroků byly definovány hlavní strategické cíle a celková vize pro časový horizont

Území je vnímáno jako příjemné a zdravé místo pobytu pro návštěvníky, kde je možné trávit aktivně volný čas v

C1 Vytvoření image území jako udržitelného, zdravého přírodního území s důrazem
na moderní technologie, podporu elektromobility a slow turismus

čisté přírodě

Je zde kladen důraz na estetiku veřejného prostoru

•

Turistický ruch v duchu slow turismu se vyznačuje svojí udržitelností, důrazem na moderní technologie a podporou

•

•

Jádra obcí jsou zrevitalizována a lákají ke trávení času

•

Zvýšení povědomí a atraktivity “zaniklých obcí” a lánovou strukturrou krajiny

•

Turistická infrastruktura je v dobrém stavu a odpovídající kvalitě podpořena online nástroji a průvodci

•

Je zde rozvinuta a zkvalitněna síť pro vodní sporty (neobjevená část Ohře)

•

Dochází k přeshraniční spolupráci mikroregionů a smazání jazykové bariéry

•

Přírodní památky jsou v dobrém stavu, je kladen důraz na ochranu živočichů a rostlin, propagování území jako

•

Marketingové aktivity jsou cílené a efektivní (sociální sítě, aplikace)

- Možnost housebootu na řeše Ohři zakotveném ve Stráži nad Ohří
- Vytvoření útulen v krajině či malých tiny houses

- Návrat k původním jader obcí - viz “zaniklé obce”
•

Opatření 1 Vytvoření marketingové strategie

- Přebudouvání kapličky ve Smilově na atraktivní a netradiční ubytování, prezentace na WEBU Amazing Places

Opatření 2 Revitalizace veřejného prostoru

•

Aktivity naplňující opatření:

- Vybudování lávky ve Stráži nad Ohří

- Pokácení náletových rostlin a vysazení nových stromů

Opatření 2 Instalace elektronabíjecích stanic do jednotlivých obcí

- Vybudování lávky v Boči

- Vytvoření nových cest podél řeky

- Vybudování nových tras turistických stezek_viz. Nově navrhované trasy

Aktivity naplňující opatření:
- Instalace elektronabíječek pro elektromobily a jejich zapojení - zveřejnění v aplikaci poskytovatelů
•

Opatření 3 Cílená a efektivní propagace turistické oblasti a posilování turistické značky regionu jako slow turismus
region

- Minimalizování cestovní vzdálenosti. Vybudování sezónní zastávky v Srní (soukromé taxi)
- Podpora lokálních farmářů, potravin a lokálních bister

- Propagace a PR - Spojení s tiskem a propagace na sociálních sítích

C1 - Vytvoření image území jako udržitelného, zdravého přírodního území s důrazem na moderní technologie,

•

podporu elektromobility a slow turismus

Opatření 4 Podpora moderních technologiÍ

•

C3 - Zkvalitnění dopravní a technické infrastruktury

- Vytvoření online průvodce územím v aplikaci Smartguide (celé území a “ztracené obce”)

C4 - Vytvoření základní turistické infrastruktury

- Instalace sloupů veřejného osvětlení s možností nabíjení elektrických přístrojů

C5 - Tvorba nových produktů pro turisty a návštěvníky - sportovní akce, festivaly

-Zanesení území do turistických aplikací - Tripadvisor, Booking, Airbnb, Aplikace vodácká kilometráž, apod.

C6 - Efektivní řízení aktivit cestovního ruchu, rozvoj vzájemné spolupráce všech subjektů v oblasti cestovního ruchu,

- Vytvoření informačních tabulí a obsah stezek
- Vytvoření online průvodce v aplikaci Smartguide či jiné

Opatření 3 Úprava dopravy v klidu

C5 - Tvorba nových produktů pro turisty a návštěvníky - sportovní akce, festivaly

Aktivity naplňující opatření:

•

- Úprava parkování viz. METODIKY_Parkování
•

- Vytipování vhodných sportovních akcí ke vztahu k lokalitě - např. Běžecké závody (Běhejlesy), Závody v Paddle

Aktivity naplňující opatření:

Boardu, Závody v jízdě na koloběžkách (Srní-Malý Hrzín), apod.

- Vytvoření ČOV ve Stráži nad Ohří

•

Opatření 2 Příprava nových festivalů
Aktivity naplňující opatření:

- V dlouhém časovém horizontu zřízení přípojek plynu a napojení na plynofikaci

C7 - Optimální využívání přírodního a historického potenciálu území a ochranu přírodních hodnot

Opatření 1 Příprava nových sportovních akcí
Aktivity naplňující opatření:

Opatření 4 Úpravy technické infrastruktury

- Nové moderní osvětlovací prvky bojující proti světelnému smogu - viz. METODIKY_Veřejné osvětlení

posílení přeshraniční spolupráce, podpora podnikání a vícezdrojového financování

Opatření 4 Vytvoření naučných stezek
Aktivity naplňující opatření:

Opatření 2 Zkvalitnění povrchů komunikací

- Nové povrchy komunikací viz. METODIKY_Povrchy komunikací

Aktivity naplňující opatření:

