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Úvod
Strategie rozvoje Mikroregionu Skutečsko-Ležáky (dále i „Strategie rozvoje
mikroregionu“) je aktivizačním nástrojem řízení rozvoje – s ohledem na dispozice dané
územím formuluje představy o budoucnosti mikroregionu a navrhuje způsoby, jak těchto
představ dosáhnout. Strategie rozvoje mikroregionu je zpracována na období 2021 – 2026.
Strategie rozvoje mikroregionu se věnuje oblastem, ve kterých chceme něco změnit či nově
vytvořit, podporuje efektivní využívání finančních prostředků mikroregionu i jeho celkového
potenciálu. Slaďuje představy jednotlivých subjektů (zastupitelů obcí, občanů, organizací
působících v mikroregionu i v jednotlivých obcích, podnikatelů apod.) o rozvoji mikroregionu.
Strategie rozvoje mikroregionu je prostředkem k maximálnímu využití potenciálu území
a současně je informačním nástrojem pro stávající i nově příchozí obyvatele či podnikatele
o tom, co je pro mikroregion důležité.
Strategie rozvoje mikroregionu se skládá ze dvou částí, bez jejichž vzájemné provázanosti není
možné dosáhnout požadovaných výsledků, tedy konkrétně:


analytická část,



návrhová a implementační část.

Postup zpracování
V lednu 2020 byly zahájeny práce na vytvoření strategických dokumentů pro svazek obcí
Mikroregionu Skutečsko-Ležáky v rámci projektu „Efektivní veřejná správa obcí Mikroregionu
Skutečsko – Ležáky“, reg. č. CZ.03.4.74/0.0/0.0/17_080/0010011. Na základě výběrového
řízení byla jako zpracovatel díla vybrána společnost AQE advisors, a.s., která má se
strategickým plánováním pro obce více než dvacetiletou zkušenost.
V lednu 2020 byl vytvořen dotazník v písemné i v elektronické podobě pro obce mikroegionu
a město Skuteč a obce mikroregionu (s výjimkou obce Lukavice). Dotazníky byly distribuovány
mezi občany v průběhu února a března 2020, sběr byl ukončen na konci března 2020.
V dubnu 2020 byly dotazníky vyhodnoceny společně s veřejně dostupnými statistickými daty.
Na tomto základě pak byla zpracována analytická část dokumentu, na kterou navázala
návrhová a implementační část. Návrhová a implementační část popisuje cíle a rozvojové
aktivity.
Do přípravy Strategie rozvoje Mikroregionu Skutečsko-Ležáky byly zapojeny subjekty tak, aby
došlo prostřednictvím konsensu ke stanovení společných priorit všech aktérů participujících na
životě v obcích a mikroregionu. Při tvorbě Strategie rozvoje mikroregionu byla důležitá
jednotlivá setkání v obcích a se zástupci mikroregionu.
Mezi zapojené subjekty patří:


obecní úřady obcí,



vedení obcí a mikroregionu,



dodavatel řešení,



občané a podnikatelé obcí a mikroregionu,



odborná veřejnost a zástupci mikroregionu.

V průběhu zpracování Strategie rozvoje mikroregionu došlo k realizaci šesti kulatých stolů se
zástupci mikroregionu.
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A Analytická část
Analytická část popisuje aktuální stav, vývoj a rozvojové možnosti klíčových oblastí života
v mikroregionu. Základním charakterem analytické části je zmapovat stav aspektů života na
daném území. Smyslem je vytvořit přehledný a podrobný koncept výstižně charakterizující
oblasti života v jednotlivých obcích i v mikroregionu jako celku, které jsou pro následný vývoj
v území klíčové. Při tvorbě analytické části je zapotřebí přistupovat ke sběru informací
s rozmyslem a s nadhledem. Cílem není zahlcení daty a podání zcela vyčerpávajícího přehledu
všech oblastí života v mikroregionu, ale především jejich cílený výběr s ohledem na důležitost,
která zohledňuje jejich provázanost a vzájemnou závislost. Tedy vytvořit vhodnou základnu
pro následnou formulaci SWOT analýzy, vize a cílů.

A.1 Území
A.1.1 Základní informace
Mikroregion Skutečsko-Ležáky se rozkládá v jihozápadní části Pardubického kraje, kde se
Železené hory mění v pahorkatinu. Severní stranu mikroregionu tvoří úrodná chrudimská
pánev a na jižní straně přechází krajina ve Žďárské vrchy. Společným jmenovatelem krajiny
Mikroregionu je obrovské množství lomů, v nichž se těžila a místy ještě těží nerostné suroviny,
a to především žula (granit).
Obrázek 1: Poloha mikroregionu

Zdroj: https://www.google.com/maps/d/u/0/viewer?mid=1c40Jh8cqDZx_erK9sc8mJf4mF3Ck5e8&ll=49.85172322311837%2C15.93899464999998&z=12

Mikroregion Skutečsko – Ležáky je dobrovolným svazkem obcí v okrese Chrudim, který byl
založen v roce 2001. Jeho cílem je všeobecná ochrana životního prostředí v zájmovém území,
společný postup při dosahování ekologické stability zájmového území, koordinace významných
investičních akcí v zájmovém území, koordinace obecných územních plánů a územní plánování
v regionálním měřítku, podpora, vzniku podmínek pro vytváření pracovních příležitostí,
zastupování členů svazku při jednání o společných věcech s třetími osobami (orgány státní
správy aj.), propagace svazku a jeho zájmového území. Jeho sídlem je Vrbatův Kostelec
a sdružuje celkem těchto 12 obcí:
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Obrázek 2: Obce a mapa mikroregionu

Zdroj: http://www.skutecskolezaky.cz/

Tabulka 1: Souhrnné informace o mikroregionu
Název mikroregionu

Skutečsko – Ležáky

Forma

dobrovolný svazek obcí

Okres

Chrudim

Kraj

Pardubický

Sídlo

Vrbatův Kostelec

Předseda
Datum založení

Ing. Pavla Němcová
31. 12. 2001

Zdroj: http://www.skutecskolezaky.cz/mikroregion/

A.1.2 Informace o mikroregionu
Důvodem vzniku Mikroregionu Skutečsko-Ležáky byl především omezený přístup k financování
rozvoje malých obcí, proto se starostové 12 obcí na Chrudimsko-Hlinecku rozhodli založit
mikroregion jako jednu z možných meziobecních forem spolupráce. Hlavním iniciátorem byla
obec Vrbatův Kostelec, která se také stala jeho sídlem. Tak bylo dne 22. 2. 1999 vydáno
rozhodnutí o zaregistrování Mikroregionu Ležáky. Zakladatelskými obcemi byla obec Bítovany,
Holetín, Leštinka, Miřetice, Mrákotín, Prosetín, Raná, Smrček, Tisovec, Včelákov, Vrbatův
Kostelec a Žumberk.
Mikroregion dostal název podle osady Ležáky, která byla 24. června 1942 vypálena a její
obyvatelé zavražděni nacisty jako odplata za to, že v ní byla ukrývána vysílačka Libuše
parašutistické skupiny Silver A, která se účastnila atentátu na zastupujícího říšského protektora
Reinharda Heydricha. Pietní území Ležáky se nachází v katastru Vrbatova Kostelce a Miřetic,
a proto zůstal název Ležáky v názvu mikroregionu i po vystoupení Miřetic v roce 2007. Současně
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vystoupila i obec Bítovany, Raná a Včelákov. Zároveň byli přijati noví členové – obec Předhradí,
Hroubovice, Lukavice a město Skuteč, jehož vstupem se mikroregion přejmenoval do současné
podoby, a to Mikroregion Skutečsko-Ležáky.
Obrázek 3: Pietní území osady Ležáky v mikroregionu

Zdroj: http://www.skutecskolezaky.cz/fotogalerie/48

Obrázek 4: Letecký pohled na obec Vrbatův Kostelec – sídlo mikroregionu

Zdroj: http://www.vrbatuvkostelec.cz/fotogalerie/letecke-snimky/
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A.1.3 Základní informace o obcích
Následující tabulka přehledně uvádí vstupní informace o jednotlivých obcích, resp. jednom
městě (Skuteč) a jednom městysi (Žumberk). Vstupní počet obyvatel v roce 2019 představoval
9 874 obyvatel, přibližně polovina z nich žije ve městě Skuteč, jehož katastrální území je
zároveň také největší ze všech obcí.
Tabulka 2: Obecné informace

Město/obec

ORP

Počet
obyvatel
(2019)

IČO

Sídlo

Holetín

Hlinsko

800

00270105

Horní Holetín 105, 539 71 Holetín

Hroubovice

Chrudim

342

00270164

Hroubovice 51, 538 54 Luže

Leštinka

Chrudim

160

00270377

Leštinka 30, 539 73 p. Skuteč

Lukavice

Chrudim

869

00579301

Lukavice 190, 516 03 Lukavice

Mrákotín

Chrudim

339

60104171

Mrákotín 52, 539 01 Mrákotín

Prosetín

Chrudim

825

00295167

Prosetín 34, 592 64 Prosetín

Předhradí

Chrudim

417

00654621

kap. Svatoně 80, 539 74 Předhradí

Skuteč

Chrudim

5 047

00270903

Palackého náměstí 133, 539 73 Skuteč

Smrček

Chrudim

130

15054209

Smrček 61, 538 51 Smrček

Tisovec

Hlinsko

327

00271047

Dřeveš 19, 539 73 Tisovec

Vrbatův Kostelec

Chrudim

349

00271195

Vrbatův Kostelec 42, 539 56 Vrbatův Kostelec

Žumberk

Chrudim

269

00271292

Žumberk 71, 538 36 Žumberk

Zdroj: webové stránky jednotlivých obcí, www.rejstrik-firem.kurzy.cz

V rámci provedeného dotazníkového šetření v obcích mikroregionu (s výjimkou obce Lukavice
a města Skuteč)1 byli občané tázáni, jak jsou spokojeni se životem v obcích z pohledu místa
pro život a mezilidských vztahů S obcemi jako místem pro život bylo spokojeno 92 %
respondentů, s mezilidskými vztahy v obcích pak 80 % respondentů, v tomto směru se
jedná o velmi dobré hodnocení. Občané oceňují především aktivní přístup vedení obce
k rozvojovým otázkám, aktivní obyvatele a ochotu vzájemné spolupráce v obcích, potažmo
mikroregionu. Zároveň se 92 % respondentů v příštích pěti letech neplánuje z obce svého
bydliště odstěhovat.
S životem ve Skutči, jako místem pro život, je spokojeno dle dotazníkového šetření zde
konaného, 85 % respondentů. Lidé oceňují především kulturní čí sportovní vyžití a také
příjemné prostředí a okolí města.

1

Dotazníkové šetření proběhlo v těchto obcích: Holetín, Hroubovice, Leštinka, Mrákotín,
Prosetín, Předhradí, Smrček, Vrbatův Kostelec, Tisovec a městys Žumberk. Obec Lukavice se
do části projektu, a tudíž i do dotazníkového šetření, nezapojila. Ve městě Skuteč probíhalo
odlišné dotazníkové šetření z důvodu jiné velikosti území a rozdílným možnostem města.
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A.2 Obyvatelstvo a ekonomická situace
A.2.1 Demografická situace
Jak je uvedeno již v předchozí podkapitole, v roce 2019 měl Mikroregion Skutečsko – Ležáky
ceklem 9 874 obyvatel, což je o 200 méně než před deseti lety. Ve většině obcí během tohoto
období počet obyvatel sice vzrostl, avšak pokles v ostatních obcích a především pak ve městě
Skuteč, převážil. V jediném městě mikroregionu poklesl počet obyvatel o 253 obyvatel, což
odpovídá téměř 5 %. Ještě výraznější pokles obyvatel proběhl v Mrákotíně, kde se mezi lety
2009 a 2019 snížil počet obyvatel o téměř 7 % (početně však pouze o 25 obyvatel). Naopak
nejvyšší procentní nárůst obyvatel zaznamenala obec Smrček. V roce 2019 zde žilo o 20
obyvatel více, než v roce 2009, což odpovídá nárůstu o 18 %.
Obyvatelstvo mikroregionu stárne, což je trend provázející v poslední době téměř celé
území republiky. Průměrný věk v mikroregionu v roce 2019 byl 42,7 let, což je o 1,5 více než
před deseti lety, zároveň je to o desetinu méně, než průměrný věk v okresu Chrudim a o dvě
resp. tři desetiny více, než průměrný věk v Pardubickém kraji a České republice v roce 2019.
Nejnižší průměrný věk byl ve sledovaném období zaznamenán v obci Leštinka, naopak nejvyšší
ve Vrbatově Kostelci (rozdíl o 3,9 roku). Zároveň se zvyšuje také index stáří, který udává podíl
seniorské složky k dětskému obyvatelstvu (je-li výsledná velikost indexu nižší než sto, je podíl
sledované dětské složky obyvatel vyšší než podíl starších osob, a naopak převyšuje-li výsledná
hodnota indexu sto, je počet osob ve věku nad 65 let vyšší než počet dětí v populaci). Zatímco
v roce 2009 byl v mikroregionu index stáří na hodnotě 105, tedy seniorská složka převyšovala
dětskou pouze mírně, v roce 2019 byla hodnota indexu již 140. Nejvyšší index stáří vykázala
obec Žumberk (237, tedy na 100 dětí připadá 237 obyvatel starších 65 let), nejnižší pak
obec Smrček (89, tedy na 100 dětí připadá pouze 89 seniorů). Kromě této obce byla hodnota
indexu stáří nižší než 100 pouze v jediné další obci, a to v Leštince. Ve všech ostatních obcích
a městě je podíl věkové skupiny 65 a více let vyšší, než podíl věkové skupiny 0–14 let.
Tabulka 3: Obyvatelstvo Mikroregionu Skutečsko – Ležáky
Počet
Počet
Průměrný
Město/obec
obyvatel obyvatel
věk
(2009)
(2019)

Změna
počtu
obyvatel
2009–
2019 (%)

v tom ve věku (let)

0-14

15-64

Index Index
stáří
stáří
65 a více (2009) (2019)

Holetín

41,6

767

800

+4,3

128

538

134

132

105

Hroubovice

44,0

363

342

-5,8

53

208

81

128

153

Leštinka

40,3

141

160

+13,5

31

101

28

126

90

Lukavice

42,5

927

869

-6,3

142

558

169

84

119

Mrákotín

41,1

364

339

-6,9

52

221

66

82

127

Prosetín

41,0

800

825

+3,1

146

532

147

91

101

Předhradí

43,4

432

417

-3,5

58

278

81

133

140

Skuteč

43,8

5 300

5047

-4,8

722

3 193

1 132

103

157

Smrček

40,8

110

130

+18,2

28

77

25

79

89

Tisovec

43,4

305

327

+7,2

45

220

62

150

138

Vrbatův
Kostelec

44,2

321

349

+8,7

52

210

87

137

167

Žumberk

45,9

244

269

+10,2

27

178

64

103

237

Mikroregion

42,7

10 074

9874

-2,0

1484

6 314

2 076

105

140

Zdroj: ČSÚ

strana 10

Následující graf podrobně ukazuje, jak se měnil počet obyvatel mikroregionu mezi lety 2009 až
2019. Je zde vidět jasný trend ve snižování počtu obyvatel, který probíhal v celém
sledovaném období, s výjimkou mezi lety 2015–2017, kdy počet obyvatel mírně stoupl.
Graf 1: Vývoj počtu obyvatel mikroregionu
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A.2.2 Ekonomická situace
Následující podkapitola přibližuje ekonomickou situaci ve zkoumaném mikroregionu a stejně
tak její vývoj. Mikroregion je hodnocen pomocí několika ekonomických ukazatelů – ekonomické
aktivity obyvatelstva, míry nezaměstnanosti, počet a struktura ekonomických subjektů atp.
Nezaměstnanost patří k jednomu z klíčových faktorů prezentující ekonomickou úroveň území.
Pro analýzu nezaměstnanosti byla využita metodika podílu nezaměstnaných osob, která
vyjadřuje podíl dosažitelných uchazečů o zaměstnání ve věku 15–64 let ze všech obyvatel ve
stejném věku.2
Mezi lety 2014–2019 klesala nezaměstnanost ve všech sledovaných obcích. Je to dáno
především pozitivní ekonomickou situací ČR v posledních letech, kdy nezaměstnanost klesala
napříč celou republikou. Napříč mikroregionem klesala průměrně nezaměstnanost o 0,8
procentních bodů (p.b.) za rok. Průměrně nejvyšší nezaměstnanost ze všech obcí vykázala obec
Hroubovice (7,3 %), nejnižší pak obec Lukavice (3,4 %). K největšímu poklesu nezaměstnanosti
ve sledovaném období došlo v obcí Žumberk, která z hodnoty 10,8 % z roku 2014 snížila její
hodnotu na pouhé 1,1 % v roce 2019, což odpovídá celkovému snížení o 9,7 p.b. a průměrnému
snižování o 1,6 p. b. ročně. Nejvyšší nezaměstnanost byla v roce 2019 zaznamenána v obci
Hroubovice, a to konkrétně 4,7 %. Pro srovnání, na konci roku 2019 činila míra nezaměstnanosti
v České republice 2,2 %. Následující tabulka přehledně zobrazuje vývoj tohoto ukazatele ve
všech obcích mikroregionu.

