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Seznam zkratek 

 

ČOV  čistička odpadních vod 

ČÚZK   Český úřad zeměměřický a katastrální 

ČSÚ  Český statistický úřad 

DPS  dům s pečovatelskou službou 

EA  ekonomicky aktivní 

MAS  místní akční skupina 

MŠ  mateřský škola 

OÚ  obecní úřad 

RD  rodinné domy 

RUD  rozpočtové určení daně 

SLBD  sčítání lidí, bytů, domů 

SO ORP správní obvod – obec s rozšířenou působností 

SWOT  silné (ang: Strengths) a slabé (ang: Weaknesses) stránky, příležitosti (ang: 

Opportunities) a hrozby (ang: Threats) 

VPP  veřejně prospěšné práce 

ZŠ  základní škola 
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Úvod 

Strategický plán je důležitý koncepční dokument, kterým obec Kačice dosud nedisponuje. Jeho 

úkolem je sjednotit pohled a celkový rozvoj obce, definovat dlouhodobé cíle a priority a 

jednotlivé opatření. Způsob vypracování dokumentu je individuální a je zvolen především s 

ohledem na velikost a administrativní význam obce. 

 

Strategický plán je potřebný dokument nejen pro zastupitelstvo obce, ale dále pro každého 

občana, který chce znát záměry samosprávy. Strategický plán je nutnou podmínkou pro 

zpracovávání žádostí na čerpání dotací z fondu Evropské unie. Dodržování priorit a realizace 

plánu rozvoje obce umožní lépe využívat finanční prostředky obce pro její rozvoj a zvyšování 

kvality života jejích občanů. 

 

Cílem zpracovaného dokumentu je především vytvoření ucelené strategie rozvoje obce 

zahrnující analýzu současného stavu, potřeb a možností pro všeobecný rozvoj, zvýšení 

připravenosti na využití možností čerpání dotací a dále rozpracování záměrů a připravenost ke 

snadnějšímu dopracování projektů pro podání žádostí v příslušných dotačních titulech. 
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1. Základní informace o obci 

Status: Obec 

IČ: 00234494 

Obec s pověřeným obecním úřadem: Kladno 

Obec s rozšířenou působností: Kladno 

Katastrální plocha (ha): 641 

Počet bydlících obyvatel k 31. 12. 2014 1246 

Nadmořská výška (m n. m.): 388 

Počet částí obce: 1 

První písemná zpráva (rok) 1318 

Starosta: Libor Němeček 

Email: info@kacice.cz 

Web: www.kacice.cz 

Územně plánovací dokumentace: Zpracovaná r. 1997, změna v r. 2012 

 

Obec Kačice se rozkládá v nadmořské výšce 385 až 430 metrů (střed 388 m) na levém břehu 

potoka Loděnice (Kačáku) podél silnice Lány-Smečno. Obec Kačice leží na okraji přírodního 

parku Džbán. Celé správní území obce Kačice má venkovský charakter zaměřený převážně na 

zemědělství. Okolí obce je převážně rovinaté až mírně zvlněné, převažují zde pole a lesy.  

 Kačice je obec ve Středočeském kraji, 9 km západně od Kladna. Obec zaujímá rozlohu 

6,41 km². Jméno obce je odvozeno od vodní drůbeže - kachen. Možná, že mívala zprvu název 

jiný (snad obdoba chodského Mrákova?). Místní nezaručená pověst mluví o přestěhování 

Kačice z jiného místa, snad ze zaniklé Německé Lhoty (proti nádraží Kamenné Žehrovice). 

Celkem v obci k datu 31. 12. 2014 žije 1246 obyvatel. 
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1.1. Demografie 

Věková struktura obyvatelstva představuje jednu ze základních charakteristik hodnotících 

demografický vývoj a naznačujících možné sociální hrozby a problémy v budoucnosti. Často 

používanou charakteristikou věkové struktury obyvatelstva, je tzv. index stáří, který vypovídá 

o stárnutí populace. Vyjadřuje, kolik obyvatel ze starších věkových skupin připadá na sto dětí, 

v tomto případě kolik obyvatel ve věku 65 a více let připadá na 100 dětí do 15 let věku. 

V případě obce Kačice dosáhl index stáří v roce 2010 hodnoty 102,13. 

Struktura a počet obyvatel v obci Kačice k 31. 12. 2014 

Počet obyvatel 

 Počet 

obyvatel 

Počet obyvatel ve věku 

0 - 14 let 15 – 59 let 60 – 64 let 65 let a více 

Celkem 1246 194 752 76 224 

Muži 610 102 380 32 97 

Ženy 636 92 372 44 127 

Zdroj: ČSÚ 

Území SO ORP Kladno s vyznačením velikostních kategorií obcí 

Zdroj: ČÚZK 
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Počet obyvatel je ovlivněn vývojem přirozeného přírůstku migrací. Přirozený přírůstek je 

rozdíl mezi počtem narozených osob a počtem zemřelých. Migrační saldo je rozdíl mezi 

přistěhovalými a vystěhovalými osobami. V roce 2014 měl v obci Kačice celkový přírůstek 

obyvatel hodnotu 15, což způsobil přirozený úbytek (-2) a pozitivní migrační saldo (+17). 

