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Abstrakt 

Tato diplomová práce se zabývá problematikou strategického rozvoje obcí. Hlavním cílem práce je 

navrhnout strategický plán pro středočeskou obec Uhlířské Janovice. První kapitola vysvětluje zá-

kladní pojmy a fungování veřejné správy v České republice. Následuje část práce, která  

se věnuje strategickému plánování a jeho specifikům v regionálním rozvoji. Před analýzou vybrané 

obce dochází k představení využitých metod a zdrojů dat, dále jsou také vyjmenovány spolupracu-

jící instituce. Zbytek textu práce naplňuje její hlavní cíl. Na základě provedené analýzy vznika-

jí návrhy rozvojových opatření pro Uhlířské Janovice. Tyto návrhy jsou rozděleny  

do jednotlivých prioritních os. V závěru práce je hodnocení všech návrhů pomocí hodnotící mati-

ce. 
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město Uhlířské Janovice, obec, plánování, regionální rozvoj, strategie, strategický plán, SWOT ana-

lýza, udržitelný rozvoj 

 

 

 

 

Abstract 

This master’s thesis deals with topic of strategic development of municipalities. The main goal  

of this thesis is to design a strategic plan for central Bohemian municipality Uhlířské Janovice.  

The first chapter explains general concept of public administration in Czech republic. Following 

part of the paper is dedicated to strategic planning and its specifics in regional development. Be-

fore the analysis of the selected municipality, I present chapter which consists of methodology 

and resources and cooperating institutions. The rest of the paper focuses on the main goal. Based 

on the executed analysis, I created several development activities for Uhlířské Janovice. These 

projects are divided to individual priority axes. In the end of this paper, there is an evalution  

of each project using evaluation matrix. 
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Úvod 

Strategické plánování regionálního rozvoje se dostalo do České republiky po sametové revoluci  

ze západních zemí. V období komunistické vlády byla na našem území ekonomika řízena centrál-

ně. Toto dědictví přineslo při přechodu na volnou tržní ekonomiku výzvy pro starosty obcí. Počá-

teční nedostatek odborných materiálů v českém jazyce mělo za následek učení se za chodu. 

V současnosti je strategické plánování rozvoje součástí regionálního řízení a je využíváno stále čas-

těji pro zlepšení situace v obci. 

 

Strategický plán jako dokument obce rozšiřuje plán územní. V rámci regionální politiky mohou mít 

oba tyto plány společně velký význam pro rozvoj obcí. Strategický plán stanovuje směr  

pro budoucí vývoj obce. Díky volbám do zastupitelstva, které přináší obměnu rozložení sil každé 

čtyři roky, slouží strategický plán jako apolitický průvodce rozvojem. Výstupy ze strategického plá-

nování v podobě návrhů musí být objektivně zhodnoceny, aby zajistily zlepšení života v obci. 

 

Město Uhlířské Janovice bylo autorem vybráno z důvodu dlouhodobého povědomí a situaci 

v obci.  Téma bylo vybráno také proto, aby přineslo zdejším obyvatelem lepší podmínky pro život 

v obci. Celá práce byla rozdělena do pěti kapitol. 

 

V úvodu práce je rozebrána problematika veřejné správy na území České republiky. Tato kapitola 

slouží k vysvětlení regionálního systému. Je zde uvedena základní charakteristika obcí, která uvádí 

nejdůležitější informace o českých obcích. Dále také rozdělení obcí včetně terminologie, její orgá-

ny, které zodpovídají za provedení individuálních rozhodnutí a nejdůležitější činnost obce, tj.  způ-

sob hospodaření s penězi, které je nutné využít na strategický plán. Na závěr této kapitoly je 

popsáno, co obsahuje územní plán, který je hlavním dokumentem obce. 

 

Následující kapitola se zabývá strategickým řízením a rozvojem obce. Postupně jsou zde vysvětle-

ny základní pojmy strategického řízení a managementu. Kromě vysvětlení proč plánovat  

a specifikace strategického řízení ve veřejné správě se v textu pojednává o jednotlivých fázích 

strategického plánování a nejpoužívanějších přístupech k plánování, tedy expertním  

a komunitním. V této práci byla využita kombinace obou přístupů. Zbytek kapitoly se věnuje zku-

šenostem se strategickým plánování v Evropě po rozpadu Sovětského svazu a vzniku nových re-

publik. 

 

Třetí a čtvrtá kapitola se zaměřují na metodologii sběru dat, zdroje a jejich následnou analýzu. 

V rámci analýzy došlo ke spolupráci s dalšími institucemi, které poskytly data pro tuto práci, jde 

např. o Český statistický úřad nebo Ministerstvo pro místní rozvoj. Hlavními použitými metodami 

byla socioekonomická analýza, workshop s obyvateli města a SWOT analýza. Socioekonomická 

analýza se v této práci věnuje hlavně dopravě, životnímu prostředí a možnostem udržitelného 

rozvoje. Workshop přinesl v rámci diskuze s obyvateli mnoho návrhů na rozvoj obce, které byly 

následně konzultovány se starostou města při nestrukturovaném rozhovoru. Výstupem ze všech 
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zdrojů je analýza SWOT, která přináší příležitosti k rozvoji a seznam hrozeb, kterých by se mělo 

vedení města vyvarovat. 

 

Závěrečná část této diplomové práce přináší návrhy opatření, pro obec Uhlířské Janovice. Tato 

opatření jsou rozdělena do čtyřech prioritních os: dopravní infrastruktura a místní komunikace, 

životní prostředí, občané a život v obci a udržitelné město. Ke zjištění zájmu o tyto návrhy je  

na závěr provedeno dotazníkové šetření, které navíc přináší další návrhy ze strany obyvatel, které 

autor práce zpracuje. K určení všech vhodných návrhů je následně využita hodnotící matice. 
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1 Veřejná správa na území ČR 

V první kapitole bude podrobně rozebrána problematika obcí na území České republiky. Kromě 

základní charakteristiky obcí se autor práce věnuje také historickému vývoji, rozdělení obcí, orgá-

nům obce, financování a dalším oblastem řízení místní samosprávy. 

 

1.1 Modely veřejné samosprávy 

Na vznik systému samosprávy má vliv několik faktorů. Odlišné tradice a historie jsou zřetelně vidět 

ve vývoji jednotlivých států. Evropa je druhý nejmenší světadíl, přesto se na tomto území  

od začátku dvacátého století měnily samosprávní systémy velmi často. Hlavní změny vyvolala prv-

ní (a s ní rozpad Rakouska Uherska) a druhá světová válka a také přelom osmdesátých  

a devadesátých let po rozpadu Sovětského svazu. Významný vliv na samosprávu mívá také propo-

jení se státní správou. Česká republika se při tvorbě systému v roce 1990 a následně v roce 2000 

(nastavení krajské samosprávy) inspirovala spíše prvorepublikovou tradicí než zahraničními vzory. 

 

Dle Kopeckého (1998) se obecní orgány dělí na dva modely, monistický a dualistický.  

U monistického modelu je specifická existence jediného obecního orgánu. Tento orgán je volen 

občany, a tím získává mandát k řízení obce. Obvykle se nazývá zastupitelstvo, výbor nebo rada. 

S tímto orgánem může spolupracovat starosta nebo komise, ale tyto orgány jsou odpovědné  

a podřízené voleným zástupcům. Tento model již nelze v současné Evropě nalézt. 

 

Dualistický model je charakteristický existencí dvou orgánů, které rozhodují o fungování obce. 

Tento model se dále dělí podle povahy druhého orgánu na monokratický a kolegiální. 

V monokratickém dualistickém systému řídí obec starosta a zastupitelský sbor. Starosta není čle-

nem zastupitelstva, přestože mu může předsedat. Oba orgány mají zákonem dané vlastní kompe-

tence. V tomto systému může být starosta volen jak přímo občany, tak nepřímo zastupitelstvem. 

Nutností je však nezávislost na zastupitelstvu při vykonávání svých pravomocí. Funkční období 

zastupitelstva a starosty by se nemělo překrývat. Tento druh samosprávy je typický pro jižní Ně-

mecko. Na rozdíl od monokratického typu, kolegiální se dělí na dva orgány, přičemž místo starosty 

zde existuje grémium osob, jehož je starosta součástí. Opět jsou oba orgány na sobě vzájemně 

nezávislé a druhý orgán je volen občany nebo zastupitelstvem. 

 

V českém systému obecní samosprávy lze nalézt prvky monistického a dualistického kolegiálního 

modelu. „Ústava jasně stanovuje, že obec je samostatně spravována zastupitelstvem (čl. 101 odst. 

1 Ústavy) a zastupitelstvo je skutečně nadáno klíčovými pravomocemi, včetně kreační pravomoci 

vztažené ke všem ostatním orgánům samosprávy (byť u těch, které dále ustanovuje rada, zpro-

středkovaně), což by svědčilo ve prospěch monokratického systému.“ (Balík, 2009, str. 16) Kolegi-

ální dualistický model je obsažen v pravomocích rady, do kterých nemůže zastupitelstvo zasaho-

vat. Na druhou stranu se funkční období zastupitelstva a rady obvykle kryje a členové rady musí 

být zároveň členy zastupitelstva. Proto je česká obecní samospráva blíže monokratickému systé-

mu. 
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1.2 Obce a jejich charakteristika 

Obce na území ČR upravuje zákon o obcích (zákon č. 128/2000 Sb. Zákon o obcích, §1): „Obec je 

základním územním samosprávným společenstvím občanů; tvoří územní celek, který je vymezen 

hranicí území obce.“ Tento zákon dále vymezuje obec jako veřejnoprávní korporaci, která má 

vlastní majetek, vystupuje v právních vztazích vlastním jménem a nese odpovědnost vyplývající 

z těchto vztahů. Za základní úkol je zákonem stanovena péče o všestranný rozvoj, potřeby svých 

občanů a ochranu veřejného zájmu. Obce jsou zakotveny také v Ústavě ČR, díky čemuž zastává 

územní samospráva významnou roli v řízení právního státu. Dle Ústavy ČR (zákon č. 1/1993 Ústava 

České republiky, hlava 7, čl. 99) rozděluje stát na obce a kraje. Obce jsou základními územními 

samosprávnými celky, zatímco kraje jsou vyššími územními samosprávnými celky. Stát by měl také 

dle Ústavy ČR (zákon č. 1/1993 Ústava České republiky, hlava 7, čl. 101, odst. 4) zasahovat do pů-

sobnosti obcí a územních samosprávných celků pouze v případě ochrany zákona a jen způsobem, 

který stanovuje zákonná úprava. Fungování obcí ovlivňuje také několik mezinárodních dokumen-

tů, např. Evropská charta místní samosprávy. 

 

Současné pojetí obcí 

Na obce se podle Ferdinanda Tönniese dá nahlížet 2 způsoby. První se nazývá „Gemeinschaft“. 

Tento termín z německého jazyka chápe obec nejen jako územní vymezení, ale také lidské. „Tato 

koncepce je spíše kolektivistická, vychází z altruismu sousedské pospolitosti.“ (Balík, 2009, str. 28) 

Druhý pohled na obec se označuje jako „Gesellschaft“, který je spojen s efektivním fungováním 

s důrazem na výkonnost. 

 

Přestože toto rozdělení může působit jako typické, vystihuje dle autora dnešní dobu a skrývá se 

v řadě debat na obecní úrovni. Jako příklad uvádí udržení místní základní školy nebo domov dů-

chodců. Zastánci „Gemeinschaft“ by kladli důraz spíše na emocionální stránku. Naopak zástupci 

„Gesellschaft“ by argumentovali finanční náročností, vynaložené prostředky by mohly být využity 

na jiné účely. Z výše uvedené zákonné definice vyplývá, že se tyto dvě koncepce neustále střetáva-

jí při řízení i těch nejmenších obcí. Tento rozpor se obvykle odráží ve volebních kampaních a ná-

sledně na jednáních zastupitelstva nebo na debatách s občany. (Balík, 2009, s. 27-28) 

 

Územní vymezení a občané obce 

V České republice je každá část území (mimo vojenské prostory) součástí nějaké obce. U obcí 

menší velikosti se jedná o jediné katastrální území obce, které je obvykle stejné ja-

ko administrativní území obce. Naopak u obcí větších se může jeden administrativní územní celek 

skládat z více katastrálních území. Ke vzniku nových obcí může dojít dle zákona o obcích (zákon č. 

128/2000 Sb. Zákon o obcích, §9) různými způsoby: 

• na základě dohody sloučením dvou nebo více obcí, které spolu sousedí (ne však pouhým 

připojením jedné obce k jiné), 

• oddělením části obce na samostatnou obec, 

• zrušením či změnou vojenského újezdu. 
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Rozhodnutí o sloučení obcí nebo připojení obce závisí na dohodě mezi zastupitelstvy  

a na potvrzení dohody v podobě místního referenda, pokud byl podán platný návrh na konání re-

ferenda do 30 dnů od zveřejnění rozhodnutí. Při oddělení části obce rozhoduje v přenesené pů-

sobnosti krajský úřad a k oddělení může dojít pouze k prvnímu dni kalendářního roku. 

 

Občany obce jsou všechny fyzické osoby, které mají státní příslušnost České republiky a jsou 

v dané obci přihlášeny k trvalému pobytu (může být pouze jedno). Na stejná práva může dosáh-

nout také cizí státní občan, který má na území obce hlášeno trvalé místo pobytu, pokud tak stano-

vuje mezinárodní smlouva. ČR musí být k této smlouvě vázána a smlouva musí být vyhlášena.  

Mezi základní občanská práva po dosažení 18 let věku patří (stejná práva mají i fyzické osoby 

vlastnící nemovitost na území obce): 

• volit a být volen do zastupitelstva obce, 

• hlasovat v místním referendu, 

• vyjadřovat na zasedání zastupitelstva obce v souladu s jednacím řádem svá stanoviska 

k projednávaným věcem, 

• vyjadřovat se k návrhu rozpočtu a k závěrečnému účtu obce za uplynulý kalendářní rok,  

a to buď písemně ve stanovené lhůtě, nebo ústně na zasedání zastupitelstva obce, 

• nahlížet do rozpočtu obce a do jejího závěrečného účtu za uplynulý kalendářní rok,  

do usnesení a zápisů z jednání zastupitelstva obce, do usnesení rady obce, výborů zastupi-

telstva obce a komisí rady obce a pořizovat si z nich výpisy, 

• požadovat projednání určité záležitosti v samostatné působnosti obce radou obce nebo 

zastupitelstvem obce; je-li žádost podepsána nejméně 0,5 % občanů obce, musí být pro-

jednána na jejich zasedání nejpozději do 60 dnů (v případě působnosti zastupitelstva obce 

nejpozději do 90 dnů); podávat orgánům obce návrhy, připomínky a podněty; orgány ob-

ce je vyřizují bezodkladně, nejdéle však do 60 dnů (v případě zastupitelstva obce nejpoz-

ději do 90 dnů). (Příručka pro člena zastupitelstva, 2018, s. 13) 

 

Působnost obce 

Z hlediska působnosti samosprávy existuje v České republice tzv. spojený model veřejné správy, 

který vysvětluje dvojí působnost obcí. Jedná se o samostatnou a přenesenou působnost. Jak již 

bylo zmíněno výše, obce mají právo na samosprávu dáno Ústavou ČR a zásahy státu jsou tedy 

omezeny. Obec se má právo v těchto situacích obrátit na ústavní soud. Nejdůležitějším je  

pro samostatnou působnost právo na vlastní majetek a hospodaření podle vlastního rozpočtu. 

Mezi další záležitosti, které vykonává samospráva, patří: ukládání povinností, příkazů, zákazů  

pod hrozbou sankce, vydávání obecně závazných vyhlášek obce, zřizování školských zařízení nebo 

obecní policie atp. 

 

Při přenesené působnosti obce vykonávají státní správu, která byla přenesena státem na obce. 

Obce dostávají na tyto záležitosti příspěvky, které však obvykle nepokryjí celkové náklady. Jedná 

se o vydávání nařízení a správních rozhodnutí podle dané legislativy. Obce jsou rozděleny podle 

rozsahu státní správy na obce I., II. a III. typu. Krajské úřady kontrolují vydávání těchto nařízení, 

usnesení a další opatření vydané orgány obcí. 
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Data ČSÚ z 1.1.2017 ukazují rozvrstvení obcí v jednotlivých krajích: 

 
Tabulka 1 - Počet obcí v České republice 

Kraj Počet obcí 

Hlavní město Praha 1 

Středočeský kraj 1144 

Jihočeský kraj 624 

Plzeňský kraj 501 

Karlovarský kraj 134 

Ústecký kraj 354 

Liberecký kraj 215 

Královéhradecký kraj 448 

Pardubický kraj 451 

Kraj Vysočina 704 

Jihomoravský kraj 673 

Olomoucký kraj 402 

Zlínský kraj 307 

Moravskoslezský kraj 300 

Celkem v České republice 6258 

(zdroj: Český statistický úřad, zpracování: vlastní) 
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1.3 Dělení obcí 

V České republice jsou obce rozděleny na města a statutární města, městyse a obce. Z tabulky  

na konci předchozí podkapitoly vyplývá, že se na území ČR nachází 6258 obcí. Dále se nachází 

v České republice 26 statutárních měst, 604 měst. Pro začátek je nutno podotknout, že označení 

města, městyse či obce má až na některé výjimky pouze symbolický význam. Kompetence obcí  

se neliší od většiny měst a městysů. Rozdíl existuje v názvech jednotlivých orgánů:  

 
Tabulka 2 - Základní pojmy v regionální politice podle počtu obyvatel 

Obec Městys Město Statutární město 

Starosta obce Starosta městyse Starosta města Primátor 

Obecní úřad Úřad městyse Městský úřad Magistrát 

(zpracování: vlastní) 

 

Nejvýznamnější postavení má hlavní město Praha, které je zároveň vyšším územně samosprávným 

celkem. Jeho postavení upravuje zákon o hlavním městě Praze (zákon č. 131/2000 Sb. Zákon o 

hlavním městě Praze). 

 

Obec 

V terminologii veřejné správy je pojem „obec“ komplikovaný a má dvojí význam. V prvním případě 

se jedná o všechny typy municipalit v České republice, tedy jak hlavní město Prahu, tak i Horní 

Suchou v Moravskoslezském kraji. Druhé vyjádření se týká všech obcí, které nezískaly postavení 

městyse, města či statutárního města. 

 

Městys 

Městys je speciální kategorie obcí. Vychází z historického označení obce, která měla právo pořádat 

týdenní a dobytčí trhy. Obvykle takové městečko zastupovalo spádovou roli pro menší okolní ves-

nice. Díky tomu je název spojen převážně se zemědělskými oblastmi. Paragraf 3 zákona  

o obcích (zákon č. 128/2000 Sb. Zákon o obcích, §3) upravuje nároky na použití názvu městys: 

„Obec, která byla oprávněna užívat označení městys přede dnem 17. května 1954, je městysem, 

pokud o to požádá předsedu Poslanecké sněmovny. Předseda Poslanecké sněmovny tak na žádost 

obce stanoví a zároveň určí den, od kterého se obec stává městysem.“ Na označení městys mají 

nárok i obce bez historického nároku díky novele zákona o obcích z roku 2006. V loňském roce  

se na území České republiky nacházelo 223 městysů. 

 

Město a statutární město 

Pro získání názvu „město“ je klíčová podmínka počtu obyvatel obce. Pak záleží na předsedovi 

sněmovny, zda vyhoví žádosti obce. Toto neplatí pro města, která označení již získala nebo jim 

historicky náleží. Před usnesením předsedy Poslanecké sněmovny se zabývá splněním kritérií Mi-

nisterstvo vnitra ČR. 
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Usnesení vlády (Usnesení vlády České republiky č. 418+P, [online], 2001) ze dne obsahuje tato 

kritéria: 

1. Celkový počet obyvatel trvale bydlících na zastavěném území obce alespoň 3 000 

2. Soustředěná městská zástavba středu obce (náměstí) se zpevněným povrchem  

a chodníky, převažující vícepodlažní nadzemní zástavba. Všechny ulice a veřejná prostran-

ství v obci jsou pojmenovány 

3. Celková zástavba obce se vyznačuje obytnými domy se dvěma a více byty a budovami 

sloužícími všeobecně potřebným službám. Větší část obce je vybavena veřejným vodovo-

dem a kanalizací, místními komunikacemi a chodníky s bezprašným povrchem  

a veřejným osvětlením 

4. Rozvinutá síť veřejných a všeobecně potřebných služeb, přesahující znatelně potřeby 

místního obyvatelstva a sloužící i pro spádové území 

5. Udržovaná veřejná zeleň a stavební objekty, včetně kulturních památek, organizovaný 

svoz tuhých domovních odpadů 

6. Obec je vybavena základní školou, zdravotním zařízením a alespoň třemi stálými lékař-

skými místy a lékárnou, společenským sálem, poštou a peněžními službami, sportovištěm, 

tělocvičnou, ubytovacím zařízením s nejméně 20 lůžky a vede obecní kroniku. Do stávající 

vybavenosti obce lze započítat i zařízení, které je ve výstavbě, případně v rekonstrukci 

7. Vzdálenost obce, která žádá o stanovení městem, od dalšího města v dané oblasti. 

 

Zvláštní kategorií je statutární město. Hlavní rozdíl proti klasickému městu je možnost organizovat 

správu svého území. Toto právo se nazývá statut města a vymezuje vzájemné vztahy mezi jednot-

livými částmi, majetek, zdroje příjmů a rozsah oprávnění městských obvodů. Statutárních měst je 

v České republice 26 (včetně Prahy, která má svou vlastní zákonnou úpravu). 
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1.4 Orgány obcí 

Tato podkapitola obsahuje popis jednotlivých orgánů veřejně správy a pravomoci jejich členů. Zá-

kladními orgány obce je zastupitelstvo obce, rada obce, obecní úřad a starosta nebo primátor. Jak 

již bylo uvedeno v předchozích kapitolách, existují drobné rozdíly v názvosloví u městysů, měst a 

statutárních měst (viz tabulka). Obsah této kapitoly přináší informace, kdo má vliv na strategické 

plánování obce a její rozvoj. 

 

Zastupitelstvo obce 

Zastupitelstvo obce, města či městyse je základním orgánem obecní samosprávy. V ústavě se mu 

věnuje Hlava VII., která stanovuje podmínky pro jeho fungování. Volební období je stanoveno  

na čtyři roky a „členové zastupitelstev jsou voleni tajným hlasováním na základě všeobecného, 

rovného a přímého volebního práva.“ (zákon č. 1/1993 Ústava České republiky, hlava 7, čl. 102, 

odst. 1) Mandát získává zastupitel zvolením ve volbách a na první schůzi skládá slib, který násled-

ně vlastnoručně podepíše. Pro samotný výkon funkce neexistují žádné příkazy či nařízení. Zastupi-

tel pracuje podle svého svědomí a není vázán ani vlastním politickým subjektem. Mezi práva za-

stupitele patří: předkládat návrhy na projednání zastupitelstvu obce, radě obce nebo jejím výbo-

rům a komisím, vznášet dotazy, připomínky a podněty na radu obce a její členy, předsedy výborů, 

statutární orgány právnických osob a vedoucí příspěvkových organizací jejich složek, které byly 

založeny obcí (Čmejrek, 2008, s. 36). 

Počet zastupitelů je určen zákonem (zákon č. 128/2000 Sb. Zákon o obcích, §68): 

• do 500 obyvatel má zastupitelstvo 5 až 15 členů, 

• nad 500 do 3 000 obyvatel má 7 až 15 členů, 

• nad 3000 do 10 000 obyvatel má 11 až 25 členů, 

• nad 10 000 do 50 000 má 15 až 35 členů, 

• nad 50 000 do 150 000 má 25 až 45 členů, 

• a nad 150 000 má 35 až 55 členů. 

 

Zastupitel musí ze své funkce hájit zájmy obce a jejích občanů, nakládat účelně s majetkem obce  

a chovat se tedy i jako řádný hospodář. V rámci svého výkonu má pravomoc schvalovat program 

rozvoje obce, schvalovat rozpočet a závěrečný účet, určovat počet členů rady atp. Mezi další 

kompetence zastupitele patří rozhodování o nabývání, prodeji a převodu nemovitých věcí včetně 

vydání nemovitostí podle zvláštních zákonů, rozhodování o peněžitých i nepeněžitých vkladech  

do právnických osob nebo také zastavení nemovitých věcí. Členové zastupitelstva se dělí na za-

stupitele uvolněné a neuvolněné. Rozdíl je za prvé v odlišném způsobu odměňování a za druhé 

v tom, zdali je člen dlouhodobě uvolněn ze svého pracovního poměru nebo před zvolením 

v žádném pracovním poměru nebyl. 