2

Metodika ČSÚ
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Tabulka 4: Vývoj nezaměstnanosti v obcích mikroregionu mezi lety 2014–2019 (v %)
Město/obec

2014

Holetín

2015

2016

2017

2018

2019

7,1

5,8

2,2

3,1

2,0

0,9

10,4

9,9

8,5

5,2

5,0

4,7

Leštinka

7,9

8,2

3,8

1,9

3,0

-

Lukavice

5,7

5,4

4,5

1,9

1,8

1,1

Mrákotín

7,6

5,4

3,5

2,6

2,7

4

Prosetín

6,7

5,9

6,9

5,3

3,5

3,5

Předhradí

7,1

7,3

5,6

4,2

4,7

3,8

Skuteč

6,5

5,2

3,7

2,9

2,5

2,4

Smrček

7,5

5,3

4,1

3,8

1,3

-

Tisovec

6,4

6,4

4,7

4,5

3,7

3,6

Vrbatův Kostelec

8,4

5,2

6,5

6,9

3,2

3,2

10,8

9,8

7,7

4,7

1,2

1,1

Hroubovice

Žumberk
Zdroj: ČSÚ

Ekonomické subjekty
Mezi ekonomické subjekty patří domácnosti, které mají vlastní ekonomické potřeby a snaží se
získávat statky a služby. Druhou velkou skupinou jsou podniky, ať už výrobní či prodejní
subjekty a také subjekty poskytující služby. Mezi další ekonomické subjekty patří stát (např.
samospráva), který tvoří orgány státní moci. Ekonomickými subjekty jsou také zahraniční
subjekty a neziskové subjekty, jako jsou spolky, nadace apod.
Následující tabulka uvádí strukturu ekonomických subjektů dle právní formy nacházející se na
území mikroregionu. Podniků se zjištěnou aktivitou bylo k 31. 12. 2019 na řešeném
území 1 374, z toho 84 % tvořily fyzické osoby. Z nich největší část (87 %) tvořily fyzické
osoby podnikající dle živnostenského zákona. 16 % všech subjektů tvořily osoby právnické,
z toho nejvíce bylo obchodních společností.
Tabulka 5: Podnikatelské subjekty podle právní formy (31. 12. 2019)
Subjekty

Registrované
podniky

Podniky se
zjištěnou aktivitou

Celkem

2 342

1 374

Fyzické osoby

1 960

1 154

Fyzické osoby podnikající dle živnostenského zákona

1 793

1 006

Fyzické osoby podnikající dle jiného než živnostenského zákona

65

59

Zemědělští podnikatelé

95

83

Právnické osoby

382

220

Obchodní společnosti

192

156

Akciové společnosti

5

4

Družstva

5

4

Zdroj: ČSÚ

Dalším způsobem rozdělení ekonomických subjektů je podle CZ-NACE, tedy podle odvětví
činnosti. Znázorňuje jej níže uvedená tabulka. K 31. 12. 2019 bylo na území mikroregionu
registrováno 2 342 podniků, z toho pouze necelých 60 % byly podniky se zjištěnou aktivitou.
Z podniků, u nichž byla aktivita zjištěna, měla největší zastoupení kategorie B-E, tedy průmysl.
Následovalo stavebnictví (skupina F), velkoobchod a maloobchod; opravy a údržba motorových
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vozidel (sk. G) a zemědělství, lesnictví a rybářství (sk. A). Naopak nejméně zastoupeny byly
skupiny K – peněžnictví a pojišťovnictví a L – činnosti v oblasti nemovitostí.
Tabulka 6: Ekonomické subjekty dle CZ-NACE (31. 12. 2019)
Odvětví

Počet subjektů v mikroregionu
Registrované podniky

Podniky se zjištěnou akt.

A Zemědělství, lesnictví, rybářství

199

147

B-E Průmysl celkem

485

333

F Stavebnictví

448

281

G Velkoobchod a maloobchod;
opravy a údržba motorových vozidel

411

180

H Doprava a skladování

47

31

I Ubytování, stravování a pohostinství

96

49

J Informační a komunikační činnosti

18

16

8

7

58

10

177

116

N Administrativní a podpůrné činnosti

28

16

O Veřejná správa a obrana; povinné soc.
zabezpečení

40

19

P Vzdělávání

28

19

Q Zdravotní a sociální péče

17

15

R Kulturní, zábavní a rekreační činnosti

46

25

178

93

U Činnosti exteritoriálních organizací a orgánů

.

.

X nezařazeno

.

.

2 342

1 374

K Peněžnictví a pojišťovnictví
L Činnosti v oblasti nemovitostí
M Profesní, vědecké a technické činnosti

S Ostatní činnosti

Celkem
Zdroj: ČSÚ, vlastní zpracování

Graf 2: Podíly jednotlivých ekonomických subjektů dle převažující činnosti
25%
20%
15%
10%
5%
0%

Zdroj: ČSÚ, vlastní zpracování
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Ekonomické subjekty lze roztřídit také podle jejich velikosti. Poslední dostupná data rozdělující
subjekty dle počtu zaměstnanců jsou z roku 2013. Dle prezentovaných dat se v mikroregionu
nacházelo nejvíce podnikajících subjektů bez zaměstnanců (827), nepočítáme-li podniky, které
neměly počet zaměstnanců uvedeny vůbec (1 046). Druhou nejpočetnější skupinou byly
subjekty s 1–9 zaměstnanci, tedy mikropodniky, kterých bylo 154. Malých podniků do 50
zaměstnanců bylo 40, středních podniků s 50–249 zaměstnanci pak 7. V mikroregionu není
žádný velký podnik.
Tabulka 7: Podnikatelské subjekty podle počtu zaměstnanců
Subjekty
Neuvedeno

Počet subjektů
dg 1 046

Počet subjektů bez zaměstnanců

827

Počet subjektů s 1-9 zaměstnanci - mikropodniky

154

Počet subjektů s 10-49 zaměstnanci - malé podniky

40

Počet subjektů s 50-249 zaměstnanci - střední podniky

7

Počet subjektů s >249 zaměstnanci - velké podniky

0

Zdroj: ČSÚ

A.2.3 Cestovní ruch
Mikroregion Skutečsko – Ležáky není místem příliš atraktivním pro cestovní ruch, nicméně
nabízí řadu především turistických a cykloturistických zajímavostí, jež mají pro cestovní ruch
v oblasti jednoznačně největší význam.
Mikroregion se rozkládá v jihozápadní části Pardubického kraje, kde se Železné hory mění
v pahorkatinu. Severní stranu tvoří úrodná chrudimská pánev a na jižní straně přechází krajina
ve Žďárské vrchy. Významná je řada turistických tras a naučných stezek, kupříkladu se jedná
o tyto:
Geopark Železné hory - Geopark Železné hory se rozkládá na ploše 777 km². Převážná část
území leží v Pardubickém kraji, oblast kolem Ždírce nad Doubravou a Chotěboře zasahuje do
kraje Vysočina. Přibližně z jedné třetiny je území tvořeno CHKO Železné hory, mimo tuto oblast
je zde také celá řada dalších maloplošně chráněných území. Vedle přírodního bohatství je na
území i mnoho kulturně historických cenností, unikátních muzeí a četné sportovní a rekreační
objekty a území. Oblast Geoparku Železné hory je rájem pro pěší turistiku a cykloturistiku.
Naučná stezka Chrastecka - Naučná stezka Chrastecka, která byla slavnostně otevřena
v roce 2009, měří celkem 12,47 km a má 13 zastavení. Začíná u chrasteckého zámku a končí
ve Vrbatově Kostelci, odkud je možné se vrátit vlakem. Stezka návštěvníky seznamuje s historií
města (zámek, barokní Vodárenská věž, zámecká zahrada) a jeho okolí, s místní flórou
a faunou. Zastavení vedou kolem rybníků Chrašického a Horeckého, kolem kostela sv.Markéty
v Podlažicích (místa vzniku slavné Ďáblovy bible), přes Chacholice, podél řeky Žejbro ke kostelu
sv. Jana Křtitele v Podskale a do Vrbatova Kostelce.
Naučná stezka Stopy Ležácké tragédie – Tato naučná stezka byla zpřístupněna v roce 2010.
Je dlouhá 13 km a má celkem 8 zastavení, která návštěvníky seznamují s historií Ležáků, osady
vypálené 24. 6. 1942 nacisty, odbojové organizace Čenda a činností výsadku Silver A. Stezka
začíná ve Vrbatově Kostelci, odkud pokračuje přes Louku a Habroveč do Ležáků, z Ležáků do
Včelákova, a odtud přes Vyhnánov, Paseky, Tisovec, Dřeveš, Vrbětice a Kvasín zpět do Vrbatova
Kostelce. Při zpracování strategie rozvoje mikroregionu je řešeno nové vedení stezky územím.
Žulová stezka Horkami - Západně od Skutče se rozkládá žulové návrší odedávna zvané
Horky. V minulosti zde probíhala rozsáhlá těžba v lomech. Necelých 5 km dlouhá naučná stezka
vás provede pozůstatky těžby. Mezi pozůstatky těžby uvidíte haldy odštěpků a nepodařených
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kostek, místa pro skladování střelného prachu, nakládací rampy či výsypky. Nejpůsobivější však
jsou scenérie velkých zatopených lomů jako např. Andrusivova, Zvěřinova či Kaňonu. Na trase
stezky je 7 naučných zastavení s oboustrannými tabulemi, které vypráví o vzniku a vývoji
kamenictví a současně poskytují informace o lese a lesním hospodářství.
Přírodní rezervace Anenské údolí - Údolí Anenského potoka se nachází mezi obcemi
Štěpánov, Přibylov, Nová Ves a Hroubovice, severně od města Skuteč. Anenské údolí bylo
zařazeno mezi evropsky významné lokality, jedním z důvodů je výskyt ohroženého modráska
bahenního. Oblast slouží k ochraně rostlinných společenstev mezofilních lesů, přípotočních olšin,
suchomilných trávníků a vlhkých luk s výskytem ohrožených druhů rostlin a živočichů. U silnice
ze Štěpánova do Zbožnova si návštěvníci mohou prohlédnout geologickou expozici.
Územím mikroregionu prochází dále také řada cyklotras určená především pro svou náročnost
pro zdatné cyklisty. Jednou z nich, zajímavou především pro fanoušky geologie, je Naučná
cyklostezka MAGMA, vedoucí z Chrudimi do Hlinska, která je první geologickou cyklostezkou
na území celé republiky. Mezi další cyklotrasy, které mikroregionem procházejí, patří dále
například:


cyklotrasa č. 18 (Hlinsko – České Petrovice),



cyklotrasa č. 4122 (Přibyslav – Dašice),



cyklotrasa č. 4114 (Seč – Žďárec u Skutče),



cyklotrasa č. 4120 (Čachnov – Vysoká nad Labem),



cyklotrasa č. 4121 (Trhová Kamenice – Uhersko).

V řešeném území se nachází také řada památek či muzeí, které stojí za to navštívit.
Pro příklad je uvedeno několik z nich, které patří v mikroregionu k nejvýznamnějším.


měšťanské domy, panská zahrada a hrad Rychmburk v obci Předhradí,



technická památka kamenný silniční most pod hradem Rychmburk přes říčku Krounku,
spojující obec Hněvětice a Předhradí,



odvodňovací štolu z bývalých pyritových dolů v Lukavici z konce 18. století,



Lušmanovo náměstí v Žumberku, kde se nachází památkově chráněná zastřešená
studně a kamenná kašna,



zřícenina hradu Žumberk,



Židovský hřbitov v Hroubovicích, který je historickým důkazem přítomnosti silné
židovské komunity v obci,



Památník Ležáky,



Muzeum ve Skutči nabízející kromě řady nejrůznějších akcí také stálé expozice
obuvnictví a kamenictví,



řada zajímavých kostelů či kaplí, nacházející se v každé z obcí mikroregionu,



Pamětní síň Václava Jana Tomáška v jeho rodném domě, kterou lze po dohodě navštívit.

Jediné město v mikroregionu, město Skuteč, eviduje na svém území dle dat ČSÚ tři hromadná
ubytovací zařízení. Za poslední tři roky vykázalo poměrně konstantní kapacity a návštěvnosti,
které jsou uvedeny v tabulce níže.
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Tabulka 8: Kapacita a návštěvnost hromadných ubytovacích zařízení ve městě Skuteč v letech
2017–2019
2017

2018

Počet zařízení

2019

3

3

3

21
48

21
48

21
53

Hosté

1 018

1 101

1 110

-z toho nerezidenti
Přenocování

67
2 692

34
2 625

16
2 982

67
2,6

43
2,4

24
2,7

-pokoje
-lůžka

-z toho nerezidenti
Průměrný počet přenocování (noci)
Zdroj: ČSÚ

Mezi lety 2017–2019 můžeme sledovat, že počet ubytovacích zařízení, stejně jako počet pokojů,
se nezměnil. Lůžek bylo o 5 více. Mírně přibylo hostů (8 %), stejně tak přenocování (10 %),
průměrný počet přenocování se zvýšil z průměrných 2,6 (2017) na 2,7 (2019).
V rámci provedeného dotazníkového šetření v obcích mikroregionu (s výjimkou města Skuteč
a obce Lukavice) byli občané tázáni, jaké investice by se měli dle jejich názoru přednostně
financovat z obecního rozpočtu. Ze všech možností obdržel cestovní ruch vůbec nejméně hlasů
– z toho tedy vyplývá, že občané jsou spokojeni se současným udržitelným stavem cestovního
ruchu v oblasti.
Rozvoj cestovního ruchu není prioritou dle občanů ani ve městě Skuteč, alespoň tomu napovídají
výsledky zde konaného dotazníkového šetření. Na otázku, jaké investice by se měly přednostně
financovat z městského rozpočtu, označilo možnost „Rozvoj cestovního ruchu“ pouze
10 % respondentů.

