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Úvod 

Strategie rozvoje obce Předhradí je aktivizačním nástrojem řízení rozvoje – s ohledem 

na dispozice dané územním plánem formuluje představy o budoucnosti obce a navrhuje 

způsoby, jak těchto představ dosáhnout. Strategie rozvoje obce je zpracována na období 2021 

– 2026, tj. na 6 let. 

Strategie rozvoje obce se věnuje oblastem, ve kterých chceme něco změnit či nově vytvořit, 

podporuje efektivní využívání finančních prostředků obce i jeho celkového potenciálu. Slaďuje 

představy jednotlivých subjektů (zastupitelů, občanů, organizací působících v obci, 

podnikatelů apod.) o rozvoji obce, respektuje aktuální potřeby, regionální i historické 

konsekvence a bere v úvahu místní limity rozvoje. 

Strategie rozvoje obce je prostředkem k maximálnímu využití potenciálu území prostřednictvím 

volných finančních prostředků obce, ale také absorpcí dotační podpory ze strukturálních fondů, 

národních programů, krajských dotací i nadací a soutěží. Je informačním nástrojem pro 

stávající i nově příchozí obyvatele či podnikatele o tom, co je pro obec důležité, a o plánovaných 

investicích. 

Strategie rozvoje obce se skládá z několika zásadních 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. Cílem projektu je především 

dosáhnout širokého konsensu o rozvoji obcí a mikroregionu.  

V lednu 2020 byl vytvořen dotazník v písemné i v elektronické podobě. Ten byl distribuován 

mezi občany v průběhu února 2020, sběr byl ukončen na konci března 2020. Obyvatelé mohli 

vyjádřit svůj názor na stávající stav v jednotlivých oblastech života v obci a také návrhy na 

zkvalitnění a budoucí rozvoj obce.  

V dubnu 2020 byl dotazník vyhodnocen společně s veřejně dostupnými statistickými daty. Na 

tomto základě pak byla zpracována analytická část dokumentu, na kterou navázala zpracována 

návrhová a implementační část, která popisuje cíle a budoucí rozvojové aktivity obce, kterými 

budou cíle naplněny. 

Do přípravy Strategie rozvoje obce Předhradí byly zapojeny subjekty tak, aby došlo 

prostřednictvím konsensu ke stanovení společných priorit všech aktérů participujících na životě 

v obci a mikroregionu. Při tvorbě Strategie rozvoje obce byla důležitá jednotlivá setkání v obci 

tak i se zástupci mikroregionu. 

Mezi zapojené subjekty patří: 

 obecní úřad, 

 vedení obce, 

 dodavatel řešení, 

 občané a podnikatelé obce, 

 odborná veřejnost a zástupci mikroregionu. 
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V průběhu zpracování Strategie rozvoje obce došlo k realizaci kulatého stolu a ke 

komunitnímu veřejnému projednání. 
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A Analytická část 

Analytická část popisuje aktuální stav, vývoj a rozvojové možnosti klíčových oblastí života 

v obci Předhradí. Základním charakterem analytické části je zmapovat stav aspektů života na 

daném území. Smyslem je vytvořit přehledný a podrobný koncept výstižně charakterizující 

oblasti života v obci, 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 obci, 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 

Obec Předhradí leží asi 24 kilometrů jihovýchodně od Chrudimi a zhruba 18 km 

severovýchodně od města Hlinska v jižním cípu přírodního parku Údolí Krounky a Novohradky 

v Pardubickém kraji, v nadmořské výšce okolo 420 m n. m. Samotné Předhradí je včleněno 

mezi říčku Krounku a Lešanský potok. Jako obec se Předhradí skládá pouze ze dvou částí – 

vlastního Předhradí a osady Dolívka, která se nachází asi 2,5 km jihozápadně od obce, a je 

tvořena několika staveními a areálem Zemědělského družstva. Rozloha obce je 8,32 km2, 

nadmořská výška 420 m. n. m. 

 Zdroj: www.mapy.cz, wikipedia.cz 

Urbanistický základ obce je tvořen 

uliční oboustrannou zástavbou podél hlavní průjezdní komunikace II. třídy č. 358, a také silnic 

III. třídy, které dále doprovázejí souběžné místní komunikace, které vytvářejí další uliční 

zastavění. Za přirozené centrum obce je považována její severní část, od kostela Panny Marie 

Sedmibolestné dále po ulici Kap. Svatoně kolem pošty a obecního úřadu dále až k hradu 

Rychmburk, který dnes slouží jako domov pro lidi s duševním onemocněním. 

Obec disponuje službami základní občanské vybavenosti – kromě pošty a ob. úřadu 

disponuje také mateřskou školou, knihovnou, prodejnou potravin, restaurací, hospůdkou 

i hřbitovem. V roce 1998 získala obec ocenění Vesnice roku v programu obnovy venkova. 

   

Zdroj:http://www.skutecskolezaky.cz/mikroregion/clenske-obce/predhradi/ 

Obrázek 1: Poloha obce Předhradí 

Obrázek 2: Obec Předhradí (letecký pohled) 
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Tabulka 1: Souhrnné informace o obci 

Název obce Předhradí 

Obec s rozšířenou působností Chrudim 

Pověřený obecní úřad Skuteč 

Pracoviště finančního úřadu Chrudim 

Katastrální pracoviště Chrudim 

Matriční úřad Skuteč 

Zdroj: ČSÚ 

A.1.2 Historie obce1 

Obec vznikla patrně v 15. století jako předhradí hradu Rychmburk. První písemná zmínka 

pochází však až z roku 1654, kdy obec tvořilo pouze 14 domů. Až do poloviny 20. století nesla 

název Rychmburk, právě podle zmíněného hradu. Od poloviny 18. století začíná zástavba mimo 

hradby městečka. Byl vystavěn pivovar, kostel, fara, správní a hospodářské budovy a obytné 

domy. Významnou stavbou se stal v 18. století tzv. panský dům pro úředníky panství, který je 

dodnes jednou z významných místních památek. 

V 18. století byla založena i malotřídní škola, dnes sídlo mateřské školy. Ve 20. letech minulého 

století zde byla i živnostenská pokračovací škola. Kromě toho se obec mohla chlubit bohatým 

spolkovým životem – byl zde ochotnický spolek, sbor dobrovolných hasičů a tělocvičné spolky 

Sokol a Orel. 

Dynamicky se dále začala obec rozvíjet po sametové revoluci. V roce 1996 se přihlásila 

k Programu regenerace památkové zóny. Využila financování z více zdrojů, především grantů 

Ministerstva kultury ČR a grantů Pardubického kraje na opravu památek i na celkový rozvoj 

obce. K nejvýznamnějším realizovaným akcím patří obnova Panské zahrady včetně oprav zdí 

a vstupní brány, oprava fasády kostela Panny Marie Sedmibolestné či oprava věže kostela 

včetně nové krytiny.  

Obyvatelé si uvědomují svébytné hodnoty venkova a podílejí se všemi silami na jeho zdravém 

vývoji. Za tyto zásluhy získala obec v roce 1998 ocenění v soutěži Vesnice roku. V roce 2001 

byla obec plně zplynofikována. Postupně se opravují komunikace, chodníky, rozšířilo se veřejné 

osvětlení a upravila obecní prostranství. 

A.2 Obyvatelstvo a ekonomická situace 

A.2.1 Demografická situace 

Následující kapitola přibližuje změny ve vývoji počtu obyvatel a věkové struktury v obci, která 

významně ovlivňuje socioekonomické prostředí v obci. 

Obec Předhradí měla 417 obyvatel v roce 2019. Jedná se o nejnižší počet obyvatel od roku 

2009. Mezi lety 2009 až 2014 byl počet obyvatel obce konstantní, a to kolem 430. Následně 

mezi lety 2014 a 2015 došlo k poklesu, od té doby do roku 2017 počet obyvatel meziročně 

stoupal. V posledním období pak opět došlo k poklesu počtu obyvatel obce.  

Následující graf zachycuje vývoj počtu obyvatel ve sledovaném období. 

 

 

 

                                            
1 Podkapitola o historii obce byla převzata ze stránek obce a z webu www.historickasidla.cz 
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Graf 1: Vývoj v počtu obyvatel mezi lety 2009 – 2019 

  

Zdroj: ČSÚ 

Věková struktura obyvatel 

Složení obyvatelstva podle věku patří k významným faktorům sociálně ekonomického vývoje 

obce. Ve sledovaném období 2009 až 2019 převažuje v obci seniorská složka obyvatel nad 

dětskou. Hodnota indexu stáří dosahovala v roce 2019 hodnoty 140, v roce 2009 činila 

hodnota indexu stáří 133. 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. 

Věkovou strukturu obyvatel obce Předhradí k 31. 12. 2019 představovalo 14 % obyvatel 

v předproduktivním věku (0 až 14 let), 67 % obyvatel v produktivním věku (15 až 64 let) 

a 19 % obyvatel v poproduktivním věku (65 let a více). Průměrný věk dosahuje 43,4 let, 

což je o 3,2 roku více, než byl průměrný věk v České republice (40,2). Oproti začátku 

sledovaného období průměrný věk v obci vzrostl o jeden rok. 

Tabulka 2: Počet obyvatel dle věkových skupin v Předhradí (31. 12. daného roku) 

Rok 
Počet 

obyvatel 
celkem 

v tom ve věku (let) Průměrný 
věk 0-14  % 15-64 %  65 a více %  

2009 432 60 14% 292 68% 80 18% 42,4 

2010 430 58 13% 288 67% 84 20% 42,5 

2011 431 60 14% 294 68% 77 18% 41,8 

2012 434 60 14% 300 69% 74 17% 41,9 

2013 428 54 13% 294 69% 80 18% 42,6 

2014 428 54 13% 287 67% 87 20% 43,1 

2015 418 51 12% 287 69% 80 19% 43,2 

2016 422 54 13% 286 68% 82 19% 43,1 

2017 433 52 12% 301 70% 80 18% 43,0 

2018 421 54 13% 289 69% 78 18% 42,8 

2019 417 58 14% 278 67% 81 19% 43,4 

Zdroj: ČSÚ 
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Pohyb obyvatel 

Vývoj počtu obyvatel území ovlivňují dva pohyby, a to přirozený a stěhování (migrace). Ve 

sledovaném období 2009 až 2019 byl přirozený přírůstek, tj. počet narozených minus počet 

zemřelých, ve většině případů záporný.  

Druhou složkou celkového přírůstku obyvatelstva je migrační přírůstek. Ten se skládá z počtu 

přistěhovalých minus odstěhovaných obyvatel. Migrační přírůstek je ve sledovaných letech 

v sedmi případech kladný, ve čtyřech případech záporný. 

Tabulka 3: Pohyb obyvatelstva v obci Předhradí v letech 2009 – 2019 (k 30. 6. daného roku) 

Rok 
Střední  

stav   
obyvatel  

Živě 
narození 

Zemřelí Přistěhovalí Vystěhovalí 
Přírůstek (úbytek) 

přirozený stěhováním celkový 

2009 432 2 12 10 8 -10 2 -8 

2010 434 2 7 10 7 -5 3 -2 

2011 424 5 8 18 14 -3 4 1 

2012 435 4 4 9 6 - 3 3 

2013 425 1 4 10 13 -3 -3 -6 

2014 424 4 6 15 13 -2 2 - 

2015 423 3 8 1 6 -5 -5 -10 

2016 419 7 4 5 4 3 4 1 

2017 430 5 4 18 8 1 10 11 

2018 426 6 10 4 12 -4 -8 -12 

2019 421 8 3 5 14 5 -9 -4 

Zdroj: ČSÚ 

A.2.2 Ekonomická situace 

Z hlediska trhu práce je důležité zmínit, že od roku 2014 se situace na trhu práce v Předhradí 

mění a dochází ke snižování podílu nezaměstnaných osob. Na konci roku 2019 činil tento podíl 

3,8 %, v roce 2014 pak 7,1 %. V roce 2019 bylo v Předhradí celkem 11 uchazečů o zaměstnání, 

o 10 méně než v roce 2014. Na této situaci se projevil vliv dobré ekonomické situace v ČR. 