C2 - Revitalizace a obnova jader obcí a veřejného prostoru

•

Aktivity naplňující opatření:

- Minimalizace uhlíkové stopy - podpora elektromobilů (instalace elektronabíječek), elektrobusy

Hlavní strategické cíle:

- Vybudování nových tustických stezek inspir. starými lesními cestami a propojkami - viz. Nově navrhované trasy

- Podpora tunelové varianty vytvoření nové komunikace I/13 Ostrov-Smilov
•

Opatření 3 Vytvoření nových turistických stezek
Aktivity naplňující opatření:

Opatření 1 Přeložka komunikace I-13
Aktivity naplňující opatření:

Aktivity naplňující opatření:

útočiště vzácné užovky stromové

•

C3 - Zkvalitnění dopravní a technické infrastruktury
•

Opatření 2 Propojení stávajících stezek
Aktivity naplňující opatření:

- Vytvoření veřejného prostoru - kašny, pítka, hřiště, městský mobiliář

- Zpracování marketingové a online marketingové strategie
•

- Přeměna bývalé školy ve Stráži nad Ohří na ubytovací kapacity

- Úprava veřejného osvětlení

Aktivity naplňující opatření:

elektromobility

- Vybudování kempu ve Stráži nad Ohří

- Úprava komunikací a chodníků

daném území.

Opatření 1 Vytvoření možnosti ubytování v území
Aktivity naplňující opatření:

- Použití nových povrchových materiálů - viz. METODIKY

cílů. Snahou je eliminovat slabé stránky a hrozby definované ve SWOT a podpoření silných stránek a příležitostí na

Hlavní vize území Stráž nad Ohří

•

Opatření 1 Změny jader obcÍ
Aktivity naplňující opatření:

na podporu rozvoje sledovaného území. Jedná se o specifické činnosti vedoucí k dosažení jednotlivých navržených

horizontu a představují v obecné rovině plánovaný budoucí vývoj.

•

•

Na základě navržených hlavních strategických cílů (C1- C7) byla navržena vhodná opatření a na ně navazující aktivity

cca 30 let. Celková vize a její hlavní teze obsahují očekávaný stav turistického regionu v dlouhodobém časovém

•

C4 Vytvoření základní turistické infrastruktury

C2 - Revitalizace a obnova jader obcí a veřejného prostoru

- Vytipování vhodných festivalů - např. Festival Slackline, Festival líhnutí háďat užovky stromové, Festival Slow

- V dlouhém časovém horizontu - napojení na vodovod a kanalizace v místech možných

Turismu, apod.

•

Opatření 3 Přírodovědecké akce
Aktivity naplňující opatření:
- Akce zaměřené na živočichy a rostliny žijící ve sledovaném území ve spolupráci se spolkem ZAMENIS
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C6 - Efektivní řízení aktivit cestovního ruchu, rozvoj vzájemné spolupráce všech
subjektů v oblasti cestovního ruchu, posílení přeshraniční spolupráce, podpora
podnikání a vícezdrojového financování
•

•

- PR a marketing (sociální sítě, noviny, apod.)

Navržená koncepce rozvoje turismu je základním dlouhodobým dokumentem, na základě kterého budou rozpracovány
další projekty a strategie turismu ve sledovaném území. Základem naplňování koncepce a jejího využití je pravidelný

monitoring naplňování cílů a opatření. Jedná se o základní dokument, který by měl sloužit k rozvoji cestovního ruchu

- Zřízení místa manažera na řízení aktivit v turistickém ruchu

v souladu se zásadami slow turismu a udržitelného rozvoje a naplňovat postupně cíle všech subjektů působících v

- Zřízení fondu cestovního ruchu

cestovním ruchu.

- Zřízení fondu na marketing

nabídnutí k ubytování. Toto ubytování by mělo šanci se dostat na seznam Amazing Places. Amazing Places - portál

V území budou zřízeny naučné stezky propojující jednotlivá zajímavá místa. Stanoviště u jednotlivých struktur jevů

krásných míst nejen v Česku (https://www.amazingplaces.cz/).

budou opatřena informačními cedulemi (METODIKY_Prvky turistické vybavenosti) o dané problematice a v jejich

blízkosti budou zřízena odpočívadla (METODIKA_Odpočívadla) ve formě přírodních laviček z masivních opracovaných
kmenů.

Cílem je oslovit cílovou skupinu zákazníků, kteří:
- Vyhledávají unikátní lokality a stylovou dovolenou

Naučné stezky lze rozdělit tematicky na na geologické, botanicko-zoologické a vlastivědně dějepisné.

- Odpočinek od ruchu velkoměsta

Geologické sekce budou prezentovat místní čedičové útvary, struktury terénních teras v Srní a Malém Hrzíně.

- Nadstandartní služby (gastronomie, ubytování, výběrová káva)

Botanicko-zoologické sekce se budou zaměřovat na místa výskytu vzácných plazů, ptačích a rostlinných druhů.

Povedou střídavě podél potoků, okolo významných stromů, center výskytu vzácných živočišných a rostlinných druhů,

- Slow turismus

zejména plazů a ptáků.

