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1. ÚVOD
1.1 Zadání
Strategie rozvoje „Obce Díly“ je strategický dokument, který slouží společnému řešení
problémů obce. Předkládaná strategie je koncepční materiál, který si klade za cíl
popsat klíčové jevy, analyzovat je a navrhnout dlouhodobé cíle a směry pro rozvoj
daného území. Celý dokument vznikl z iniciativy vedení obce a lidí kolem obce Díly.
Nejdůležitějším motivem, který vedl k jejímu zpracování, bylo vymezení rozvojových
os daného území a především možnost získat potřebné finanční prostředky pro
realizaci konkrétních projektů.

1.2 Zpracovatel
Tato aktualizace strategického dokumentu byla zpracována Regionálním sdružením
Šumava, z.s.p.o. se sídlem Stachy a jeho externími spolupracovníky. Důvodem pro
zadání byla potřeba provedení základního koncepčního dokumentu, jehož tvorba bude
opět motivovat hledání a stanovení základních směrů a projektů pro sociálně
ekonomický rozvoj obce. Na přípravě strategie se významně spolupodíleli k tomu
vyčleněné osoby tvořící Pracovní skupinu.

1.3 Cíle zpracování dokumentu
Strategie je koncipována jako dokument, který má za úkol formulovat nové klíčové
problémy obce a ve vzájemné shodě jasně vytýčit a definovat globální a strategické
cíle, rozvojové priority jako celku včetně opatření k jejich dosažení. K naplňování
stanovených cílů slouží projektové záměry na projektových listech, které jsou takto
v souladu se strategii rozvoje a jsou rovněž podkladem a podpůrným nástrojem pro
zdůvodňování potřeb finančních dotací ze státních zdrojů, operačních programů a
strukturálních fondů EU. Materiál je zpracován pro výhledové období let 2021 – 2031,
tj. jako střednědobý rozvojový dokument obce. Při zpracování a prezentaci byl ve
shodě s „programovými principy EU“ kladen důraz na konsensus samosprávy, státní
správy, podnikatelského sektoru a veřejnosti.

1.4 Metodika zpracování dokumentu
Postup zpracování vycházel z osvědčené metodologie zahrnující zpracování situační
analýzy území, následně analýzy slabých a silných stránek, příležitostí a ohrožení
(SWOT analýzy), definování strategických cílů a oblastí vč. formulace jejich opatření.
Strategie je zaměřena na definici krátkodobých, střednědobých a dlouhodobých cílů a
směrů a rovněž se soustřeďuje i na určení způsobu implementace; tj. odpovídá na
otázku jak organizačně, technicky a finančně zajistit realizaci konkrétních výstupů –
projektů.
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Shrnutí: Dokument se skládá ze čtyř hlavních částí.:
a) První analytická část obsahuje souhrnnou situační analýzu.
Úvodním východiskem pro zpracování situační analýzy je podrobné shrnutí
dosavadních zpracovaných koncepčních dokumentů na úrovni kraje a zejména
územního vymezení okresu. Při zpracování situační analýzy bylo nutné úzce
spolupracovat se zástupci státních institucí, podnikatelů a zejména místní
samosprávy.
Pro důslednou analýzu daného území je situační analýza členěna do
následujících kapitol:
Dosavadní koncepční dokumenty a jejich shrnutí
Poloha a přírodní podmínky
Obyvatelstvo a osídlení
Sociální infrastruktura
Doprava a technická infrastruktura
Ekonomika
Cestovní ruch
Životní prostředí
b) Druhá část zahrnuje SWOT analýzu sledovaného
identifikování MISE, VIZE a Prioritních oblastí.

území

včetně

SWOT analýza (analýza slabých, silných stránek, příležitostí a ohrožení)
představuje nástroj k hodnocení území a aktivit v něm probíhajících, stanovení
rozvojových trendů, stanovení mise, následné vize a určení prioritních oblastí.
c) Třetí část dokumentu je zpracována již jako návrhová, strategická
s podrobným definováním strategických cílů.
Strategická (návrhová) část by měla na základě poznatků SWOT analýzy,
stanovené vize a určených prioritních oblastí stanovit strategické cíle
jednotlivých oblastí dalšího rozvoje a v neposlední řadě by měla pomoci
připravit a formovat prostředí, které umožní dosažení stanovených cílů a tedy
realizaci navržené strategie.
d) Čtvrtá část - prioritní projektové záměry obce.
Nadstavbovou částí rozvojového dokumentu je tzv. programový dodatek.
Proces jeho tvorby spočívá ve sběru a shromažďování projektových záměrů
v podobě projektových listů přiřazených k dané prioritní oblasti. Cílem
programového dodatku je vytvořit akční plán, který stanovuje plán práce pro
období jednoho až tří let při naplňování strategie rozvoje území s ohledem na
okamžité podmínky dané nezbytností aktivit, dostupností příslušných
finančních a personálních zdrojů, dále pak vnějšími okolnostmi.
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1.7 Historie dosavadních koncepčních dokumentů a
materiálů
Regionální inovační strategie Plzeňského kraje 2020
Dokument „Regionální inovační strategie Plzeňského kraje 2020“, který zpracovala
Regionální rozvojová agentura Plzeňského kraje o.p.s.
Regionální inovační strategie pro inteligentní specializaci Plzeňského kraje (RIS3
strategie) vznikla podobně jako ve všech krajích ČR na základě impulsu Vlády ČR a
Evropské komise a je jednou z příloh Národní inovační strategie ČR.
Územní studie - Rozvojová studie pro vrchol Čerchova, Malinovou horu a Sádek
Pořizovatel město Domažlice pořídil tuto územní studii (ÚS) z vlastního podnětu
Svazku českých měst a obcí v česko-bavorském pohraničním prostoru Domažlicko
(zkrácený název "Svazek Domažlicko"). Pořízení ÚS není uloženo územně
plánovacími dokumentacemi na území dotčených obcí. Územní studie byla zpracována
jako územně plánovací podklad.
ÚS zasahuje do správních území obcí: Česká Kubice, Babylon, Pec, Chodov u
Domažlic, Klenčí pod Čerchovem, Postřekov a Nemanice.
Strategie rozvoje Plzeňského kraje
Dokument „Strategie rozvoje Plzeňského kraje“, který na podnět Ministerstva pro
místní rozvoj ČR zpracovala Regionální rozvojová agentura Most ve spolupráci s
Regionální rozvojovou agenturou Západní Čechy.
Tato strategie byla zpracována jako střednědobý rozvojový dokument v rámci
plzeňského kraje pro činnost budoucí krajské samosprávy s výhledem 2010 - 2020. Z
poznatků „Strategie Plzeňského kraje“ vyplývá, že území Domažlicka leží v
příhraničním prostoru s nízkou hustotou osídlení se zachovalým životním prostředím a
disponuje příznivými předpoklady pro rozvoj cestovního ruchu. Z pohledu strategie
prochází sledovaným územím tzv. Domažlická regionální osa, ve vazbě státní silnice I.
třídy č. 26 a z větší části i železniční trať Plzeň – Domažlice – Česká Kubice. Na této
významné rozvojové ose leží mimo jiné největší města. Jedná se o Holýšov, Staňkov,
Horšovský Týn a Domažlice.
Koncepce rozvoje česko – bavorského příhraničního prostoru „Střed“
Zadavatelem této studie bylo Bavorské státní ministerstvo pro rozvoj země a otázky
životního prostředí a Ministerstvo pro místní rozvoj České republiky v souvislosti se
zpracováním koncepce rozvoje česko – bavorského příhraničí. Zpracování koncepce,
která byla dokončena v průběhu roku 1996, se ujala Technická univerzita Chemnitz –
Zwickau a Institut regionálního a územního plánování, s.r.o., Karlovy Vary. Řešené
území zahrnuje český okres Domažlice, bavorské okresy Cham a Schwandorf a tři
severně položené obce Eslam, Moosbach a Tännesberg z okresu Neustadt.
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Dokument je členěn na analytickou a návrhovou část. Vyvrcholením práce jsou
rozpracované modelové projektové záměry a další sebrané projekty. Cílem materiálu
je metodou prostorového plánování naznačit nastupující změny v území a iniciovat
konkrétní projekty jako impulsy pro rozvoj společného prostoru.
V analýze stavu je sledované území i přes extrémně vysoké rozdíly ve výchozí úrovni
pojímáno jako jeden region nerozdělený státní hranicí. Těžištěm rozvojového konceptu
je 14 modelových projektů, které byly odsouhlaseny příslušnými orgány na české i
bavorské straně. Každý projektový záměr obsahuje definici projektu, popis projektu,
umístění a předpokládané finanční náklady projektu. Navrhované modelové projekty
mají vždy přeshraniční efekt, a jsou navrhovány v různých oblastech (ekonomika,
infrastruktura, kultura, cestovní ruch, životní prostředí atd.).
Studie rozvoje okresu Domažlice
V roce 1993 byla v zadání Ministerstva hospodářství ČR zpracována poradenským a
prognostickým družstvem Geo – Delphi „Studie rozvoje okresu Domažlice“
Hlavním cílem zpracování rozvojové studie bylo zhodnotit dosažený stav a rozvíjet
předpoklady okresu Domažlice, specifikovat jeho problémy v měnících se podmínkách
(včetně podmínek pro kooperaci s bavorskou částí společného regionu „Střed –
Mitte“), odhalit silné a slabé stránky okresu, formulovat základní směry a cíle
dlouhodobého rozvoje a zpracovat katalog opatření k jejich realizaci včetně návrhů
konkrétních projektů.
Územní plán velkého územního celku okresu Domažlice
Návrh územního plánu VÚC okresu Domažlice byl dokončen v dubnu roku 1999. Jeho
zpracovatelem je Terplan a.s., hlavním řešitelem byl ing. Miroslav Cihlář.
Vlastní řešené území je dáno administrativními hranicemi okresu Domažlice. V
návrhu územního plánu je sledované území charakterizováno jako specifická
příhraniční oblast, proto je při hodnocení kladen důraz nejen na regionální, ale i na
geopolitické faktory. Z těchto důvodů jsou vybrané aktivity navrhovány v souvislosti s
přeshraniční spoluprácí. V úvodu dokumentu je znázorněno prostorové uspořádání
okresu s vymezením funkčních zón a rozvojových os. Návrhové období územního
plánu VÚC Domažlice je uvažováno do roku 2010.
Programy sociálně – ekonomického rozvoje obcí
Programy zpracovával Referát regionálního rozvoje Domažlice. Tyto programy byly
zpracovávány postupně pro jednotlivé obce okresu Domažlice za účelem komplexně
analyzovat situaci a tím pomoci najít potenciál k jejich rozvoji
Program rozvoje cestovního ruchu v Plzeňském kraji
Program rozvoje cestovního ruchu v Plzeňském regionu byl zpracován v období od
února 2002 do prosince 2002. Zadavatelem bylo Sdružení měst a obcí Plzeňského
kraje, zpracovatelem dokumentu bylo sdružení společností Institut Rozvoje Podnikání,
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s. r. o., Enterprise plc a Respond & Co, s. r. o. Hlavními potenciálními podněty pro
rozvoj cestovního ruchu v Plzeňském kraji jsou v různých částech regionu přírodní
hodnoty, relativně málo narušené životní prostředí, historické zázemí a kulturní
památky rozptýlené po celém kraji. Velkou předností je příhraniční poloha
v sousedství Německa. Součástí Programu rozvoje cestovního ruchu v Plzeňském kraji
je Akční plán. Struktura Akčního plánu vychází z členění podle časového horizontu a
podle jednotlivých marketingových celků. Dle zadání jsou v rámci Akčního plánu
zpracovány opatření a projekty pro časový horizont do dvou let, tj. pro roky 2003 a
2004. Pro období 2005 – 2008 šlo jen o záměry, které by se časem měly transformovat
do konkrétních projektů.

2 SITUAČNÍ ANALÝZA
2.1 Poloha, údaje o obci, historie obce
2.1.1 Poloha
Obce Díly leží v krásném prostředí na hranici CHKO Český les v nadmořské výšce
600m, v historické oblasti horního Chodska. Obec spadá do okresu Domažlice a náleží
pod Plzeňský kraj. Příslušnou obcí s rozšířenou působností je rovněž okresní město
Domažlice. Obec Díly se rozkládá asi jedenáct kilometrů západně od Domažlic.
Zeměpisná délka
Zeměpisná šířka
Nadmořská výška
Katastrální výměra

12.7872222222222
49.4463888888889
600 m n. m.
1,36 km2

Tabulka 1 Zeměpisná poloha obce Díly

Obrázek 1 Mapa obce Díly
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Obrázek 2 Katastrální mapa obce Díly

Obrázek 3 Katastrální mapa Obce Díly
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2.1.2 Údaje o obci

Adresa obecního úřadu:
Díly 75, 344 01 Domažlice , tel.: 379 794 250
E-mail: urad@obec-dily.cz
ID datových stránek:5xkau6f
IČ: 00572586
DIČ: CZ00572586
Úřední hodiny
8:00–12:00 hod.
13:00:18:00
Středa 18:00-19:00 hod.
Čtvrtek 08:00–12:00 hod.
Neděle 10:00–11:00 hod.

Pondělí

účetní
starosta
účetní
starosta

Tabulka 2 Úřední hodiny OÚ

Zastoupení obce:
Starosta:
Miroslav Rýdl
tel.: 605 592 863, e-mail: rydl@obec-dily.cz
Asistent starosty:
Vlastimil Anderle
tel.: 724 183 411, e-mail: anderle@obec-dily.cz
Místostarosta:
František Škultéty
tel.: 602 627 663, e-mail: skultety@obec-dily.cz
Zastupitelstvo:
Miroslav Rýdl
František Škultéty
Vlastimil Anderle
Antonín Jelínek
Alena Kabourková
Libuše Reinigerová
Ing. Jana Sobotková
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Obrázek 4 Současný letecký snímek obce Díly
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Obrázek 5 Historický letecký snímek obce
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2.1.3 Historie obce
Obec Díly vznikla oproti jiným obcím relativně pozdě, teprve v 80. letech 18. století.
Dochované prameny uvádějí dvě různé příčiny jejího vzniku – jedny tvrdí, že založení
Dílů souvisí s drobením selských statků, ke kterému začalo docházet ve druhé
polovině 18. století. Tak vznikaly nové chalupy, na kterých hospodařili synové
sedláků, kteří nedostali otcův statek. V Postřekově tyto chalupy nevznikaly jen ve vsi,
ale také na obecním pozemku, nazývaném „Na dílích“. Jiné prameny tvrdí, že budoucí
obec Díly vznikla jako dřevařská osada jednoduše rozhodnutím vrchnosti. O
jednoznačné příčině vzniku obce bychom se asi dohadovali marně, je pravděpodobné,
že k jejímu založení přispěly oba důvody. Díly každopádně vznikly původně jako
osada Postřekova a jako takové také dostaly název Nový Postřekov.