Pohyb obyvatelstva v obci Kačice (2014) 

 Přírůstek obyvatelstva Saldo migrace Přírůstek

/úbytek 

živě 

narození 

zemřelí Přirozený 

přírůstek 

přistěhovalí vystěhovalí Saldo 

migr

ace 

 

Celkem 9 11 -2 34 17 17 15 

Muži 6 7 -1 18 6 12 11 

Ženy 3 4 -1 16 11 5 4 

Zdroj: KEO X 

Vývojovou řadu počtu obyvatel lze rozdělit do několika etap. V letech 1869 - 1930 docházelo 

k neustálému zvyšování počtu obyvatel. Následovalo období, kdy se až do roku 1980 počet 

obyvatel v obci Kačice nijak skokově neměnil. K velkému poklesu došlo až v roce 1991, a to o 

téměř 200 obyvatel. Od té doby do roku 2011, ve kterém počet obyvatel dosáhl téměř hranice 

1300 obyvatel, měla tendence vzestupný charakter. Na konci roku 2014 se počet obyvatel 

ustálil na čísle 1250. V tabulce níže je k nahlédnutí vývoj počtu obyvatel v letech 1869 – 2014. 

Zdroj: ČSÚ 

0

500
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1500

1869 1880 1890 1900 1910 1921 1930 1950 1961 1971 1980 1991 2001 2006 2011 2014
Počet osob 674 684 765 809 1186 1245 1250 1198 1279 1259 1226 1040 1133 1185 1296 1250

Demografický vývoj obce Kačice
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1.2. Pracovní příležitosti, nezaměstnanost 

Míra nezaměstnanosti je komplexním společenským ukazatelem, jenž v sobě nese mnoho 

informací. V rámci sociálního pilíře supluje indikátor socioekonomické struktury obyvatel i 

kvality sociálního prostředí obce.  

Struktura a počet uchazečů o práci v obci Kačice 

 Uchazeči o 

práci 

OZP Mladi-

stvých 

18 – 24 

let 

50 let a 

více 

Absol

venti 

ZŠ a SŠ 

vzdělání 

vyučení S 

maturitou 

Celkem 78 3 0 12 24 4 17 39 22 

Muži 39 1 0 7 11 2 7 22 10 

Ženy 39 2 0 5 13 2 10 17 12 

Zdroj: Úřad práce Kladno 

K datu 31. 12. 2013 byla v obci registrovaná míra nezaměstnanosti 9,2 %. Výše 

nezaměstnanosti by s největší pravděpodobností měla být v korelaci s mírou spokojenosti 

obyvatel a s výší dávek sociální podpory. Nezaměstnanost je podmíněna lokalizací sídla, jeho 

ekonomickou atraktivitou, nabídkou pracovních příležitostí atd. Za prací mimo obec vyjíždělo 

dle SLBD 2001 celkem 342 obyvatel z celkových 576 ekonomicky aktivních obyvatel. 

Ekonomická aktivita obyvatel v obci 

Celkem EA Zaměstnaní Nezaměstnaní Nezjištěna EA Pracující v jiné 

obci 

576 517 59 14 342 

Zdroj: SLBD 2001 
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1.3. Vybavenost obce 

1.3.1. Technická infrastruktura 

Obec Kačice je z hlediska technické infrastruktury vybavena vodovodem vybudovaným v 

letech 1979-1983, jednotnou kanalizací z kameninových a betonových trub, která je vyústěna 

na mechanicko-biologickou ČOV vybudovanou v letech 1992-93, na kterou je napojeno cca  

90 % obyvatel.  

V roce 2011 byla zahájena rekonstrukce stávajících objektů ČOV a výstavba nové aktivační 

nádrže. Zásobování elektrickou energií je zajištěno prostřednictvím 6 trafostanic, obec je 

plynofikována.  

V obci je vybudován sběrný dvůr pro nakládání s odpady, je vybavena veřejným osvětlením a 

veřejným bezdrátovým rozhlasem. V obci je instalován informační stánek s veřejným 

přístupem na internet. Centrální část obce je monitorována kamerovým systémem. 

1.3.2. Dopravní obslužnost 

Obec Kačice leží na silnici II. třídy č. 236 na tahu Slaný – Lány, v blízkosti rychlostní silnice č. R6 

(exit č. 25 na Slaný). Dopravní spojení je zajištěno autobusy (zajišťuje ČSAD Kladno a.s. a ČSAD 

Slaný a.s.) a vlaky, kdy obcí je vedena železniční trať č. 120, Praha – Rakovník (zajišťuje ČD          

a. s.). 

1.3.3. Občanská infrastruktura 

V obci Kačice sídlí Obecní úřad s vlastní matrikou, do jejíž matriční oblasti spadají obce 

Hradečno, Hradečno – Nová Ves a Nová Studnice, a obřadní síní. Součástí Obecního úřadu je 

Sběrný dvůr vybudovaný v roce 2013. V obci je malotřídní základní škola, 1. stupeň, 

s kapacitou 60 žáků, a mateřská škola pro děti od 3 let, s kapacitou 46 dětí. Do základní i 

mateřské školy dojíždí děti i z okolních vesnic. K občanské vybavenosti patří také pošta, čtyři 

obchody, čtyři tři restaurace, dvě dětská hřiště, knihovna, hřbitov, infocentrum, vlaková a 

autobusová zastávka. V roce 2011 byl slavnostně otevřen nově rekonstruovaný Švehlův park 

na návsi. Základní zdravotnickou péči poskytuje obvodní lékař pro dospělé. K dětskému lékaři 

a zubnímu lékaři dojíždí občané do sousedních obcí. Pro sportovní vyžití je v obci k dispozici 

fotbalové hřiště a sokolovna, kde je i venkovní hřiště, např. pro tenis, nohejbal, aj. V obci 

působí TJ Sokol a SK Kačice (fotbal). Obcí vede cyklotrasa č. 0105 a dvě turistické trasy. 
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1.3.4. Turistické trasy 

Kačici najdeme na pěší mapě Klubu českých turistů č. 8 a 33, číslo bodu KL039. Kačicí procházejí 

dvě značené trasy. Jednou z nich je žlutá trasa (Kačice – obora - Smečno – Na kopaninách – Na 

Rovinách – Na Rýni - rozc.Sv.Jakuba celkem 13,5km) a druhou červená trasa (povodím Kačáku 

od Loděnice ... přes Roučmídův mlýn - Dolní Bezděkov - Družec - Doksy - Kamenné Žehrovice 

- Srby - Kačice - Čelechovský mlýn – Lodenice – Mšecké Žehrovice - Nové Strašecí celkem 

45km). Dále Kačicí prochází cyklotrasa číslo 0105 (Stochov - Čelechovice - Kačice - Srby - 

Kamenné Žehrovice celkem 8,55km).  