 

Pro fungování zastupitelstva jsou stanovena jasná pravidla. Zastupitelstvo se schází podle potřeby, 

minimálně se však musí sejít jednou za 3 měsíce. Samotné zasedání řídí starosta a je povinen ho 

svolat, pokud je požádán alespoň třetinou zastupitelů obce nebo hejtmanem kraje. Toto zasedání 

se pak musí uskutečnit nejpozději do 21 dnů. Schůze zastupitelů je povinně veřejná. Čas, místo  

a program schůze jsou zveřejněny na úřední desce obce nejpozději 7 dní před jejím konáním. Pro 
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spravedlivý průběh zasedání se vydává jednací řád, který se zabývá procedurálními otázkami 

(např. úprava diskuze jednotlivých bodů programu). Z celého zasedání obce se nejpozději do  

10 dnů od jeho konání pořídí zápis. Další důležitou povinností zastupitelstva je zřízení finančního  

a kontrolního výboru. Pro jiné výbory je vhodné přesně stanovit jejich účel. Předseda výboru musí 

být zároveň členem zastupitelstva, u ostatních členů tato podmínka neplatí. Výbor dále musí mít 

lichý počet členů a jejich odměňování se řídí nařízením vlády (člen zastupitelstva) nebo rozhodnu-

tím zastupitelstva. (Příručka člena zastupitelstva, 2018, s. 12-15) 

 

Rada obce 

Rada obce je výkonným orgánem obce, případně také rada města či městyse. Tento orgán je od-

povědný zastupitelstvu a tvoří ho starosta, místostarosta a další členové zastupitelstva. Počet čle-

nů rady obce je vždy lichý, minimální počet je 5 a nejvyšší 11. Rada obce nesmí přesáhnout třetinu 

všech zastupitelů obce. V obcích s menším počtem než 15 zastupitelů se rada obce nevolí. Rada 

obce pořádá schůze dle potřeby a jedná se na nich neveřejně (je možné pozvat i jiné osoby, než 

jsou členové rady). K platnému usnesení či rozhodnutí je potřeba souhlasu nadpoloviční většiny 

všech členů rady. Stejně jako u zasedání zastupitelstva se při schůzi rady obce pořizuje zápis, proti 

kterému lze podat námitku. (Čmejrek, 2008, s. 38) 

 

Rada obce má různé pravomoci, které vyhrazuje zákon o obcích. Mezi nejdůležitější patří zabez-

pečení hospodaření obce dle rozpočtu a zároveň provádění rozpočtových opatření tak, aby byly 

v rozsahu stanoveném zastupitelstvem. V následujících případech jsou podle Balíka (2009) pravo-

moci rady (pokud je vykonává pouze starosta) vyhrazeny zastupitelstvu: 

• „rozhodování ve věcech obce jako jediného společníka obchodní společnosti, 

• vydávání nařízení obce, 

• stanovení rozdělení pravomocí v OÚ, 

• zřizování a rušení odborů a oddělení OÚ, 

• stanovení celkového počtu zaměstnanců OÚ a v organizačních složkách obce, 

• přezkoumávání opatření v samostatné působnosti přijatých OÚ a komisemi, 

• územní plánování.“ (Balík, 2009, s. 72) 

 

Dalším termínem v problematice pravomocí rady obce je tzv. zbytková působnost rady obce. Jed-

ná se o nevyjmenované pravomoci, které může rada předat starostovi nebo obecnímu úřadu. Tyto 

pravomoci si může vyhradit také zastupitelstvo. Přenesená působnost při rozhodování může být 

svěřena i komisím, které se mohou stát i výkonným orgánem. Předseda takové komise musí pro-

kázat odbornou způsobilost v oblasti svěřených pravomocí a zodpovídá se starostovi obce. (Pří-

ručka člena zastupitelstva, 2018, s. 16) 

 

Starosta obce 

Starosta obce (nebo primátor u statutárních měst) je nejvýraznějším zastupitelem obce a ze svého 

výkonu se zodpovídá zastupitelstvu. Přestože působí navenek jako statutární orgán právnické 

osoby, má minimum samostatných pravomocí. Svá rozhodnutí a pracovní úkony musí nejprve 

schválit na zastupitelstvu či radě, aby je mohl následně provést. Pokud tak neučiní, je takové roz-

hodnutí neplatné a hrozí mu i trestní řízení. Pozice starosty je volena absolutní většinou všech za-
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stupitelů a podmínkou jeho kandidatury je české občanství. Důležitou osobou je také místostaros-

ta, který nahradí starostu při jeho absenci nebo odvolání z funkce. Místostarostů může být zvole-

no i více a přebírají některé pravomoci starosty v jeho nepřítomnosti.  (Balík, 2009, s. 74-75) 

„Starosta zejména: 

• odpovídá za včasné objednání kontroly hospodaření obce za uplynulý kalendářní rok, 

• plní úkoly zaměstnavatele podle zvláštních předpisů, uzavírá a ukončuje pracovní poměr se 

zaměstnanci obce a stanoví jim plat podle zvláštních předpisů, pokud není v obci tajemník 

obecního úřadu; vedoucí odborů jmenuje, odvolává a stanoví jim plat, jen není-li zřízena 

rada obce, 

• může po projednání s ředitelem krajského úřadu svěřit komisi výkon přenesené působnosti 

v určitých věcech, 

• odpovídá za informování veřejnosti o činnosti obce, 

• zabezpečuje výkon přenesené působnosti v obcích, kde není tajemník obecního úřadu, 

• rozhoduje o záležitostech samostatné působnosti obce svěřených mu radou obce, 

• plní obdobné úkoly jako statutární orgán zaměstnavatele podle zvláštních právních před-

pisů vůči uvolněným členům zastupitelstva a tajemníkovi obecního úřadu, 

• svolává a zpravidla řídí zasedání zastupitelstva a rady obce, 

• podepisuje právní předpisy obce, 

• může pozastavit výkon usnesení rady obce, má-li za to, že je nesprávné, a věc předložit 

k rozhodnutí nejbližšímu zasedání zastupitelstva obce.“ (Příručka člena zastupitelstva, 

2014, s. 16) 

 

Obecní úřad 

Posledním orgánem v této kapitole je obecní úřad. Tento úřad je tvořen starostou, místostarostou 

(nebo místostarosty), tajemníkem obecního úřadu (pokud tato funkce v obci existuje)  

a zaměstnanci obce, kteří spadají pod obecní úřad. V čele obecního úřadu je starosta,  

u městského úřadu statutárního města primátor. Pro rozdělení jednotlivých úseků činností úřadu 

mohou vzniknout odbory a oddělení pro určitou oblast. Důležitou osobou je tajemník obecního 

úřadu. Tajemník zajišťuje výkon v přenesené působnosti a dále plní úkoly, které mu stanovil sta-

rosta, zastupitelstvo nebo rada obce. Tajemník obecního úřadu nemusí v obci nutně existovat  

a jedinou podmínkou je zákaz výkonu funkcí v politické straně nebo hnutí. (Příručka člena zastupi-

telstva, 2018, s. 17) 
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1.5 Hospodaření obcí 

Tato podkapitola se věnuje financím a nakládáním s majetkem municipalit v České republice. Na-

vazuje na rozdělení obcí a charakteristiku jejích orgánů. V následujících odstavcích budou vysvět-

leny pojmy jako např. fiskální federalismus, jeho modely a problematika rozpočtu obce. Současné 

principy hospodaření municipalit se odráží v návrzích řešení pro vybranou obci. Uvedení této kapi-

toly je nutné, protože financování strategické plánu vychází z hospodaření obce. 

 

1.5.1 Fiskální federalismus 

Fiskální federalismus je termín, který jako první použil R. Musgrave. Dále na něj navázal Wallace-

Oates. Právě W. Oates poukázal na rozdílnost v chápání slova federalismus: „Pojem federalismus 

v sobě ukrývá více úrovní vládnutí. Každá z nich disponuje suverenitou a je určitou protiváhou cen-

trální moci. Aby bylo dosaženo ekonomické efektivity v celostátním měřítku, je možné vykonáva-

nou vůli centralizovat. Aby byla zajištěna přání a preference obyvatel hradících náklady na veřejné 

statky placením daní, bývá aplikována alokační funkce a ekonomická rozhodnutí jsou činěna na 

nižší než centrální úrovni.“ (Kruntorádová, 2015, s. 22) 

 

V současném pojetí se fiskální federalismus zabývá efektivnějším rozhodováním. Hlavní otázkou je 

vhodné nastavení ekonomických a politických vztahů mezi centrální vládou a nižšími správními 

úrovněmi. Jedná se tedy o optimální přiřazení příjmů, rozdělení odpovědnosti za zabezpečování  

a financování veřejných statků mezi jednotlivými úrovněmi fiskálního systému. Důležitý vliv  

na rozložení moci mělo rozčarování z funkcí a rolí v oblasti veřejného sektoru v zahraničí. Jeho 

nadměrný růst vedl v posledních dekádách minulého století k nedůvěře silné ústřední vlády,  

a tedy i k přenesení pravomocí a funkcí na územní samosprávu. Tento proces se nazývá fiskální 

decentralizace. Fiskální decentralizace se zabývá ukládáním a výběrem daní a svěřenou odpověd-

ností za výdaje územního celku, např. obce nebo kraje. Naproti tomu existuje také administrativní 

decentralizace. V takovém případě jsou vybírány daně centrálně a následně jsou přerozdělovány 

nižším úrovním veřejné správy. Menší územní celky se tak stávají „agenty“ ústřední vlády a jsou 

pod její kontrolou. (Provazníková, 2015, s. 37-38) 

Na závěr jsou shrnuty hlavní body, které fiskální federalismus zkoumá podle Pekové (2004): 

• míru decentralizace státních netržních činností na územní samosprávu, zejména zajištění 

veřejných statků, a míru decentralizace funkcí veřejných financí – alokační, redistribuční  

a stabilizační s cílem zvýšit efektivnost při jejich využívání (resp. jaká měla být míra decen-

tralizace); 

• vertikální a horizontální strukturu rozpočtové soustavy, jejíž zdroje využívají  

na financování těchto činností; 

• způsob tvorby, rozdělování a užití finančních prostředků jednotlivých veřejných rozpočtů 

a mimorozpočtových (zpravidla účelových) fondů v rozpočtové soustavě; 

• možnosti optimalizace finančních vazeb uvnitř rozpočtové soustavy, tzn. mezi jednotlivý-

mi rozpočty včetně rozpočtů jednotlivých stupňů územní samosprávy, mezi jednotlivými 

mimorozpočtovými fondy a mezi rozpočty a mimorozpočtovými fondy navzájem; 



17 

• způsoby a efektivnost přerozdělování finančních prostředků v rámci rozpočtové soustavy, 

ať už klasicky formou transferů, nebo formou dělení daní, tzn. 

• způsob optimálního přiřazení: 

o veřejných příjmů, zejména daňových příjmů, do jednotlivých typů veřejných roz-

počtů, případně mimorozpočtových fondů – tzv. daňové určení (neboli rozpočto-

vé určení daní) a 

o veřejných výdajů jednotlivým veřejným rozpočtům a účelovým fondům  

na jednotlivých vládních úrovních, včetně úrovní územní samosprávy na základě 

zákonem stanovených kompetencí ve veřejném sektoru. (Peková, 2004, s. 89-90) 

 

Model fiskálního federalismu v České republice 

Model fiskálního federalismu v České republice nelze přesně zařadit do určité kategorie. Hlavními 

dvěma modely jsou centralizovaný a decentralizovaný model. Podle Provazníkové (2015) se jedná 

o kombinovaný model s určitými decentralizačními prvky. Na rozdíl od jiných států v Evropě, 

v České republice se pojem vláda využívá pouze na centrální úrovni. Je tedy chápána jako vrcholný 

ústavní orgán výkonné moci. Nižší správní jednotky na území ČR nejsou zcela soběstačné jako 

v některých jiných zemích. Situace se zlepšila po roce 1993, kdy začal fungovat zákon  

o rozpočtovém určení daní. Tento zákon zajišťuje krajům a obcím daně důchodového typu a daň 

z přidané hodnoty. Jelikož samotné přerozdělení daní z centrální úrovně na všechny projekty 

v obcích nestačí, existuje systém dotací na financování zabezpečení veřejných statků. Dále lze zís-

kávat dotace z krajských fondů nebo rozvojových fondů Evropské unie. 

 

Rozpočet obcí 

V rámci hospodaření obcí je jedním z nejdůležitějších nástrojů zastupitelstva územní rozpočet. 

Tento rozpočet musí být koordinovaný se státem a musí dodržovat fiskální pravidla. Jedná se na-

příklad o transparentní účetnictví a výkaznictví, vzájemná provázanost mezi sestavenou prognó-

zou rozpočtu a výsledným hospodařením, daňová omezení, výdajová omezení atd. Sestavení roz-

počtu je ze zákona povinné a je stanoveno na jeden rok. V praxi se jedná o optimální přiřazení pří-

jmů a výdajů municipalit. Podle Pekové (2011) jsou etapy rozpočtového procesu následující: 

1. Sestavení návrhu rozpočtu zodpovědným orgánem; 

2. projednání návrhu rozpočtu; 

3. Schválení návrhu rozpočtu obce voleným orgánem; 

4. plnění územního rozpočtu a případné změny doporučené výkonnými orgány; 

5. průběžná kontrola plnění výkonnými orgány; 

6. sestavení přehledu o skutečném vývoji za uplynulé období. (Peková, 2011, s. 212) 

 

Autorka dále charakterizuje rozpočet jako „decentralizovaný peněžní fond, který se tvoří, rozděluje 

a používá primárně na principu nenávratnosti, nedobrovolnosti a neekvivalence.“ (Peková, 2011, s. 

214) Rozpočet je plánem hospodaření, z účetního hlediska bilancí a z hlediska regionální politiky 

slouží k realizaci lokálních politických programů a regionálních zájmů. 
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Na závěr jsou zmíněny funkce rozpočtu: 

• alokační – každý rozpočet přerozděluje finanční prostředky podle lokálních potřeb dané 

obce a zabezpečení veřejných statků; 

• redistribuční – tato funkce existuje na úrovni územní samosprávy zejména v oblasti vyplá-

cení sociálních dávek v přenesené působnosti u některých obcí; 

• stabilizační –její využití je u municipalit omezené, avšak ve vyspělých zemích se územní 

samospráva podílí na zvyšování ekonomického potenciálu obce či regionu, jedná se např. 

o budování technické infrastruktury. 

 

1.6 Územní plán obce 

Účelem následující podkapitoly je vysvětlit význam územního plánu obce pro tuto práci. Strategic-

ký a územní plán se musí navzájem respektovat. Oba dokumenty jsou na sobě závislé, strategický 

plán by měl respektovat vymezení území a územní plán by měl respektovat strategické záměry. 

V tomto ohledu platí, že vyšší úroveň územního plánování (krajská nebo státní) je nadřazená. 

Přesto se obecní plány díky podávání připomínek k těmto nadřazeným plánům přiměřeně podílí 

na správě svého území. (Příručka pro člena zastupitelstva, 2018, s. 78-79) 

 

Územní plán je tedy základní koncepční dokument obce. Stanovuje, kde se smí a nesmí stavět, 

případně za jakých podmínek. Jelikož se jedná o plán budoucí podoby území obce, lze na něj na-

hlížet jako dohodu mezi obyvateli obce, úředníky, kteří hájí veřejné zájmy, a lidmi zvenčí 

s vlastními zájmy. Zjednodušeně řečeno je to vize dalšího směřování obce a jejího území. Tento 

plán vzniká poměrně dlouho (obvykle dva až tři roky) a je závazný pro všechny zainteresované 

strany. Nelze proto stavět na území, které je určeno k zemědělské činnosti. Celý plán se skládá 

z několika barevných map (nejdůležitější je tzv. „hlavní výkres“) a textové zprávy. Zadavatelem 

územního plánu je obec, zpracovatelem je projektant (obvykle architekt, který spolupracuje 

s pověřeným zastupitelem) a pořizovatelem je pracovník úřadu územního plánování. (Co je územ-

ní plán, [online], 2019) 

 

Cílem zákona o územním plánování a stavebním řádu (zákon č. 183/2006 Sb. Zákon o územním 

plánování a stavebním řádu) je „vytvářet předpoklady pro výstavbu a pro udržitelný rozvoj území, 

spočívající ve vyváženém vztahu podmínek pro příznivé životní prostředí, pro hospodářský rozvoj  

a pro soudržnost společenství obyvatel území atd.“ (Wokoun a kol., 2008, s. 14) Tyto předpoklady 

jsou zajišťovány soustavnými a komplexními řešeními účelného využití území. Důležité je při tom 

dbát jak na veřejné zájmy obce, tak i soukromé zájmy obyvatel. Územní plánování tedy chrání  

a rozvíjí přírodní, kulturní a civilizační hodnoty území. Dále podporuje hospodárné využití zastavě-

ného a nezastavěného území obce, např. využití průmyslových zón nebo naopak ochranu obydle-

né části obce. Z toho vychází základní funkce územního plánování. Ta stanovuje normativně, na 

základě přírodně-technických, urbanistických, architektonických, ekologických, ekonomických 

asociálních poznatků, funkční využití ploch a ovlivňuje tak socioekonomický  

a přírodně-geografický potenciál regionu. Může tedy svými nástroji přispívat pozitivním způsobem 

k rozvoji regionu, např. k ochraně životního prostředí.  
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2 Strategické řízení a rozvoj obce 

Druhá kapitola této diplomové práce se zabývá strategickým řízením a rozvojem obce. V úvodu 

jsou vysvětleny základní pojmy strategického managementu. Následuje popis specifik strategické-

ho plánování ve veřejné správě a přístupy k plánování, expertní a komunitní. Ve zbytku této kapi-

tolu jsou rozebrány jednotlivé fáze strategického plánování a zahraniční zkušenosti s rozvojem 

obce, včetně vysvětlení nástroje participativního plánování. 

2.1 Strategické řízení 

V současné době si vyžaduje práce starosty a zastupitelstva kvalitní a kompetentní vedení. Je nut-

né se neustále vzdělávat pro zásadní rozhodnutí rozvoje obce. K tomu slouží také strategické říze-

ní, jehož prostřednictvím se definují strategické cíle a plány. Jedná se o nikdy nekončící proces, 

který není snadné řídit. 

 

Hlavním pojmem strategického řízení je strategie. Toto slovo pochází z řeckého „strategos“ a úzce 

souvisí s cíli a směřováním obce nebo podniku. Cíle jsou tedy žádoucí budoucí stavy, kam se má 

podnik či obce dostat. Keřkovský a Vykypěl definují strategii takto: „Strategie vyjadřují základní 

představy o tom, jakou cestou budou firemní cíle dosaženy.“ Z toho vyplývá, že pokud chce obec 

např. zlepšit nabídku kulturních akcí ve městě, existuje několik způsobů, jak lze tohoto cíle dosáh-

nout. Strategie tedy předurčuje budoucí činnosti v obci, jejichž realizací dojde k naplnění jednotli-

vých cílů. (Keřkovský, 2002, s.7) 

 

Délka časového horizontu strategie není jednoznačně určena. Tento horizont je relativní a je 

ovlivňován specifickými podmínkami obce nebo podniku. Stejně jako v podnikovém prostředí, kde 

se liší strategie v oděvním průmyslu od strategie ve strojírenství, se i ve strategii municipalit liší 

obce geografickým umístěním, počtem obyvatel, demografií obyvatelstva a dalšími specifiky. Je 

proto nutné podrobně analyzovat situaci obce, aby byla výsledná strategie vhodná. 

 

Jak již bylo uvedeno výše, strategické cíle jsou žádoucí budoucí stavy, kterých se podnik snaží do-

sáhnout. Měly by přímo navazovat na vizi obce a následně být určujícím vodítkem při kontrole 

splnění strategie. Fotr popisuje strategické cíle jako konečný stav, ke kterému směřuje zpracová-

vaná vize a stanovují se pro oblasti finanční výkonnosti, růstu podniku, sociální oblast  

a implementace nových technologií, životního prostředí atd. Tyto oblasti lze v prostředí obce chá-

pat jako odpovědné hospodaření s majetkem obce, rozvoj obce díky dotacím nebo investicím, kul-

tivace životního prostředí, budování sociálního zázemí pro obyvatelstvo či využívání moderních 

technologií. (Fotr, 2011, s. 36) 
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Hojně využívaný přístup k tvorbě cílů v podnikové sféře se nazývá SMARTER. Jednotlivá písmena 

tohoto slova vyjadřují požadovanou vlastnost cíle: 

• S – „strategic and specific“, tj. cíle byměly být strategické a konkrétní, 

• M – „measurable“, tj. cíle by měly být měřitelné, 

• A – „attainable“, tj. cíle by měly být realistické a dosažitelné, 

• R – „resuls-based“, tj. cíle by měly být založeny na předešlých zkušenostech, 

• T – „time-bound“, tj. cíle by měly být časově vymezené. 

• E – „evaluate“, tj. zkontrolovat cíle, 

• R – „reevaluate“, tj. pravidelně a opětovně kontrolovat stanovené cíle. (Les Macleod, 

2013, s. 68-70) 

 

Na závěr této kapitoly bude vysvětlen pojem strategické myšlení. Strategické myšlení není pro 

většinu lidí vrozené, naopak je nutné se jej naučit a udržovat ho. Takový způsob myšlení může být 

cenným pomocníkem pro plánování nejen v obci, ale také v organizaci nebo v životě. Znamená to, 

že jednotlivec musí plánovat s určitou pružností a musí být také schopen se přizpůsobit v dnešním 

dynamickém světě. Jinými slovy je tedy strategické myšlení úzce spojeno s využíváním analogií  

a kvalitativních podobností k tvorbě kreativních nových idejí. V následující podkapitole budou 

popsány všechny výše uvedené poznatky. (Thaddeus, 2007, s. 18) 

 

2.1.1 Strategické plánování ve veřejné správě 

Strategické plánování je vhodným nástrojem k rozvoji obce. Žádná obec by neměla stagnovat. To 

neznamená bourat starší stavby nebo stavět neustále nové. Jedná se o řádné spravování majetku 

obce a péči o vymezené území a krajinu. Důležité je také držet krok s moderními trendy regionální 

politiky a reagovat na potřeby občanů. Ke všem těmto věcem může napomoci kvalitní strategický 

plán, který udrží obci v dobrém stavu. Důležitým dokumentem pro strategický plán je také plán 

územní, který musí být respektován svými limity. 

 

Strategické plánování rozvoje obce je proces hodnotící současnou situaci a možné vývojové tren-

dy. Na základě těchto analýz se vymezují rozvojové cíle. Tyto cíle jsou později důležité jako indiká-

tory úrovně jejich plnění. K tomu vedou opatření, která se realizují na základě strategického plánu. 

Vždy je důležité jasně stanovit finanční rámec a osobu, která je zodpovědná za daný projekt. 

Avšak i zajímavý projekt s aktivní přístupem zúčastněných osob může skončit nezdarem, pokud 

není udržitelný dlouhodobě. Nemá např. cenu stavět velký aquapark na malém městě, pokud zde 

neexistuje potenciál k jeho využití. (Příručka člena zastupitelstva, 2014, s. 79) 

 

Proč plánovat 

Současné vysoké nároky na profesionalitu a efektivní fungování veřejné správy provázejí kompli-

kace. Volení zástupci obcí se denně setkávají s nárůstem administrativy. I z těchto důvodů je ztí-

žen skutečný prostor pro užitečný přínos, navíc mnoho starostů není uvolněno pro svou funkci. 

Když se k tomu přidají omezené finanční možnosti, tak se stává kvalitní rozvoj obce velmi nároč-

ným úkolem. Přesto je nutné o rozvoj obce usilovat. Není však vhodné jednat intuitivně. To může 

v určitých případech přinést více škody než užitku. Jedinou odpovědnou možností je dodržování 
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principů strategického řízení. Občas se bohužel tímto celý proces zpomalí, ale předejde se takto 

potenciálním škodám v budoucnu. 

 

Z výše uvedeného vyplývá, že není vhodné řešit problémy obce individuálně. Pravděpodobně se 

nikdy nebude líbit obtížné rozhodnutí v obci všem, je tedy nutné pracovat komplexně a nevolit 

jednorázová řešení. Taková rozhodnutí mohou vést k dalším nákladům a poškození dlouhodobého 

zájmu obce. Na druhou stranu, strategická rozhodnutí mohou kvalitu života v obci významně zvý-

šit. Samozřejmě že strategický plán bez realizace nezajistí žádný rozvoj. Pokud se s ním však na-

kládá aktivně a správně, může být velmi nápomocný při rozvoji jednotlivých aspektů života v obci. 

Strategické řízení obce by mělo být účelné, hospodárné a efektivní. Je tedy evidentní,  

že přestože strategické řízení samo o sobě není ze zákona povinné, je úzce spojeno s principy ve-

dení obce. (Příručka člena zastupitelstva, 2014, s. 79-80) 

 

2.1.2 Přístupy při strategickém plánování 

Strategické plánování je založeno na dlouhodobých cílech. Pro vytvoření plánů a strategií  

ve veřejné správě existují různé přístupy, které jsou ovlivněny mírou zapojení místních představi-

telů, veřejnosti a odborníků. Zapojení všech zájmových skupin je důležité pro vznik kvalitního plá-

nu, který zahrnuje názory široké veřejnosti. V této podkapitole autor rozebere postupně expertní, 

komunitní (participativní) a smíšený přístup. 

 

Expertní přístup 

První způsob zpracování strategie či rozvojového programu je expertní. Tento přístup je typický 

vysokou mírou angažování externích odborníků. Strategické plánování v takovém případě funguje 

na principu outsourcingu. Jak název napovídá, hlavní výhodou je odborné a analytické zpracování. 