Obrázek 6 Z mapy III. vojenského mapování (1877-1879)

O původu současného názvu obce existují také dvě domněnky. Podle první název
„Díly“ pochází z dílů polí, na kterých si děti postřekovských sedláků stavěly své
domy. Druhá teorie praví, že dnešní název pochází z doby Lamingerovy správy osady.
Když se Laminger ujal správy nad zdejším majetkem, začal jej bezohledně využívat a
vyčerpávat ve svůj prospěch. Kácel přitom nejenom stromy Chodů, ale také
samotného krále. Chodové a Domažličtí proto žalovali císaři. Když Laminger viděl, že
situace pro něj není příliš příznivá, rozhodl se udělit Chodům dar – a vrátil jim
ukořistěné lesy. Ty už však mezitím byly značně zplundrované a Chodové je v
takovém stavu odmítli přijmout. Laminger Chody k přijetí „daru“ donutil hrozbou
násilí a lesy pak rozdělil podle stavení i obcím. Na dílech tohoto vymýceného lesa se
pak stavěli chalupy a odtud pojmenování „Díly“. Dochované záznamy hovoří spíše ve
prospěch druhé teorie, ať už je však původ názvu jakýkoliv, podstatné je, že Díly se
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osadě i přes její úřední název Nový Postřekov říkalo prakticky již od jejího založení.
Osada Nový Postřekov se rozrůstala dosti rychle a v roce 1840 zde bylo uváděno již
39 domků. Jako součást obce Postřekov Díly patřily ke slavným jedenácti chodským
vesnicím, které jako chodské obce zůstaly až do současnosti. Své osudy osada s
Postřekovem sdílela až do roku 1952, kdy došlo k jejímu osamostatnění. Obyvatelé
Dílů se živili především prací v lese, obděláváním polí, paličkováním a různými
řemesly – byli zde ševci, krejčí, truhláři, tesaři, bednáři a později zedníci, kteří se
svým uměním dostali do mnoha zemí světa. Ve starších dobách se tu také pěstoval a
předl len, po chalupách se pletly koše a vyráběly se zde hubkové čepice. Díly byly
oproti okolním obcím poměrně chudé, protože většinu jejich obyvatel tvořili domkáři
bez většího majetku, jinak zde ale život šel podobně jako v ostatních chodských
vesnicích.
Osada se nepřetržitě rozrůstala a rozvíjela až do příchodu první světové války. V roce
1869 zde bylo již 64 domů a žilo tu na 426 obyvatel, roku 1910 se počet obyvatel
vyšplhal až na 573, usedlostí zde bylo k tomuto roku evidováno 87. V této době měly
Díly i místního starostu, který zde řešil obecní záležitosti. Obecním úřadem však osada
nadále spadala pod Postřekov. S růstem Dílů rostla i potřeba zdejších obyvatel mít
vlastní školu. Místní děti musely do školy docházet do Klenčí a od roku 1863 do
Postřekova. Vedle zlepšení podmínek pro děti občané Dílů ve škole viděli také velký
kulturní přínos pro celou obec, proto v devadesátých letech začali usilovat o povolení
školu zřídit. Roku 1893 skutečně uspěli a tak byla na podzim toho roku v jedné
místnosti domu č.p. 12 otevřena první dílská škola. V roce 1906 pak byla dokončena
nová školní budova, na jejíž výstavbě se místní občané aktivně podíleli. Původní
jednotřídka byla již v letech 1910-1911 rozšířena o druhou třídu a přistavěn byl i byt
pro učitele. Roku 1914 se dílská škola nakonec oddělila od Postřekova a byla oficiálně
uznána jako škola samostatná. V této době ji navštěvovalo na 151 dětí.
Klidný a spokojený život obce přerušil příchod první světové války. Podle vyhlášky o
mobilizaci museli narukovat všichni zdejší vojáci do stáří 48 let. Jejich práci pak
musely zastat ženy, děti a staří občané. Postupně se začal projevovat nedostatek
potravin, které byly vydávány na příděl, nedostatek panoval také u dalšího zboží, řada
výrobků a předmětů byla zabavována pro potřeby armády. S přibývajícími měsíci se
situace ve vsi stále horšila, do konce války lidé nejednou poznali hlad. Mír v roce 1918
všichni přivítali s obrovskou úlevou. Zpátky domů se již nikdy nevrátilo 29 dílských
mužů. V osadě po nich zůstalo 41 sirotků.
Z válečných útrap se Díly, stejně jako ostatní vsi, vzpamatovávaly velice pomalu.
První stavbou, která naznačovala obrat k lepšímu, byla v roce 1919 obecní cesta z Dílů
do Postřekova. Postupem času byly ve vsi zřízeny dva obchody s nejzákladnějším
zbožím, aby již obyvatelé nemuseli docházet až do Postřekova. Dále zde byly dva
hostince a jedna prodejna tabáku, svou živnost tu vykonávali dva pekaři, dva ševci a
jeden krejčí. Dílům však stále více chybělo spojení s ostatními vesnicemi. V roce 1934
proto byla zahájena výstavba silnice ze vsi do Postřekova. Díky lepšímu spojení zde
mohl být hned v roce 1936 otevřen konzum – Západočeské konzumní družstvo.
O lepší situaci i náladě občanů svědčí také rozvoj kulturního a spolkového života ve
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vsi. Roku 1921 tu byla založena místní Dělnická tělovýchovná jednota. V následujícím
roce zde proběhlo první divadelní představení, školní divadelní představení si
připravily také místní děti. Ve stejné době byla založena místní dechová kapela
mladých. V roce 1924 byl slavnostně odhalen pomník padlým, u kterého se pak
každoročně 28. října scházelo velké množství místních občanů, aby uctili památku
svých spoluobčanů. Ke kultuře vsi bezesporu patřilo i vyprávění pohádek. V Dílech
bylo podle záznamů 10 pohádkářů. 5. 6. 1932 byl v Dílech založen místní sbor
dobrovolných hasičů. Spolu s rozvojem kultury v Dílech došlo také k rozvoji
politického života – v roce 1932 ve volbách do obecního zastupitelstva kandidovaly:
ČS soc. demokratická strana dělnická, Dělníci a domkáři ČS soc. dem., Komunistická
strana, ČS strana lidová, ČS živnostenská strana, Republikánská strana zemědělská a
malorol. a Občanská strana.
Do nového rozvoje obce však zasáhla další válka. Dne 24. listopadu 1938 byly Díly
spolu s Postřekovem zabrány nacistickou armádou. Ves se hlásila k českému národu,
přesto byli zdejší muži nuceni k odvodům do Wehrmachtu a ženy do německých
pracovních organizací. Odvody skutečně proběhly, díky silnému odporu, protestům a
prosbám však byli obyvatelé nakonec propuštěni až na jednoho občana, který v
armádě zůstal a později padl na ruské frontě. Nasazení na práce v Německu však řada
zdejších obyvatel neunikla. Válka se na životě obce opět projevila nedostatkem – opět
byly vydávány potravinové lístky a lístky na další výrobky, oblečení a tabák. Všude
vládl strach z nacistického teroru, po domech byly prováděny prohlídky, zda někdo
neporušuje hospodářská nařízení k dodávce vajec, brambor a dalších produktů, řada
předmětů byla znovu zabavována pro potřeby armády. Ve škole se učil pouze
německý jazyk. Podmínky ve vsi se přitom s blížícím se koncem války stále horšily. V
nacistických vězeních bylo vězněno a někdy i umučeno několik zdejších občanů. I
přesto se obyvatelé Dílů projevili jako stateční lidé a ve vsi a jejím okolí schovávali
řadu osob, které se před Němci ukrývaly. Jednalo se především o uprchlé válečné
zajatce všech národností. Několik zdejších mužů také bojovalo proti Německu v
zahraničních armádách.
Konec války byl v Dílech velice dramatický. Večer 30. dubna 1945 byla osada
odstřelována americkým dělostřelectvem, zřejmě kvůli dvěma německým obrněným
transportérům, které zůstaly stát na kraji nedalekého lesa. Během jedné noci na ves
dopadlo 63 granátů, které tu poškodily několik domů. Několik dní zde byla také slyšet
střelba z bojů o přechody přes Český les. Dne 1. května do Dílů přijelo první auto 3.
divize americké armády. Obec byla osvobozena. Tentýž den bylo v lese nad Dobrou
vodou zničeno auto, v němž zahynulo 6 amerických vojáků. V Dílech se ubytovalo 35
vojáků, byla tu zřízena palebná postavení několika minometů, děl a pěti tanků, odkud
byla odstřelována německá postavení. Osvobození zdejšího kraje bylo velice obtížné,
vyžádalo si řadu bojů a také životů mužů, kteří sem svobodu přinesli. Svůj život při
obsazování obce Otov položil také dílský občan Josef Beroušek. Konec války byl
přivítán s nadšením. Obyvatelé Dílů brzy začali s obnovou a novým rozvojem vsi. Na
podzim roku 1945 řada zdejších rodin odešla osidlovat pohraničí, ve vsi se tak značně
snížil počet obyvatel. Celkem odešlo 174 osob. I tak se ale Díly začaly postupně a
Stránka 15 z 83

STRATEGIE ROZVOJE OBCE DÍLY

systematicky rozvíjet. V roce 1946 zde byla zahájena výstavba kapličky, na které se
občané podíleli vlastními silami. Vysvěcena byla na začátku července následujícího
roku. Dne 27. 8. 1949 byla dokončena elektrifikace vsi a 16. 12. 1952 Díly dosáhly
osamostatnění od Postřekova a staly se tak konečně samostatnou obcí. Brzy poté zde
byl ustanoven Národní výbor. Krátce nato byl do obce zaveden telefon a v roce 1954
proběhla instalace místního rozhlasu a vybudování základu vodovodního systému.
Dále bylo postupně vybudováno místní koupaliště a zahájena byla výstavba cesty do
Prantu. V letech 1959-1960 byla v Dílech řešena kolektivizace zemědělství a výstavba
farmy státního statku. Na začátku 60. let do obce začal jezdit autobus, v roce 1960 byla
zahájena výstavba silnice do Klenčí, ve stejném roce byl založen Sokol Díly a brzy
nato bylo dokončeno nové hřiště na kopanou. Většina prací tu přitom probíhala
svépomocí obyvatelstva – brigádně. V letech 1962-1963 byly v Dílech postaveny
bytové jednotky pro zaměstnance státních statků. V roce 1971 byla dokončena
výstavba budovy Národního výboru. V roce 1975 byl v obci slavnostně otevřen hotel a
hned nato byla zahájena výstavba víceúčelového sálu, který měl sloužit jak sportovním
tak i kulturním účelům. Obě stavby pak měly být vzájemně propojeny. V roce 1975
však byla také bohužel pro malý počet žáků uzavřena zdejší škola.
V roce 1980 došlo k opětovnému sloučení Dílů s Postřekovem. V letech 1980-1983
proběhla výstavba nového vodojemu, v roce 1989 pak byly dokončeny práce na
novém kuželníku. V 80. letech v obci začala rozsáhlá výstavba rodinných domků,
celkem jich zde bylo postaveno 28. S rozvojem obce šel ruku v ruce také rozvoj
kultury a spolkového života. V Dílech se tak organizovaly zájezdy na divadelní hry do
větších měst, pořádaly se tu přednášky, besedy se spisovateli, malíři, lékaři, módní
přehlídky, kurzy jazyků, šití, vaření apod., o poutích se pořádaly také výstavy.
Pravidelně se zde organizovaly i slavnostní akce jako např. vítaní občánků.. Ze spolků
zde byly aktivní Československý svaz žen, Socialistický svaz mládeže, Sokol, Svaz
požární ochrany a Československý červený kříž. Vedle kultury a spolků se v obci
ovšem dařilo také sportu. Pořádaly se zde závody v přespolním běhu, lyžování a
oblíbený tu byl i fotbal. Ve vsi byly také vybudovány tenisové kurty.
V roce 1990 proběhlo místní referendum, na jehož základě došlo k opětovnému
osamostatnění Dílů. V první polovině 90. let v obci vrcholila výstavba rodinných
domků, která měla pro další rozvoj obce rozhodující význam, protože přinesla
podstatné omlazení zdejšího obyvatelstva. V roce 1996 se zde konalo historicky první
setkání rodáků obce. Dne 18. prosince 1999 pak obec získala znak a prapor. Ve
stejném roce byl z iniciativy obecního úřadu založen místní zpravodaj „Dílčák“. Díly
byly postupně plynofikovány a místní kanalizace byla napojena na čističku odpadních
vod. Dnes jsou Díly poklidnou, slibně se rozvíjející obcí, žijící bohatým kulturním
životem. K 1. 1. 2005 zde žilo celkem 372 obyvatel.
Použitá literatura: Sokol, J., Milisderfer, D.: Naše obec Díly. OÚ Díly 2005
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2.2 Obyvatelstvo, osídlení
2.2.1 Osídlení
Osidlování řešeného území ve kterém se nachází obec Díly bylo a je ovlivňováno
třemi hlavními faktory
1. geomorfologickými poměry
2. polohou v širším kontextu osídlení včetně dopravních vztahů z ní plynoucích
3. vysokou zaměstnaností v zemědělství a lesnictví.
Provedená analýza vývoje osídlení za období 1970 až 2001 zřetelně prokazuje, že
obecně bylo a dosud je tempo růstu sídla přímo úměrné jeho velikosti. Tendence ke
koncentraci populace do větších sídel byla dlouhodobě dominantním rysem vývoje
osídlení. Zatím se však její průběh odrazil spíše v poklesu trvale žijících osob v
malých sídlech než v celkové racionalizaci systému osídlení. Změny po roce 1990
přinesly zpomalení růstu měst v důsledku omezení bytové výstavby, ale nevedly k
racionálnímu rozvoji malých sídel.
Tabulka přesných demografických údajů za obec Díly v letech 1971- 2019:
Rok
1971
1972
1973
1974
1975
1976
1977
1978
1979
1980
1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002

Přírůstek Přírůste Přírůste Stav
Stav Narozen Zemřel Přistě- Vystěpřirozen
k
k
31.12
1.1.
í
í
hovalí hovalí
ý
migrační celkový
.
372
11
4
11
17
7
-6
1
373
373
3
5
16
15
-2
1
-1
372
372
8
9
12
18
-1
-6
-7
365
365
7
3
17
10
4
7
11
376
376
7
8
14
26
-1
-12
-13
363
363
6
8
19
22
-2
-3
-5
358
358
9
4
18
14
5
4
9
367
367
3
9
12
11
-6
1
-5
362
362
11
7
17
2
4
15
19
381
381
8
3
4
9
5
-5
374
3
2
12
3
1
9
10
384
384
6
5
5
2
1
3
4
388
388
5
6
10
9
-1
1
388
388
2
4
7
3
-2
4
2
390
390
5
6
6
-5
-5
385
385
2
3
11
3
-1
8
7
392
392
4
4
4
9
-5
-5
387
387
2
5
8
3
-3
5
2
389
389
3
4
1
5
-1
-4
-5
384
384
1
5
6
8
-4
-2
-6
378
372
2
4
8
3
-2
5
3
375
375
3
2
2
4
1
-2
-1
374
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2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019

374
376
370
370
369
372
377
382
385
391
394
397
377
380
378
384
387

5
2
2
4
1
4
4
3
3
4
3
1
8
3
3
4
5

1
2
5
4
7
4
4
4
4
3
7
3
2
4
2
3

12
2
8
6
8
15
10
10
11
14
11
2
1
14
13
13
12

14
8
5
7
6
7
5
5
4
11
8
16
3
17
6
12
8

4
-3
1
-3
-1
-1
-6
5
1
-1
2
2

-2
-6
3
-1
2
8
5
5
7
3
3
-14
-2
-3
7
1
4

2
-6
-1
3
5
5
4
6
3
3
-20
3
-2
6
3
6

376
370
370
369
372
377
382
386
391
394
397
377
380
378
384
387
393

Tabulka 3 Přesné demografické údaje za obec Díly v letech 1971- 2019

Vývoj počtu obyvatel v letech 1975 - 2019
400
395
390

Počet obyvatel

385
380
375
370
365
360
355
350
345
1975

1979

1991

1995

2000

2005

2010

2015

2019

Graf 1 Pohyb obyvatelstva obce Díly od roku 1971 do 2019

Zásadní společenská, politická a ekonomická transformace celé společnosti po roce
1989 s sebou přinesla i změnu demografického chování populace. Došlo např. ke
snížení počtu narozených dětí, umělých přerušení těhotenství, snížení sňatečnosti,
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úmrtnosti atd. Díky těmto změnám přechází demografické chování populace kraje i
ČR od východoevropského modelu k západoevropskému.
V posledních pár letech, lze ale sledovat změny v chování myšlení obyvatelstva při
výběru místa pro bydlení. Z následující tabulky je patrné, že se lidé stále pomalu
vracejí k bydlení v menších obcích a začínají za prací dojíždět do centrálních oblastí
okresu, ať už se jedná o Domažlice či Horšovský Týn. Tento trend je patrný i
v okolních
ch obcích. Toto chování obyvatelstva má za následek pomalý růst obyvatel
žijících v menších obcí v příhraničí v celém okrese Domažlice. Tento jev je patrný
z následující tabulky a grafu
grafu.
Rok

2016

2017

2018

2019

Počet obyvatel

378

384

387

393

Tabulka 4 Vývoj počtu obyvatel v obci Díly mezi lety 2016 a 2019

Vývoj počtu obyvatel v letech 2016 - 2019
395

Počet obyvatel

390

385

380

375

370
2016

2017

2018

2019

Graf 2 Vývoj počtu obyvatel v letech 2016 až 2019

Podrobný vývoj počtu obyvatel
yvatel v obci Díly v letech 2017 až 2019 uvádí následující
tabulka. Z údajů je vidět nepatrný růst počtu trvale žijících obyvatel v obci Díly.
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Počet
obyvatel

Narození

Zemřelí

Přistěhovalí

Vystěhovalí

Přirozený
přírůstek

Přírůstek
migrační

Celkový
přírůstek
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Počet
obyvatel
k 31. 12.

k 1. 1. 2017
k 1. 1. 2018
k 1. 1. 2019

378
384
387

3
4
5

4
2
3

13
13
12

6
12
8

-1
2
2

7
1
7

6
3
6

384
387
393

Tabulka 5 Vývoj pohybu obyvatelstva ve sledované území

Následující tabulky čerpají data z historického lexikonu obcí České republiky 1869–
2005.