1.3.5. Kulturní vyžití 

Kulturní vyžití v Kačici je na dobré úrovni.  Pravidelně se zde konají velikonoční trhy se 

soutěžemi pro děti, tradiční slavnostní rozsvícení vánočního stromu na návsi spojené s 

vánočními trhy, novoroční přípitek, zájezdy na divadelní představení do pražských divadel 

nebo na zahraniční vánoční trhy, plesy a zábavy, pro děti karneval a mikulášská zábava, dětský 

den, pálení čarodějnic a další kulturní akce. V Kačici vyvíjí činnost několik volnočasových spolků 

i jednotlivců: 

Název sdružení Činnost 

Sportovní klub Fotbal, pochody, den dětí 

Tělocvičná jednota Sokol Cvičení pro děti i dospělé, badmintonové 
turnaje, turnaje ve stolním tenise, 
čarodějnice 

Metoděj Fikes Lesní běh, turistické procházky po okolí 

Zdeněk Ryšlink Turnaje v ping-pongu 

Myslivecký spolek Kačice 
Vzdělávání, ochrana životního prostředí, 

společenské akce, akce pro školy 

Kačice letí z.s. 
Volnočasové aktivity pro děti i dospělé, 

pořádání akcí.  

 

Rozvoj kulturní oblasti ovlivňuje kvalitu života jak jedince, tak celé společnosti v obci. Zároveň 

rozkvět kultury posiluje místní identitu obyvatel, která je jedním z faktorů stabilizující 

obyvatelstvo. V obci funguje Místní knihovna Kačice, nabízející návštěvníkům mimo jiné i 

službu kopírování. Na návsi funguje informační panel s přístupem na vybrané internetové 
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stránky (Obec Kačice, Město Kladno, Zákony, Jízdní řády apod.). Celoroční sportovní vyžití je 

možné realizovat na dvou velkých hřištích. První fotbalové hřiště se rozprostírá v blízkosti 

potoku Kačák a druhé hřiště se nachází u místní Sokolovny. Pro menší děti je zde dětské hřiště 

u mateřské školy a jedno přímo v centru obce. Vzdělávací, společenské a osvětové aktivity 

nejen pro děti pořádá ve své klubovně a v okolní přírodě také Myslivecký spolek Kačice.  

 

1.4. Historie a zajímavosti obce 

Zásadně ta Kačice (singulár). Ves Kačice se objevuje v historických pramenech poprvé v roce 

1318, kdy ji držel Vladyka Zdeněk z Kačice. Vladykové z Kačice si tu vystavěli patrně též tvrz, 

která se však uvádí až v r. 1437 za Ctibora ze Svojkova. V letech 1550 - 1551 byly oba díly Kačice 

připojeny k Martinickému Smečenskému panství. To zpečetilo osud tvrze, která již nebyla 

obnovena.  

Kačice mívala již v 19. stol. "nádražíčko" Pražsko-lánské koněspřežní železnice. Teprve 

přestavba koňky na parní železnici (1866-67) zkrátila trasu náspem a viadukty stoupáním k 

lánskému nádraží. Lánská koněspřežka Praha – Kladno – Stochov – Lány byla první železnicí na 

dnešním území Prahy a po dráze z Českých Budějovic do Lince druhou nejstarší veřejnou 

železnicí v kontinentální Evropě. Z větší části spadá do dnešní trati 120. Úzkokolejku s 

rozchodem 700 mm nechal zbudovat majitel smečenského panství Jindřich Clam-Martinic 

původně jako neveřejnou pouze pro potřeby panství. Projekt zpracovala v roce 1902 stavební 

firma ing. J. Husák a J. Vorel z Kladna, která trať postavila v letech 1903-1904.  Ve Slaném 

sousedilo nádraží lokálky se stanicí bývalé Pražsko-duchcovské dráhy, stanice Smečno-

Šternberk se pak nacházela v blízkosti vlečky Buštěhradské železnice poblíž obce Kačice. Trosky 

této budovy můžeme dodnes vidět poblíž silnice z Kačice na Kladno. Jako neveřejná byla trať 

provozována až do roku 1908, kdy její majitel obdržel koncesi k provozování veřejné nákladní 

dopravy, která mimo jiné nařizovala, prodloužit trať o vlečku k dolu Schöller. Veřejný nákladní 

provoz byl zahájen dne 16. 12. 1908. V roce 1911 byly zakoupeny 2 osobní vozy k zamýšlené 

veřejné osobní dopravě. K jejímu zavedení však zřejmě vůbec nedošlo a vagóny byly využívány 

pouze k osobní potřebě smečenského panství. Při účasti na honu ve Studeněvsi se v roce 1913 

osobním vláčkem svezl i následník trůnu Ferdinand d´Este. Největší význam měla trať pro 

potřeby cukrovaru ve Studeněvsi, kde byla z téhož důvodu umístěna i výtopna. Přepravovalo 
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se především řepné semeno, vápenec, uhlí a koks. V době řepné kampaně dominovala řepa a 

řízky a po jejím skončení cukr do rafinérií, melasa a saturační kaly. Do konce první světové 

války se dopravovaly i cihly, písek a obilí ze sousedních dvorů. Po válce se využití dráhy 

orientovalo téměř výhradně na potřeby cukrovaru. Provoz železnice byl zastaven k 31. 3. 1932. 