- Mají rádi technologie

Vlastivědně dějepisný okruh bude turisty provádět po významných památkách, torzech zaniklých vesnic a centry

- Vyznávají udržitelný životní styl (např. vlastní elektromobil)

současných obcí. Bude vyprávět příběh vývoje Sudet od středověku po nedávnou historii. Hrad, sídla zaniklých center
vesnic Srní a Malý Hrzín.

Koncepce typů turismu

Opatření 3 Rozvíjení a zkvalitnění vzájemné spolupráce a přeshraniční spolupráce
Aktivity naplňující opatření:

•

Opatření 2 Prezentace historického potenciálu území
- Podpora obnovení historicky zapomenutých jader obcí - viz. Zaniklé obce

Aktivity naplňující opatření:

•

Opatření 1 Zavedení konceptu Slow turismu do marketingové strategie

- Aplikace principu na sledované územ

Opatření 2 Efektivní řízení a koordinace aktivit cestovního ruchu v území

Naučná turistika

možností zajímavého ubytování v lokalitě tak mohou být útulny ve formě obytných posedů v krajině s výhledem či

- Pravidelná aktualizace

•

houseboat ukotvený poblíž mola ve Stráži nad Ohří. Možností je rekonstrukce historické kapličky ve Smilově a její

•

Opatření 1 Zpracování strategie cestovního ruchu

- Na základě zpracované koncepce vytvoření detailního plánu cestovního ruchu

Kulturně poznávací

Top

- Definice Slow turismus

Aktivity naplňující opatření:

Cílem mikroregionu by mělo být cílit na zákazníka, který vyhledává unikátní lokality a zdravé životní prostředí. Další z

C7 - Optimální využívání přírodního a historického potenciálu území a ochranu
přírodních hodnot

- Rozvoj vzájemné spolupráce jednotlivých obcí - spolupráce soukromého sektoru a obce

Rekreační

- Přeshraniční spolupráce - vytipování partnerského mikroregionu

•

- Jazykové mutace turistických materiálů

Ubytovací kapacity ve sledovaném území zcela chybí. Nelze zde najít pension, chatu, ani ubytování v soukromí na

Sportovně-turistický
•

Pěší turistika tvoří významnou část zdejšího cestovního ruchu. V území se nachází řada přírodních i kulturních hodnot.

Basic

Současná síť stezek ovšem nevytěžuje jejich potenciál, cesty nejsou upravené a chybí jim doplňková infrastruktura.
Cesty často vedou strmým a těžko přístupným terénem.

klasických vyhledávacích serverech (booking.com, airbnb.cz, penziony.cz). Navržený kemp/tábořiště ve Stráži nad

Z těchto důvodů navrhujeme síť zahustit a vytvořit nové pěší okruhy. Nové cesty budou pohodlně přístupné a

Ohří a přebudování části budovy místní školy na ubytovací kapacitu bude první možností, kde mohou návštěvníci ve

Opatření 4 Podpora malého a středního podnikání v cestovním ruchu

Pěší turistika

bezpečné.

sledovaném území přenocovat.

Tematicky budou jednotlivé stezky koncipované jako naučné a jako výhledové.

Aktivity naplňující opatření:

Povrch pěších tras bude uhutněný (METODIKY_Povrchy komunikací), cesty budou stoupat v přijatelném sklonu a

- Analýza potřeb podnikatelů ve sledovaném území

budou odvodněné, aby nedocházelo k jejich rozbahnění.

- Pravidelně informovat podnikatele o možnostech spolupráce

V místech strmějšího stoupání budou vybudovány zapažené schody se štěrkovými stupni. (METODIKA_Povrchy

- Podporovat vznik lokálních a small businessů

komunikací)

- Pomoc s propagací místních podnikatelů

U studánek a pramenů bude zkontrolována kvalita a pitelnost vody. Ty vyhovující budou revitalizovány, opatřeny
stříškami a přístup k nim bude zušlechtěn, viz.METODIKY_Studánky.

•

Jelikož se jedná o velkou turistickou oblast, bude nutné zvážit dodatečnou obslužnost autobusovými linkami. Dle

Opatření 5 Vícezdrojové financování

našeho doporučení stojí za zvážení zastávka v Srní, ze které by mohli být turisté sváženi zpět do Stráže nad Ohří.

Aktivity naplňující opatření:

Mohla by být provozovanou soukromou taxislužbou pouze přes letní sezonu.

- Zajištění grantové podpory pro obec
- Iniciování grantové podpory pro podnikatelskou sféru
- Příjmy z pronájmu ubytovacích kapacit
- Příjmy z prodeje obecních pozemků - viz. Rozvojové plochy
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MAPA TURISTICKÝCH STEZEK

LEGENDA TURISTICKÝCH ZNAČEK
STÁVAJÍCÍ
Autobusová zastávka
Vlakové nádraží / zastávka

Malý
Hrzín

Kostel

parku nebesa.