Tabulka 6 Vývoj počtu obyvatel v obci Díly v letech 1869 - 1961

Tabulka 7 Vývoj počtu domů v obci Díly v letech 1869 - 1961

Údaje z Chytilova místopisu z roku 1921 (použitý původní název obce):
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Obrázek 7 Chytilův místopis - Počty domů a obyvatel odpovídající stavu v roce 1921

2.2.2 Obyvatelstvo
Obyvatelstvo celého okresu Domažlice a tedy i obce Díly tak jako celého prostoru při
západní hranici Čech prošlo v uplynulých šedesáti létech značně netypickým až
pohnutým vývojem. Po mnichovských dohodách z roku 1938 odešla ze zabraných
sudetských území valná většina českého obyvatelstva. Po skončení války došlo z
těchto území k odsunu německého obyvatelstva a následnému doosídlování pohraničí.
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Vývoj počtu obyvatel ČSR v letech 1930-1950:

Obrázek 8 Vývoj počtu obyvatel v obci Díly mezi lety 1930 - 1950

Z hlediska rozvoje obce (a celkově z hlediska fungování společnosti) je důležitá
především věková struktura obyvatelstva. Věkovou strukturu obyvatelstva v obci lze
rozložit do třech základních skupin:
Stav v roce 2010:
-

Věková skupina 0 – 14 let: k 31. 12. 2010 tvořili 11,4 % obyvatel obce

-

Věková skupina 15 – 64 let: k 31. 12. 2010 tvořili 73,6 % obyvatel obce

-

Věková skupina 65 let a výše: k 31. 12. 2010 tvořili 15,0 % obyvatel obce
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Stav v roce 2019:
-

Věková skupina 0 – 14 let: k 31. 12. 2019 tvořili 13,99 % obyvatel obce

-

Věková skupina 15 – 64 let: k 31. 12. 2019 tvořili 63,36 % obyvatel obce

-

Věková skupina 65 let a výše: k 31. 12. 2019 tvořili 22,65 % obyvatel obce

Z předchozích údajů je patrné, že dochází k neustálému stárnutí obyvatelstva, kdy
podíl obyvatel na 65 let převažuje nad dětskou složkou. Věková struktura obyvatelstva
tak není do budoucna příliš příznivá.
a) Rozdělení obyvatel v obci podle věku:
Podrobné složení obyvatel v obci Díly podle věku a pohlaví v rozmezí let 2015 až
2019 uvádí následující tabulka.
Počet obyvatel celkem
v tom
muži
podle
ženy
pohlaví
0-14
v tom
ve věku 15-64
(let)
65 a více
Průměrný věk

2015
380
190

2016
378
189

2017
384
189

2018
387
190

2019
393
192

190

189

195

197

201

51
257
72
43,8

50
256
72
44,2

50
255
79
44,5

51
251
85
45,1

55
249
89
45,4

Tabulka 8 Vývoj - rozdělení počtu obyvatel v obci Díly

b) Rozdělení obyvatel v obci podle pohlaví a rodinného vztahu:
Následující tabulka uvádí rozdělení obyvatel v obci podle pohlaví a rodinného vztahu
v letech 1991, 2001 a 2011.
3.3.1991

1.3.2001

26.3.2011

182

179

195

svobodní

.

76

75

ženatí

96

91

98

rozvedení

.

5

14

ovdovělí

.

7

6

193

195

192

svobodné

.

65

68

vdané

99

93

97

rozvedené

.

11

12

ovdovělé

.

26

15

Muži celkem

z toho

Ženy celkem

z toho

Tabulka 9 Vývoj - rozdělení obyvatel podle pohlaví a stavu v obci Díly v letech 1991, 2001 a 2011
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Následující tabulka uvádí rozdělení obyvatel v obci podle rodinného vztahu v letech

2015 až 2019.
Sňatky
Rozvody
Potraty

2015
2
-

2016
2
1

2017
2
-

2018
4
1

2019
2
-

Tabulka 10 Vývoj - rozdělení obyvatel podle rodinného stavu v obci Díly v letech v letech 2015 až 2019

c) Rozdělení obyvatel v obci podle dosaženého vzdělání:
Rozdělení obyvatel v obci podle dosaženého vzdělání uvádí v průběhu dvou minulých
desetiletí. následující tabulka. Z této tabulky je jasně patrný počet lidí s vyšším
dosaženým vzděláním. V průběhu dvou desítek let je tedy počet lidí s dosaženým
středoškolským vzděláním více jak dvounásobný a počet lidí s vysokoškolským
vzděláním téměř trojnásobný oproti roku 1991.
3.3.1991

1.3.2001

26.3.2011

293

318

345

základní vč.
neukončeného

102

71

50

střední vč. vyučení
(bez maturity)

119

141

134

úplné střední (s
maturitou) a vyšší
odborné včetně
nástavbového

55

89

120

vysokoškolské

9

16

23

bez vzdělání

5

1

-

Obyvatelstvo ve věku 15 a více let

z toho nejvyšší
ukončené
vzdělání

Tabulka 11 Rozdělení obyvatelstva v obci Díly podle dosaženého vzdělání

d) Rozdělení obyvatel v obci podle náboženského vyznání:
Následující tabulka uvádí rozdělení obyvatel v obci podle náboženského vyznání
v průběhu dvou minulých desetiletí. Nejvyšší počet věřících vyznává římskokatolickou
církev. Z tabulky je patrné, že počet věřících lidí v obci se po roce 1989 začal pomalu
zvětšovat, aby kolem roku 2001 dosáhl svého maxima. Tento jev je patrný na celém
území okresu Domažlice. V současné době je počet věřících lidí v obci zhruba na
úrovni 120 věřících.
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3.3.1991

26.3.2011

375
.
211

374
.
126

387
.
45

203

120

39

Církev československá husitská

3

-

1

Českobratrská církev evangelická

.

2

-

91

194

124

Obyvatelstvo celkem
Věřící - nehlásící se k církvi
Věřící - hlásící se k církvi
Církev římskokatolická
z toho

1.3.2001

Bez náboženské víry

Tabulka 12 Rozdělení obyvatelstva v obci Díly podle náboženského vyznání

2.2.3 Bytový fond
Zástavba v obci je tvořena – jak je dnes u venkovských obcí běžné – téměř výhradně
rodinnými domy (vesměs v soukromém vlastnictví). Toto fakt dokládá i následující
tabulka jejíž údaje jsou platné k 31. 3. 2011.
Domy celkem
z toho obydlené
z obydlených podle
druhu domu
z obydlených podle
vlastníka domu

159
124
122
119
2
-

rodinné domy
bytové domy
fyzická osoba
obec, stát
bytové družstvo
spoluvlastnictví vlastníků bytů (jednotek)

-

kombinace vlastníků

1

Tabulka 13 Rozdělení objektů v obci Díly

Trvale neobydlené domy v obci představují většinou z větší části objekty určené
k rekreaci. Přesné údaje platné k 31. 3. 2011 uvádí následující přehled.

slouží k rekreaci

35
35
28

přestavba domu

2

nezpůsobilé k bydlení
přestavba domu

2
-

nezpůsobilé k bydlení

-

Neobydlené domy celkem
rodinné domy
z toho důvod
neobydlenosti
z toho druh domu
bytové domy
z toho důvod
neobydlenosti

Tabulka 14 Rozdělení neobydlených domů v obci Díly
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Rozdělení obydlených bytů podle právního důvodu užívání bytu a vybavenosti ukazuje
následující tabulka, údaje zde uvedené jsou platné k 31. 3. 2011.
140

Obydlené byty celkem
ve vlastním domě

108

z toho právní důvod užívaní
v osobním vlastnictví
bytu

8

nájemní

3

družstevní

1

s internetem

78

bez internetu

3

z toho vybavenost osobním
počítačem

z toho koupelna, sprchový kout v bytě

137

z toho splachovací záchod v bytě

136

Tabulka 15 Rozdělení obydlených domů podle vlastnictví a vybavenosti

Dostupné informace o bytovém fondu jsou po stránce kvantitativní a zejména
kvalitativní však zcela nedostačující. Zde je opět tedy nutno vycházet z výsledků
sčítání v roce 2001, pouze částečně z roku 2011 a další vývoj pouze odhadovat. Lze
konstatovat, že ani údaje obcí o nově postavených a zvláště pak o zaniklých bytech
nejsou vždy zcela přesné.
Následující tabulka uvádí počet nově dokončených bytů v letech 2015 až 2019. I z této
tabulky je patrné, že počet nově dokončených bytů je stále nedostatečný.
Byty
celkem

v rodinných
domech

v bytových
domech

2015

-

-

-

2016

1

1

-

2017

2

2

-

2018

3

3

-

2019

-

-

-

Tabulka 16 Rozdělení obydlených domů podle vlastnictví a vybavenosti
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Vývoj domovního fondu
Z výsledků sčítání LDB 2001 vyplývá, že v obci Díly je také určitý počet domů (28)
sloužících k rekreačním účelům. Oblast v okolí Domažlic a CHKO Český les je díky
dobrým turistickým a přírodním předpokladům významnou rekreační oblastí. Pro
blízký region je charakteristická přímá rekreační specializace některých sídel.
Charakteristika trvale obydlených domů
Nejvyšší počet trvale obydlených domů a z toho rodinných domů byl vlastněn
fyzickými osobami. Z celkového počtu vlastníků se soukromé fyzické osoby podílely
na vlastnictví trvale obydlených domů 99%.
Ostatní domy byly nejvíce zastoupeny ve vlastnictví obce a státu. Obce a stát se
podílely na vlastnictví bytových domů 1% . Podíl SBD na trvale obydlených domech
na území obce Díly je nulový.
Charakteristika trvale obydlených bytů
K hlavním vlastníkům trvale obydlených bytů v rodinných domech patřily soukromé
fyzické osoby. Největšími vlastníky trvale obydlených bytů v bytových domech a v
ostatních domech byly obce a stát.
Úroveň bydlení
Území obce Díly se nachází v bývalém okrese Domažlice. Ten patří do oblasti
s nejmenší hustotou zalidnění v ČR - 28 obyvatel na km2. Stav je důsledkem událostí
po II. světové válce, kdy bylo z regionu vysídleno německé obyvatelstvo.
I když přes částečnou výměnu obyvatelstva zůstala převážná část sídel zachována, již
nikdy se ale nepodařilo obnovit zdejší osídlení v původním rozsahu. Naopak vývoj
značné části území byl v důsledku blízkosti uzavřeného příhraničního pásma záměrně
potlačován. S negativními důsledky poválečného vývoje se v současnosti potýkají
všechny obce v příhraničí. Na první pohled nejviditelnější je zejména zanedbaný stav,
nevyužitá část domů a nedostatečná technická infrastruktura. Méně viditelná, ale
z hlediska vytváření podmínek pro trvale udržitelný rozvoj neméně důležitá, je i
obnova tradičního kulturního a společenského života v jednotlivých obcích.

2.3 Sociální infrastruktura
Sociální infrastruktura je tvořena souborem občanských zařízení poskytující služby v
širším pojetí tohoto slova všem obyvatelům obce a návštěvníkům obce. Vytváří tedy
materiální podmínky pro široký okruh činností.

2.3.1 Školství
V obci Díly se nenachází žádné školské zařízení. Všichni žáci musí tedy za vzděláním
dojíždět do okolních obcí.
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Nejbližší mateřské školy se nachází v obcích Postřekově a v Klenčí pod Čerchovem.
V roce 2010 navštěvovalo mateřskou školu v Postřekově 6 dětí z obce, na provoz
přispívá obec Díly ze svého rozpočtu obci Postřekov. Dále 6 dětí navštěvuje
mateřskou školu v Klenčí pod Čerchovem, na jejíž provoz obce Díly také přispívá ze
svého rozpočtu.
Nejbližší základní školy se nachází v obcích Postřekově a v Klenčí pod Čerchovem.V
roce 2010 navštěvovalo školu v Postřekově 5 dětí a školu v Klenčí pod Čerchovem 11
dětí. Na provoz obou škol přispívá obec Díly ze svého rozpočtu.
Základní škola Postřekov
Adresa:
Telefonní číslo:
Ředitelka:

Postřekov 271, 345 35 Postřekov
374 446 447, 728 398 779
Mgr. Martin Oríšek

Mateřská škola Postřekov
Adresa:
Telefonní číslo:
Vedoucí:

Postřekov 290, 345 35 Postřekov
374 446 449 , 733 672 760
Jana Kreuzová

Masarykova základní škola a mateřská škola Klenčí pod Čerchovem
Základní škola pro 350 žáků s družinou a jídelnou.
Mateřská škola Klenčí pod Čerchovem je součástí subjektu
ředitelka : Mgr. Dagmar Dubová
vedoucí učitelka MŠ : Mgr. Ludmila Benešová
Adresa: Klenčí pod Čerchovem 207, 345 34 Postřekov

2.3.2 Zdravotnictví
Do obce nedojíždí žádný lékař. Občané obce Díly musejí využívat stálých ordinací
lékařů v okolních obcích. Pro specializovanou péči je nutná dojížďka do Domažlic,
kde se nachází jediná nemocnice v okrese.
Domažlická nemocnice
zahájila svůj provoz 1. ledna 2006. Stavěna byla v letech 2002 - 2005. Lůžková
kapacita nemocnice je 207 lůžek. Aktuální údaj k roku 2009 udává 326
pracovníků nemocnice. Na šestihektarovém pozemku se nachází pět vzájemně
propojených objektů se čtyřmi podlažími nadzemními a jedním podzemním.
Součástí areálu je parkoviště a heliport. Celý objekt je zasazen do vzrostlé
zeleně a návštěvníkům a pacientům je k dispozici malý park.
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Oddělení:
- Chirurgické
- Interní
- LDN
- Gynekologicko - porodnické
- Dětské
- Rehabilitace
- OKBH
- RDG
- ARO
Lůžková oddělení tvoří dvou až třílůžkové pokoje s vlastním sociálním
zařízením, které poskytuje dostatek soukromí.
Zdravotnické středisko – Lékárna / Klenčí pod Čerchovem 285
- obvodní lékař
- zubní lékař
- ženský lékař
- dětský lékař
- masér

2.3.3 Sociální péče
V obci se nenachází žádné klasické zařízení sociální péče. Nejbližší dům pro seniory
s pečovatelskou službou je v provozu v Klenčí pod Čerchovem a v Domažlicích.
Nejčastějšími službami, které pečovatelská služba zajišťuje, jsou: dovoz obědů,
nákupů, různé pochůzky, doprovod na vyšetření k lékaři, úklid v bytech klientů, praní
prádla a další činnosti.
Nová budova domu pro seniory (domov dů
důchodců) v Domažlicích je pro 70 seniorů.
Budova byla přistavěna k současnému městskému penzionu pro 40 klientů. Vznikl tak
komplex pro celkem 110 lidí. V tomto okrese je v domovech pro seniory kritický
nedostatek míst.
MCT CZ
Občanské sdružení tělesně postižených, středisko rané péče (Nový Spálenec 25,
Česká Kubice, 344 01)

Stránka 29 z 83

STRATEGIE ROZVOJE OBCE DÍLY

Aktivity: Komplex služeb orientovaných na celou rodinu dítěte raného věku
ohroženého sociálním vyloučením v důsledku zdravotního postižení nebo vlivem
prostředí.
Formy poskytování sociálních služeb: ambulantní, terénní -středa 14 -18 hodin.
Cílová skupina: rodiny s dítětem/dětmi. Věková kategorie klientů: děti
předškolního věku (1-6 let), kojeneckého věku (do 1 roku)
Kapacita služby: 30 klientů
Rozsah služby: regionální -Domažlicko, H.Týnsko, Kdyňsko
Azylový domov pro matky s dětmi v Havlovicích.
Domov pomáhá matkám s dětmi, které nejsou schopny sami řešit svou životní
situaci. Prvotní je umístění těhotných žen, ochrana nenarozeného života. Cílem
domova je nabídka azylového ubytování, psychické podpory, pomoc v péči o
dítě, pomoc při vedení domácnosti a finančním hospodaření. Poskytované
služby: ubytování, pomoc při zajištění chodu domácnosti, výchovné, vzdělávací
a aktivační služby, pomoc při prosazování práv a zájmů, zprostředkování
kontaktu se společenským prostředím, poskytnutí informací.
Centrum pro zdravotně postižené Plzeňského kraje - pobočka Domažlice.
Bezplatná poradna pro zdravotně postižené, půjčovna kompenzačních pomůcek,
bezbariérová PC učebna, odborná konzultace bezbariérového bydlení.
K. J. K. Bohemia o. s., sdružení pro život.
Pomoc osamělým seniorům při řešení nečekaných krizových životních situací.
Odborné služby z oblasti zdravotní, sociální a duchovenské péče. Poradenské
služby. Dovoz obědů, zajištění a doprava nákupů, osobní vztah s klientem,
předčitatelské a komunikační služby, donášku a zapůjčení literatury, knih, eknih, MP3, kurz práce s počítačem a internetem, trénování paměti.