Díky tomu je tento přístup vhodný pro větší území se složitějšími systémy. Tato metoda má však 

také svá úskalí. Často jsou analýzy realizovány bez konzultace s místními obyvateli a politiky. To 

může vyústit např. v neznalost podmínek regionu. Další problém může nastat při samotném zpra-

cování plánu. Analytická část by neměla být přehnaně podrobná na úkor části návrhové. (Krbová, 

2017, s. 39) 

 

Komunitní přístup 

Komunitní způsob zpracování strategií a rozvojových programů je založen na interakci s lokálním 

obyvatelstvem, politiky a místními odborníky v jednotlivých oblastech. Strategický plán je pak vý-

sledkem diskuze všech zájmových skupin obce. Z tohoto důvodu se obvykle vytvoří pracovní sku-

piny, ve kterých jsou zastoupeny i místní firmy a organizace. Tyto skupiny mají na starost defino-

vání problémů, které je nutné vyřešit. Hlavní výhodou je srozumitelnost a provázanost plánu 

s konkrétním řešením daných problémů. Naopak nevýhodou tohoto přístupu může být nalezení 

pouze povrchních problémů, některé další mohou být skryté a vyžadují hloubkovou analýzu. (Kr-

bová, 2017, s. 39-40) 
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Další přístupy 

Na závěr této podkapitoly budou uvedeny dva přístupy. Smíšený přístup využívá odbornosti ex-

pertů a laickou veřejnost, která zná problémy místního prostředí. Vznikají tak podobně jako  

u přístupu komunitního pracovní skupiny, které optimalizují postupy zpracování strategií, a jsou 

vedeny odborným konzultantem. Jejich výsledkem jsou odborně zpracované a vyvážené plány. Je 

však nutné zdůraznit, že je tento způsob náročný na koordinaci a může být značně zdlouhavý. 

 

Posledním způsobem zpracování strategií a rozvojových programů je založený na vnitřních zdro-

jích. Tento v praxi hojně využívaný přístup vychází z minimalizace nákladů za zpracování rozvojo-

vých projektů. Tvorbu rozvojových plánů zajišťují interní zaměstnanci úřadů. Jejich výhodou je 

znalost místního prostředí spojená s odbornou kvalifikací k zastávání jejich pracovní pozice. 

V takovém případě se obvykle neúčastní procesu tvorby veřejnost, ani odborníci. Přestože se jed-

ná o rychlejší způsob zpracování strategií, může dojít chybám z důvodu metodické neznalosti, pro-

to není tento přístup vhodný pro složitější systémy. Existuje zde riziko politických vlivů, které mo-

hou zapříčinit problémy s implementací plánů, pokud jejich realizace trvá déle než jedno volební 

období. (Krbová, 2017, s. 40) 

 

2.1.3 Fáze strategického řízení 

Tato kapitola obsahuje rozbor jednotlivých fází strategického řízení. Obvykle jsou uváděny 3 fáze: 

formulace strategie, implementace strategie a hodnocení strategie. Na základě poznatků posled-

ního vývoje ekonomiky spojeného s vlivem globalizace vzniká potřeba zabezpečení větší flexibility 

strategického řízení. Jedná se hlavně o přechod od vymezení dlouhodobých cílů a priorit k jejich 

naplnění krátkodobými aktivitami v konfrontaci se současnou situací na trhu práce  

a dalšími faktory. Podle Fotra je jednou z možností rozšíření modelu na čtyři fáze, kdy je větší po-

zornost věnována tvorbě scénářů pro hledání cest ke zvládání potenciálních rizik a tvorbě variant 

strategií tak, aby bylo k dispozici nejvhodnější řešení, které bude následně implementováno. (Fotr, 

2012, s. 27) 

 

Formulace strategického záměru 

Tato fáze obsahuje zpracování strategických východisek, kde je přesně formulován žádoucí cílový 

stav na konci plánovacího horizontu a předpokládané postupy k jeho dosažení. Na začátku je nut-

né prověřit poslání a vizi organizace, na kterých jsou postaveny strategické cíle. Tyto cíle by měly 

korespondovat s časovou působností vize a návrhy postupů k jejich dosažení. Následné kroky ve-

dou k tvorbě scénářů reflektujících vývoj prostředí. 

 

Nástrojem pro identifikaci jednotlivých faktorů ovlivňujících strategický záměr je analýza prostře-

dí. Tato analýza napomáhá ke zjištění externích příležitostí i hrozeb a vymezení interních silných a 

slabých stránek. Predikce budoucího vývoje strategického záměru se zpřesňuje pomocí individu-

álních variant strategie, jejichž vyhodnocením dojde k výběru nejvhodnějších variant  

a vyloučení těch irelevantních. Na základě těchto variant přichází korekce prvotních předpokladů, 

které byly obsaženy ve výchozím záměru. Výstupem z této fáze je tedy strategický záměr. Ten sta-

novuje jasně formulované vize, přesné dlouhodobé cíle a strategie pro vybrané varianty  



23 

k tvorbě strategického plánu. Z těchto informací vyplývá, že hodnotící ukazatele pro controlling 

strategického plánování musí být nastaveny již v první fázi. (Fotr, 2012, s. 27) 

 

Tvorba strategického plánu 

Etapa tvorby strategického plánu obsahuje postupové kroky, které míří k přesné formulaci strate-

gického plánu. Tento plán zahrnuje postupně tvorbu strategické mapy, investiční studie (včetně 

vstupní analýzy) a stanovení funkčních strategií, které vedou ke zpracování finálních variant stra-

tegického plánu. Dlouhodobé strategické cíle se musí rozložit na cíle krátkodobé, aby jejich vý-

chodiskem bylo funkční operativní řízení. V tuto chvíli může dojít k implementaci plánu. Je však 

nutné na závěr této fáze definovat metriky pro controlling strategického plánu. (Fotr, 2012, s. 28) 

 

Implementace strategie 

Samotná implementace strategie je realizována jako nástroj operativního řízení organizace. Ope-

rativní management využívá řídící aktivity s cílem zabezpečení efektivního a plynulého běhu všech 

procesů. Samozřejmostí je dodržování legislativy. Operativní řízení se zabývá stanovením taktic-

kých a operativních plánů, zabezpečením vhodných provozních faktorů, koordinací jednotlivých 

procesů a reportingem o průběhu a výsledcích. 

 

Základním kamenem implementace strategie je její inovační potenciál, jehož charakteristiky je 

možné vyčíst již z vize. Dokonale implementovaná strategie je podmíněna stanovením operativ-

ních cílů strategického plánu, které umožní vhodnou alokaci disponibilních zdrojů  

a následně tvorbu politiky uplatnění strategie. Ve fázi implementace se zpracovávají a následně 

realizují plány postupu. Rozdělují se také zdroje do jednotlivých částí organizace, vytvářejí se 

směrnice a pokyny vedoucí k efektivní komunikaci a to vše slouží ke splnění úkolů, které vyplývají 

ze strategického plánu. Soulad taktického a operativního řízení v rámci implementace je zajištěn 

kvalitními kontrolními mechanismy. Pro úspěšnou implementaci je nutné, aby byla přijata všemi 

zúčastněnými. (Fotr, 2012, s. 28) 

 

Hodnocení strategie 

Moderní pojetí hodnocení strategie řízení předpokládá, že se provádí kontrola a strategie  

na každé úrovni strategického řízení. Pro strategii také platí, že se nejedná o neměnné postupy. 

Obsah strategického plánu se může v čase měnit s ohledem na aktuální situaci. Z těchto důvodů je 

nutná pravidelná kontrola. Sledují se interní a externí faktory, které mají evidentní vliv na strategii 

organizace. Dále se vyhodnocují dosažené výsledky (porovnání s předpoklady) a navrhují vhodné 

korekce v přijatém strategickém postupu. 

 

Postupy hodnocení strategie se zaměřují na dva základní směry. Prvním je korekce probíhajících 

procesů a druhým vyhodnocení naplnění strategie a strategických cílů. V rámci hodnocení strate-

gie se obvykle užívá jak „tvrdých“ (kvantifikovatelných) ukazatelů, tak těch „měkkých“ (kvalitativ-

ních). Fáze hodnocení by měla mít pozitivní vliv díky získaným zkušenostem na další rozvojové 

projekty v obci. Strategické řízení je obvykle souhrou intuitivního přístupu, zkušeností  

a strategických analýz, které se zaobírají kvalifikovanými predikcemi budoucího vývoje. (Fotr, 

2012, s. 29) 
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2.1.4 Specifika strategického řízení ve veřejné správě 

V této podkapitole budou rozebrány specifika strategického řízení ve veřejné správě. Díky zvlášt-

nímu postavení a právní úpravě veřejné správy jsou využívány některé prvky klasického modelu, 

který je zaměřený hlavně na dlouhodobé plánování a systémový přístup (i přes vývoj managemen-

tu). Tento přístup definuje a identifikuje vnitřní strukturu subjektu a vnější prostředí včetně prvků 

a vztahů v něm. 

 

Veřejná správa je také specifická kolektivním způsobem rozhodování, kdy je nutné získat většino-

vou podporu. To vše jde ruku v ruce s politickým vlivem, který se navíc pravidelně obměňuje 

v cyklech. Přestože je v současnosti zřetelný odklon od tradičního dlouhodobého plánování 

k tomu dynamickému, ve veřejné správě nelze tuto změnu očekávat. Jedná se tedy  

o klasický dlouhodobý přístup, který je logicky strukturovaný a srozumitelně popsaný proces. Pro-

gramová rovina a strategie vychází z normativního vymezení oblasti. Ve vertikálním organizačním 

řádu jsou rozlišeny jednotlivé úrovně samosprávy jako nadnárodní (mezinárodní), národní a regi-

onální. 

 

Stejně jako u obecného vysvětlení strategie, musí být i strategie ve veřejné správě upravena podle 

velikosti obce, zaměstnanosti v regionu a podobných podmínek. Další odlišností oproti soukro-

mému sektoru je, že po výběru a zpracování strategie je nutné schválení zastupitelstva obce, aby 

se tato strategie mohla stát nástrojem řízení obce. Opět tedy platí, že pokud nedojde 

k politickému konsensu, tak se strategický plán stává nenaplněným dokumentem. Rozhodování  

o strategických a koncepčních záležitostech je základní a nepřenositelnou kompetencí volených 

orgánů. Proto jim náleží i jejich realizace. 

 

Pro kontrolní účely jsou obvykle vytvářeny komise a jiné poradní orgány, kde se schází významní 

aktéři rozvoje daného území. Důležité je pro veřejnou správu jasně definovat, jak mohou tyto sub-

jekty působit na rozvoj regionu či obce a kdy mohou být rizikem při rozhodování. Jedná se obvykle 

o organizace veřejného sektoru nebo neziskové organizace soukromého sektoru. Mají svým půso-

bením bezprostřední vliv na chod obce. 

 

Na základě informací uvedených v této kapitole lze management ve veřejné správě charakterizo-

vat jako souhrn činností, které jsou nezbytné pro zabezpečení dlouhodobého chodu subjektů ve-

řejné správy s cílením na rozvoj jednotlivého území či oblasti. Z tohoto důvodu  

se využívají nástroje a metody managementu, které jsou efektivní pro fungování veřejné správy. 

(Krbová, 2017, s. 27-30) 
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2.2 Strategické plánování v Evropě 

Strategické plánování nemá v České republice příliš dlouhou historii, proto bude práce doplněna  

o zahraniční publikace získané z databáze Columbia univerzity v New Yorku. Nejdříve bude roze-

brána situace v zemích východního bloku po pádu železné opony. To je ovlivněno hlavně centrál-

ním řízením ekonomiky u komunistických vlád. Dále bude rozebrána problematika udržitelného 

rozvoje a politické vlivy na regionální rozvoj na přelomu tisícileté ve Velké Británii. 

 

2.2.1 Strategické plánování v postkomunistických zemích 

Problematika strategického plánování je v západním světě známá už několik desítek let. 

Z publikace S. Tsenkova vyplývá, že si postkomunistické země prošly trojím přechodem od pádu 

železné opony. V devadesátých letech působil nový systém plánování v těchto zemích kontrapro-

duktivně a přinášel nefunkční horizontální systém rozvoje. Většina postkomunistických zemí se 

zaobírala spojitostí s územními reformami, privatizací majetku a rozvojem státních institucí. To 

mělo za následek, že plánování rozvoje měst a regionů žilo vlastním životem  

a netvořila se sociální koheze spojená s identifikací s obcemi. Tento fakt vytvořil z většiny radnic 

uzavřené instituce, které nespolupracovaly s místním obyvatelstvem. Toto je dědictví komunistic-

kého režimu v oblasti regionálního plánování a výrazně to zpomalilo rozvoj obcí. 

 

Podle autorky je dále důležité položit strategické plánování do kontextu centrálního plánování 

komunistických režimů, transformaci veřejných institucí po převratu a výrazné změně ekonomic-

kého a politického systému. To přineslo náročné výzvy pro lokální zastupitelstva, která se musela 

učit plánovat za pochodu. Postkomunistické země tedy prošly trojí transformací. První změnou byl 

přechod k demokratickému systému, který byl pro tyto země novinkou. Druhou změnou byl pře-

chod k tržní ekonomice, který byl velmi náročný a někteří občané nesou následky tohoto přecho-

du dodnes. Poslední změnou pak byl přechod k decentralizovanému způsobu vládnutí 

v regionech. Tato trojí transformace přenesla na obce mnoho problémů, které měly být řešeny 

centrální vládou. Regionální politici tak zanedbávali (ne vlastní vinou) rozvoj svých obcí. 

 

Ekonomická proměna přinesla specializace na určitá odvětví v regionech, což mělo během finanč-

ní krize za následek zvýšení nezaměstnanosti v úzce ekonomicky profilovaných městech. Tato fak-

ta dokládají, že některé regiony po přechodu výrazně zatraktivnily svou diferenciací služeb a rozví-

jely se, naopak ty úzce zaměřené měly při poklesu v odvětví problémy. Kvůli tomu jsou tyto obce 

citlivé k externím ekonomickým šokům. V České republice je tento fenomén vidět hlavně 

v odvětví těžařství, kde dochází k chudnutí tradičních regionů, např. postupný pokles v městě Ha-

vířov. 

 

Autorka také konstatuje, že přestože se postupně zlepšila legislativa v těchto zemích, stále je do-

pad rozhodnutí regionálních politiků nízký kvůli nedostatku finančních prostředků pro větší změ-

ny. Proto je v současnosti ovlivněna politika decentralizací a územní nevyvážeností, která přináší 

velké rozdíly mezi jednotlivými regiony. V České republice například Karvinsko nebo Ústecko. 

(Tsenkova, 2011, s. 85–86) 
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2.2.2 Udržitelný rozvoj obce 

Autoři Graham Haughton a Dave Counsell se ve své práci z roku 2004 zabývají udržitelným rozvo-

jem regionů ve Velké Británii.  Upozorňují na fakt, že většina anglických měst na přelomu tisíciletí 

aplikovala řešení udržitelného rozvoje do své regionální politiky. To vedlo k tvorbě několika no-

vých dokumentů, které diskutují řešení této problematiky, např. Regional sustainable develop-

ment framework na přelomu tisíciletí. 

 

Tyto strategické dokumenty měly za úkol představit jasnou vizi rozvoje měst a regionů.  Tato situ-

ace vznikla jako reakce na rozdíly mezi cíli ekonomického rozvoje a rozvoje životního prostředí 

města. Tyto politiky se často křížily ve svých zájmech a přinášely velké rozpory mezi zástupci kulti-

vace životního prostředí a tvrdými zastánci ekonomické růstu. 

 

Autoři tímto naráží na fakt, že od 80. let po přelom tisíciletí byl preferován ekonomický rozvoj nad 

možností kultivace životního prostředí. Ke konci tisíciletí se tento trend změnil, hlavně z důvodu 

sporů mezi zástupci konzervativní strany z měst a venkova, kteří měli na regionální rozvoj rozdílné 

názory. To přineslo změnu v regionálních politikách, které se zaměřily více na životní prostřední 

v obcích. Díky tomu mnoho anglických regionů sáhlo k přepracování rozvojových strategií. Tyto 

změny byly stále pod drobnohledem, zda jsou pro regiony výhodné. V roce 1999, po řadě expert-

ních konzultací přišla nová vláda s projektem „A better quality of life“, který je průkopníkem 

v rozvoji strategického plánování v oblasti udržitelného rozvoje. Tento dokument se zabýval čtyř-

mi oblastmi, které by měly být splněny při tvorbě regionální politiky: 

• zjištění potřeb všech obyvatel obce, 

• efektivní ochrana životního prostředí, 

• rozumné nakládání s přírodními zdroji, 

• snaha o udržení ekonomického růstu v regionu. 

 

Podle autorů publikace byla v minulosti strategie udržitelného rozvoje považována za abstraktní 

koncept. Tento fakt nepřispěl k dostatečnému rozšíření tohoto přístupu. V současném pojetí je 

cílem udržitelného rozvoje stav, kdy budou spokojeny všechny zainteresované strany. Udržitelný 

rozvoj může být podpořen ekonomickým využíváním energií, efektivním vodohospodářstvím  

a dalšími nástroji. Autoři upozorňují na nutnost snížení regulace, která ovlivňovala politiku udrži-

telného rozvoje v minulosti. U každého regionu je nutné vzít v potaz jeho závislost  

na přírodních zdrojích, která ovlivňuje nakládání s nimi. (Haughton, 2004, s. 139–141) 
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2.3 Participativní rozpočtování 

Poslední část této kapitoly se věnuje pojmu participativní rozpočtování. Tento nástroj rozvoje ob-

ce je založen na spolupráci s občany obce při rozhodování a vyzývá je k aktivnímu přístupu. Tato 

stále poměrně nová metoda, která je v zahraničí hojně využívána, se využívá k finančnímu pláno-

vání obce. Obyvatelům obce je přidělena rozhodovací pravomoc pro určitou část rozpočtu. 

 

Tento přístup je založen na šesti základních principech dobrého vládnutí. Při pravidelných setká-

ních v průběhu roku zúčastnění aktéři demokraticky rozhodují o rozvojových projektech  

a využití rozpočtu. Neexistuje jeden návod na provedení této metody, ale z politických, legislativ-

ních, ekonomických, sociálních a dalších důvodů se využívá několik metodik a postupů implemen-

tace participativního rozpočtování. Zároveň jsou také zástupci obce nastaveny hodnotící a kon-

trolní mechanismy. Tento přístup je zaměřen na specifické území nebo oblast rozvoje. Finanční 

zdroje jsou také předem stanoveny. Důležitým prvkem této metody je angažovanost občanů. Po-

kud bude nízká, budou prosazeny záměry pouze malé skupiny lidí. (Krbová, 2017, s. 116-117) 

 

Participativní rozpočtování má své místo i v dalších postkomunistických zemích. Jak uvádí Tsenko-

va, spolupráce s obyvateli proběhla v několika případech na začátku tohoto tisíciletí. Jako příklady 

uvádí: 

• kampaň „I do Riga“ – tohoto projektu participace se v roce 2004 a 2005 zúčastnilo velké 

množství obyvatel hlavního města Lotyšska skrze dotazníky, ankety na ulicích, pracovních 

setkání, otevřených fór a tematických workshopů, 

• ve Vilniusu proběhlo v téže době několik průzkumů, seminářů a konferencí pro obyvatele 

města, aby se podíleli na rozvoji při strategickém plánování, 

• V Budapešti a v Sofii proběhly na počátku tohoto tisíciletí městská fóra, kde se setkaly 

stovky lidí, kteří se účastnili řízených diskuzí na téma rozvoje hlavního města. (Tsenkova, 

2007, s. 89-91) 
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3 Metodologie a zdroje dat 

Tato kapitole se zabývá, jak název napovídá, metodologií použité pro sběr dat v této diplomové 

práci. V první části kapitoly dojde k vymezení jednotlivých metod, kterými jsou socioekonomická 

analýza a oblasti, na které se zaměřuje, SWOT analýza, která odhaluje příležitosti pro zlepšení  

a hrozby obce v budoucích letech na základě silných a slabých stránek obce. Dalšími metodami 

jsou analýza dokumentů města, která se zabývá územním plánováním a dosavadními programy 

rozvoje, a hodnotící matice, která bude sloužit k závěrečnému hodnocení návrhů obce. 

Pro vytvoření SWOT analýzy a následných návrhů rozvoje byl uspořádán workshop s obyvateli ob-

ce, který přinesl několik námětů k rozvoji. Dalším zdrojem pro tvorbu plánu byl nestrukturovaný 

rozhovor se zástupkyní obce a následná konzultace návrhu se starostou. Poslední použitou meto-

dou v této práci je dotazníkové šetření, které proběhne po tvorbě návrhů autora. V dotazníku bu-

de zjištěn zájem o návrhy autora a další návrhy ze strany respondentů.  

 

Na závěr kapitoly jsou vyjmenovány instituce, jejichž data byla využita při analýze Uhlířských Jano-

vic. Jedná se o Ministerstvo pro místní rozvoj, podle jehož metodik byly vytvářeny jednotlivé ná-

vrhy, Český statistický úřad, který poskytl demografická data, městský úřad Uhlířských Janovic  

a jeho zaměstnanců, kteří poskytli veškeré potřebná data pro analýzu, a také místní akční skupinu 

Lípa pro venkov. 

 

3.1 Použité metody 

3.1.1 Socioekonomická analýza 

První metodou, která byla využita k analýze obce Uhlířské Janovice, je socioekonomická analýza. 

Tato metoda je vhodná pro zjištění současného stavu města. Analýzy jako například STEP, PESTLE 

a další jsou vhodnější spíše pro firemní prostředí. V následující kapitole dojde k podrobnému roz-

boru jednotlivých oblastí života v obci a jejich stav. 

 

Základní charakteristika obce 

Tato část analýzy obvykle obsahuje krátké vyprávění historie obce a jejího vývoje. Následuje po-

drobný popis základních charakteristik obce. V této části bude také diskutována geografická polo-

ha obce, vymezení jejího území a poloha vůči ostatním významným městům. Pro tyto účely nám 

napomůžou mapy území obce a webové stránky obce. 

 

Sociální oblast 

Tato část analýzy obsahuje rozbor struktury a počtu obyvatel žijících v obci. Vývoj počtu obyvatel 

doplněný o věkovou strukturu bude sloužit pro hrubou představu rozložení obyvatel v obci.  Tato 

data budou doplněna informacemi o přírůstku obyvatelstva. K získání všech použitých dat jsou 

využity webové stránky Českého statistického úřadu. 
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Dopravní infrastruktura 

Dopravní situace v obci bývá obvykle jedním z hlavní témat rozvoje obcí. Stejně tak tomu bude  

i v této práci. Při dnešní mobilitě obyvatelstva za prací je problematika dopravy stěžejní pro kvalit-

ní život v obci. Jedná se o kontrolu současného stavu dopravních komunikací v obci, dále stav 

chodníků, ale také hromadné dopravy v obci a situace s parkováním v obci. 

 

Životní prostředí 

Životní prostředí je neméně důležitou součástí každodenního života v obci. V této části analýzy 

jsou postupně rozebrány vodní plochy, včetně stavu místních potoků či řek, zelené ploch v obci, 

struktura zástavby a okolí obce nebo parky a jiná přírodní místa, která vyžadují péči, a jejich 

ochranou dojde ke zlepšení životního prostředí obce. Informace o životním prostředí lze získat 

pomocí terénního průzkumu a zkoumáním územního plánu obce. 

 

Kulturní památky obce 

Obsah této části analýzy se zabývá stavem kulturních památek v obci. Jsou zde vyjmenována 

všechna místa, která mají historickou hodnotu. Tento výčet může sloužit pro návštěvníky obce 

jako průvodce městem a jeho historií. Informace o kulturních památkách obce budou získány při 

zkoumání územního plánu obce a z informací na webových stránkách obce. 

 

Služby obyvatelstvu 

Služby pro občany obce budou rozděleny na státní a soukromé. Nejdříve budou vyjmenovány 

služby nabízené ze strany města. Tyto informace se obvykle týkají dostupnosti zdravotní péče, 

umístění hasičského sboru a policejní stanice. Dále také administrativní možnosti pro jednodušší 

život v obci jako jsou finanční úřad, pošta, mateřská a základní škola apod. V oblasti soukromého 

sektoru je důležitá dostupnost základních služeb a surovin, jedná se tedy o prodejny potravin, 

domácích potřeb, drogerii, elektro a další obchody. (e-learning, [online], 2019) 

 

3.1.2 Workshop s obyvateli města 

Hlavním zdrojem inspirace pro tvorbu návrhů rozvoje byl workshop uspořádaný s obyvateli obce 

Uhlířské Janovice. Jelikož se jedná o maloměsto, tak jsou obyvatelé města úzce spjatou komuni-

tou. Tento komunitní přístup ke sběru přináší v rámci workshopu okamžitou reakci  

na všechny vyřčené nápady, které jsou tímto způsobem vylepšeny. Workshopu se zúčastnili obča-

né různého pohlaví všech věkových skupin kromě dětí. Provedený workshop byl vhodnou meto-

dou ke sběru základních informací k tvorbě rozvojových návrhů. Oblasti pro zlepšení života v obci 

byly následně konzultovány v rámci nestrukturovaného rozhovoru s tajemnicí starosty  

a také se starostou. 

