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Preambule:  

Strategický plán rozvoje obce Svatý Jiří je strategickým rozvojovým dokumentem obce, 

který představuje plán rozvoje obce do roku 2032. 

Dokument bude sloužit jako podklad pro činnost samosprávy obce Svatý Jiří v souladu 

se Strategií rozvoje Pardubického kraje a také jako dokument pro konkrétní rozvojové aktivity 

a projekty, které se v obci připravují. 

Strategický dokument představuje společně s územními plány a s rozpočtovými výhledy 

základní koncepční dokument obce Svatý Jiří. 

Dokument definuje potřeby, rozvojové varianty obce, vize, plány a možnosti financování 

těchto plánů a aktivit v dalším období čerpání finančních prostředků ze strukturálních fondů. 

Dokument obsahuje statistické šetření, které bylo provedeno průzkumem (dotazníky) 

mezi občany obce. Je zřejmé, že potřeby našich občanů, kteří v obci Svatý Jiří žijí, nás zajímají. 

Dále byla provedena statistická šetření z dostupných zdrojů (Český statistický úřad apod.), na 

jejichž základě byly zanalyzovány kritické oblasti, které je nutné v obci řešit. V další části 

dokumentu jsou pak navrženy prioritní oblasti rozvoje s ohledem na splnění globálního cíle 

tohoto plánu. 

Miloslav Kubát, starosta 
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1. METODIKA 

Dokument byl zpracován dle Metodiky tvorby lokálních rozvojových strategií, která je 

v souladu s regionální politikou ČR a vychází také z regionální politiky Evropské unie. 

Při zpracování Strategického plánu obce Svatý Jiří (dále jen SRP) byl kladen důraz na soulad s 

těmito dokumenty: 

1. národní úroveň 

 Strategie regionálního rozvoje ČR 2021+; 

 Návrh Dohody o partnerství a programových dokumentů OP 2021-2027; 

 Národní strategický plán Leader  2014+; 

 Národní koncepce realizace politiky soudržnosti v ČR po roce 2020; 

 Strategický rámec Česká republika 2030; 

 Koncepce rozvoje venkova 2021-2027. 

2. regionální úroveň 

 Program rozvoje Pardubického kraje  

 Regionální inovační strategie Pardubického kraje 

 Marketingová strategie pro podporu inovací, vědy a výzkumu v Pardubickém kraji 

 Strategie cestovního ruchu Pardubického kraje  

 Plán rozvoje sportu v Pardubickém kraji 2018 - 2025 

3. místní úroveň 

 Strategický plán rozvoje Mikroregionu Vysokomýtsko 

 Strategie MAS Nad Orlicí 2021+. 

 

Dokumenty v dané úrovni jsou vzájemně provázány a hodnotí východiska, specifika a cíle dané 

oblasti rozvoje. 
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2. ZÁKLADNÍ INFORMACE 

 Úvod 

Geograficky se jedná o malé území, které je jako celek z hlediska sledování mimo rozlišovací 

úroveň záběru statistické služby (ČSÚ, i jiných šetření). Analýzy proto vycházejí z 

následujících dostupných informačních zdrojů: 

- ze statistických údajů ČSÚ; 

- z údajů ÚP; 

- z údajů analýzy města Vysoké Mýto; 

- z údajů analýzy Pardubického kraje; 

- z údajů analýzy MAS Nad Orlicí o.p.s.; 

- z údajů obce Svatý Jiří.  

Základní funkcí analýzy je poskytnout relevantní údaje potřebné k rozhodování. Dokument by 

měl identifikovat silné a slabé stránky analyzovaného území ve vybraných klíčových oblastech, 

a na základě této znalosti by měly být představiteli odpovědnými za rozvoj daného území 

identifikovány směry dalšího rozvoje. SRP musí přinést argumenty pro navrhovaná opatření v 

podobě identifikace potenciálu pro rozvoj nebo naopak ohrožení daného území. 

Předkládaná analýza nese zásady komplexně zpracovávané analýzy, ale zaměřuje se jen na 

oblasti identifikovaného zájmu. 

