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SWOT analýzy
SWOT analýza – bezpečnost a prevence kriminality
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Silné stránky

Slabé stránky

Příležitosti

Hrozby

Zpracovaná Koncepce
prevence kriminality města Stochov
na období 2016 – 2020 a následná
aktualizace po r. 2020
Ochota představitelů města
komunikovat problémy s občany –
využití různých komunikačních
nástrojů a anket
Výkon funkce manažer –
koordinátor prevence kriminality
Informace o prevenci
kriminality pro širokou veřejnost ve
spolupráci se složkami IZS a dalšími
organizacemi (viz akce, přednášky,
osvěta)

Chybějící rozpočet na
případné akce organizované (nejen)
Komisí
Nedostatek finančních
prostředků na provoz a účinné
využití kamerového systému
(materiální záležitosti)

MAS Svatováclavsko (jako
platforma pro rozvoj spolupráce
napříč organizacemi ve městě i
okolními obcemi, zprostředkování
dotací, realizaci projektů apod.)
Dotace na kamerové systémy
MV ČR, příp. dotace na akce a
aktivity prevence kriminality
Dotace KÚ SČK v oblasti
prevence kriminality

Případné snížení finančních
prostředků na prevenci kriminality
ze strany města, kraje a/nebo státu
Citelné omezování rozpočtů
jednotlivých bezpečnostních složek a
snižování jejich personálních stavů
Personální podhodnocení
složek IZS (nedostatek času na
aktivity prevence kriminality)

Existence Městské policie a
koordinace činností MP s Policií ČR
Existence kamerového
systému a on-line přístup ke
kamerovému systému ze strany
Policie ČR
Definování rizikových lokalit
ve městě
Postupný rozvoj kamerového
systému
Využití nových informačních
nástrojů a aplikací pro informování

Nízká míra vymáhání
veřejných vyhlášek města a postihů
za jejich porušování
Nejistý pocit bezpečí části
obyvatel – absence strážníků
v ulicích
Nedostatečný monitoring
rizikových lokalit

Lepší využití kamerového
systému pro bezpečnost obyvatel a
návštěvníků města
Přítomnost Policie ČR ve
Stochově
Spolupráce s městem
Kladnem za účelem dosažení
legislativní změny (opakované
porušování vyhlášky trestným
činem)

Nízká účast veřejnosti na
řešení věcí veřejných
Lhostejnost veřejnosti k dění
ve městě
Negativní vnímání kvality MP
ze strany obyvatel města
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Silné stránky

Slabé stránky

Příležitosti

Hrozby

Kulturní zařízení města
Sportovní areály města
Finanční podpora realizace
preventivních programů
realizovaných NNO prostřednictvím
grantového programu města
Stochov
Vznik muzea
Multifunkční centrum
v Čelechovicích
Prezentace událostí a akcí
v místních médiích

Nedostatek financí nejen na
realizaci preventivních projektů

Aktivní NNO a spolková a
komunitní činnost ve městě –
realizace komunitních aktivit jako
prevence vzniku a rozvoje sociopatologických jevů
Stanice HZS ve městě –
zastoupení další profesionální složky
IZS ve městě
Odborné a tematické
publikace (vydané nejen
Středočeským krajem) – např.
Bezpečně na internetu (web SČK),
Senior v kyberprostoru, Jak vytvořit
bezpečné město (obec) ad.
Projekty realizované
Středočeským krajem (např.
„Domovník – preventista – viz1)

Negativní trendy ve
výchovném působení rodiny
(záškoláctví, alkohol, gamblerství…)
Anonymita zejména v nových
částech města
Snižující se věk pachatelů
trestné činnosti a přestupků
Neochota spolufinancovat
sociální služby ze strany klientů
Absence dotací na zřízení a
provoz nízkoprahového centra pro
mládež
Spíše neaktivní přístup a
informování ze strany
Středočeského kraje, změny v
zařazení prevence kriminality ve
strukturách SČK

občanů

1

https://www.kr-stredocesky.cz/web/odbor-bezpecnostni-reditel/prevence-kriminality/-/asset_publisher/erKs4IrYwUKC/content/koncepce-prevence-kriminalitystredoceskeho-kraje-na-leta-2018-2021;jsessionid=683D16FE6AA72B8813AFD2F2AE106161.liferay_s2
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SWOT analýza – Město – Infrastruktura, správa a cestovní ruch
Silné stránky
Zřízení a fungování komisí
jako poradních orgánů Rady
města2
Aktivní a erudovaný přístup
komisí k tématům (proaktivní
přístup k řešení akutních
problémů a situací, práce
v terénu, kontakt s občany, zájem
o rozvoj města, zájem o účast na
jednáních ad.)
Odbornost pracovníků
v řadách pracovníků města a jeho
organizacích
Ochota, připravenost města
financovat aktivity navržené
komisemi
Alokace ročního rozpočtu
pro některé komise
Spolupráce komisí a přenos
informací mezi komisemi
částečně na základě dobrých
osobních kontaktů jejich členů3
Fungující mezinárodní
2