 

3.1.3 SWOT analýza 

SWOT analýza patří mezi základní metody strategické analýzy. První myšlenky porovnání interních 

a externích parametrů se objevily v šedesátých letech minulého století. Samotný vznik SWOT ana-
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lýzy nebyl prací jednoho autora, ale úpravami z několika zdrojů se analýza postupně proměnila do 

současné podoby. Objevila se v několika studiích jak v USA, tak ve Velké Británii, je tedy spíše vý-

sledkem zjištění problémů v korporátním plánování. (Pahl, 2007, s. 2) 

Analýza obsahuje první písmeno ze čtyř slov v anglickém jazyce:  

• S stojí pro strenghts (silné stránky) – jsou to schopnosti nebo způsobilosti, které umožňují 

kvalitní výkon organizace; 

• W pro weaknesses (slabé stránky) – jedná se o charakteristiky, které braní organizaci 

v kvalitním výkonu práce, a je potřeba tyto slabiny pojmenovat; 

• O pro opportunities (příležitosti) – do této kategorie spadají trendy, události, nápady nebo 

jiné možnosti, na kterých může organizace vydělat nebo něco získat; 

• T pro threats (hrozby) – poslední část analýzy obsahuje události, jevy nebo jiné síly, které 

mohou ovlivnit fungování organizace, ale jsou mimo její kontrolu. Je nutný sestavit plán, 

jak se těmto situacím vyhnout. (Pahl, 2007, s. 6) 

 

 
Obrázek 1– Schéma SWOT analýzy 

 
 

 

 
(zpracování: vlastní) 

 

Z výše uvedeného schématu je patrné, že faktory interní (silné a slabé stránky) lze změnit v rámci 

fungování organizace. Naopak externí faktory (příležitosti a hrozby) se nachází mimo organizaci, 

tudíž je důležité se na ně připravit. Z vertikálního pohledu jsou pozitivními faktory pro organizaci 

silné stránky a příležitosti. Negativními faktory jsou pak slabé stránky a hrozby. Pro tyto kvadranty 

existují jednotlivé druhy strategií: 

• SO (maxi – maxi) strategie využívá naplno silných stránek společnosti, aby dosáhla příleži-

tostí; 

• WO (mini – maxi) strategie snižuje slabé stránky na minimum k zužitkování existujících pří-

ležitostí; 
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• ST (maxi – mini) strategie snižuje nebo eliminuje hrozby pomocí silných stránek organiza-

ce; 

• WT (mini – mini) strategie se snaží řešit nastalé problémy a hrozby minimalizací těchto 

negativních efektů. (Rozšířená SWOT analýza, [online], 2019) 

 

V tomto odstavci jsou zmíněny výhody a nevýhody této metody. Vzhledem k jejímu častému vyu-

žití je nutné zdůraznit i její hranice a nástrahy. Mezi výhody této metody patří: 

• jednoduché zpracování diagramu bez matematických výpočtů; 

• lze jí použít na všech úrovních organizace (od nejmenšího týmu až po strategii celé organi-

zace); 

• analýza může být povrchní nebo hloubková. 

Naopak nevýhodami jsou: 

• využití nekvalitních dat pro zpracování analýzy; 

• může obsahovat data na základě chybných úsudků a subjektivních názorů; 

• chybné přiřazení faktorů při analýze, které mohou vést k nevhodné strategii. (Sarsby, 

2016, s. 3-4) 

 

3.1.4 Analýza dokumentů 

Další využitou metodou pro analýzu současné situace je analýza dokumentů obce. Tato metoda je 

kvalitativní a její výhodou je přesný slovní popis současné situace. V dnešní digitální době jsou ob-

vykle tyto dokumenty uchovávány jak elektronicky, tak ve fyzické formě. Tato metoda je vhodná 

svojí univerzálností a je možné ji použít prakticky pro jakoukoli analýzu. Pro účel této práce byly 

prostudovány a analyzovány jednotlivé dokumenty týkající se územního plánování  

a dosavadních programů rozvoje obce. 

 

3.1.5 Dotazníkové šetření 

Před závěrečným hodnocením, byla v práci využita metoda dotazníkového šetření. Tato metoda je 

časově méně náročná než jiné, protože přináší „tvrdá data“, která jsou jasně vypovídající a nemusí 

docházet k hlubší analýze. Je důležitá, aby si výzkumník před jeho provedením jasně stanovil, čeho 

chce dosáhnout a jaký je jeho cíl. Nutností také je, aby byl dotazník gramaticky a stylisticky správ-

ně a aby měly otázky logickou návaznost. 

 

Dotazník bývá obvykle anonymní a jeho odpovědi omezené, proto je dobré tuto metodu kombi-

novat s kvalitativními metodami, např. řízenými rozhovory. Výhodou dotazníkového šetření je, že 

cílí na větší množství respondentů a získává tedy i více nápadů u otevřených otázek. Nevýhodou u 

dotazníkového šetření v terénu je kratší časový úsek na odpovědi. Dotazníkové otázky se dělí na 

otevřené, uzavřené a škálové. V této práci byly využity všechny typy otázek. Tento kvantitativní 

způsob sběru dat byl využit ke zjištění zájmu obyvatel o jednotlivé návrhy autora a také k přispění 

dalšími možnostmi rozvoje ze strany občanů obce. 
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3.1.6 Matice hodnocení 

Pro vyhodnocení jednotlivých návrhů bude v této práci využita matice hodnocení. Vyhodnocení 

této matice ukáže, které návrhy jsou vhodné k realizaci, a které mohou způsobit problémy při je-

jich implementaci. K vyhodnocení jednotlivých návrhů došlo po konzultaci s tajemnicí města, která 

přinesla do hodnocení praktické zkušenosti při vedení projektů a autor práce přinesl teoretické 

znalosti pro určení hodnocení návrhů. 

 

Vliv na hodnocení individuálních návrhů bude mít jejich náročnost provedení, dále finanční zátěž 

pro rozpočet obce a dopad na život v obci, krátkodobý i dlouhodobý. Na základě těchto atributů 

každého návrhu dojde k evaluaci a přidělení hodnoty v tabulce. Tato metoda je při strategickém 

plánování často používaná. Autor se inspiroval z diplomové práce Jakuba Štolfy. 
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3.2 Spolupracující instituce 

Ministerstvo pro místní rozvoj 

Ministerstvo pro místní rozvoj vzniklo v roce 1996 a nastavuje regionální politiku v České republi-

ce. Tato politika se týká územního plánování, rozvoje obcí, cestovního ruchu atd. K vypracování 

strategického plánu bylo využito informací z webových stránek ministerstva, které obsahují jed-

notlivé metodiky důležité pro rozvoj obce. 

 

Český statistický úřad 

Český statistický úřad je důležitou institucí pro získávání přesných dat o obyvatelstvu obce.  

Na základě veřejně dostupných tabulek budou využita data z nich v analytické části práce. Hlavní-

mi body pro tuto diplomovou práci bude počet obyvatel, věková struktura obyvatelstva  

a přírůstky nebo úbytky obyvatel obce v čase, konkrétně přirozeným a migračním. Český statistic-

ký úřad vznikl v roce 1969 a zpracovává díky tomu velké množství historických dat. 

 

MAS – Lípa pro venkov 

Místní akční skupiny jsou dalším subjektem, který lze využít pro spolupráci na rozvoji obce. Jedná 

se o nezávislé společenství občanů. Jejich součástí jsou neziskové organizace, které pracují  

na kultivaci a rozvoji regionu. Strategie této skupiny je od zdola nahoru a hlavním cílem této sku-

piny je zvyšování kvality života a životního prostředí. Peníze se získávají ze státních fondů rozvoje 

a z evropských dotací. Lípa pro venkov je akční skupinou pro oblast Kutnohorska. 

 

Městský úřad 

Městský úřad je základní subjekt obce, který vlastní většinu informací a dokumentace důležitých 

pro tvorbu strategického plánu. Pro účel získání potřebných dat došlo k několika informativním 

schůzkám s tajemnicí obce. 
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4 Analýza současného stavu obce 

Tato kapitola se bude zabývat současným stavem obce Uhlířské Janovice. Poznatky v této kapitole 

byly získány pomocí několika návštěv města, debaty s občany, nestrukturovaným rozhovorem  

se zástupcem města nebo studiem dokumentů města. 

 

Socioekonomická analýza obce byla provedena pro zjištění aktuálního situace ve městě. Nejdříve 

se zaobírá historií města základní charakteristikou obce. Následují kapitoly o obyvatelstvu Uhlíř-

ských Janovic, dopravě, životnímu prostředí, kulturních památkách a nabízených službách  

ve městě. Obec žádný předchozí strategický plán nevlastní, proto bude nový plán respektovat 

pouze územní plán obce. Další metodou sběru dat, která byla pro tvorbu návrhů významná, je 

workshop s obyvateli města a následná konzultace se zástupci města v rámci nestrukturovaného 

rozhovoru. 

 

Na závěr přijde shrnutí situace v obci, na které bude navazovat analýza SWOT. Ta přehledně po-

jmenuje silné a slabé stránky obce s jejími příležitostmi a hrozbami. Z této analýzy bude vycházet 

následující kapitola, která se bude zabývat implementací návrhů. 

 

4.1 Socioekonomická analýza Uhlířských Janovice 

Socioekonomická analýza postupně rozebere všechny oblasti života ve městě. První část analýzy 

popisuje vznik města, jeho původní vládce a další historické milníky. Následuje základní rozbor,  

co patří do území Uhlířských Janovic, kde jsou geograficky položené a jaké jsou další blízká  

a důležitá města pro místní obyvatelé. Nechybí ani podrobný vhled do problematiky obyvatelstva 

včetně přírůstků a věkového rozdělení. 

 

Dopravní infrastruktura, které se věnuje další podkapitola, představuje všechny důležité silnice 

v regionu. Vše je také propojeno s popisem stavu silnic v obci. Životní prostředí se věnuje hlavně 

potoku Výrovka, zdejším rybníkům a zeleni v obci. Poslední dvě podkapitoly se věnují kulturním 

památkám ve městě, nejznámější je kostel sv. Aloise a kostel sv. Jiljí, a službám ve městě. Podrob-

ně jsou rozebrány jak místní aktivity města, tak každodenní podmínky pro děti a oblast školství, 

obchody, potraviny a jiné služby a nabízená péče o obyvatele v důchodu. 

 

4.1.1 Historie města 

První záznamy o lidském osídlení na dnešním území obce sahá na začátek minulého tisíciletí. Pů-

vodně zde bylo Slovanské hradiště, u kterého byla postavena románská kaplička. Ta sloužila 

k bohoslužbám a také k úkrytu před dravou zvěří. Ve 12. století byl ke kapličce přistavěn kostelík 

sv. Jiljí v románsko-gotickém stylu. Tento kostelík několikrát vyhořel v průběhu následujících stale-

tí, ale ve 20. století byl obnoven a částečně restaurován. Z názvu vyplývá, že město má uhlířskou 

tradici. Uhlířství zde přestalo fungovat až v 18. století. 
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Zdejší oblast drželi od roku 1167 páni z Divišova (později ze Šternberka). Zakladatelem Uhlířských 

Janovic byl Jan ze Šternberka a pravděpodobný vznik je odhadován okolo roku 1250. Město bylo  

v majetku Šternberků až do roku 1750, kdy bylo připojeno k panství Rataje nad Sázavou. 

 

Uhlířské Janovice bylo město poddanské. Střídala se zde období pánů, kteří vládli tvrdě, ale také 

pánů, kteří byli u zdejších obyvatel oblíbení. Na území dnešního město došlo kvůli tomu několikrát 

k povstání vůči útlaku pánů, např. v letech 1626, 1627 nebo 1680. V Uhlířských Janovicích také 

sídlil v průběhu druhé světové války protifašistický odboj vedený učitelem Josefem Balvínem. Obě 

války měly na život obyvatel obce vliv. V první světové válce zemřelo 72 obyvatel města, ve druhé 

71. (Z historie města, [online], 2019) 

 

4.1.2 Základní charakteristika obce 

Město Uhlířské Janovice se nachází v okrese Kutná Hora, ve Středočeském kraji. Obcí s rozšířenou 

působností je Kutná Hora, která leží 17 kilometrů severovýchodně od Uhlířských Janovic. Mezi 

další města vzdálená do 20 kilometrů patří Kolín, Sázava, Kostelec nad Černými lesy a Čáslav. Roz-

loha území města je 25,43 km2. Samotné město se nachází na mírně zvlněné planině stoupající 

z Polabské nížiny a do jeho okolí zasahuje Českomoravská vrchovina a Středočeská pahorkatina. 

Nejvyšší bod v této oblasti je vrch Březina, který má výšku 555 m. n. m. a leží mezi obcemi Sudějov 

a Žandov. Průměrná výška je 427 m. n. m. V blízkosti města se také nachází několik potoků  

a rybníků. 

 

Městská zástavba se rozkládá kolem potoku Výrovka. Na jihovýchodní straně se nachází převážně 

obytné domy. Na západní straně jsou průmyslové areály a částečně také několik bytových domů, 

ne vyšších než 4 patra. Na severu města se nachází fotbalový stadion a nově přistavené domy 

z posledních let. O dění v obci se lze dozvědět z informačních nástěnek na internetových strán-

kách obce nebo na Václavském náměstí v centru Uhlířských Janovic. Zde se nachází i radnice, kde 

se konají zasedání zastupitelstva obce. 

 

Součásti území města jsou i přilehlé vesnice, jak je vidět na mapě níže. První z nich je obec Bláto. 

Tato obec leží 2 a půl kilometru západně od Uhlířských Janovic a trvale zde žije 57 obyvatel  

na území o velikosti 2,85 km2. V Blátě bývala tvrz, která zanikla v 17. století. Další obcí je Janovická 

Lhota, která se nachází přibližně 2,5 kilometru jihovýchodně od města. Na rozloze 6,15 km2 žije 

trvale 68 obyvatel. Janovická Lhota se původně jmenovala Lhota na Křích, ale během husitských 

válek zanikla. Nová obec vznikla v 16. století. 

 

Kochánov, kde žije 16 obyvatel, leží asi 4 kilometry jižně od Uhlířských Janovic. Obec má rozlohu 

1,74 km2 a pramení zde potok Výrovka, který protéká celým územím města. Tvrze v této obci je 

známá již od 13. století a k Uhlířským Janovicím byla přidružena až ve století šestnáctém. Další 

obcí jsou Malejovice, které se nachází přibližně 4 a půl kilometru jihozápadně od Uhlířských Jano-

vic. Rozloha obce je 4,36 km2 a trvale zde žije 20 obyvatel. V obci se nachází románský kostel sv. 

Jiří a z bývalé školy byl zřízen Nadační fond Klíček pro účely dětského hospice. 
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Obec Mitrov leží přibližně 3 kilometry jižně od Uhlířských Janovic. Na rozleze 4,36 km2 žije  

57 obyvatel. První písemná zmínka o obci pochází ze 13. století a uvádí, že osada patřila pod Sed-

lecký klášter. Nad obcí také ční Mitrovský kopec, který dosahuje výšky 512 m. n. m. Posledními 

dvěma menšími obcemi jsou Opatovice II, které leží jihozápadně od města, a Silvánka, kudy pro-

chází železniční síť Kolín – Ledečko. Na závěr je nutné zmínit, že strategický plán této práce  

se bude týkat pouze města Uhlířské Janovice, což nezahrnuje celé území. (územní plán Uhlířských 

Janovic, [online], 2019) 

 
Obrázek 2 - Mapa území obce Uhlířské Janovice 

 
(zdroj: www.mapy.cz) 

 

4.1.3 Obyvatelstvo 

Město se nachází necelých 60 kilometrů od hranice hlavního města s dojezdovou vzdáleností oko-

lo tři čtvrtě hodiny. Mimo obyvatel, kteří žijí a pracují již několik generací v této oblasti, zde bydlí 

také lidé, kteří dojíždějí za prací do Prahy, Kolína, nebo Kutné Hory. Přestože existují bližší alterna-

tivy pro bydlení s možností dojíždění za prací do hlavního města, Uhlířské Janovice nabízí příjemné 

prostředí pro rodiny. Není to satelitní bydlení, které v posledních letech zažívá pokles zájmu. Jed-

ná se o historické město s pěknou krajinou podél potoka Výrovka s nedalekými lesy. 
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Z následující tabulky je patrné, že se počet obyvatel v posledních letech příliš neměnil. Přesto 

v posledních 3 letech došlo k přibližně dvou procentnímu nárůstu obyvatelstva. Tato informace 

nám ukazuje, že nedochází k vylidnění jako u jiných měst, spíše naopak jsou tato čísla na vrcholu. 
 

Graf 1 - vývoj počtu obyvatel Uhlířských Janovic v posledních letech 

 
(zdroj: Český statistický úřad, zpracování: vlastní) 

 

Graf č.1ukazuje detailní pohled na přírůstky obyvatel Uhlířský Janovic. Posledních několik let ne-

docházelo k žádným výrazným výkyvům, veškeré změny se odehrávaly v jednotkách obyvatel. 

Z hlediska přirozeného přírůstku je situace stabilní a drží se na podobné úrovni dlouhodobě. U 

migračního přírůstku tomu tak však není. V posledních dvou letech došlo k nárůstu téměř 100 při-

stěhovalých obyvatel. 

 

Tento nárůst je pravděpodobně následkem výrazného růstu cen bytů a nájemního bydlení 

v hlavním městě. Dále může tento výrazný a neobvyklý nárůst souviset se závěrem období nízkých 

úrokových sazeb u hypoték a konjunktuře české ekonomiky. Jak již bylo řečeno výše, Uhlířské Ja-

novice jsou zajímavou alternativou pro bydlení s autobusovým spojením nebo slušným silničním 

spojením s hlavním městem díky dálnici D1. 
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Graf 2 - Přírůstky obyvatel v posledních letech 

 
(zdroj: Český statistický úřad, zpracování: vlastní) 

 

Poslední tabulka v této kapitole znázorňuje zastoupení obyvatelstva v jednotlivých věkových sku-

pinách. Největší část zaujímají ekonomicky aktivní obyvatelé, dětí je pak 497 a lidí nad 64 let je 

653. Zajímavostí těchto dat je signifikantní rozdíl mezi dívkami a chlapci do věku 24 let. Tento roz-

díl znamená, že chlapců je o 83 více než dívek, což je rozdíl téměř 10 %. 

 
Tabulka 3 - Věková struktura obyvatelstva Uhlířských Janovic 

Věk Celkem Muži Ženy 

0 – 14 497 281 216 

15 – 24 316 167 149 

25 – 34 354 179 175 

35 – 44 478 245 233 

45 – 54 413 202 211 

55 – 64 407 197 210 

65 a více let 653 283 370 

(zdroj: Český statistický úřad, zpracování: vlastní) 
 

4.1.4 Dopravní infrastruktura 

V této podkapitole bude rozebrána dopravní infrastruktura na území Uhlířských Janovic.  

Na základě informací o obyvatelstvu vyplývá, že důležitou dopravní obsluhou budou osobní auto-

mobily a hromadná doprava autobusová a železniční pro přepravu lidí do zaměstnání. Obec se 

nachází několik minut jízdy autem od dálnice D1 a nenachází se v oblasti, kde by se tvořily kolony. 

Dalšími možnostmi pro osobní dopravu jsou silnice druhé třídy č. 125, která vede  
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do Kolína (přes silnici 337 také do Kutné Hory), silnice druhé třídy č. 335, která vede do Sázavy  

a silnice druhé třídy číslo 336, která vede do Zruče nad Sázavou. 

 

Uhlířské Janovice a okolní města spojuje také hromadná doprava. Železniční doprava je první 

možností pro zdejší obyvatele. Vede ze zdejší vlakové stanice a je mezistanicí na trase Kolín – Le-

dečko, kde jezdí linka 014. Tato trať je k dispozici hlavně lidem, kteří dojíždějí za prací do Kolína, 

její celková délka je 40 kilometrů. Existuje zde také možnost přestupu na vlak do Prahy v Kolíně, 

taková cesta trvá necelou hodinu a půl, ale zaveze cestující až do centra města s nižší pravděpo-

dobností zdržení v dopravní špičce. Jak již bylo zmíněno výše, obec Silvánka je jednou  

ze zastávek této linky (do této obce nejezdí autobusy). Tento vlak jezdí několikrát za den, hlavně 

v ranních a pozdních odpoledních hodinách. 

 

Širší nabídka je pak v oblasti autobusů u přilehlých vesnic a měst v okolí Uhlířských Janovic. Jezdí 

zde několik linek, např. F11, F12, F14, F21, F63, F66 nebo F70. Tyto linky spojují Uhlířské Janovice 

s menšími vesnicemi, které byly vyjmenovány v základní charakteristice města. Obvykle pak tyto 

linky končí v nějaké významnější obci nebo jezdí dokola a končí opět v původní stanici. Posledním 

a nejdůležitějším spojem je autobus číslo 387, který je součástí pražské integrované dopravy. Ten-

to autobus jede přes Kostelec nad Černými lesy a Říčany u Prahy na konečnou stanici metra C, Há-

je. Tento autobus bývá v nejvytíženějších hodinách velmi plný. Převáží většinou cestující  

za prací do hlavního města, případně o víkendech naopak Pražany na venkov. Přímo v Uhlířských 

Janovicích se nachází 3 zastávky: první je u základní školy, druhá na náměstí a třetí na konci města 

u autoservisu na silnici směrem na Kolín. 

 

Na území Uhlířských Janovic se nachází také několik cyklostezek. Cyklistika je v této oblasti oblíbe-

ným způsobem dopravy pro lidi, kteří nevlastní auto. 

 
Tabulka 4– Cyklostezky na území Uhlířských Janovic 

Číslo cyklostezky Z Do Vzdálenost v km 

0106 Talmberk Kutná Hora 40,8 

0120 Rašovice Zásmuky 17,9 

0119 Mirošovice Janovická Lhota 10,7 

0121 Žandov Češtín 5,5 

0122 Podveky Krasoňovice 16,2 

0123 Zbizuby Kácov 6,2 

0127 Úžice Církvice 5,8 

(zdroj: www.uhlirskejanovice.cz, zpracování: vlastní) 

 

Ze všech těchto informací vyplývají hlavní problémy obce. Komunikace jsou po celé obci v různém 

stavu. Některé jsou ve slušném stavu, některé ve špatném stavu. Prvním problémem je vysoká 

dopravní zátěž. Centrem města denně projíždí tisíce aut dálnicí D1, Sázavou, Kolínem a Kutnou 

Horu. Kromě hluku a emisí, která auta, autobusy a kamiony způsobují, se tím zvyšuje riziko úrazu 

pro zdejší chodce a cyklisty. Zdejší hlavní ulice (v jižní části Jungmannova, v severní části Kolínská) 

http://www.uhlirskejanovice.cz/
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je v některých místech velmi úzká, včetně přilehlých chodníků, které často nejsou chráněny zá-

bradlím. Důležité je, že v této ulici vůbec chodníky jsou.  

 

Druhým problémem v oblasti dopravní infrastruktury je parkovací situace na Václavském náměstí. 

Celé náměstí je ve všední dny plné aut obyvatel, kteří dojíždějí do práce hromadnou dopravou.  

Na náměstí je také konečná některých autobusových linek s nepěknými starými zastávkami  

a informačními tabulemi. To vše vykresluje střed města dost rozporuplným způsobem, jelikož se 

zde nachází i kostel sv. Aloise a stromová alej u infocentra. 

 

Na závěr budou ještě zmíněny drobnější problémy města. U dětského hřiště chybí přechod pro 

chodce a chodník. Tato námitka se objevila vícekrát při rozhovorech s občany. V praxi to znamená, 

že pokud jde maminka s dítětem či kočárkem z parku, nenachází přechod a je nucena přejít cestu 

bez navazujícího chodníku na obou stranách. Druhou možností je přijít po silnici, kde většinu cesty 

musí jít po krajnici a nemá tak možnost ochránit své dítě. Další přechod chybí u podniku potraviny 

Krauer. Některá zrcadla jsou u vozovky umístěna na nevhodných místech. V ulici Zdravotní  

a Žižkova chybí zrcadlo, které by zjednodušilo řidičům nájezd do vedlejší ulice, kde není vidět.  

 

4.1.5 Životní prostředí 

Situace obce z hlediska životního prostředí je výrazně ovlivněna potokem Výrovka a Janovickým 

potokem. Tyto dva potoky se stékají na začátku městského parku Tyršovy sady. Posledním poto-

kem, který vtéká do Výrovky na kraji města, je Anenský potok. Po celém území Uhlířských Janovic 

je tedy systém vodních tras, kde se nachází několik rybníků, které patří k rázu zdejší krajiny. Jak již 

bylo řečeno, potok Výrovka pramení v Kochánově a je nejvýznamnější, jelikož vtéká do největší 

místní vodní nádrže, Vavřineckého rybníku. Na trase tohoto potoka je významný Nový rybník, kte-

rý je největší na Výrovce a leží na okraji města, dále voda z potoka zásobuje místní koupaliště, ná-

sleduje Hořejší rybník přímo ve městě, 3 menší vodní nádrže v parku Tyršovy sady  

a v severovýchodní části města Lucký mlýn. 

 

Uhlířské Janovice jsou městem, které má dostatek zeleně, ale ta je nerovnoměrně rozvrstvena. 

Většina intravilánu obsahuje domy rodinného typu s přilehlou zahradou, proto na chodnících příliš 

zeleně nenajdeme. Problém je spíše opačný. V některých místech je místo chodníku pouze nehez-

ky vyhlížející travnatý povrch, který ústí přímo do vozovky. Na hlavní ulici s náměstím také není 

příliš zeleně. Na náměstí je alespoň jedna menší alej u infocentra a pár betonových květináčů 

s keři. Hlavní ulice je úzká a je zde problém s úzkými chodníky, logicky se tedy v této oblasti ani 

zeleň nevejde. 