NOVĚ NAVRŽENÉ

Smilov

Restaurace

Pekelská
skála

Nad
Osvinovem

Kiosek

Boč

Osvinov

Lesní bar
Informační tabule

Peklo

Čedičová
žíla Boč

Kamenec

Přístřešek pro turisty

Dubový
Vrch

Tou je možné se dostat zpět do Stráže nad Ohří, nebo pokračovat v další etapě.

soukromém pozemku u stodoly. Dalším památným stromem je Břek, který se nachází na hranici Národního přírodního

•
Stráž nad Ohří - Srní (Ze Stráže kolem Hradu Himlštejn přes Pastviny do Srní).

Etapa: pěší i cyklo (3005) Ze Srní do Malého Hrzína (Po stopách zaniklých center obcí - Vlastivědno-dějepisná)

V Srní a Malém Hrzíně dochází díky koncepci k návratu k původnímu centrům obcí. Doporučujeme vytvořit dle
METODIKY_Prvky turistické vybavenosti informační tabule, které se budou věnovat historii obou sídel a vysvětlí

Pěší trasa, která kopíruje zelenou turistickou trasu.

problematiku zaniklých center obcí. V krajině se nachází také historická stopa zemědělství - terasovitá políčka, která
jsou svým charakterem celorepublikově výjimečná a ukazuje odkaz zemědělského působení v krajině.

Velký okruh

Alternativou k této trase je pěší horní cesta, kterou navrhujeme zřídit, pro její nezapomenutelné výhledy. Zde

Velký okruh propojuje všechny obce ležící ve zkoumaném území. Díky nově zřízeným lávkám ve Stráži nad Ohří a v

navrhujeme zřídit rozhlednu s krásným výhledem na okolí, informační tabule, místo odpočinku a přístřešek viz.

Boči je možno celou lokalitu propojit v jeden velký okruh rozdělený do několika etap.

METODIKY_Prvky turistické vybavenosti.

Pěší - s mírnými úpravami i cyklo
Okruh Stráž nad Ohří - Osvinov - dráha pro koně - Srní - Malý Hrzín - Na křižovatce (Smilov) - Boč - Kamenec -

•

Korunní - Stráž nad Ohří
•

Etapa: pěší i cyklo (3005) Malý Hrzín - Na Křižovatce - Smilov

Z Malého Hrzína se pěšky i na kole dostaneme do osady Na Křižovace. Dále je možno pokračovat na Smilov po

Etapa: pěší i cyklo 3002

cyklostezce (3005) směr Lužný, kde se napojíme na červenou pěší trasu vedoucí do Boče.

Stráž nad Ohří - Osvinov (Za Užovkou stromovou - Botanicko-zoologická trasa)

Ve Smilově navrhujeme zřídit prvky turistické vybavenosti_viz. METODIKY.

Stráž nad Ohří je spádovou obcí, ze které turisté vychází a opět se do ní vrací. Koncepce počítá s vybudováním nového

Ve Smilově je možné nastoupit na autobus směrem Stráž nad Ohří, či pokračovat dále v trase.

kempu a tábořiště pro vodáky a ubytovacích kapacit v místní budově školy. Ve Stráži nad Ohří by se měly rozšířit

•

vodáky.

Etapa: pěší i cyklo (6.Ohře) Smilov (Lužný) - Boč

Z Lužného do Boče vede pěší červená trasa směr Boč. Na kole je možné sledovat cyklostezku 6. Ohře, která nás

Rozhledna

Ráj

Korunní

Hrachová

Kemp

LEGENDA TURISTICKÝCH TRAS
Pohřební kaple
Karla Golsdorfa

Rafanda

zelenou pěší trasu, vedoucí na začátek obce Srní.

Nebesa

Stráž nad Ohří

z místního dostihového

centra. (https://dostihove-centrum-osvinov.webnode.cz/o-nas/). Kolem tréninkové dráhy se dostaneme spojnicí na

možnosti půjčení lodi, elektrokola, kola či elektrokoloběžky. Vznikne zde občerstvení a toalety se sprachami pro

Nocoviště pro turisty

která se na severu napojuje na zelenou pěší trasu vedoucí do Srní

Z Osvinova se po krátké procházce dostaneme k tréninková dráze pro sportovní koně

Hradu Himlštejn z 15. Století. Na druhém úbočí se tyčí Pekelská skála. V místě se nachází bod záchrany KV 077,

•

Etapa: pěší i cyklo (cyklostezka zde není značená) - je možné pokračovat směrem Krásný les po cyklostezce 3002,

Osvinov - koňské cvičiště - Srní (Botanicko-zoologická stezka)

V současné době skromná samota Peklo, do které se návštěvníci dostanou podél Pekelského potoka, leží v Pekelském

památný strom Pekelská lípa II - solitérní lípa velkolistá. Strom roste nad levým břehem Pekelského potoka na

Nový výstup pro vodáky / molo

Pastviny u Srní

Stráž na Ohří - Peklo (Ze Stráže do Pekla i na Nebesa)

Kaple

Výhledy do krajiny
Na křižovatce

•

údolí. Nad údolím se naopak vypínají Nebesa - vrch v nadmořské výšce 638 mnm. Na vrcholu jsou k vidění zbytky

Přístřešek pro turisty

•

Současné trasy, které doporučujeme promovat v marketingovém plánu mikroregionu.