Zkoumaná obec Svatý Jiří může mít vzhledem ke své rozloze a významu v zásadě dvě 

rozvojové tendence odvozené od schopnosti vlastního financování: 

- rozvoj zcela nezávislý na okolí podmíněný silným potenciálem a vlastními zdroji 

finančních prostředků nebo alespoň jinými zdroji, které potřebné finanční prostředky 

použitelné na rozvoj dokáží generovat, 

- rozvoj v souladu (a do značné míry podmíněně) s rozvojem okolních územních celků, 

nebo nadřazených územních celků z důvodu nutnosti financovat zamýšlený rozvoj z 

jiných než vlastních zdrojů.  

Těmito jinými územními celky mohou v tomto případě být: 

 město Vysoké Mýto; 

 obce na území MAS Nad Orlicí o.p.s.; 

 Pardubický kraj. 
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Na základě primárního zkoumání se jeví reálná druhá varianta, tedy rozvoj ve vzájemném 

souladu, součinnosti a partnerství s ostatními subjekty veřejné nebo samosprávné sféry. Bylo 

by nanejvýš vhodné sladit rozvojovou činnost obce s rozvojovými trendy okolních větších měst 

a dalších větších celků a zároveň pro své rozvojové vize získat aktivní podporu občanů, 

neziskových nebo zájmových organizací, ale především podnikatelů z mikroregionu, území 

místní akční skupiny, případně i z okolí. 

 

 Vymezené území 

2.2.1. Územní a administrativní členění 

Pardubický kraj  

Pardubický kraj se nachází ve východní části Čech, zahrnuje však i severozápadní okraj 

historického území Moravy. Polohu kraje dále určují sousedící kraje – Středočeský, 

Královéhradecký, Olomoucký, Jihomoravský a Vysočina. Spolu s krajem Královéhradeckým a 

Libereckým tvoří region soudržnosti Severovýchod (tzv. NUTS 2). Část severovýchodní 

hranice kraje je zároveň i státní česko-polskou hranicí, odtud je kraj ohraničen jižní částí 

Orlických hor a nejzápadnějšími svahy Hrubého Jeseníku. Jih a jihovýchod je lemován 

vrchovinnými oblastmi Žďárských vrchů a Železných hor, střed a západ kraje je tvořen úrodnou 

Polabskou nížinou. Orlické hory, Žďárské vrchy a Železné hory přitom patří k chráněným 

krajinným oblastem kraje. 

Svou rozlohou 4 519 km2 (5,7 % rozlohy ČR) je Pardubický kraj pátým nejmenším krajem ČR. 

Z celkové výměry kraje připadá 59,7 % na zemědělskou půdu, přitom orná půda tvoří 42,8 %. 

Lesní pozemky pokrývají 29,8 % rozlohy kraje. Nejvyšším bodem kraje je Králický Sněžník (1 

424 m n. m.), který je součástí stejnojmenného třetího nejvyššího pohoří České republiky. 

Centrální a vrcholová část pohoří Králického Sněžníku se zbytky původní vegetace a 

vrchovištním rašeliništěm byla vyhlášena národní přírodní rezervací. Nejnižší bod kraje se 

nachází na hladině Labe u Kojic, při západní hranici kraje (201 m n. m.). 
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Pardubický kraj se vyznačuje rozmanitostí přírodních podmínek; rovnoměrné není osídlení ani 

rozmístění průmyslové a zemědělské výroby, a proto je rozdílná i kvalita životního prostředí. 

Mezi území nejméně postižená antropogenní činností patří oblast podhůří a vrchovin (bez 

větších sídel) ve střední a severní části okresu Ústí nad Orlicí a v jižní části okresu Chrudim. 

Nejintenzivněji je životní prostředí poškozené v územích s koncentrovaným průmyslem, 

osídlením a dopravními uzly. V Pardubické aglomeraci je stupeň poškození životního prostředí 

zejména chemickým průmyslem a energetikou jeden z největších v rámci ČR (Paramo, 

Synthesia, elektrárny Opatovice a Chvaletice). 