V roce 2020 bude vývoj podílu nezaměstnaných osob v Předhradí i v jiných územních 

samosprávných celcích ovlivněn budoucími projevenými ekonomickými dopady drastických 

opatření proti šíření nemoci Covid-19. Očekává se, že nezaměstnanost bude růst, respektive že 

již roste. Dle dat se má do konce roku 2020 zvýšit na trojnásobek.2 

Tabulka 4: Vývoj podílu nezaměstnanosti a počtu uchazečů o zaměstnání (k 31. 12.) 

Rok k 31. 12. 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

Uchazeči o zaměstnání v evidenci ÚP - celkem 21 22 16 12 14 11 

Uchazeči o zaměstnání v evidenci ÚP - dosažitelní 21 21 16 12 14 11 

Podíl nezaměstnaných osob (v %) - celkem 7,1 7,3 5,6 4,2 4,7 3,8 

Zdroj: ČSÚ 

Ekonomické subjekty 

Mezi ekonomické subjekty patří domácnosti, podniky, ať už výrobní či prodejní subjekty, také 

subjekty poskytující služby, stát (např. samospráva) atd. Obec Předhradí neskýtá příliš výhodné 

místo pro podnikání, v roce 2019 zde bylo evidováno 56 podniků se zjištěnou aktivitou, z toho 

téměř 88 % tvořily fyzické osoby (spolu se zemědělskými podnikateli), dle klasifikace CZ-NACE 

převládaly na území subjekty v oblasti průmyslu a stavebnictví, konkrétně 73 %. Právnických 

osob je zde 7, z toho dvě obchodní společnosti a jedno družstvo. Mezi větší zaměstnavatele 

                                            
2 Zdroj: Ministerstvo práce a sociálních věcí 
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v obci patří Domov Na cestě Rychmburk, M – Silnice a.s. - lom Předhradí a Zemědělské družstvo 

Předhradí. V obci dále funguje Česká pošta. 

Tabulka 5: Podnikatelské subjekty podle právní formy (31. 12. 2019) 

Subjekty 
Registrované 

podniky 
Podniky se  

zjištěnou aktivitou 

Celkem 102 56 

Fyzické osoby 86 49 

Fyzické osoby podnikající dle živnostenského zákona 81 44 

Fyzické osoby podnikající dle jiného než živnostenského 

zákona 
4 4 

Zemědělští podnikatelé 1 1 

Právnické osoby 16 7 

Obchodní společnosti 4 2 

Akciové společnosti . . 

Družstva 1 1 

Zdroj: ČSÚ 

Poslední dostupná data ohledně rozdělení ekonomických subjektů dle počtu zaměstnanců v obci 

jsou z roku 2013. Dle dat se v obci nacházelo 31 subjektů bez zaměstnanců, 2 mikropodniky 

do 9 zaměstnanců a 2 malé podniky do 49 zaměstnanců.  

Tabulka 6: Podnikatelské subjekty podle počtu zaměstnanců  

Subjekty Registrované podniky 

Počet subjektů bez zaměstnanců 31 

Počet subjektů s 1-9 zaměstnanci - mikropodniky 2 

Počet subjektů s 10-49 zaměstnanci malé podniky 2 

Počet subjektů s 50-249 zaměstnanci - střední podniky 0 

Počet subjektů s >249 zaměstnanci - velké podniky 0 

Zdroj: ČSÚ 

Dle výsledků z realizovaného šetření jsou obyvatelé obce spíše spokojeni s oblastí možností 

nakupování. Odpověď velmi spokojen/a resp. spíše spokojen/a zvolilo 63 % respondentů. 

A.2.3 Cestovní ruch 

V obci se nachází řada poznávacích turistických cílů. Dominantou obce je jednoznačně 

především objekt hradu Rychmburk. Jedná se o středověký hrad ze 13. století, který byl 

později renesančně a barokně přestavěn a je chráněn jako kulturní památka České republiky. 

Nyní slouží jako domov pro dlouhodobě duševně nemocné dospělé. 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. Pod hradem se nachází technická 

památka kamenný silniční most přes říčku Krounku, který spojuje Předhradí s obcí Hněvětice. 

Obrázek 3: Hrad Rychmburk a kamenný most 

 

 

 

 

 

 

 

Zdroj: https://www.kudyznudy.cz/aktivity/hrad-rychmburk, www.mapy.cz 
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Kromě hradu Rychmburk, nalezneme v Předhradí, jehož centrum bylo jako urbanistický celek 

vyhlášeno v roce 1990 za městskou památkovou zónu, řadu dalších významných památek. 

Jedná se například o městský kostel Panny Marie Sedmibolestné z roku 1753 se hřbitovem 

či areál Panské zahrady obklopený kamennou zdí s altánem a bustou Filipa Kinského. 

Za zmínku stojí rovněž historická budova Panského domu, měšťanský dům renesančního 

původu či areál bývalého pivovaru. Ten byl založen v roce 1636 a fungoval do dvacátých let 

20. století. V současné době je areál v dezolátním stavu, nicméně se předpokládá jeho 

rekonstrukce po tom, co jej obec v roce 2019 získala v aukci. 

 

Zdroj:https://www.mistopisy.cz/pruvodce/obec/3317/predhradi/fotogalerie/ 

Na území obce se nachází také další kříže, kapličky, sochy či pomníky. Jedním z nich je Pomník 

obětem světových válek stojící naproti areálu Panského domu. Na domě č. p. 24 se nachází 

pamětní deska místního rodáka Adolfa Hájka, jednoho ze zakladatelů chrudimského Sokola. 

V obci se narodil také básník Adolf Heyduk. Na křižovatce silnic II/358 a III/35524 se nachází 

Sousoší Kalvárie. 

Velký význam má v obci a jejím okolí také pěší turistika a cykloturistika. Územím obce vedou 

dvě cyklotrasy a dvě značené turistické trasy: 

 cyklotrasa č. 4024 (Žďárec u Skutče - Křenov), která vede skrze obec směrem 

od jihozápadu na severovýchod podél silnice III. třídy č. 35524, 

 cyklotrasa č. 18 (Hlinsko - České Petrovice), vedoucí ze severní částí obce podél silnice 

III. třídy č. 35830, ze které pokračuje podél silnice II/358 dále směrem do Skutče, 

 červená turistická trasa (Bystré – Polička – Svratka – Kameničky – Předhradí – Luže – 

Nové Hrady – Budislav), 

 zelená turistická trasa (Luže – Košumberk – Lhota u Skutče – Předhradí – Skuteč – 

Skutíčko – Vrbatův Kostelec – Ležáky). 

V širším okolí je pak možno navštívit například tyto zajímavosti: 

 rozhledna Borůvka, 

 Toulovcovy Maštale v Boru u Skutče, 

 skalnatá údolí podél toku řeky Krounky z Otradova až pod hrad Rychmburk, 

 pískovcová obydlí a Zderazský domeček ve Zderazi, 

 zřícenina hradu Košumberk, 

 Hamzův park a Arboretum, 

 rozhledna Vojtěchov, 

Obrázek 4: Kostel Panny Marie a Panský dům 



strana 13 

 

 ferrata Šilinkova dolu. 

V obci fungují také dvě gastronomická zařízení – první z nich je restaurace v Panské zahradě, 

druhou je hospůdka Pod rozhlednou. Ubytování je možné v Chalupě Šilinkův důl, což je objekt 

bývalého mlýna.  

A.3 Bydlení  

Obytné území Předhradí je tvořeno převážně rodinnými domy – územní plán obce definuje obec 

jako „sídlo s dominující obytnou (částečně rekreační) funkcí“. Jako jedinou 

stabilizovanou plochou bydlení v bytových domech byla vymezena plocha bytovky 

v severozápadní části Předhradí u silnice II/358 směrem na Lažany. Zvláštností je přípustná 

funkce hromadného bydlení také v družstevní bytovce v areálu správy a dílen družstva v jižní 

části památkové zóny v Předhradí, kde byl objekt s byty vždy součástí výrobního areálu (bydlení 

zaměstnanců).  

V lokalitách určených pro bydlení se dle územního plánu obce předpokládá zejména 

výstavba rodinných domů, převážně objektů přízemních s obytným podkrovím. 

S významnějším plošným rozvojem jiných než právě obytných (popř. „obytně-rekreačních“) 

aktivit se nepočítá; z hlediska ochrany jedinečného krajinného rázu jihozápadní části 

Chrudimska a přítomnosti přírodního parku a dalších přírodních hodnot by bylo nežádoucí 

vymezovat zastavitelné plochy pro individuální rekreaci – stávající objekty rekreace (chaty 

a domky) se totiž v řešeném území prakticky nevyskytují. 

Větší rozvojové plochy pro cca 15 objektů bydlení vymezuje územní plán na severozápadním 

okraji vlastního Předhradí - nad stávající zástavbou plní funkci zastavitelných proluk 

a půdorysně doplňují stávající zástavbu. Dvě velké rozvojové plochy pro cca 26 objektů jsou 

vymezeny přes silnici II/358 jako pokračování novější zástavby obce jihozápadním směrem.  

Od roku 2014 byly v obci dokončeny pouze 2 rodinné domy (byt v rodinném domě je stavba 

pro bydlení, která svým stavebním uspořádáním odpovídá požadavkům na rodinné bydlení). 

Tabulka 7: Počet dokončených bytů v obci 

Rok 
Byty  

celkem 

v rodinných 

domech 

v bytových 

domech 

2014 1 1 - 

2015 - - - 

2016 - - - 

2017 - - - 

2018 1 1 - 

2019 - - - 

Zdroj: ČSÚ 

Dle Sčítání lidu, domů a bytů z roku 2011 bylo v Předhradí 148 domů, z toho 135 bylo domů 

rodinných, 6 bytových a 7 ostatních budov. Celkový počet bytů byl 183 bytů (v některých 

domech se může nacházet více bytů, např. bytové domy či rodinné domy s vícero bytovými 

jednotkami). Z tohoto počtu bylo 136 bytů obydlených a 47 neobydlených, neobydlenost bytů 

tedy dosahovala přibližně 26 %. Nejčastěji slouží neobydlené byty k rekreaci (chaty, chalupy), 

konkrétně zde se jednalo o téměř 79 % neobydlených bytů. Pouze v jednom případě se jednalo 

o byt nezpůsobilý k bydlení, jeden byt byl neobydlen z důvodu přestavby domu. 

Tabulka 8: Domovní fond obce Předhradí 

 Celkový počet domů Rodinné domy Bytové domy Ostatní budovy 

obec Předhradí 148 135 6 7 

Zdroj: SLBD 2011, ČSÚ, domovní fond 
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Tabulka 9: Počet bytů v obci a jejich obydlenost (SLBD 2011) 

 Celkový  
počet bytů 

Počet 
obydlených 

bytů 

Neobydlené byty 

Počet 
neobydlených 

bytů 

Slouží k 
rekreaci 

Přestavba 
domu 

Nezpůsobilé 
k bydlení 

obec Předhradí 183 136 47 37 1 1 

Zdroj: SLDB 2011, ČSÚ → vlastní výběr → SLDB 2011 → počet bytů – obydlenost domu 

Dle výsledků realizovaného šetření je s možnostmi pro výstavbu rodinných domů spokojeno 

68 % občanů.  