 

Dobře udržovány jsou pak keře a stromy v oblasti bytových domů na západě města nedaleko že-

lezniční stanice. Dalším zeleným místem v obci je ulice Lipová, která je ohraničena potokem 

s domy a na druhé straně alejí stromů. Podél cesty se nachází malé dětské hřiště na basketbal  

a pár prolézaček pro děti. Jelikož je to poměrně vzdálené od dětského hřiště, bylo by vhodné toto 

malé sportovní hřiště zrekonstruovat.  
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Za radnicí a kostelem sv. Jiljí je pár stovek metrů vzdálený park Tyršovy sady. Tento park působí 

příjemným dojmem. Park působí jako odříznutý a díky lucerničkám je to příjemné místo na večerní 

procházku. I park má však několik nedostatků. Už při vchodu z ulice Havlíčkova je naučná tabule, 

která má poškozené sklo, které by bylo třeba vyměnit (text není čitelný). Dále by bylo vhodné vy-

čistit koryto potoka, které na začátku parku nepůsobí pěkným dojmem. V parku je také několik 

zelených ploch, které by mohly být lépe využity, např. posezením, naučnou skalkou apod. Posled-

ním problémem jsou koše, které nejsou na cestách v dostatečné frekvenci, včetně pytlíků na psí 

exkrementy. Paradoxem také je, že naučné popisky u stromů jsou ve výšce přibližně  

2 metrů, takže nejsou čitelné ani pro dospělého muže nižšího vzrůstu. 

 

Na závěr je nutné zmínit také Hořejší rybník a jeho okolí. Tento rybník leží na jihu města vedle 

domu pro seniory a rodinné zástavby. Rybník je ve velmi špatném stavu a je nutné ho co nejdříve 

vybagrovat a revitalizovat. Další velkou příležitostí je okolí rybníka, kde vede alej listnatých stro-

mů. Bohužel k ní není přístup. Od silnice je potřeba přelézt ochranná svodidla, od domova pro se-

niory vede uzounká lávka o šířce maximálně půl metru, která by měla být nepřístupná nebo ozna-

čena ukazatelem hrozby úrazu. Tato alej je velmi pěkná a mohla by přinést možnost klidné pro-

cházky pro místní obyvatele. Zároveň by také mohla sloužit jako zkratka ke koupališti. Celkově je 

okolí obce ovlivněno zemědělskou činností, v okolí města se nachází zemědělská půda, která je 

ojediněle doplněna menšími lesy. 

 
Obrázek 3– Koupaliště v Uhlířských Janovicích 

 
(zdroj: www.turistika.cz) 

 

4.1.6 Kultura a památky 

Do území Uhlířských Janovic spadá několik zajímavých kulturních památek. Jak již bylo řečeno, 

historicky tato oblast patřila Šternberkům a ti také ovlivňovali zdejší architekturu. První kulturní 
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památkou je kostel sv. Aloise přímo na Václavském náměstí v centru města. Tento kostel je ba-

rokního slohu, byl založen roku 1767 a dostavěn roku 1795. Nechal jej postavit Alois 

z Lichtenštejna. 
 
Obrázek 4 - Václavské náměstí v Uhlířských Janovicích s barokním kostelem sv. Aloise 

 
(zdroj: www. wikipedia.org) 

 

Další památkou na tomto území kostel sv. Jiljí, který se nachází velmi blízko od kostela sv. Aloise. 

Tato goticko-románská stavba pochází ze 13. století a postavena z místního červeného pískovce.  

U kostelíka je postaveno schodiště, které je v horším stavu a bylo by vhodné ho opravit.  

Na náměstí se ještě nachází socha sv. Václava, podle kterého je pojmenováno celé náměstí. Auto-

rem sochy je J.Möldner. Ke kostelíku patří také přilehlá zvonička. 

 

V Uhlířských Janovicích leží i jiné zajímavé kulturní stavby. Jedná se např. o židovský hřbitov, který 

se nachází nad Hořejším rybníkem, nedaleko koupaliště. Další památkou je barokní dům na kraji 

náměstí, ve kterém sídlila hospoda. Za zmínku stojí také kostel sv. Jiří, který se nachází 

v Malejovicích. Z Uhlířských Janovic lze odjet s turistickou vizitkou, která zahrnuje návštěvu města. 

Pro zatraktivnění města, kterým prochází několik cyklostezek, by bylo dobré přidat pro návštěvní-

ky ještě další zajímavost. Pro tu by se vytvořila další turistická známka. Takovou zajímavostí by 

mohla být například socha nebo památní kámen Járy Cimrmana, jelikož byla jeho první opereta 

pojmenována po Uhlířských Janovicích. Tato divadelní postava je obzvlášť v Praze  

a okolí velmi oblíbená a mohla by přilákat další výletníky. 
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4.1.7 Služby a volný čas 

Vedení každé obce by rádo udrželo své občany na jejím území. v dnešním světě satelitů je pro-

blém, že si lidé nakoupí ve městě vše, co je třeba a pak se vrátí domů pouze přespat. Uhlířské Ja-

novice se s tímto problémem potýkají jen částečně. Přestože hodně obyvatel následuje výše zmí-

něný styl života, stále se jedná o stabilní město, které nabízí zázemí pro své občany. 

 

Ve městě lze najít Mateřskou školu a Základní školu pro první i druhý stupeň. To samo o sobě dává 

příslib zdejším obyvatelům, že bude o jejich děti postaráno. Ve školách jsou nabízeny všelijaké 

kroužky od šachového kroužku až po jiné sportovní aktivity. Všechny tyto školy jsou v blízkosti 

náměstí, takže se nenachází pro nikoho příliš daleko. Jak již bylo uvedeno v předchozí kapitole, 

v obci Malejovice se nachází dětský hospic. 

 

Další možnosti pro volnočasového vyžití je fotbalový klub FK Uhlířské Janovice. Zdejší klub hraje 

1.B třídu a mají i mládežnické kategorie, přípravku, mladší žáky, starší žáky a dorost. Klub byl zalo-

žen v roce 1921, má tedy dlouholetou tradici. Objekt stadionu má rozpadající se plot. Nedaleko od 

stadionu je také místní sokolovna. Pro děti se v obci nachází také skautský oddíl Psouni. Občané 

města mohou navštívit i místní koupaliště, které je ve slušném stavu a může tak být příjemnou 

destinací v letních měsících. Na kraji parku se nachází již zmíněné dětské hřiště. Hřiště je moderní 

a v dobrém stavu. Slabinou však je, že chybí dvě konstrukce oplocení, místo  

se stínem, kde by si rodiče či děti mohli odpočinout a lavičky k posezení pro rodiče. 

 

Významnou službou pro obyvatelé je také domov seniorů, který se nachází v jižní části města  

u Hořejšího rybníka. V domově momentálně žije 154 důchodců, kteří mají k dispozici nespočet 

aktivizačních činností, např. canisterapie, biograf, cvičení či jiné gastronomické kurzy. Ve městě  

se také nachází dům s pečovatelskou službou, o který je velký zájem a má 19 bytů. 

 

V centru města se nachází infocentrum, kde je možnost nakoupit turistické vizitky a získat další 

informace o životě v regionu. V budově sídlí také městská knihovna, která má poměrně slušnou 

databázi knih. V rámci tohoto kulturního centra byly nabízeny i taneční kurzy pro dospělé a různé 

studentské výstavy, naposledy výstava fotografií sázavského kláštera. V rámci města se pořádají 

každý rok akce pro místní obyvatelstvo. Nejvýznamnějšími událostmi jsou jarní pálení čarodějnic  

a prosincové rozsvícení vánočního stromu na náměstí. Obvykle je to spojeno s uvolněním dětí  

ze škol a celá akce má tak vysokou návštěvnost i s Vánočními trhy. 

 

Svoz odpadu města zajišťuje společnost FCC HP, s.r.o., která sídlí na severozápadním konci města. 

V areálu je také sběrný dvůr. Společnost má také logistické centrum nakládání s odpady 

v sousední obci Bláto. Zásobování vodou zajišťuje VHS Vrchlice – Maleč a.s. se sídlem v Kutné Ho-

ře. Na území města se také nachází několik obecních studní. Většina budov ve městě je vytápěna 

plynem nebo pevnými topnými palivy. 

 

Bezpečnost v obci je na slušné úrovni. Policie ČR sídlí přímo ve městě na hlavní ulici Kolínská, ne-

daleko náměstí. Hasičský sbor je usídlen vedle fotbalového stadionu nedaleko úřadu práce.  
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Ve městě je také finanční úřad a pošta. Ve městě není nemocnice, proto obyvatelé využívají ne-

mocnici v Kolíně. Na obou koncích města se nachází čerpací stanice, první u hřbitova, druhá  

na výjezdu směrem na Kolín. 

 

Ve městě je také hodně dalších nabízených služeb. Z hlediska gastronomie je zde pizzerie Nonno, 

restaurace U Myslivce, hospoda Na Hřišti a bar U Synagogy. Dále v obci nabízí své služby Česko-

slovenská obchodní banka a komerční banka. Potravinám vévodí nákupní dům Krauer,  

kde lze nakoupit většina zboží potřebná ke každodennímu životu. Navíc se nachází v obci Junior 

market a lahůdkářství. Mezi další podniky ve městě patří optika, kadeřnictví, výrobce klíčů, Elek-

tro, drogerie, obchod s oblečením, řeznictví, obuvnictví, květinářství, zahradnictví, pneuservis, 

lékárna na náměstí, stavebniny nebo soukromý instalatér. Posledním místem, které se týká služeb 

v obci, je Country club Weststar, kde se nachází také pension restaurace a bowlingová dráha. Ten-

to klub se nachází na jižním výjezdu z města na ulici Nerudova. 
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4.2 Shrnutí současné situace 

Uhlířské Janovice mají poměrně dlouhou historii a jsou známým městem v regionu. Od 12. století 

se osada postupně rozrůstala až do dnešních rozměrů. Jedná se o klasické středočeské maloměsto 

v zemědělské oblasti. Do celého území města spadají další vesnice, které leží v bezprostřední blíz-

kosti. Mezi tyto vesnice patří Bláto, Janovická Lhota, Kochánov, Mitrov, Malejovice, Opatovice II a 

Silvánka. 

 

V sociální oblasti jsou Uhlířské Janovice rovnoměrně věkově rozvrstvené, jedinou zvláštností je 

vyšší počet chlapců než dívek do 24 let. Město má 3118 obyvatel a za prací obvykle dojíždějí po-

mocí hromadné dopravy či osobních automobilů hlavně do Prahy, Kolína a Kutné Hory. 

 

Problémem je stav silnic a chodníků v obci. V některých místech chodníky v podstatě vůbec nejsou 

a někdo jsou příliš úzké, a přitom nechrání chodce ochranným zábradlím. Jelikož obcí projíždí vel-

ké množství osobních automobilů, autobusů a nákladních vozů, jedná se hlavně na ulici Kolínská o 

nepříjemný problém. Další možnost ke kultivaci je možná revitalizace náměstí.  

Na náměstí parkují autobusy a desítky až stovky aut, z nichž tu lidé přesedají na autobusy, které je 

vozí do zaměstnání. To vše je extrémně nepraktické a kazí to dojem z jinak pěkného náměstí 

v čele s kostelem sv. Aloise a radnicí. Tento problém by se dal vyřešit výstavbou parkoviště  

na obou koncích obce, kudy vedou hlavní silnice. Na náměstí by byla pouze zastávka a parkování 

by bylo výrazně omezeno, jedině s povolením nebo placené. Přes město vede také několik cyklos-

tezek, které nabízí pro projíždějící příjemnou zastávku na maloměstě. 

 

V oblasti životního prostředí jsou Janovice příjemným místem k životu. Většina domů je rodinných 

se zahradou. Ve městě se také nachází park Tyršovy sady, který působí uklidňujícím dojmem  

pro krátkou procházku například k dětskému hřišti. I u parku by byla vhodná revitalizace koryta 

potoka. Dala by se tu také vytvořit naučná skalka, díky které by bylo možné využít prostor zele-

ných ploch. V rámci této změny by se mohly upravit i dosavadní popisky stromů, které jsou příliš 

vysoko ke čtení. Další velkou příležitostí ke zlepšení životního prostředí je revitalizace Hořejšího 

rybníka. Okolí rybníka má velmi příjemnou atmosféru a mohlo by také fungovat jako zkratka ke 

koupališti. Podél rybníka vede romantická cestička, která by mohla sloužit k procházkám obyvatel 

blízkého domu seniorů. 

 

Kulturní památky v Uhlířských Janovicích nechybí. Jen na náměstí a ve vedlejší ulici se nachází kos-

tel sv. Aloise a kostel sv. Jiljí.  Oba tyto kostely jsou velmi pěkné. Kostel sv. Aloise je barokní  

a je větší. Kostelík v. Jiljí je goticko – románský a je menší. Pro zvýraznění obce by bylo vhodné 

vytvořit ve městě další zajímavost, která by mohla přilákat návštěvníky. Pro tento účel by mohla 

být na náměstí vytvořena památní deska s textem operety s názvem Uhlířské Janovice od Járy Ci-

mrmana. Tento krok by mohl vytvořit přidanou hodnotu pro turistiku města. 

 

Služby obyvatelstvu a volnočasové aktivity jsou ve městě také k dispozici. Rodiny s dětmi mají zá-

zemí s mateřskou školou a základní školou pro první i druhý stupeň. Pro každodenní život se zde 

nachází většina obchodů, služeb a podniků, které jsou nutností. Ve městě je také přímo policie  
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a hasiči, dále také pošta s Czech pointem, finanční úřad a úřad práce. Nejbližší nemocnice je 

v Kolíně. Město zajišťuje skrze soukromou společnost svoz odpadu včetně sběrného dvoru na kraji 

obce. Další příjemným benefitem života ve městě je dům s pečovatelskou službou s 19 byty  

a domov pro seniory na jihu města. Ve městě jsou také dvě čerpací stanice, městská knihovna 

s širokou databází knih, infocentrum a pension s klubem Weststar, který má bowlingovou dráhu. 

 
Tabulka 5 - SWOT analýza obce Uhlířské Janovice 

Silné stránky 

Zrekonstruovaná mateřská a základní škola 

Rovnoměrně věkově rozvrstvené obyvatelstvo 

Domov pro seniory 

Dům s pečovatelskou službou 

Velké dětské hřiště 

Dětský hospic v Malejovicích 

Park Tyršovy sady 

Dostupnost úřadu práce, finančního úřadu a 

pošty 

Dopravní spojení do zaměstnání – Praha, Kolín 

a Kutná Hora 

Cyklostezky 

Slabé stránky 

Náměstí zaplněné auty a autobusy 

Ochranné zábradlí na úzké hlavní silnici 

Nedostupné chodníky v některých ulicích 

Špatný stav silnic v některých ulicích 

Hořejší rybník ve špatném stavu 

Odpočinkové místo u dětského hřiště 

Úpravy v parku Tyršovy sady 

Přechody u východů z parku 

Bez praktického lékaře 

Nepřehledné informační nástěnky 

Příležitosti 

Revitalizace náměstí 

Revitalizace parku – koryta potoků 

Dostavba chodníků a zábradlí ke zvýšení poci-

tu bezpečnosti v obci 

Turismus 

Investiční pobídky 

Ankety mezi občany 

Práce na zkvalitnění životního prostředí 

Nakládání s dešťovou vodou 

Pořízení dopravních zrcadel a přechodů pro 

chodce 

Oprava basketbalových košů 

Nový plot pro fotbalové hřiště 

Zajištění soběstačné radnice 

Investiční pobídky ve spolupráci s MPO 

Spolupráce s místními umělci 

Hrozby 

Nedostatek pracovních míst v regionu při kon-

ci konjunktury České republiky 

Pokles obyvatelstva, stěhování mladších lidí 

do větších měst 

Nehoda z důvodu nízké bezpečnosti a vyššího 

provozu 

Další suché léto, vyschlé potoky a špatná úro-

da v oblasti 

(zpracování: vlastní) 
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5 Návrhy pro rozvoj Uhlířských Janovic 

Tato kapitola je pro diplomovou práci klíčová. Výsledkem strategického plánu obce by měly být 

kvalitní a kreativní návrhy na zlepšení života obyvatel v obci. V následujících odstavcích budou vy-

tyčeny čtyři prioritní osy, které vždy obsahují několik konkrétních návrhů. Téma prioritních os 

jsou: 

• dopravní infrastruktura a místní komunikace, 

• životní prostředí, 

• občané a život v obci, 

• udržitelné město. 

 

Všechny návrhy rozvoje vycházejí z analýzy současného stavu obce, která se nachází v předchozí 

kapitole. Ta vycházela ze socioekonomické analýzy a analýzy dokumentů obce, workshopu 

s občany a následného nestrukturovaného rozhovoru se starostou města a jeho tajemnicí.  

Na začátku každého návrhu je jeho název, dále cíl tohoto opatření a jeho podrobný popis, finanční 

zátěž pro rozpočet obce, realizace projektu včetně rizik a na závěr jeho dopad v krátkodobém  

i dlouhodobém horizontu. Pro začátek bude stanovena vize města na příští dekádu. 

 

Konkrétní návrhy rozvoje se tedy zaměřují na různé oblasti, dva nejvýznamnější problémy jsou 

v prioritní ose dopravní infrastruktura a místní komunikace. Situace okolo parkování  

na Václavském náměstí je neúnosná a měla by být řešena primárně. Druhým palčivým problémem 

v životě obyvatel Uhlířských Janovic je nedostatečná ochrana při pohybu po městě, tento bod řeší 

výstavba chodníků a ochranných zábradlí. V současnosti také probíhá v obci revitalizace dvou 

vodních nádrží, která úmyslně nebyla uvedena mezi návrhy, jelikož už tento projekt probíhá.  

Na závěr kapitoly bude provedeno dotazníkové šetření, které má za úkol zjistit zájem respondentů 

o autorovy návrhy a přinést další, které by obyvatelé žádali. 

 

5.1 Vize obce 

V následujících podkapitolách budou popsány jednotlivé návrhy, které jsou v souladu s níže uve-

denou vizí města. (Slavík, 2014, s. 112) 

 

„Uhlířské Janovice jsou historicky významnou obcí ve středočeském kraji. Ve městě jsou kvalitní 

podmínky pro život rodin s dětmi, a díky tomu se zdejší obyvatelé cítí v bezpečí. Město má také 

veškeré potřebné zázemí a motivuje své občany k udržitelnému rozvoji a hospodářské soběstač-

nosti. Ve spojení s péčí o životní prostředí a kulturním zázemím obce jsou Uhlířské Janovice příjem-

ným místem pro život v každém věku.“ 
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5.2 Prioritní osa 1 – dopravní infrastruktura a místní komunikace 

Prioritní osa 1 se zabývá návrhy v oblasti zlepšení dopravní infrastruktury a místních komunikací. 

Už v předchozím textu práce bylo jasně stanoveno, že hlavními problémy města je Václavské ná-

městí ucpané auty a chybějící chodníky v některých ulicích. 

Jednotlivé návrhy jsou vytvořeny po důkladné prohlídce problematických míst a po konzultaci  

se zástupcem vedení města. Problém ohledně parkování i chodníků navíc padl i při debatě 

s občany. Dále se tato část zaobírá opravou silnic a doplněním dopravního značení. V této podka-

pitole se tedy nachází tyto návrhy pro rozvoj města: 

1. Stavba nových parkovišť 

2. Oprava silnic ve špatném stavu 

3. Zbudování nových chodníků a dostavba ochranného zábradlí 

4. Označení přechodů a pořízení dopravních zrcadel 

 

Rozvojová opatření pro prioritní osu 1 

 

1. Stavba nových parkovišť 

 

Cíl: Výstavba dvou parkovacích ploch na ulici Sázavská a Kolínská k uvolnění prostoru  

na Václavském náměstí 

 

Popis: Jedním z hlavních problémů obce Uhlířské Janovice je parkovací situace na Václavském ná-

městí. Centrum města je doslova ucpané zaparkovanými auty lidí, kteří dojíždějí do zaměstnání do 

Prahy, Kolína, Kutné Hory a případně také Sázavy. Tento problém lze vyřešit výstavbou dvou par-

kovacích ploch na obou koncích obce. Na jihozápadním kraji obce je k dispozici plocha vedle že-

lezniční tratě naproti hřbitovu. Zde by mohlo být vystavěno parkoviště pro obyvatelé dojíždějící za 

prací do Prahy a Sázavy. Druhé parkoviště by bylo vystavěno na severním kraji obce za čerpací 

stanicí. Toto parkoviště by sloužilo pro obyvatele, kteří dojíždějí do zaměstnání v Kolíně či Kutné 

Hoře. U obou parkovišť by byla zbudována zastávka pro hromadnou dopravu. Kapacita obou par-

kovacích ploch by byla přibližně 100 osobních automobilů. Tímto způsobem by se uvolnila neú-

nosná situace na Václavském náměstí, které by mohlo být využito k příjemnějšímu životu v obci. U 

obou zastávek by byl připraven prostor pro zaparkované autobusy, jejichž množství  

se pohybuje v jednotkách. Na náměstí by tak zůstala pouze jedna parkovací plocha před kulturním 

centrem, která by byla placená a sloužila by pro menší množství aut. Plocha po zaparkovaných 

autobusech a osobních automobilech na spodní straně náměstí bude využita k jiným účelům.  

Pro širší využití by u obou parkovišť a na náměstí, kde se nachází třetí zastávka, byly vybudovány 

držáky na kola pro cyklisty. Tak by měli zdejší obyvatelé několik možností k přepravě. 

 

Náklady: Přibližně 2 miliony Kč – vysoká finanční zátěž pro rozpočet obec. 

 

Realizace: Město by po schválení zastupitelstvem, přípravě veškeré dokumentace a získání patřič-

ných povolení vypsalo výběrové řízení na stavbu parkovišť. Po zahájení stavebních prací by dochá-

zelo k pravidelným stavebním kontrolám, aby byla dodržena všechna specifika stavby. Je prefero-
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váno, aby obě plochy stavěla jedna společnost pro zjednodušení celého řízení. Organizace tohoto 

projektu je považována za náročnou a musí být jasně stanoveny zodpovědné osoby  

ze strany města. Tato osoba musí také pravidelně kontrolovat průběh stavebního řízení, včetně 

kontroly případných rizik, např. změny počasí. 

 

Dopad: Výstavba parkovacích ploch by měla okamžitý dopad na dopravní situaci na Václavském 

náměstí. Po jeho uvolnění by mohl následovat jeden z dalších kroků, kterým je revitalizace náměs-

tí. Toto řešení by také napomohlo k jednoduší přepravě do zaměstnání, vždy na výjezdu z obce. 

Z dlouhodobého hlediska dojde ke zklidnění situace a bezpečnějšímu pohybu na náměstí. Pokud 

by došlo ke zvýšení populace v obci, bude nutné přehodnotit kapacitu parkovišť. 

 

2. Oprava silnic ve špatném stavu 

 

Cíl: Rekonstrukce komunikací v rámci obce 

 

Popis: Jak již bylo zmíněno v předešlých kapitolách, situace okolo kvality místních silničních komu-

nikací je různá. Ve většině míst je vozovka na solidní úrovni. V několika dalších je však vozovka 

v dezolátním stavu. Zde je nutná rekonstrukce, jinak může dojít k poškození projíždějících vozidel. 

V Uhlířských Janovicích se jmenovitě jedná o ulice Smetanova, Sokolská a Sportovní. Všechny tyto 

ulice mají vozovku ve špatném stavu. Ulice Sokolská dokonce ani nemá pevný povrch. Jelikož se 

v tomto místě nachází místní fotbalový klub, bylo by vhodné tento nedostatek opravit. V současné 

době hrozí poškození podvozku aut. V ulici Sportovní a v ulici Smetanova  

se jedná o poškozenou pevnou vozovku, která je potřeba kompletně opravit. Tyto silnice jsou  

ve špatném stavu a jen částečná oprava zde není řešením. Toto opatření zkvalitní život v obci  

a může ušetřit občanům peníze na opravách na automobilech 

 

Náklady: Přibližně 8–9 milionu Kč – velmi vysoká zátěž pro rozpočet obec. 

 

Realizace: Tento projekt by probíhal v podobném duchu jako stavba parkovišť. Po informování 

obyvatel těchto ulic by došlo k přípravě dokumentace pro rekonstrukci silnic. Zodpovědný zástup-

ce města bude dohlížet na průběh rekonstrukce.  Tento projekt je vysoce finančně náročný, proto 

je třeba dodržet všechny povinnosti ze strany města (stavební povolení atd.) a provádět důsledné 

kontroly. Organizace si v tomto případě vyžaduje spolupráci více subjektů, které  

se podílí na infrastruktuře obce, např. problematika umístění kanálů atd. Prioritou je ulice  

u fotbalového stadionu, která je v dezolátním stavu. Rizikem je sehnání kvalitního dodavatele  

pro tento projekt v rámci jednoho volebního období.  

