
Abstrakt / Abstract 

Obsahem práce je shrnutí poznatků o problematice regionálního a venkovského rozvoje 
a vytvoření strategického rozvojového plánu pro obec Kytín. Na základě socio-
ekonomické analýzy, SWOT analýzy a dotazníkového šetření mezi občany byly stanoveny 
priority rozvoje obce a strategické cíle, na jejichž základě se určily konkrétní rozvojové 
aktivity, jejichž prioritou jsou zájmy občanů a jejich společenský život, jsou v souladu s 
hodnotami obce a se zásadami udržitelného rozvoje. I přesto že je Kytín malá obec, má 
velký potenciál rozvoje a má možnost realizovat mnoho rozvojových aktivit. 

The content of the thesis is a summary of the knowledge of regional and rural 
development issues and the creation of a strategic development plan for the 
municipality Kytín. On the basis of socio-economic analysis, SWOT analysis and 
questionnaire survey among citizens, were set priorities for community development 
and strategic goals, on the basis of which were determined the specific development 
activities. Their priorities are the interests of citizens and their social life, and they are in 
line with the values of the community and the principles of sustainable development. 
Despite the fact that Kytin is a small village, it has great potential for development and 
has the opportunity to realize many development activities. 
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  2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 

A.1. Rozvoj míst vhodných pro setkávání obyvatel         

A.1.1. Výstavba cyklo-parku s volnočasovým areálem         

A.1.2. Rekonstrukce obecního úřadu         

A.1.3. Soutěž Vesnice roku         

A.2. Opravy, stavby, rekonstrukce         

A.2.1. Výstavba záchytného parkoviště na okraji obce         

A.2.2. Oprava místních komunikací         

A.2.3. Stavba rozhledny         

A.2.4. Dostavba chodníku v ulici Ke Kříži         

A.2.5. Výstavba mateřské školky         

A.2.6. Rozšíření obecního vodovodu         

B.1. Udržování životního prostředí obce         

B.1.1. Instalace kontejnerů na použitý olej         

B.1.2. Čištění požárních nádrží         

C.1. Zachování krajinného rázu          

C.1.1. Znovuobnovení a udržování alejí          

C.1.2. Znovuobnovení starých polních cest         

C.2. Zachování historické podoby obce          

C.2.1. Udržování historického rázu obce         

D.1. Podpora společenského života seniorů         

D.1.1. Pořádání kulturních akcí pro seniory         

D.1.2. Vzdělávací aktivity pro seniory         

D.2. Udržování kulturního života v obci         

D.2.1. Kulturní akce pro občany         

D.2.2. Zájmové aktivity pro děti         

D.2.3. Občanské projekty         

 

SWOT  

Silné stránky Slabé stránky 

- Blízkost přírody 

- Výchozí místo pro 

turistiku/cyklistiku 

- Kulturní život v obci 

- Dobré spojení s Mníškem pod Brdy 

a s hlavním městem pomocí 

veřejné  

dopravy 

- vysoká participace obyvatel na 

třídění odpadů 

- Neprůjezdná obec (silnice 

nepokračuje dále) 

- Bohatý kulturní život 

- Technický stav obecních 

komunikací 

- Aktivita místních spolků 

- Chybějící obchod 

- Rezervy v technické infrastruktuře 

- Chybějící záchytné parkoviště 

- Přeplněné kapacity smluvních škol 

- Chátrající stav budovy obecního úřadu 

Příležitosti Hrozby 

- Vybudování cyklo-parku podél 

Bojovského potoka 

- Podpora cyklistiky a turistiky 

- Pozitivní demografický vývoj 

- Přeplněné kapacity smluvních škol 

- Vyčerpání kapacit vodárny a čistírny 

- Špatné mezilidské vztahy mezi 

některými obyvateli 

 