A.4 Doprava a infrastruktura 

A.4.1 Dopravní obslužnost 

Obec Předhradí je zapojena do integrované dopravy. Integrovaná regionální doprava 

/IREDO/  je  tarifní systém, ve kterém pracují všichni dopravci, kteří provozují veřejnou 

autobusovou  a regionální železniční dopravu. 

Autobusová doprava – hromadná doprava osob je v řešeném území zajišťována po celý den 

linkovou autobusovou dopravou Zlatovánek spol. s. r. o. a Arriva Východní Čechy, a.s. V obci 

se nachází pouze jedna autobusová zastávka, a to na silnici II/358 blízko křižovatky se silnicí 

III/35524. Zastavují zde tyto linky: 

 linka č. 620770 (Skuteč – Krouna - Pustá Kamenice - Krouna,Čachnov), 

 linka č. 620776 (Skuteč – Zderaz – Miřetín – Proseč – Borová – Polička), 

 linka č. 680038 (Polička – Proseč – Skuteč – Chrudim – Pardubice - Hradec Králové), 

Železniční doprava – železniční stanice Předhradí, 

která se nachází v osadě Dolívka, je součástí 

železniční trati č. 261 Svitavy – Žďárce u Skutče. 

Vede ze Svitav přes Poličku do Žďárce u Skutče. 

Jedná se o jednokolejnou regionální trať, jejíž provoz 

byl zahájen v letech 1896 (úsek Svitavy-Polička) a 

1897 (zbytek trati Polička – Skuteč, dnes Žďárec u 

Skutče). Na trati jsou v provozu motorové osobní 

vlaky, nákladní doprava je slabá.                    Zdroj: www.mapy.cz, autor F. Guttenberg 

Letecká doprava – v řešeném území je letecká doprava přímo plošně zastoupena v západní 

části plochou letiště Skuteč. 

Občané jsou dle výsledků z realizovaného šetření spokojeni s oblastí veřejné dopravy. 

Konkrétně bylo velmi resp. spíše spokojeno 71 % respondentů. 

A.4.2 Dopravní infrastruktura 

Silniční doprava má pro dostupnost a obsluhu řešeného území rozhodující úlohu. Přes řešené 

území jsou vedeny následující silnice II. a III. třídy: 

 silnice II/358 (Slatiňany – Chrast – Skuteč – Nové Hrady – Litomyšl), 

 silnice II/354 (Předhradí – Krouna – Svratouch – Nové město na Moravě – Ostrov nad 

Oslavou – Kochánov), 

 silnice III/35830 (Předhradí – Lhota u Skutče – Doly u Luže), 

 silnice III/35524 (Předhradí – Raná – Holetín),  
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 silnice III/3541 (Dolívka – Lešany), 

 silnice III/3062 (Předhradí – Žďárec u Skutče), 

 silnice III/35833 (Předhradí – Lešany). 

Silnice II. třídy v řešeném území mají spíše tranzitní význam, o čemž svědčí i hustota provozu. 

Dle sčítání dopravy, které proběhlo v roce 2016, projede obcí úsekem silnice II/358 průměrně 

3 652 vozidel za 24 hodin. U silnice II/354, která však nevede přímo zastavěným územím obce, 

se pak jedná o 2 332 vozidel. 

Silnice III. třídy v řešeném území zabezpečují dopravní obsluhu jednotlivých sídel v řešeném 

území a okolních nejbližších osad. Lokálně významná silnice III/35524 je také urbanizační osou 

osady Dolívka a zároveň zahušťuje i silniční síť v regionu. 

Silnice II. a III. třídy jsou v majetku a správě Pardubického kraje. Další komunikace v území 

jsou místní, resp. účelové. 

Kromě silnic II. a III. třídy je pro místní dopravu využívána navazující síť místních komunikací 

různých délek a proměnlivých parametrů. V některých okrajových částech obce mají 

komunikace charakter cest se zpevněným nebo nezpevněným povrchem většinou bez chodníků. 

Územím obce prochází také cyklotrasy – č. 18 a č. 4024. 

V rámci dotazníkového šetření v obci byli občané tázáni, jaké investice by se měly dle jejich 

názoru přednostně financovat z obecního rozpočtu (s možností označení až tří odpovědí). Druhý 

nejvyšší počet hlasů získala od respondentů možnost „Komunikace, chodníky“, konkrétně ji 

vybralo 52 % respondentů. Spokojenost s je poměrně dobrá, pozitivní názor vyjádřilo 73 % 

respondentů. 

A.4.3 Doprava v klidu 

Protože se jedná převážně o zástavbu rodinných domků, je odstavování vozidel zajištěno 

převážně na soukromých pozemcích, případně v profilu místních komunikací. V obci se veřejné 

parkoviště nachází na náměstí v centru, před hradem Rychmburk, u kostela Panny Marie, 

u prodejny smíšeného zboží. 

A.4.4 Technická infrastruktura 

Vodovod - v Předhradí je veřejný vodovod ve vlastnictví a provozu VAK Chrudim a.s. Voda do 

systému je dodávána z vodovodu Skuteč v majetku města Skutče z vodojemu Lažany (100 m3) 

s automatickou tlakovou stanicí s kapacitou 4 l.s-1. Celková délka vodovodu v obci je asi 

4 200 m. Na vodovod je napojeno skoro všechno obyvatelstvo vlastního Předhradí, zásobování 

Dolívky pitnou vodou je provedeno individuálním způsoben (studny). 

Kanalizace a čistírna odpadních vod - v obci je vybudována nová veřejná splašková 

kanalizace a nová čistírna odpadních vod (ČOV). Pro vypouštění vyčištěných vod z obecní ČOV 

do recipientu bylo využito potrubí vč. výústního objektu do Krounky z minulosti. V místech 

s nepříznivou morfologií terénu byly zhotoveny čerpací stanice a lokální tlakové úseky 

kanalizace. Do nové splaškové kanalizace byly včleněny stoky splaškové kanalizace z minulosti, 

které prošly revizí použitelnosti.  

Dvě stoky na území vlastního Předhradí jsou ještě původní obecní kanalizace – nebyly 

zhotoveny z důvodů technických, resp. vlastnických záležitostí. Splaškové odpadní vody 

v Dolívce jsou likvidovány individuálním způsobem. Část Podkopčí není v současné době 

odkanalizování, likvidace odpadních vod je řešena individuálně a bude předmětem rozvoje obce. 

Zásobování elektrickou energií - provozovatelem elektrické sítě na řešeném území je ČEZ 

Distribuce, a.s. Děčín, Teplická 874/8, Provozní správa ČEZ Distribuční služby s.r.o.  
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Celé řešené území včetně osady Dolívka je napájeno elektrickou energií z nadřazené přenosové 

soustavy vrchním primárním rozvodným systémem VN 35 kV č. 932. Z této kmenové linky je 

vrchními odbočkami připojeno 8 trafostanic. 

Plynofikace – obec Předhradí je plynofikována STL plynovodem PE D 110 od MS Skuteč a VTL 

RS Skuteč. 

Telekomunikace a radiokomunikace – v obci byla provedena v 90. letech minulého století 

celoplošná kabelizace telefonní sítě, jejímž nynějším provozovatelem je Telefónica O2 Czech 

Republic, a.s. Stav sítě je dobrý. Řešeným územím neprochází radioreléová trasa. 

V rámci dotazníkového šetření v obci byli občané tázáni, jaké investice by se měly dle jejich 

názoru přednostně financovat z obecního rozpočtu (s možností označení až tří odpovědí). 

Možnost „Technická infrastruktura“ byla označena 13% respondentů. 

A.5 Občanská vybavenost 

A.5.1 Školství a vzdělávání 

Na území obce Předhradí je v současnosti vzdělávací zařízení 

předškolního stupně. Nachází se v budově bývalé ZŠ od roku 

1977, právní subjektivitu má od 1. ledna 2003. Je to mateřská 

škola jednotřídní s kapacitou 25 dětí a její součástí je také školní 

jídelna. 

Nejbližší základní škola je ve Skutči. 

Občané jsou dle výsledků z realizovaného šetření velmi spokojeni s dostupností mateřské 

(100 % spokojenost) i základní školy (95 % spokojenost). 

A.5.2 Sociální a zdravotní péče 

Ordinace lékařů se zde nenachází. Nejbližší ordinace praktického lékaře je ve Skutči, spádová 

nemocnice se v Chrudimi. Výjezdové skupiny rychlé lékařské pomoci, jejichž členem je lékař se 

nachází v Chrudimi a Hlinsku, výjezdová skupina rychlé zdravotnické pomoci je ve Skutči.  

Významnou funkcí v oblasti sociální péče je hrad Rychmburk, 

který slouží v současné době jako domov pro dlouhodobě 

duševně nemocné dospělé. Funguje jako domov se zvláštním 

režimem (DZR) nebo chráněné bydlení (CHB). 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, volně přístupné jsou gotické sklepy, další části včetně věže 

jsou přístupné po předchozí domluvě. 

Pardubický kraj, který je vlastníkem hradu, nyní ve spolupráci s obcí řeší, jak dále naložit 

s touto památkou, která má být tedy k dispozici od jara roku 2021. Potenciál hradu je podle 

odborníků na oblast kultury a památkové péče ohromný. Do budoucna by zde měly vzniknout 

prostory pro expozice, kulturní akce, různé konference, a také ubytovací kapacity. Pro 

samotnou obec je velmi důležité, aby od počátku rozvoje hradu byla vyřešena dopravní 

a bezpečnostní situace v obci, jelikož se přepokládá vyšší intenzita dopravy (parkování apod.).   
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Občané jsou dle výsledků z realizovaného šetření spokojeni s dostupností jak sociálních (76 % 

spokojenost), tak zdravotní služeb (72 % spokojenost). 

A.5.3 Kultura a sport 

Na území obce se nachází řada kulturních památek a pamětihodností, z nichž některé jsou 

zapsány v Ústředním seznamu kulturních památek ČR. Patří mezi ně: 

 hrad Rychmburk z období přelomu 13. a 14. století, 

 kostel Panny Marie Sedmibolestné z roku 1753, 

 Panská zahrada s altánem a bustou Filipa Kinského, 

 socha sv. Judy Tadeáše z roku 1723, 

 sousoší Kalvárie, 

 kaple sv. Jana Nepomuckého s oltářem sv. Jana Paduásnkého, 

 fara v Předhradí, 

 městské domy čp. 10, 35 a 72. 

Dále se na území obce nachází i některé další objekty památkové a kulturní hodnoty, které 

nejsou zapsány v Ústředním seznamu kulturních památek ČR, tvoří však nedílnou součást 

zdejšího hmotného kulturně-historického dědictví a některé z nich plní i funkci pozitivních 

lokálních stavebních dominant. Jedná se o tyto: 

 pomník obětem 1. a 2. světové války, 

 rodný dům básníka Adolfa Heyduka čp. 95, 

 kaple sv. Josefa Pěstouna Páně, 

 kamenná kašna na návsi, 

 budova obecního úřadu. 