2.3.4 Kultura
Kulturní a společenský život v obci je poměrně pestrý. Aktivně zde působí 5 spolků,
které se velkou měrou podílejí na organizaci různé společenské, kulturní a sportovní
zábavy pro širokou veřejnost.
Spolky působící v obci:
Rodiče za hřiště
Spolek Rodiče pro hřiště, z.s. byl založen v roce 2008. V roce 2015 se jeho
předsedou stal Miroslav Rýdl.
Sokol Díly
TJ Sokol Díly byla založena na ustavující schůzi 6. 11. 1960. 20 zakládajících
členů, největší podíl na založení měli Václav Petržík, Martin Kuneš, Josef
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Kapic a Josef Konopík. Byly založeny oddíly ZRTV a lyžařský. První větší akcí
nové jednoty bylo vybudování hřiště v létech 1961-1963.
TJ Sokol měl k 31.12.2007 199 členů, činnost řídí 15.ti členný výbor. Po
vybudování víceúčelového sálu organizuje výbor TJ každoroční sokolský bál,
bály pro děti a taneční zábavy.
Lyžařský oddíl
Založen na tradici lyžování v obci a na předválečných úspěších dílských rodáků
bratří Kreuzů, Langa a Královce. Hlavními organizátory a trenéry po založení
oddílu Martin Anderle a Jakub Kreuz.V roce 1962 založen lyžařský závod
„Napříč Haltravou“, pořádaný každoročně s velkou účastí závodníků z celého
kraje. Poslední 26. ročník se jel 16.3.1988 s účastí 138 závodníků. Nepříznivé
sněhové podmínky v dalších létech neumožnily v tradici závodu pokračovat.
Mimo lyžařské závody organizuje LO přespolní běhy a turistické pochody. 1.
ročník květnového „Běhu osvobození“ se uskutečnil 9.5.1972, v roce 2008 se
běžel 27. ročník. 10 podzimních přespoláků se běželo v letech 1973-1982. Od
roku 1972 se uskutečnilo cca 60 pochodů na Přimdu, na Šumavu a po Českém
lese.
HC Sokol Díly
Tým poprvé nastoupil pod názvem HC Sokol Díly v roce 1999, kdy odehrál
první utkání v Chodské lize. V té době se soutěž hrála na stadionu v Sušici a
jednalo se o neregistrovanou soutěž týmů z Domažlicka. Později se k týmům z
Domažlicka přidávají také týmy ze Sušicka a seznam stadiónů na kterých se
tato soutěž hraje se rozrůstá o ZS Klatovy.
V této soutěži hraje tým HC Sokol Díly se střídavými úspěchy bez přestávky již
11 sezónu. Tým byl několikrát mistrem nebo vicemistrem Chodské ligy a i v
dalších sezónách se umisťoval převážně v horní části tabulky. Naposledy HC
Sokol Díly vyhrál Chodskou ligu v sezóně 2006/2007. Během let tým tvořený
převážně hráči z Domažlicka a Plzně doplnili hráči ze Sušicka a Klatovska. V
sezóně 2008/2009 se soutěž přesunula ze Sušice do Domažlic, kde byl otevřen
nový hokejový stadión. V sezóně 2008/2009 tým také oslavil 10 výročí svého
založení. Od sezóny 2010/2011 je soutěž registrována jako Okresní přebor
okresu Domažlice a Tachov.
Tenisový oddíl
V letech 1984-1987 vybudovali členové TJ 3 tenisové kurty. Byl založen
tenisový oddíl, který uspokojuje zájemce o tenis z řad mládeže i dospělých.
Oddíl hraje okresní soutěž.
SDH Díly
Sbor dobrovolných hasičů Díly byl založen 5.6.1932. V roce 1939 měl Sbor
celkem 89 členů, z toho bylo 21 členů činných a 68 přispívajících. Další etapa
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činnosti Sboru dobrovolných hasičů na Dílech začíná v roce 1945. 6.července
se koná první valná hromada.
Sbor s širokou členskou základnou ve všech věkových skupinách, který se
zabývá především prevencí, požární ochranou, pomáhá obyvatelům obce při
přírodních anomáliích. Kromě uvedeného také organizuje sportovní a kulturní
akce a veřejně prospěšnou činnost. Spolupráce s obcí je velmi dobrá. Sbor
postrádá finance na modernizaci techniky, výstroje a opravu hasičské zbrojnice.
V plánu má rozšíření práce s dětmi a mládeží, také by rád podpořil prevenci,
sport i kulturu.
Zásadní rozšíření možností nabídek v oblasti volnočasových aktivit a zábavy, ovšem
mimo naše řešené území, přinesli také výstavby v blízkém.
Plavecký bazén Domažlice
6 plaveckých drah a malý bazén - dětské brouzdaliště. Dále je v areálu bazénu k
dispozici sauna, posilovna, solárium a masáže.
Centrum vodní zábavy Kdyně
hlavní bazén s plochou 425 m2, který je rozdělen na 25metrový plavecký se
třemi drahami a oddělenou částí, kde jsou vodní atrakce s následným počtem
míst:
-

Šíjový masážní chrlič – 1 místo

-

Bodové vodní masážní trysky – 6 míst

-

Vodní houpačka – 6 míst

-

Vzduchový dnový výron pro celotělovou masáž – 6 míst

-

Perličková masážní lavice – 10 míst

-

Perličkové masážní lůžko rovné – 6 míst

-

Perličkové masážní lůžko kruhové – 5 míst
Dominantou bazénové části je 60. metrový tobogan se silným průtokem vody
řízený semaforem.

2.4 Dopravní a technická infrastruktura
2.4.1 Doprava
Obcí prochází jedna komunikace 2. Třídy, která vede z obce Klenčí pod Čerchovem
do obce Prostřekov. Technický stav některých částí silnice a místních komunikací je
neuspokojivý. V současnosti jsou na nich prováděny pouze nejnutnější opravy. V
květnu 2017 byl zpracován pasport místních komunikací, který byl aktualizován v roce
2019.
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V letech 2017 až 2018 však proběhla částečná rekonstrukce povrchu MK Dily –
Klenči a byla provedena montáž svislého dopravného značení.
V roce 2018 byla z dotačního programu PSOV PK 2018 realizována oprava povrchu
pouze komunikace U Zdanovců. S ohledem na plán výstavby kanalizace a vodovodu u
statku se rekonstrukce povrchu v této lokalitě odložila. V roce 2014 bylo postaveny
dvě obytné zóny s novými komunikacemi v délce 190 metrů a v rámci dotace ROP
bylo opraveno 1250 bm komunikací. V roce 2015 se opravil povrch komunikací
v délce 481 m.
Významné spojnice okresu uvádí následující obrázek silniční sítě v okresu Domažlice.
Mapa silničních tahů ve sledovaném území:

Obrázek 9 Mapa silničních tahů ve sledovaném území
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Autobusová doprava
Převažujícím druhem veřejné hromadné dopravy osob je autobusová doprava, kterou
v řešeném území zajišťuje ČSAD autobusy Plzeň a. s. autobusovými linkami:
- č. 400434
Podobně jako v celé ČR došlo v minulosti k výraznému omezení počtu linek i jejich
frekvence. U většiny sídel tak bylo zachováno pouze základní autobusové spojení většina spojů soustředěna do ranních a odpoledních hodin a slouží pro dopravu lidí do
zaměstnání a škol a zpět. O sobotách a nedělích je provoz omezen.
Železniční doprava
Některé autobusové spoje na území obce mají přímou návaznost na spoje železniční,
neboť v těsném sousedství řešeného území se nachází významná železniční spojnice
Domažlice – Horšovský Týn. Vlakové zastávky se nachází ve dvou nejbližších obcích
ve vzdálenosti necelých 3 kilometrů od obce, v obci Klenčí pod Čerchovem a v obci
Postřekov.

Obrázek 10 Mapa železničních tahů ve sledovaném území

Cyklistická doprava
Jednou z možností jak zvýšit návštěvnost zájmové oblasti za relativně nízkých
pořizovacích nákladů je rozvoj cykloturistiky. Blízká oblast turistických a rekreačních
center spolu s CHKO Český les nabízí podobně jako Šumava velmi vhodné podmínky
pro rozvoj různých forem cyklistické dopravy v čistém a zachovalém přírodním
prostředí.
Pro rozvoj cykloturistiky lze využít velké množství původních cest. Využitelné jsou i
málo frekventované místní a účelové komunikace.
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2.4.2 Technická infrastruktura
Vodní hospodářství
Obec má vlastní vodní zdroje a samospádovou vodovodní síť. Zdroj pitné vody pro
obyvatele obce tedy představuje veřejný vodovod. Část obyvatel obce však jako zdroj
pitné i užitkové vody využívá vlastní zdroj vody – studny na svých pozemcích.
Obec má připojení na novou centrální ČOV, kde je i spoluvlastníkem a podílí se na
jejím provozu.

Zásobování elektrickou energií
Pro zásobování elektřinou má rozhodující význam distribuční soustava 110 kV a. s.
Západočeská energetika se sídlem v Plzni. Tato soustava má transformační uzly v
Domažlicích (110/22 kV), v Holýšově (110/6 kV) a ve Kdyni (110/22 kV). Distribuční
uzly soustavy 110 kV jsou napájeny prostřednictvím nadřazené transformace
(400)/220/110 kV v Přešticích. Z propojení 110 kV Přeštice – Stříbro je napojen uzel
110/6 kV v Holýšově. Pokud by se naplnil předpoklad, že ve struktuře energií pro
výrobu tepla by elektřina jako primární zdroj stagnovala (případně by dokonce její
spotřeba mírně klesala), pak by zřejmě nebyl ani vyvíjen tlak na rozšiřování zařízení
na úrovni VVN. Největší slabiny při rozvoji obecní elektrizace vykazují systémy
nízkého napětí.
Distribuční sítě nízkého napětí byly původně navrhovány pro osvětlování a pro
elektrické pohony v zemědělských usedlostech. S využíváním elektrické energie pro
vaření, vytápění a přípravu teplé užitkové vody se ve větší míře ještě neuvažovalo,
proto kapacita velké části těchto sítí umožňuje větší dodávky jen v omezené míře.
Rekonstrukce distribučních sítí tak, aby vyhovovaly potřebám elektrického vytápění a
ohřevu teplé užitkové vody znamená nejen posílení stávajících průřezů vodičů, ale i
změnu vrchních vedení na kabelová a vybudování dalších trafostanic.

Zásobování plynem
Obec je z větší části plynofikována. Plynofikace obce Díly je založena na dodávce
zemního plynu z regionálních vysokotlakých plynovodů, které jsou majetkem
Západočeské plynárenské a.s. Plynofikace obce byla vybudována za podpory v rámci
Programu obnovy venkova MMR a PHARE CBC. Malé obce si také mohly požádat o
podporu na plynofikaci ze Státního fondu životního prostředí.

Spoje
V nejbližším okolí obce je umístěn vysílač Domažlice – Vraní vrch. Pokrytí území
mobilními telefony O2, T – mobile a Vodafone je na dobré úrovni. V poslední době
dochází k vzrůstajícím pokrytí internetem bezdrátově přenášeným signálem.
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Odpadové hospodářství
Obec Díly je součástí účelového sdružení obcí pro odpadové hospodářství Lazce. Svoz
komunálního odpadu, jeho nebezpečných složek a velkoobjemového odpadu, je
zajištěn v pravidelných časových intervalech a je prováděn mobilním svozem.. Rovněž
počet a velikost sběrných nádob a donášková vzdálenost jsou hlavními faktory
ovlivňujícími kvalitu sběru komunálního odpadu. Zajištění těchto podmínek je
základním předpokladem úspěšného sběru komunálního odpadu a předpokladem
snížení množství černých skládek vznikajících v okolí obce. Pozornost je nutno
věnovat svozu komunálního odpadu z rekreačních center a rekreačních objektů, které
jsou rozptýleny i v okolí obce Díly. Důležité je zapojení všech občanů do systému
nakládání s odpady v souladu s obecně závaznými vyhláškami obcí o nakládání s
komunálním odpadem a neustálá osvěta obyvatel.
Podmínky pro třídění TKO bylo nutné zajistit i v obci Díly. Koncem roku 2016 a
počátkem roku 2017 obec zažádala o dotaci z operačního programu ŽP na projekt
„Systém separace odpadu v obci Díly“, týkající se pořízení kontejnerů na biologický a
velkoobjemový odpad, jejich nosičů a drtič větví. V roce 2020 byla dotace přidělena a
v roce 2021 se bude projekt realizovat.
V letech 2010 a 2018 využila obec Díly možnosti získání pracovních sil z ÚP
Domažlice a tyto pracovnice byly zapojeny do úklidu veřejných prostranstvích v obci.
V roce 2016 byl umístěn velkoobjemový kontejner na ukládání biologického odpadu
na hřišti.
Nejbližší provozovaný sběrný dvůr je v Klenčí pod Čerchovem.
Nejvýznamnějším skládkovacím zařízením okresu je skládka Lazce u Horšovského
Týna (provozovatel Lazce GIS s.r.o.). Skládka je využívána k ukládání odpadu z cca
70 obcí okresu Domažlice. Druhým zařízením sloužícím k ukládání komunálního
odpadu z obcí okresu Domažlice je skládka Libkov provozovaná městem Kdyně. Je
zde ukládán především komunální odpad z okolních obcí a doplňkově také některé
odpady ostatní.

2.5 Ekonomika
2.5.1 Ekonomická základna a její vývoj
Obec Díly i její okolí lze označit za průmyslově zemědělskou oblast, jejíž hospodářské
zaměření je předurčováno přírodním rázem krajiny. Obec ležící na hranici CHKO
Český les neumožňuje rozvoj těžkého průmyslu a typické průmyslové zázemí tvoří
především lehký průmysl. Průmyslové podniky jsou soustředěny hlavně v okolním
městech, především v Klenčí pod Čerchovem, v Domažlicích, v Holýšově, ve Kdyni.
Po roce 1989 začalo v České republice docházet k významným ekonomickým a
sociálním změnám, které se projevují jak ve změně hospodářské struktury (přesun
ekonomicky aktivního obyvatelstva z priméru a sekundéru do terciéru), tak také v
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rostoucí meziregionální diferenciaci hospodářské výkonnosti. Významnou dynamiku
změn v této souvislosti prodělává také okres Domažlice, v poválečném období
periferně uzavřený průmyslově - zemědělský region se po otevření hranic s
Německem stal polohově exponovaným regionem, který je prostřednictvím
přeshraničních ekonomických a sociálních vztahů propojován s hospodářskou
strukturou Německa.
Příhraniční poloha obce umožňuje zvyšování rozvojových šancí obce, které významně
ovlivňují hospodářský vývoj:
- možnosti zaměstnání obyvatel obce Díly jako pracovních sil v Německu (tzv.
pendlerství),
- z důvodu cenových rozdílů existuje tzv. nákupní turistika, která se projevuje
rozvojem sektoru služeb
V souvislosti s hospodářskou situací v sousedním Bavorsku došlo a dochází k
přemísťování výrobních kapacit řady malých a středních průmyslových podniků do
oblasti česko -bavorského pohraničí. Tento trend se projevuje (jedná se o vývoj
typický pro okresy sousedící s Německem, resp. Rakouskem) v růstu ekonomicky
aktivního obyvatelstva v průmyslu a ve zvyšování významu průmyslu v rámci
hospodářské struktury okresu Domažlice.
Jedním z nesporných negativ je nízký stupeň finální produkce. Většina
zaměstnavatelských subjektů je odkázána na kooperace s výrobci v SRN. Většina
kooperací je směrována na automobilky v SRN. Část průmyslové produkce je
ovlivněna i sezónností odbytu. Průběžně vznikají v okrese některé nové výroby. Ve
výhledu lze předpokládat rozvoj organizačních složek zahraničních firem, který by
měl vytvořit větší počet pracovních míst, ovšem pouze pro vysoce kvalifikované
strojní profese, zejména v Holýšově.
V posledních letech sice došlo k poklesu zaměstnaných v zemědělství a lesnictví, ale
přesto je stále pro okres Domažlice charakteristické průměrné zastoupení
zaměstnanosti v primárním sektoru.
V porovnání s hospodářskou strukturou Plzeňského kraje a celého národního
hospodářství můžeme konstatovat, že v okrese Domažlice stále významné postavení
zaujímá zemědělství a lesnictví a dokonce roste význam průmyslu. Naopak rozvojové
šance, které nejsou dosud plně využívány leží v oblasti služeb, především služeb
cestovního ruchu.
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Následující tabulka uvádí rozdělení podnikatelských subjektů v obci Díly podle
převažující činnosti. Údaje zde uvedené jsou platné k 31. 12. 2019

Celkem
A Zemědělství, lesnictví, rybářství
B-E Průmysl celkem
F Stavebnictví
G Velkoobchod a maloobchod; opravy a údržba motorových
vozidel
H Doprava a skladování
I Ubytování, stravování a pohostinství
J Informační a komunikační činnosti
K Peněžnictví a pojišťovnictví
L Činnosti v oblasti nemovitostí
M Profesní, vědecké a technické činnosti

91
8
16
17

Podniky se
zjištěnou
aktivitou
38
4
8
5

22

6

2
4
2
1
1
3

2
1
2
1
.
2

O Veřejná správa a obrana; povinné sociální zabezpečení

2

2

R Kulturní, zábavní a rekreační činnosti
S Ostatní činnosti

4
8

3
2

Registrované
podniky

Tabulka 17 Rozdělení podnikatelských subjektů podle převažující činnosti

Následující tabulka uvádí rozdělení podnikatelských subjektů podle právní formy.
Údaje zde uvedené jsou platné k 31. 12. 2019
Registrované
podniky

Podniky se
zjištěnou
aktivitou

Celkem
Fyzické osoby

91
82

38
33

Fyzické osoby
podnikající dle
živnostenského zákona

76

28

Fyzické osoby
podnikající dle jiného
než živnostenského zákona

1

1

Zemědělští podnikatelé
Právnické osoby
Obchodní společnosti

4
9
4

4
5
2

Tabulka 18 Rozdělení podnikatelských subjektů podle právní formy
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2.5.2 Trh práce
Trh práce můžeme charakterizovat jako vývoj vztahů mezi poptávkou po pracovních
místech a nabídkou pracovních
vních míst. Trh práce se dlouhodobě vyznačuje obecnou
nerovnováhou, danou převahou disponibilních pracovních sil nad počtem pracovních
příležitostí. Před rokem 1989 (v době plné zaměstnanosti obyvatelstva) byla tato
nerovnováha řešena vyjížďkou za prací mimo okres nebo migrací. V současném
období se nerovnováha na trhu práce projevuje zvyšující nezaměstnaností. Vývoj
nezaměstnanosti v 90. letech můžeme rozdělit na dvě období.
-

V letech 1990 – 1996 se nezaměstnanost pohybovala kolem 1 – 2%.