V Okresním muzeu v Kladně je ve stálé expozici s názvem Pravěk Kladenska vystaven i zlacený 

gombík z Kačice. Patří k velkomoravským šperkům, které byly nalezeny v bohatě vybavených 

hrobech na pohřebištích z 9. století. Velkomoravský gombík s ptačím motivem, který je 

podobný tomu kačickému, mohou lidé najít i na líci naší dnešní dvoukoruny. 

 

1.4.1. Památky zapsané v seznamu kulturních památek 

Kaplička sv. Jana Nepomuckého - výklenková pseudogotická stavba na návsi pochází z roku 

1851. Je v ní umístěna socha světce z 1. poloviny 19. století, vedle pak stojí železný kříž na 

kamenném podstavci, z téhož roku. Obě tyto památky a dále usedlost č. 52 jsou zapsány na 

seznamu kulturních památek. 

 

1.4.2. Další pamětihodnosti 

• Socha sv. Blažeje - pískovcová barokní plastika z roku 1711, na návsi. V létě roku 2008 

proběhla rekonstrukce sochy. 

• Usedlost č. 52 - hrázděné stavení z přelomu 18. a 19. století při silnici směrem na Smečno. 

• Koulův mlýn - z roku 1666 

• Základní škola - z roku 1885 

• Obecní dům - z roku 1933 
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1.5. Geomorfologie 

Území a okolí obce Kačice patří do geografického celku Džbán, který náleží do Poberounské 

soustavy Českého masivu (Poberounská subprovincie – Brdská oblast – Džbán –  Řevničovská 

pahorkatina). 

 

Džbán se rozkládá ve středních a v severních Čechách přibližně mezi městy Louny, Slaný, 

Kladno, Rakovník a Žatec. Severozápadní část celku představuje Ročovská vrchovina, 

jihovýchodní polovinu tvoří Řevničovská pahorkatina. Pro Džbán jsou charakteristické rozsáhlé 

náhorní roviny oddělené hlubokými a širokými údolími.  

 

1.5.1. Přírodní park Džbán 

Přírodní park Džbán je přírodní park, který byl zřízen roku 1994 na pomezí okresů Louny, 

Kladno a Rakovník. Je to poměrně rozsáhlé přírodovědně a krajinářsky cenné území, které leží 

mezi průmyslovými oblastmi Severočeské hnědouhelné pánve a Kladensko-rakovnické pánve. 

Jeho rozloha činí 416 km². 

Území má vysokou přírodovědnou a rekreační hodnotu, dochovaly se na něm smíšené a 

listnaté lesy, v nichž se vyskytuje celá řada vzácných druhů rostlin. Džbán je velice cenný nejen 

botanicky, ale i zoologicky. Na území žije celá řada obojživelníků a ptáků. Posláním Přírodního 

parku Džbán je zachování unikátní krajiny džbánské křídové tabule s významnými estetickými 

hodnotami, zejména s ohledem na geomorfologii území, lesní porosty, charakteristickou a 

vzácnou flóru a faunu, rozptýlenou mimo lesní zeleň a staré ovocné sady.  
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1.5.2. Potok Loděnice 

Potok Loděnice protéká: Česko (Středočeský kraj - Čelechovice, Kačice, Srby, Kamenné 

Žehrovice, Doksy, Družec, Dolní Bezděkov, Poteplí, Chrbiny, Nenačovice, Chrustenice, 

Loděnice, Jánská, Sedlec, Svatý Jan pod Skalou, Hostim). Povodí: Berounka, Vltava, Labe, 

Severní moře, Atlantský oceán.  

Loděnice, nebo-li Kačák, je levý přítok řeky Berounky, který odvodňuje východní oblasti 

Džbánu a Křivoklátské vrchoviny, jakož i okraje Pražské plošiny a Hořovické pahorkatiny. 

Povodí Loděnice tak zaujímá jihozápad a jih okresu Kladno a přilehlé končiny okresů Rakovník, 

Praha-západ a Beroun. 

Loděnice pramení ve vrchovině Džbán, v nadmořské výšce 497 m na východním úbočí jejího 

stejnojmenného návrší (Džbán, 535 m), asi 1 km jihozápadně od Kroučové. Dále míří 

otevřeným bezlesým údolím zhruba k východu. V oblasti Řevničova a Mšece leží na potoce 

řada rybníků: Nový, Bucký (Bucek), Punčocha, Mlýnský, Pilský, Červený a Lodenický rybník. 

Kačák postupně stáčí svůj tok jihovýchodním až jižním směrem, mezi Kamennými Žehrovicemi 

a Srby vytváří v místě pokleslém následkem těžby uhlí Turyňský rybník, největší vodní plochu 

kladenského okresu, chráněnou jako významné útočiště vodního ptactva (Záplavy). Za 

Záplavami už se údolí potoka po celý zbytek jeho cesty stává lesnatým a od Srb až po obec 

Loděnice se oblastí táhne přírodní park Povodí Kačáku. U Svatého Jana pod Skalou a Hostimi 

se potok v sevřeném hlubokém údolí několika zákruty prořezává působivými vápencovými 

útesy a nakonec 1,5 km severozápadně od Srbska v nadmořské výšce 211 m ústí zleva do 

Berounky. 

1.5.3. Čáp bílý 

Čápi sídlí na umělém hnízdě kačického koulova mlýna od roku 2004 v blízkosti potoku Kačák. 

Na celém území Česka jich žije jen zhruba 900 párů a dle vyhlášky 395/1992 Sb. patří čáp v ČR 

mezi ohrožené druhy. 