Obec je také zřizovatelem místní knihovny, která čítá 

více než 3000 knih a její výpůjční doba je každé 

pondělí od 15 do 17 hodin. Co se týče sportovního 

vyžití, obec nenabízí žádný sportovní areál, který by 

mohli občané využívat k provozování různých sportů. 

V areálu Panské zahrady se sice nachází dětské 

hřiště (na fotce) i fotbalové hřiště, avšak bez 

kvalitního zázemí.  

Na území obce působí několik spolků či sdružení, které se významně podílejí na společenském 

dění v obci:  

 Spolek divadelních ochotníků HEYDUK funguje od roku 2005 a navazuje na bývalé 

Rychmburské ochotníky. V průběhu celého roku pořádá v obci akce různého druhu 

a zaměření pro všechny věkové kategorie, 

 Český svaz žen - Předhradí funguje od roku 2003, kdy byl znovu obnoven. Pořádá 

plesy, velikonoční a vánoční výstavy, výlety či různé akce pro děti, 

 FC Předhradí Rychmburk – futsalový tým byl založen v roce 2006, v sezóně 

2017/2018 hrál futsalovou ligu I. třídy Hlinsko, účastní se také různých turnajů, 

 Sbor dobrovolných hasičů Předhradí byl založen v roce 1883 a v současné době má 

67 členů. Účastní se nejrůznějších hasičských soutěží, kromě toho pořádá řadu akcí 

v obci (ples atp.), 
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 Spolek přátel Rychmburku je „uskupení nadšenců, kteří se zajímají o historii 

Předhradí a blízkého okolí“. Spolek v obci pořádá řadu akcí nejrůznějšího druhu, 

zaměřuje se také na historii obce a významné osobnosti, které v Předhradí působili či 

se narodili, 

 Myslivecký spolek Lažany-Předhradí. 

V obci se nachází prostor pro kulturní akce, kterým je víceúčelový sál v Panské zahradě. Řada 

akcí bývá pořádána v Restauraci v Panské zahradě, některé akce se konají na hradě 

Rychmburk. Mezi tradičně pořádané akce v obci patří kupříkladu: 

 maškarní bál, 

 masopust, 

 pálení čarodějnic, 

 zabíjačky/hody, 

 Rychmburské hradní slavnosti, 

 letní kino 

 předvánoční zastavení na hradě Rychmburk, 

 dětský karneval, 

 dětský den, 

 letní dětský tábor Krounka.  

Dle výsledků z realizovaného šetření je spokojeno s možnostmi kulturního vyžití v obci 78 % 

respondentů, s možnostmi sportovního vyžití v obci však vyjádřilo svoji spokojenost pouze 

59 %, což je dáno především absencí sportovního areálu či multifunkčního hřiště. S podmínkami 

pro činnost spolků je pak spokojeno 95 % respondentů.  

V rámci dotazníkového šetření v obci byl občané rovněž tázáni, jaké investice by se měly dle 

jejich názoru přednostně financovat z obecního rozpočtu (s možností označení až tří odpovědí). 

Možnosti „Kultura“ a „Sportoviště“ obdržely druhý a třetí nejvyšší počet hlasů, zvolilo je 39 % 

resp. 35 %. 

A.5.4 Bezpečnost 

Dle mapy kriminality je index kriminality3 v obvodním oddělení Skuteč ve výši 71,4 (rok 2019), 

což je v celorepublikovém srovnání nízká hodnota. V roce 2019 bylo v celém obvodním 

oddělení spácháno 105 zjištěných trestných činů, z toho bylo objasněno 81, což odpovídá 77% 

objasnění. Zajištění veřejného pořádku a ochrany majetku obyvatel provádí v rámci výkonu své 

služby Policie ČR. Ochrana životů, zdraví a majetku občanů před požáry, živelnými pohromami 

a jinými mimořádnými událostmi v katastru obce je zajištěna také Sborem dobrovolných 

hasičů Předhradí. 

 

 

 

 

 

                                            
3 Index kriminality přepočítává počet trestných činů na 10000 obyvatel daného celku. 
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Tabulka 10: Index kriminality a trestné činy v obvodním oddělení Skuteč v roce 2019 

Údaje Obvodní oddělení Skuteč 

Zjištěno trestných činů 105 

Objasněno trestných činů 81 

% objasnění trestných činů 77  

Index kriminality 71,4 

Zdroj: www.mapakriminality.cz 

Obecně lze konstatovat, že obec Předhradí nepatří k obcím se zvýšeným bezpečnostním 

rizikem a bezpečností situace koresponduje s celkově nízkou úrovní kriminality v obci a okolí. 

Stavu odpovídá i výsledek dotazníkového šetření, kdy 95 % respondentů vyjádřilo spokojenost 

s bezpečnostní situací v obci.  

A.5.5 Odpadové hospodářství 

Svoz komunálního odpadu na řízenou skládku zajišťuje pro obec oprávněná organizace. 

Společností zajišťující svoz odpadu jsou Technické služby Hlinsko, s.r.o. V obci se provádí 

separovaný sběr bílého a barevného skla, papíru a plastů do speciálních kontejnerů umístěných 

na vymezených místech v obci. Sběr železného šrotu se provádí podle potřeby v průběhu roku. 

Nebezpečný odpad se shromažďuje 2x za rok na vymezených místech. Stavební odpad je 

likvidován na náklady původce. Biologický odpad je využíván jeho původci ke kompostování. 

Nakládání s odpady v obci se řídí dle Obecně závazné vyhlášky obce Předhradí, vydanou 

v souladu s platným zákonem o odpadech. Kompostárna Předhradí zpracovává bioodpad. 

V roce 2018 obdržela obec v rámci projektu na separaci odpadů na území Pardubického kraje 

dotaci na nakládání s tříděným odpadem na území obce.  

Dle výsledků z realizovaného šetření je se svozem odpadu v obci spokojeno 74 % respondentů. 

A.6 Životní prostředí 

Kvalitní přírodní zázemí a neznečištěné životní prostředí je hlavní devízou řešeného území. 

Životní prostředí v obci není narušováno bezprostředními negativními vlivy intenzivní dopravy, 

průmyslové či kapacitní zemědělské výroby – areál Zemědělského družstva Předhradí je 

umístěn jižně od zastavěného území i zastavitelných ploch Předhradí a v Dolívce mimo hlavní 

centrum osídlení. 

Obec Předhradí leží dle BPEJ v mírně teplém, mírně vlhkém klimatickém regionu. Průměrné 

roční teploty se pohybují okolo 7 až 8 °C, průměrný roční úhrn srážek činí 550 – 650 mm. Území 

obce patří k lesozemědělskému a lesnímu krajinnému typu. 

Půdní fond - v celém území je evidováno přibližně 528 ha zemědělské půdy, jejíž rozloha se 

v posledních letech nemění a 305 ha nezemědělské půdy. Půdy na území obce Předhradí 

spadají z hlediska ochrany zemědělského půdního fondu převážně do kategorie III. (půda 

vyznačující se průměrnou produkční schopností).4 

 

 

 

 

                                            
4 https://bpej.vumop.cz 
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Tabulka 11: Druhy pozemků na území obce (ha) 

 31. 12. 2018 31. 12. 2019 

Celková výměra 833,29 833,29 

Zemědělská půda 528,34 528,34 

Orná půda 468,36 468,36 

Chmelnice - - 

Vinice - - 

Zahrada 13,87 13,87 

Ovocný sad 3,37 3,37 

Trvalý travní porost 42,74 42,74 

Nezemědělská půda 304,95 304,96 

Lesní pozemek 196,73 196,73 

Vodní plocha 18,18 18,18 

Zastavěná plocha a nádvoří 8,40 8,41 

Ostatní plocha 81,64 81,64 

Zdroj: ČSÚ 

Syntetickým ukazatelem hodnotícím z hlediska využití půdy kvalitu území je koeficient 

ekologické stability (KES), tj. poměr ploch ekologicky stabilních (v tomto případě lesních ploch, 

TTP, vodních ploch a sadů) k plochám ekologicky nestabilním (orná půda a zastavěné plochy). 

V případě Předhradí je KES roven 0,49 a jeho území tedy spadá do kategorie „území málo 

stabilní – neudržitelné“ a můžeme jej také zařadit ke krajinnému typu „krajina plně 

antropogenizovaná. Výsledek KES je však velmi orientační hodnotou, nevyjadřuje strukturu, 

reprezentativnost, kvalitu ani funkčnost jednotlivých započtených segmentů. 

Vodní toky – nejvýznamnější vodotečí je bezesporu řeka Krounka, která je významným 

vodním tokem, území navíc odvodňují také Lešanský a Hesinský potok. Řeka Krounka pramení 

severně od Svratouchu a je významným levostranným přítokem řeky Novohradky nedaleko 

města Luže. Délka toku Krounky je cca 23 km (v řešeném území asi 3 km) a její povodí má 

rozlohu přes 80 km2. Lešanský i Hesinský potok jsou vodotečemi s místním významem.  

Vodní plochy jsou reprezentovány po celém řešeném území čtrnácti vodními plochami (rybníky), 

mezi ty největší patří: Daletický, Dolivecký, Hluboký, Dymáček, Darebník, Spálivec, Hadinec, 

Haryk a Hesinský. 

Veřejná zeleň – z urbanistického hlediska nejcennější prvek sídelní zeleně, jehož funkce je 

územním plánem chráněna a posilována. Celé území obce je plné zeleně, jsou zde parčíky či 

zelené plochy, z vysázených stromů jsou čtyři památné. Důležitou součástí veřejné zeleně je 

také areál Panské zahrady. 

Příroda – na lokální úrovni jsou v území vymezeny lokální biokoridory a biocentra, a to ve 

vazbě na navazující katastrální území. Území obce se nachází v oblasti regionálního biokoridoru 

RBK 874 Krounka – Šilinkův důl a v oblasti regionálního biocentra RBC 454 Šilinkův důl.  

Podél údolí řeky Krounky a Novohrady je zřízen přírodní park, který se rozkládá podél 

uvedených dvou toků na katastrálních územích Nové Hrady, Střítež, Leština, Doubravice, Luže, 

Zdislav, Doly, Lhota u Skutče, Předhradí, Hněvětice a Miřetín o celkové rozloze 510,63 hektarů. 

Ovzduší – vzhledem k poloze obce a faktu, že se v její bezprostřední blízkosti nenachází žádné 

stále zdroje emise a hluku, je ovzduší v obci kvalitní, na druhé straně je důležité zmínit existenci 

kamenolomu Předhradí, resp. hluk, emise a zvýšenou nákladní dopravu s tím spojenou. 
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Dle výsledků z realizovaného šetření je spokojeno s množstvím a kvalitou zeleně v obci 95 % 

respondentů, s kvalitou ovzduší také 95 % respondentů, s mírou hlučnosti v obci pak 76 % 

respondentů. 

A.7 Správa obce 

A.7.1 Obecní úřad 

Obec Předhradí je územně samosprávným celkem s právní subjektivitou (obec I. typu). Obec 

je spravována zastupitelstvem, které je devítičlenné, starosta obce je uvolněný. Obec navenek 

vystupuje jako právnická osoba. V právních vztazích vystupuje pod svým jménem a nese 

zodpovědnost z těchto vztahů vyplývající. Úřední hodiny pro veřejnost jsou v pondělí a ve 

středu (7:00 – 11:30 a 12:00 – 17:00, ve středu do 16:00) 

Starosta:  Ing. Zdeněk Mikšovský 

Místostarostka:  Jana Řádková 

Zřízené poradní orgány: 

 Finanční výbor (předseda + dva členové) 

 Kontrolní výbor (předseda + dva členové) 

 Volnočasová komise (předseda + čtyři členové) 

 Investiční komise (předseda + tři členové) 

A.7.2 Hospodaření obce 

Základním plánem pro hospodaření obce je jeho rozpočet, který je každoročně schvalován 

zastupitelstvem obce a který odráží základní priority rozvoje obce. Daňové příjmy obce 

v absolutní výši od roku 2016 postupně rostou. Pozitivní vývoj je dán především pozitivním 

vývojem ekonomiky České republiky, který zvýšil příjmy ze sdílených daní. Kapitálové výdaje 

byly nejvyšší v roce 2019, což souviselo s většími investičními akcemi (odkoupení areálu 

bývalého pivovaru, protože je důležitý pro návštěvnické zázemí hradu). 