Slabé stránky
Neelektronizovaný přenos
informací mezi komisemi a
městem (zápisy se předávají a
archivují v písemné podobě)
Různé způsoby komunikace
a přenosu informací mezi
komisemi a městem
Chybějící jednoznačné
vymezení kompetencí a
požadavků na fungování
jednotlivých komisí

Příležitosti
Zastoupení pracovníků
MěÚ (příp. organizací města)
a/nebo politických představitelů
v komisích (lepší přenos
informací mezi komisemi a
rozhodovacími orgány města)

Hrozby
Nespokojenost části
obyvatel s přístupem některých
pracovníků úřadu (a dalších
organizací města4)
Odchod kvalitních a
schopných pracovníků (např.
z důvodu vyhoření) bez adekvátní
náhrady na trhu práce
Rušení úřadů (např. Úřad
práce Stochov), omezování
dostupnosti veřejné správy a
služeb

Komise pro životní prostředí, Komise pro seniory a mládež, Sociální a zdravotní komise, Sportovní a kulturní komise, Komise prevence kriminality, Komise pro životní
prostředí, Komise pro regionální rozvoj, turistický ruch a mezinárodní výměnu
3
Vč. Propojení Sociální a zdravotní komise s Městským úřadem prostřednictvím účasti vedoucí Správního odboru
4
TS, Městská policie, ZŠ
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Slabé stránky

Příležitosti

Hrozby

spolupráce s partnerskými městy
Saarwellingen a Bourbon – Lancy
(pravidelná mezinárodní setkání a
sdílení zkušeností)
Realizace Plánu prevence
kriminality
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Využití různorodých
komunikačních nástrojů města,
vč. sociálních sítí
Postupné zlepšování
konektivity města

Jednotvárnost měsíčníku
snižující atraktivitu
Absence včasné komunikace
a prezentace části významných
aktivit města
Malé využití systému SMS
informování (Sojka)

Participativní rozpočty pro
zvyšování participace občanů na
věcech veřejných na „mikro“
úrovni
Moderní technologie, nové
trendy a nástroje v marketingu a
komunikaci (vč. rezervačních
systémů ad.)

Nedostatečné aktivní využití
moderních technologií ze strany
obyvatel (nejen v seniorském
věku) i města

Připravované vyloučení
nákladní dopravy z města
Postupné investice do
dopravní infrastruktury

Nedostatek infrastruktury
pro cyklodopravu ve městě
(cyklostezky, stojany) –
nedokončené spojení mezi
místními částmi i s okolními
obcemi, absence stojanů u
objektů veřejné vybaveností,
zastávek veřejné dopravy ad.
Nedostatečné propojení
jednotlivých módů dopravy (bus,
vlak, pěší, cyklo, moto)
Absence infrastruktury pro
pěší, příp. cyklo v exponovaných
místech (např. Slovanka I,
Slovanka II)
Nedostatek parkovacích míst

Relativně čisté ovzduší –
absence významných
znečišťovatelů na katastru města
a jejich výskyt dále po větru
Možnost vlakové i
autobusové dopravy (zastávka
Stochov, resp. Stochov- Slovanka
II)
Integrace Stochova do
systému Pražské integrované
dopravy PID (výhodný Tarif PID
při pravidelné dojížďce)
Dopravní napojení na
komunikace krajského významu
Blízkost města Kladna, hl.

Nedostatečná atraktivita
města pro podnikání
Zanedbatelný vliv města
(obcí obecně) na rozhodování
kraje a státu o investicích do
dopravní infrastruktury
Omezené dopravní spojení
v klíčových časech (z pohledu
turistického ruchu, tj. zejména o
víkendech)
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Silné stránky

Probíhající výstavba objektů
individuálního bydlení
Kompletní plynofikace
města
Zasíťování téměř celého
území města (vč. místních částí)
optickou sítí – integrace zavádění
optických sítí do projektů na
výstavbu technické a dopravní
infrastruktury
Zpracovaná dokumentace
veřejného osvětlení, modernizace
osvětlení v rámci projektů
výstavby technické a dopravní
infrastruktury
Podíl města v obchodní
společnosti – dodavateli tepla
6

Slabé stránky

Příležitosti

pro osobní vozidla (nejen)
v centru města
Nedostatečné plochy pro
parkování nákladních vozidel
Nebezpečná místa na
komunikacích – nekvalitní
zastávky (např. Slovanka I, II),
chybějící přechody, chodníky
(např. Slovanka směr Lány,
Stochov směr nádraží ČD)
Bodové závady na
komunikacích

m. Prahy

Nedostatek ploch pro
výstavbu nových objektů
individuálního bydlení
Špatný stav veřejného
osvětlení, jeho částečná
nefunkčnost či absence (vč.
zastávek)
Světelný smog
Nízká míra využití moderních
technologií a nástrojů SMART City
ve správě a provozu infrastruktury
(dopravní informace, osvětlení,
odpady ad.)