Zřícenina

Lokalita paraglidingu

Srní

Stávající trasy

Korunní
Kyselka

Stávající turistická stezka

S

Stávající turistická stezka
Stávající turistická stezka
Stávající cyklostezka
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Nově navržené turistické trasy / rozšíření stávajících

dovede do Kamence, ze kterého je do Boče kousek.

Stráž nad Ohří nabízí turistům návštěvu kulturních historických památek, jako je Kostel sv. Michaela Archanděla na

V Boči je možné navštívit Kostel sv. Václava a Mikuláše. Koncept v Boči počítá také s molem a zastávkou pro vodáky,

náměstí či Sousoší nejsvětější trojice, aj.

bude zde zřízen kiosek pro drobné občerstvení a prvky turistické vybavenosti viz. METODIKY. V Boči je možné
nastoupit na vlak a dostat se zpět do Stráže nad Ohří, či pokračovat v trase pěšky/na kole.

V Osvinově se nachází turistická tabule a kryté sezení, navrhujeme lokalitu doplnit mobilním stánkem s občerstvením.
V obci se nachází sídlo Zamenis - spolek na ochranu užovky stromové v Poohří. Cílem koncepce je posílit povědomí

Etapa: pěší a i cyklo (6.Ohře) Boč - Kamenec - Korunní - Stráž nad Ohří

o tomto místu, proto doporučujeme v marketingovém plánu mikroregionu počítat s akcemi, které spolek pořádá a
zvýšit tak povědomí o tomto fenoménu. Doporučujeme cílit na rodiny s dětmi, uspořádat každoroční festival líhnutí

Díky návrhu nové lávky pro pěší a cyklisty z Boče do Kamence vznikne příjemná trasa podél řeky Ohře. Z Boče se

hadů, vytvořit stálou expozici apod. V sídle Zamenis (bývalé hospodě) a v menším výstavním prostoru je možno celý

dostaneme do Kamence a Korunní, kde se nachází Pohřební kaple Karla Golsdorfa. Zde navrhujeme doplnit místo

program organizovat. V okolí obce se nachází rozsáhlé louky a Doupovská zahrada. Je možné zůstat zde a vrátit se

prvky turistické vybavenosti (informační tabule, odpočívadlo)viz. METODIKY. Z Korunní pak cestou zpět do Stráže

do Stráže nad Ohří, nebo se vydat dále směrem koňské cvičiště.

nad Ohří. V Boči/Kamenci je možno nastoupit na vlak a nechat se dovézt zpět do Stráže nad Ohří.
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MAPA TURISTICKÝCH STEZEK

LEGENDA TURISTICKÝCH ZNAČEK
STÁVAJÍCÍ
Autobusová zastávka
Vlakové nádraží / zastávka
Zřícenina
Kaple
Kostel

Malý
Hrzín

5

Smilov

Dubový
Vrch

3

Informační tabule
Čedičová
žíla Boč

Kamenec

Přístřešek pro turisty

2

Nebesa

Stráž nad Ohří

Lesní bar

Ráj

Hrachová

Nocoviště pro turisty

1

Rozhledna

Korunní

Pohřební kaple
Karla Golsdorfa

Rafanda

Trasa č. 1 (Botanicko-zoologická stezka)

Korunní
Kyselka

Stávající turistická stezka

S

Stávající turistická stezka

Tato krátká trasa propojuje nově vzniklý kemp ve Stráži nad Ohří s procházkou do obce Korunní podél řeky

Stráž nad Ohří - zelená část turistické trasy - do prava přes Čedičovou žílu boč. Na této trase navrhujeme zřídit nové

•

3005 - Místní cyklotrasa č. 3005 Perštejn, Lužný - Smilov - Srní - Kupa - 10 km dlouhá trasa, těžší. Opět možnost

cyklistickou trasu. Proto by bylo vhodné ve Stráži nad Ohří zřídit půjčovnu elektrokol

zapůjčení elektrokol např. ve Smilově

jízdu na kole.

vodáky a ostatní turisty).

Okolí těchto tras bude vybaveno krytými odpočívadly, odpadkovými koši, pítkami a stojany na kola (viz. METODIKA_
Stojany na kola).

Trasa č.3 (Botanicko-Zoologická stezka -Naučná stezka přes Pekelskou skálu a
Přírodní park Stráž nad Ohří)

V místě nádraží ve Stráži nad Ohří bude zřízena půjčovna kol či elektrokol a budou zde uzamykatelné stojany na kola.
Územím bude projíždět soukromé taxi, cyklobus a autobusové zastávky v okolí cyklostezek budou taktéž vybaveny

Stráž nad Ohří - zelená část turistické trasy - doprava nahoru směr Pekelská skála. Na trase budou vybudovány prvky

cyklostojany.

turistické vybavenosti viz. METODIKY. Trasa pokračuje do obce Boč, kde je možno např. nastoupit na autobus a vrátit

Ve Stráži nad Ohří navrhujeme zřídit půjčovnu elektrokol a elektrokoloběžek.

se zpět do Stráže nad Ohří, či pokračovat dále viz. mapa.