Je to poměrně velký druh, jeho váha se pohybuje v rozmezí 2,3 – 4,4 kg, samice jsou o něco 

menší. Čápi bílí dosahují výšky 95 – 105 cm, rozpětí křídel je 155 – 165 cm. Ve zbarvení 

převažuje bílá barva, konce letek jsou černé, zobák a dlouhé nohy červené, u mladých jedinců 

tmavé. Na rozdíl od volavek mají čápi při letu natažený krk. Typickým zvukovým projevem čápů 

je klapání zobákem. Čáp bílý se dožívá obvykle 8 - 10 let, rekord je 35 let. 
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Nejznámější čapí potravou jsou žáby, patří sem ale i další obojživelníci, také ryby, plazi, hmyz 

a jeho larvy, hraboši (významné pro zemědělství), krtci a dále mláďata různých savců. V Africe 

často sleduje hejna sarančat. 

Samice snáší v průměru 2 – 4 vejce, výjimečně jen 1 nebo dokonce 5. Inkubace vajec trvá 

přibližně 33 dní, vejce zahřívají oba rodiče. Dva měsíce po vylíhnutí se mláďata učí létat. 

Mezi největší hrozby pro tento druh nepochybně patří odvodňování mokřin, elektrická vedení, 

používání pesticidů při ničení sarančat a nezákonný odstřel jednotlivých jedinců v Africe. Patří 

také k druhům, ke kterým se vztahuje Dohoda o ochraně africko-euroasijských stěhovavých 

vodních ptáků (AEWA).  

 

2. Vymezení sledovaných oblastí a jejich rozbor 

2.1. SWOT analýza 

SWOT analýza je dnes již standardní součástí dlouhodobého plánování obce. Podstatou této 

metody je odhalení a současně vzájemné porovnávání vnitřních silných a slabých stránek 

zkoumaného objektu a možností a hrozeb, které na něj působí zvenčí. 

Smysl SWOT analýzy spočívá v akceptování silných stránek a eliminaci (nebo alespoň 

omezování) stránek slabých, čímž se zvyšuje pravděpodobnost budoucí realizace příhodných 

možností, a naopak se omezuje dopad takto pojmenovaných hrozeb. 

Výsledky SWOT analýzy slouží jako základ pro další analyzování obce, vymezení problémových 

oblastí, zaměření rozvojového plánu obce a zpracování záměrů akčního plánu. 

2.1.1. Souhrnná SWOT analýza obce Kačice 

Silné stránky Slabé stránky 

• Přímé napojení obce na železniční síť Praha-
Rakovník. 

• Přímé autobusové spojení do okresního 
města Kladna. 

• Přímé napojení na rychlostní silnici R6, 
blízké spojení s rychlostní silnicí R7. 

• Čisté životní prostředí. 

• Značná vyjížďka obyvatelstva za prací. 
• Značná vyjížďka žáků a studentů do škol 

(od II. stupně) 
• Zvyšování průměrného věku obyvatel. 
• Absence sociální infrastruktury pro 

seniory. 
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• Místní spolky, vytvářející lokální kulturu. 
• Dostupnost I. stupně základního vzdělávání 

a předškolního vzdělávání přímo v obci. 
• Příjemné a klidné místo pro bydlení se 

zajímavým okolím. 
• Dostatek rozvojových ploch připravených 

na výstavbu rodinných domů. 
• Vysoký podíl separace a využití odpadů. 

• Zemědělská tradice. 
• Revitalizované chodníky v obci. 
• Nástroje informovanosti obyvatel (web, 

facebook, zpravodaj, rozhlas) 
 

 

• Nezasíťované soukromé plochy vymezené 
v územním plánu pro podnikání a výstavbu 
rodinných domů. 

• Absence vlastní obecní policie. 
• Vysoký podíl nákladních automobilů 

projíždějících středem obce. 
• Část budov ve vlastnictví obce ve špatném 

technickém stavu. 
 

Příležitosti Hrozby 

• Dostatečné autobusové a vlakové spojení 
na hlavní centra – Kladno, Praha. 

• Příležitost rozvoje v oblasti turistiky a 
cykloturistiky. 

• Klidné místo pro bydlení mladých rodin 
s dětmi. 

• Členství obce v místní akční skupině. 

• Příliv finančních prostředků na rozvoj 
z dotačních zdrojů. 

• Rozvoj drobného podnikání.  
• Obnovení některých kulturních akcí, rozvoj 

kulturně-společenských aktivit. 
• Spolupráce obce s místními podnikateli. 
• Mírně rostoucí počet obyvatel. 
• Zóny pro plánovanou zástavbu. 

• Rozvoj mezi obecní spolupráce,  v rámci 
MAS Svatováclavsko z. s. 

• Zrušení, či významné omezení vlakového 
nebo autobusového spojení. 

• Nárůst emigrace obyvatel do větších obcí a 
měst kraje. 

• Stárnutí obyvatel obce. 
• Zánik nebo krach významných místních 

podnikatelů. 
• Omezené množství pracovních příležitostí 

zejména pro absolventy škol. 
• Nedostatek ploch pro potřeby 

podnikatelů. 
• Nedostatek služeb v obci. 
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Strategické vize obce Kačice vychází ze současné situace a jsou vyjádřením dlouhodobého cíle, 

ke kterému rozvoj obce směřuje. Vize není závislá na dílčích etapách plnění strategie a zůstává 

neměnná po celou dobu její realizace. 

Za účelem realizace vize obce Kačice byly stanoveny následující prioritní oblasti, které kopírují 

potřeby obce a jejích obyvatel: 

Ø Doprava a infrastruktura. 

Ø Ekonomika. 

Ø Životní prostředí. 

Ø Sociální oblast a vzdělání, vybavenost obce. 

Ø Kultura sport a cestovní ruch. 