A.3 Bydlení
Obytné území mikroregionu je převážně v obcích tvořeno hlavně rodinnými domy, stavební
parcely k prodeji se nachází v několika obcích s respektem k jednotlivým územním plánům.
Následující tabulka ukazuje vývoj dokončených bytů v jednotlivých obcích mikroregionu v letech
2014–2019. Je zde jasně vidět, že největší část dokončených bytů v mikroregionu byla
v rodinných domech. V bytových domech přibyly byty pouze ve Skutči v roce 2017.
V nástavbách RD byl dokončen pouze jeden byt, a to v Tisovci v roce 2014, v nebytových
prostorách rovněž jeden, a to v Lukavici (2015). Ve sledovaném období nepřibyl ani jeden
dokončený byt v rodinných domech pouze v obci Smrček, v ostatních obcích přibyl minimálně
jeden dokončený byt tohoto typu.
Tabulka 9: Počet dokončených bytů v obcích mikroregionu mezi lety 2014–2019
Počet dokončených bytů
Počet
dokončených
Město/obec
bytů
celkem

v rodinných
domech
(RD)

v
v domech
ve
v bytových nástavbách s pečovatelskou
v
stavebně
domech
službou a
nebytových upravených
(BD)
budovách nebytových
domovech v RD v BD
penzionech
prostorách

12

12

.

.

.

.

.

.

Hroubovice

2

2

.

.

.

.

.

.

Leštinka

5

5

.

.

.

.

.

.

Lukavice

14

13

.

.

.

.

1

.

Holetín
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Počet dokončených bytů
Počet
dokončených
Město/obec
bytů

v rodinných
domech
(RD)

celkem

v
v domech
ve
v bytových nástavbách s pečovatelskou
v
stavebně
domech
službou a
nebytových upravených
(BD)
budovách nebytových
domovech
v RD v BD
penzionech
prostorách

Mrákotín

1

1

.

.

.

.

.

.

Prosetín

11

11

.

.

.

.

.

.

2

2

.

.

.

.

.

.

Skuteč

55

33

17

.

.

.

.

5

Smrček

.

.

.

.

.

.

.

.

Předhradí

Tisovec

2

1

.

1

.

.

.

.

Vrbatův
Kostelec

2

2

.

.

.

.

.

.

Žumberk

6

6

.

.

.

.

.

.

Zdroj: ČSÚ

Následující tabulka srovnává počty obydlených a neobydlených bytů a zároveň značí, jaký je
pro jejich neobydlenost nejčastěji důvod – v nejvyšším procentu případů je to proto, že tyto
objekty slouží k rekreaci.
Tabulka 10: Počet obydlených a neobydlených bytů
Neobydlené byty

Celkový
počet bytů

Počet
obydlených
bytů

Holetín

373

291

82

1

50

61 %

Hroubovice

178

140

38

.

34

89 %

Leštinka

72

61

11

.

5

45 %

Lukavice

352

299

53

5

25

47 %

Mrákotín

141

106

35

1

19

54 %

Prosetín

357

292

65

3

43

66 %

Předhradí

183

136

47

1

37

79 %

Skuteč

2 403

2 080

323

23

178

55 %

Smrček

62

46

16

1

10

63 %

Tisovec

163

128

35

2

26

74 %

Vrbatův Kostelec

185

129

56

3

40

71 %

Žumberk

150

89

61

2

47

77 %

Město/obec

počet
neobydlených
bytů

nezpůsobilé
k bydlení

slouží
k rekreaci

podíl
k rekreaci

Zdroj: ČSÚ, SLDB 2011

V rámci provedeného dotazníkového šetření v obcích mikroregionu (s výjimkou města Skuteč
a obce Lukavice) byli občané tázáni, jak jsou spokojeni s možností pro výstavbu rodinných
domů v jednotlivých obcích. S touto oblastí bylo velmi nebo spíše spokojeno 59 %
respondentů, což značí nižší spokojenost obyvatel.
V rámci dotazníkového šetření ve městě Skuteč bylo zjištěno, že pouze 50 % všech
respondentů je spokojeno s dostupností bydlení, 51 % pak s cenovou dostupností bydlení.
Zároveň považuje 27 % respondentů bydlení za vůbec nejproblematičtější oblast a podle
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31 % respondentů by se přednostně měla z městského rozpočtu financovat podpora
individuální bytové výstavby.

A.4 Doprava a infrastruktura
A.4.1 Dopravní obslužnost
Obce mikroregionu jsou zapojeny do integrované dopravy. Integrovaná regionální doprava
/IREDO/ je tarifní systém, ve kterém pracují všichni dopravci, kteří provozují veřejnou
autobusovou a regionální železniční dopravu v kraji.
Zatímco minimálně jedna autobusová zastávka obsluhuje každou z obcí, vlaková stanice
se nachází v pěti z nich. Disponují jí obec Holetín, Prosetín, Předhradí, Vrbatův Kostelec a
Skuteč, jakožto jediné město mikroregionu. Následující tabulka přehledně znázorňuje
přítomnost vlakové či autobusové stanice v jednotlivých obcích a městě, případně jejich počet.
Tabulka 11: Dopravní obslužnost
Město/obec

Stanice/zastávka vlaku

Holetín

Zastávky linky autobusu
ANO

ANO – 6

Hroubovice

NE

ANO – 2

Leštinka

NE

ANO – 1

Lukavice

NE

ANO – 8

Mrákotín

NE

ANO – 3

Prosetín

ANO

ANO – 6

Předhradí

ANO

ANO – 1

Skuteč

ANO

ANO – 29

Smrček

NE

ANO – 2

Tisovec

NE

ANO – 4

ANO

ANO – 3

NE

ANO – 2

Vrbatův Kostelec
Žumberk
Zdroj: http://www.portal.idos.cz/, www.idos.cz, květen 2020.

V rámci provedeného dotazníkového šetření v obcích mikroregionu (s výjimkou města Skuteč
a obce Lukavice) byli občané tázáni, jak jsou spokojení s veřejnou dopravou. S touto oblastí
bylo spokojeno 72 % respondentů, tedy převládají respondenti velmi či spíše spokojení.
Ve Skutči bylo s vlakovým spojením spokojeno 50 % respondentů, s autobusovými pak 75 %
respondentů.

A.4.2 Dopravní infrastruktura
Silniční síť v mikroregionu není příliš hustá, nejdůležitějšími silnicemi pro dopravu jsou zde
silnice II. a III. třídy. Jedinými dvěma silnicemi I. třídy, které mikroregionem neprocházejí,
ale spíše se jej na jeho krajích dotýkají, je na západní straně silnice I/37, která je dlouhá 145
km a vede z Trutnova do Velké Bíteše, a na jihu silnice I/34, která spojuje města České
Budějovice a Koclířov blízko Svitav. Mezi nejvýznamnější silnice II. třídy, které mikroregionem
procházejí, se řadí:


silnice II/337 spojující Uhlířské Janovice ve Středočeském kraji se Skutčí, je dlouhá 78,4
km.
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silnice II/355 vedoucí z Pardubic do Hlinska, je dlouhá 37,2 km.



silnice II/358 spojující Slatiňany a Českou Třebovou, je dlouhá 56,8 km.



silnice II/356 tvořící alternativní trasu k silnici II/358 na trase Chrast – Luže – Nové
Hrady, je dlouhá 12,4 km.



silnice II/354 vedoucí z Předhradí do Svařenova na Vysočině, její délka je 63,5 km.



silnice II/306 spojující Skuteč a Dřeveš, dlouhá 5,5 km.



silnice II/305 vedoucí ze Skutče do Týniště nad Orlicí v Královéhradeckém kraji. Je
dlouhá 37,5 km.

Následující tabulka uvádí nejzatíženější úseky silnic II. třídy vedoucí územím mikroregionu.
Použita jsou data z celostátního sčítání dopravy z roku 2016.
Z tabulky vyplývá, že nejzatíženějšími úseky jsou především úseky silnice II/358, která
prochází územím města Skuteč. Intenzitu motorových vozidel vyšší než 2000/24 hod. vykázal
ještě jeden úsek silnic II/355 a II/306.
Tabulka 12: Úseky silnic
číslo úseku

číslo silnice

úsek

počet motorových
vozidel za 24 hodin

5-3981

II/358

Skuteč z.z. – zaús. 305 - Skuteč

4 038

5-3980

II/358

zaús. 356 – Skuteč z.z.

3 801

5-3990

II/358

zaús. míst. kom. (býv. 358) – zaús. 354

3 652

5-3983 a 5-3985

II/358

zaús. 305 – zaús. 306

3 647

5-3996 a 5-3991

II/358

zaús. 306 – Skuteč k.z.

2 643

5-3170

II/355

Hlinsko k.z. – zaús. 306 - Dřeveš

2 345

5-3180 a 5-3182

II/306

Skuteč k.z. – zaús. do 355 (konec)

2 037

Zdroj: Sčítání dopravy 2016, www.scitani2016.rsd.cz

Silnice II. třídy jsou doplněny řadou silnic III. třídy a místních komunikací, které jsou taktéž
důležitou součástí silniční sítě mikroregionu.
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Obrázek 5: Silniční síť v mikroregionu

Zdroj: Sčítání dopravy 2016, www.scitani2016.rsd.cz

V rámci provedeného dotazníkového šetření v obcích mikroregionu (s výjimkou města Skuteč
a obce Lukavice) byli občané tázáni, jak jsou spokojeni s oblastí údržby komunikací a chodníků.
Zde vyjádřilo svou spokojenost 70 % respondentů. Zároveň je však oblast údržby
komunikace a chodníků nejčastěji zmiňovanou odpovědí na otázku, jaké investice by se měly
z obecních rozpočtů přednostně financovat, občané tedy považují rozvoj v této oblasti za
důležitý.
S údržbou komunikací a chodníků bylo rovněž spokojeno 63 % respondentů dotazníkového
šetření ve městě Skuteč. Dle 29 % respondentů je doprava nejproblematičtější oblastí ve
městě, 27 % respondentů by primárně z městského rozpočtu financovalo právě komunikace
a chodníky.
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A.5 Doprava v klidu
Protože se v obcích jedná převážně o zástavbu rodinných domů, je odstavování vozidel
zajištěno ve velké většině případů na soukromých pozemcích. Menší parkoviště bývají
k dispozici v centrech obcí, ve Skutči, jakožto v jediném městě, je situace mírně odlišná – zde
je vybudována řada možností pro parkování. Zmínit lze kupříkladu parkoviště v centru na
Palackého náměstí, ulici Československé armády či ulicích Rubešova a Štěpánkova. Parkovací
plochy jsou zajištěny také na ulicích s bytovými domy (ul. Družstevní, Sládkova či Smetanova).
V rámci provedeného dotazníkového šetření v obcích mikroregionu (s výjimkou města Skuteč
a obce Lukavice) byli občané tázáni, jaké investice by se měli dle jejich názoru přednostně
financovat z obecního rozpočtu. Ze všech možností obdržela možnost „Parkovací stání“ pouze
šest hlasů, což byl druhý nejnižší počet. Je to dáno především tím, že se jedná o malé obce, ve
kterých je parkování v drtivé většině případů zajištěno na soukromých pozemcích, a menší
parkoviště jsou kapacitně dostačující.
Poněkud odlišná situace je ve městě Skuteč. Podobně jako v jiných městech napříč celou
republikou, je i zde oblast parkování poměrně problematická. S parkováním v místě bydliště je
spokojeno pouze 45 % respondentů, s parkováním jinde ve městě pak jen 43 %
respondentů. Dle 45 % respondentů by se měla z městského rozpočtu přednostně
financovat právě oblast parkování a parkovacích stání.

A.5.1 Letiště Skuteč
Ve Skutči se nachází veřejné vnitrostátní letiště, které vzniklo v letech 1937 – 1939 původně
jako vojenské polní letiště. V roce 1945 byl založen Aeroklub Skuteč, který je jeho dnešním
provozovatelem. V roce 1953 se zde konaly první závody v bezmotorovém létání, v roce 1966
byl provoz letiště, které je největší svého druhu ve východních Čechách, zrušen, a obnoven byl
až po revoluci v roce 1989. Dnes disponuje dobrými podmínkami pro letecký provoz, využívá
rozmanitou leteckou techniku a členové Aeroklubu se snaží o propagaci letectví podílením se na
akcích k tomu zaměřených či zapojením se do publikační činnosti.

A.5.2 Technická infrastruktura
Vodovod – dodávka vody je skrze vodovody zajištěna v každé obci. Většinu z nich má ve
vlastnictví a provozu společnost Vodovody a kanalizace Chrudim (VAK), některé z nich jsou
však v majetku obce (např. Tisovec, Skuteč).
Kanalizace – v některých obcích kanalizace chybí, tam je povětšinou nahrazena dílčím
dešťovým odvodněním či systémem povrchových odpadů a propustků. V dalších obcích je
používán systém dešťové či splaškové kanalizace. V obcích Prosetín a Předhradí jsou tyto
kanalizace vybudovány nově, v roce 2020 se buduje kanalizační systém také v obcích Mrákotín
a Vrbatův Kostelec. Ve městě Skuteč je provozována soustavná jednotná gravitační kanalizace,
odvádějící jak splaškové, tak i dešťové vody a je zakončena biologickou čistírnou odpadních
vod.
Čistička odpadních vod – v obcích, kde se čistička odpadních vod nenachází, jsou splaškové
vody likvidovány v septicích, případně v bezodtokových jímkách na vyvážení. Malá část
obyvatelstva využívá domovní mikro ČOV. V obci Prosetín se nachází ČOV, která je společná
pro obce Prosetín a Mrákotín, v Předhradí je ČOV vybudovaná nově. Ve městě Skuteč se nachází
mechanicko-biologické čistící zařízení, kde je použita technologie čištění ve dvou oxidačních
příkopech, na které navazují dvě dosazovací nádrže, kalojemy, kalová pole a vše je ovládáno
z provozní budovy ČOV.
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Zásobování el. energií – všechny obce mikroregionu jsou zásobovány elektrickou energií.
Plynofikace – s výjimkou obcí Holetín a Tisovec jsou všechny obce mikroregionu plynofikovány
(ne vždy všechny místní části obcí).
Veřejný rozhlas – všechny obce disponují veřejným rozhlasem.
Veřejné osvětlení – všechny obce disponují veřejným osvětlením, ne všude však jejich
intenzita a rovnoměrnost splňují požadavky ČSN.
Následující tabulka shrnuje pro přehled vybavení technické infrastruktury v jednotlivých obcích.
Tabulka 13: Přehled technické infrastruktury v obcích
Město/obec

Vodovod

Kanalizace

Zásobování
Plynofikace
el. energií

ČOV

Veřejný
rozhlas

Veřejné
osvětlení

Holetín

ANO

NE

NE

ANO

NE

ANO

ANO

Hroubovice

ANO

ANO

NE

ANO

ANO

ANO

ANO

Leštinka

ANO

NE

NE

ANO

ANO

ANO

ANO

Lukavice

ANO

NE

NE

ANO

ANO

ANO

ANO

Mrákotín

ANO

ANO

NE

ANO

ANO

ANO

ANO

Prosetín

ANO

ANO

ANO

ANO

ANO

ANO

ANO

Předhradí

ANO

ANO

ANO

ANO

ANO

ANO

ANO

Skuteč

ANO

ANO

ANO

ANO

ANO

ANO

ANO

Smrček

ANO

NE

NE

ANO

ANO

ANO

ANO

Tisovec

ANO

NE

NE

ANO

NE

ANO

ANO

Vrbatův Kostelec

ANO

ANO

ANO

ANO

ANO

ANO

ANO

Žumberk

ANO

NE

NE

ANO

ANO

ANO

ANO

*částečně
Zdroj: webové stránky jednotlivých obcí

V rámci provedeného dotazníkového šetření v obcích mikroregionu (s výjimkou města Skuteč
a obce Lukavice) byli občané tázáni, jaké investice by se měli dle jejich názoru přednostně
financovat z obecního rozpočtu. Ze všech možností obdržela oblast technické infrastruktury
šestý nejvyšší počet hlasů, občané považují tedy rozvoj v této oblasti za důležitý.
V rámci dotazníkového šetření města Skuteč byla 12 % respondenty označena oblast
technické infrastruktury za nejvíce problematickou. Dle 6 % respondentů by se měla
přednostně financovat z městského rozpočtu.