Nápadem je půjčovna koloběžek v Srní, kde by mohlo dojít ke sjezdům směr Hrzín - Smilov.

Trasa č. 4 (Propojka s lesním barem)

Sportovní akce

Trasa č. 4 propojuje Osvinov se zelenou turistickou trasou, vede kolem Pekla a na její trase se nachází lesní bar_ viz.
METODIKY_Lesní bar. Na druhou stranu vede z Osvinova ven kolem výcvikové tratě pro koně směr Srní.

•

Trasa č. 5 (Botanicko-zoologická stezka- Vyhlídková trasa Pastvinami)

Běžecké závody

Nacházíme se v přírodně výjimečném a na terén náročném terénu. Navrhujeme oslovit organizátory např. Běhej lesy
(https://behejlesy.cz/ ) či např. vytvořit trasu pro BEHEJ.COM (www.behej.com).

Tato vyhlídková trasa propojuje zelenou turistickou trasu a sportoviště pro paragliding s krásným prostředím Pastvin
u Srní, prochází jimi a vede turisty do Boče

•

Trasa č. 6 (Vlastivědno-dějepisná trasa - Vyhlídková trasa s rozhlednou spojující
“zaniklé obce”)

Zajímavou trasou by byl závod: Velký okruh

Stráž nad Ohří - Korunní - Kamenice -Boč - U , Malý Hrzín, Srní - Stráž nad Ohří

Trasa 6 vede ze Srní do Malého Hrzína krásnými výhledy. Doporučujeme v tomto místě vystavět rozhlednu a prvky

•

turistické vybavenosti (odpočívadlo a nocleziště). V Malém Hrzíně je potom zřízen lesní bar viz. METODIKY_Lesní bar.

Slackline festival

Jelikož se sledované území pyšní výjimečným terénem s nádhernými výhledy, navrhujeme v některé z lokalit uspořádat
Slackline festival pro milovníky chůze na laně a zaregistrovat jej mezi Slackline festivaly, které probíhají po celé ČR.

Stávající turistická stezka

Nově navržené turistické trasy / rozšíření stávajících

3002 - Místní cyklotrasa č. 3002 Stráž nad Ohří - Horní Hrad - Vejprty - jedná o 30 km dlouhou - náročnou

Cyklotrasy většinou povedou ve stejných osách jako je tomu doposud, jejich povrch bude upravený pro pohodlnou

Více informací na SLACK.CZ: http://www.slack.cz/homepage/page?name=festy

Stávající cyklostezka
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Na webových stránkách cyklotrasy ohře jsou zmíněny zajímavé lokality pro zastavení. Doporučujeme se v

•

Stráž nad Ohří - kemp - Korunní

Kemp

LEGENDA TURISTICKÝCH TRAS

Cyklotrasa Ohře (www.cykloohre.cz) - 6.Ohře - Konkrétně její 3. etapa Karlovy Vary – Ostrov – Klášterec – Kadaň.
marketingovém plánu zaměřit i na oslovení tohoto subjektu a větší prezentace Stráže nad Ohří.

návrhem/realizací přizpůsobit a zkoordinovat s dotčenými orgány ochrany přírody.

prvky turistické vybavenosti viz. METODIKY. Trasa pokračuje do obce Boč, kde je nově zřízeno malé občerstvení (pro

Restaurace

Boč

Peklo

stezky naučné, či výhledové. Navržené koncepty tras, procházející chráněným územím je nutno před finálním

Výhledy do krajiny

Kiosek

4

Osvinov

•

Přístřešek pro turisty

Nový výstup pro vodáky / molo

Pekelská
skála

Nad
Osvinovem

méně využívané, skýtají ovšem široké možnosti na vybudování nových stezek, které mohou být pojaty jako např.

Sledovaným územím vedou cyklotras:

Koncept pracuje s novými turistickými trasami, které jsou inspirovány historickými cestami a spojnicemi, které jsou

Trasa č. 2 (Geologická sekce - Naučná čedičová stezka)

NOVĚ NAVRŽENÉ

Na křižovatce
Pastviny u Srní

Cykloturistika

Lokalita paraglidingu

6

Srní

Nové navrhované trasy
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Vodáctví

Udržitelný turismus

Marketingová strategie a online turismus

Udržitelný turismus je dle Wikipedie forma cestování, která se zaměřuje na tyto 3 cíle:

Pro naplnění vize a strategických cílů, doporučujeme vypracovat marketingovou studii turismu v mikroregionu, na

Bylo by dobré tyto informace aktualizovat a doplňovat další - viz. Možnosti inzerování na portálech Kudy z nudy a

podnikatelé, občané - formou dotazníkového šetření). Jejím cílem by mělo být vytvořit marketingový plán cílů a

https://www.czechtourism.cz/cs-CZ/B2B/B2B/Kudy-z-nudy

Vodáctví vnímáme spolu s cykloturistikou jako klíčový prvek přivádějící do území významnou část návštěvníků a
potencionálních zisků.