Geografická poloha
Stochova: čisté ovzduší, nízké
riziko záplav (zástavba není
umístěna do záplavových území)
Zavedené obchodní
společnosti
Postupná změna trhu práce
(částečné úvazky, sdílené
pracovní pozice, práce s domova
ad.)
Dotace na modernizaci
veřejného osvětlení

Hrozby

Prodej větších volných
ploch developerům pro komerční
výstavbu a vlastnictví rozsáhlých
ploch v katastru soukromými
subjekty
Vzhledem k rozrůstající se
zástavbě kolem stávajícího města
budoucí nedostatečná kapacita
čističky odpadních vod na
Slovance
Špatný stav vodovodního
řádu na území města – víceméně
pravidelné praskání řádu, únik
vody
Nedostatek vodních zdrojů
pro markantní rozvoj funkce
bydlení i pro podnikání

Strategický plán rozvoje města Stochov 2021+
SWOT analýzy
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Slabé stránky

Aktivity města v oblasti
získávání dotační podpory (z
národních i ESI fondů)
Spolupráce s osvědčenými
dodavateli, konzultanty v oblasti
dotačního managementu

Stochov jako údajné rodiště
svatého Václava
Rekonstruované vlakové
nádraží
Salonek T. G. Masaryka
Novodobá historie a vznik
nového Stochova (50. léta 20.
století)
Malebné členité území
města a jeho (místních) částí
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Zejména Lány

7

Dopravní spojení veřejnou
dopravou během víkendu –
nedostatečná dostupnost pro
návštěvníky veřejnou dopravou
Nedostatečná infrastruktura
pro rozvoj cestovního ruchu
Nedostatečná síť cyklostezek
a turistických, příp. naučných
stezek ve městě
Nedostatečná prezentace
Stochova jako „turistického cíle“
(jednodenní i vícedenní turistiky)

Příležitosti

Hrozby

Včasná identifikace
dotačních možností v období
2021+, připravenost projektů již
do prvních výzev
Synergické efekty realizace
investičních a neinvestičních
projektů (např. investice do
infrastruktury umožňující
realizaci navazujících „měkkých“
projektů)

Preference investičních (tj.
„lépe viditelných“) projektů před
projekty neinvestičními
(zaměřenými na rozvoj komunity,
prevenci socio-patologických jevů
ad.)
Nepřipravenost na nové
programové období ESI fondů –
nedostupnost spolehlivých
informací ze strany řídících
orgánů
Dlouhá a komplikovaná
projektová příprava stavebních
projektů

Turistický oddíl KČT
Stochov
Okolí vhodné pro pěší
turistiku
Aktivity organizací
podporující specifické druhy
cestovního ruchu (zejména
sportovní – soustředění,
sportovní akce)
Příhodná poloha a možnost
spolupráce s okolními obcemi a
„atraktivitami“5 (rozšíření
„turistického cíle“)

Absence dostatečné
nabídky ubytování
Nedostatečný management
cestovního ruchu na úrovni kraje8
(příp. Stochov mimo zájem
destinačního managementu
kraje)
Nedostatečně rozvinuté
podnikatelské aktivity v oblasti
cestovního ruchu (v důsledku
zatím nižší poptávky)
Absence značených
turistických tras v k.ú. Stochov
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Silné stránky

Slabé stránky

Příležitosti
Turistické systémy a portály
typu Tripper, geo-cashing6,
zapokladem.cz apod.
Závody psích spřežení7 a
obdobné aktivity jiných
organizací
Síť cyklostezek, cyklotras a
turistických tras v okolí

8

Vznikla nová organizace, jejíž fungování zatím nepřináší konkrétní přínos, není reprezentován konkrétními aktivitami.
Viz např. https://www.geocaching.com/geocache/GC891MF_dub-svateho-vaclava
7
Viz např. https://kladensky.denik.cz/zpravy_region/ve-stochove-se-jiz-tretim-rokem-konaly-tradicni-zavody-psich-sprezeni-20161107.html
6

8

Hrozby
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Silné stránky

9

Příležitosti

Relativně dobrá infrastruktura
a podmínky pro rodiny s dětmi
(dětská i sportovní hřiště,
vzdělávání, akce pro rodiny s dětmi i
seniory)
Fungující organizace působící
v oblasti kultury a volného času
(např. Knihovna apod.)
Aktivní NNO9 (zejm. Spolek
Kamarádi, Čelechovice v Čechách,
sportovní kluby ad.)