Z vodohospodářského hlediska je Pardubický kraj mimořádně významnou oblastí s přebytky 

vodních zdrojů nadregionálního významu, a to jak vod podzemních, tak odběrů vody povrchové 

z vodních toků. Je pramennou oblastí toků bez přísunu znečištění z cizích povodí. Na středních 

a horních tocích je nižší znečištění toků z odpadních vod, s výjimkou Chrudimky mezi 

Chrudimí a Pardubicemi a horního toku Svitavy. Ke třem největším vodním plochám kraje patří 

Sečská přehrada (na Chrudimce), dále Bohdanečský rybník (na Opatovickém kanále) a 

přehrada Pastviny (na Divoké Orlici).  

Pardubický kraj je složený ze čtyř okresů – Chrudim, Pardubice, Svitavy a Ústí nad Orlicí – 

měl k 31. 12. 2019 celkem 451 obcí (6. nejvyšší počet obcí mezi 14 kraji ČR) s 3. nejmenší 

Mapa 1 - Administrativní členění Pardubického kraje 
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průměrnou rozlohou katastru obce 10,0 km2 a 3. nejnižším průměrným počtem 1 159 obyvatel 

na 1 obec. V obcích s méně než 500 obyvateli žije 13,4 % obyvatelstva kraje. Podíl obyvatel v 

obcích od 500 do 1 999 obyvatel nyní činí 24,9 %. V obcích od 2 000 do 9 999 obyvatel je podíl 

obyvatel v kraji 26,5 %. Podíl obyvatel v obcích nad 10 000 obyvatel se v posledních letech 

snížil, ke konci roku 2019 činil 35,2 %. Krajskou metropoli Pardubice obývá 17,5 % obyvatel 

kraje. V kraji je celkem 38 měst, ve kterých žije 61,5 % obyvatel kraje. Třemi největšími městy 

Pardubického kraje jsou Pardubice, Chrudim a Svitavy. 

Nejlidnatějším okresem Pardubického kraje je okres Pardubice, následují okresy Ústí nad 

Orlicí, Chrudim a Svitavy.  

Pardubický kraj 

                                    

                                                                   

znak kraje                             vlajka kraje 

Sídlo: Pardubice 

Zeměpisné souřadnice: 49°54′ s. š., 16°12′ v. d. 

Hejtman: Martin Netolický 

(ČSSD) 

Rozloha: 4 519,20 km² 

Počet obyvatel: 522 662 (2020) 

Hustota zalidnění: 114 obyvatel/km² 

Nejvyšší bod: Králický Sněžník (1423 m) 

Historické země Čechy 

Morava 

Počet okresů: 4 

Počet správních obvodů obcí 

s rozšířenou působností: 

15 

Počet správních obvodů obcí 

s pověřeným úřadem: 

26 

ISO 3166-2: CZ-53 

CZ-NUTS: CZ053 

RZ: E 

Tabulka č. 1 Základní údaje o Pardubickém kraji 

  

https://cs.wikipedia.org/wiki/Okres
https://cs.wikipedia.org/wiki/Obec_s_roz%C5%A1%C3%AD%C5%99enou_p%C5%AFsobnost%C3%AD
https://cs.wikipedia.org/wiki/Obec_s_roz%C5%A1%C3%AD%C5%99enou_p%C5%AFsobnost%C3%AD
https://cs.wikipedia.org/wiki/Obec_s_pov%C4%9B%C5%99en%C3%BDm_obecn%C3%ADm_%C3%BA%C5%99adem
https://cs.wikipedia.org/wiki/Obec_s_pov%C4%9B%C5%99en%C3%BDm_obecn%C3%ADm_%C3%BA%C5%99adem
https://cs.wikipedia.org/wiki/ISO_3166-2:CZ
https://cs.wikipedia.org/wiki/CZ-NUTS
https://cs.wikipedia.org/wiki/St%C3%A1tn%C3%AD_pozn%C3%A1vac%C3%AD_zna%C4%8Dka