2.1.2. Dílčí analýza: Doprava a infrastruktura 

Silné stránky Slabé stránky 

• Snadná dopravní dostupnost obce. 
• Dobrá dopravní obslužnost autobusovými 

spoji do okolních obcí a velkých měst. 
• Železniční spojení obce s regionálními 

centry. 
• Kvalitní povrch přístupové komunikace 

II/236. 
• Vzdálenost napojení obce na celostátní 

dálniční síť. 
• Plynofikace a kanalizace. 

• Cyklotrasy, pěší turistické trasy, jezdecké 
trasy. 

• Nedostatek prvků podporující pasivní 
bezpečnost (přechody, zpomalovací 
prvky). 

• Nedostatečné úpravy dopravní 
infrastruktury pro potřeby postižených 
občanů (bezbariérové nájezdy). 

• Vysoká denní mobilita obyvatel (za prací, 
studiem). 

• Vysoká dopravní vytíženost páteřní 
komunikace v obci. 

• Špatný technický stav a místy chybějící 
osvětlení obce. 

• Opotřebovaná kanalizační infrastruktura. 
 

 

Bezpečná a rovnoměrně se rozrůstající obec s vyhovující infrastrukturou, 
kde obyvatelé nacházejí jak blízkost přírody a klid, tak i bohatý společenský 

život, možnost zapojit se do činností místních spolků, a podporovat tak 
tradice obce.  

Obec intenzivně spolupracuje a podporuje místní podnikatelské subjekty, 
čímž vytváří fungující tým podílející se na dalším rozvoji naší obce.  
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Příležitosti Hrozby 

• Rozšíření a modernizace současné dopravní 
infrastruktury. 

• Vybudování návazné cyklostezky směr 
Tuchlovice-Čelechovice. 

• Využití dotací z evropských, státních či 
krajských prostředků na financování obnovy 
a výstavby nových prvků dopravní 
infrastruktury. 

• Vznik dalších cyklostezek v terénu mimo 
komunikace. 

• Oprava stávající kanalizace 
 

• Snižování dopravní obslužnosti obce. 

• Zvyšování užívání osobních aut a 
související infrastruktury (parkoviště, 
přetížení komunikací). 

• Nedostatek financí na údržbu a nutné 
opravy místních komunikací. 

• Výběr jiné oblasti pro bydlení. 

• Nárůst nákladní dopravy v návaznosti na 
zvýšení provozu na rychlostních 
komunikacích R6 a R7, chátrání páteřní 
komunikace II/236. 

 

 

2.1.3. Dílčí analýza: Ekonomika 

Silné stránky Slabé stránky 

• Stabilní pozice obce v kategorii RUD podle 
počtu obyvatel. 

• Klesající míra nezaměstnanosti. 

• Různorodost drobných živnostníků a 
podnikatelů v obci. 

• Existence volných ploch pro případnou 
zástavbu i jiné alternativy. 

• Větší počet restauračních zařízení v obci. 

• Pozvolný nárůst příjmů obce (nezohledňuje 
dotační příjmy). 

• Výrazné využívání dotačních prostředků pro 
rozvoj obce. 

• Investiční aktivita obce. 

• Nezadluženost obce. 
• Příjem dotací. 

• Za zaměstnáním a do škol vyjíždí více jak 
polovina obyvatel 

• Omezené příležitosti ke zvyšování 
odborných způsobilostí v obci a jejím okolí. 

• Nedostatečné kompetence a specifické 
dovednosti pro moderní typy zaměstnání 
(počítačové dovednosti, jazyky). 

• Nízké zastoupení podnikatelů na 
financování rozvojových projektů obce. 

• Omezené množství prostředků na 
financování realizace všech potřebných 
záměrů. 

• Absence průmyslové zóny. 

• Nízký počet pracovních příležitostí. 
 

Příležitosti Hrozby 

• Nabídka širšího sortimentu v místních 
obchodech. 

• Rozšíření služeb pro místní obyvatele a 
cestovní ruch, umístění bankomatu v centru 
obce. 

• Vnější ekonomické vlivy (zdražování, 
daňové reformy). 

• Silná konkurence (především z měst). 
• Zvyšování nezaměstnanosti. 
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• Nekuřácké restaurace. 
• Vznik neziskových organizací se zaměřením 

na seniory. 
• Řešení individuálních požadavků místních 

podnikatelů, podíl obce na spolufinancování 
rozvojových záměrů. 

• Možnost využití potenciálu cestovního 
ruchu pro rozvoj podnikání v obci. 

• Trvalá podpora podnikání v obci. 
• Podpora vzniku občanských sdružení 

s ekonomickými a rozvojovými záměry. 
• Využití zemědělské půdy na území obce. 
• Rostoucí ekonomika ČR a s ní rostoucí 

daňové příjmy obce. 
• Zvýšení daňových příjmů na základě nového 

zákona o RUD. 
• Získávání dotačních prostředků na 

financování záměrů, které přinášejí obci 
přidanou hodnotu. 

• Úbytek průmyslových profesí a uplatnění 
občanů v nich. 

• Zánik nebo přesun významných obecních 
podnikatelů. 

• Stárnutí obyvatelstva a úbytek občanů 
v produktivním věku. 

• Odliv kvalifikované pracovní síly. 
• Objem investic negativně ovlivňující 

dlouhodobé zadlužení obce. 
• Omezené vlastní zdroje na dofinancování 

projektových záměrů. 

 

2.1.4. Dílčí analýza: Životní prostředí 

Silné stránky Slabé stránky 

• Převaha zemědělské půdy v katastru obce. 
• Neexistence trvalých ekologických zátěží. 

• Relativně čisté ovzduší bez znečištění. 
• Ekologické řešení kanalizace – biologické 

rybníky. 
• Plynofikace obce, ČOV, kanalizace. 

• Dostatečně řešená otázka nakládání 
s odpady včetně informovanosti obyvatel 
(sběrný dvůr). 