Nedostatečná nabídka aktivit
pro rodiče na rodičovské dovolené
Nedostatečná kvalita
(vybavení prvky, zeleň, stín, vodní
prvky, oplocení ad.) některých hřišť
Nedokončené muzeum (u
dubu)

Mladé obyvatelstvo, rodiny
s dětmi

Kulturní dům (po částečné
rekonstrukci – plášť a okna budovy)
Nabídka kulturních akcí
v Domě kultury Stochov („DK“)
Biograf s moderní promítací
technologií a ozvučením
Zavedené kulturní akce
atraktivní i pro širší okolí
Kulturní zařízení města –
správa Domu kultury Stochov a
tvorba kulturního programu v DK
Stochov

Nutné další finančně náročné
investice do DK (např. předsálí,
hlediště – sedadla ad.)

Zájem o kulturní akce a dění
ve Stochově ze strany obyvatel i
okolních obcí

Sportovní areály města
Stochova („SAMS“) – správa
sportovní infrastruktury v majetku

Investiční nároky obnovy
sportovních zařízení (zejména
sportovní haly – zateplení, podlahy

Zájem obyvatel o aktivní
organizované i neorganizované

NNO = nestátní neziskové organizace

9

Slabé stránky

Hrozby
Malá kupní síla obyvatel
Pasivita části obyvatel,
částečná neochota podílet se na
komunitních a společenských
aktivitách

Snižující se zájem o některé
typy „tradičních“ sportovních a
volnočasových aktivit –
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Silné stránky
města
Přehled o investičních
potřebách rozvoje infrastruktury
pro kulturu a sport
Aktivity vedení města –
realizace dotačních projektů (nejen)
na rozvoj infrastruktury pro kulturu
a sport

10

Slabé stránky
ad.)
Dílčí nedostatky v kvalitě a
údržbě a hřišť na území města (vč.
tělocvičny ZŠ Stochov)
Absence nastavení
systematické spolupráce s místními
aktivními kulturními a sportovními
organizacemi (NNO)
Možnosti pro volnočasový
sport
Absence možnosti některého
typu vyžití – zejména dlouhodobě
neuspokojená poptávka po koupání
Nedostatečná informovanost
obyvatel o nabídce sportovní aktivit
a akcí a infrastruktury, nejednotná
prezentace informací o aktivitách a
akcích pro veřejnost
Jednotvárnost nabídky aktivit
ve sportovní hale

Příležitosti
trávení volného času
Dotační možnosti (vč. zelené
infrastruktury, úspory energie
apod.)
MAS - (zprostředkovatel
podpory v území, komunikační
platforma ad.)

Hrozby
nepřipravenost spolků a organizací
na nové trendy
Nedostatek financí (spolků,
NNO, města) na provoz i investice
do infrastruktury
Vysoké investiční nároky na
zkvalitnění infrastruktury pro
kulturu a sport (tělocvičny,
sportovní hala, sokolovna ad.)
Náročnost činnosti trenérů a
cvičitelů, vysoká zodpovědnost,
nedocenění ze strany laické
veřejnosti
Moderní technologie (např.
virtuální reality) jako konkurence
aktivního vyžití zejména dětí a
mládeže
Snižující se dovednosti
zejména mladých v oblasti sportu
Nesoulad dotačních podmínek
s potřebami NNO
Nedůsledný, benevolentní
přístup rodičů k volnočasovým
aktivitám dětí, absence disciplíny
Spíše nižší míra podnikatelské
aktivity, méně velkých firem (jako
možných donátorů)
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SWOT analýza – Senioři a mládež, vzdělávání
Silné stránky
Dostupnost MŠ, ZŠ, ZUŠ ve
Stochově
Spolupráce ZŠ a knihovny –
aktivity pro žáky (např. autorské
čtení), spolupráce ZŠ a dalších
organizací, vč. SŠSAŘ (např. trhy)
Odloučená pracoviště ZUŠ
(Tuchlovice, Lány, Kamenné
Žehrovice)
Akce a aktivity pro MŠ, ZŠ,
ZUŠ a akce a aktivity realizované
MŠ, ZŠ, ZUŠ
Akce města na podporu
budování vztahu k místu (vítání
občánků, pasování na čtenáře,
pasování na školáky, loučení s žáky
9. tříd ad.)
Postupné investice do
infrastruktury pro vzdělávání
(budování konektivity, zvyšování
bezpečnosti, odborné učebny,
školní hřiště ad.)
Postupné zavádění moderních
postupů a prvků do chodu ZŠ
Školní zahrada – pěstitelské
práce
10