-

Počínaje rokem 1997 dochází k je
jejímu růstu, na konci 90. let se pohybovala
kolem 5 %.

-

Začátkem roku 2020 se míra nezaměstnanosti opět pohybuje v rozmezí 1 – 2%.

Vývoj míry registrované nezaměstnanosti v obci Díly v letech 2014 až 2020 uvádí
následující tabulka. Údaje zde uvedené jsou platné vždy k 31. 12. daného
d
roku.
Z uvedených údajů
ajů je patrné, že míra nezaměstnanosti v obci Díly neustále pomalu
klesá. Tento trend je patrný i v celém okresu Domažlice.
Rok

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

Nezaměstnanost

6,14%

5,30%

5,06%

1,95%

1,96%

2,39%

1,61%

Tabulka 19 Vývoj míry nezaměstnanosti v obci Díly

Vývoj míry nezaměstnanosti v obci Díly
7,00%
6,00%
5,00%
4,00%
3,00%
2,00%
1,00%
0,00%
2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

Graf 3 Vývoj počtu obyvatel v letech 2016 až 2019
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Charakteristickým rysem obce Díly i většiny obcí v okrese Domažlice (ostatně typické
pro celé jihozápadní pohraničí ČR) je velmi nerovnoměrné rozmístění pracovních
příležitostí mezi města a venkovské obce ve vztahu k rozmístění práceschopného
obyvatelstva. Zde se projevuje zejména vysoká koncentrace ekonomických aktivit v
okresním městě Domažlice.
Pro obec Díly je stejně jako pro ostatní obce v okrese Domažlice typický poměrně
vysoký stupeň vyjížďky za prací.
Míra nezaměstnanosti na Poběžovicku, kam spadá i obec Díly, je do značné míry
ovlivněna velmi nízkou dopravní obslužností v tomto mikroregionu.
Nejvýznamnější zaměstnavatelé v okolí obce:
-

STEATIT s.r.o. – Klenčí pod Čerchovem, výroba keramických izolátorů

-

L.S.T. a. s. – Trhanov, pěstební a těžařské práce v lese

-

Holzindustrie Donau s.r.o. – Trhanov, Pořez a zpracování kulatiny

-

První chodská develop, a.s. Klenčí, Stavebniny

-

Rosenberg s.r.o. Klenčí – ventilace a klimatizace,

-

Výrobní společnost Čerchov a.s. Klenčí - zemědělství

Nabídka pracovních sil a volných pracovních míst
Největší podíl mezi zájemci o práci tvoří lidé s vyučením a dále se základním
vzděláním. Nepatrný vzestup podílu uchazečů se středoškolským vzděláním (jak s
maturitou tak bez ní) je do značné míry ovlivněn velmi nízkou poptávkou
zaměstnavatelů v době hospodářské recese.
Významným ukazatelem hodnocení disponibilních pracovních sil je také věková
struktura uchazečů o práci a délka jejich vedení v evidenci. Jedná se o klíčový pohled
na problematiku nezaměstnanosti, neboť dlouhodobá nezaměstnanost výrazně
determinuje možnosti snížení míry nezaměstnanosti jako celku (s rostoucí délkou
vedení v evidenci rostou problémy s uplatněním nezaměstnaných na trhu práce).
K dalším problémům na straně nabídky pracovních sil (disponibilních pracovních sil),
které brání jejich uplatnění na pracovním trhu patří:
a) rostoucí diferenciace mezi kvalifikační strukturou absolventů středních škol a
kvalifikační poptávkou na trhu práce. K hlavním příčinám této situace patří
nevhodná nabídka vzdělání s dominantní převahou ekonomických a
humanitních oborů a dále pak absence zaměstnavatelů při formování přípravy
mládeže na povolání a nízký stupeň odpovědnosti rodičů.
b) zdravotní stav uchazečů o zaměstnání, tj. změněná pracovní schopnost či jiné
zdravotní omezení, což výrazně snižuje šance uplatnit se na trhu práce.
c) nízká úroveň dopravní obslužnosti, která se negativně projevuje zvláště u firem
s nabídkou míst ve vícesměnných provozech
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2.5.3 Průmysl
Průmyslová výroba řadí dnes okres Domažlice v rámci ČR k méně rozvinutým a tato
charakteristika bude do určité míry platit i nadále, z tohoto hlediska je rozvoj průmyslu
v malých obcích, jako je i obec Díly.
Pozitivním trendem posledních let je vznik podniků v kategorii malých a středních
výrob. Tento příznivý rozvoj je ovlivněn především výhodnou geografickou polohou
vůči Německu a s tím spojeným přemísťováním některých výrob z Německa
(především Bavorska) do ČR, a nebo významnější kooperací s českými podniky
(především formou práce ve mzdě) s cílem snižování výrobních nákladů německých
podnikatelů a zvyšování jejich konkurenceschopnosti.
Přeshraniční hospodářská spolupráce využívající komparativních výhod jak v německé
(bavorské), tak i české části pohraničí má tudíž strategický význam pro regionální
rozvoj Domažlicka a je zapotřebí mu věnovat zvýšenou pozornost.
Faktorem, zásadně ovlivňujícím vývoj zaměstnanosti je vznik a rozvoj průmyslových
a obytných zón.
Domažlice - průmyslová zóna „Za kasárny“.
Do průmyslové zóny „Za kasárny“ nesmí přijít výroba stavebních hmot, zpracování
surovin, velkosklady a aktivity s vysokým dopravním zatížením. Tato zóna Západ
směrem na Draženov je ve městě největší ze tří volných ploch pro průmysl. Další je
5,5 hektarová zóna Sever za firmou WAGNER METALL CONCEPT k.s., směrem na
Koloveč, kde vlastní město 1,5 hektaru pozemků a zbytek soukromníci. Tam jsou
evidováni dva zájemci ze SRN ze stejných oborů.
První výrobní halu v zóně „Za kasárny“ vybudovala firma proHeq GmbH. Společnost
podniká v oblasti výroby a prodeje nerezových stolních a kuchyňských výrobků pro
hotelnictví a domácnost. Výroba se rozeběhla v lednu 2008 a v současné době firma
zaměstnává 123 pracovníků.
O vstup do zóny měla zájem i norská společnost Hydro Aluminium. Ta začala stavět
novou výrobní halu, která však zůstala nedokončena. Je postavena pouze hrubá stavba.
Příčinnou nedokončení stavby byl krach developerské firmy, která měla projekt na
starosti.
Mikroregion Domažlicko
Je ryze průmyslovou oblastí. Tvoří středisko celého okresu s největším počtem
zaměstnanců. Je zde soustředěno celé spektrum firem, které zaměstnávají lidi
z celého okresu. Vzhledem k dobré dopravní obslužnosti dojíždí do práce lidé i
z odlehlejších míst regionu.
Město Domažlice má připraveno několik průmyslových zón, které čekají na
další podnikatele a firmy.
Nejvýznamnější zaměstnavatelé v mikroregionu:
- Domažlická nemocnice, a.s., Domažlice
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- ProHeq (CZ) s. r. o., Domažlice
- IMAGOLUX s.r.o, Domažlice
- WAGNER METALL CONCEPT k.s., Domažlice
- Město Domažlice, Domažlice
- Chodské vodárny a kanalizace a.s., Domažlice
- Správa a údržba silnic Domažlice
- Stauner palet s.r.o., Starý Klíčov
- Zemědělské obchodní družstvo Mrákov
- STEATIT v.o.s., Klenčí pod Čerchovem
- AGROPODNIK DOMAŽLICE a. s., Domažlice
- Výrobní společnost Čerchov a.s., Klenčí pod Čerchovem
Poběžovice
Byly dokončeny práce na stavbě komunikace pro obchvat města a na
zpřístupnění průmyslové zóny pro kamionovou dopravu. Před koncem roku
byla komunikace slavnostně zprovozněna.
Město rovněž jedná s další německou firmou, která plánuje zaměstnat
v průmyslové zóně cca 60 zaměstnanců a to s většinovým podílem žen.
Mikroregion Poběžovicko
Je zemědělsko průmyslová oblast s nejvyšší mírou nezaměstnanosti a řídkým
osídlením. V regionu bylo minimum průmyslu a většina obyvatel byla
zaměstnána v zemědělství. Region se rozkládá při západní hranici v kopcovité
oblasti, kde je i špatná dopravní obslužnost. Samotné město Poběžovice
připravilo průmyslovou zónu pro podnikatele a firmy, ale tato zóna byla dlouho
blokována špatnou dostupností pro kamionovou dopravu.
Nejvýznamnější zaměstnavatelé mikroregionu:
- POZEP s.r.o, Poběžovice
- KEL - MONTÁŽNÍ TECHNIKA, s.r.o., Bělá nad Radbuzou
- Výchovný ústav, dětský domov se školou, základní škola, střední škola
a školní jídelna, Hostouň

2.5.4 Zemědělství
Celková výměra pozemků obce Díly činí 140 ha. Z toho je 114 ha zemědělské půdy a
4 ha lesní půdy. Orná půda je na rozloze 35 ha a trvalé travní porosty na rozloze 55 ha.
Zbytek jsou zahrady a sady.
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Dalším zajímavým údajem jsou rozlohy dle „registru půdních bloků“, což je systém
daný ze zákona o zemědělství a dle kterého jsou od vstupu v r. 2004 do EU
zemědělcům poskytovány podpory na půdu. V registru (LPIS) je za Zemědělskou
agenturu a pozemkový úřad Domažlice registrováno 53 400 ha v 5 347 blocích. Z toho
je 36 619 ha v orné půdě (68,6% z registrované půdy) a 16 723 (31,3% z registrované
půdy) v trvalých travních porostech. Z těchto údajů se dá říci, že údaje z katastru
nemovitostí a našeho registru jsou k sobě v přijatelné relaci. Rozdíl mezi ornou půdou
za okres dle katastru a dle registru je dán tím, že ne každý uživatel půdy je
zaregistrován a požaduje dotace (ty se poskytují od 1 hektaru výše), jsou zde různé
záhumenky, zahrádky a podobně.
Blízkost hranic se SRN má vliv i na vlastnické vztahy, v kterých se vývojem v
posledních letech dějí určité změny – řada zemědělských subjektů si uvědomuje
nutnost vlastnit půdu jako základní výrobní prostředek, proto se snaží získat půdu do
svého vlastnictví, nebo si jí pronajmout dlouhodobými nájemními smlouvami. Stát
také zemědělcům umožňuje za určitých podmínek nákup státní půdy, kterou má v
současnosti zemědělec v nájmu. Další možností nákupu půdy od privátních vlastníků
je získání zvýhodněného úvěru přes „Podpůrný a garanční rolnický a lesnický fond“.
Část půdy a zároveň i některé farmy na okrese jsou v současné době již také ve
vlastnictví nečeských subjektů.
Do části okresu zasahuje v r. 2005 vzniklá Chráněná krajinná oblast Český les, která
svou zachovalostí krajinného rázu zcela dominuje i způsobu hospodaření. V této
oblasti je nejvíce rozšířen pastevní chov skotu bez tržní produkce mléka. Produktem
tohoto způsobu hospodaření je výroba kvalitního hovězího masa a prodej zástavového
skotu.
Velké množství větších zemědělských podniků v okrese se dále zabývá i
nezemědělskou činností, ať už to je autodoprava, dřevovýroba- od palet až k nábytku,
výroba dopravních značek, dřevěných palet, kovovýroba palet, plastů a služeb.
V otázce dotací je třeba říci, že po vstupu do EU se výše dotací rapidně zvedly. Je více
možností získat podpory nejen na samotnou údržbu krajiny jako celospolečenskou
objednávku, ale také investice do výroby jak rostlinné, tak živočišné. Na druhé straně
se stále zvyšují náklady do výroby, ceny nových strojů, náhradních dílů, lidské práce,
nafty, výše nájmů, ceny osiv, sadby, plemenného materiálu, krmných směsí a
speciálních přípravků, zoo-veterinární péče (s koncentrací zvířat se zvyšuje i podíl
veterinárních zákroků).
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Rozdělení druhů pozemků v obce Díly v letech 2018 a 2019 uvádí následující tabulka.
Údaje zde uvedené jsou platné k 31. 12. daného roku.
31. 12. 2018
v Ha

31. 12. 2019
v Ha

Celková výměra

140,06

140,07

Zemědělská půda

114,04

112,85

Orná půda

34,35

32,04

Zahrada

13,72

18,22

Ovocný sad

11,88

12,83

Trvalý travní porost

54,09

49,76

Nezemědělská půda

26,02

27,22

Lesní pozemek

4,43

6,42

Vodní plocha

0,76

0,76

Zastavěná plocha a nádvoří

6,02

6,20

Ostatní plocha

14,80

13,84

Tabulka 20 Rozdělení druhu pozemků v obci díly v letech 2018 a 2019

Druhy pozemků v roce 2018
11%
1%

4%

24%

Orná půda
Zahrada

3%

Ovocný sad
Trvalý travní porost
Lesní pozemek
10%

Vodní plocha
Zastavěná plocha a nádvoří

39%

8%

Ostatní plocha

Graf 4 Druhy pozemků v obci Díly v ha / % v roce 2018
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Druhy pozemků v roce 2019
10%
1%

Orná půda

23%

4%

Zahrada

5%

Ovocný sad
Trvalý travní porost
Lesní pozemek
13%

Vodní plocha
Zastavěná plocha a nádvoří

35%
9%

Ostatní plocha

Graf 5 Druhy pozemků v obci Díly v ha / % v roce 2019

2.6 Cestovní ruch
Okres Domažlice se díky svým přírodním předpokladům a hlavně kulturně
historickému bohatství řadí k velmi atraktivním a velmi vyhledávaným oblastem
cestovního ruchu a rekreace v celé České republice. Rozvoj rekreační návštěvnosti
vysokým podílem přispívá k zhodnocení přírodních a kulturních hodnot území,
umožňuje další rozšiřování pracovních příležitostí pro místní obyvatelstvo a v
konečném důsledku také vyšší daňové příjmy obcím, které mohou podpořit další
rozvoj území.
V obci se nachází památkově významný objekt. Kaple sv. Cyrila a Metoděje na návsi
je z roku 1947. Výstavba, na které se občané podíleli vlastními silami, byla zahájena
rok po II. světové válce a vysvěcena byla na začátku července následujícího roku.
Zvon pochází z původní kaple v Caparticích. Kaple je ve vlastnictví obce.
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Obrázek 11 Kaple sv. Cyrila a Metoděje

V obci je dochováno také několik roubených staveb a najdeme zde i památník padlým
americkým vojákům.
Ubytovací zařízení v obci
V obci se nachází hotel Sádek, který slouží turistům přijíždějícím do obce Díly a jejího
krásného okolí za odpočinkem. Poloha hotelu je ideální pro aktivní odpočinek. V
blízkosti hotelu se nachází fotbalové hřiště, tenisové kurty a lyžařská sjezdovka. V
okolí se nachází mnoho cyklistických, turistických i běžkařských tras.
Sportovní vybavenost obce
Sportovní vybavenost obce je na vysoké úrovni. Nachází se zde nově vybudovaný
sportovní areál, který slouží každodenní rekreaci místních obyvatel nebo je sezónně
využíván návštěvníky obce. Na sportovní vybavenosti obce se také velkou měrou
podílejí hojně navštěvované tenisové kurty. V posledních letech dochází v důsledku
rostoucí popularity cykloturistiky jak v ČR tak v EU k velkému rozvoji cyklotras a
cyklostezek, které mají velký význam pro rozvoj cestovního ruchu. V této souvislosti
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je ale zapotřebí dovybavit území potřebnou infrastrukturou (značení, odstavná
parkoviště, propagace tras atd.). V obci funguje i lyžařský oddíl, jehož členové se
starají o provoz lyžařského vleku v zimních obdobích.
Česko-německá vyhlídka v obci Díly – zajímavá vyhlídka přímo na střeše obecního
úřadu pořízená v roce 2013 s výhledem na česko-bavorské příhraničí pořízená
z prostředků Programu příhraniční spolupráce ČR – Bavorsko v rámci iniciativy
Svazku Domažlicko, kdy byla vytvořena síť naučně oddychových vyhlídkových míst.
Další kulturní zajímavosti a památky v okolí sledovaného území:
Klenčí pod Čechovem
-

pamětní síň Jindřicha Šimona Baara

-

výroba chodské keramiky

-

Výhledy - pomník J. Š. Baara

Kdyně
-

Rozhledna Koráb
Stojí na stejnojmenném vrchu (773 m) v nejvyšším bodě Chudenické vrchoviny

Újezd u Domažlic
-

Kozinův statek
Zde najdeme pamětní síň známého J. S. Koziny. Vstupní expoziceje věnována
dějinám domažlických Chodů v 13. - 18. století a zahrnuje chodské povstání. V
další části muzea je chodská selská jizba z počátku 20. století.