Tabulka 12: Hospodaření obce 

Hospodaření/rok 2016  2017 2018 2019 

Daňové příjmy 5 015 277,675 5 658 616,63 6 288 878,61 7 324 764,49 

Nedaňové příjmy 1 228 814,76 1 208 709,49 1 185 495,94 1 104 396,47 

Kapitálové příjmy 2 975,00 315,00 700 031,90 353 874,75 

Neinvestiční přijaté transfery 1 456 592,00 2 580 594,00 2 137 828,00 3 037 904,00 

Investiční přijaté transfery 660 000,00 362 761,00 5 355 382,07 6 508 259,00 

Celkem příjmy 8 363 659,43 9 810 996,12 15 667 616,52 18 329 198,71 

Běžné výdaje 6 167 468,66 7 887 306,40 7 826 865,66 8 634 947,27 

Kapitálové výdaje 1 108 449,79 991 938,00 6 441 531,38 13 244 640,69 

Celkem výdaje 7 275 918,45 8 879 244,40 14 268 397,04 21 879 587,96 

Financování -881 738,31 -657 535,97 -768 549,54 2 041 348,54 

Saldo 206 002,67 274 215,75 630 669,94 -1 509 040,71 

Zdroj: Monitor státní pokladny 

 

                                            
5 hodnoty dle účetní skutečnosti. 
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A.7.3 Vnější vztahy a vazba obce 

Předhradí je součástí Dobrovolného svazku obcí Mikroregionu Skutečsko - Ležáky v okresu 

Chrudim, jeho sídlem je Vrbatův Kostelec a 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. Sdružuje 

celkem 12 obcí a byl založen v roce 2001. 

Území obce spadá také pod působnost Místní akční skupiny Skutečsko, Košumbersko 

a Chrastecko, z.s. Místní akční skupina je dobrovolným společenstvím občanů, neziskových 

organizací, soukromé podnikatelské sféry a veřejné správy (obcí, svazků obcí a institucí veřejné 

moci), které spolupracují na rozvoji venkova, zemědělství a při získání podpory z Evropské unie 

a z národních programů, krajských dotačních titulů pro svůj region, především metodou 

LEADER neboli propojením aktivit rozvíjejících venkovskou ekonomiku. Vznikla jako občanské 

sdružení se sídlem v Luži v lednu 2013. 

Předhradí je součástí Dobrovolného svazku obcí Komunální služby Hlinecko, svazek obcí, 

který byl založen 29. 6. 2018. Členy svazku je 62 obcí Chrudimska, Litomyšlska, Pardubicka 

a Ústeckoorlicka. Vznikl za účelem vzájemné spolupráce členských obcí svazku při ekonomické 

činnosti, která je realizována ve prospěch všech členů svazku. Jedná se zejména o spolupráci 

v oblasti zabezpečování čistoty obce, shromažďování, svozu a odvozu komunálních odpadů 

a jejich nezávadného zpracování, využití či zneškodnění. Svazek je stoprocentním vlastníkem 

společnosti Technické služby Hlinsko, s.r.o., která tuto činnost pro svazek vykonává. 

Dle výsledků z realizovaného šetření je s komunikací úřadu obce velmi nebo spíše spokojeno 

95 % respondentů. 
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A.8 Dotazníkové šetření 

V obci Předhradí proběhlo v únoru a březnu 2020 dotazníkové šetření mezi občany, jehož 

výsledky jsou použity při tvorbě strategie rozvoje obce. Cílem bylo zjistit, jak jsou místní 

s životem v obci spokojeni, co je trápí nebo co doporučují přednostně řešit. Výsledek šetření 

je nadmíru pozitivní, spokojenost 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 obce. Struktura respondentů odpovídala věkové 

struktuře obyvatel obce, celkem se podařilo získat 23 vyplněných formulářů (7 % občanů obce 

starších 18 let).  

S obcí jako místem pro život je spokojeno 100 % respondentů, s mezilidskými vztahy v obci 

je spokojeno 91 % respondentů.  

Otázka: Jak jste spokojen/a s životem v obci z následujícího pohledu 

 

 

 

 

 

 

 

 

Otázka: Co se Vám v obci nejvíce líbí nebo nelíbí?  

LÍBÍ NELÍBÍ 

 hrad  ! zastaralé sociální zařízení v MŠ  
 péče o historické budovy a zeleň, 

udržování místních tradic  

! v některých věcech je závislost lidí na 

okolních městech významná  

 panská zahrada  ! asi to, že mladí lidé se zde už tolik 

neusazují nebo nejsou tak aktivní  

 zahrada v obci  ! těžko chápu přínos a podporu kultury pro 

občany  

 dobrý kolektiv lidí na obci a dostupná 

Skuteč  

! doprava, která tady vede  

 máme tu domov, rodinu, přátele, zábavu  ! doprava přes obec  

 fungující obec  ! chodníky  

 přátelství a aktivní vedení obce  ! pro nespokojenost občanů v této části 

obce vyřešit začlenění této komunikace 

jako ulice s jasným názvem napr. 

Podkopci, Rychmburk apod. Omezení 

rychlosti na 20km k ničemu nevede. 

osadit komunikaci retardery. Denní 

průjezd vozidel je zde značný a lze ho 

zmapovat. Tato komunikace je využívána 

jako turistická a touto přicházi či jezdí na 

MÍSTO PRO ŽIVOT (%) 

100

Spokojen(a) Nespokojen(a)

MEZILIDSKÉ VZTAHY (%) 

91

9

Spokojen(a) Nespokojen(a)
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28

23

52

36

45

32

35

36

33

54

41

33

48

45

43

27

50

41

39

59

38

41

54

43

19

27

5

32

5

23

26

5

19

5

5

14

5

5

5

4

10

10

Dostupnost sociálních služeb

Dostupnost zdravotní péče

Podmínky pro činnost spolků

Možnosti nakupování

Komunikace úřadu obce

Údržba komunikací a chodníků

Svoz odpadu

Bezpečnost v obci

Veřejná doprava

Množství a kvalita zeleně

Kvalita ovzduší

Míra hlučnosti

Úroveň spokojenosti s kvalitou života a životního prostředí v 
obci

velmi spokojen(a) spíše spokojen(a) spíše nespokojen(a) velmi nespokojen(a)

LÍBÍ NELÍBÍ 

kolach značná část návštěvníků hradu 

Rychmburk.  

 obec prochází obnovou. Rada věci je již 

opravena.  

! do současné doby nevyřešena místní 

komunikace v Podkopci. Jedná se 

jednoznačně o ulici, která místy nesplňuje 

šíří 3m. Bohužel zde je GPS vedená i část 

nákladních i osobních vozidel.  

 okolní příroda a klid.  ! malé sportovní vyžití.  

 

Otázka: Jak se nejčastěji dopravujete   Plánujete se v příštích 5 letech 

do zaměstnání/do školy/k lékaři?        odstěhovat z obce?  

(možnost kombinace více druhů užitých prostředků)      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Otázka: Úroveň spokojenosti s kvalitou života a životního prostředí v obci. 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

84 % 

auto 

26 % 
autobus 

5 % 
vlak 

4 % 
ano, do obce v regionu 

5 % 
pěšky 

0 % 
kolo 

91 % 

ne 

4 % 
ano, do obce mimo region 
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32

26

14

80

30

37

52

45

20

65

26

9

36

5

13

5

5

Možnost výstavby rodinných domů

Možnosti kulturního vyžití

Možnosti sportovního vyžití

Dostupnost mateřské školy

Dostupnost základní školy

Úroveň spokojenosti s materiální vybaveností a vzděláváním

velmi spokojen(a) spíše spokojen(a) spíše nespokojen(a) velmi nespokojen(a)

Pozitivní hodnocení: 

 Dostupnost sociálních služeb (vybrané komentáře respondentů: v případě potřeby možnost 

využít dobrých služeb organizací) 

 Podmínky pro činnost spolků  

 Komunikace úřadu obce 

 Údržba komunikací a chodníků 

 Svoz odpadu (komentáře: svoz odpadu by chtělo provádět jednou týdně. Momentálně 

popeláři jezdí 1x za 14 dní a je to málo)   

 Bezpečnost v obci  

 Veřejná doprava  

 Množství a kvalita zeleně 

 Kvalita ovzduší 

 Míra hlučnosti 

Výhrady: 

! Dostupnost zdravotní péče  

! Možnosti nakupování (komentáře: obchůdek na Předhradí je pro nákup nedostačující. Málo 

zboží a malý sortiment) 

Otázka: Úroveň spokojenosti s materiální vybaveností a vzděláváním. 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

Pozitivní hodnocení:  

 Možnosti kulturního vyžití  

 Dostupnost mateřské školy  

 Dostupnost základní školy  

Výhrady: 

! Možnosti pro výstavbu rodinných domů  

! Možnosti sportovního vyžití (komentář: chybí tu multifunkční hřiště.) 
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Otázka: Co Vám v obci nejvíce chybí? 

o pořádný hospodský, 

o tenisové kurty, více kulturních a divadelních akcí,  

o naší rodině tady nic nechybí, žijeme tu rádi. U úřadu mělo být uděláno ale parkoviště, stání 

tam komplikuje dopravu,  

o dělat víc pro občany a ne jenom kulturu a památky,  

o aby tady mladé rodiny a známí mohli bydlet,  

o líbí se mi, že se v obci podařilo realizovat řadu věci - kanalizace, komunikace, fara, kostel, 

zeleň, dětské hřiště, hrad Rychmburk atd.,  

o sportovní vyžití,  

o parkoviště pro obyvatele "obecáku". Automobily zaparkované okolo kazí celkový dojem,  

o obecní byty,  

o něco pro lidi v našem věku, kdy prostě se parta sebere v sobotu večer a jde si někam 

zapařit, velká škoda, že už nefunguje Amonet.  

Otázka: Jaké investice by se měly přednostně financovat z obecního rozpočtu? (%, 

možnost tří odpovědí) 

Přednostně by se 

mělo investovat 

dle respondentů 

do vybudování 

chodníků a 

komunikací, do 

rozvoje 

sportovišť, 

kulturních 

zařízení a rozvoje 

služeb pro 

seniory 

 

 

 

 

 

 

 

Otázka: Připomínky, komentáře občanů (text ponechán dle znění respondentů). 

o starosta se snaží dělat dost věcí, za to děkujeme, 

o vyplňuji to společně s babičkou, stejný názor má i děda,  

o jen tak dál. 