A.5.3 Odpadové hospodářství
Ve všech obcích se nachází hnízda na tříděný odpad, vzhledem k velikostem a umístění obcí
jsou svozy objemných či nebezpečných odpadů organizovány obcemi, a to minimálně 2x za rok
dle zákona. V obci Lukavice se nachází sběrná ohrada, kam je možno do speciálních kontejnerů
ukládat kupříkladu olej a tuk.
Město Skuteč disponuje také sběrným dvorem a kompostárnou bioodpadu. Co se týče hnízd na
tříděný odpad, nabízí město řadu míst, kam mohou obyvatelé města odložit odpad jak plastový,
tak také papír a sklo. Na plasty a sklo je k dispozici celkem 17 hnízd, papír lze vyhodit na
13 místech. Hnízda jsou k dispozici také v místních částech města, z toho v Lažanech,
Lešanech, Radčicích, Skutíčku, Štěpánově a Ždárci u Skutči (náves) jsou k dispozici všechna
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hnízda, v ostatních místních částech pak pouze hnízda na plasty a sklo. Hnízda na tříděný odpad
mají nejčastěji objem 1100, 1300 nebo 1500 litrů.
V rámci provedeného dotazníkového šetření v obcích mikroregionu (s výjimkou města Skuteč
a obce Lukavice) byli občané tázáni, jak jsou spokojeni s oblastí svozu odpadu. Zde vyjádřilo
svou spokojenost 84 % respondentů, což představuje vysokou spokojenost.
V rámci dotazníkového šetření ve městě Skuteč vyjádřilo svoji spokojenost s oblastí svozu
odpadu 87 % respondentů. Přednostně by se mělo investovat do zkvalitnění oblasti odpadového
hospodářství dle 11 % respondentů.

A.6 Občanská vybavenost
Občanská vybavenost je důležitým aspektem ovlivňující úroveň regionu. Pod občanskou
vybavenost spadá vzdělávání, sociální a zdravotní péče, ale rovněž možnosti sportovního,
kulturního či jiného vyžití.

A.6.1 Školství a vzdělávání
Ve více jak polovině z členských obcí regionu se nenachází žádné vzdělávací zařízení
předškolního či základního stupně. Mezi obce bez mateřských a základních škol patří
Hroubovice, Leštinka, Mrákotín, Smrček, Tisovec, Vrbatův Kostelec a Žumberk. Děti z těchto
obcí dojíždějí za vzděláním převážně do Chrasti, Prosetína nebo Skutče, kde se nachází
kromě zařízení předškolního a základního stupně také gymnázium, jedna základní umělecká
škola, jedna speciální a praktická škola. Zbylé obce jsou zpravidla vybaveny jak MŠ, tak ZŠ.
Výjimkou je Předhradí, kde najdeme pouze MŠ. V Holetíně a Lukavici mohou děti navštěvovat
ročníky jenom prvního stupně základního vzdělání.
Obrázek 6: Základní škola v Prosetíně

Zdroj: facebookové stránky ZŠ a MŠ Prosetín

V rámci provedeného dotazníkového šetření v obcích (s výjimkou města Skuteč a obce
Lukavice) byli občané tázáni, jak jsou spokojeni s dostupností mateřské a základní školy.
S dostupností MŠ bylo spokojeno 84 % respondentů, dostupnost ZŠ pak pozitivně ohodnotilo
85 % respondentů.
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Ve městě Skuteč bylo s oblastí mateřských škol spokojeno 95 % respondentů, se školami
základními vyjádřilo svoji spokojenost 92 % respondentů.

A.6.2 Sociální a zdravotní péče
V obcích není zřízeno zdravotnické zařízení jakéhokoliv typu, výjimkou je město Skuteč. Ve
městě je k dispozici občanům města zdravotní středisko, ve kterém ordinují někteří z místních
lékařů. Zdravotní péči ve městě zajišťují ambulance praktických lékařů, stomatologů,
pediatričky, očních lékařů, fyzioterapeutky, gynekoložky a kožního lékaře. Výjezdové skupiny
rychlé lékařské pomoci, jejichž členem je lékař se nachází v Chrudimi a Hlinsku. V Chrudimi
rovněž nalezneme spádovou nemocnici pro tento mikroregion.
Tabulka 14: Zdravotní zařízení v mikroregionu

Město/obec

Ordinace
praktických/dětských
lékařů

Zařízení
lékárenské
péče (lékárny)

Poliklinika

Léčebny pro
dlouhodobě
nemocné

Středisko
záchranné
služby

Holetín

NE

NE

NE

NE

NE

Hroubovice

NE

NE

NE

NE

NE

Leštinka

NE

NE

NE

NE

NE

Lukavice

NE

NE

NE

NE

NE

Mrákotín

NE

NE

NE

NE

NE

Prosetín

NE

NE

NE

NE

NE

Předhradí

NE

NE

NE

NE

NE

Skuteč

ANO

ANO

ANO*

NE

ANO

Smrček

NE

NE

NE

NE

NE

Tisovec

NE

NE

NE

NE

NE

Vrbatův Kostelec

NE

NE

NE

NE

NE

Žumberk

NE

NE

NE

NE

NE

*zdravotní středisko, zdravotnická záchranná služba Pardubického kraje
Zdroj: ČSÚ, vlastní zpracování

V mikroregionu se mnoho zařízení sociálních služeb nenachází. Výjimku tvoří Předhradí
s chráněným bydlením (stav v květnu 2020) a Skuteč s domovem pro seniory a domovem pro
osoby se zdravotním postižením. Ve většině obcí jsou poskytovány sociální služby Oblastní
charitou Nové Hrady u Skutče.
V Předhradí se nachází objekt chráněného bydlení, jež tvoří významnou součást sociální péče
v mikroregionu. Nachází se v dominantě města – hradě Rychmburk, který slouží v současnosti
jako domov pro dlouhodobě duševně nemocné dospělé. Funguje jako domov se zvláštním
režimem nebo chráněné bydlení. Domov se zvláštním režimem je celoroční pobytová služba
určená pro klienty se závažnými projevy v nemoci s různou mírou podpory ve třech střediscích
(pouze částečně na hradě Rychmburk). Chráněné bydlení je placená celoroční pobytová služba
pro osoby, které nepotřebují podporu celých 24 hodin a nepotřebují stálou ošetřovatelskou péči.
V současné době probíhá transformační proces s cílem přemístit obyvatele hradu do bytů
či rodinných domů v obci Předhradí či jiném nedalekém místě. Předpokladem je opuštění
posledních klientů v průběhu roku 2021, pak by se měl hrad opět otevřít veřejnosti.
Již nyní je možno se do hradu podívat, přístupné jsou však pouze některé části.
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Obrázek 7: Hrad Rychmburk

Zdroj: https://www.kudyznudy.cz/aktivity/hrad-rychmburk

Domov pro seniory a domov pro osoby se zdravotním postižením jsou pobytovými službami ve
Skutči. Domov pro seniory a domov pro osoby se zdravotním postižením jsou pobytovými
službami. Jsou určeny osobám, které potřebují pomoc druhé fyzické osoby a nejsou schopny
za pomoci rodiny a dostupných terénních a ambulantních služeb zůstat ve svém domácím
prostředí. Pečovatelská služba je terénní služba, jejímž cílem je umožnit uživatelům zůstat co
nejdéle v jejich přirozeném sociálním prostředí.
Obrázek 8: Seniorcentrum Skuteč

Zdroj: facebookové stránky Seniorcentra Skuteč

V rámci MAS SKCH z.s. byl zpracován Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb na
území MAS SKCH z.s., který je primárně určen samosprávě, poskytovatelům sociálních služeb
a jejich klientům, donátorům a dalším organizacím, které mohou rozvoj sociálních služeb
v regionu podpořit a ovlivnit. Dokument nemá jen za cíl přispět k rozvoji trvalé vzájemné
spolupráce a partnerství prioritně mezi obcemi i mezi všemi poskytovateli sociálních služeb
v regionu a tím umožnit zkvalitnění dostupnosti sociálních služeb a pro všechny obyvatele území
MAS SKCH z.s, ale pilotně ověřuje novou koordinační pozici APSV-asistent prevence sociálního

strana 25

vyloučení s velmi praktickým dopadem pro obce, tedy zkvalitnění dostupnosti. Dále byl v rámci
ORP Hlinsko zpracován Komunitní plán sociálních služeb a souvisejících aktivit pro
správní území OPR Hlinsko, na období 1. 10. 2019 – 30. 9. 2022. Tento strategický
dokument podává informace o současné a plánované síti sociálních služeb a nových směrech
vývoje na území OPR Hlinsko. Pro zástupce samospráv je mj. zdrojem informací, jaké sociální
služby mohou využít v obci a kde získat informace o možnostech pomoci a podpory osobám
v obtížné životní situaci. Kromě zjištění současného stavu sociálních služeb je potřeba uvážit
i budoucí vývoj poptávky po těchto službách. Očekávaný vývoj zájmu po službách pro seniory
i zdravotně postižené je závislý na demografické projekci v obci i širším okolí, dle
demografického vývoje lze v příštích letech tedy očekávat, že porostou podíly všech věkových
podskupin seniorů. Obdobný plán je zpracován i v rámci ORP Chrudim, v projektu Komunitní
plánování sítě sociálních služeb na území ORP Chrudim.
Tabulka 15: Sociální zařízení v mikroregionu
Domov pro
Domov
Nízkoprahové
osoby se
Azylový Chráněné
Denní
Město/obec
pro
zařízení pro
zdravotním
dům
bydlení stacionář
seniory
děti a mládež
postižením

Léčebny
Sociální
pro
poradna dlouhodobě
nemocné

Holetín

NE

NE

NE

NE

NE

NE

NE

NE

Hroubovice

NE

NE

NE

NE

NE

NE

NE

NE

Leštinka

NE

NE

NE

NE

NE

NE

NE

NE

Lukavice

NE

NE

NE

NE

NE

NE

NE

NE

Mrákotín

NE

NE

NE

NE

NE

NE

NE

NE

Prosetín

NE

NE

NE

NE

NE

NE

NE

NE

Předhradí

NE

NE

NE

ANO

NE

NE

NE

NE

Skuteč

ANO

ANO

NE

NE

NE

NE

NE

NE

Smrček

NE

NE

NE

NE

NE

NE

NE

NE

Tisovec

NE

NE

NE

NE

NE

NE

NE

NE

Vrbatův
Kostelec

NE

NE

NE

NE

NE

NE

NE

NE

Žumberk

NE

NE

NE

NE

NE

NE

NE

NE

Zdroj: ČSÚ, webové stránky jednotlivých obcí

V rámci provedeného dotazníkového šetření v obcích mikroregionu (s výjimkou města Skuteč
a obce Lukavice) byli občané tázáni, jak jsou spokojeni s dostupností sociálních a zdravotních
služeb. S první jmenovanou oblastí je spokojeno 74 % respondentů, dostupnost zdravotní
péče pak pozitivně ohodnotilo pouze 68 % respondentů.
Ve Skutči byla respondenty kladně hodnocena dostupnost jak sociálních, tak zdravotních služeb.
S oběma jmenovanými oblastmi bylo velmi nebo spíše spokojeno 87 % respondentů.

A.6.3 Sport, kultura, volný čas
Obce regionu poskytují pestrou a různorodou škálu činností v oblasti kultury a sportu. V devíti
obcích fungují sbory dobrovolných hasičů, které se často starají o organizaci různých
společenských akcí. Ve Skutči, Holetíně a Prosetíně najdeme fotbalové kluby. Často se v obcích
vyskytují rovněž myslivecké spolky. Dále nejdeme v regionu včelařské spolky, šipkařský klub
nebo jezdecký klub. Některé obce skýtají možnost kulturního vyžití v knihovně nebo muzeu.
Mezi často pořádané společenské akce patří pálení čarodějnic, hody, dětské dny či masopusty.
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Nejrozmanitější nabídku ke sportování nabízí přirozeně město Skuteč, který nabízí jak letní
koupaliště s tobogánem a brouzdalištěm, tak také krytý bazén či hřiště na workout. Fotbalová
či multifunkční hřiště lze však navštívit po celém regionu, minimálně jedno venkovní či dětské
hřiště se nachází v každé obci.
Tabulka 16: Sportovní zařízení v mikroregionu
Město/obec

Venkovní a
dětská hřiště

Tělocvičny
včetně
školních

Otevřené
stadiony/
sportovní areály

Zimní stadiony
kryté

Cyklostezky
a cyklotrasy

Holetín

ANO

ANO

ANO

NE

ANO

Hroubovice

ANO

NE

NE

NE

ANO

Leštinka

ANO

NE

ANO

NE

ANO

Lukavice

ANO

ANO

NE

NE

ANO

Mrákotín

ANO

NE

NE

NE

ANO

Prosetín

ANO

ANO

ANO

NE

ANO

Předhradí

ANO

ANO

NE

NE

ANO

Skuteč

ANO

ANO

ANO

ANO

ANO

Smrček

ANO

ANO

NE

NE

ANO

Tisovec

ANO

NE

NE

NE

ANO

Vrbatův Kostelec

ANO

NE

ANO

NE

ANO

Žumberk

ANO

ANO

NE

NE

ANO

Zdroj: webové stránky jednotlivých obcí

Tabulka 17: Kulturní zařízení v mikroregionu
Město/obec

Kostely/kaple
/kříže

Kulturní/
společenská
centra/sály

Knihovny

Divadla

Kina

Muzea

Holetín

ANO

ANO

NE

NE

NE

NE

Hroubovice

ANO

ANO

ANO

NE

NE

NE

Leštinka

ANO

ANO

ANO

NE

NE

ANO

Lukavice

ANO

NE?