Domažlice:
-

Chodský hrad
Chodský hrad v Domažlicích, dnes Muzeum Chodska, založený společně s
městem českým králem Přemyslem Otakarem II. Z původního středověkého
hradu, kde sídlil královský purkrabí, chodský rychtář a zasedal chodský soud, se
zachovala pouze štíhlá válcová věž. Po velkém požáru v srpnu 1592 zůstal hrad
zpustošený a v troskách. Barokní přestavba v letech 1726-27 a úprava roku
1830 daly hradu dnešní podobu.

-

Domažlická věž
Kostel Narození Panny Marie s nejznámější dominantou města, štíhlou který se
nachází 56 m nad náměstím, si mohou návštěvníci prohlédnout Domažlice i
jeho okolí včetně pohraničních pásem Českého lesa a Šumavy.

Památky v Horšovském Týně:
-

Státní hrad a zámek Horšovský Týn
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-

Kostel sv. Petra a Pavla, kostel sv. Apolináře

-

Kapucínský klášter

-

Historické náměstí s měšťanskými domy

-

Naučná stezka „Sedmihoří“

-

Cyklotrasa „Přátelství“ - Horšovský Týn / Švarcava / Nabburg (SRN)

Další zajímavosti v širším okolí:
- Přírodní zajímavosti: CHKO Český Les s mnoha lokalitami a horou Čerchov
(1042 m.n.m.), na vrcholu s rozhlednou
-

Zámek: Trhanov

-

Zřícenina hradu: Rýzmberk

-

Rekreační středisko: Babylon s písečnou pláží, půjčovnou loděk, sportovním
vybavením apod.

-

Koupaliště: Domažlice

-

Krytý bazén/aquapark: Kdyně

-

Sauna, Fitcentrum, Sportovní hala: Česká Kubice

-

Nejvyšší vrchol Českého lesa (1042 m) - neodmyslitelný symbol krajiny
v okolí .
Do roku 1990 byl přístup k vrcholu obsazenému armádou zcela nemožný.
Teprve po listopadovém převratu v roce 1989 se Čerchovu alespoň částečně
navrací funkce pomyslného strážce Českého lesa.

Obrázek 12 Rozhledna na vrchu Čerchov

Dnes již téměř staletou historii Čerchova začali psát členové Klubu českých
turistů v roce 1894, kdy na holé čerchovské skále vystavěli dřevěnou rozhlednu.
Blízkost českými vlastenci hojně navštěvované České Kubice a přírodní krásy
místa samotného nakonec zapříčinily , že v roce 1897 byla pod rozhlednou
vystavěna "útulna" Klubu českých turistů. Po projektantovi a mecenáši stavby
byla potom nazvána chýší Pasovského. V letech 1904 - 1905 vyrostla na místě
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staré rozhledny nová kamenná, tzv. Kurzova věž, vysoká 25 m. Rozšířena a pro
celoroční pobyt správce a hostů upravena byla také chata pod rozhlednou.
Chýše Pasovského byla sice zbořena, ale stará rozhledna je opět ve správě
domažlických turistů a při jejich akcích je přístupná veřejnosti.
Text : Zdeněk Procházka, Nakladatelství Český les

-

Chráněná krajinná oblast Český les
byla vyhlášena nařízením vlády ČR č. 70 ze dne 12. ledna 2005. CHKO Český
les se nachází na území Plzeňského kraje, zasahuje do území okresů a obvodu
obcí s rozšířenou působností Domažlice a Tachov. Je nejmladší CHKO v České
republice.
Do roku 1990 byla velká část oblasti v hraničním pásmu a tím byla veškerá
hospodářská činnost v území dosti omezena. Většina obcí s odsunem
německého obyvatelstva zanikla, což přispělo i k tomu, že se jedná o území
relativně nenarušené lidskými zásahy. Velkoplošná ochrana tohoto území
nepřipadala v úvahu právě z důvodů existence hraničního pásma, i když si
ochrana přírody uvědomovala přírodovědecký význam celé oblasti.
S uvolněním příhraniční oblasti začaly vyvstávat silné tlaky na komerční využití
území. Cílem bylo zabránit živelné výstavbě a s ní spojené devastaci krajiny.
Vyhlášením CHKO ve vymezeném území vyvstala ochraně přírody jedinečná
možnost ovlivnit potenciální negativní aktivity a dosáhnout optimálního
využívání krajiny při zohlednění svébytnosti kraje.
Posláním CHKO Český les je uchování a obnova jejího přírodního prostředí,
zejména ekosystémů, volně žijících živočichů a planě rostoucích rostlin, a
zachování typického charakteru krajiny za současného rozvíjení ekologicky
optimálního systému využívání krajiny a jejích přírodních zdrojů.
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Obrázek 13 Mapa CHKO Český les

Chráněnou krajinnou oblast tvoří část pohraničního pohoří Českého lesa,
rozkládající se od Broumova po Folmavu v celkové délce 65 km, rozdělená
Kateřinskou kotlinou na menší, zhruba třetinovou severní a dvoutřetinovou jižní
část. Rozkládá se na ploše necelých 470 km².
Na jejím území dnes nalezneme NPR Čerchovské hvozdy, NPP Na požárech,
16 přírodních rezervací a 5 přírodních památek. Celková plocha zvláště
chráněných území v CHKO je 805,9 ha, tj. 1,7 % plochy CHKO. Do oblasti
Českého lesa zasahují rovněž čtyři evropsky významné lokality soustavy Natura
2000.
-

Rekreační středisko Babylon
Někdejší dřevařská obec, dnes letovisko a lokalita rekreace a cestovního ruchu.
Babylon je malebná obec ležící v okouzlující krajině Chodska, kraje s bohatou
historií, nádhernými architektonickými památkami, nenapodobitelným
folklórem a čarokrásnou panenskou přírodou. Obec je nejvýznamnějším
turistickým a rekreačním letoviskem Chodska. Její turistické a rekreační zázemí
poskytuje každoročně útočiště tisícům rekreantům z celé Evropy.

Obrázek 14 Rekreační středisko Babylon

Základ pro rekreační využití Horního Pařezovského rybníka - Babylonu položili
již na přelomu 19. a 20. Století hrabata Stadionové, kteří vlastnili Pařezovské
rybníky (Dolní, Horní - Babylon, Černý a další menší) i zdejší lesy (na západ
Vejslava, na východ Okrouhlík). Na hrázi Babylonu nechali postavit hospůdku
s rybářskou chýší - známou Baštírnu a několik kabin na břehu rybníka. Tento
dřevěný objekt, ač značně přebudovaný, se zde udržel až do nedávné doby. Již
na počátku 20. století měl rybník písečné pláže. Zdejší letovisko získávalo
rychle popularitu, vznikaly první hotely a penziony.
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Turistická mapa s vyznačením památek a kulturních zařízení:

Obrázek 15 Turistická mapa s vyznačením památek a kulturních zařízení

Zimní sezóna:
-

Běžecké tratě: Lyžařská oblast Čerchov - Gibacht (trasy značeny po 500 m
kilometrovníky)

-

Lyžařský vlek: Unterhütte u Waldmünchenu /SRN - (dvouvlek, sjezdovka v
celkové délce 1300 m, sáňkařská dráha, půjčovna sáněk a lyží)

-

Lyžařský vlek: Voithenberg /SRN - (4 sjezdovky v délkách 1200 m, 1500 m,
1000 m, 150 , sáňková dráha, půjčovna lyží, lyžařská škola)
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2.7 Životní prostředí
2.7.1 Ochrana přírody a krajiny
Mezi nejvýznamnějším přírodním fenoménem v okolí obce Díly je převážně zalesněné
hraniční pohoří Český les, který je vedle Šumavy součástí tzv. „Zelené střechy
Evropy“. Další velmi významnou lokalitou v okolí obce je přírodní rezervace
Postřekovské rybníky, kde se vyskytuje řada přírodních památek (např. Sokolova
vyhlídka, Skalky u Sádku, Mutěnínský lom, Louka u Šnajberského rybníka).
Území okolo obce je ekologicky stabilní, neboť má relativně značný podíl přírodě
blízkých, polo-přirozených ekosystémů. Smyslem územního systému ekologické
stability (ÚSES) je zachovat biodiverzitu přírodních ekosystémů a stabilizačně působit
na antropicky narušenou krajinu. Výhledově je potřebné, aby zemědělské činnosti
plnily i potřeby péče o krajinu.

2.7.2 Ochrana ovzduší
Znečištění ovzduší je v současnosti v Česku stále aktuálním problémem. Naproti tomu
je možné kvalitu ovzduší v obci označit slovem dobrá, v porovnání se sídelními
aglomeracemi a průmyslovými oblastmi ČR je nadprůměrná.
Občasné problémy nastávají převážně v podzimních a zimních měsících, kdy někteří
obyvatelé obce topí tuhými palivy. Proto zejména v inverzních polohách je třeba
prioritně přecházet na příznivější paliva, např. zemní plyny, spalování dřeva ve
zplyňovacích kotlích, použití štěpky a další zdroje alternativní energie, příp.
elektrickou energii a v dnešní době již hojně využívané tepelné čerpadla s nulovou
produkcí škodlivých látek.
Dlouhodobé měření kvality ovzduší provádí Hygienická stanice Domažlice ve
spolupráci s referátem životního prostředí Domažlice na měřicích stanicích Domažlice,
Díly, Kdyně, Koloveč a Železná. V průběhu posledních 10 let došlo ve sledovaném
území díky modernizaci technologií, plynofikaci zdrojů, ale také útlumem výroby k
poklesu polétavého prachu o 30 %, u oxidu siřičitého o více než 20 %, u oxidů dusíku
o téměř 70 %. Množství oxidu uhelnatého ale vzrostlo více než 7 krát.

2.7.3 Ochrana vod
Vodní plochy v okolí obce jsou neoddělitelnou součástí krajinného prostoru (kromě
zajišťování stability vodního režimu v území jsou využívány pro chov ryb a vodní
drůbeže a mají i veřejně prospěšný charakter - zvyšování akumulačního i retenčního
potenciálu území, vytváření rekreačního zázemí obyvatelstva, dotváření vyšších
estetických hodnot krajinného obrazu).
Závažné změny ve vodním hospodářství nastaly v posledních letech, kdy došlo ke
snížení přísunu znečištění ze zemědělství, takže v delším časovém horizontu musí dojít
ke zlepšení kvality v drobných tocích i v podzemních vodách a studních. Rozvoj
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nových progresivních čistírenských technologií přinesl podstatně účinnější likvidaci
odpadních vod u drobných znečišťovatelů.
Nejvýznamnější soustavy tvoří vodní plochy v okolních obcích v oblastech Postřekov
– Klenčí. K problémům těchto malých vodních nádrží a rybníků, které napomáhají
retenci vody v krajině, patří v současnosti špatný technický stav hrází a funkčních
objektů. V nádržích dochází díky akumulaci velkého množství živin k eutrofizaci vod.
Proto je výhledově nutné tyto nánosy odtěžit k zachování akumulačních i retenčních
schopností, jinak hrozí úplná devastace příslušných vodních ploch.

2.7.4 Ochrana půd
Na území obce je podíl zemědělských orných půd 35 ha ze 114 ha zemědělských půd.
Tento podíl je na úrovni Plzeňského kraje a ČR. Produkční úrodnost zdejších půd je
podprůměrná až průměrná. Vzhledem k vysoké dynamice značně členitého reliéfu, je
zde vysoký podíl zemědělských půd ohrožen vodní, případně i větrnou erozí. Proto při
nových pozemkových úpravách půdy bude třeba k záchraně produkčního potenciálu
koncepčně vytvářet systémy protierozních opatření prostřednictvím biotechnických
úprav svažitých pozemků - pásy trvalé zeleně, meze, terasy a protierozní osevní
postupy.
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3. ZDROJE
V této kapitole jsou uvedeny zdroje a prameny, odkud byly čerpány potřebné
informace a podklady k vytvoření Situační analýzy obce Díly.
Zdroj

Internetová adresa zdroje

Český Statistický Úřad

http://www.czso.cz/

Sčítání lidí, domů a bytů 2011

http://scitani.cz/

Městská a obecní statistika

http://vdb.czso.cz/xml/mos.html

Registr ekonomických subjektů (RES)

http://registry.czso.cz/irsw/

Portál zaměstnanosti Ministerstva práce a sociálních věcí http://portal.mpsv.cz/
Státní zemědělský intervenční fond

http://www.szif.cz

Mapy IDNES

http://mapy.idnes.cz
Tabulka 21 Zdroje a prameny pro tvorbu situační části analýzy
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4. OBRÁZKY, TABULKY, GRAFY
V této kapitole jsou uvedeny názvy obrázků,tabulek a grafů spolu s čísly stránek, na
kterých se nacházejí, které jsou umístěny v části dokumentu situační analýza.
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Nedostatek obecních pozemků pro další výstavbu rodinných domů
Stárnutí obyvatelstva
Nedořešená přístupová komunikace na sousední obec Klenčí pod
Čerchovem
Omezená nabídka služeb a obchodů
Nevyužívaní potenciálu daného území
Absence infrastruktury cestovního ruchu
Přetrvávající jazyková bariéra
Absence perspektivních investic v obci
Vysoká závislost obce na daňových příjmech
Výkyvy v politické situaci české republiky s dopady na
hospodaření a daňovou politiku

Výhodná poloha při hranicích se SRN
Dobrá dostupnost a blízkost hraničních přechodů

Nedostatek finančních prostředků
Obtížné získávání větších částek dotačních titulů
Nezájem místních občanů o dění ve sledovaném územ
Nezájem místních občanů o otevření se cestovnímu ruchu

Atraktivnost lokality
Další rozvoj společenského, kulturního a sportovního vyžití
Vybudování podmínek pro zvýšení turismu
Vyšší míra využití obnovitelných zdrojů energie v obci
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Hrozby

Příležitosti

Potenciál pro rozvoj cestovního ruchu
Obec je součástí DSO Svazku Domažlicko a GIS Lazce
Velmi dobře fungující spolupráce s německým partnerem

Množství fungujících spolků v obci

Množství zeleně v obci a v jejím okolí
Absence průmyslových objektů, znečisťujících životní prostředí
Individuální charakter bydlení
Zájem o další výstavbu rodinných domů
Plynofikace obce a napojení obce na ČOV
Vlastní vodní zdroj a vybudovaná vodovodní síť

Existence CHKO Český les a podpora šetrného turismu

Slabé stránky

Silné stránky

5. SWOT ANALÝZA
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Na základě zhodnocení silných a slabých stránek obce, příležitostí a hrozeb,
zkušeností a poznatků obecního zastupitelstva a všech obyvatel obce bude obec Díly
realizovat záměry systematického rozvíjení všech prků organismu obce tím, že:
-

Přijme a postupně realizuje dlouhodobý program rozvoje, přesahující svou
účinností jednotlivá volební období

-

Konkretizuje úkoly tohoto programu na volební období

-

Zhodnotí lidský a ekonomický potenciál a hodnotu celkového prostředí obce
a kvalitu života v obci

Tvrzení v jednotlivých oblastech SWOT analýzy jsou formulovány na základě závěrů
situační analýzy. Na základě SWOT analýzy bude v další části dokumentu
formulována vize, prioritní oblasti, jejich cíle, opatření a aktivity naplňování strategie
prostřednictvím realizace projektů. Analýzou SWOT je tak vytvořen přechodový
můstek ke strategické části dokumentu, zabývající se řešením hlavních rozvojových
problémů.
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6. STRATEGICKÁ ČÁST
Obec s 394 obyvateli patří k menším obcím. Životní úroveň obyvatel je na dobré
úrovni a je srovnatelná s ostatními okolními obcemi. Průměrný věk činí 44 roků a je
poněkud vyšší. Kulturní, sportovní a společenský život je na dobré úrovni. Obec má
problémy se zastaralou infrastrukturou, s přístupovými komunikacemi, s menší
frekvencí autobusové dopravy a s minimálním množstvím místního zaměstnání.
Positivem je, že převážná část obyvatel je spokojena s úrovní a způsobem života a váží
si veškerého prostředí v obci. Současný stav obce dává, přes všechny existující
problémy, dobré předpoklady dále se rozvíjet.