4

4

9

9

9

9

9

13

13

17

17

17

35

35

39

52

Zlepšení informovanosti/komunikace s občany

Jiné (obecní byty)

Zeleň v obci

Zkvalitnění odpadového hospodářství

Opatření reagující na klimatické změny

Řešení bezpečnosti

Rozvoj cestovního ruchu

Školní zařízení

Technická infrastruktura

Parkovací stání

Podpora spolků a akcí

Podpora individuální bytové výstavby

Rozvoj sociálních služeb pro seniory

Kulturní zařízení

Sportoviště

Komunikace, chodníky
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Otázka: Struktura respondentů (%)

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

46

54

17

22

35

26

18

muž

žena

18-35

36-50

51-65

66 a více let

žijí v domácnosti děti mladší 18 let

nežijí v domácnosti děti mladší 18 let

p
o
h
la

v
í

v
ě
k
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A.9 Východiska pro návrhovou část 

Východiska pro návrhovou část jsou zpracována zejména na základě poznatků 

z charakteristiky obce, šetření názorů obyvatel a výstupů z průběžných jednání a rozhovorů. 

SWOT analýza pomůže přehledně identifikovat silné i slabé stránky obce, příležitosti rozvoje či 

budoucí hrozby. Ze SWOT analýzy se také vychází při stanovení návrhů opatření a dalšího 

zaměření rozvojového plánu obce. 

Silné stránky Slabé stránky 

Ekonomický rozvoj obce 

+ Městská památková zóna (hrad, kostel, 

panská zahrada, areál pivovaru). 

+ Nízký podíl nezaměstnaných osob – výborná 

situace na trhu práce. 

+ Blízkost města Skuteč (i z hlediska lokální 

ekonomiky).  

+ Existence České pošty. 

Obyvatelstvo 

+ Konstantní počet obyvatel v obci. 

Životní prostředí 

+ Neexistence většího průmyslového 

znečišťovatele ovzduší v okolí obce. 

+ Podél údolí řeky Krounky a Novohrady je 

zřízen přírodní park. 

+ Dobrá kvalita ovzduší v obci. 

+ Podíl zeleně v intravilánu obce. 

+ Zavedený systém sběru separovaného 

odpadu včetně bio odpadu. 

Správa obce, sociální a zdravotní oblast 

+ Klidné místo pro život/bydlení.  

+ Komunikace s občany, úsilí o otevřený přístup 

obce. 

+ Spokojenost místních občanů. 

+ Dobrá finanční situace obce. 

+ Bezpečnost v obci. 

+ Existence sboru dobrovolných hasičů. 

+ Fungující sociální péče v obci. 

Infrastruktura 

+ Kvalitní dopravní spojení obce autobusovou 

dopravou. 

+ Nabídka pozemků pro individuální bytovou 

výstavbu (v majetku obce a soukromého 

subjektu). 

+ Technická infrastruktura v obci (kanalizace, 

plyn, vodovod, elektro). 

Školství, vzdělávání a aktivity volného času 

+ Spokojenost uživatelů MŠ. 

+ Kapacita a odpovídající zázemí MŠ. 

+ Aktivní spolky a organizace nabízející širokou 

nabídku kulturních, sportovních a 

společenských akcí. 

 

 

Ekonomický rozvoj obce 

- Dojížďka za prací (názory občanů). 

- Poptávka po větším sortimentu v obchodu se 

smíšeným zbožím (názory občanů). 

Obyvatelstvo 

- Nepříznivý vývoj indexu stáří. 

- Dostupnost zdravotní péče (názory občanů). 

Životní prostředí 

- Horší hodnota koeficientu ekologické stability. 

Infrastruktura 

- Hluk a emise z dopravy (silnice II/358, 

intenzita). 

- Dopravní obslužnost (návaznost spojů a 

časové pokrytí dle názorů občanů) 

- Intenzita dopravy v části Podkopčí. 

- Nekázeň řidičů v obci (nedodržování max. 

povolené rychlosti). 

Školství, vzdělávání a aktivity volného času 

- Malé sportovní vyžití v obci.  
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Příležitosti Hrozby 

Ekonomický rozvoj  

 Rozvoj Městské památkové zóny (nové využití 

hradu Rychmburk). 

 Rozvoj drobného podnikání. 

 Využití dotačních příležitostí pro financování 

rozvoje obce. 

Obyvatelstvo 

 Koordinovaný růst počtu obyvatel. 

Životní prostředí 

 Systematická obnova a údržba zeleně. 

 Vytvoření nových tras/stezek - prostupnost 

obce, spojení do okolních obcí. 

 Podpora využívání ekologických zdrojů 

vytápění, energie, úspor vody. 

Správa obce, sociální a zdravotní oblast 

 Budování otevřeného úřadu. 

 Participativní přístup k řízení a rozvoji obce. 

 Podpora zdravotní péče, rozšiřování péče 

o seniory. 

 Využití dotačních prostředků a spolupráce 

s okolními obcemi.  

 Spolupráce a členství obce v rozvojových 

sdruženích. 

Infrastruktura 

 Zvyšování bezpečnosti dopravy (chodníky, 

přechody, radary atd.). 

 Revitalizace areálu pivovaru a změna 

funkčního využití hradu Rychmburk (včetně 

řešení parkovacích ploch, intenzity dopravy 

apod.).  

 Možnosti doplnění pěší a cyklistické 

prostupnosti území. 

Školství, vzdělávání a aktivity volného času 

 Možnosti vybudování sportovního vyžití 

(multifunkční hřiště apod.).  

 

Ekonomický rozvoj 

! Snížení příjmů ze sdílených daní kvůli 

zhoršení kondice české ekonomiky, zhoršení 

financování obce. 

Obyvatelstvo 

! Celorepublikový trend stárnutí populace.  

Životní prostředí 

! Legislativní změny týkající se nakládání 

s odpady (omezení skládkování).  

! Zvyšující se produkce odpadu. 

! Ohrožení obce a jeho zázemí suchem, 

úbytek spodní vody v krajině. 

Správa obce 

! Nárůst byrokracie a zvyšování administrativní 

náročnosti veřejné správy. 

Infrastruktura 

! Zvyšující se nároky na technickou 

infrastrukturu.  

! Zvyšující se motorizace a tranzitní doprava. 

Školství, vzdělávání a aktivity volného času 

! Trávení volného času mimo obec. 
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B Návrhová část 

Návrhová část Strategie rozvoje obce Předhradí vytyčuje základní směry budoucího vývoje obce 

do roku 2026 a umožňuje vedení obce komplexně identifikovat potenciál rozvoje obce ve 

střednědobém až dlouhodobém období. 

Obrázek 5: Struktura návrhové části 

 

B.1 Vize 

Co je vize? Vize určuje představu o budoucnosti obce, vyjadřuje, jak se bude obec rozvíjet 

a měnit.  

Předhradí je klidnou a přátelskou lokalitou pro život obyvatel. 

Obec nabízí dostatek ploch pro rodinné bydlení, základní 

občanskou vybavenost a dobrou dopravní dostupnost do center 

dojížďky. Předhradí je vyhledávanou turistickou lokalitou, která 

láká návštěvníky celoročně a nabízí jim zajímavé atraktivity. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vize

Priority

CíleOpatření

Aktivity



strana 32 

 

B.2 Priority 

Priority představují ucelené, tematicky orientované celky, které jsou konkrétněji rozpracovány 

do nižších hierarchických úrovní.  

 

B.3 Opatření a rozvojové aktivity 

Opatření konkretizují cíle a zpřesňují priority, ve kterých se bude obce rozvíjet. Aktivity 

konkretizující opatření jsou specifikovány v tabulkové podobě s následující strukturou. 

Název 

aktivity/projektu 
Důležitost 

Termín 

realizace 

Odhad nákladů 

na realizaci 

(v tis. Kč) 

Zdroj 

financování 

Název aktivity Důležitost 

aktivity: 

- vysoká 

- střední 

- nízká 

Předpokládané 

datum realizace 

(důležitá 

provázanost na 

rozpočet) 

Náklady dle 

rozpočtového 

výhledu/dle 

projektu/nyní 

nelze 

určit/nestanoveno/ 

dle potřeby – 

celkové náklady, 

roční, průběžné u 

opakujících se 

aktivit 

Rozpočet 

obce/ dotace/ 

nestanoveno – 

z čeho bude 

daná aktivita 

financována  

Komentář: informace o stavu, vysvětlení aktivity, přínos a cokoliv důležitého k aktivitě. 

 

Priorita 1 Technická a dopravní infrastruktura 

Opatření 1.1 Technická infrastruktura a odpadové hospodářství 

V rámci tohoto opatření bude řešena veškerá dostupná a plánovaná technická infrastruktura 

v obci. Bezproblémové napojení domácností na technickou infrastrukturu patří k službám, které 

obec poskytuje pro zajištění kvality života svých občanů. V oblasti odpadů a nakládání s nimi 

je kromě udržení stávající nabídky služeb třeba zajistit jejich další vývoj, a to s ohledem na 

1. Technická a dopravní infrastruktura

cíl: udržovat a zkvalitňovat technickou i dopravní infrastrukturu v obci

2. Občanská vybavenost a cestovní ruch

cíl: zkvalitňovat občanskou vybavenost a propojit místní život s 

cestovním ruchem

3. Veřejná prostranství a zeleň

cíl: pečovat o veřejná prostranství, přírodu a krajinu

4. Správa obce

cíl: rozvíjet komunitní život v obci (včetně spolupráce uvnitř a navenek)
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stále nové technologie v oblasti odpadového hospodářství. Nadále je žádoucí posilovat motivaci 

občanů ke třídění odpadů.  

Rozvojové aktivity 

Název aktivity/projektu Důležitost 
Termín 

realizace 

Odhad 

nákladů na 

realizaci 

(v tis. Kč) 

Zdroj 

financování 

Zefektivnění 

odpadového 

hospodářství    

Střední Průběžně 
Nyní nelze 

určit 

Rozpočet 

obce/ svozová 

firma/dotace 

Komentář: propagace a osvěta třídění, postupné rozšíření využití kompostérů v domácnostech, 
pořízení kompostérů, pořízení techniky, možnost vybudování sběrného dvora apod. 

Vybudování, údržba, 

modernizace technické 

infrastruktury    

Střední Průběžně 

Náklady dle 

jednotlivých 

projektů 

Rozpočet 

obce/dotace 

Komentář:  

o řešení odkanalizování části Podkopčí, 

o výstavba a využití obnovitelných zdrojů energie,  

o aktivity vedoucí k maximalizaci úspor energie v obci, 

o rekonstrukce /oprava/obnova rozhlasu, veřejného osvětlení, výměna stožárů, výbojek aj. 

 

Opatření 1.2  Dopravní infrastruktura a obslužnost, vč. bezpečného pohybu 

obyvatel 

V rámci opatření budou realizovány aktivity, které povedou k budování či rekonstrukci místních 

komunikací, chodníků, zajištění bezpečného pohybu obyvatel v obci a odpovídající obslužnosti 

obce (optimalizace autobusových spojení). 

Rozvojové aktivity 

Název aktivity/projektu Důležitost 
Termín 

realizace 

Odhad 

nákladů na 

realizaci 

(v tis. Kč) 

Zdroj 

financování 

Vytvoření dopravně – 

bezpečnostní 

(urbanistické) studie 

v obci 

Vysoká 2021 400 

Rozpočet 

obce/ 
Pardubický 

kraj 

Komentář: vytvoření studie, která bude řešit parkování, dopravní toky v obci apod. z důvodu 

změny funkčního využití hradu Rychmburk. Při vytváření studie je důležitá spolupráce 

a koordinace s Pardubickým krajem, který je majitelem hradu. 