ANO

NE

NE

NE

Mrákotín

ANO

ANO

ANO

NE

NE

NE

Prosetín

ANO

NE

ANO

NE

NE

NE

Předhradí

ANO

NE

ANO

NE

NE

NE

Skuteč

ANO

ANO

ANO

NE*

ANO

ANO

Smrček

ANO

NE

NE

NE

NE

NE

Tisovec

ANO

NE

NE

NE

NE

NE

Vrbatův Kostelec

ANO

NE

ANO

NE

NE

NE

Žumberk

ANO

NE

ANO

NE

NE

ANO

* v kulturním klubu se však nachází divadelní sál
Zdroj: webové stránky jednotlivých obcích

V rámci provedeného dotazníkového šetření v obcích mikroregionu (s výjimkou města Skuteč
a obce Lukavice) byli občané tázáni, jak jsou spokojeni s možnostmi kulturního a sportovního
vyžití. U druhé jmenované oblasti dosáhla spokojenost 76 %, možnosti kulturního vyžití
hodnotilo pozitivně 65 % respondentů.
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Ve městě Skuteč dosáhla spokojenost s kulturním vyžitím 82 %, možnosti sportovního vyžití
hodnotilo kladně dokonce 91 % respondentů.

A.6.4 Bezpečnost
Dle mapy kriminality se index kriminality za rok 2019 pohybuje nad hodnotou 70. Konkrétně
v obvodním oddělení Chrast je index kriminality 70,1 obvodním oddělení Skuteč 71,4
a obvodním oddělení Hlinsko 72,7. V celorepublikovém srovnání jsou tyto hodnoty nízké.
Zajištění veřejného pořádku a ochrany majetku obyvatel provádí v rámci výkonu své služby
Policie ČR, ve městě Skuteč funguje také Městská Policie. V obecné rovině lze konstatovat, že
mikroregion nepatří k oblastem se zvýšeným bezpečnostním rizikem.
Následující tabulka přehledně uvádí výši indexu kriminality a počet trestných činů spáchaných
v jednotlivých obvodních odděleních. Index kriminality bývá užíván pro kvantitativní vyjádření
intenzity kriminality - zamoření určitého území kriminalitou - a představuje počet evidovaných
trestných činů na 100 000 nebo 10 000 obyvatel trvale žijících na hodnoceném území.
Do obvodního oddělení Chrast patří následující obce: Lukavice, Smrček a Žumberk. Obvodní
oddělení Skuteč zahrnuje kromě města Skuteč také obce Hroubovice, Leštinka, Prosetín,
Mrákotín, Tisovec, Vrbatův Kostelec a Předhradí. Obec Holetín spadá pod obvodní oddělení
Hlinsko.
Tabulka 18: Index kriminality a trestné činy v roce 2019
Obvodní oddělení
Zjištěno trestných činů

Obvodní oddělení
Chrast

Obvodní oddělení
Skuteč

Obvodní oddělení
Hlinsko

109

105

149

Objasněno trestných činů

76

81

102

% objasnění trestných činů

70

77

68

70,1

71,4

72,7

Index kriminality
Zdroj: www.mapakriminality.cz

S bezpečností v jednotlivých obcích mikroregionu (s výjimkou města Skuteč a obce Lukavice)
bylo v rámci dotazníkového šetření spokojeno 86 % respondentů. S bezpečností ve městě
Skuteč bylo spokojeno 84 % respondentů. Tyto výsledky korespondují s nízkým indexem
kriminality na řešeném území a většina lidí nepovažuje bezpečnost v obcích/ve městě za
problematickou oblast.

A.6.5 Životní prostředí
Celé území mikroregionu se nachází v Národním Geoparku Železné hory na ploše 777 km2,
který je rájem pro pěší turistiku a cykloturistiku. Na celém území geoparku se nachází
115 geotopů, 70 chráněných území, 24 naučných stezek a 3 geologické cyklostezky. Přibližně
z jedné třetiny je území tvořeno Chráněnou krajinnou oblastí Železné hory, mimo tuto oblast je
na území celá řada dalších maloplošně chráněných území. Vedle přírodního bohatství je na
území i mnoho kulturně historických cenností, unikátních muzeí a četné sportovní a rekreační
objekty a území. Geomorfologicky se území mikroregionu rozkládá na dvou geomorfologických
soustavách – z větší části na Česko-moravské soustavě, severní část mikroregionu (z obcí zde
spadá celá obec Hroubovice a severní část obce Vrbatův Kostelec) je součástí České tabule.
Celé území mikroregionu se nachází v mírně teplé oblasti.
Půdní fond - v celém území mikroregionu je evidováno 6 707,16 ha zemědělské půdy (2019),
jejíž rozloha se v posledních letech příliš nemění a 3 135,42 ha nezemědělské půdy.
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Zemědělská půda je téměř ze 70 % tvořena ornou půdou, necelých 26 % tvoří trvalé travní
porosty, zbylá 4 % se dělí mezi zahrady a ovocné sady.
Nezemědělská půda je tvořena převážně lesními pozemky (61 %), dále 29 % tvoří ostatní
plocha, zbylých 10 % pak vodní plocha a zastavěná plocha a nádvoří.
Tabulka 19: Druhy pozemků (ha)
31. 12. 2018 31. 12. 2019
Celková výměra

9 841,28

9 841,66

Zemědělská půda

6 705,87

6 707,16

Orná půda

4 613,50

4 606,65

Chmelnice

-

-

Vinice

-

-

297,84

304,50

64,27

63,44

Trvalý travní porost

1 730,26

1 732,57

Nezemědělská půda

3 135,42

3 134,49

Lesní pozemek

1 927,42

1 929,79

Vodní plocha

121,30

120,35

Zastavěná plocha a nádvoří

165,39

165,73

Ostatní plocha

921,30

918,62

Zahrada
Ovocný sad

Zdroj: ČSÚ

Z hlediska koeficientu ekologické stability (KES), což je ukazatel poměru výměru katastrálního
území / (orná půda + zastavěné plochy + ostatní plochy) je území Mikroregionu Skutečsko –
Ležáky územím nejčastěji spadajícím do pásma 0,31 – 1,00 (narušení a ekologická labilita –
vysoké vklady materiálu a energií), tří obce (Tisovec, Žumberk a Hroubovice) jsou územím
vyvážené krajiny a přírodní struktury s nižšími vklady materiálu a energií. Nejlépe je na tom
z hlediska koeficientu ekologické stability obec Smrček, jež dosáhla „nejlepšího hodnocení“ ze
všech sledovaných obcí s KES 3,2, díky čemuž spadá do pásma přírodní a ekologicky stabilní
krajiny, která není příliš člověkem využívána.
Město/obec

KES

Holetín

0,4

Hroubovice

1,2

Leštinka

0,4

Lukavice

0,6

Mrákotín

0,4

Prosetín

0,6

Předhradí

0,5

Skuteč

0,8

Smrček

3,2

Tisovec

1,1

Vrbatův Kostelec

0,6

Žumberk

1,2

Pásma KES

Charakteristika daného pásma

0,01 – 0,10

území s maximálním narušením
přírodních struktur (degradace)

0,11 – 0,30

území se silným narušením
přírodních struktur (technické
zásahy)

0,31 – 1,00

území s narušením a ekologicky
labilní (vysoké vklady materiálu
a energií)

1,01 – 3,00

vcelku vyvážená krajina
a přírodní struktury (nižší vklady
materiálu a energií)

3,01 a výše

přírodní a ekologicky stabilní
krajina (nízké využívání
člověkem)

Zdroj: ČSÚ
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Chráněná území – na území mikroregionu se nachází tři chráněná území.


Anenské údolí – přírodní rezervace a evropsky významná lokalita



Podskala – přírodní památka ev. č. 2118, nachází se zde vzácné a ohrožené dluhy rostlin



maloplošné zvláště chráněné území Farář (přírodní památka)

Obrázek 9: Památné stromy v mikroregionu

Zdroj: www.aopcr.cz

Vodní toky – územím mikroregionu neprotéká žádná velká řeka, jsou zde spíše potoky, menší
říčky či jiné vodní plochy. Mezi ty důležité, které je potřeba zmínit, patří určitě říčky Krounka
a Ležák, potoky Anenský, Žejbro, Mrákotínský a další či rybníky Žďár, Velká Straka a Malá
Straka. Dále se zde nachází také řada lomů, které se na zájmovém území rovněž nachází.
Některé z nich jsou dnes zatopené a nabízí tak možnost rekreačního koupání či jiných aktivit.
Veřejná zeleň – v obcích je veřejná zeleň neustále udržována a jsou i nově osazovány stromy
a keře. Vhodné je zmínit kupříkladu areál Panské zahrady v Předhradí či menší parčíky
v jednotlivých obcích i městě Skuteč.
Ovzduší – kvalita ovzduší je dlouhodobě příznivá, nutné je však zmínit existenci lomů, jejichž
provoz u některých obcí zhoršuje ovzduší a zvyšuje hlučnost (primárně se jedná o obce
v blízkosti lomu Zárubka).
V rámci provedeného dotazníkového šetření v obcích mikroregionu (s výjimkou města Skuteč
a obce Lukavice) byli občané tázáni, jak jsou spokojeni s oblastmi týkající se životního prostředí
a zeleně. S kvalitou ovzduší bylo spokojeno 78 % respondentů, s množstvím a kvalitou zeleně
82 % respondentů, s mírou hlučnosti byli občané spokojeni v 69 % případů.
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Ve Skutči bylo s rozsahem veřejné zeleně spokojeno 69 % respondentů, kvalitu ovzduší
hodnotilo pozitivně 90 % respondentů a s mírou hlučnosti bylo spokojeno 79 %
respondentů dotazníkového šetření.

A.7 Správa mikroregionu
A.7.1 Orgány mikroregionu
Mikroregion Skutečsko – Ležáky je dobrovolným svazkem obcí založená ve smyslu ust. § 49
a násl. zákona č. 128/2000 Sb. o obcích. Jeho sídlem je Vrbatův Kostelec, obecní úřad, 539 56
Vrbatův Kostelec. Předsedkyní sdružení je nyní Ing. Pavla Němcová, starostka obce Vrbatův
Kostelec. Svazek má tyto tři orgány.




Shromáždění starostů rozhoduje o všech zásadních otázkách Svazku, a to zejména:
o

jmenuje, volí a odvolává předsedu a místopředsedu Svazku a členy Kontrolní
komise,

o

rozhoduje o přijetí nových členů Svazku a výši vstupního vkladu,

o

rozhoduje o splynutí, sloučení a rozdělení Svazku,

o

rozhoduje o zrušení Svazku a o následném majetkovém vypořádání,

o

schvaluje záměry a koncepci Svazku,

o

schvaluje jednotlivé akce a aktivity Svazku,

o

rozhoduje o použití finančních prostředků,

o

rozhoduje o nákupu, využití a prodeji majetku,

o

schvaluje formu a výši odměn funkcionářům Svazku za provedení prací
pro Svazek,

o

rozhodování o spolupráci s jinými subjekty a formě její spolupráce,

o

schvaluje výši řádného členského příspěvku a termín jeho úhrady,

o

schvaluje mimořádný členský příspěvek,

o

schvaluje rozpočet, závěrečný účet včetně zprávy auditora a účetní závěrku
Svazku. Ke schválení roční uzávěrky Svazku je potřeba dvoutřetinové většiny
hlasů všech členů Svazku,

o

rozhoduje o vyloučení členů ze Svazku,

o

rozhoduje o dlouhodobých cílech a rozvojových aktivitách Svazku obcí
a schvaluje plán činnosti na další období,

o

schvaluje změnu Stanov dle čl. XI,

o

rozhoduje o dalších záležitostech Svazku, které si Shromáždění starostů vyhradí.

Předseda a místopředseda – předseda je statutárním orgánem, který Svazek zastupuje
navenek. Řídí činnost Svazku, svolává Shromáždění starostů, zajišťuje archivaci
písemností či zajišťuje vedení účetnictví. Místopředseda zastupuje předsedu v jeho
nepřítomnosti nebo na základě písemného pověření předsedou. Do působnosti předsedy
náleží zejména:
o

řídit činnost Svazku mezi jednotlivými zasedáními rady,

o

svolávat Shromáždění starostů a zajišťovat jeho přípravu a průběh,

o

řídit a kontrolovat práci místopředsedy,
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o

zajišťovat archivaci písemností Svazku,

o

bez zbytečných odkladů doručovat starostům Svazku zápis ze Shromáždění
starostů a zajistit, aby byl po připomínkovém řízení na příštím zasedání schválen,

o

zajišťovat vedení účetnictví, případně dalších agend Svazku podle zvláštních
právních předpisů,

o

předkládat Shromáždění starostů roční rozpočet Svazku a jeho roční účetní
závěrku,

o

rozhodovat o dalších záležitostech Svazku, které dle Stanov nespadají do
působnosti jiného orgánu Svazku,

o

organizovat činnost v případě zániku Svazku.

Kontrolní komise – tříčlenný orgán, který je volen Shromážděním starostů na dobu
určitou, jejíž délka je shodná s délkou trvání mandátu předsedy a místopředsedy
Svazku. Opakované zvolení je možné. Kontrolní komise je podřízena přímo Shromáždění
starostů a je oprávněna nahlížet do všech písemností Svazku a účastnit se všech jednání
vůči třetím osobám. Zejména zajišťuje:
o

kontrolu výkonu funkce předsedy a místopředsedy, zda je v souladu se
Stanovami Svazku,

o

kontrolu hospodaření s majetkem Svazku,

o

kontrolu hospodaření s finančními prostředky Svazku.

V rámci provedeného dotazníkového šetření v obcích mikroregionu (s výjimkou města Skuteč
a obce Lukavice) byli občané tázáni, jak jsou spokojeni s komunikací úřadu jednotlivých obcí.
S touto oblastí vyjádřilo svoji spokojenost 79 % respondentů.