SŠSAŘ = Střední škola služeb a řemesel
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Slabé stránky
Částečně zastaralá
infrastruktura pro vzdělávání –
podinvestovanost objektu ZŠ,
ZUŠ, detašované prostory v DK
Stochov – vysoké investiční
potřeby
Nekvalitní zázemí pro
tělovýchovu v ZŠ (s možnými
zdravotními riziky)
Absence moderních a online řešení v ZŠ (elektronická
žákovská knížka apod.)
Nedostatek financí na účast
těles (sbor, kapela) při ZUŠ mimo
nejbližší okolí

Příležitosti
Dotace na rozvoj
infrastruktury pro vzdělávání
(IROP II, PRV 2021+) a veřejné
infrastruktury obecně (např. OP
ŽP 2021+)
Nabídka středoškolského
vzdělávání ve Stochově (SŠSAŘ10)
Zapojení SŠSAŘ do
oborových aktivit (soutěže
mladých klempířů, svářečů
apod.), organizace akcí pro
veřejnost
Příklady dobré praxe (práce
s mládeží, seniory, práce
obdobných komisí) z jiných obcí
Projekty zjednodušeného
vykazování pro školy (tzv.
šablony) a místní akční plánování
(MAP)
Zavedení spolupráce se
sportovními kluby a spolky –
rozvoj nových sportovních aktivit
v ZŠ
Zavedení spolupráce (např.
patronátu nad oborem, besedy
apod.) s úspěšnými rodáky

Hrozby
Neustálé změny v systému
financování českého školství
Nevhodné nastavení
dotačních podmínek pro rozvoj
vzdělávací infrastruktury
(podmíněná vazba na klíčové
kompetence, zvyšování kapacit
apod.)
Slabá vazba obyvatel
přesídlených do Stochova (nejen)
v rámci rozvoje města v 50. letech
Celospolečenské změny
(změny v chování, mezilidských
vztazích)
Vzrůstající nároky a
očekávání rodičů na péči a
vzdělávání o děti a žáky
Část obyvatel ohrožena
chudobou (jednočlenné
domácnosti, nekompletní rodiny
apod.)

Strategický plán rozvoje města Stochov 2021+
SWOT analýzy
Silné stránky

Slabé stránky

Příležitosti

Hrozby

v oblasti kultury a umění
Akce města pro seniory v DPS
(tvořivé dílny – ruční práce,
hudební vystoupení, tvoření
vánočních věnců, spolupráce se
ZŠ/ZUŠ apod.)
Péče města o seniory
(gratulace, výročí)
Etablované atraktivní akce
v DK určené pro seniory (např.
vystoupení M. Drobného)
Aktivní mapování potřeb a
zájmů seniorů (zejména v DPS)
Roční rozpočet na aktivity
Komise pro seniory a mládež
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Koncentrace práce se
seniory do DPS (zaměření aktivit
pro seniory zejména na
obyvatele DPS)
Absence informací o
případných potřebách a
očekáváních seniorů, kteří se
pravidelně neúčastní žádných
akcí a od veřejnosti
Nefunkční rozhlas (jako
vhodný nástroj komunikace se
staršími občany)
Vytíženost pracovníků v
DPS

Aktivní část obyvatel DPS a
seniorů ve městě
Aktivní NNO, jejichž cílovou
skupinou jsou senioři (Český
červený kříž, Svaz zdravotně
postižených)

Nezájem části starších
obyvatel o zájmové aktivity (obavy
z neúspěchu, cestování apod.),
pasivita, netečnost, neochota
zapojit se
Legislativní podmínky pro
zajištění bezpečnosti a ochrany
(např. při cestování s mládeží či
seniory)

Strategický plán rozvoje města Stochov 2021+
SWOT analýzy
SWOT analýza – Oblast sociální a zdravotní
Silné stránky

11

Slabé stránky

Příležitosti

Významný počet bytů
v majetku města
Nabídka sociálních bytů (např.
v DPS, na náměstí)

Nízké nájmy v obecních bytech
zpřístupňující bydlení pro specifické
skupiny obyvatel
Nedostatečná kapacita (počet)
sociálních bytů
Absence startovacího a
prostupného bydlení
Nedostatečná nabídka
sociálních a malometrážních bytů
s ohledem na socioekonomickou
strukturu a stárnutí obyvatelstva
(vzrůstající počet jednočlenných
domácností)
Nedostatečná dostupnost
bytů / bydlení pro rodiny s dětmi
Bytová politika města

Projekty KÚ SČK (typu POSEZ11
apod.)