Oprava a dostavba 

chodníků u vybraných 

komunikací  

Vysoká Průběžně 
Nyní nelze 

určit 

Rozpočet 

obce/ dotace 

Komentář: postupná realizace oprav a vybudovaní chodníků (podle technických možností 

konkrétního úseku); zejména vybudování chodníků v rámci plánované zástavby v obci. 

Modernizace místních 

komunikací a 

příslušenství 

v Podkopčí, směrem 

Vysoká Průběžně 
Nyní nelze 

určit 

Rozpočet 

obce/ dotace 
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Název aktivity/projektu Důležitost 
Termín 

realizace 

Odhad 

nákladů na 

realizaci 

(v tis. Kč) 

Zdroj 

financování 

k prodejně, vybudování 

komunikací v zástavbě 

Komentář: zlepšení stavu a sjízdnosti komunikací, zvýšení bezpečnosti.  

Vybudování zpevněné 

příjezdové komunikace 

do Panské zahrady 

a parkoviště 

u Víceúčelového 

objektu v Panské 

zahradě 

Střední 

Po vyřešení 

vlastnických 

vztahů 

Nyní nelze 

určit 

Rozpočet 

obce/ dotace 

Komentář: dlážděná komunikace, zpevněné parkoviště. 

Spolupráce na 

vybudování cyklostezky 

Skuteč – Předhradí 

Vysoká 2021 - 2022 16 000 

Rozpočet obce, 

města Skuteč/ 

dotace 

Komentář: zvýšení bezpečnosti, zlepšení stavu dostupnosti Skutče, zlepšení volnočasového vyžití 

pro obyvatele obce.  

Zvyšování bezpečnosti 

dopravy 
Střední Průběžně 

Nyní nelze 

určit 

Rozpočet 

obce/ dotace 

Komentář: dle možných řešení umístění dopravně – bezpečnostních prvků (dopravní značení, 

radar a měřič rychlosti v obci, dopravní zrcadla, zpomalovací retardéry v obci či jiné 

bezpečnostní prvky); souvisí s aktivitou „Vytvoření dopravně – bezpečnostní (urbanistické) 

studie v obci“. 

Vyjednávání 

o optimalizaci 
autobusových 
a vlakových spojení  

Střední Průběžně 0 Nestanoveno 

Komentář: vyjednávání se zástupci Pardubického kraje o optimalizaci autobusových a vlakových 

spojení se zaměřením na dopravu občanů do zaměstnání a žáků do škol; nutná spolupráce 

okolních obcí apod.  

 

Priorita 2 Občanská vybavenost a cestovní ruch 

Opatření 2.1  Vzdělávání a sociální služby v obci 

V rámci opatření budou realizovány aktivity zajišťující optimální nabídku, kvalitu a dostupnost 

školního a mimoškolního zařízení tak, aby byly pokryty potřeby vzdělanostní struktury obyvatel. 

Vzhledem k pokračujícím demografickým trendům je nutné předpokládat nárůst poptávky po 

sociálních službách. Proto je nutné periodicky monitorovat potřeby cílových skupin v obci. 

Rozvojové aktivity 

Název aktivity/projektu Důležitost 
Termín 

realizace 

Odhad 

nákladů na 

realizaci 

(v tis. Kč) 

Zdroj 

financování 

Modernizace (obnova) 

mateřské školy 
Vysoká Průběžně 

Nyní nelze 

určit 

Rozpočet 

obce/ dotace 
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Název aktivity/projektu Důležitost 
Termín 

realizace 

Odhad 

nákladů na 

realizaci 

(v tis. Kč) 

Zdroj 

financování 

Komentář: řešení změny v otvírací době školky a to oběma směry; modernizace infrastruktury 

pro vzdělávání.  

Vytvoření senior taxi 

v obci 
Vysoká Průběžně 150/ročně 

Rozpočet 
obce/ dotace 

Komentář: pořízení automobilu obcí, popř. využití služeb taxi. Záměr je vhodné realizovat ve 
spolupráci s okolními obcemi, mikroregionem nebo v rámci místní akční skupiny. 

Zvyšování povědomí 

občanů o systému 

sociálních služeb 

Střední Průběžně 
Každoročně 

dle potřeby 

Rozpočet 

obce/místní 

akční skupina  

Komentář: informace o sociálních službách a komunitním plánování. 

 

Opatření 2.2 Kultura a sport v obci 

V rámci opatření budou realizovány aktivity poskytující širokou nabídku občanům k aktivnímu 

trávení volného času a aktivity podporující činnosti zájmových seskupení. Aktivity v oblasti 

infrastruktury bude obec doplňovat realizací aktivit na podporu a propagaci konaných kulturních 

programů, akcí a společenských událostí.  

Rozvojové aktivity 

Název aktivity/projektu Důležitost 
Termín 

realizace 

Odhad 

nákladů na 

realizaci 

(v tis. Kč) 

Zdroj 

financování 

Úprava (oplocení) 

tenisových kurtů 
Vysoká 2021 200 Rozpočet obce 

Komentář: úprava (oplocení) tenisových kurtů pro zvýšení kvality sportovního vyžití v obci.  

Vybudování 

multifunkčního hřiště 
Vysoká 2022 1 500 

Rozpočet 
obce/ dotace 

Komentář: vybudování multifunkčního hřiště v obci; rozměry a povrch budu uzpůsobeny max. 

počtu sportů; dle technických a finančních možností zvážit záměr n vybudování krytého 

multifunkčního hřiště (mimo prostory památkové péče).  

Vybudovat workoutové 

prvky v parku 
Střední 2022 80 Rozpočet obce  

Komentář: v rámci stávajícího parku vytvořit workoutové prvky a to jak pro mladé tak i seniory. 

Zvážení vytvoření 

pozice koordinátora pro 

aktivní volný čas v obci 

Střední 2022 150/ročně 
Rozpočet 
obce/ dotace 

Komentář: zvážení vytvoření pozice koordinátora pro kulturní, sportovní a společenské akce 

v obci; koordinace aktivit, zařizování akcí, zájezdů, komunikace s občany apod.  

Využití stávajícího 

hřiště u mateřské školy 
Nízká 2021 Nestanoveno Rozpočet obce 

Komentář: využití stávajícího hřiště u MŠ ke sportovnímu vyžití v obci.  

Adaptace fary Střední Průběžně Nestanoveno 
Rozpočet 

obce/ dotace 
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Název aktivity/projektu Důležitost 
Termín 

realizace 

Odhad 

nákladů na 

realizaci 

(v tis. Kč) 

Zdroj 

financování 

Komentář: adaptace fary umožní využití zázemí pro spolky, akce, besedy apod., vytvoření muzea 

v obci (výstava o životě Adolfa Heyduka). 

Rekonstrukce prostor 

(suterénu) v budově 

stávající prodejny 

Nízká 2023 Nestanoveno 
Rozpočet 

obce/ dotace 

Komentář: rekonstrukce prostor (suterénu) v budově stávající prodejny pro akce, besedy apod. 

Letní kino/prostor pro 

kulturní akce v obci 
Střední 2021 - 2022 Nestanoveno 

Rozpočet 

obce/ dotace 

Komentář: vytvořit a provozovat letní kino v obci (volný čas generace 15+), využití hradu 

Rychmburk popř. Panská zahrada. 

Rozvoj knihovny Nízká Průběžně 
Každoročně 

dle potřeby 
Rozpočet obce  

Komentář: postupný rozvoj knihovny (besedy, akce, přednášky, vzdělávací aktivity apod.). 

Možnosti na ozvláštnění 
poutě v obci  

Nízká Průběžně 
Každoročně 

dle potřeby 
Rozpočet obce  

Komentář: v obci se koná každoroční pouť, v rámci zvyšování kvality života v obci hledat možnosti 

na ozvláštnění poutě (zapojení historie, ukázky historických řemesel, hradních tradic nebo 

jarmarku). 

Zachování stávajících 

kulturních a sportovních 

aktivit a rozšíření o 

nové 

Střední Průběžně 
Každoročně 

dle potřeby 
Rozpočet obce  

Komentář: podpora spolkové, klubové a zájmové činnosti; pro nejmenší děti v obci realizovat 

kurz tvořivosti, modelování, her; zajistit možnost výstavy děl dětí, ukázek prací atd. Pro seniory 

realizovat besedy, akce, vzdělávací kurzy.  

 

Opatření 2.3 Cestovní ruch 

Obec bude rozvíjet partnerství a koordinaci aktivit s Pardubickém krajem i podnikatelskými 

subjekty. Cílem je dosáhnout pozitivních efektů vyvolaných vzájemnou provázaností 

jednotlivých služeb a zvýšení vzájemné informovanosti a ochoty spolupracovat v oblasti 

cestovního ruchu, který má souvislost s revitalizací areálu pivovaru, se změnou funkčního 

využití hradu Rychmburk a pěkné přírody v okolí obce. Současně je důležité uvést, že 

s případným rozvojem šetrné krátkodobé turistiky bude souviset i rozvoj a zkvalitňování 

sportovních, kulturních a volnočasových zařízení. 

Rozvojové aktivity 

Název aktivity/projektu Důležitost 
Termín 

realizace 

Odhad 

nákladů na 

realizaci 

(v tis. Kč) 

Zdroj 

financování 

Spolupráce 

s Pardubickým krajem 

(projektovým 

manažerem) a využití 

potenciálu hradu 

Vysoká 2021 - 2026 Nestanoveno Rozpočet obce 
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ve spojitost 

s pivovarem 

k vybudování 

potřebného zázemí 

Komentář: pokračovat ve spolupráci s krajem (projektovým manažerem) a využít potenciál hradu 

ve spojitost s pivovarem k vybudování potřebného zázemí (dlouhodobá možnost využít prostory 

na besedy, pobyty, ubytování, atrakce apod.). Hledat pozitivní příležitosti k rozvoji obce, zásah do 

života obce komunikovat veřejně s občany obce. 

Podpora záměrů 
k vybudovaní 

komerčních služeb 
v obci 

Střední Průběžně 0 Nestanoveno 

Komentář: otevření možnosti novým využitím hradu a pivovaru pro místní podnikatelské 

subjekty (stravovací a ubytovací kapacity), krátkodobé pracovní příležitostí, brigády apod. 

Podpora 

marketingových aktivit 
a propagace místních 
památek, atraktivit i 
akcí 

Střední Průběžně Nestanoveno 

Rozpočet 

obce/ 
Pardubický 
kraj/dotace 

Komentář: spolupráce na propagaci hradu, potažmo obce Přehradí; hledání pozitivních 

příležitostí k rozvoji obce s občany obce. 

Rozvoj Šilinkova dolu Střední Průběžně Nestanoveno 

Rozpočet 

obce/ 
Pardubický 
kraj/dotace 

Komentář: zlepšení stavu stezky, jak pro místní, tak i pro občany z blízkého okolí (vybudování 

mobiliáře, tematické nástěnky, mapy, úkoly apod.). 

 

Opatření 2.4  Kvalitní bydlení v obci 

V rámci opatření budou realizovány aktivity vedoucí k možnosti bydlení v obci, v komunikaci se 

soukromými subjekty apod.   

Název aktivity/projektu Důležitost 
Termín 

realizace 

Odhad 

nákladů na 

realizaci 

(v tis. Kč) 

Zdroj 

financování 

Vybudování místní 

komunikace, chodníků 

včetně infrastruktury 

v lokalitách pro 

individuální bytovou 

výstavbu 

Vysoká Do 2026 
Náklady dle 

projektu 
Rozpočet obce 

Komentář: vybudování komunikace, chodníků a další potřebné infrastruktury. 