A.7.2 Hospodaření mikroregionu
Příjmy jsou tvořeny příspěvky z jednotlivých obcí a dotacemi, na druhé straně výdaje jsou tradičně

spojeny s provozem a organizačním zajištěním funkčnosti mikroregionu nebo realizací akcí.
Tabulka 20: Hospodaření mikroregionu (v tis.)
Hospodaření/rok

2016

2017

2018

2019

-

-

-

-

Nedaňové příjmy

170,16

167,21

167,00

185,47

Kapitálové příjmy

-

-

-

-

590,02

758,69

851,11

2 570,00

-

-

-

533,90

761,18

925,89

1 020,00

3 290,00

730,04

884,78

995,92

2 380,00

-

-

-

-

730,04

884,78

995,92

2 380,00

-31,14

-41,11

-22,19

-914,53

Daňové příjmy

Neinvestiční přijaté transfery
Investiční přijaté transfery
Celkem příjmy
Běžné výdaje
Kapitálové výdaje
Celkem výdaje
Financování
Saldo
Zdroj: Monitor státní pokladny

Následující tabulka dále přehledně uvádí hodnotu aktiv jednotlivých obcí, likviditu, úvěrový
potenciál, zadluženost a výši průměrných příjmů za poslední 4 roky. Zobrazené údaje jsou
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k 31.12.2019. Z uvedených dat lze vyčíst, že obce hospodaří se svým majetkem odpovědně
a s dlouhodobým rozvojovým potenciálem.
Tabulka 21: Bilanční situace obcí mikroregionu
Stav k 31. 12. 2019
Město/obec

Zadluženost

Průměr příjmů
za 4 roky

Oběžná aktiva

108 637 547,74

20 820 041,31

3,41

Hroubovice

82 436 536,93

24 156 299,84

43,32

Leštinka

19 919 245,74

1 604 169,24

6,31

-1 040 582,03

Lukavice

145 214 647,46

17 782 766,41

6,56

235 696,72

Mrákotín

31 532 419,90

5 851 698,91

23,70

3 209 326,04

0,00

5 348 876,74

Prosetín

79 566 825,86

15 234 266,55

14,09

5 154 352,91

0,00

8 590 588,19

Předhradí

81 979 558,13

890 328,36

0,90

1 276 809,19

Skuteč

1 006 846 286,18

57 213 467,01

2,04

Smrček

15 094 138,30

3 326 043,43

18,33

1 259 913,83

0,00

2 099 856,39

Tisovec

38 707 658,29

11 733 120,14

22,30

3 620 001,32

0,00

6 033 335,54

Vrbatův
Kostelec

46 517 890,04

9 970 513,75

17,88

3 763 324,96

0,00

6 272 208,26

Žumberk

32 179 585,36

2 973 694,73

6,08

2 900 867,25

0,00

4 834 778,75

Holetín

Likvidita

Úvěrový
potenciál

Aktiva celkem

8 582 891,71

8 000,00 14 318 152,85

-7 730 915,54 15 395 256,13 12 773 900,99
2 932 683,77

3 153 502,90

7 873 000,00 13 514 494,53

6 548 911,43 13 042 867,70

43 474 187,63 43 665 663,42

145 233
085,09

Zdroj: vlastní zpracování, údaje jednotlivých obcí, monitor státní pokladny

A.7.3 Vnější vztahy a spolupráce
Mikroregion Skutečsko-Ležáky byl založen za účelem rozvoje okolí města Skuteč po všech
stránkách tak, aby jeho vývoj odpovídal koncepční úrovni. Jeho aktivity vycházejí z přirozeného
spádoviště, společných zájmů a úspěšného rozvoje celého příslušného okolí. Prioritními
oblastmi mikroregionu je zlepšení vybavenosti obcí, zvýšení kvality života obyvatel
a udržitelnost komunitního prostředí obcí a krajiny.
Pro snadnější realizaci projektů jsou obce často členy dalších dílčích svazků obcí:


Místní akční skupina Hlinecko, z.s.,



Místní akční skupina Chrudimsko, z.s.,



Místní akční skupiny Skutečsko, Košumbersko a Chrastecko, z.s,



Sdružení obcí Mikroregionu Hlinecko,



Komunální služby Hlinecko, svazek obcí.

Případně členy účelových svazků:


Svaz měst a obcí pro zájmy obcí při přípravě a tvorbě legislativních i nelegislativních
návrhů týkajících se kompetencí obcí.



Sdružení místních samospráv s cílem prospívat samosprávám.
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A.8 Východiska pro návrhovou část
Východiska pro návrhovou část jsou zpracována zejména na základě poznatků
z charakteristiky obcí, šetření názorů obyvatel a výstupů z průběžných jednání a rozhovorů.
Kapitola je složena z výsledků dotazníkového šetření (agregované výsledky za obce, kde byl
realizován průzkum s výjimkou obce Lukavice, kde dotazníkového šetření neproběhlo a města
Skuteč, kde bylo realizováno jiné dotazníkové šetření).

A.8.1 Dotazníkové šetření
V Mikroregionu Skutečsko-Ležáky proběhlo v únoru a březnu 2020 dotazníkové šetření mezi
občany, jehož výsledky jsou použity při tvorbě strategie rozvoje jednotlivých obcí
a mikroregionu. Cílem bylo zjistit, jak jsou místní s životem v obcích spokojeni, co je trápí nebo
co doporučují přednostně řešit. Výsledek šetření je velmi pozitivní, spokojenost s obcemi
jako místem pro život převládala u většiny respondentů.
Průběh dotazníkového šetření (sběr) mohl být ovlivněn vyhlášením nouzového stavu v České
republice dne 12.03.2020, z důvodu ohrožení zdraví v souvislosti s prokázáním výskytu
koronaviru (označovaný jako SARS CoV-2) na území České republiky.
Šetření bylo doplněno o aktuální otázky rozvoje jednotlivých obcí. Struktura respondentů
odpovídala věkové struktuře obyvatel jednotlivých obcí, celkem se podařilo získat 291
vyplněných formulářů (7,3 % občanů obcí mikroregionu starších 18 let, s výjimkou obce
Lukavice a města Skuteč).
S obcemi jako místem pro život je spokojeno 92 % respondentů, s mezilidskými vztahy v obci
je spokojeno 80 % respondentů, v tomto směru se jedná o dobré hodnocení. Občané oceňují
především aktivní přístup vedení obce k rozvojovým otázkám, aktivní obyvatele a ochotu
vzájemné spolupráce v obci.
Otázka: Jak jste spokojen/a s životem v obci z následujícího pohledu
MÍSTO PRO ŽIVOT (%)

8

Spokojen(a)

92

Nespokojen(a)

MEZILIDSKÉ VZTAHY (%)

80
20

Spokojen(a)

Nespokojen(a)
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Otázka: Jak se nejčastěji dopravujete
do zaměstnání/do školy/k lékaři?
(možnost kombinace více druhů užitých
prostředků)

Plánujete se v příštích 5 letech
odstěhovat z obce?

89 %
auto

92 %
ne

31 %
autobus

4%
Ano, do obce v rámci

14 %
vlak

regionu

4%
Ano, do obce mimo region

6%
kolo

Otázka: Úroveň spokojenosti s kvalitou života a životního prostředí v obci.
Úroveň spokojenosti s kvalitou života a životního prostředí v
obci
Dostupnost sociálních služeb
Dostupnost zdravotní péče

51

19

27
43

40

44

38

48

23

Kvalita ovzduší
Míra hlučnosti

velmi spokojen(a)

49

13 3
9 5

45

34

8
14

44

23

7
10

20

37

spíše spokojen(a)

14
20

Svoz odpadu

Množství a kvalita zeleně

15

37

Bezpečnost v obci
Veřejná doprava

4
13 4

39
42

27

5

28

32

Komunikace úřadu obce
Údržba komunikací a chodníků

21

54

Podmínky pro činnost spolků
Možnosti nakupování

58

16
14

4

18

46

21

spíše nespokojen(a)

4
10

velmi nespokojen(a)

Otázka: Úroveň spokojenosti s materiální vybaveností a vzděláváním.
Úroveň spokojenosti s materiální vybaveností a vzděláváním

Možnosti pro výstavbu rodinných domů

44

15

Možnosti kulturního vyžití

24

Možnosti sportovního vyžití

26

31

41

22

50

41

43

Dostupnost základní školy

41

44

spíše spokojen(a)

13

18

Dostupnost mateřské školy

velmi spokojen(a)

10

spíše nespokojen(a)

6

10 6

9

6

velmi nespokojen(a)
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Otázka: Jaké investice by se měly přednostně financovat z obecního rozpočtu? (%,
možnost tří odpovědi)
Přednostně by
se mělo
investovat dle
respondentů do
komunikací a
chodníku, do
rozvoje
kulturních
zařízení,
podpory spolků
a akcí. Naopak
nejméně do
parkovacího
stání a rozvoje
cestovního
ruchu,

Komunikace, chodníky

50

Kulturní zařízení

32

Podpora spolků a akcí

23

Sportoviště

22

Podpora individuální bytové výstavby

21

Technická infrastruktura

18

Rozvoj sociálních služeb pro seniory

18

Zeleň v obci

13

Řešení bezpečnosti

10

Zlepšení informovanosti/komunikace s občany

10

Zkvalitnění odpadového hospodářství

10

Školní zařízení

8

Opatření reagující na klimatické změny

7

Jiné (cyklostezky, prostupnost obcí):

6

Parkovací stání

6

Rozvoj cestovního ruchu

4

Otázka: Struktura respondentů (počet)
Bydliště respondenta
Prosetín (Malinné, Mokrýšov)

46

Holetín

42

Leštinka

35

Vrbatův Kostelec (Cejřov, Habroveč, Louka)

29

Tisovec (Dřeveš, Kvasín, Otáňka, Vrbětice)

28

Žumberk (Částkov, Prostějov)

26

Mrákotín (Oflenda)

24

Předhradí

23

Hroubovice
Smrček

20
16

strana 36

Pohlaví respondenta
muž

136

žena

149

Věk respondenta
18-35 let

57

36-50 let

85

51-65 let

86

66 a více let

58

Respondent má dítě/děti školou povinné
Ano
Ne

114
163

Shrnutí vyhodnocení dle Heatmapy
Největší spokojenost vyjádřili respondenti s celkovým hodnocením mikroregionu jako místa pro
život (1,72), dále pak kvalitou života v oblasti svozu odpadu (průměrné hodnocení 1,79)
a materiální vybaveností v oblasti dostupnost mateřských škol (1,81) a základních škol.
Naopak nejméně byli respondenti spokojeni s kvalitou života v oblasti možnosti nakupování
(2,37), dále s materiální vybaveností v oblasti možnosti pro výstavbu rodinných domů (1,35),
možnosti kulturního vyžití a kvalitou života v oblasti dostupnosti zdravotní péče (2,24).
Protože je stupnice, podle které respondenti hodnotili, čtyřbodová, je zřejmé, že v žádné
z hodnocených oblastí není zásadní problém. Nejhůře hodnocené aspekty se pohybovaly na
úrovni spíše průměrného hodnocení.
Vůbec nejlépe byla hodnocena vybavenost v oblasti dostupnosti mateřských škol, kterou
vyjádřili respondenti z Předhradí (průměrné hodnocení 1,2). Naopak nejhorší hodnocení bylo u
materiální vybavenosti v oblasti kulturního vyžití v podskupině respondentů z Prosetína
(průměrné hodnocení 3,16).
Pokud porovnáme hodnocení v rámci jednotlivých skupin, můžeme říci, že muži (2,06) byli
méně spokojeni než ženy (1,98). Podle věku jsou nejspokojenější respondenti ve věkové
skupině 66 a více let (1,91) a dále 18-35 let (1,96), 36-50 let (2,06) a 51-65 let (2,08).
Ti respondenti, kteří mají děti (2,04) jsou pak o něco méně spokojeni než ti, kteří děti nemají
(2,00). Pokud se podíváme na hodnocení spokojenosti jednotlivých podskupin respondentů
podle bydlení, nejvíce spokojenosti vyjádřili obyvatelé Mrákotína (průměrné hodnocení 1,78),
Předhradí (1,84) a Smrčku (1,85). Naopak nejméně byli spokojeni občané obce Tisovec (2,25),
Prosetín (2,24) a Vrbatův Kostelec (2,20), tedy obce, kde je více částí obce. Uvedené hodnoty
jsou pak také nejlepšími/nejhoršími hodnoceními napříč všemi podskupinami (podskupiny dle
pohlaví, věku, dětí a bydliště).
Je dobré mít na zřeteli fakt, že v jednotlivých podskupinách odpovídal různý počet respondentů.
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Tabulka 22: Heatmapa
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A.8.2 SWOT analýza
SWOT analýza pomůže přehledně identifikovat silné i slabé stránky mikroregionu, příležitosti
rozvoje či budoucí hrozby. Ze SWOT analýzy se také vychází při stanovení návrhů opatření
a dalšího zaměření Strategie rozvoje mikroregionu.
Tabulka 23: SWOT analýza
Silné stránky

Slabé stránky

+

Atraktivní reliéf vhodný pro turistiku
a rekreaci.

- Špatný (lokálně) technický stav silnic III. tříd.

+

Dostupnost nákupů zboží a služeb
v mikroregionu (město Skuteč, Hlinsko,
Chrudim).

+

Základní vybudovaná kapacita sociálních
služeb.

+

Stabilní struktura místních škol a dopravní
dostupnost.

+

Dostupná kapacita kulturních a sportovních
zařízení.

+

Dobrá vybavenost základními službami.

+

Postupné zvyšování vzdělanosti obyvatel.

+

Neexistence většího průmyslového
znečišťovatele ovzduší v mikroregionu.

+

Dobrá kvalita ovzduší v mikroregionu.

+

Třídění odpadů, finalizace a kapacity pro
zpracování.

Příležitosti


Rozvoj cestovního ruchu, včetně venkovské
turistiky a cykloturistiky.



Přiliv cykloturistů z Pardubického kraje.



Podpora místního průmyslu.



Nové rozvojové trendy/kreativní a kulturní
průmysl.



Potenciál vzorové obnovy venkova,
rovnováha života.



Dostupnost technologií (nová technická
řešení).



Rychlost technologické změny (inovace).



Realizace společných projektů v rámci
svazků či MAS.



Dotační politika.

- Stárnutí populace a migrace kvalifikované
práce.
- Zatížení nákladní automobilovou dopravou
(v části mikroregionu).
- Nutná vyjížďka za zdravotní péčí (většina
obcí).

Hrozby
! Nevhodné nastavení operačních programů
fondů EU vzhledem k potřebám
mikroregionu.
! Pokles počtu obyvatel přirozeným úbytkem,
odchod mladých lidí z regionu.
! Zvyšující se nároky na zdravotní a sociální
péči v obcích s vysokým indexem stáří.
! Roztříštění aktivit obcí mezi velké množství
sdružení a spolků.
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A.8.3 Strom problémů a cílů
Na základě zpracované analýzy SWOT byl zpracován strom problémů a cílů. Zpracovatel
a projektový tým vycházel z výstupů analytické části a navazuje na strategii vyššího stupně
a její logiku (Pardubického kraje).
Tabulka 24: Strom problémů
Silné
stránky/využití
příležitostí

+ Základní technická infrastruktura (kde je to technicky možné, buduje
se) a služby (možnosti nakupování v malých obchodech).
+ Školství (existence MŠ, ZŠ i SŠ na území mikroregionu), kultura
(aktivní spolky) a volný čas.
+ Krajina (zatopené lomy, dostatek zeleně v okolí obcí).
+ Ekonomika a hospodaření města Skuteč, městyse
Žumberk a ostatních obcí (odpovědné hospodaření).
+ Organizace a financování společných aktivit (aktivní spolky ve
vybraných obcích, finanční příspěvky obcí na aktivity).
+ Priority rozvoje Pardubického kraje (cestovní ruch, doprava, sociální
služby).
+ Externí potenciál financování rozvoje (možnosti dotačních titulů).
+ Trendy vzdáleného prostředí (umožnění práce z domova,
technologické možnosti – videokonference apod. – změna stylu práce
u mladých lidí).
+ Doposud nízká nezaměstnanost.
+ Územní struktura (nejsou výrazné kopce, údolí apod.).

Slabé
stránky/omezeníeliminace

-

Hluk a prach z dopravy (kamionová doprava, zátěž pro místní
komunikace, téma ve vybraných obcích).