6.1 Vize
Formulace rozvojové vize obce je úvodním krokem při tvorbě strategické části
dokumentu. K naplnění této vize by mělo směřovat zpracování samotné strategie a z ní
vyplývající realizace konkrétních rozvojových projektů.
Strategickou vizí rozvoje obce Díly je vybudovat obec, která bude plně uspokojovat
veškeré potřeby svých občanů, bude vybavena plně funkční infrastrukturou (funkční
kanalizace a vodovod v celé obci, dobrá vnitřní a vnější komunikační síť, napojení na
veřejnou dopravu), bude mít životní prostředí odpovídající požadavkům a potřebám
dané doby, bude vynikat celkovou upraveností veřejných prostranství i jednotlivých
domů, bude mít soustavnou péči o obecní zeleň, dobré podmínky pro sportovní,
kulturní i společenské vyžití všech svých občanů i chalupářů, podmínky pro rozvoj
podnikatelské činnosti v obci i pro rozvoj cestovního ruchu. Po dosažení těchto
cílových stavů bude život v obci uspokojivý pro její občany i další zájemce.
Následující obrázek ukazuje prioritní oblasti, na které je třeba se zaměřit, aby mohlo
do budoucna docházet k naplňování stanovených cílů.
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6.2 Rozvojové oblasti, opatření a aktivity
Na základě výstupů analytické části a formulace rozvojové vize byly vymezeny
rozvojové oblasti. Celkem byly definovány čtyři rozvojové směry Strategie rozvoje
obce Díly:

A. Infrastruktura
B. Prostředí obce
C. Život v obci
D. Rozvojová spolupráce
Po definování rozvojových oblastí byla v každé z těchto oblastí navržena jednotlivá
opatření, která vystihují základní problémové okruhy a vyžadují mimořádnou
pozornost při další práci.
Pro realizaci stanovených cílů jsou uvedeny konkrétní aktivity, které jsou inspirací pro
formulaci a realizaci konkrétních projektů.
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A. Infrastruktura
A.1. Oblast: Technická infrastruktura
Opatření: Řešení vodního hospodářství
Od 1.1.2020 převzala správu systému vodovodu a kanalizací smluvní společnost
CHVAK Domažlice, musí se obnovit rekonstrukci části přívodu vodovodního potrubí
do vodojemu, kdy v roce 2019-2020 byl řešen za přispění dotace PK havarijní stav
vodovodních jímek a potrubí.
Aktivity v rámci tohoto opatření je rozvoj kanalizační sítě a návaznost na ČOV.
Aktivity:
-Revitalizace vodních ploch a toků s ohledem na protipovodňová
opatření.
- Nastavení vhodného systému správy a údržby technické infrastruktury
v obci.
- Úprava okolí vodojemu, čištění silničních vpustí a šachet
Opatření: Rozvoj využívání alternativních zdrojů energie
Míra využívání alternativních energetických zdrojů by měla odpovídat
možnostem a zdrojům v území a zohledňovat životní prostředí. Proto je do
budoucna nutné klást důraz na rozvoj využívání alternativních zdrojů energie
zejména v oblastech s příznivými přírodními předpoklady a upřednostňovat
projektové záměry, které nenarušují ráz krajiny.
Aktivity:
- Podporovat individuální projekty s ohledem na životní prostředí .
- Využívání obnovitelných zdrojů energie.

A.2 Oblast: Dopravní infrastruktura
Opatření: Řešení dopravní problematiky
Největším problémem zůstává zhoršený technický stav komunikací.
Aktivity:
- Dořešení komunikace na sousední obec Klenčí pod Čerchovem.
- Výstavba přístupové MK ke stavebním parcelám pod Škarmanců.
- Obnova povrchu MK u statku 13c, U Knýdlů 4c - podaná žádost o
dotaci z roku 2020 a obnovu povrchu MK a MK 1c, kam se bude ukládat
kanalizační potrubí na dešťovou vodu pro odvodnění OZ Z3 Pod
hřištěm.
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- Výstavba přístupové MK do obytné zóny včetně napojení na kanalizaci,
vodovod a elektrifikace lokality.
-

Údržba místních
parkovacích míst.

komunikací,

úprava

chodníků,

vybudování

- Vymezení a budování cyklotras a cyklostezek včetně jejich
kategorizace a podpora cyklodopravy.
- V zimních obdobích budování běžeckých stop.

A.3 Oblast: Infrastruktura pro cestovní ruch
Opatření: Rozšíření služeb v rámci cestovního ruchu
Největším problémem zůstává nedostačující kapacita ubytovacích zařízení pro
turisty, kteří zamíří do obce. Dalším z problémů vybavenosti obce v rámci
infrastruktury cestovního ruchu představuje sportovní vybavenost pro trávení
volnočasové aktivity, ať už turistů, tak i místních občanů.
Aktivity:
- Vybudování zařízení pro ubytovaní turistů – turistická ubytovna.
- Výstavba multifunkčního hřiště.
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B. Prostředí obce
B.1. Oblast: Pozemkové úpravy
Opatření: Uspořádáním pozemků k rozvoji venkova
Pozemkové úpravy jsou velmi důležitým nástrojem pro rozvoj venkova. Díky
těmto úpravám dochází k uspořádání pozemků, zabezpečení přístupnosti
jednotlivých pozemků a vyrovnání hranic pozemků tak, aby došlo k vytvoření
podmínek pro kvalitní hospodaření majitelů na jejich pozemcích. S tím také
souvisí vypořádání vlastnických práv a věcných břemen. Toto vše zajišťuje
zlepšení životního prostředí, ochranu a zúrodnění půdního fondu, vodní
hospodářství a zvýšení ekologické stability krajiny. Výsledky pozemkových
úprav poté slouží pro obnovu katastrálního operátu a jako závazný podklad pro
územní plánování.
Aktivity:
- Schválení pozemkových úprav.
- Realizace pozemkových úprav.

B.2. Oblast: Podpora využití dispozic obce
Opatření: Aktualizace územního plánu
Územní plán obce slouží velkou měrou přispívá k rozvoji obce a
k maximálnímu využití všech dispozic obce.
Aktivity:
- Pravidelná kontrola územního plánu a jeho aktualizace dle potřeb obce.
- Rozvoj obce v souladu s územním plánem.

B.3. Oblast: Zkvalitnění obecních prostranství a zeleně v obci
Opatření: Zlepšení vzhledu obce
Zlepšení vzhledu obce má pozitivní dopad na kulturní a společenský život v
obci.
Aktivity:
- Vybavení obce veřejným mobiliářem (lavičky, odpadkové koše atd.).
- Revitalizace centra obce.
- Rekonstrukce objektu bývalé MŠ na multifunkční objekt.
- Revitalizace okolí kapličky, pomníků a památkových stromů.
- Zapojení místních obyvatel do péče o vzhled obce.
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Opatření: Obnova staré a výsadba nové zeleně v obci
Pravidelnou péčí o obecní zeleň dochází k lepším podmínkám pro správný růst
a vzhled zeleně.
Aktivity:
- Pravidelná péče o obecní zeleň.
- Ošetřování a zpevňování korun významných stromů v obci.
- Výsadba nových stromů a keřů v obci.
Opatření: Zatraktivnění obce
Výstavbou nových objektů a rekonstrukcí zastaralých objektů dochází
k zatraktivnění obce, jak pro místní obyvatelstvo, tak také pro turisti, kteří
přijíždějí do obce za odpočinkem.
Aktivity:
- Instalace informačních tabulí (označení památek,
významných staveb, stromů a jiných památek).

vyznačení

- Zhotovit a umístit panoramatickou tabuli obce.

B.4. Oblast: Odpadové hospodářství
Opatření: Nakládání s odpady
Třídění odpadů přispívá k ochraně životního prostředí a šetří cenné zdroje
surovin. Všechny vytříděné odpady, které občané vhodí do modrého kontejneru
na papír a karton, do žlutého kontejneru na plasty či zeleného kontejneru na
sklo jsou odváženy svozovou společností na tzv.“dotřiďovaní linky“, kde se
roztřídí na jednotlivé druhy a poté putují do zpracovatelských závodů, které je
přetvářejí na suroviny a následně na nové výrobky.
Odpady jsou opravdu využívány, velmi však záleží v jaké kvalitě a čistotě jsou
shromažďovány právě do barevných nádob. Třídění odpadů je správná věc
a naše obec se snaží o co možná nejvyšší podporu.
Aktivity:
- Zajistit plnění stanovených zásad pro práci s odpady.
- Najít vhodnější umístění pro kontejnery na odpady.
- Rozšířit počet stávajících kontejnerů.
- Pořízení velkoobjemových kontejnerů a nádob na separaci odpadů a
výstavba objektu k parkování a ukládání obecního materiálu a techniky.
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C. Život v obci
C.1. Oblast: Informační servis
Opatření: Propagace obce
Vydáváním informačních materiálů o obci dochází ke zviditelňování obce
v rámci široké veřejnosti a dochází k šíření informací o obci do všech částí
České republiky v případě česko-jazyčných letáků a brožur rozšíření povědomí
o obci i v okolních státech. Díky poloze obce v blízkosti hranic s SRN je možné
posílit informovanost o obci i možností vydávání materiálů o obci v německé
jazykové mutaci a tím přilákat větší počet německých turistů.
Aktivity:
- Vydávání materiálů propagujících život v obci a akce zde probíhající,
nejen v českém , ale i v německé mutaci.
- Aktivní přístup v předávání informací o akcích a atraktivitách v obci do
dalších informačních portálů a systémů (např. webové stránky svazku
Domažlicko, portály cestovního ruchu, vydávání tiskových zpráv,
publikování v periodicích apod.).
Opatření: Zkvalitnění oficiální webových stránek o obci
Zkvalitněním a doplněním webových stránek o důležité informace o obci, ale i
o dění v obci dojde k navýšení počtu návštěvníků těchto stránek a s tím
související rozšíření informovanosti o obci u široké veřejnosti.
Aktivity:
- Doplnění obsahu internetových stránek v souladu se zákonem č.
106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím.
- Doplnění aktuálních a podrobnějších informací o subjektech působících
v obci.
- Pravidelné doplnění aktuálních informací o akcích pořádaných v obci a
jejím okolí.

C.2. Oblast: Zlepšení dopravní dostupnosti a obslužnosti
Opatření: Zkvalitnění služeb a zvýšení dopravní obslužnosti
Hlavní problémem je nízká frekvence autobusové dopravy, která v pracovních
dnech neodpovídá požadavkům místních obyvatel a o víkendech je téměř
nulová.
Úpravou prostranství okolo autobusové zastávky přispívá ke zvýšení
atraktivnosti vzhledu obce a ke zvýšení komfortu cestujících.
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Aktivity:
- S předstihem a ve spolupráci s okolními obcemi jednat o zapojení obce
do jízdních řádu s dopravci pro dané území. Brát v potaz potřeby
školáků, pracujících a dostupnost služeb v okolních obcích.
- Zkvalitnění autobusové zastávky v obci.

C.3. Oblast: Podpora občanských aktivit
Neziskové organizace (ve venkovských obcích zastoupené zejména místními spolky)
jsou klíčovou součástí občanské společnosti a představují nezastupitelnou roli v oblasti
kulturní, sociální,vzdělávací či sportovní. Jejich činnost výrazně zkvalitňuje život v
dané obci. Tyto organizace dokážou výrazně účinněji zajistit určité služby pro místní
obyvatelstvo než by tomu bylo v případě veřejné správy.
Opatření: Finanční podpora hlavních aktivit spolků v obci
Aktivity:
- Stanovení pevných pravidel pro přidělování finančních prostředků
spolkům v obci (nutná podmínka pro přidělení finančních prostředků je,
že spolek musí mít status právní formy).
- Kontrola fungování spolků a jejich přínosů pro obec, pravidelné
diskuze o vizích spolků, zaměření jejich akcí a především zapojení
občanů do spolkové činnosti.
- Vytvoření pravidelného ročního plánu akcí jednotlivých spolků – tento
plán bude jedním z podkladů pro obec, v jaké výši má obec daný spolek
finančně podpořit.
Opatření: Koordinace akcí obce a spolků a vzájemná podpora spolků
Aktivity:
- Pravidelné setkání zástupců spolků a sladění termínů jednotlivých akcí.
- Rozšíření materiálového zázemí pro konání akcí jednotlivých spolků,
ale i obecních akcí (přístřešky, velký stan, mobilní stoly a židle).
- Vytvoření pravidelného ročního plánu akcí jednotlivých spolků – tento
plán bude jedním z podkladů pro obec, v jaké výši má obec daný spolek
finančně podpořit.
- Vybudování multifunkčního objektu pro
jednotlivých spolků v obci s širokou veřejností.

setkávání

zástupců
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Opatření: Podpora místních tradic a řemeslného umu místních obyvatel
Aktivity:
- Finanční i věcná podpora místních kulturních a společenských tradic a
jejich propagace.
- Finanční podpora a pomoc při zviditelnění řemeslných dovedností
obyvatel obce.
- Zviditelnění místních pamětihodností a zajímavostí – vybudování
naučné stezky, informační tabule a desky.
Opatření: Zapojení maximálního možného počtu občanů do dění v obci
Aktivity:
- V pravidelných intervalech pořádat veřejné diskuze o zhodnocení
rozvoje obce za uplynulé období a přijímání návrhů na další období.
- Zapojení všech občanů, včetně chalupářů, do péče o prostředí v obci a
v jejím nejbližším okolí, ať už se jedná o veřejnou zeleň, či stav a
pořádek na veřejných prostranstvích.
- Posílení vztahu mezi obyvateli a obcí – možnost pořádání soutěží o
nejhezčí okolí domu, nejhezčí zahrádku, nejhezčí ulici.
- Konání sportovních akcí se zapojením široké veřejnosti.
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D. Rozvojová spolupráce
D.1. Oblast: Spolupráce s okolními vesnicemi
Opatření: Rozvoj cestovního ruchu
Cestovní ruch je významným nástrojem pro stabilizaci a rozvoj ekonomiky
v obci a jejím okolí. Celá oblast má dostatek přírodních a kulturně historických
atraktivit, které jsou umocněné jeho geografickou polohou v blízkosti hranic se
SRN. Je třeba prohloubit spolupráci jednotlivých subjektů podílejících na jeho
fungování. V je nutné zaměřit se na účinnou prezentaci obce a jejího okolí
všemi možnými formami.
Aktivity:
- Podílet se na tvorbě propagačních materiálů (od sběru informací až po
vytvoření grafického návrhu a tisk).
- Společná internetová propagace cestovního ruchu.
- Podpora rozvoje agroturistiky,
cykloturistiky a cyklodopravy.

ekoagroturistiky,

pěší

turistiky,

- Vyznačení cyklotras v terénu.
- Značení významných přírodních a kulturních pamětihodností.
- Rekonstrukce či výstavba nových sportovních zařízení pro letní a zimní
sezónu a dětských hřišť.
- Rekonstrukce a opravy objektů pro účely cestovního ruchu.
Opatření: Realizace projektů více obcemi
Realizace projektů společnými silami více obcí přináší úspěch a zisk všem
zúčastněným subjektům. Proto je nutné při realizaci větších a velkých projektů
zapojit do činnosti i okolní obce, obce v bývalém mikroregionu Chodská Liga
(nyní svazek Domažlicko) a koordinovat jejich činnosti při realizaci projektu.
Aktivity:
- Aktivní přístup ke spolupráci v rámci bývalého mikroregionu Chodská
liga.
- Zapojení do velkých rozvojových projektů v rámci svazku Domažlicko
s komplexními dopady pro obec.
Opatření: Navázání užší spolupráce s okolními obcemi
Aktivity:
- Společná propagace a rozvoj cestovního ruchu.
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- Spolupráce při zajištění jednotlivých služeb a jejich dostupnosti –
rozložení specializovaných služeb mezi jednotlivé obce.