Dokončení odvlhčení 

objektu domu čp. 34-

36, oprava fasádních 

omítek 

Vysoká Do 2022 5 750 
Rozpočet obce/ 
dotace 

Komentáře: dokončení projektu (v roce 2020 probíhá 5. etapa); sanace objektu, oprava 

kanalizací, nová fasádní omítka; zkvalitnění vzhledu objektu; příprava pro bydlení  

Adaptace objektu čp. 21 
na bytový dům – byty 

Střední Do 2026 6 000 
Rozpočet obce/ 
dotace 
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Název aktivity/projektu Důležitost 
Termín 

realizace 

Odhad 

nákladů na 

realizaci 

(v tis. Kč) 

Zdroj 

financování 

Komentář: celková rekonstrukce objektu, podporované bydlení, popř. jiné využití. 

 

 

 

 

 

 

Priorita 3 Veřejná prostranství a zeleň 

Opatření 3.1 Péče o veřejná prostranství 

V rámci opatření budou realizovány aktivity vedoucí k údržbě veřejných prostranství, 

k rekonstrukci veřejných ploch a budov. Díky péči a výsadbě zeleně v intravilánu obce navíc 

dojde k posílení biodiverzity a k celkovému zlepšení prostředí.  

Název aktivity/projektu Důležitost 
Termín 

realizace 

Odhad 

nákladů na 

realizaci 

(v tis. Kč) 

Zdroj 

financování 

Úprava veřejného 

prostranství před farou 
Vysoká 2022 150 

Rozpočet 

obce/ dotace 

Komentář: úprava veřejného prostranství dle vytvořené studie. 

Úprava veřejného 
prostranství u Mateřské 
školy 

Vysoká 2022 150 
Rozpočet 
obce/ dotace 

Komentář: úprava veřejného prostranství dle vytvořené studie. 

Oprava mostků a lávek 
ve vlastnictví obce 

Střední Průběžně Nestanoveno Rozpočet obce  

Komentář: průběžná oprava mostků a lávek ve vlastnictví obce. 

Vybudování laviček 

a potřebného mobiliáře 

v obci 

Střední Průběžně Nestanoveno Rozpočet obce  

Komentář: vybudování laviček a potřebného mobiliáře v obci pro seniory a jejich pohyb v obci. 

Postupná výsadba 

a revitalizace zeleně 

v obci 

Střední Průběžně Nestanoveno 
Rozpočet 

obce/ dotace 

Komentář: postupná výsadba a revitalizace zeleně, stromořadí, upravené okolí místních 

komunikací i pěšin (nahrazení proschlých, špatně rostlých porostů, či porostů ohrožujících 

majetek či zdraví občanů novou výsadbou). 

Vybavení pro údržbu 

veřejných prostranství 
Nízká Průběžně Nestanoveno 

Rozpočet 

obce/ dotace 
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Název aktivity/projektu Důležitost 
Termín 

realizace 

Odhad 

nákladů na 

realizaci 

(v tis. Kč) 

Zdroj 

financování 

Komentář: nákup a údržba techniky na údržbu zeleně, veřejných prostranství aj. prostor a objektů 

v majetku obce. 

Osvěta obyvatel 

k údržbě veřejné zeleně 

před nemovitostmi 

Nízká Průběžně Nestanoveno Rozpočet obce  

Komentář: osvěta obyvatel, žádosti o pomoc s údržbou veřejné zeleně před nemovitostmi. 

Péče a obnova studen 

v obci 
Nízká Průběžně Nestanoveno 

Rozpočet 

obce/dotace 

Komentář: péče o vodní zdroje, využití na zalévání apod. 

Revitalizace okolí 

rybníka Pazderka 
Nízká 2026 50 

Rozpočet 

obce/dotace 

Komentář: likvidace náletových dřevin, nová opěrná zeď u přelivu; k aktivitě existuje studie.  

 

Opatření 3.2  Zachování příznivého životního prostředí a ochrana hodnot okolní 

krajiny 

Ve vazbě na stanovené opatření se bude dlouhodobě podporovat zlepšování životního prostředí 

v okolí obce, aktivity navyšující funkčnost krajiny, výsadby stromů (alejí, extenzivních sadů 

apod. v extravilánu obce) a úklid krajiny. V kontextu probíhajících klimatických změn je důležité 

podporovat projekty všech velikostí vedoucí k zadržování vody v krajině a zmírňování následků 

sucha. 

Rozvojové aktivity 

Název aktivity/projektu Důležitost 
Termín 

realizace 

Odhad 

nákladů na 

realizaci 

(v tis. Kč) 

Zdroj 

financování 

Hospodaření v obecním 

lese  
Vysoká Průběžně 

Nyní nelze 

určit 

Rozpočet 

obce/ dotace 

Komentář: obnova místních lesů postižených kůrovcem, údržba lesa a péče o lesní krajinu v okolí 

obce, těžba a prodej dřeva, zalesnění. Spolupráce s ostatními subjekty, pořízení techniky apod.  

Pěší prostupnost 

krajinou 
Střední 2025 

Nyní nelze 

určit 

Rozpočet 

obce/ dotace 

Komentář: realizace vytvořené studie; obnova polních cest, řešení majetkoprávních vztahů, 

postupná realizace stezek a cest pro zvýšení prostupnosti území (krajiny). 

Pozemkové úpravy 

(směr Lažany) 
Nízká Průběžně 

Nyní nelze 

určit 

Rozpočet 

obce/ dotace  

Komentář: prostorové a funkční uspořádání pozemků, ve spolupráci s pozemkovým úřadem. 
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Název aktivity/projektu Důležitost 
Termín 

realizace 

Odhad 

nákladů na 

realizaci 

(v tis. Kč) 

Zdroj 

financování 

Výsadba zeleně v okolí 

obce 
Nízká Průběžně 

Nyní nelze 

určit 
Rozpočet obce  

Komentář: výsadba biokoridorů, obnova polních cest, alejí podél cest a liniových krajinných 

prvků, výsadba kvalitních a odolných dřevin. 

Realizace prvků pro 

zadržování vody 

v krajině 

Nízká Průběžně 
Nyní nelze 

určit 

Rozpočet 

obce/dotace  

Komentář: posílení retenčních schopností krajiny (retenční nádrže, tůně, mokřady), spolupráce 

se soukromými investory a jinými subjekty (např. zemědělci). 

Realizace 

protipovodňových a 

protierozních opatření 

Nízká Průběžně 
Nyní nelze 

určit 

Rozpočet 

obce/dotace  

Komentář: se zadržováním vody v krajině jsou silně spjaty protipovodňová opatření. Za účelem 

snižování negativních projevů vodní a větrné eroze budou zaváděna protierozní opatření. 

 

Priorita 4 Správa obce 

Opatření 4.1 Přívětivý úřad  

V rámci opatření bude nadále posilována úloha e-Governmentu ve správě obce a komunikace s 

občanem. Prostřednictvím realizace vhodných aktivit bude v maximální možné míře zajišťována 

bezpečnost zdejších obyvatel, ochrana majetku, opravy a údržba nemovitostí v majetku obce. 

Rozvojové aktivity 

Název aktivity/projektu Důležitost 
Termín 

realizace 

Odhad 

nákladů na 

realizaci 

(v tis. Kč) 

Zdroj 

financování 

Rozvoj e-Governmentu 

služeb 
Nízká Průběžně Nyní nelze určit 

Rozpočet 

obce/dotace 

Komentář: pokračování digitalizace služeb veřejné správy (e-Governmentu) v návaznosti na 

národní podporu zavádění nástrojů e-Governmentu, zvyšování možností on-line komunikace 

s úřadem. 

Pokračování v 

zapojování veřejnosti 

do plánování rozvoje 

obce  

Nízká Průběžně Nyní nelze určit 
Rozpočet 

obce/dotace 

Komentář: veřejná projednání, rozvoj a zkvalitňování informovanosti obyvatelstva, 

spoluzodpovědnost občanů k budoucímu rozvoji obce (participace v plánování obce). 

Zvyšování povědomí 

občanů o systému 

sociálních služeb 

Střední Průběžně 
Každoročně dle 

potřeby 
Rozpočet obce  

Komentář: informace o sociálních službách a komunitním plánování. 
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Název aktivity/projektu Důležitost 
Termín 

realizace 

Odhad 

nákladů na 

realizaci 

(v tis. Kč) 

Zdroj 

financování 

Digitalizované podklady 

a mapy 
Nízká Průběžně Nyní nelze určit 

Rozpočet 

obce/dotace 

Komentář: vytvoření technických map, pasportů, mapových podkladů pro úřad i veřejnost apod. 

 

Opatření 4.2 Aktivní spolupráce uvnitř i navenek 

V rámci opatření bude docházet k podpoře a spolupráci na aktivitách v rámci fungování obce 

(spolky, neziskové organizace), tak i v aktivitách v rámci dobrovolných svazků, kterého je obec 

členem. 

Rozvojové aktivity 

Název aktivity/projektu Důležitost 
Termín 

realizace 

Odhad 

nákladů na 

realizaci 

(v tis. Kč) 

Zdroj 

financování 

Rozvoj mikroregionální 

spolupráce 
Střední Průběžně 

Nyní nelze 

určit 

Rozpočet 

obce/ dotace 

Komentář: identifikace cílů spolupráce a realizace aktivit na mikroregionální úrovni (místní akční 

skupina, mikroregion, Komunální služby Hlinecko) vedoucích ke stanoveným cílům s důrazem na 

uspokojování potřeb obyvatel. 

Spolupráce s (místními) 
organizacemi a 
místními podnikateli 

Střední Průběžně 
Nyní nelze 

určit 

Rozpočet 

obce/ dotace 

Komentář: identifikace cílů spolupráce a realizace aktivit na místní úrovni vedoucích ke 

stanoveným cílům s důrazem na uspokojování potřeb všech obyvatel obce. 
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C Implementační část 

Za koordinaci činností spojených se strategií rozvoje obce a za sledování a vyhodnocování 

plnění a aktualizaci strategie je zodpovědný starosta.  

Průběžná aktualizace strategie se bude mimo jiné opírat o pravidelné každoroční 

setkání zastupitelů obce, aktivních občanů a případně zástupců organizací a právnických osob, 

které v obci působí a mají zájem se podílet na rozvoji obce. Toto setkání se uskuteční na podzim 

v termínu předcházejícími přípravě rozpočtu na následující rok. V úvodu setkání starosta obce 

zrekapituluje plnění strategie rozvoje obce v daném roce a navrhne hlavní změny a dle potřeby 

navrhne úpravy aktivit návrhové části.  

Návrh aktualizace je diskutován na jednání zastupitelstva a provázán s návrhem rozpočtu, 

protože návrh aktualizace musí být projednán a schválen zastupitelstvem obce (obvykle spolu 

se schvalováním rozpočtu).  

Zhodnocení plnění strategie rozvoje obce 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 strategie rozvoje obce probíhá obvykle 1x 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 strategie rozvoje obce (v ní mohou být provedené změny 

zvýrazněny, např. podbarvením). 
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Seznam použitých zkratek 

Následující tabulka obsahuje základní zkratky, které jsou v tomto dokumentu používány.  

Tabulka 13: Seznam zkratek 

Zkratka Význam 

BPEJ Bonitovaná půdně ekologická jednotka 

CZ-NACE Klasifikace ekonomických činností 

ČOV Čistička odpadních vod 

ČR Česká republika 

ČSÚ Český statistický úřad 

KES Koeficient ekologické stability 

SLDB 2011 Sčítání lidu, domů a bytů 2011 
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