 

Dopad: Toto opatření pomůže hlavně lidem žijící v severozápadní části Uhlířských Janovic, kde  

se všechny tyto ulice nacházejí. Dalšími obyvateli, kterých se tento návrh dotkne, jsou návštěvníci 

fotbalového hřiště. V současnosti je stav ulice Sokolská katastrofální, proto bude dopad na život 

obyvatel okamžitý. Z dlouhodobého hlediska tento krok povede k celkové kultivaci obce a snížení 

rizika poničení dopravních prostředků obyvatel obce. 
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3. Zbudování nových chodníků a dostavba ochranného zábradlí 

 

Cíl: Výstavba nových chodník a ochranného zábradlí pro bezpečnější pěší pohyb v obci 

 

Popis: Tento návrh je po zbudování parkovacích míst druhým nejdůležitějším. Obec situaci okolo 

chodníků a ochranných zábradlí dlouhodobě neřešila. Z této situace vyplynulo to, že v nově vysta-

věných ulicích chodníky jsou, ale ve většině těch starších dostavěny nejsou. Tento fakt způsobil, že 

například u dětského hřiště se nenachází chodník ani na jedné straně silnice a jedná se tak o ha-

zard se životy dětí. Přestože v ulici Grégrova není provoz na takové úrovni jako v ulici Kolínská, 

tato ulice svádí řidiče ke snížené pozornosti a případně i vyšší rychlosti (hřiště je schováno za 

mostkem s keři). Pro cestu na hlavní ulici Kolínská, podél které žije největší množství obyvatel ne-

vede ani na jedné straně chodník několik set metrů. Je snadné si představit, jak  

se maminka s kočárkem pohybuje po krajnici při povolené rychlosti 50 km/h. Další ulicí, kde je 

třeba dostavět chodníky, je ulice Husova, tato ulice má v různou šířku a jedná se tedy hlavně  

o zvýšení bezpečnosti procházejících obyvatel směřujících k parku či na náměstí. Poslední ulice 

určená ke stavbě nového chodníku se nazývá Žižkova. Tato ulice je velmi úzká a nachází se zde 

schody a několik vchodových dveří, které vedou přímo do silnice. V tomto místě by postačil úzký 

chodník na obou stranách, který by chránil obyvatelé, kteří vycházejí ze svých domovů. Poslední 

úpravou by byla dostavba zábradlí na hlavní ulici Kolínská, která směřuje od náměstí na sever ob-

ce. Ulice je velmi úzká a pohybují se po ní jako autobusy, tak kamiony. Tento fakt působí v této 

ulici velmi nepříjemným dojmem a pro zvýšení bezpečnosti ve městě je toto opatření nezbytné. 

 

Náklady: Přibližně 700–800 tisíc Kč – vysoká zátěž pro rozpočet obce. 

 

Realizace: Opět se jedná o návrh v oblasti dopravy. Tyto projekty bývají obvykle finančně velmi 

nákladné, proto nesmí být zanedbány všechny povinnosti ze strany města. Musí být zařízena 

všechna dokumentace nutná pro stavbu chodníků. Po výběru dodavatele dochází k výstavbě, kte-

rá je pod kontrolou zodpovědné osoby z komise pro dopravu, dokončena v řádném termínu. Or-

ganizace tohoto projektu je velmi náročná, protože bude na této zakázce spolupracovat více sub-

jektů. Navíc musí být informováni obyvatelé dotčených ulic, kteří se na tuto stavbu musí připravit. 

 

Dopad: Krátkodobý dopad je v tomto případě srovnatelný s dlouhodobým. Po dokončení všech 

prací bude situace v obci výrazně bezpečnější. Obzvlášť v okolí dětského hřiště dojde ke zklidnění 

dopravní situace. Opotřebování chodníků je výrazně nižší než u silnic, proto je dopad této výstav-

by měřen v desítkách let. 
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Obrázek 5 - Dopravní situace u dětského hřiště 

(zdroj: autor práce) 

 

4. Označení přechodů a pořízení dopravních zrcadel 

 

Cíl: Zajistit přechody a dopravní zrcadla na místech, kde je možné zvýšit bezpečnost účastníků 

provozu a chodců. 

 

Popis: Tento návrh byl vytvořen pro zlepšení bezpečnosti na dopravních komunikacích a má pre-

ventivní charakter. Všichni obyvatelé Uhlířských Janovic, kteří vlastní řidičský průkaz, ví o dvou již 

zmíněných ostrých zatáčkách, kde není přímá viditelnost a bylo by tedy vhodné doplnit tato místa 

dopravním zrcadlem. Jedná se o roh ulice Zdravotní s ulicí Barákova, druhou je pak roh ulice Žiž-

kova s Husovou ulicí. Obě tato místo budou jednodušší k průjezdu s tímto dopravním doplňkem. 

Dále je nutné v obci doplnit několik přechodů. První je u kostelíka sv. Jiljí, kde nepochopitelně ve-

dou schody přímo do vozovky bez návaznosti na chodník či přechod. Toto místo by se díky pře-

chodu značně zpřehlednilo. Druhým místem pro přechod je ulice Grégrova. V místě, kde končí 

park, nenavazuje žádný chodník či přechod. Chodníky nejsou na obou stranách a jedním z výše 

uvedených návrhu je zavést chodník k dětskému hřišti na druhé straně ulice. Tato drobná úprava 

může výrazně zvýšit bezpečnost dětí, které občas neuvážlivě přebíhají komunikace (vhodné by 

bylo i snížení rychlosti na 30 km/h). Poslední přechod schází na kraji ulice Kubátova, kde se nachá-

zí potraviny Krauer. Pohybují se zde obyvatelé při cestě na nákup a bylo by vhodné toto místo lé-

pe označit. Všechny tyto úpravy zajistí snížení pravděpodobnosti vzniku dopravní nehody. 
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Náklady: Přibližně 60-70 tisíc Kč – střední až nízká zátěž pro rozpočet obce. 

 

Realizace: V tomto případě se jedná o zakázku menšího rozměru, bude tedy nutné hlavně zadat 

správně poptávku a vyřídit veškerou dokumentaci. Přechod pro chodce je bez dalších stavebních 

prvků rutinní záležitost a dopravní zrcadla jsou dnes běžně k dostání. Na závěr musí být celá za-

kázka zkontrolována, zda byly všechny náležitosti splněny a částka odpovídala tržní ceně. Organi-

zace není příliš náročná a rizika prakticky neexistují. 

 

Dopad: Dopad těchto opatření je preventivní. Může předejít nepříjemné dopravní situaci  

a ochránit jak chodce, tak jedoucí vozidlo. Oba použité prostředky by měly vydržet v řádech desí-

tek let, takže pokud nedojde k přestavbě ulic, mělo by značení vydržet dlouhodobě.  
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5.3 Prioritní osa 2 – Životní prostředí 

Tato prioritní osa se bude zabývat návrhy na zlepšení a obnovu některých míst v obci. Přestože je 

obec celkově v oblasti životního prostředí v dobrém stavu, existují místa, kde je výrazný prostor 

pro zlepšení. Jak již bylo zmíněno výše prvním bodem bude revitalizace náměstí, která tak přiro-

zeně navazuje na snížení počtu aut v centru města v předchozí podkapitole. Zde jsou tedy tři hlav-

ní body pro rozvoj v oblasti životního prostředí: 

5. Revitalizace Václavského náměstí 

6. Revitalizace Hořejšího rybníka a jeho okolí 

7. Revitalizace parku Tyršovy sady 

 

Rozvojová opatření pro prioritní osu 2 

 

5. Revitalizace Václavského náměstí 

 

Cíl: Revitalizovat původní parkovací plochy na náměstí pro účely odpočinku a setkání obyvatel 

 

Popis: Václavské náměstí je dlouhodobě místem, které trpělo vysokou dopravní zátěží, včetně 

parkování osobních aut a autobusů. Jelikož se jedná o místo s významným barokním kostelem, je 

velkou chybou tento prostor nevyužít pro lidi, a tedy sociální kohezi. Většina menších měst, která 

udělají na návštěvníky dojem, má jako chloubu své hlavní náměstí. Stejně tak by tomu mělo být  

i v Uhlířských Janovicích. Po vystěhování aut a autobusů mimo centrum města, může dojít 

k úpravám na náměstí. Prostor, který byl dosud zastavěn dopravními prostředky by se ohraničil 

stromy a keři podél silnic až ke kostelu. Mezi ně bude citlivě vsazeno veřejné osvětlení ve tvaru 

luceren pro romantický vzhled ve večerních hodinách. Před samotným kostelem bude postavena 

kašna s posezením. Ve vedlejším prostoru před radnicí bude zřízeno další odpočinkové místo 

s přístřeškem, který bude sloužit jako ochrana před sluníčkem či deštěm. Celá tato revitalizace 

obnoví pohyb lidí u kostela, kde se dosud museli vyhýbat autobusům. 

 

Náklady: Přibližně 120-150 tisíc Kč. 

 

Realizace: Revitalizace náměstí bude vyžadovat vypracování projektové dokumentace. Následovat 

bude výběr dodavatele pro fontánu a zahradnické práce na náměstí. Při přestavbě náměstí musí 

dojít k pravidelným kontrolám průběhu a nakládání s veřejnými prostředky. Organizačně bude 

tento projekt středně náročný a bude vyžadovat zapojení zodpovědné osoby z komise životního 

prostředí obce. Na závěr proběhne důkladná kontrola výsledného stavu zjištění, zda byl dodržen 

termín dokončení. Rizikem může být nezájem lidí navštěvovat náměstí. 

 

Dopad: Z krátkodobého hlediska nemusí být dopad výrazný. Postupně by však mělo docházet 

k častějšímu pohybu lidí po náměstí díky jeho kultivaci. Václavské náměstí se má stát klidným mís-

tem pro odpočinek a setkání s dalšími obyvateli obce. Z dlouhodobého hlediska bude mít tento 

projekt pozitivní vliv na život v obci. Lidé se nebudou bát projít kolem kostela, kde se dosud 

v těsné blízkosti pohybovaly autobusy. 
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6. Revitalizace Hořejšího rybníka a jeho okolí 

 

Cíl: Odbahnění Hořejšího rybníka s úpravami cesty kolem rybníka a malou lávkou 

 

Popis: Hořejší rybník je ve špatném stavu a je nutné ho odbahnit. Tento rybník leží nedaleko kou-

paliště vedle domovu pro seniory, nedaleko se také nachází základní škola. Tento fakt přináší 

možnost zvelebit zdejší rybník tak, aby fungoval jako klidné místo pro procházku či odpočinkové 

místo s posezením po většinu roku. Podél rybníka vede příjemná pěšinka, která by po mírném roz-

šíření a úpravách zeleně mohla působit velmi příjemným dojmem. Vedle rybníku se nachází také 

uzounká lávka, na které hrozí zranění. Tato lávka bude nahrazena o něco širší lávkou  

se zábradlím a vznikne tak nová cesta od domovu seniorů z jižní části města ke koupališti, které 

leží nedaleko za židovským hřbitovem. Zahradní úpravy budou provedeny po polovině obvodu 

rybníka včetně východu do dalších ulic. 

 

Náklady: Přibližně 700-750 tisíc Kč – vyšší zátěž pro rozpočet obce. 

 

Realizace: V rámci příprav projektu bude jasně stanoveno, jaké úpravy má projekt obsahovat. Tato 

zakázka bude rozdělena mezi tři dodavatele. Jeden se postará o odbahnění rybníka, druhý  

o úpravu cest a zeleně okolo této vodní plochy a třetí zřídí malou lávku z ulice Topolová. Postupně 

bude kontrolováno, zda jsou dodržovány všechny náležitosti zakázky a zda jdou terénní úpravy  

a odbahnění podle plánu. Po dokončení prací bude docházet k prevenci opětovného zabahnění 

pomocí vysekávání porostu v rybníce, vápnění, zimování a letnění rybníku atd. Rizikem může být 

nedodržování těchto preventivních procesů. Organizačně je tento projekt velmi náročný a bude 

nutná asistence a dohled zástupce města z komise životního prostředí. 

 

Dopad: Krátkodobý dopad tohoto projektu bude opět pravděpodobně mírný. Vzhled krajiny  

se zlepší ihned. Postupně by mělo docházet k častějším návštěvám rybníka a jeho okolí místními 

obyvateli. Lávka s úpravou cesty kolem rybníka bude navíc sloužit jako zkratka ke koupališti, kte-

rou jeho návštěvníci určitě ocení. 

 

7. Revitalizace parku Tyršovy sady 

 

Cíl: Pročistění koryta potoku Výrovka a zajistit v parku vhodné doplňky pro příjemnější prožitek 

z jeho návštěvy. 

 

Popis: Park Tyršovy sady je velmi příjemným místem na procházku, odpolední piknik nebo podob-

né aktivity. Přestože je zařazen mezi silné stránky města ve SWOT analýze, existuje zde několik 

věcí, které by se daly vylepšit. První je výměna skla u vstupní informační tabule na začátku parku 

z ulice Havlíčkova. Přes současnou výplň není text čitelný a je nutné ho vyměnit. Další možností ke 

zlepšení je vyčistění koryta potoku Výrovka, který je zanesen a nepůsobí estetickým dojmem. In-

formační popisky v horní části parku jsou ve výšce dvou metrů. Bylo by vhodné tyto popisky umís-

tit níže, aby byly lépe čitelné pro návštěvníky parku. V parku je také nedostatek odpadkových ko-

šů, laviček a pytlíků na psí exkrementy. Pro příjemnější pobyt bude přidáno  
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5 laviček a k nim také koše, aby se zde nenacházely odpadky a nedopalky od cigaret jako je tomu 

nyní. Dalším vylepšením by bylo zřízení naučné skalky v horní části parku, kde je nevyužitá plocha. 

Posledním návrhem je úprava východu z parku, kde je poničená bahnitá cesta. Na tu naváže pře-

chod pro chodce k dětskému hřišti, který byl zmíněn mezi opatřeními v první prioritní ose.  

 

Náklady: Přibližně 40-50 tisíc Kč – nízká zátěž pro rozpočet města. 

 

Realizace: Tento projekt bude organizačně oproti předchozímu jednodušší. Po schválení úprav 

zastupitelstvem může dojí k výběru dodavatelů pro výměnu skla, nákup veřejné lavičky a koše, 

pročištění koryta potoka a pro tvorbu lesní skalky. Celý tento projekt musí projít kontrolou financí, 

zda ceny všech úprav odpovídají tržním cenám. Jediným rizikem je nedostatečná údržba parku. 

 

Dopad: Z krátkodobého hlediska bude dopad opatření střední. Okamžitě dojde k estetickému 

zkrášlení parku. Postupně do něj začne docházet více návštěvníků, protože bude v parku více míst 

k sezení a park bude také působit čistším dojmem. Z dlouhodobého hlediska bude pro návštěvníky 

cesta parkem příjemnějším zážitkem než doposud, a tím se zvýší jeho návštěvnost. Důležitá proto 

bude také pravidelná kontrola parku a jeho kultivace. 
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5.4 Prioritní osa 3 – Občané a život v obci 

V podkapitole prioritní osy 3 jsou rozebrány návrhy, které zpříjemní občanům život v obci. Uhlíř-

ské Janovice jsou tradičním městem ve svém regionu a je nutné podporovat sociální kohezi  

a setkávání obyvatel při různých příležitostech. Dále se nabízí podporovat děti v pohybu. Díky 

dnešní záplavě digitálními nástroji se děti hýbou méně a přicházejí tak o pohybovou šikovnost. 

V neposlední řadě je důležité zapojení obyvatelstva na fungování města, k čemuž může dopomoci 

nástroj rozvoje participativní rozpočtování. Zde jsou vyjmenována opatření prioritní osy 3: 

8. Systematická práce s informačními tabulemi 

9. Participativní rozpočet města 

10. Pořídit pamětní desku operety Járy Cimrmana 

11. Spolupráce se základní uměleckou školou Kolín 

12. Oprava malého basketbalové hřiště s prolézačkami 

13. Nové oplocení pro fotbalové hřiště 

 

Rozvojová opatření pro prioritní osu 3 

 

8. Systematická práce s informačními tabulemi  

 

Cíl: Vylepšit systém informací na tabulích u infocentra 

 

Popis: Toto opatření souvisí s revitalizací náměstí. Momentálně je situace s informačními tabulemi 

velice nepřehledná a tabule neplní svůj účel. Tabule se nachází před infocentrem a před kostelem 

u současných autobusových zastávek. Jelikož dojde k přeměně náměstí, počítá se nadále pouze 

s tabulemi před infocentrem. Nynější nesystematičnost, kdy byly informace shromažďovány  

na všech tabulích, někdy i dvakrát, skončí a nově bude vytvořen systém, kde každá tabule bude 

mít svůj účel. Tedy jedna tabule s kulturními akcemi ve městě a jeho okolí, druhá s upozorněními 

o změnách v obci, třetí pro nové návštěvníky obce atd. Navíc starší tabule nepůsobily dobrým do-

jmem, takže jejich odstranění obyvatelé určitě ocení. 

 

Náklady: Žádné – obec toto opatření finančně nezatíží. 

 

Realizace: Pro toto opatření bude určena zodpovědná osoba, která se bude pravidelně starat  

o informovanost obyvatel. Organizačně tato práce není příliš náročná a nemá ani žádná rizika. Po-

kud budou tabule ve špatném stavu nebo zodpovědná osoba nebude stíhat práci sama, může se 

stanovit její náhradník.  

 

Dopad: Z dlouhodobého hlediska se může zlepšit informovanost občanů města, doposud byly ná-

stěnky velmi nepřehledné. Z krátkodobého hlediska se esteticky zlepší dojem zrušením starých 

tabulí a přehlednější uspořádání ostatních tabulí bude působit lepším dojmem na obyvatelé  

i ostatní návštěvníky. 
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9. Participativní rozpočet města 

 

Cíl: Zapojit občany do každodenního života ve městě, aby byli součástí rozhodování života v něm. 

 

Popis: Nejlepší situace pro obec je, když se o ni její vlastní občané starají, pořádají úklid ulic nebo 

chodníků před svým domem apod. Tento účel má také participativní rozpočtování. Tento nástroj 

pro rozvoj se běžně používá v zahraničí. Jedná se o zapojení obyvatel města skrze vyčlenění určité 

části rozpočtu na jejich návrhy. Tato část může mít omezení pro různé oblasti nebo může být ne-

omezená. Tento návrh má motivovat, aby se občané města zajímali o to, co se v něm děje,  

a snažili se zlepšit život v něm. To vyžaduje aktivní občany. Občané jsou informováni skrze lokální 

noviny, informační tabule či internetové stránky města. 

 

Náklady: Záleží na množství vyčleněných peněz, obvykle je finanční zatížení maximálně středně 

vysoké. 

 

Realizace: Tento krok je organizačně náročný, protože je nutné dostat informace mezi lidi. Dále je 

nutné připravit přesně stanovené podmínky pro tvorbu projektu rozvoje města. Po stanovení 

podmínek se také stanoví datum, do kdy se musí odevzdat návrhy ze strany občanů. Dále navazu-

je fáze vyhodnocování jednotlivých návrhů, ze kterého se vybere ten nejlepší, případně víc kvalit-

ních návrhů. Následuje realizace projektu a jeho kontrola a vyhodnocení, zda bylo dosaženo sta-

noveného cíle. Pro zjištění spokojenosti může město pořádat ankety, které mohou být dalším způ-

sobem pro zjištění názoru občanů na dění v obci. 

 

Dopad: Spolupráce občanů na chodu obce dlouhodobě přináší pocit sounáležitosti s městem  

a života v něm. Z krátkodobého hlediska přináší participativní rozpočet povědomí o tom,  

co se v obci děje. Opatření je tedy dlouhodobě velmi pozitivní. 

 

10. Pořídit pamětní desku operety Járy Cimrmana 

 

Cíl: Přilákat do obce nové návštěvníky v rámci nové turistické vizitky spojené s dílem Járy Cimrma-

na. 

 

Popis: V současnosti je divadlo Járy Cimrmana a vůbec kult „jednoho z největších Čechů“ velmi 

oblíbeným tématem. Pro získání nového lákadla nejen pro obyvatele Středočeského kraje a Prahy 

se nabízí výroba pamětní desky s odkazem na první operetu Járy Cimrmana, která se nazývá Uhlíř-

ské Janovice. Z této operety vychází jeho vynález akustické konstanty. Na desce by stál také úry-

vek z operety uhlíře Jana, který je zmíněn ve hře Hospoda na mýtince. Tato deska bude vytvořena 

současně s turistickou vizitkou, která přiláká sběratele turistických známek a vizitek  

a fanoušky Járy Cimrmana k návštěvě města. Pamětní deska by se nacházela blízko radnice  

u místa pro odpočinek na revitalizovaném Václavském náměstí na pro návštěvníky dobře osvětle-

ném místě i při pozdní návštěvě. 

 

Náklady: Přibližně 25-30 tisíc Kč – nízká zátěž pro rozpočet obce. 
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Realizace: Náročnost projektu je nízká. Důležité je vytvořit projektovou dokumentaci a správně 

zadat dodavateli požadavky na pamětní desku. Následně bude zkontrolováno, zda cena odpovídá 

tržním cenám. Na závěr realizace dojde ke slavnostnímu odhalení nové kulturní zajímavosti Uhlíř-

ských Janovic. Rizikem může být nesouhlas obyvatel s nákupem pamětní desky. 

 

Dopad: V krátkodobém i dlouhodobém horizontu může toto opatření přinést vyšší návštěvnost 

obce. Turistické vizitky v posledních letech nabývají na popularitě mezi mladšími lidmi, což může 

v rámci zdejších cyklostezek přivézt do regionu nové výletníky. 

 

11. Spolupráce se základní uměleckou školou Kolín 

 

Cíl: Umožnit místním mladým umělcům z regionu představit své umělecké nadání  

 

Popis: Uhlířské Janovice mají ve svém kulturním centru prostory pro kulturní vyjádření místních 

autorů. V roce 2018 zde byla výstava fotografií sázavského kláštera. Na tuto zkušenost lze navázat 

ve spolupráci s uměleckou školou Františka Kmocha v Kolíně. Autoři by mohli zveřejnit své obrazy, 

fotografie a jiná umělecká díla. Dále by zde proběhl koncert mladých hudebníků a zpěváků. Tento 

koncert by také mohl proběhnout v domově pro seniory. Tímto způsobem by místní obyvatele byli 

opět spojeni s místní kulturou a mohli by tak být inspirováni k vlastním nápadům nebo by inspiro-

vali mladší generaci ke hře na hudební nástroje či jinému uměleckému zaměření. 

 

Náklady: Minimální zatížení rozpočtu, pouze uhrazení cestovních nákladů pro umělce mezi městy. 

Do 5 tisíc Kč. 

 

Realizace: Organizační náročností je na střední úrovni. Na začátek musí být kontaktována základní 

umělecká škola. Po projevení zájmu musí být dohodnuta spolupráce s jednotlivými umělci. Dále 

může být celý projekt doprovázen anketou mezi obyvateli, které nástroje či výstavy by je zajímaly. 

Na závěr by došlo ke koordinaci termínu výstavy či vystoupení a následný převoz uměleckých děl 

za účasti města. 

 

Dopad: Z krátkodobého hlediska by se zlepšila kulturní nabídka ve městě. Obyvatelé by si rozšířili 

povědomí o umění a kultuře v regionu. Z dlouhodobého hlediska by tyto výstavy a koncertní vy-

stoupení mohli přinést vyšší sociální kohezi v rámci sdružování obyvatel. 

 

12. Oprava malého basketbalové hřiště s prolézačkami 

 

Cíl: Opravit basketbalové koše a prolézačky pro děti 

 

Popis: V ulici Lipová je velmi příjemné prostředí díky aleji stromů, nedalekému potoku a malému 

basketbalovému hřišti s klasickými dětskými prolézačkami. Toto hřiště, obzvlášť basketbalové ko-

še a prolézačky jsou ve velmi špatném stavu. Při jejich rekonstrukci by došlo ke zlepšení nabídky 

pro volnočasové využití pro děti. V letních měsících by měly děti možnost díky stinnému prostředí 
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aleje sportovního vyžití a ty menší zábavy na dětských atrakcích. Ve zbytku obce je pouze fotbalo-

vé hřiště a sokolovna, proto se rekonstrukce malého rozsahu jeví jako vhodný způsob pro zvýšení 

aktivity dětí ve městě. Jak bylo uvedeno v analýze města, v obci se nachází výrazně větší množství 

chlapců. Mohl by to být dobrý způsob, jak dostat děti od elektronických zařízení  

a napomohl ke zlepšení jejich pohybových schopností. 

 

Náklady: Do 10 000 Kč – nízká zátěž pro rozpočet města 

 

Realizace: Tento projekt je organizačně středně náročný. Je nutné určit zástupce pro školství  

a sport, která bude zodpovídat za pořízení basketbalových košů a dětských prolézaček. Toto opat-

ření bude rozděleno mezi dva dodavatele. Po instalaci dojde ke kontrole, že je vše bezpečně zajiš-

těno. Rizikem je poničení koše ze strany dětí. 

 

Dopad: Krátkodobě se jedná o vhodný způsob, jak levně zajistit další sportovní vyžití pro zdejší 

mládež. Děti toto hřiště ocení obzvlášť v letních měsících. Z dlouhodobého hlediska by mohlo hřiš-

tě zlepšit pohybovou šikovnost místních dětí. Na druhou stranu může dojí k poškození koše. 

 

13. Nové oplocení pro fotbalové hřiště 

 

Cíl: Zabezpečení objektu stadionu FK Uhlířské Janovice 

 

Popis: Fotbalové hřiště v Uhlířských Janovicích má tribunu ve slušném stavu. Problémem objektu 

je rozpadající se plot, který je potřeba kompletně nový. Plot bude chránit hřiště před vandaly  

a také před vystřelením míče do komunikace či vedlejších objektů. 

 

Náklady: Přibližně 50-60 tisíc Kč – střední zátěž pro rozpočet města. 

 

Realizace: Bude nutné kontaktovat zástupce klubu pro koordinace projektu oplocení stadionu. 

Město bude zastupovat člen komise pro školství a sport a tuto organizačně středně náročnou prá-

ci zajistí pro klub. Nejdříve bude zajištěna potřebná dokumentace a vybrán dodavatel pletiva  

a sloupků. Na závěr dojde ke kontrole, zda bylo oplocení správně postaveno. Rizikem projektu je 

opětovné poškození plotu ze strany vandalů. 