Nejbližší kempy se nacházejí u Jakubova (Tábořiště Ve Mlýně) a v Okounově (Tábořiště U Včelky). Jelikož mezi těmito

zastávkami se v katastru Stráže nad Ohří nenachází jiné kempoviště a až na půjčovny lodí ve Stráži (Půjčovna Dronte
(http://www.dronte.cz), Půjčovna Leština (http://www.pujcovna-lestina.cz) ani jiná vodácká infrastruktura, je zde
podle analýzy z metadat patrná proluka v této aktivitě.

Jako zásadní shledáváme zaplnění mezery ve vodácké aktivitě od Jakubova přes Klášterec až do Kadaně. Doporučujeme

navázat na vzor konceptu již realizované vodácké stezky u Kadaně, jedná se o nejmalebnější část, která je vyhledávána

•

optimálně využívat zdroje životního prostředí a pomáhat chránit přírodní dědictví a biologickou rozmanitost,

•

respektovat sociokulturní autenticitu navštěvovaných zemí a přispívat k porozumění a toleranci,

•

poskytovat ekonomické výhody všem zúčastněným, včetně příležitostí k výdělku pro místní a přispívat tak ke
zmírnění chudoby.

Přesně tyto cíle se snažíme podpořit v této koncepci turismu, protože se domníváme, že lokalita Stráž nad Ohří je

rodinami s dětmi.

právě pro tento druh turismu ta pravá. Jedná se o alternativu k masovému turismu, který probíhá v blízkosti

mikroregionu (Klínovec), který pro sledovanou oblast dle našeho mínění není vhodný. Přírodní a historické bohatství,

Navrhujeme kemp ve Stráži nad Ohří. Nově navržené tábořiště se nachází vedle nádraží a fotbalového hřiště. Tato

které lokalita má, je třeba chránit a pracovat s ním s rozmyslem.

poloha je vybrána kvůli velmi dobré dostupnosti z železniční stanice a autobusu, již existující sportovní vybavenosti.
Dále tudy prochází cyklotrasy č. 3002 a č. 6. Ohře. V blízkosti tohoto tábořiště navíc prochází všechny tři stávající
turistické stezky.

Slow turismus

V Boči navrhujeme menší odpočinkové stanoviště v blízkosti současného fotbalového hřiště.

Domníváme se, že pro zkoumanou oblast Stráž nad Ohří a přilehlé obce je vhodný koncept tzv. Slow turismu. Takový

Doporučujeme kontaktovat poskytovatele Rafting Ohře (https://ohre.putzer.cz)/) a domluvit se zde na přidání

turismus je postaven na emocích, silných zážitcích, poznání, ale i na klidu a pohodě. Cílem Slow turismu není vidět

zastávky v Boči. Taktéž přidat informace k zastávkách Stráž nad Ohří (v centru a v kempu) - nový kiosek, sprchy s

toho co nejvíce za co nejkratší čas, ale prožít si atmosféru místa, vychutnat si ho a odvézt si silný zážitek.

teplou vodou, obchod s potravinami, tábořiště a vlaková zastávka.

Princip je založen na relaxaxi, sebereflexi, útěku do přírody, objevování, angažovanosti, objevování způsobu života lidí

Taktéž doporučujeme kontaktovat dalšího poskytovatele Půjčovna lodí (https://www.pujcovna-lodi.cz/) a informovat

žijících v lokalitě, ochutnávání nových chutí, poznání místní kultury a historického dědictví.

o nových zastávkách a nových možnostech ve Stráži nad Ohří.

Motivací je se oprostit od stresu, vyhnout se hlučnému prostředí, v centru zájmu jsou aktivity, které zapojují tělo a

Ve Stráži nad Ohří doporučujeme zřídit půjčovnu paddleboardů - např. po dohodě s provozovatelem kempu. Možností

ducha (pěší turistika, cykloturistika). Dominantní cestovní motivací může být touha odpoutat se fyzicky i duševně od

je uspořádat závody v paddle boardech vždy jednou za letní sezonu.

každodenních rutin a povinností. Osobní rozvoj je další motivací. Zpomalením v novém fyzickém a sociálním kontextu
může cestovatel také chtít identifikovat svůj vlastní status, získat vhled do sebe sama, posílit pocity vlastního růstu a
zažít autentické jáství.

Nový kemp ve Stráži nad Ohří

Koncept slow turismu/ slow travel je o svobodě, nastavení mysli a životě bez spěchu a stresu. Dle našeho pohledu je

Kemp či tábořiště, nacházející se ve Stráži nad Ohří viz. výkres_JÁDRA OBCÍ_STRÁŽ NAD OHŘÍ je koncipován jako

to přesně to, co může lokalita nabídnout. Nádherné dlouhé toulky nezapomenutelnou přírodou, přenocování na

stanový bez trvalých ubikací. Bude vybavený občerstvením, zázemím pro správce, sociálním vybavením sprch s teplou

místech, kde dávají lišky dobrou noc, toulání po zaniklých jádrech obcí a lánových terasách, drink v lesním baru, který

vodou, umýváren a toalet, krytými místy pro sezení. Předpokládá se patřičná břehová úprava pro uvazování nebo

funguje na příspěvkovém principu a večer návrat do obce, kde je občanská vybavenost, bistro s nezapomenutelnou

vytahování lodí - mola.

kuchyní, zaregistrované v Hejlíkově Gastromapě a třeba i představení v místním zrekonstruovaném amfiteátru. V

Od zřízení tohoto kempu si slibujeme pozvednutí turistické aktivity v lokalitě a nové podnikatelské příležitosti v obci.

zimních měsících to mohou být procházky na sněžnicích, krásné výhledy a saunování v Srní s nezapomenutelným

Revitalizace břehů v centrech obcí navíc zatraktivní tento úsek řeky.

výhledem a otužování v místním rybníčku.

