
Projekt: Posílení kapacit CLLD pro MAS Sokolovsko na období 2018-2023. Reg. č. CZ.06.4.59/0.0/0.0/15_003/0009315 
Aktivita: Příprava Strategie komunitně vedeného místního rozvoje území MAS Sokolovsko 2021 – 2027 

 

1 
 

Stručná socioekonomická analýza území MAS Sokolovsko 

Existuje mnoho společných znaků území MAS Sokolovsko, nicméně na úvod je třeba zmínit i odlišnosti 

uvnitř území. Tyto odlišnosti jsou dány zejména geografickým charakterem území, kdy na severu a jihu 

MAS se nacházejí hornaté oblasti Krušných hor a Slavkovského lesa (chráněná krajinná oblast). 

Uprostřed se nacházejí dvě největší obce MAS (Sokolov a Chodov), je zde větší hustota osídlení a 

charakter území je dán zejména těžbou a zpracováním hnědého uhlí. Prostředkem území MAS prochází 

hlavní silniční a železniční komunikace Karlovarského kraje umístěná podél řeky Ohře na ose Cheb – 

Sokolov – Karlovy Vary. Je proto logické, že v rámci území MAS existují odlišnosti např. kvalitě životního 

prostředí, zalesnění území, existenci starých ekologických zátěží, dostupnosti veřejné infrastruktury, 

pracovních a vzdělávacích příležitostech. 

Pro stručnou socioekonomickou analýzu a také jako podklad pro plánovací workshopy vycházíme 

z jiných strategických dokumentů a analýz (ReStart Základní makroekonomická analýza 2019. MŽP: 

Statistická ročenka životního prostředí ČR, 2018. MŠMT: Hlavní výstupy z mimořádného šetření ke stavu 

zajištění výuky učiteli v MŠ, ZŠ, SŠ a VOŠ. Údaje pro MAS od Odboru sociálního začleňování MMR). 

Základní společné prvky socioekonomické analýzy pro území MAS Sokolovsko jsou: 

• Pomalý růst HDP v přepočtu na obyvatele, vzdalování se v ekonomické výkonnosti ČR, 

stagnace i v době konjunktury. 

• Od r. 2013 klesá míra nezaměstnanosti, avšak i v době konjunktury je v Karlovarském kraji vyšší 

nezaměstnanost, než je průměr ČR, přičemž v rámci kraje je nejvyšší nezaměstnanost v okrese 

Sokolov. 

• V Karlovarském kraji je také nízká míra podnikatelské aktivity, z toho nejnižší byla 

zaznamenána v ukazatelích finančních úřadů v K. Varech a Sokolově. 

• Aktivity výzkumu a vývoje jsou v Karlovarském kraji slabě zastoupeny, je zde nejmenší počet 

pracovníků, kapacit a aktivit v rámci všech krajů ČR.  

• Vyšší zastoupení průmyslových oborů s nízkou přidanou hodnotou a služeb méně znalostně 

založených oproti jiným regionům. 

• Nízká průměrná hrubá mzda a nízký medián hrubé mzdy. 
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• Stále je patrný vliv historických událostí v souvislosti s druhou světovou válkou a poválečným 

vývojem na obyvatelstvo Karlovarského kraje. 

• Vývoj počtu obyvatel prochází stagnací až mírným poklesem. Je zde také patrný trend stárnutí 

populace a klesající úroveň porodnosti. Trend stárnutí obyvatel je v Karlovarském kraji (a tedy 

i na Sokolovsku) rychlejší než ve zbytku ČR.  

• Velmi nízká vzdělanostní úroveň obyvatel v porovnání s regiony ČR, tj. vyšší podíl osob s jen 

základním vzděláním nebo bez dokončeného základního vzdělání a nižší podíl osob s VŠ 

vzděláním a s úplným SŠ vzdělávání v porovnání s ČR celkově a jinými regiony ČR. 

• Vysoký podíl žáků předčasně opouštějící vzdělávací systém. 

• Vysoký podíl nekvalifikovaných či neaprobovaných pedagogů působících na školách. Vysoký 

podíl pedagogů předdůchodového věku. 

• Vysoký podíl obcí s obyvateli se sociálními problémy (nezaměstnanost, exekuce, závislost na 

sociálních dávkách, nízká vzdělanostní úroveň). 

• Vyšší podíl lesů a nižší podíl zemědělské půdy v porovnání s jinými regiony ČR, v rámci 

zemědělský činností relativně velký podíl ekologického zemědělství. 

• Nižší stupeň ohrožení erozí a degradací půdy v porovnání s jinými regiony ČR. 

• Nižší produkce odpadů na obyvatele v porovnání s jinými regiony ČR. 

• Velký počet různorodých památek a přírodních zajímavostí. 

 