-

Dopravní dostupnost (ve vybraných obcích problém s návazností
spojů).

-

Demografická struktura (stárnutí obyvatel ve většině obcí).

-

Zdravotnictví (menší dostupnost služeb, centralizace do větších
měst).

-

Školství, kultura a volný čas (zhoršující se pospolitost ve
vybraných obcích; menší zájem ze strany mladších ročníků o konání
akcí, pořádání akcí apod.).

-

Podnikatelské prostředí a konkurenceschopnost (nutnost dojížďky do
práce).

-

Zvýšené nároky na hospodaření v obecních lesích (napadení
kůrovcem, nutnost nové výsadby).
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B Návrhová část
Návrhová část Strategie rozvoje mikroregionu vytyčuje základní směry budoucího vývoje
mikroregionu do roku 2026 a umožňuje vedení mikroregionu komplexně identifikovat potenciál
rozvoje mikroregionu ve střednědobém až dlouhodobém období.
VIZE - představuje dlouhodobý obraz o budoucnosti mikroregionu, o tom, jak se bude mikroregion
měnit a zlepšovat.

Prioritní oblast a cíle - formulují tematickou oblast, na kterou se chce mikroregion svou činností
soustředit, v rámci prioritní oblasti jsou stanoveny cíle.

Aktivita – rámcově formulovaná činnost, která bude v pravidelně aktualizovaném akčním plánu
zpřesněna do podoby konkrétního společného projektu/činnosti

Aktivity mikroregionu

Aktivity jednotlivých obcí

B.1 Vize
Co je vize? Vize určuje představu o budoucnosti mikroregionu, vyjadřuje, jak se bude
mikroregion rozvíjet a měnit.

Vize rozvoje území mikroregionu:







Obyvatelé mikroregionu mají dostupné základní veřejné služby
v obci nebo v dopravně dostupné okolní obci.
Je kladen důraz na intenzivní vnitřní a vnější vazby obyvatel.
V mikroregionu se koná široké spektrum kulturních, sportovních
a volnočasových akcí za účasti místních obyvatel a obyvatel různých
obcí mikroregionu.
Je přiměřeně využit potenciál cestovního ruchu mikroregionu.

Vize rozvoje svazku obcí jako organizace:




Svazek obcí úspěšně realizuje rozvojové projekty ve všech
oblastech, kde je to vhodné a efektivní.
Svazek obcím účinně pomáhá při rozvoji a poskytuje jim užitečné
informace.
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B.2 Prioritní oblasti a cíle
Priority představují ucelené, tematicky orientované celky, které jsou konkrétněji rozpracovány
do nižších hierarchických úrovní.
Obrázek 10: Prioritní oblasti a jejich cíle

1. Doprava a dopravní obslužnost
cíl: zkvalitnit dopravní infrastrukturu

2. Atraktivita mikroregionu po obyvatele a
podnikatele
cíl: posilovat atraktivitu mikroregionu, pečovat o veřejná
prostranství, přírodu a krajinu

3. Služby pro obyvatele
cíl: rozvíjet komunitní život v obcích
a zajistit dostupnost služeb co nejblíže občanům

4. Veřejná správa
cíl: posilovat spolupráci v rámci mikroregionu, s okolními
regiony a v rámci MAS
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B.3 Opatření a rozvojové aktivity
Prioritní oblast 1: Doprava a dopravní obslužnost
Budování a rekonstrukce dopravní infrastruktury (tedy dobrá dopravní dostupnost území
a kvalitní komunikace) je jedním z nejvýznamnějších předpokladů rozvoje obcí. Z oblasti
výstavby a oprav místních komunikací je v posledních letech zřetelné, že většina obcí se
každoročně snaží část komunikací opravovat a udržovat je ve stavu způsobilém k jízdě. Obce,
město a městys také dle svých finančních možností postupně opravují obecní chodníky jak
v obci, městě či městysi samotném, tak v místních částech. Projekty oprav veřejných
prostranství a investic do chodníků pak často navazující i na budování kanalizace. Prioritou je
budovat chodníky v místech, kde dosud nejsou, udržovat v dobrém stavu stávající chodníky
a také zajistit dobrou světelnost podél komunikací, zejména v místech, kde dochází k častému
přecházení vozovky.

Opatření 1.1: Zlepšení kvality silnic a místních komunikací
Kvalitní dopravní infrastruktura je klíčovým předpokladem pro život obyvatel (spojený
s možnostmi dojížďky za prací, službami i do škol) i pro rozvoj podnikatelských aktivit.
Vzhledem k dopravní poloze mikroregionu i relativně vysoké dojížďce v rámci i mimo region je
důležité, aby komunikace na jeho území byly v dostatečně dobrém stavu. Aktivně však mohou
obce zlepšovat pouze stav místních komunikací, stav silnic II. a III. třídy mohou ovlivňovat
pouze nepřímo.
Negativem z hlediska dopravy je i intenzita kamionové dopravy na území mikroregionu,
která na některých silnicích nebo úsecích způsobuje negativní dopravy na život obyvatel (hluk,
prach, bezpečnost na silnicích). Samotné obce tak mohou společnou spoluprací hledat vhodná
řešení k eliminaci těchto negativních dopadů. Dalším významným typem dopravní
infrastruktury jsou chodníky, které umožňují pohodlný a bezpečný pohyb chodců v obci.
Rozvojové aktivity opatření:


Společná podpora řešení kritických míst v dopravě.



Společný postup proti hluku z dopravy, prachu a zvýšené intenzitě kamionové dopravy
(i z důvodu plánovaného zpoplatnění silnic I. třídy) s výjimkou dopravní obslužnosti.



Společný postup (směrem k SÚS Pardubického kraje a Pardubickému kraji) při
vyjednávání o zřízení dopravně- bezpečnostních prvků na silnicích dopravní značení,
radar a měřič rychlosti v obci, dopravní zrcadla, zpomalovací retardéry v obci či jiné
bezpečnostní prvky).



Podpora budování nových chodníků a údržba starých chodníků.



Dopravní bezpečnost – budování bezpečnostních prvků v dopravě.

Opatření 1.2: Dopravní obslužnost
Nejen kvalitní dopravní infrastruktura, ale také dobrá dopravní dostupnost a obslužnost je
důležitá pro život obyvatel spojený s možnostmi dojížďky za prací, službami i do škol.
Mikroregion sice nemá sílu ani dostatek financí nastavit si optimální dopravní obslužnost, avšak
může vyvíjet tlak na nadřazené orgány ke zlepšení situace.
Rozvojové aktivity opatření:


Společné vyjednávání s Pardubickým krajem o zajištění vyhovující dopravní
obslužnosti (prosazení dílčích potřeb jednotlivých obcí vyjednávací silou celého svazku
obcí s cílem zajistit více spojů a častějších pravidelných zastávek autobusových
a vlakových spojů).
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Společné vyjednávání s Pardubickým krajem o nasazení malých autobusů s častějším
intervalem obsluhy.



Zlepšování spojů dětí do škol a na mimoškolní aktivity (společné vyjednávání,
koordinace, pořízení školního minibusu).



Možnost posílení dopravy v obcích s malou dopravní obslužností pomocí mikrobusu
nebo náhradní dopravy, která bude projíždět mikroregionem a zastavovat v obcích na
předem vymezených místech.



Vlaková zastávka Žďárec u Skutče – zajištění intenzivnější dopravní obslužnosti (více
spojů a pravidelných zastavení).



Sdílená mobilita – alternativní pohony, elektro, využití pro obyvatele mikroregionu
apod.

Opatření 1.3: Cyklo doprava do zaměstnání/ do školy
Cílem aktivit je propojit místní části obcí a samotné obce mikroregionu a zjednodušit dopravu
mezi nimi. Bude se jednat o projekty/aktivity zaměřené na cyklostezky a dopravu do
zaměstnání/školy.
Rozvojové aktivity opatření:


Vybudování cyklostezek (cyklostezky Skuteč–Přehradí; Mrákotín–Prosetín; Prosetín–
Otáňka; Prosetín–Skuteč; Prosetín–Malinné; Skuteč–Skutíčko–Leštinka–Vrbatův
Kostelec), cyklostezky/in-line stezky Prosetín-Vrbětice; cyklotras (cyklotrasy LeštinkaProsetín, Žulová stezka (úprava a zpevnění povrchu), cyklostezek/cyklotras
Hroubovice–Vrbatův Kostelec; Hroubovice–Skuteč.



Navázání realizace cyklostezek a cyklotras na Koncepci rozvoje cyklo a in-line turistiky
v Pardubickém kraji.



Vytvoření koncepce cyklotras a cyklostezek v regionu.

Opatření 1.4: Napojení mikroregionu na dálnici D35
Spolupráce obcí při realizaci aktivit směřující k lepšímu napojení místních komunikací na
komunikace vyšších řádů. Opatření směřuje ke zkvalitnění místní infrastruktury především ve
vazbě na zvyšování kvality života v obcích a z toho vyplývající zkvalitnění podnikatelského
prostředí a umožnění efektivní mobility pracovních sil, dojížďky do škol a za službami.
Rozvojové aktivity:


Společný postup při realizaci aktivit k lepšímu napojení na plánovanou trasu dálnice
D35 (kvalita místních komunikací, šířkové uspořádání, zkapacitnění apod. směrem
k obci Ostrov).



Společné usilování o rekonstrukci a modernizaci silniční sítě spojující jednotlivé členské
obce a návaznost na strategické komunikace.

Prioritní oblast 2 Atraktivita mikroregionu po obyvatele a podnikatele
Důležitým předpokladem pro spokojený život obyvatel regionu je dostatek pracovních
příležitostí (jejich dostupnost) a dostupnost veškerých služeb.
Dostatečná nabídka komerčních služeb (včetně řemesel) i v menších obcích je nezbytnou
součástí života místních obyvatel, kteří uspokojují svoji poptávku v místě bydliště a ne ve
velkém městě. Takto je možné omezit dojížďku za službami i zvýšit zaměstnanost v dané obci.
Na druhé straně je třeba brát v úvahu tu skutečnost, že hlavní iniciativa a zodpovědnost za
ekonomický rozvoj mikroregionu je v rukou podnikatelské sféry a možnosti místních samospráv
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usměrňovat tento vývoj jsou zde omezenější. Proto i jakákoliv připravenost samospráv není
zárukou úspěchu v této sféře.
Území mikroregionu má vhodné přírodní podmínky. Šetrné hospodaření v této oblasti nadále
povede k trvalému udržení stavu krajiny a k jejímu zachování i pro budoucí generace. Nejde
jenom o lesní porosty, ale také o vodní zdroje a další přírodní atraktivity.

Opatření 2.1: Zlepšování prostředí obcí
Příjemný vzhled obcí zvyšuje atraktivitu obcí pro obyvatele i návštěvníky, a také může
motivovat obyvatele trávit více času přímo v obci (např. prostřednictvím kvalitní volnočasové
infrastruktury).
Rozvojové aktivity opatření:


Budování veřejných víceúčelových sportovišť.



Rekonstrukce veřejných budov (obecní úřady, knihovny,…).



Zateplení veřejných budov.



Opravy hasičských objektů.



Modernizace veřejného osvětlení.



Podpora obnovitelných zdrojů energie, zelené ekonomiky, sluneční energie, větrné
energie, vodní energie, SMART řešení apod.

Opatření 2.2: Péče o zeleň v obcích a krajinu
Environmentální udržitelnost je jedním z důležitých rozvojových aktivit. Opatření je definováno
s cílem trvale udržitelného rozvoje regionu, který respektuje ochranu životního prostředí,
zachování rázu krajiny a zároveň umožní ekonomický i sociální rozvoj v regionu.
Opatření zahrnuje efektivní hospodaření s odpady, ochranu životního prostředí, péči o krajinu
a ekologickou energetiku. Realizací vhodných aktivit lze podpořit biodiverzitu v krajině či zmírnit
erozi.
Rozvojové aktivity opatření:


Úpravy veřejných prostranství.



Pozemkové úpravy.



Úpravy veřejné zeleně vč. pořizování techniky pro údržbu zeleně.



Opravy, obnovy lesních a polních cest, pěší prostupnost krajinou.



Revitalizace krajiny mikroregionu a budování biokoridorů (koordinace návaznosti při
výsadbě zeleně, tvorba interakčních prvků v krajině,…).



Opravy a údržby rybníků, efektivní nakládání s vodou a vodními zdroji.



Hospodaření v lesích – pořízení techniky apod.

Opatření 2.3: Efektivní hospodaření s odpady
V oblasti odpadů a nakládání s nimi je kromě udržení stávající nabídky služeb třeba zajistit
jejich další vývoj, a to s ohledem na vývoj obcí, množství odpadů a na stále nové technologie
v oblasti odpadového hospodářství. Nadále je žádoucí posilovat motivaci občanů ke třídění
odpadů.
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Rozvojové aktivity opatření:


Pořizování nádob na tříděný odpad a kompostérů.



Pořizování techniky na nakládání s odpady.



Rozšíření separace odpadů, akcent na řešení biologicky rozložitelného komunálního
odpadu.



Spolupráce v oblasti likvidace a využití odpadů v regionu (podpora vybudování
sběrného dvora ve vybraných obcích mikroregionu).



Budování kompostáren (společné řešení směrem ke komunitní kompostárně).



Společné hledání možného řešení k vybudování kontejnerových bioplynek (spolupráce,
koordinace řešení).

Opatření 2.4: Podpora spolkového života
V rámci mikroregionu je pořádáno množství zavedených a osvědčených akcí, které mají
nadobecní význam. Tyto akce navíc zvyšují atraktivitu mikroregionu, a to jak u místních
obyvatel, tak návštěvníků z území mimo mikroregion.
Největšími hybateli sportovních a volnočasových aktivit jsou kromě obcí samotných zejména
občanské spolky, které jsou aktivní téměř ve všech obcích regionu a stojí za širokou škálou
aktivit. Spolky zaměřené na aktivní trávení volného času (především sportovní a kulturní
aktivity) dlouhodobě usilují o zkvalitňování své činnosti. Rozvoj jejich činnosti formou
modernizace či rozšíření zázemí, akcí pro veřejnost či zvyšování odborných znalostí
prokazatelně přispívá ke zvyšování jejich potenciálu zvyšovat kvalitu života obyvatel regionu.
Rozvojové aktivity:


Pořádání sportovních akcí a soutěží ve spolupráci se zájmovými spolky (např. hasičské
závody, rybářské závody, závody v plavání,…).



Podpora výstavby a údržby zařízení pro volnočasové aktivity.



Pořádání kulturních a společenských akcí vycházejících z místních tradic a historie.



Pořízení mobilních prvků pro sportovní aktivity a pro pořádání akcí.



Sdílení stávajícího vybavení pro pořádání akcí.



Společný nákup prvků na dětská hřiště.

Opatření 2.5 Podpora místní ekonomiky
Rozvoj podnikání mohou obce ovlivňovat spíše nepřímo, např. formou pronájmu obecních
prostor nebo jiným zvýhodněním podnikatelů (on-line katalog místních firem a organizací na
webových stránkách).
Hospodářský rozvoj představuje základní cíl většiny regionálních rozvojových strategií
a programů, jemuž je třeba podřídit další opatření a od něhož je dobré odvíjet i ostatní aktivity.
Podpora rozvoje stávajících i potenciálních ekonomických aktivit při efektivním využití místních
zdrojů vede k zajištění místní ekonomické prosperity, zaměstnanosti a odpovídající kupní síle
obyvatel.
Rozvojové aktivity opatření:


Podpora malých podnikatelů, např. formou pronájmu obecních prostor apod.