6.3 Organizační zajištění činnosti obce
6.3.1 Řízení
Zpracování dokumentu Strategie rozvoje obce Díly v období 2021 – 2031 představuje
důležitý krok k realizaci soustavného rozvoje obce Díly. Dalším nezbytným krokem je
fungování organizační struktury, která v sobě bude zahrnovat prvky organizační,
výkonné a kontrolní. Současně musí být nastaveny mechanizmy a monitorující efekty
rozvojových opatření spolu s aktuálními trendy ve vývoji a potřebách obce. Výstupní
informace z monitoringu by měly sloužit jako podklad pro kvalitní a operativní
rozhodování představitelů Obce Díly.

6.3.2 Organizační struktura
Organizační struktura se opírá o součinnost všech aktérů podílejících se na rozvoji
obce, jsou jimi:
Starosta a zastupitelstvo
Zaměstnanci obce a jejich organizací
Spolky, neziskové organizace
Podnikatelé
Občané
Hlavní řídicí a koordinační roli má v procesu naplňování strategie starosta a obecní
zastupitelstvo, které obhospodařuje rozpočet obce a schvaluje veškeré výdaje na
aktivity i samotné aktivity, které má v plánu obec realizovat. Přitom všem je velmi
důležitá vzájemná komunikace představitelů obce s podnikateli, spolky a občany, aby
aktivity skutečně odpovídaly potřebám všech skupin aktérů rozvoje.

6.3.3 Indikátory pokroku
Velmi důležitou a užitečnou úlohou je pravidelná (min. v ročních intervalech) kontrola
a vyhodnocení pokroku, kterého bylo za pomocí realizace strategie dosaženo.
Indikátory s jejichž pomocí se bude hodnocení provádět:
1. Meziroční změna počtu obyvatel v %
(dílčí indikátory: rozdíl narozených a zemřelých, rozdíl přistěhovalých a
vystěhovalých).
2. Počet akcí v obci určených široké veřejnosti.
3. Délka nových či opravených místních komunikací.
4. Délka nově vybudovaných a opravených chodníků.
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5. Spokojenost obyvatel v jednotlivých oblastech rozvoje.
(podíl spokojených a sledování vývoje)
6. Počet nově vysázených stromů a keřů.
Některé z indikátorů lze snadno získat a jsou dostupné z veřejných statistických zdrojů
a na ty, které je potřeba zjistit vlastním průzkumem. Indikátory byly nastaveny tak,
aby jejich zjišťování nebylo příliš problematické.
Vyhodnocení indikátorů pokroku:
1. Meziroční změna počtu obyvatel v %:

2011

počet obyvatel k 31. 12
391

přírůstek/úbytek
6

nárůst/úbytek v %
1,53

2012

394

3

0,76

2013

397

3

0,76

2014

377

-20

-5,31

2015

380

3

0,79

2016

378

-2

-0,53

2017

384

6

1,56

2018

387

3

0,78

2019

393

6

1,53

Tabulka 22 Vyhodnocení indikátoru č. 1 – Meziroční změna počtu obyvatel

Z předchozí tabulky je patrné, že v posledních 3 letech dochází k neustálému růstu
počtu obyvatel. Tento trend je patrný i v okolních obcích.
Následující tabulka ukazuje vývoj počtu obyvatel a jeho nárůst v letech 2017 až 2019.
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Vývoj počtu obyvatel v Dílech
394
392
Počet obyvatel

390
388
386
384
382
380
378
2017

2018

2019

Graf 6 Vývoj počtu obyvatel v Dílech mezi lety 2017 a 2019

2. Počet akcích v obci určené široké veřejnosti:
počet společenských akcí
12 +Vernisáž výstavy malíře M.Řezníčka
2012

12+Oslavy založení SDH 80.výročí

2013

12+Přírodní galerie – nové téma

2014

12 + Přírodní galerie – nové téma

2015

13 + 70.Výročí osvobození obce od US

2016

12 + Přírodní galerie – nové téma

2017

13 + 70. Výročí vysvěcení kapličky

2018

13 + Setkání dílských rodáků

2019

13 + 30.Výročí setkávání kuželkářů ze SRN

Tabulka 23 Vyhodnocení indikátoru č. 2 – Počet akcích v obci určené široké veřejnosti

Předchozí tabulka uvádí každoročně konané akce, vždy v min. počtu 12 akcí za rok: 3
x bály, MDŽ, Oslavy osvobození, Běh osovobození, MDD, Pouťové oslavy, Setkání
občanů spojené s vítáním občánků, vánoční jarmark a zpívání u kapličky, silvestrovská
setkání rodičů a dětí spojené s pečením v peci.
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3. Délka nových či opravených místních komunikací:
délka nových/opravených komunikacích
(m)
2011

0/0

2012

0/0

2013

0/259 – po kanalizaci

2014

190/1.250 – dotace ROP

2015

0/481 – po kanalizaci

2016

0/0

2017

0/0

2018

0/91 - Zdanovcová

2019

0/0

2020

79 m nová MK v lokalitě Pod Svačinů

Tabulka 24 Vyhodnocení indikátoru č. 3 – Délka nových či opravených místních komunikací

Z předchozí tabulky je patrné, že míra nově vzniklých či opravených komunikací je ve
velké míře závislá na získání dotačních prostředků na konkrétní akce. Obec
v posledních několika letech pravidelně podává žádosti o dotační prostředky, ale
bohužel ne vždy se podaří finanční podporu získat.
6. Počet nově vysázených stromů a keřů:
Počet nově vysázených stromů a keřů (ks)
2011

8 – Oprava kapličky a okolí

2012

0

2013

0

2014

12 – parková úprava u kapličky

2015

0

2016

0

2017

0

2018

0

2019

0

Tabulka 25 Vyhodnocení indikátoru č. 6 – Počet nově vysázených stromů a keřů

Z předchozí tabulky je patrné, že k výsadbě nových stromů a keřů dochází vždy spolu
s realizací stavebních projektů, v jejichž okolí se zeleň nachází.
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6.3.4 Monitoring a aktualizace strategie
Strategie rozvoje obce Díly ani navržené projektové záměry nemohou být pojaty
staticky. Základem úspěšné implementace záměrů je jejich pravidelná aktualizace a
adaptace na základě monitorování 7 základních indikátorů. Monitorování je průběžné
a systematické sledování jevů a procesů a jejich vyhodnocování.
Monitorování vychází ze Strategie rozvoje obce, jeho priorit a projektů včetně jejich
dopadů na území. Z důvodu stability je nutné monitorování provádět v určitých
časových intervalech. Projekty budou monitorovány dle svého charakteru v intervalech
řádově měsíčních.
Vyhodnocení a revizi strategických opatření a aktivit je vhodné provádět jednou za rok
, akční plán jedenkrát v období 1 až 2 let. Podklady pro akční plán se vyhodnocují poté
1x ročně.

6.4 Pracovní skupina pro vypracování dokumentu Strategie“
Složení pracovní skupiny:
Miroslav Rýdl
František Škultéty
Vlastimil Anderle
Antonín Jelínek
Alena Kabourková
Libuše Reinigerová
Ing. Jana Sobotková
Popis činností Pracovní skupiny:
Úkolem Pracovní skupiny bylo nadefinování současných problémů a společné
vytvoření strategické části dokumentu. Prvním krokem byla vzájemná kontrola a
odsouhlasení zpracovaného popisu současné socioekonomické analýzy a následné
přemostění k tvorbě SWOT analýzy, tj. nadefinování silných a slabých stránek obce
Díly, jeho příležitostí a rizik. Po přijetí a schválení SWOT analýzy Pracovní skupinou
byla dále vytvořena vize obce Díly a společně určeny prioritní (klíčové) oblasti
rozvoje. Poté byly zpracovány detailní popisy jednotlivých oblastí, které byly následně
rozděleny na opatření a aktivity pro zdárné naplňování strategických cílů.
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7. PROJEKTY
Strategie rozvoje obce Díly vymezila 4 hlavní prioritní oblasti, na které je třeba
v budoucnu zaměřit hlavní pozornost.
Identifikace a výběr vhodných projektů by se proto měly přednostně týkat těchto
vybraných oblastí, neboť pouze realizací takto vybraných projektů lze postupně
dosáhnout cílů, které si obec Díly stanovila.
Tato část strategického dokumentu je otevřená a bude postupně doplňována projekty a
plány tak, aby bylo dosaženo cílů a naplnění vize stanovené v této strategii.
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2021 - 2022

Výstavba přístupové MK ke stavebním parcelám pod
Škarmanců

Výstavba místní
komunikace U Škarmanců

INFRASTRUKTURA, PROSTŘEDÍ OBCE, ŽIVOT V OBCI, ROZVOJOVÁ SPOLUPRÁCE

Barevné označení projektů se shoduje vždy se zařazením projektu do jedné ze čtyř hlavních oblastí rozvoje.

2021 - 2022

2021 - 2022

Rekonstrukce střechy, fasády, elektrorozvodů a otopné
soustavy, zateplení obálky a výplní, přestavba na
multifunkční objekt

Oprava konstrukční vrstvy vozovky a krajnice

2021 - 2022

Výstavba přístupové MK do obytné zóny včetně napojení
na kanalizaci a vodovod

2021 - 2022

2021 - 2022

Pořízení velkoobjemových kontejnerů a nádob na separaci
odpadů a výstavba objektu k parkování a ukládání
obecního materiálu a techniky

Rekonstrukce střechy, nájemního bytu, fasády a otopné
soustavy, zateplení objektu, zřízení skladu a knihovny

2021 - 2022

Oprava konstrukční vrstvy vozovky a krajnice

Rekonstrukce objektu
6. prodejny a nájemního bytu
č.p. 119
Obnova povrchu MK U
7.
Statků

5.

4.

3.

2.

1.

Období realizace

Popis

Název projektu
Obnova povrchu MK U
Knýdlů
Rozšíření systému pro
separaci odpadů v obci
Díly
Výstavba komunikace v
obytné zóně Z3 Pod
hřištěm
Rekonstrukce objektu
bývalé MŠ č.p. 74 v obci
Díly

a) Hlavní projekty- Tyto projekty byla stanoveny jako prioritní pro rok 2020 až 2022.

Rozvojové projekty na 2021 a 2022:
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1,5 mil. Kč

2,5 mil. Kč

1 mil. Kč

10.5 mil. Kč

1,5 mil. Kč

1,0 mil. Kč

2,0 mil. Kč

Náklady

MMR,
MŽP,
Vlastní
MMR,
PK,
Vlastní
MMR,
PK,
Vlastní
MMR,
PK,
Vlastní,
MMR,
Vlastní

MMR,
Vlastní

Zdroje
MMR,
PK,
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b) Vedlejší projekty - Tyto úkoly budou řešeny s ohledem na finanční a
kapacitní možnosti obce a případné možnosti získání dotačních titulů k
podpoře těchto záměrů.
Voda a
kanalizace

Podpora obce při realizaci kanalizačních přípojek u RD do jednotné
kanalizace a uzavírání smluv o zřízení věcných břemen po výstavbě
kanalizace
Úprava okolí vodojemu, čištění silničních vpustí a šachet

Místní
komunikace

Výkup a směna pozemků, příprava PD na opravy povrchů stávajících MK
Spoluúčast na opravě asfaltového povrchu silnice z Dílů do Klenčí

Průběžné opravy rozvodů hlásičů veřejného rozhlasu a veřejného osvětlení
Technická
infrastruktura Rozšíření míst pro velkoobjemové kontejnery na ukládání bioodpadu
Venkovská
zástavba a
občanská
vybavenost

Stavební a povrchové úpravy v okolí obecních budov
Rekonstrukce soklu u pomníku padlých v I. světové válce
Zahájení úkonů ke komplexním pozemkovým úpravám na k.ú. obce Díly

Podpora
spolkové
činnosti

Podpora a pomoc aktivním složkám při pořádání společenských a
sportovních aktivit se zaměřením zejména na děti a mládež /bály, MDŽ,
MDD, Výročí SDH, TFA, vánoční trh, zpívání u kapličky a pod./

Podpora
turistického
ruchu

Posilování a upevňování partnerských vztahů s obyvateli města Rötz

Prohloubení
činnosti ZO a
spolupráce
OÚ s občany

Májové a pouťové oslavy, předvánoční setkání občanů spojené s
přivítáním nových občánků, divadelní představení
Vydávání Dílčák, distribuce obědů, pomoc seniorům při řešení a zvládání
krizových protiepidemických situacích
Gratulace k výročí narození a svateb, projev soustrasti při úmrtí
Ověřování listin a podpisů, výpis z KN, RT, bodového systému řidičů aj.

Barevné označení projektů se shoduje vždy se zařazením projektu do jedné ze čtyř
hlavních oblastí rozvoje.
INFRASTRUKTURA, PROSTŘEDÍ OBCE, ŽIVOT V OBCI, ROZVOJOVÁ
SPOLUPRÁCE
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Vyhodnocení plnění hlavních úkol ů a projektů
ZO Díly za roky 2021 – 2022
Pro období 2021 - 2022 byly stanoveny následující hlavní úkoly:
1. „Obnova povrchu MK U Knýdlů“ - Oprava konstrukční vrstvy vozovky a krajnice
2. „Rozšíření systému pro separaci odpadů v obci Díly“ - Pořízení
velkoobjemových kontejnerů a nádob na separaci odpadů a výstavba objektu k
parkování a ukládání obecního materiálu a techniky
3. „Výstavba komunikace v obytné zóně Z3 Pod hřištěm“ - Výstavba přístupové
MK do obytné zóny včetně napojení na kanalizaci a vodovod
4. „Rekonstrukce objektu bývalé MŠ č.p. 74 v obci Díly“ - Rekonstrukce střechy,
fasády, elektrorozvodů a otopné soustavy, zateplení obálky a výplní, přestavba na
multifunkční objekt
5. „Výstavba místní komunikace U Škarmanců“ - Výstavba přístupové MK ke
stavebním parcelám pod Škarmanců
6. „Rekonstrukce objektu prodejny a nájemního bytu č.p. 119“ - Rekonstrukce
střechy, nájemního bytu, fasády a otopné soustavy, zateplení objektu, zřízení skladu a
knihovny
7. „Obnova povrchu MK U Statků“ - Oprava konstrukční vrstvy vozovky a krajnice
Tyto hlavní a prioritní úkoly a projekty byly plněny následovně:

Barevné označení projektů se shoduje vždy se zařazením projektu do jedné ze čtyř
hlavních oblastí rozvoje.
INFRASTRUKTURA, PROSTŘEDÍ OBCE, ŽIVOT V OBCI, ROZVOJOVÁ
SPOLUPRÁCE
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Vyhodnocení plnění vedlejších úkol ů a projektů
ZO Díly za rok 2021 – 2022

Barevné označení projektů se shoduje vždy se zařazením projektu do jedné ze čtyř
hlavních oblastí rozvoje.
INFRASTRUKTURA, PROSTŘEDÍ OBCE, ŽIVOT V OBCI, ROZVOJOVÁ
SPOLUPRÁCE

7.

6.

5.

4.

1.
2.
3.

Popis

Období realizace

INFRASTRUKTURA, PROSTŘEDÍ OBCE, ŽIVOT V OBCI, ROZVOJOVÁ SPOLUPRÁCE

Barevné označení projektů se shoduje vždy se zařazením projektu do jedné ze čtyř hlavních oblastí rozvoje.

Název projektu

a) Hlavní projekty- Tyto projekty byla stanoveny jako prioritní pro rok 2022 až 2024.

Rozvojové projekty na 2022 a 2024:
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Náklady

Zdroje
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b) Vedlejší projekty - Tyto úkoly budou řešeny s ohledem na finanční a
kapacitní možnosti obce a případné možnosti získání dotačních titulů k
podpoře těchto záměrů.

Barevné označení projektů se shoduje vždy se zařazením projektu do jedné ze čtyř
hlavních oblastí rozvoje.
INFRASTRUKTURA, PROSTŘEDÍ OBCE, ŽIVOT V OBCI, ROZVOJOVÁ
SPOLUPRÁCE
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Vyhodnocení plnění hlavních úkol ů a projektů
ZO Díly za roky 2022 – 2024
Pro období 2022 - 2024 byly stanoveny následující hlavní úkoly:

Tyto hlavní a prioritní úkoly a projekty byly plněny následovně:

Barevné označení projektů se shoduje vždy se zařazením projektu do jedné ze čtyř
hlavních oblastí rozvoje.
INFRASTRUKTURA, PROSTŘEDÍ OBCE, ŽIVOT V OBCI, ROZVOJOVÁ
SPOLUPRÁCE
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Vyhodnocení plnění vedlejších úkol ů a projektů
ZO Díly za rok 2022 – 2024

Barevné označení projektů se shoduje vždy se zařazením projektu do jedné ze čtyř
hlavních oblastí rozvoje.
INFRASTRUKTURA, PROSTŘEDÍ OBCE, ŽIVOT V OBCI, ROZVOJOVÁ
SPOLUPRÁCE