• Zachovalé okolí obce s hodnotnými 
přírodními lokalita – přírodní park Džbán. 

• Chráněné ložiskové území. 
 

• Nedostatečná ekologická osvěta. 
• Mizivé využití alternativních zdrojů energií. 

• Nedostatek lesní půdy v katastru obce. 
• Řešení otázky protipovodňové ochrany – 

záplavové území kolem Loděnického 
potoka - vybudování rybníka, úprava 
koryta potoku. 

• Špatná retenční schopnost zemědělských 
ploch. 

• Zdevastované lokality (zahradnictví, 
nádržka, koupaliště, kasárna). 

• Poddolované území. 
 
 
 
 



Strategický plán rozvoje obce Kačice na období 2015 - 2025 
 

21 
 

Příležitosti Hrozby 

• Úsporná energetická opatření (zateplování, 
využití alternativních zdrojů energie). 

• Omezení topení tuhými palivy, preference 
alternativních zdrojů. 

• Úpravy zeleně v zastavěné části obce 
(omlazování). 

• Ochrana půdy – vytvoření mezí, remízků. 
• Možnost využití zemědělských ploch pro 

pěstování biomasy (biopaliva). 
• Použití slunečních kolektorů na veřejných 

budovách. 
• Výsadba mimolesní zeleně, revitalizace 

vodních zdrojů. 
• Využití užitné hodnoty dešťové vody (např. 

zavlažování veřejné zeleně). 
• Zateplení ZŠ, a instalace tepelných čerpadel 

pro vytápění 
• Zpracování bioodpadu, vybudování 

kompostárny 
• Protierozní opatření – využití dotačních 

titulů. 

• Znečišťování ovzduší vlivem velkého 
provozu navazujícím na místní rozvoj 
podnikání. 

• Zvýšení nákladů na vytápění a preference 
neekologických paliv. 

• Znečišťování prostředí okolí obce odpady – 
černé skládky. 

• Vandalismus. 
• Znečištění Loděnického potoka. 

• Pokračující půdní eroze. 
• Nedostatek financí na rekultivační práce. 
 
 

 

2.1.5. Dílčí analýza: Sociální oblast a vzdělání, vybavenost obce 

Silné stránky Slabé stránky 

• Převaha obyvatel v produktivním věku. 

• Indexy středoškolské vzdělanosti obyvatel 
dosahují úrovně kraje. 

• Kvalitní vzdělávání dětí (MŠ, I. stupeň ZŠ) 
přímo v obci, zdravotní péče, místní 
knihovna. 

• Zázemí pro kvalitní kulturní a sportovní 
vyžití. 

• Dostačující kvalita technické infrastruktury 
v obci. 

• Nízký podíl kriminality na území obce. 
• Zanedbatelný podíl „nepřizpůsobivých“ 

skupin mezi obyvateli obce. 

• Pokles počtu obyvatel. 

• Pozvolné stárnutí obyvatelstva. 
• Vzdálenost středních a vysokých škol – 

nutnost dojíždění. 
• Nedostatečná nabídka sociálních služeb 

v obci (např. DPS, denní mobiliář). 
• Absence některých služeb v obci (čistírna, 

opravna obuvi, prodloužení provozu MŠ a 
školní družiny). 

• Absence bezbariérového vstupu 
k praktickému lékaři, na OÚ. 
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• Jiné zařízení pro využití volného času 
(restaurace, dětská hřiště). 

 

• Nízká úroveň jazykových znalostí a 
dovedností práce s počítačem u starších 
obyvatel. 

• Absence mimoškolních kroužků pro děti a 
dospělé. 

• Chybějící zázemí pro aktivity při 
nepříznivém počasí. 

Příležitosti Hrozby 

• Výstavba nových RD, příliv obyvatel. 
• Vytvoření infrastruktury a dalších služeb pro 

seniory (dům s pečovatelskou službou, 
pečovatelka). 

• Větší využití knihovny pro vzdělávání 
obyvatel i zájmovou činnost a její 
rekonstrukce. 

• Rozšíření volnočasových aktivit (kulturní, 
vzdělávací, sportovní) s přihlédnutím 
k cílovým skupinám (děti, mládež, dospělí, 
senioři). 

• Rozšíření nabídky mimoškolního vzdělávání 
pro dospělé. 

• Podpora počítačové gramotnosti a 
jazykových dovedností obyvatel. 

• Organizace příměstského tábora v období 
letních prázdnin. 

• Rekonstrukce hřbitovní zdi a márnice. 

• Převládnutí obyvatelstva v neproduktivním 
věku. 

• Migrace obyvatel do větších měst. 
• Absence zajištění bezpečnosti v obci. 

• Neřešení energetických kapacit vzhledem 
k příchodu nových podnikatelů. 

• Častá poškození a nutné opravy stávající 
kanalizace. 

• V případě nové výstavby – absence vyšší 
vybavenosti. 

 
 
 
 
 
 

 

2.1.6. Dílčí analýza: Kultura, sport a cestovní ruch 

Silné stránky Slabé stránky 

• Alternativy trávení volného času ve 
sportovních klubech či spolcích. 

• Informační panel umístěný v centru obce. 

• Větší počet restauračních zařízení v obci. 

• Absence využití volného času pro mládež. 
• Struktura a kvalita ubytovacích zařízení 

v obci. 
• Neefektivní využití obecních budov. 
• Nedostatečná infrastruktura pro spolkové 

a volnočasové aktivity. 
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Příležitosti Hrozby 

• Rozvoj kulturního a turistického potenciálu 
obce. 

• Rozvoj služeb pro cestovní ruch (ubytování, 
stravování, rychlé občerstvení, posezení). 

• Výstavba nového sportoviště, dětského 
hřiště. 

• Pořádání většího množství kulturně-
společenských akcí. 

• Zapojení místních spolků do pořádání akcí. 