Podpora provozoven maloobchodu a služeb zvyšujících vybavenost obcí.
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Příprava nových lokalit určených pro podnikatelské využití, včetně výkupu a zcelování
vhodných pozemků.



Vybudování inženýrských sítí k okrajům těchto pozemků.



Evidence opuštěných a nevyužívaných objektů (tzv. brownfields) a jejich nabídka
potencionálním investorům nebo společné hledání řešení k jejich využití.



Rozvoj spolupráce mezi podnikatelskými subjekty a subjekty veřejné správy (podpora
zakládání mikropodniků a jejich rozvoje; podpora regionální produkce a různorodosti
venkovské ekonomiky.



Rozvoj služeb pro podnikatele, podpora vzdělávacích a poradenských aktivit pro
podnikatele.



Podpora rozvoje obnovitelných zdrojů energie, zelené ekonomiky, sluneční energie,
větrné energie, vodní energie, SMART řešení apod.

Prioritní oblast 3 Služby pro obyvatele
Dobrá vybavenost obcí službami zvyšuje atraktivitu obcí pro obyvatele i potenciální
návštěvníky, čímž mimo jiné snižuje riziko vylidňování obcí. Pojem veřejné služby v sobě
zahrnuje širokou škálu témat – zejména školství, zdravotnictví, sociální služby. Do komerčních
služeb patří veškeré služby provozované místními podnikateli (obchod, kadeřnictví, řemesla
atd.). Veřejné i komerční služby jsou obecně lépe dostupné ve větších obcích, v nichž se
vyskytuje více příslušných zařízení. V souvislosti s tím jsou obce mikroregionu vzhledem ke své
velikosti poněkud znevýhodněny. Přesto však mohou realizovat řadu významných aktivit.

Opatření 3.1 Rozvoj sociálních služeb
V souvislosti se stárnutím obyvatel se v současné době stává stále významnějším tématem
dostupnost sociálních služeb. V dlouhodobém horizontu bude důležité řešit kapacity pobytových
zařízení sociálních služeb, v současné době pak terénní a ambulantní sociální služby.
Rozvojové aktivity:


Zavedení senior minibusu (senior taxi) v obcích.



Podpora terénních sociálních služeb.



Zřizování bytů s pečovatelskou službou.



Intenzivní zapojení do tvorby komunitních plánů sociálních služeb na úrovni ORP
a vzájemná koordinace aktivit v sociální oblasti.



Vybudování domova důchodců, domu s pečovatelskou službou ve vybraných obcích
mikroregionu.

Opatření 3.2: Zachování dostupnosti služeb
V menších obcích je problematické udržení veškerých služeb. V některých obcích je hůře
dostupná lékařská péče, což souvisí jak s nízkým počtem ordinací (které ovšem není možné
provozovat v nejmenších obcích), tak zejména s horší dopravní obslužností v rámci
mikroregionu i nízkým počtem spojů do blízkých obcí mimo region. Nejvýznamnějším centrem
co do počtu a pestrosti služeb je pochopitelně město Skuteč. I sociální služby na území
mikroregionu se dlouhodobě nacházejí na velmi dobré úrovni - z hlediska pestrosti a dostupnosti
je zde zajištěna poměrně široká škála sociálních služeb.
Zajištění služeb vede ke zvýšení kvality života obyvatel mikroregionu – dostupná zdravotní péče
všem skupinám obyvatel a dalších služeb může omezit vyjížďku a také vylidňování celého
území.
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Rozvojové aktivity:


Udržování a rozvoj úrovně a stávající sítě zdravotnických i sociálních služeb.



Optimalizace dopravních spojů (zavedení a fungování senior minibusu, školních
minibusů v obcích mikroregionu).



Pobídky pro rozšiřování sítě ordinací lékařů, např. formou pronájmu obecních prostor
apod.

Opatření 3.3 Podpora vzdělávání a vzdělávacích aktivit
Důležité pro naplnění tohoto opatření jsou zejména investice do kapacit a modernizace vybavení
škol všech stupňů, včetně speciálních, doplnění případných chybějících kapacit v mateřských
a základních školách.
Rozvojové aktivity:


Budování a dovybavení stávajících komunitních center.



Výstavba či rekonstrukce kulturních a vzdělávacích zařízení.



Podpora spolupráce s žáky a rodiči na vzdělávání, podpora ze strany vedení škol,
zvyšování úrovně vzdělávání, zavádění inovativních postupů a nových technologií ve
vzdělávání.



Vytvoření kvalitních podmínek pro zajištění předškolního a základního vzdělávání.



Vytvoření podmínek pro zájmové kroužky, školní i mimoškolní výchovu.



Vytvoření podmínek pro sportovní a kulturní rozvoj dětí a mládeže.

Prioritní oblast 4 Veřejná správa
Díky spolupráci mohou obce mikroregionu dosáhnout tzv. synergických efektů. To znamená, že
obce společně mohou dosáhnout významnějšího výstupu, než kdyby usilovaly o dosažení cíle
samy, navíc mohou dosáhnout významných finančních úspor.

Opatření 4.1 Posílení spolupráce v rámci mikroregionu
Spolupráce všech subjektů v území, a to nejen obcí, výrazně přispívá k rozvoji území. Je třeba
koordinovat aktivity a rozvíjet území jako celek. Za tímto účelem je třeba koordinovaně
připravovat jednotlivé aktivity/projekty. Do rozvoje je možné zapojit širokou škálu subjektů –
podnikatele, neziskové organizace, školy.
Rozvojové aktivity:


Poradentství (veřejné zakázky, nové zákony, řešení průkazu energetické náročnosti
budov, apod.), dotační poradenství (studie, management), výběr stálého partnera
pro veřejné zakázky apod.



Vybudování bezpečnostních a kamerových systémů pro ochranu majetku a zvýšení
bezpečnosti obyvatel v obcích.



Podpora a rozvoj IZS, HZS, zejména JPO obcí.



Zlepšení komunikace mezi obcemi i dalšími subjekty v rámci mikroregionu.



Vzdělávací, informační a poradenská činnost pro členské obce (výjezdy pracovníků
obecních úřadů a samospráv, setkání s poslanci a senátory, prezentace úspěšných
projektů z jiných mikroregionů).



Realizace společných mikroregionálních projektů.



Organizace společných kulturních, sportovních a jiných akcí.
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Výměna zkušeností s okolními mikroregiony a MAS.



Inovace webového portálu, přívětivé webové stránky, spisová služba.



Koordinace a spolupráce při zajištění agendy GDPR.



Koordinace a spolupráce při řešení problematiky odchytu zatoulaných zvířat apod.

Opatření 4.2 Rozvinutí spolupráce v rámci MAS
Aktivní zapojení do činnosti MAS může vést k rozvoji jak v oblasti hospodářské (např. cestovní
ruch), tak společenské. Tato spolupráce může být významným přínosem při řešení územně
širších problémů. Důležitým předpokladem pro rozvinutí spolupráce je však vzájemná
informovanost, nastavení způsobu komunikace, příprava projektů.
Rozvojové aktivity:


Společná propagace Mikroregionu Skutečsko - Ležáky (sdělovací prostředky), podpora
prostřednictvím kulturních akcí apod.



Zavedení pravidelných setkávání v rámci MAS.



Pořádání společných kulturních a sportovních akcí.



Příprava a realizace projektů, které je možné financovat ze zdrojů MAS.



Spolupráce s jinými MAS.

Opatření 4.3 Podpora cestovního ruchu
Území mikroregionu má jako celek spíše průměrný potenciál pro využití v oblasti aktivit
cestovního ruchu a rekreace. Existují zde však zajímavá místa přírodního, kulturního
i technického charakteru.
Do tohoto opatření patří tedy zejména akce zaměřené na nové značení, umísťování laviček
a mobiliářů podél tras, budování a tvorbu nových turistických a naučných stezek.
Nezbytnou součástí je i kvalitní marketing, který by měl zajistit funkční komunikaci mezi
různými subjekty, kterým jde o zvýšení návštěvnosti a kvality služeb. V kontextu mikroregionu
se rozumí především propagace mikroregionu z hlediska atraktivity pro podnikatele
a návštěvníky.
Rozvojové aktivity:


Rozšiřování sítě naučných, pěších, cyklo, inline a hipostezek o stezky nové
(příprava/aktualizace místní sítě, výstavba/úpravy dle návrhu kraje, MAS,
mikroregionů).



Naučná stezka (NS) Stopy Ležácké tragédie - realizace upravené trasy, budování
mobiliáře apod.



Údržba a opravy stávajících stezek a tras.



Budování doprovodné infrastruktury podél stezek a tras.



Výroba a umisťování infopanelů, informačních cedulí a směrovek.



Podpora aktivit, podnikatelů a projektů vedoucích ke zvýšení návštěvnosti bez ohledu
na počasí, podpora rozvoje ubytovacích kapacit apod.



Podpora rozvoje „Návštěvnického areálu hradu Rychmburk“, který bude postupně
zpřístupňován veřejnosti.



Spolupráce s infocentry, psaní článků na webové stránky (kudyznudy.cz apod.).
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B.4 Rozvojové aktivity plánované na roky 2021 – 2022
Kapitola představuje výčet hlavních rozvojových aktivit, které budou v rámci mikroregionu
řešeny v letech 2021 - 2022.
Rozvojové aktivity 2021 – 2022

Název aktivity/projektu

Důležitost

Termín
realizace

Vzdělávání zástupců
obcí a podpora sdílení
dobré praxe

Vysoká

2021

Odhad
nákladů na
realizaci
(v tis. Kč)
100 - 200

Zdroj
financování

Rozpočet/
dotace

Komentář: výměna zkušeností při přípravě projektů zaměřených na obnovu a rozvoj venkova
s nadregionálním dosahem + odborné vzdělávání starostů související s výkonem jejich.
Obnova NS Stopy
Ležácké tragédie

Vysoká

2021

420

Rozpočet/
dotace

Komentář: cílem projektu je proto zprůchodnění vedení stezky spočívající ve změně původní
trasy tak, aby umožnila obsáhnout důležitá místa spjatá s Ležáckou tragédií a odbojem za
2. světové války a zároveň byla průchodná a průjezdná na kole. S tímto souvisí potřeba
kvalitního značení trasy a obnova a doplnění informačních tabulí. Se stoupajícími požadavky
turistů je také potřeba vybavit stezku dalšími odpočinkovými místy (krytá posezení) a stojany na
kola.
Obsahem projektu je proto provedení značení nového vedení stezky v terénu (okruh v délce
17,5 km), obnova a aktualizace 8mi stávajících informačních panelů, doplnění 3 nových
informačních panelů a pořízení 2 nových krytých posezení na trase.
Vytvoření strategie
cyklotras a cyklostezek
v regionu

Vysoká

2021

300

Rozpočet/
dotace

Komentář: vytvoření koncepčního dokumentu cyklotras a cyklostezek v mikroregionu
s napojením na ostatní druhy dopravy apod.
Cyklostezka/in-line
Prosetín - Vrbětice

Vysoká

2021 - 2022

Náklady dle
projektu

Rozpočet/
dotace

Komentář: zlepšení stavu dostupnosti okolních obcí, zlepšení volnočasového vyžití pro obyvatele
mikroregionu.
Zefektivnění
odpadového
hospodářství

Vysoká

2021 - 2022

Náklady dle
jednotlivých
projektů

Rozpočet
obce/svozové
firmy/dotace

Komentář:
o
o
o
o
o
o
o

akcent na řešení biologicky rozložitelného komunálního odpadu,
pořizování nádob na tříděný odpad a kompostérů,
pořizování techniky na nakládání s odpady,
rozšíření separace odpadů,
spolupráce v oblasti likvidace a využití odpadů v regionu (podpora vybudování
sběrného dvora ve vybraných obcích mikroregionu),
budování kompostáren (společné řešení směrem ke komunitní kompostárně),
společné hledání možného řešení k vybudování kontejnerových bioplynek
(spolupráce, koordinace řešení).
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B.5 Podpora realizace strategie mikroregionu
Za
koordinaci
činností
spojených
se
strategií
rozvoje
mikroregionu
a za sledování, vyhodnocování plnění a aktualizaci programu je zodpovědný předseda.
Průběžná aktualizace programu se bude mimo jiné opírat o pravidelné každoroční
shromáždění starostů, aktivních občanů a případně zástupců organizací a právnických osob,
které v mikroregionu působí a mají zájem se podílet na rozvoji mikroregionu. Toto setkání se
uskuteční na podzim v termínu předcházejícími přípravě rozpočtu na následující rok. V úvodu
setkání předseda zrekapituluje plnění programu rozvoje mikroregionu v daném roce a navrhne
hlavní změny a dle potřeby navrhne úpravy aktivit návrhové části.
Návrh aktualizace je diskutován na shromáždění starostů.
Zhodnocení plnění strategie rozvoje mikroregionu obsahuje u jednotlivých aktivit
následující informace:


stav realizace: splněno / v realizaci dle plánu (využíváno zejména u víceletých aktivit) /
v realizaci (ale později / dříve oproti plánu) / nerealizováno,



skutečné náklady,



dle potřeby komentář ke stavu realizace – zejména zdůvodnění, proč aktivita nebyla
realizována dle plánu, dále i např. zkušenosti z realizace, které by mohly být využity.

Stav realizace lze vyjádřit zabarvením v tabulce s přehledem aktivit (např. zelená = splněno,
oranžová = v realizaci).
Aktualizace programu rozvoje mikroregionu probíhá obvykle 1 x ročně. Aktualizací
se rozumí zejména:


doplnění nových aktivit,



zpřesnění/úprava stávajících aktivit (včetně úprav komentářů k aktivitám),



odstranění aktivit, pokud jejich realizace již není relevantní.

Návrh aktualizace bude obsahovat přehled provedených změn. Na jeho základě bude vytvořena
a zveřejněna aktuální podoba programu rozvoje mikroregionu (v ní mohou být provedené
změny zvýrazněny, např. podbarvením).

strana 52

Seznam použitých zkratek
Následující tabulka obsahuje základní zkratky, které jsou v tomto dokumentu používány.
Tabulka 25: Seznam zkratek
Zkratka

Význam

BPEJ

Bonitovaná půdně ekologická jednotka

CZ-NACE

Klasifikace ekonomických činností

ČHMÚ
ČOV
ČR

Český hydrometeorologický ústav
Čistička odpadních vod
Česká republika

ČSÚ
HZS
CHKO
IZS

Český statistický úřad
Hasičský záchranný sbor
Chráněná krajinná oblast
Integrovaný záchranný systém

JPO
KES
MAS

SOMH
TO
MŠ
ZŠ

Jednotka požární ochrany
Koeficient ekologické stability
Místní akční skupina
MAS Skutečsko, Košumbersko a Chrastecko,
zapsaný spolek.
Sdružení obcí Mikroregionu Hlinecko
Turistická oblast
Mateřská škola
Základní škola

SŠ

Střední škola

MAS SKCH z.s.
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