 

Dopad: V krátkodobém horizontu toto opatření zvýší bezpečnost v areálu i mimo něj. Stadion bu-

de vypadat esteticky lépe než nyní. Z dlouhodobého hlediska hrozí opětovné poškození plotu. 
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5.5 Prioritní osa 4 – udržitelné město 

V poslední prioritní ose číslo čtyři jsou rozebrána rozvojová opatření, která by mohla mít dlouho-

dobý dopad na život ve městě. Návrhy se zabývají solární energií, investičními pobídkami  

a vodohospodářstvím, které je v posledních letech palčivým problémem pro většinu republiky. 

Zde jsou vyjmenovány návrhy pro udržitelné město: 

14. Zajistit energetickou soběstačnost radnice 

15. Spolupráce s MPO na investiční pobídce 

16. Zavedení pobídek na vodní jímky 

 

Rozvojová opatření pro prioritní osu 4 

 

14. Zajistit energetickou soběstačnost radnice 

 

Cíl: Využít fotovoltaiku ke snížení dlouhodobých nákladů za energie pro město a motivovat tak 

obyvatele k myšlence udržitelného a soběstačného města 

 

Popis: Pořízení systému pro fotovoltaickou energii na radnici Uhlířských Janovic přinese úsporu  

na energiích pro příští desítky let. Tento systém vyžaduje vyšší vstupní investici. Je nutná pravidel-

ná komunikace s obyvatelstvem. Uspořádání workshopu na téma solárních panelů, aby obyvatelé 

rozuměli tomuto rozhodnutí města. Město se nachází v části České republiky s nízkým úhrnem 

srážek, proto je ideálním kandidátem pro využití solární energie. Návratnost investice  

se pohybuje okolo deseti let. Toto rozhodnutí je také uskutečněno pro motivaci občanů města 

k zamyšlení nad soběstačnou domácností a názorně ukázat, jak lze využít dotační programy. 

 

Náklady: Přibližně 150-200 tisíc Kč – zátěž pro rozpočet obce je střední až vysoká, ale celková 

částka může být výrazně snížena dotací v programu zelená úsporám. 

 

Realizace: Projekt je organizačně náročný. Po schválení zastupitelstvem musí dojít k vytvoření do-

kumentace k projektu, následně bude vybrán dodavatel a vše bude koordinováno  

a kontrolováno se zodpovědným zástupcem města z komise pro životní prostředí. Ten bude mít 

na starost i přípravu workshopu pro obyvatele obce a informování lidí o žádosti na dotaci  

a návratnost investice. Existuje zde riziko krátkodobé nevole ze strany občanů. 

 

Dopad: Z krátkodobého hlediska se jedná o poměrně vysokou investici do nových technologií, kte-

ré nejsou obzvlášť starší populaci příliš známé. Dopad v krátkém horizontu je tedy minimální  

a spíše negativní díky vynaloženým prostředkům. Z dlouhodobého hlediska se investice nejen vrá-

tí, ale bude šetřit peníze obci do budoucna. Navíc může motivovat obyvatele obce, aby také přešli 

na obnovitelné zdroje. 
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15. Spolupráce s MPO na investiční pobídce 

 

Cíl: Přilákat investora, který by zvýšil atraktivnost regionu nabídkou pracovních míst v blízkosti 

Prahy 

 

Popis: Navázaní kontaktu s ministerstvem průmyslu a obchodu v oblasti investičních pobídek mů-

že přivést nového investora do regionu. Uhlířské Janovice vlastní průmyslovou zónu za čerpací 

stanicí o velikosti necelých 40 000 metrů čtverečních. To je tedy dostatečně velký prostor  

pro případného investora. Nutností je vlastní iniciativa a aktivní přístup ze strany města. Příchod 

lokálního či zahraničního investora by výrazně zvýšil atraktivnost regionu i Uhlířských Janovic  

a došlo by tak pravděpodobně ke zvýšení populace města. 

 

Náklady: Žádné, maximálně cestovní pro dopravu do hlavního města – nízká zátěž pro rozpočet 

města. 

 

Realizace: Určení zodpovědné osoby z komise pro hospodářství, která bude mít na starost jednání 

s ministerstvem a vyřizování všech náležitostí ohledně nutné dokumentace. O této iniciativě bu-

dou informováni také občané města. 

 

Dopad: Z krátkodobého hlediska toto opatření nemá žádný dopad. Z hlediska dlouhodobého by 

mohla mít velký vliv na budoucnost obce a zaměstnanost místních obyvatel. 

 

16. Zavedení pobídek na vodní jímky 

 

Cíl: Upozornit obyvatele na problém s nedostatkem vody a jejich motivace investiční pobídkou  

na zachytávání dešťové vody. 

 

Popis: Vodní jímky jsou v posledních letech velmi vyhledávaným artiklem. Tyto jímky dokážou po-

jmout až tisíce litrů vody a jsou zakopány pod zemí v blízkosti domu a jeho okapů. Tento systém 

dokáže ročně ušetřit spoustu peněz na spotřebě vody při zalévání. Ve chvíli, kdy se jímka zaplní, 

má občan možnost využít našetřené vody z předchozích dešťů. Tato pobídka ze strany města by 

dosahovala 10 % z ceny jímky a maximálně 2 000 Kč na jeden rodinný dům. Obyvatelé Janovic bu-

dou navíc pozváni na workshop o hospodaření s vodou v kulturním centru. Díky této motivaci se 

mohou stát Uhlířské Janovice více soběstačnou obcí. 

 

Náklady: Omezené do 100 000 Kč. – střední zátěž pro rozpočet obce 

 

Realizace: K realizaci bude nutné schválení zastupitelstva. Následovat bude zajištění dokumentace 

pro zajištění peněz a jejich přerozdělování. V podmínkách bude stanoveno datum, do kdy je mož-

né zažádat o dotaci na jímku. Po předložení účtenky bude vyplacena odpovídající částka  

na účet nebo v hotovosti. Rizikem je nezájem ze strany obyvatel nebo nespokojenost,  

že se na jejich žádost nedostalo. 
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Dopad: Z krátkodobého hlediska toto opatření bude nákladné jak pro občany, tak pro obec. 

V dlouhodobém horizontu bude mít pro místní obyvatele tento způsob hospodaření s vodou pozi-

tivní následky. Nejen finanční, ale i v oblasti kultivace životního prostředí. 
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5.6 Dotazníkové šetření 

Poslední metodou této diplomové práce bude dotazníkové šetření. Dotazník je zaměřen na oblasti 

možného rozvoje města. Jeho cílem je zjistit informace o spokojenosti obyvatel s životem v obci, 

zjistit také jejich vlastní návrhy a ohodnotit návrhy autora práce. 

 

Dotazník obsahuje celkem 14 otázek a hodnotící tabulku. Je rozdělen do 3 sekcí. První sekce  

se skládá ze tří otázek, které se týkají struktury respondentů, druhá slouží k odhalení spokojenosti 

obyvatel obce a jejich potenciálních návrhů a poslední k průzkumu zájmu respondentů  

o dosavadní návrhy ze strany autora. Dotazník obsahuje otázky otevřené, uzavřené a škálové.  

Ke sběru dat došlo během terénního šetření na několika frekventovaných místech v obci, jako je 

například Václavské náměstí nebo park Tyršovy sady. Celkem se dotazníku zúčastnilo 112 respon-

dentů. 

 

5.6.1 Struktura respondentů 

Jak již bylo řečeno, první 3 otázky jsou demografické a pomohou lépe strukturovat respondenty. 

Pro tento průzkum byly vcelku standardně vybrány otázky na pohlaví, věk a následně délku života 

v Uhlířských Janovicích. Rozdělení mužů a žen je přibližně vyrovnané a odpovídá tak rozložení ob-

ce. 

 
Tabulka 6 – Rozložení respondentů podle pohlaví 

Pohlaví Počet respondentů 

Muž 52 

Žena 60 

(zpracování: vlastní) 

 

V otázce věku byli respondenti rozděleni do 4 skupin. Rozložení je vidět v následující tabulce.  Nej-

více respondentů v průzkumu patřilo do skupiny nad 30 let, nicméně rozpad respondentů je ví-

ceméně rovnoměrný mezi jednotlivé skupiny. 

 
Tabulka 7 – Rozložení dotazovaných obyvatel podle věku 

Věk Počet respondentů 

15-30 let 17 

31-45 let 28 

46-60 let 36 

61 a více let 31 

(zpracování: vlastní) 

 

Otázka ohledně délky života v obci byla opět rozdělena do 4 kategorií. Získaná data korelují s výše 

uvedenou věkovou strukturou. Většina respondentů žije na území Uhlířských Janovic již delší do-

bu, více jak tři čtvrtiny dotazovaných více než 10 let. 
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Tabulka 8 – Rozložení respondentů podle délky života v obci 

Délka života v obci Počet respondentů 

méně 5 let 7 

6-10 let 12 

10-20 let 33 

20 a více let 60 

(zpracování: vlastní) 

 

5.6.2 Spokojenost se současnou situací obce 

Tato část dotazníku se zaměřuje na spokojenost obyvatel obce. Níže položené otázky se zaměřují 

na oblasti dopravy, životního prostředí, sportu, kultury nebo energetické soběstačnosti města. 

 

1. Jak jste spokojen/a s životem v obci? 

Tato otázka měla za úkol odhalit spokojenost lidí s životem v obci. Pozitivním zjištěním 

v odpovědích je, že nikdo nevyužil možnost nespokojen. Přibližně tři čtvrtiny respondentů také 

uvedlo, že jsou se životem v obci spokojeni nebo spíše spokojeni. Zbylá pětina dotazovaných od-

pověděla, že jsou spíše nespokojeni. 

 
Graf 3 – Graf spokojenosti dotazovaných se životem v obci 

(zpracování: vlastní) 

 

2. Myslíte si, že je ve městě dostatečná nabídka sportovních aktivit? Pokud ne, co byste 

navrhl/a? 

Odpověď „ano“ využilo 81 respondentů a naopak nesouhlasilo 31 dotazovaných.  Návrhy  

na řešení byly různorodé. Sedm respondentů odpovědělo, že by si přálo malou multifunkční halu, 
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která by se využívala jak na sport, tak na kulturní akce. Šest respondentů uvedlo venkovní hřiště 

na cvičení nebo tzv. „workoutové“ hřiště. Pět dotazovaných by preferovalo jiné venkovní hřiště 

než pouze fotbalové a stejné množství občanů by si přálo umělé kluziště v zimních měsících. Tři 

občané se shodli na stavbě nové cyklostezky. Zbylé odpovědi se již objevily pouze individuálně  

a jednalo se například o stavbu bazénu, minigolfu, opravu sokolovny nebo prolézací hřiště v parku 

pro děti. 

 

3. Myslíte si, že je ve městě dostatečná nabídka kulturních akcí? Pokud ne, co byste navr-

hl/a? 

Stejně jako u předchozí otázky, většina respondentů potvrdila, že je v obci dostatečná nabídka 

kulturních akcí. V následující tabulce je názorně vidět, jak odpovídali dotazovaní obyvatelé. 

 
Tabulka 9 – Kulturní akce ve městě a nejčastější návrhy obyvatel 

Odpovědi Počet respondentů 

ano 86 

ne 26 

Nejčastější návrhy respondentů 

Zájezdy na výstavy nebo divadelní představení 9 

Městské kino 6 

Adventní a jiné koncerty 3 

(zpracování: vlastní) 

 

Ostatní odpovědi se objevily vždy pouze jedenkrát, například naučná stezka po památkách regio-

nu. 

 

4. Myslíte si, že je životní prostředí obce v dobrém stavu v těchto oblastech? 

V rámci otázky na životní prostředí odpovídali respondenti na 3 podotázky (typ: ano/ne). První  

se týkala stavu vodstva (vodní plochy a potoky), kde výrazná většina dotazovaných (přibližně 90 

%) odpověděla ano. Druhá se týkala stavu zelených ploch a zeleně obecně. Zde byl výsledek velmi 

podobný jako u předchozí otázky. Třetí se zaměřila na stav Václavského náměstí a zde naopak 

mírně nadpoloviční většina nesouhlasila. 

 

5. Co byste navrhl/a pro zlepšení životního prostředí? 

Tato navazující otázka přinesla několik odpovědí. Nejčastější odpověď byla úprava náměstí, hlavně 

kolem kostela sv. Aloise. Další odpovědi směřovali na úpravu stromů a keřů v parku Tyršovy sady, 

studánku s pitnou vodou, odbahnění Hořejšího rybníka nebo vícenásobné vyčištění koupaliště. 

 

6. Postrádáte ve městě nějaké služby? (např. v oblasti zdravotnictví, bezpečnosti, potravi-

ny, gastronomie, telekomunikace a jiné) 

V oblasti služeb se více jak půlka dotazovaných obyvatel (74) shodlo, že je v obci dostatek nabíze-

ných služeb. Velká většina respondentů, kterým schází nějaké služby v obci, upozornila  

na neexistenci většího obchodního domu, kde by mohli sehnat většinu požadovaného zboží.  
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Ze zbylých odpovědí se objevil návrh na wifi zdarma, stavbu minipivovaru nebo zubařskou ordina-

ci. 

 

7. Jste spokojen/a se stavem místních komunikací a dopravní infrastrukturou? 

V této otázce bylo pět podotázek (typ: ano/ne) na jednotlivé části dopravní problematiky. Jak se 

stavem chodníků, tak silnic byli dotazovaní velmi nespokojení. Obzvlášť odpověď ohledně chodní-

ků překročila 100 nespokojených obyvatel. Naopak s parkováním (91), veřejnou dopravou (103) a 

cyklostezky (107) byli respondenti spokojeni. 

 

8. Co byste v této oblasti zlepšil/a? 

V této otázce se většina odpovědí týkala dostavění chodníků opravě silnic. V tabulce níže budou 

vypsány nejčastější návrhy na zlepšení. 

 
Tabulka 10 – Návrhy na zlepšení stavu místních komunikací a dopravní infrastruktury 

Návrhy na zlepšení Počet respondentů 

Dostavba chodníků 84 

Snížení rychlosti při průjezdu městem v oblasti 

náměstí. 

67 

Oprava jednotlivých silnic (nejčastěji ulice u 

fotbalového stadionu) 

58 

Přechod, zpomalovací retardéry a snížení rych-

losti u dětského hřiště 

32 

Přímé autobusové spojení 9 

(zpracování: vlastní) 

Z dalších odpovědí stojí za zmínku obchvat města nebo zákaz vjezdu nákladních vozidel do města.  
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9. Měl/a byste zájem o vyšší iniciativu ze strany města v oblasti jeho energetické soběs-

tačnosti? (obnovitelná energie, elektromobilita apod.) 

Otázka na obnovitelné zdroje a soběstačnost obce zájem u respondentů příliš nevzbudila. Výsle-

dek je názorný na grafu níže.  

 
Graf 4 - Zájem obyvatel o vyšší iniciativu v oblasti energetické soběstačnosti 

(zpracování: vlastní) 
  

Zájem respondentů o vyšší iniciativu města v oblasti 
energetické soběstačnosti

ano ne nevím
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10. Měl/a byste zájem o vstup výrobního či jiného podniku do zdejší průmyslové zóny ke 

zvýšení zaměstnanosti v obci? 

Předposlední otázka dotazníkového šetření cílila na zjištění zájmu o nová pracovní místa díky 

stavbě průmyslového areálu. Jak je vidět na grafu níže, významná většina by takovou možnost 

uvítala. 

 
Graf 5 - Zájem o stavbu nového průmyslového areálu na okraji obce 

(zpracování: vlastní) 

 

11. Napadá Vás nějaký jiný problém/návrh na zlepšení, na který by se měla obec zaměřit? 

Téměř všichni dotazování odpověděli ne. Objevily se jen výjimky s návrhy na stojany na kola 

s dobíjením elektrokol (2 respondenti), oprava areálu fotbalového hřiště nebo farma s chovem 

koní.  
  

Zájem o stavbu nového průmyslového areálu

ano ne nevím
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5.6.3 Vyhodnocení dosavadních návrhů respondenty 

Na závěr dotazníku byla předložena tabulka návrhů autora práce, které vzešly z předchozích me-

tod sběru dat. V této tabulce měli respondenti vybrat 5 návrhů, o které by měli zájem. 

 
Tabulka 11 - Hodnocení návrhů autora obyvateli obce 

Návrh Počet 
respondentů 

1. Stavba nových parkovišť – přesunutí zastávek na kraje obce pro 

zlepšení situace ohledně parkovišť na Václavském náměstí  

60 

2. Oprava silnic ve špatném stavu – Smetanova, Sokolská a spor-

tovní  

53 

3. Zbudování nových chodníků a dostavba ochranného zábradlí – 

na hlavní ulici, u dětského hřiště atd. 

92 

4. Doplnění označení přechodů a pořízení dopravních zrcadel 

v některých ulicích města  

31 

5. Revitalizace Václavského náměstí – úprava parkovacích ploch, 

hlavně pro autobusy, stavba kašny a úprava stromů a keřů 

41 

6. Revitalizace Hořejšího rybníka a jeho okolí pro lepší přístup ke 

koupališti a příjemné místo k posezení 

14 

7. Revitalizace parku Tyršovy sady – pročištění potoka, naučná 

skalka, úpravy zelených ploch 

22 

8. Systematická práce s informačními tabulemi pro lepší informo-

vání obyvatel města  

2 

9. Participativní rozpočet města – obyvatelé rozhodují o tom, kam 

půjde část peněz z rozpočtu 

75 

10. Umístit pamětní desku operety Járy Cimrmana na Václavské 

náměstí 

6 

11. Spolupráce se základní uměleckou školou Kolín pro tvorbu vý-

stav a koncertních vystoupení 

23 

12. Oprava malého basketbalové hřiště s prolézačkami v ulici Lipová 30 

13. Nové oplocení pro fotbalové hřiště 16 

14. Zajistit energetickou soběstačnost radnice 13 

15. Spolupráce s MPO na investiční pobídce a stavbě průmyslového 

areálu ke zvýšení zaměstnanosti 

55 

16. Zavedení pobídek (dotací pro občany) na vodní  

jímky 

27 

(zpracování: vlastní) 
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5.7 Vyhodnocení dotazníku 

Dotazníkové šetření bylo rozděleno do tří sekcí. V první sekci došlo k rozdělení statistického vzor-

ku podle pohlaví, věku a délky života v obci. Respondenti jsou rozděleni přibližně na dvě stejné 

poloviny (žen je o osm více) a to odpovídá rozdělení obyvatel obce, kde je žen o něco více. 

Následně je obyvatelstvo rozděleno podle věku. Nízké množství obyvatel do 30 let je z důvodu 

chybějící střední školy ve městě a jeho nejbližšího okolí. Studenti obvykle jezdí na střední školy  

do Kolína, Prahy, Kutné hory nebo Sázavy. Stejný problém nastává i u vysokoškoláků. Poslední 

otázka první části, která se zaobírá délkou života v obci, odpovídá datům z předchozí otázky.  

Při nízké migraci v posledních deseti letech je obyvatelstvo Uhlířských Janovic složeno převážně 

z dlouho zde žijících občanů. Celkově se dotazovaní shodovali dle pohlaví a věku v různých otáz-

kách. Mladí lidé měli zájem o novější technologie, kino sál apod. Ženy měly více zájem  

o kulturní zájezdy, muži zase opravu silnici a parkování. Starší respondenti měli zájem hlavně  

o obchodní dům nebo supermarket. 

 

Z hlediska spokojenosti obyvatel s životem v obci jsou odpovědi dotazovaných spíše pozitivní. 

Obyvatelé žijí v obci obvykle delší dobu a jsou s tímto místem úzce spjatí, což dokládá spokojenost 

více než tří čtvrtin respondentů. Následující dvě otázky cílí na sportovní vybavenost a kulturní na-

bídku města. V obou otázkách byla většina respondentů spokojena jak se sportovní vybaveností, 

tak s kulturními akcemi města. Přesto tyto dvě otázky přinesly několik návrhů. Z hlediska sportu 

mělo více dotazovaných zájem o tzv. „workoutové“ hřiště neboli hřiště  

na cvičení a umělé kluziště. Podle komentářů respondentů jsou zimy v posledních letech slabší  

a nezamrzají tak často místní rybníky. V zimních měsících bývá bruslení a lední hokej na zamrzlých 

vodních plochách vítaným sportovním doplňkem pro obyvatele obce. Mezi další návrhy patří 

stavba jiného hřiště než fotbalového (návrh na opravu basketbalového hřiště je již uveden auto-

rem), nová cyklostezka nebo oprava místní sokolovny. V kulturní oblasti by dotazovaní ocenili po-

řádání výjezdů do divadel v Praze nebo Kolíně nebo městské kino. 

 

V otázkách životního prostředí panovala opět shoda na tom, že je situace obce v dobrém stavu. 

Jedinou problematickou oblastí je podle dotazovaných Václavské náměstí, kde je hlavně v okolí 

kostela zaparkováno mnoho aut a autobusů, což ve spojení s vysokou dopravní zátěží a úzkými 

ulicemi nepřispívá pocitu bezpečí místních obyvatel. Kromě úprav náměstí dotazovaní také navr-

hovali úpravu zeleně v parku, odbahnění Hořejšího rybníka (oboje již navrženo autorem), studán-

ku s pitnou vodou nebo častější čištění koupaliště. 

 

Služby jsou podle provedeného průzkumu na dobré úrovni. Většina respondentů byla s jejich sta-

vem spokojena. Jediným větším problémem převážně u starších účastníků průzkumu byl chybějící 

větší obchod, kde by měli nabízené zboží na jednom místě a nemuseli přecházet z obchodu do 

obchodu. Tato problematika byla zmíněna také v následných konverzacích s občany. Obyvatelé 

jsou mezi sebou ve sporu, zda by takový obchod nedonutil zavřít ostatní soukromé subjekty ve 

městě kvůli nižším cenám. Další navrženou službou je wifi zdarma nebo minipivovar. 
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Oblast dopravy, které se týkají další dvě otázky, obsahuje velmi podobné návrhy, které byly již 

zmíněny autorem práce. Většina respondentů není spokojená se stavem chodníků v obci. Další 

problémy vidí u některých silnic, hlavně u fotbalového stadionu. S parkováním, cyklostezkami  

a veřejnou dopravou jsou obyvatelé převážně spokojeni. Mezi nové návrhy, které nebyly navrženy 

autorem práce, patří snížení rychlosti na náměstí a přidání zpomalovacích prahů u dětského hřiš-

tě. Dále bylo také zmíněno přímé autobusové spojení s Prahou, zákaz vjezdu nákladních vozů do 

města nebo silniční obchvat Uhlířských Janovic. 

 

Následující dvě otázky se zaměřili na udržitelný rozvoj města a jeho soběstačnost. V této oblasti 

jsou občané města stále málo informovaní a v otázce iniciativy rozvoje v oblasti obnovitelných 

zdrojů a elektromobility většina dotazovaných nevěděla, zda je to vhodné či ne. Pouze  

20 respondentů odpovědělo ano. Naopak v otázce vybudování nového průmyslového areálu měs-

ta ke zvýšení zaměstnanosti mělo mezi obyvateli velkou podporu. Více než tři čtvrtiny responden-

tů by takové rozhodnutí uvítalo. Autor tento krok v rámci spolupráce s Ministerstvem průmyslu a 

obchodu již navrhl. 

 

V poslední otázce se dotazovaní vyjádřili jen sporadicky. Zajímavým návrhem byl stojan na kole 

dobíjecí stanicí pro elektrokola. Závěrečné hodnocení návrhů autora této práce potvrdilo důleži-

tost některých projektů, o které mají obyvatelé Uhlířských Janovic zájem. Největší zájem byl o 

opravu chodníků, spolupráce se státem na stavbě nového průmyslového areálu, participativní 

rozpočtování, opravu silnici a přesunutí zastávek s novými parkovišti na kraj obce. 

 

5.7.1 Dodatečně vybrané návrhy od obyvatel obce 

Na základě provedeného dotazníku byly vybrány čtyři návrhy rozvoje obce. Výběr se odvíjel  

od zájmu ze strany respondentů a realizovatelností návrhu. Proto byly vyřazeny některé návrhy, 

například obchvat města, multifunkční hala nebo bazén. Pro rozvoj Uhlířských Janovic byly vybrá-

ny tyto projekty: 

 

17. Umělé kluziště 

 

Cíl: Postavit umělou ledovou plochu v zimních měsících pro obyvatele města. 

 

Popis: V provedeném dotazníku se několikrát objevil návrh na umělou ledovou plochu. Obyvatelé 

města si stěžovali, že v posledních letech zdejší rybníky nezamrzají dostatečně. Pokud zamrznou, 

tak na velmi krátkou dobu. Jelikož v zimě díky přestávce ve fotbale není sportovní nabídka v obci 

příliš široká, bruslení má v tomto regionu velkou tradici i na menších vesnicích. Umělá ledová plo-

cha by tento problém mohla vyřešit. Jedná se o malou plochu o velikosti přibližně 10 metrů  

na šířku a 20 metrů na délku. Za tuto nabídku by mohlo město vybírat nízký poplatek a část kluziš-

tě by se mohla vrátit na vstupném. Využít by se dalo uvolněného prostoru na Václavském náměstí 

nebo u fotbalového stadionu. Takový projekt by ocenilo větší množství obyvatel, hlavně rodiny 

s dětmi. Jedním z argumentů mladších respondentů (do 30 let) byla nedostatečná nabídka volno-



72 

časových aktivit ve městě v zimě. Po vysoké vstupní investici nemá takové kluziště žádnou další 

spotřebu a obvykle mívá záruku okolo 10 let. 