SENSEI consult s.r.o. Strategický rozvojový plán  
Úvalská 33, Praha 10 

sensei@senseiconsult.cz Svatý Jiří 2022-2032 
 

11 

Okres Ústí nad Orlicí 

Okres Ústí nad Orlicí vznikl jako správní celek v dnešní podobě v roce 1960 sloučením 

bývalých okresů Lanškroun a Ústí nad Orlicí, převážné části okresů Vysoké Mýto a Žamberk, 

menší části okresu Litomyšl a několika obcí za historickou hranicí Moravy z okresu Zábřeh 

(Cotkytle, Červená Voda, Krasíkov, Strážná, Tatenice a část Bílé Vody včetně Moravského 

Karlova). Svojí rozlohou 1 267 km2 je po okrese Svitavy druhým největším okresem v kraji, na 

jeho rozloze se podílí 28 %. Hustota zalidnění 109 obyvatel na km2 je v kraji druhá nejvyšší po 

okrese Pardubice. Okres tvoří severovýchodní výběžek Pardubického kraje a je jediným 

příhraničním okresem v kraji. Kromě krátké hranice s Polskou republikou na severovýchodě 

(30 km) hraničí na východě s Olomouckým krajem, na jihu a západě postupně s okresy 

Pardubického kraje, přitom nejdelší hranici má s okresem Svitavy. Na severozápadě sousedí s 

Královéhradeckým krajem. Silniční dopravě slouží hraniční přechod Dolní Lipka, železniční 

dopravě hraniční přechod Lichkov. 

Okres je značně členitý – od rovin na západě po horský reliéf na severovýchodě. Území okresu 

leží v nadmořské výšce od 244 m (místo, na kterém opouští řeka Loučná území okresu) po 1 

424 m (Králický Sněžník, nejvyšší místo Pardubického kraje).  

  

Mapa 2 - Administrativní rozdělení okresu Ústí nad Orlicí 
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Z celkové rozlohy okresu tvoří zemědělská půda 745,6 km2, z toho orná 452,8 km2, trvalé travní 

porosty 255,0 km2 a vodní plochy 14,1 km2. Na lesní půdu připadá 31,8 % rozlohy okresu. 

Od posledních změn administrativních hranic okresů k 1. lednu 2007 je orlickoústecký okres 

rozdělen na 115 obcí, z toho 10 měst a čtyři městyse (České Heřmanice, Dolní Čermná, 

Kunvald a od října 2018 byla stanovena městysem také obec Mladkov). K 31. 12. 2019 měl 

okres Ústí nad Orlicí 138 275 obyvatel (26 % z celkového počtu obyvatel kraje), téměř 60 % 

obyvatel okresu žije ve městech.  

SO ORP Vysoké Mýto   

Správní obvod Vysoké Mýto leží ve střední části Pardubického kraje, přičemž na severu tvoří 

část hranice s Královéhradeckým krajem. Na východě hraničí s obcemi správního obvodu Ústí 

nad Orlicí, na jihovýchodě s Litomyšlskem a z jihozápadní strany s Chrudimskem. Ze západní 

strany je obklopen obcemi Holicka. Území Vysokomýtska se rozkládá na 28 189 hektarech a 

zaujímá 6,2 % rozlohy kraje. Ve 40 obcích, které tvoří správní obvod, žilo k 31. 12. 2020 celkem 

32 482 obyvatel (6,2 % obyvatelstva kraje). Hustota zalidnění 115,2 osob/km2 přibližně 

odpovídá krajskému průměru. Ve dvou městech správního území – Vysokém Mýtě a Chocni – 

žijí téměř dvě třetiny jeho obyvatel, z toho ve Vysokém Mýtě 37,8 %. Správní území je dále 

členěno na dvě spádové oblasti pověřených obecních úřadů, jejichž sídla jsou v uvedených 

městech. 