Nevyvážená socioekonomická
struktura obyvatelstva
Riziko vzniku sociálního
vyloučení u některých obyvatel12
Riziko vzniku sociálně
vyloučené lokality ve Stochově
(zejména v ul. J.A. Komenského a
Sokolovská)
Pohyb, výskyt sociálně
nepřizpůsobivých obyvatel
v blízkosti zařízení pro děti (např. u
prodejen potravin, u mateřské
školy, v ul. Hornická) se všemi
důsledky13
Vysoký a dále se zvyšující
věkový průměr obyvatelstva
(značný podíl jednočlenných
domácností obývaných vdovami)
Fluktuace obyvatelstva

Veřejná služba jako nástroj pro
obnovení pracovních návyků a
vykonání potřebné činnosti ve
prospěch Stochova (např. úklid
veřejných prostranství)

Ojedinělé případy
bezdomovectví (na katastru i za
hranicí k. ú. Stochov)
Nízká míra vymáhání
veřejných vyhlášek města a postihů

Zájem alespoň části obyvatel o
omezování socio-patologických jevů
v jejich bezprostředním okolí
Rozdíly v přístupu k dění ve
společnosti mezi „starým“ a

Nízká finanční gramotnost
části obyvatelstva s rizikem přenosu
na děti a mládež
Neochota některých obyvatel
přijmout běžná pravidla

Zdroj: http://www.kr-stredocesky.cz/web/socialni-oblast/posez;jsessionid=05D418A371C9DAAADA5894B43AE9E779.liferay_s1
Např. v objektu bývalé „svobodárny“ v soukromém vlastnictví, v domech bez napojení na centrální vytápění
13
Požívání alkoholu na veřejnosti, nepořádek, hluk apod.
12

13

Hrozby

Strategický plán rozvoje města Stochov 2021+
SWOT analýzy
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Silné stránky

Slabé stránky

Zapojení místních NNO do
aktivit pro sociálně slabší a
sociálním vyloučením ohrožené
skupiny obyvatel14
Existence veřejných vyhlášek

za jejich porušování
„Demotivující“ nepořádek ve
městě
Demotivující vzhled a
organizace intravilánu,
nedostatečně živý přízemní parter
města

„novým“ Stochovem

společenského soužití vedoucí ke
vzniku socio-patologických jevů,
narušování veřejného pořádku,
pocitu nebezpečí obyvatel ad.
Historicky založené
přetrvávající negativní vnímání
obyvatel domova pro mládež (z
pohledu výskytu sociopatologických jevů, nežádoucího
chování)
Historicky založená špatná
pověst Stochova u obyvatel
okolních obcí
Nezájem části obyvatel o
omezování socio-patologických jevů
v jejich bezprostředním okolí

Dům s pečovatelskou službou
(DPS) Stochov
Zatím přijatelná čekací doba
do DPS (cca 6 – 12 měsíců od
podání žádosti)
Terénní pečovatelská služba
Zatím dostatečná kapacita DPS
a terénní pečovatelské služby
Pořízení nového vozu pro
rozvoz obědů a výkon pečovatelské

Absence některých sociálních
služeb – nízká poptávka (jen
v území Stochova)
Nízká (nedostatečná)
personální kapacita terénní sociální
práce15
Absence zařízení typu
nízkoprahového centra, příp.
školního klubu16, tj. bezpečného
prostředí pro děti a mládež pro

Poptávka po domově pro
seniory a dalších typech pobytových
služeb (Alzheimer centrum apod.) a
24hodinových (zdravotních)
službách
Spokojenost uživatelů
s kvalitou pečovatelské služby,
poptávka po rozšíření na dny
pracovního volna (víkendy, svátky)
Dotace na rozvoj investičních i

Systém financování sociálních
služeb v České republice (ČR, kraje)
vytvářející nejistotu a limitující
flexibilitu v poskytování sociálních
služeb
Nedostatečné kapacity
sociálních služeb pro seniory a jejich
rodiny, jejich nízká institucionální a
dotační podpora
Nedostatečná infrastruktura a

Např. aktivity spolku Kamarádi Stochov
Aktuální rozsah služby cca 4 hodiny týdně neumožňuje potřebnou intenzivní práci s klienty.
16
Aktuálně částečně supluje knihovna, kde děti využívají počítač apod.
15

14

Příležitosti

Hrozby

Strategický plán rozvoje města Stochov 2021+
SWOT analýzy
Silné stránky
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Slabé stránky

Příležitosti

Hrozby

služby v majetku města Stochov
Nebytové prostory v majetku
města

neorganizované trávení volného
času, vč. dětí s horším rodinným
zázemím
-

neinvestičních projektů v oblasti
sociálních služeb (poskytovaných
zejména terénní a ambulantní
formou)
Nabídka dalších sociálních
služeb dalšími organizacemi ve
městě17 a aktivity dalších organizací
– např. Český červený kříž (např.
zájezdy), Svaz tělesně postižených
(např. odborné sociální poradenství,
Babince, turistický kroužek) ad.