 

Náklady: Přibližně 2 miliony korun – vysoká zátěž pro rozpočet města. 

 

Realizace: Město by takový projekt muselo nejdříve prosadit v zastupitelstvu a následně určit od-

povědnou osobu za celý projekt. Organizačně i finančně se jedná o velmi náročný projekt. Bylo by 

vhodné se pokusit o získání dotace od českých ministerstev nebo z evropského dotačního pro-

gramu. Celý projekt musí být velmi podrobně kontrolován a po dokončení proveden audit. Rizi-

kem je neochota placení vstupného ze strany občanů. 

 

Dopad: Z krátkodobého hlediska by mohl mít tento návrh značný dopad na dění v obci. Obyvatelé 

by velmi pravděpodobně často využívali umělou plochu, pokud by nebyly zamrzlé rybníky. 

Z dlouhodobého hlediska bude záležet na vývoji klimatu ve střední Evropě. Pokud by se vrátily 

nižší teploty v zimních měsících, lidé by dali přednost místním rybníkům. 

 

18. Hřiště na cvičení pro všechny 

 

Cíl: Stavba „workoutového“ pro všechny věkové kategorie 

 

Popis: Jedná se o další z návrhů, o který mělo zájem větší množství respondentů. Jak již bylo, řeče-

no, převážně mladí lidé jsou nespokojeni, že ve městě není příliš možností k volnočasovému vyžití. 

Takové hřiště by však nemuselo být pouze pro mladší obyvatelé. Ke klasickým hrazdám by se od-

děleně přidalo několik cvičících strojů také pro seniory. Tím by byla nabídka pro občany komplex-

ní. Kromě již zmíněných pohybových strojů se tato hřiště skládají ze systému posilovacích hrazd na 

různé cviky. 

 

Náklady: Přibližně 250-300 tisíc Kč – střední až vysoká finanční zátěž. 

 

Realizace: Po schválení tohoto návrhu zastupitelstvem by došlo k výběru odpovědného zástupce 

ze strany obce. Organizačně se jedná o náročný projekt, proto je třeba dbát na pravidelnou kon-

trolu, hlavně v otázce financí. Cena za stroje a hrazdy musí odpovídat tržním cenám. Rizikem to-

hoto projektu je nezájem lidí o návštěvu hřiště nebo poničení vybavení hřiště. 

 

Dopad: Tento projekt má mírný dopad v krátkodobém měřítku. Občané města by si postupně na-

cházeli cestu ke cvičení na hřišti. Z dlouhodobého hlediska by tento projekt mohl mít dopad  

na pohyblivost dospívajících dětí a sociální kohezi obyvatelstva. 

 

19. Servisní cyklostojany s nářadím a dobíjecí stanicí a pro elektrokola 

 

Cíl: Zakoupit servisní cyklostojan s nářadím a dobíjecí stanicí pro elektrokola na náměstí před info-

centrem. 
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Popis: Pokud chtějí Uhlířské Janovice držet krok s trendy v nabídce pro své občany, tento návrh je 

způsobem k dosažení tohoto cíle. Ve městech (převážně u Infocenter) se stále častěji objevují tyto 

cyklostojany. Jelikož je poptávka po elektrokolech v posledních letech rostoucí, je vhodné tento 

stojan pořídit. Mohl by přilákat více lidí na Václavské náměstí v rámci cestování regionem. Obsa-

hem takového stojanu je nářadí pro základní opravy, dílenskou pumpou s různými ventily  

a nabíjecím modulem pro více elektrokol. Takový stojan potěší všechny cyklisty v regionu. 

 

Náklady: Přibližně 20-25 tisíc Kč – nízká zátěž pro rozpočet města. 

 

Realizace: Tento projekt není příliš náročný z organizačního hlediska. Zodpovědná osoba určená 

zastupitelstvem povede celou zakázku. Po vyřízení dokumentace projektu bude sledována hlavně 

cena a vybavení stojanu. Následně bude vybrán dodavatel, který splní podmínky řízení dodá sto-

jan v řádném termínu a na závěr dojde ke kompletní kontrole. Rizikem je krádež nářadí nebo po-

ničení stojanu. 

 

Dopad: Tento stojan může mít z krátkodobého mírný dopad pro občany. Někteří ocení nářadí pro 

rychlou opravu, jiní dobíjecí stanici. Pokud bude elektromobilita i nadále nabývat na popularitě 

může mít tento návrh z dlouhodobého hlediska významný dopad pro obyvatele města. 

 

20. Pořádání divadelních nebo jiných kulturních zájezdů pro obyvatele města 

 

Cíl: Pořádat pravidelné výjezdy pro obyvatele města na kulturní akce v regionu v nebo hlavním 

městě. 

 

Popis: Výjezdy na kulturní akce typu divadelních přestavení nebo výstav měly mezi dotazovanými 

podporu. Tato alternativa místo pořádání vlastních akcí je vhodným doplňkem kulturní nabídky 

města. Podmínkou by bylo přihlášení určitého množství lidí. V rámci těchto výjezdů je možné 

sjednat také skupinovou slevu na vstupném s některými divadly. Občané by si platili pouze lístek 

na kulturní akci, dopravu by hradilo město. Tento návrh přináší poměrně levnou možnost,  

jak obyvatelům obce zlepšit nabídku kulturního života. 

 

Náklady: Přibližně 5 tisíc Kč – nízká zátěž pro rozpočet města. 

 

Realizace: Výjezdy na kulturní akce mimo město jsou organizačně mírně až středně náročné. Zod-

povědná osoba z vedení obce musí informovat obyvatelé včas a následně zjistit zájem o tyto vý-

jezdy. Toho lze dosáhnout pomocí anket, městského setkání v kulturním domě, rozhlasem, infor-

mačními tabulemi, na internetových stránkách nebo místním zpravodajem. Po projevení zájmu 

dojde k zajištění dopravního spojení. Na závěr město vyjedná lístky na tyto kulturní akce. Rizikem 

těchto výjezdů může být nezájem ze strany obyvatel. 

 

Dopad: Po informování většiny obyvatel může dojít jak z krátkodobého, tak z dlouhodobého hle-

diska ke zlepšení kulturní angažovanosti obyvatel obce. Navíc v rámci těchto výjezdů dochází  

k setkávání obyvatel, a tedy jejich sociální kohezi. 
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5.8 Hodnocení návrhů 

Kapitola Hodnocení návrhů je výstupem předchozí tvůrčí práce. Níže jsou uvedeny veškeré ná-

vrhy. Pro jejich umístění do matice hodnocení byla každému návrhu přidělena hodnota náročnosti 

realizace a dopadu návrhu pro obec. Tyto hodnoty byly stanoveny na základě subjektivního názo-

ru autora a následné konzultaci a úpravě hodnot se zástupcem obce, který se podílel na desítkách 

projektů v posledním desetiletí. Pro obě hodnoty byla stanovena hranice od jedné do pěti, kde 

pět je nejnáročnější, respektive je jeho dopad největší.  

 
Tabulka 12 - Návrhy s přidělenými hodnotami pro náročnost realizace a jejich dopad 

Návrh Náročnost 
realizace 

Dopad 
návrhu 

1. Stavba nových parkovišť  4 5 

2. Oprava silnic ve špatném stavu  5 3 

3. Zbudování nových chodníků a dostavba 

ochranného zábradlí 

4 5 

4. Označení přechodů a pořízení dopravních 

zrcadel  

3 2 

5. Revitalizace Václavského náměstí 4 5 

6. Revitalizace Hořejšího rybníka a jeho okolí 5 5 

7. Revitalizace parku Tyršovy sady 3 2 

8. Systematická práce s informačními tabulemi  
1 2 

9. Participativní rozpočet města 4 4 

10. Pořídit pamětní desku operety Járy Cimr-

mana 

2 3 

11. Spolupráce se základní uměleckou školou 

Kolín 

2 3 

12. Oprava malého basketbalové hřiště 

s prolézačkami 

2 2 

13. Nové oplocení pro fotbalové hřiště 2 1 

14. Zajistit energetickou soběstačnost radnice 4 4 

15. Spolupráce s MPO na investiční pobídce 3 3 

16. Zavedení pobídek na vodní jímky 4 3 
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17. Umělé kluziště na náměstí 5 4 

18. Hřiště na cvičení pro všechny 3 4 

19. Servisní cyklostojany s nářadím a dobíjecí 

stanicí a pro elektrokola 

2 2 

20. Pořádání divadelních nebo jiných kulturních 

zájezdů pro obyvatele města 

2 4 

(zpracování: vlastní) 

 

Matice hodnocení 

V následující tabulce je uvedeno 20 návrhů, které jsou umístěny na základě stanovených hodnot 

 z předchozí tabulky. Samotná tabulka je rozdělena na tři části. Zelené pásmo obsahuje projekty, 

které dopadem návrhu převyšují jeho náročnost provedení a jsou tak vhodnými kandidáty pro 

rozvoj obce. Oranžová zóna obsahuje návrhy, u kterých náročnost jejich realizace odpovídá jejich 

dopadu na život v obci. Poslední část tabulky, která je zabarvena červeně obsahuje návrhy, které 

jsou příliš náročná, a jejich realizace se nedoporučuje. V tabulce je tedy zřetelně vidět,  

jaké projekty jsou vhodné k realizaci a jaké jsou neutrální nebo nevhodné. 

 
Tabulka 13 - Matice hodnocení 

  

Náročnost realizace 

1 2 3 4 5 

D
o

p
a

d
 n

á
v
rh

u
 

1    13       

2 8 12,19  4,7     

3  10,11 15 16 2 

4   20 18 9,14  17 

5       1,3,5  6 

(zdroj: Jakub Štolfa, zpracování: vlastní 

 

Pozitivními jsou návrhy s číslem 1, 3, 5 a 20. Všechny tyto návrhy (kromě č. 20) se týkají dvou zá-

kladních problémů obce. Zabývají se bezpečností při pohybu v obci a problematikou parkovacích 

ploch na náměstí. Tyto to návrhy jsou pro realizaci vhodné a mohou výrazně zlepšit život v obci. 

Poslední návrh se věnuje zlepšení kulturní nabídky ve městě. Díky výjezdům může vedení obce 

levněji uspokojit poptávku občanů, dle průzkumu hlavně ženského pohlaví. 
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V oranžové zóně se nachází návrhy, které mají stále přínos pro obec, ale některé jsou 

z krátkodobé hlediska pro obec nákladné. V této části tabulky bych doporučil body 9, 14, 16, 18  

a 19, které jsou většinou krátkodobě nákladné, v dlouhodobém horizontu mohou však mít výrazný 

vliv na hospodaření a kultivaci obce. U bodu devět jde hlavně o motivaci lidí podílet se na rozvoji 

obce a na sounáležitosti s ní. Pro starší občany města bych pak vedení obce doporučil body 6 a 11. 

Kulturní návštěvy a příjemné místo k odpočinku je ideální možností, jak zpříjemnit každodenní 

život. Návrh č. 18 může podpořit kohezi obyvatelstva a nabízí další možnost volnočasového vyžití 

pro všechny obyvatelé města. Poslední doporučený návrh č. 19 je vhodný pro budoucnost města, 

jelikož elektromobilita nabývá na popularitě a v delším časovém horizontu může vést k dalším 

rozhodnutím tímto směrem, například u elektroaut. 

 

V pravém horním rohu tabulky se nacházejí návrhy, které jsou velmi náročné vůči svému přínosu 

pro obec. U bodu 13, tedy oplocení fotbalového stadionu, se jedná o možnost zkultivovat vzhled 

hřiště, ale jeho funkčnost to nezmění. V obci jsou jiné problémy, které musí být vyřešeny  

a oplocení hřiště může počkat. Bod 2 je větším problémem. Oprava těchto silnic by zlepšila kvalitu 

silnic a snížila pravděpodobnost poškození vozidel. Na druhou stranu je tento úsek příliš dlouhý  

a jeho oprava by byla velmi nákladná. Jako řešení problému je možné opravit pouze kratší komu-

nikaci ulice Sokolská, která je v nejhorším stavu. Tím by cena výrazně klesla a bylo by možné tento 

krok splnit alespoň částečně. 
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Závěr 

Cílem této práce bylo vytvoření strategické plánu rozvoje pro město Uhlířské Janovice. Tohoto cíle 

bylo dosaženo na základě teoretických znalostí a podrobné analýzy, které dopomohly k navržení 

komplexních opatření pro rozvoj obce. 

 

Úvodní část diplomové práce obsahuje nejdůležitější údaje o problematice systému veřejné sprá-

vy na území České republiky a strategickém řízení ve veřejné správě. Tyto dvě kapitoly poskytují 

teoretický základ pro následnou analýzu a návrhy rozvojových opatření. 

 

Jedná se hlavně o informace v oblasti rozdělení obcí, popis jednotlivých orgánů obce (např. rada 

obce, zastupitelstvo atd.), které mají odpovědnost při realizaci strategického plánu. Důležitým do-

kumentem, který stanovuje hranice pro strategický plán, je územní plán obce. Druhá kapitola se 

pak zaměřuje na strategické řízení a jeho specifika ve veřejné správě. V této části práce jsou také 

vyjmenovány jednotlivé přístupy k plánování. V této práci je využita kombinace expertního  

a komunitního přístupu. Na závěr druhé kapitoly jsou popsány jednotlivé fáze strategického plá-

nování a zkušenosti ve strategickém plánování v Evropě. 

 

Za zmínku stojí především rozbor strategického plánování rozvoje v postkomunistický zemích  

od autorky S. Tsenkova. V České republice a v dalších zemích bývalého východního bloku došlo k 

trojí transformaci, která výrazně ovlivnila strategické plánování ve zdejších regionech. První trans-

formace je přechod k demokratickému systému, který přinesl nové rozdělení státní správy. Dru-

hou změnou byl přechod k tržní ekonomice, která výrazně ovlivnila současnou situaci v oblasti 

podnikání obyvatel v těchto zemích. Třetí změnou je přechod k decentralizovanému systému,  

na který občané zemí nebyli zvyklí, protože komunistický režim řídil státy centrálně. 

 

Dále je v práci popsána metodologie a zdroje dat, včetně použitých metod jejich sběru. Jsou zde 

tedy definovány socioekonomická analýza a SWOT analýza, na jejichž základě byly vytvořeny ná-

vrhy opatření pro obec. Důležitým zdrojem dat pro SWOT analýzu a následnou tvorbu návrhů byl 

také workshop s obyvateli obce, který přinesl mnoho nápadů pro rozvoj obce. Všechny získané 

informace byly konzultovány v rámci nestrukturovaného rozhovoru se starostou a jeho tajemnicí. 

Na závěr analýzy dosavadních návrhů bylo provedeno dotazníkové šetření, které přineslo infor-

mace o zájmu obyvatel o návrhy autora a jejich další návrhy, které byly dodatečně zpracovány. 

 

V rámci analýzy obce byly rozebrány jednotlivé oblasti ovlivňující život v obci. Nejdříve byla obce 

historicky a geograficky popsána. To dopomohlo k pochopení současné situace. Analýza se také 

věnuje stěžejním oblastem života ve městě, tedy dopravní infrastruktuře, životnímu prostředí, 

složení obyvatelstva a službám, které nabízí obec a další soukromé subjekty. Jak již bylo v práci 

zmíněno, největším problémem Uhlířských Janovic je parkovací situace na Václavském náměstí, 

které je denně ucpáno auty. Druhým výrazným problémem je tragická situace chodníků a ochran-

ných zábradlí v obci. Tato zjištění se odrazí v návrzích rozvoje. Jsou prioritou pro následují-

cí kapitolu, která se věnuje návrhům pro rozvoj města. 
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Poslední část této diplomové práce se věnuje návrhům vytvořeným pro rozvoj Uhlířských Janovic. 

Celkem je jich dvacet a každý z nich obsahuje cíl, podrobný popis, finanční náročnost, realizaci, 

organizaci, případná rizika a krátkodobé a dlouhodobé dopady na život v obci. Všechny projekty 

byly rozděleny do prioritních os, kterých se týkají, a poslední 4 návrhy byly dodatečně zpracovány 

po provedení dotazníkovém šetření, který zjišťoval (jak již bylo zmíněno výše) zájem o návrhy au-

tora a přinesl další návrhy ze strany respondentů. Tyto návrhy byly následně ohodnoceny pomocí 

bodové stupnice pro jejich náročnost realizace a dopady. Vše proběhlo ve spolupráci  

se zástupcem obce, který má zkušenosti s tvorbou rozvojových projektů. Získané body byly zane-

seny do hodnotící matice, která se rozděluje na tři zóny podle toho, jestli je projekt vhodné reali-

zovat. 

 

Návrhy, které byly označeny jako vhodné (zelená zóna matice), jsou stavba nových parkovacích 

ploch na krajích obce, zbudování nových chodníků a dostavba ochranného zábradlí na hlavní ulici, 

revitalizace Václavského náměstí a zájezdy na kulturní akce pro obyvatelé. Kromě návrhu č. 20 

spolu jednotlivé body úzce souvisí. Dopravní infrastruktura není obzvlášť v centru města v dobrém 

stavu. Chybějící chodníky a ochranná zábradlí vzbuzují strach při pohybu po městě (hlavně 

z důvodu vysokého provozu na silnici Kolínská). V některých místech není možné projít ulicí  

po chodníku ve vzdálenosti více než sto metrů. Největší riziko hrozí přímo u dětského hřiště, kde 

chybí nejen chodník, ale není zde ani přechod do protějšího vstupu do parku. Tento fakt je  

při představě chůze s kočárkem po krajnici značně znepokojující. 

 

Revitalizace Václavského náměstí a stavba nových parkovacích ploch jsou na sobě závislé. Pokud 

chce město uvolnit náměstí a přiblížit ho více lidem, je nutné přesunout zaparkovaná auta lidí, 

kteří zde ráno auta zaparkují a následně jedou do zaměstnání mimo Uhlířské Janovice. Nejčastěj-

šími destinacemi jsou Praha, Kolín a Kutná Hora. Parkovací plochy se zastávkami by měly být pro 

tyto účely postaveny na krajích obce. Jedna na severu města za čerpací stanicí na ulici Kolínská pro 

lidi dojíždějící do Kolína a Kutné Hory. Druhá ve směru na Prahu a Sázavu vedle železniční tratě 

vedle ulice Sázavská na jihu města. Tyto tři návrhy jsou tedy velmi vhodné k realizaci. Poslední 

návrh v této zóně je také potenciálně prospěšný pro kulturní vzdělávání obyvatel. Navíc není tento 

návrh ani finančně nákladný a obyvatelům přinese další možnost pro společná setkání. 

 

Několik dalších návrhů se umístilo ve středovém pásmu (oranžová zóna), kde jsou návrhy méně 

vhodné k realizaci, protože jsou náročnější k realizaci nebo jejich dopad není tak výrazný jako  

u zelené zóny. Jelikož se autor inspiroval v západních zemích, budou zde zmíněny hlavně moderní 

praktiky rozvoje z prioritní osy čtyři – udržitelné město. Prvním doporučeným projektem je Ener-

getická soběstačnost radnice za pomoci fotovoltaické energie. Tento moderní trend využívající 

sluneční energii může být efektivním rozhodnutím z dlouhodobého hlediska. Uhlířské Janovice se 

nacházejí v zóně nízkého úhrnu srážek, proto je tento návrh velmi vhodný a může inspirovat ob-

čany k podobnému kroku v práci s energiemi. 

 

Další návrh, který by mohl být do budoucna velmi aktuální, se týká hospodaření s vodou  

u rodinných domů. Tento projekt vybízí občany k lepšímu hospodaření s vodou pomocí zachytá-

vání dešťové vody do podzemní jímky. Tato jímka zadržuje vodu, která může být v období sucha 
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velmi důležitá pro vegetaci zahrad. V loňském roce bylo v letních měsících velké sucho a předpo-

vědi dalšího vývoje nejsou pozitivní. V Uhlířských Janovicích byl potok Výrovka téměř vyschlý. 

 

Návrhy náročné na organizaci ze strany města, které mohou být pro život ve městě přínosné  

a jsou také doporučeny autorem, jsou participativní rozpočtování, hřiště na cvičení a hledání in-

vestičních pobídek ve spolupráci s ministerstvem pro místní rozvoj. Přínos prvního projektu může 

být dlouhodobě významný. Nejen že by mohly díky nové iniciativě vzniknout zajímavé směry roz-

voje, ale také má tento nástroj vliv na identifikaci obyvatelstva se svým regionem. Druhý návrh 

vzešel ze strany respondentů průzkumu a měl podporu napříč věkovými kategoriemi. Je vhodný 

pro všechny a zlepší volnočasovou nabídku aktivit ve městě. Třetí návrh by pomohl zvýšit atrakti-

vitu života ve městě díky novým pracovním příležitostem a následně by do města přivedl mladé 

lidi. Tento projekt závisí na iniciativě zástupců radnice. Tento návrh získal mezi dotazovanými vý-

znamnou podporu. 

 

Z menších návrhů vhodných k realizaci autor práce vybral spolupráci s uměleckou školou Františka 

Kmocha v Kolíně, nákup pamětní desky Járy Cimrmana a jeho operety s názvem Uhlířské Janovice 

a cyklostojan s nářadím a dobíjecí stanicí. První dva návrhy jsou kreativní a mohou zlepšit kulturní 

povědomí v obci a třetí je zaměřený na budoucí směřování moderních technologií. 

 

V červené zóně se umístil projekt oplocení fotbalového hřiště a oprava silnic ve třech ulicích měs-

ta. Oplocení fotbalového hřiště není prioritou, jelikož dopad návrhu je nízký. U opravy silnic je 

problémem vysoká finanční zátěž pro rozpočet města. Řešením může být vytvoření nového po-

vrchu silnice v ulici Sokolská a v ostatních ulicích využít pouze menších oprav. 

 

V posledním odstavci této práce bude připomenuta vize města Uhlířské Janovice. Toto město má 

dlouhou historii a je regionálně významné, jelikož v něm sídlí úřady, pošta, mateřská a základní 

škola a další státní instituce. Díky návrhům v poslední prioritní ose by se mohlo město rozvíjet  

do budoucna a přilákat nové obyvatele. Vize tedy zní takto: „Uhlířské Janovice jsou historicky vý-

znamnou obcí ve středočeském kraji. Ve městě jsou kvalitní podmínky pro život rodin s dětmi, 

a díky tomu se zdejší obyvatelé cítí v bezpečí. Město má také veškeré potřebné zázemí a motivuje 

své občany k udržitelnému rozvoji a hospodářské soběstačnosti. Ve spojení s péčí o životní prostře-

dí a kulturní zázemí obce jsou Uhlířské Janovice příjemným místem pro život v každém věku.“ 
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Seznam příloh 

Příloha č. 1: Dotazníkové šetření 

 

Dobrý den, 

 

tento dotazník bude sloužit jako podklad k diplomové práce a chtěl bych Vás požádat o jeho vypl-

nění. Dotazník je anonymní a získané výsledky budou využity pouze v rámci rozdělení respondentů 

podle demografických skupin. Jeho vyplnění by mělo trvat 5 až 10 minut. Děkuji za Váš čas. Vaše 

odpovědi budou podkladem k návrhům na rozvoj města Uhlířské Janovice. 

 

Karel Dorazil 

 
1. Pohlaví 

• Muž 

• žena 

 

2. Věková kategorie 

• 15-30 let 

• 31-45 let 

• 46-60 let 

• 61 a více let 

 

3. Délka života v obci 

• méně než 5 let 

• 6-10 let 

• 10-20 let 

• 20 a více let 

 

4. Jak jste spokojen/a s životem v obci? 

• Spokojen 

• Spíše spokojen 

• Spíše nespokojen 

• Nespokojen 

 

5. Myslíte si, že je ve městě dostatečná nabídka sportovních aktivit? Pokud ne, co byste 

navrhl/a? 

• Ano 

• Ne 

o Návrh: 
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6. Myslíte si, že je ve městě dostatečná nabídka kulturních akcí? Pokud ne, co byste navr-

hl/a? 

• Ano 

• Ne 

o Návrh: 

 

7. Myslíte si, že je životní prostředí obce v dobrém stavu v těchto oblastech? 

• vodní plochy a potoky:  Ano/ne 

• Zelené plochy ve městě: Ano/ne 

• Václavské náměstí:  Ano/ne 

 

8. Co byste navrhl/a pro zlepšení životního prostředí? 

• Návrh: 

 

9. Postrádáte ve městě nějaké služby? (např. v oblasti zdravotnictví, bezpečnosti, potravi-

ny, gastronomie, telekomunikace a jiné) 

• Ano 

o Návrh: 

• Ne 

 

10. Jste spokojen/a se stavem místních komunikací a dopravní infrastrukturou? 

• silnice:   Ano/ne 

• parkování:  Ano/ne 

• chodníky:  Ano/ne 

• veřejná doprava: Ano/ne 

• cyklostezky:  Ano/ne 

 

11. Co byste v této oblasti zlepšil/a? 

• Návrh: 

 

12. Měl/a byste zájem o vyšší iniciativu ze strany města v oblasti jeho energetické soběs-

tačnosti? (obnovitelná energie, elektromobilita apod.) 

• Ano 

• Ne 

• Nevím 

 

13. Měl/a byste zájem o vstup výrobního či jiného podniku do zdejší průmyslové zóny ke 

zvýšení zaměstnanosti v obci? 

• Ano 

• Ne 

• Nevím 

 

14. Napadá Vás nějaký jiný problém/návrh na zlepšení, na který by se měla obec zaměřit? 
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