Visit Czech Republic (prezentace pro zahraniční turisty)

které by měly spolupracovat všechny zájmové skupiny (obec, spolky a neziskový sektro, soukromý sektor - tj.soukromí

aktivit, který přispěje k udržitelnému rozvoji mikroregionu a pomůže k získávání finančních prostředků ze strukturálních
fondů a národních programů.

Doporučujeme se takté spojit s agenturou CzechTourism a zjistit možné dotace na prezentaci mikroregionu. Strategií

agentur je v poslední době nasměrování turismu do okrajových míst - aby byl celorepublikově rozprostřen, benefitují

Sociální sítě

tak místní živnostníci a dojde k rozvoji mikroregionů. Více informací o možnostech kooperace zde: https://www.
czechtourism.cz/cs-CZ/Kampane-pro-destinace/Marketingove-kampane

Na začátek je vhodné stanovit, které sociální sítě budou pro prezentaci mikroregionu nejvhodnější. Domníváme se,

že pro prezentace mikroregionu Stráže nad Ohří bude nejvhodnější zvolit instagramový profil, který bude přitahovat
návštěvníky z celé České republiky a představovat jednotlivá místa v mikroregionu, pamětihodnosti, přírodní památky,

•

promovat místní akce, apod. Je možné se inspirovat různými profily mikroregionů v ČR.

Aplikace vodácká kilometráž: https://www.vodackanavigace.cz/

V této aplikaci, která slouží vodákům jako vodácká navigace lze prezentovat zajímavá místa na řece Ohři. V současné
době je zde zmíněna pouze Stráž nad Ohří, bylo by dobré doplnit obec Boč.

Hashtagy, na sociální sítě

Obrázek: Vodácká navigace

#slowturism #udržitelnost #elektromobilita #čistá příroda #zaniklé obce #lánové terasy #zapomenutá perla na břehu
Ohře #StrážnadOhří

•

V marketingové strategii bychom doporučili zvážit také influencer marketing. Je ale nutné vybrat influencera opravdu

Turistické vizitky: https://cs.wander-book.com/myslenka-projektu.htm

Projekt turistické vizitky vydává turistické nálepky, které hojně sbírají děti a milovníci turistiky. Mohou si je potom lepit

opatrně, neboť cílíme na specifickou cílovou skupinu a nechceme z regionu udělat cíl masového turismu.

do svého turistického deníku. Bylo by vhodné projekt oslovit s možností vytvoření turistických vizitek ze Stráže nad
Ohří a dalších míst. Pěknou turistickou nálepkou by např. mohl být Osvinov jako údolí hadů.

Multiplikátory
Je vhodné představovat zajímavá místa v regionu také na turistických webových stránkách a v turistických aplikacích,

Další aplikace

jedná se o multiplikátory návštěvnosti. Je díky nim možnost oslovit větší publikum.

•

Aplikace SmartGuide

SmartGuide je platforma pro publikování digitálních audioprůvodců, která promění každý telefon v osobního

Kudyznudy.cz - Volnočasový portál Kudyznudy.cz dosáhl v roce 2021 rekordní návštěvnosti. Projekt, který propojuje

průvodce. (https://www.smart-guide.org/)

podnikatele a provozovatele v oboru cestovního ruchu s jejich návštěvníky, nabízí aktuálně přes 80 tisíc tipů na výlety.

•

Ty v roce 2021 přilákaly 21,5 milionu návštěv. Portál je zásadním nástrojem pro marketing domácího cestovního

Tripadvisor

ruchu.Na této platformě zřízené agenturou CzechTourism jsou již některá zajímavá místa zmíněna:

(www.tripadvisor.com)

Ze Stráže do Pekla i na Nebesa (Poznámka: Tento popis by mohl sloužit jako velmi zajímavé marketingové heslo)

V současné době na platformě Trip Advisor není možné vyhledat žádné místo ve sledované oblasti, ani největší z obcí
Stráž nad Ohří. Pro zvýšení povědomí o místě by bylo vhodné na tuto platformu zajímavé lokality dodat.
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•

Pekelské údolí u Stráže nad Ohří

•

Objevte pramen Korunní kyselky

•

Pohřební kaple Karla Gölsdorfa

•

Čediče, kam se podíváš

•

Přírodní památka Čedičová žíla Boč

•

Přírodní památka Malý Stolec -Stráž

•

Zřícenina hradu Himlštejn

•

Přírodní park Stráž nad Ohří

•

Bočská studánka

Osvinov

a údolí hadů -

—27—