• Podpora vzniku nových spolků a podpora 
spolupráce s obcí u již existujících. 

• Rozvoj spolupráce v rámci MAS 
Svatováclavsko z. s. 

• Vybudování návazné cyklostezky směr 
Tuchlovice-Čelechovice. 

• Vznik dalších cyklostezek v terénu mimo 
komunikace. 

• Propagace obce a jejích zajímavostí 
(informační tabule v obci). Webové stránky 
obce v cizojazyčném provedení. 

• Realizace naučné stezky. 

• Obnova památek. 

• Neefektivní využívání sportovišť a jiné 
volnočasové infrastruktury. 

• Poškozování přírodních zdrojů vlivem 
neorganizovaného rozvoje cestovního 
ruchu. 

• Nedostatečná propagace obce a jejích 
atraktivit, neznalost obce. 

• Výběr jiné lokality pro cyklistické výlety a 
poznávací návštěvy. 

• Nedostatečná podpora kultury, sportu a 
cestovního ruchu. 
 

 
 
 

 

2.2. Priority, opatření a aktivity strategického plánu 

2.2.1. Prioritní oblast: Doprava a infrastruktura 

Specifickým cílem této oblasti je udržitelný stav místních komunikací a jejich rozvoj 

skrze opravy, rekonstrukce, budování nové infrastruktury a zlepšování bezpečnosti. 

OPATŘENÍ 

Ø Rekonstrukce, úprava místních a účelových komunikací (ulice K Zahradě, Armádní, 

Dlážděná). 

Ø Výstavba parkovišť. 

Ø Výstavba chodníků. 

Ø Úprava provozu na místních komunikacích z hlediska bezpečnosti chodců. 

Ø Bezbariérová úprava dopravní infrastruktury. 
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Ø Rekonstrukce veřejného osvětlení. 

Ø Rekonstrukce kanalizace. 

Ø Výstavba nových cyklostezek. 

 

2.2.2. Ekonomika 

Specifickým cílem této oblasti je dosáhnout vyrovnaného hospodaření obce, 

intenzivní podpora a spolupráce s místními podnikatelskými subjekty a rozvoj služeb. 

OPATŘENÍ 

Ø Získávání finančních prostředků z dotačních titulů. 

Ø Podpora podnikatelského prostředí v obci. 

Ø Utvoření podmínek pro podnikatelské aktivity a nové investice. 

Ø Efektivní řízení a správa obce. 

 

2.2.3. Životní prostředí  

Specifickým cílem této oblasti je zajistit kvalitní životní prostředí a jeho ochranu 

v obci a jejím okolí. 

OPATŘENÍ 

Ø Zajištění čistoty obce. 

Ø Péče o zeleň a výsadba nové zeleně. 

Ø Péče o kvalitu životního prostředí. 

Ø Informování občanů o možnostech likvidace odpadů. 

Ø Opatření vedoucí k úsporám energie budov v majetku obce (zateplení budov, výměna 

zdroje vytápění). 

Ø Protipovodňová opaření. 

Ø Revitalizace zdevastovaných lokalit. 

Ø Realizace opatření pro zpracování bioodpadu. 
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2.2.4. Sociální oblast a vzdělání, vybavenost obce 

Specifickým cílem této oblasti je zkvalitnění podmínek pro vzdělání a život v obci. 

OPATŘENÍ 

Ø Rozšíření služeb pro seniory. 

Ø Rozšíření služeb obecní knihovny, rekonstrukce knihovny. 

Ø Organizace příměstského tábora. 

Ø Rozšíření nabídky volnočasových aktivit. 

Ø Modernizace veřejného rozhlasu. 

Ø Podpora mladých rodin s dětmi. 

Ø Podpora nezaměstnaných – VPP. 

Ø Modernizace MŠ, ZŠ. 

Ø Rekonstrukce hřbitovní opěrné zdi a márnice. 

 

2.2.5. Kultura, sport a cestovní ruch 

Specifickým cílem této oblasti je zkvalitnění podmínek pro využití volného času a 

rozvoj infrastruktury cestovního ruchu. 

OPATŘENÍ 

Ø Podpora volnočasových aktivit a organizací v této oblasti. 

Ø Vybavení, výstavba a modernizace míst pro volnočasové aktivity. 

Ø Zvýšení informovanosti o obci v oblasti cestovního ruchu. 

Ø Výstavba sportoviště, dětského hřiště, víceúčelového sportoviště. 

Ø Vybudování nového napojení na cyklostezku Kamenně Žehrovice – Tuchlovice. 

Ø Obnova webových stránek obce. 

Ø Vybudování naučné stezky. 

Ø Rekonstrukce kapličky a křížku. 

Ø Pořádání kulturně společenských akcí. 

Ø Rekonstrukce objektu myslivecké klubovny. 

Ø Vybavení kluboven, sportoviště a míst pro volnočasové aktivity. 
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Závěr 

Strategický plán rozvoje obce Kačice byl vypracován na období 2015 – 2025. Jeho forma je 

zjednodušená pro potřeby obce menší velikostní kategorie. Ve strategickém plánu byly 

zachyceny klíčové vlivy současného a budoucího vývoje obce společně s konkrétními 

opatřeními a aktivitami, které povedou k naplnění stanovené vize, čímž dojde 

k požadovanému sociálnímu a ekonomickému rozvoji obce. Strategický plán se stane běžnou 

součástí systému řízení obce. V průběhu času bude průběžně aktualizován a doplňován, aby 

co nejvíce naplnil jeho smysl a podstatu. 

Podmínkou pro zajištění realizace strategického plánu je dostatečně finanční podpora 

z prostředků Evropské unie, jednotlivých ministerstev či Středočeského kraje. Do financování 

budou samozřejmě zapojeny i vlastní zdroje obce 