kapacity pro poskytování sociálních
služeb
Stárnutí populace a očekávané
zvýšení poptávky po všech typech
sociálních služeb
Spíše pasivní přístup KÚ
Středočeského kraje ke
komunitnímu plánování sociálních
služeb v území (Stochov není
z tohoto pohledu atraktivní při
1 144 obcích SČK)
Nedostatek poskytovatelů
sociálních služeb, kteří mají zájem
poskytovat služby ve Stochově a
okolí, jejich nízká podpora ze strany
Středočeského kraje
Budoucí nárůst počtu klientů
terénní pečovatelské služby při
nedostatku příslušných pracovníků
na trhu práce a podfinancování

Nabídka základních lékařských
služeb18
Zařízené a bezbariérově
přístupné ordinace v majetku města

Chybějící kapacity a obory
zdravotnických služeb (např.
rehabilitace)
Nedostatečná kvalita
zdravotnické infrastruktury
(potřeba stavebních úprav)

Alespoň částečná ochota
lékařů působit na malých městech
alespoň na částečný úvazek (v
kombinaci s působením v jiné obci,
městě – ambulanci/nemocnici)
Lékárna

Neatraktivita poskytování
zdravotnické péče v menších
městech
Velice limitované možnosti
intervencí (v oblasti zdravotnictví)
ze strany obcí

Např. Soukromá mateřská, základní a střední škola Slunce, o.p.s a Společnost pro podporu lidí s mentálním postižením v ČR (chráněné bydlení), Domácí péče Včelka,
Dětské centrum Kladno - Zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc
18
ambulance lékařů – praktický lékař 2x, lékař pro děti a dorost, gynekologie, stomatologie
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Strategický plán rozvoje města Stochov 2021+
SWOT analýzy
Silné stránky

Slabé stránky

Příležitosti

Hrozby
Horší dostupnost
zdravotnických služeb pro osoby
bez možnosti vlastní dopravy
(odkázané na veřejnou dopravu do
okolních obcí a měst)

16

Strategický plán rozvoje města Stochov 2021+
SWOT analýzy

SWOT analýza – Životní prostředí (zeleň, voda, odpady)
Silné stránky

19

Slabé stránky

Příležitosti

Zapojení Stochova do aktivit
NNO – Ukliďme Česko
Sběrná stanoviště tříděného
odpadu ve všech částech města –
pravidelné využívání a nárůst podílu
tříděného odpadu
Vyřešené nakládání s tuhým
komunálním odpadem
Bezplatný svoz tříděného
odpadu, vč. bioodpadu

Znečištění (nejen) psími
exkrementy – nedostupnost sáčků
pro sběr exkrementů, nenastavený
systém sběru a likvidace a postihů
za neuklízení
Výkonnost a kvalita prací
Technických služeb (péče o zeleň,
úklid) ve všech částech města, vč.
části Slovanka
Poskytování komerčních
služeb na úkor kvality a rozsahu
nekomerčních činností Technických
služeb ve městě
Špatná informovanost části
obyvatel v oblasti odpadového
hospodářství, nekázeň občanů

Množství NNO působících
v oblasti EVVO a iniciace
komunitních aktivit v oblasti péče o
životní prostředí a úklidu
Zájem občanů o zlepšování
stavu a o ochranu životního
prostředí
Ochota zapojit se do
občanských aktivit

Zdražování poplatku za svoz
odpadu
Pravidelný vznik černých
skládek čehokoliv kolem města
Nedostatek vhodných
pracovních sil (s odpovídajícími
znalostmi a dovednostmi) pro
kvalitní služby TS na trhu práce
(péče o zeleň)
Znečišťování stanovišť s
nádobami na tříděný odpad a
otevřených kontejnerových míst u
bytových domů
Odkládání objemného odpadu
mimo místa k tomu určená a
absence monitoringu a důsledných
postihů za toto jednání

Zelené plochy v území města
(vnitrobloky), trávníky (nejen) okolo
bytových domů
Pozemky a objekty v majetku
města vhodné pro zavádění
„zelené“19 infrastruktury
(předzahrádky, vnitrobloky, val u
sportovního areálu ad.)

Problematická kvalita údržby
zeleně ve městě - chybí odborné a
funkční znalosti péče o zeleň
(absence odborníků na péči o zeleň
v TS)
Absence stromů, respektive
stínu na dětských hřištích,
nevhodné mikroklima

Zalesněné území v části
katastru (Konopas)
Plánovaná dotační podpora
„Zelených“ a „modrých“ opatření
v programovém období 2021+
Dostupnost příkladů dobré
praxe v oblasti aplikace vhodných
opatření a postupů péče o zeleň

Nízký úhrn srážek – jedna
z nejsušších oblastí ČR
Neochota části místních
obyvatel zapojit se do péče o své
okolí kolem bytových domů na
sídlišti, jejich pasivita
Nejsou připraveny pozemkové

městské parky, zelené střechy nebo stěny / zastávky, stromořadí, komunitní zahrady, vodní prvky, propustné povrchy atd.
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Hrozby

Strategický plán rozvoje města Stochov 2021+
SWOT analýzy
Silné stránky
Relativně velké množství
velkých vzrostlých stromů mezi
bytovými domy = Stochov je ZELENÉ
město
Odebrání a kultivace roubů
z dubu sv. Václava20

Slabé stránky
Málo parků, absence
odpočinkové zóny v okrajových
částech města
Absence větrolamů na okraji
města a postupné snižování počtu
vzrostlých stromů mezi domy a na
okraji vnitrobloků (nejen u dětských
hřišť) bez adekvátní náhrady
(dosadby)
Absence systematické
klasifikace funkce zelených ploch
(přizpůsobení výsadby, údržby)

Příležitosti

Hrozby

(např. vybudování pásů „nesekané
louky“ mezi domy či kolem
parkovišť, komunikací apod.)
Občané se zájmem pečovat o
své okolí, vč. zelených ploch,
trávníků a záhonů před bytovými
domy
Zahrádkářské kolonie (hojně
využívané)

úpravy v okolí Stochova
Velmi nízká hodnota KES k 30.
6. 2016: 0,1621, při 15,7% podílu
zastavěných ploch na území a
značný podíl orných ploch v okolí
Stochova (vodní i větrná eroze,
vysychání, utužení půdy, prašnost)

Nástroje efektivního
zachytávání a využití dešťové vody,
nabídka dotačních zdrojů
Původní mokřad v Honicích (za
garážemi na konci obce)
Příklady dobré praxe a
působení zkušených organizací
v okolí Stochova (např. Lány –

Oblast Kladenska
(+Rakovnicka) náleží mezi
nejrizikovější oblasti z pohledu
klimatického sucha
Sucho, prašnost – nedostatek
přírodních vodních ploch ve městě i
okolí
Pasivní (nekoncepční) přístup

-

Velice nízká zalesněnost v
katastrálním území
Málo ploch v majetku města
Postupné zavádění využití
prvků zlepšení vodního režimu
v rámci investičních akcí města
(úpravy zpevněných ploch
umožňujících vsakování srážkových
vod v místě spadu apod.)
Vyřešené nakládání
s odpadními vodami (vč. dostupné

20

Vysoký podíl zastavěného
území a zpevněných ploch
Mimo kašny na náměstí
v zásadě žádný vodní prvek, pítko
ve městě
Absence vodních ploch
v katastru města (rekreace22, vodní
režim v krajině)

Provedl Výzkumný ústav Silva Taroucy pro krajinu a okrasné zahradnictví, veřejná výzkumná instituce
0,16 = území (krajina) se zřetelným narušením přírodních struktur
22
Občané využívají požární nádrž v Honicích, která není určena k rekreačním účelům, tj. kde není zajištěna ani péče o kvalitu vody ani příslušná infrastruktura (zázemí,
toalety)
21
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Silné stránky
další kapacity)
Zájem města o zvyšování
kvality životního prostředí

23
24

Slabé stránky
Narušení vodního zdroje
nádrže v Honicích a potoka na
Slovance

Příležitosti
krajina pro zlepšení vodního
režimu23, Kačice)

Hrozby
Středočeského kraje k aktivitám
obcí v oblasti ochrany životního
prostředí a udržitelnosti (vody,
krajiny, půdy)
Razantní úbytek vodotečí a
vody v tocích a nedostatek vodních
zdrojů v katastrálním území města
(s výjimkou zdroje v Honicích)
Využití vodoteče v Honicích,
hloubení dalších studen – neřízené
změny v režimu podzemních vod
Vyšší odběr vody než je přítok
do zvodněných vrstev24
Vodní režim a zdroje (vč.
podzemních vod) významně
ovlivněny intenzivní zemědělskou
činností, hlubinnou těžbou a
hornickou činností (v některých
částech SČ také průmyslem) –
odvádění vody z jejích přirozených
míst

Viz https://zpravy.aktualne.cz/ekonomika/u-lan-vznika-chytra-krajina-odolat-ma-suchu-i-povodnim/r~f06de342876d11e9b9980cc47ab5f122/
Zdroj: Analýza a příprava opatření ke zmírnění negativních dopadů sucha a nedostatku vody na území Středočeského kraje
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