Vysokomýtsko je regionem s nejvyšším podílem zemědělské půdy z celkové rozlohy mezi 

správními obvody v kraji. Ke konci roku 2020 činil tento podíl 70,0 %, což je deset procentních 

bodů nad krajským průměrem. Podle výsledků Sčítání lidu, domů a bytů v roce 2011 pracovalo 

v zemědělství 5,3 % zaměstnaného obyvatelstva správního obvodu (šestý nejvyšší podíl v 

kraji). Podíl nezaměstnaných osob (tj. dosažitelných uchazečů o zaměstnání na obyvatelstvu ve 

věku 15–64 let) ke konci roku 2020 činil 2,59 % a byl o 0,33 procentního bodu nižší než krajský 

průměr. Úroveň vzdělanosti je nadprůměrná, v roce 2011 mělo středoškolské či vysokoškolské 

vzdělání 41,6 % obyvatel patnáctiletých a starších, touto hodnotou se region zařadil na čtvrté 

místo mezi správními obvody v kraji.  
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Mapa 3 - Administrativní rozdělení SO ORP Vysoké Mýto 
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Obec Svatý Jiří  

Svatý Jiří  

Status: obec 

LAU 2 (obec): CZ0534 580708 

Kraj (NUTS 3): Pardubický (CZ053) 

Okres (LAU 1): Ústí nad Orlicí (CZ0534) 

Obec s rozšířenou působností: Vysoké Mýto  

Pověřená obec: Choceň  

Katastrální území: Svatý Jiří, Loučky  

Katastrální výměra: 4,37 km² 

Počet obyvatel: 291 (2021) 

Zeměpisné souřadnice: 49°58′19″ s. š., 16°16′13″ v. d. 

Nadmořská výška: 394 m n. m. 

PSČ: 565 01 

Části obce: 3 

Základní sídelní jednotky 3 

Katastrální území: 2 

Adresa obecního úřadu: Obecní úřad Svatý Jiří  

Svatý Jiří 44 

565 01 Choceň 1  

Starosta: Miloslav Kubát       

Oficiální web obce: www.svaty-jiri.cz 

Tabulka č. 2 Základní údaje o obci Svatý Jiří 

  

http://www.svaty-jiri.cz/
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Současnost 

Obec Svatý Jiří se nachází 9 km severovýchodně od Vysokého Mýta. Žije zde 291 obyvatel v 

94 domech. Celkem se Svatý Jiří rozprostírá na rozloze o velikosti 4,37 km2. Administrativně 

se obec člení na tři místní části, a to Loučky, Sítiny a Svatý Jiří. Loučky leží 1 km severozápadně 

a Sítiny 0,5 km jižně od Svatého Jiří. Katastrálně se obec dělí na k.ú. Loučky a k.ú. Svatý Jiří. 

 

Ve Svatém Jiří můžeme nalézt rybník Horňák a požární nádrž. Rovněž v Loučkách, se vedle 

malého rybníku nachází požární nádrž. Obě požární nádrže mohou místní využívat ke koupání. 

V osadě Sítiny se pak nalézá třetí a nejmenší rybníček. Ke sportování lze využít antukové hřiště 

v Loučkách a asfaltové ve Svatém Jiří. Tyto jsou využívána převážně k hraní volejbalu a 

nohejbalu. Součástí obou sportovišť jsou zrekonstruovaná dětská hřiště. 

V obci také funguje knihovna, prodejna potravin, dvě klubovny s výčepem, místní rybářský 

spolek a v neposlední řadě Sbor dobrovolných hasičů Svatý Jiří a Sbor dobrovolných hasičů 

Loučky. Právě hasiči jsou již po dlouhá léta hlavními organizátory kulturního, společenského 

a sportovního života v obci.   

Z technické infrastruktury mohou občané v obci využívat vodovod, kanalizaci a plynovod.  

Mapa 4 - Mapa území obce Svatý Jiří 
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Historie obce Svatý Jiří  

První písemně doložená zmínka o obci Svatý Jiří pochází z roku 1199. Svatý Jiří je tak jednou 

z nejstarších obcí v regionu. Získané právo udělování odpustků svědčilo o významnosti sídliště 

v době, kdy se na území okresu osídlení teprve začínalo. Dosud není známo, kdo založil dnešní 

obec Svatý Jiří, zda velmož Jiří, odkud přišli první obyvatelé, jaký byl motiv pro vybudování 

kaple. Je ale zřejmé, že šlo o ves, která byla založena již mimo staré osídlení, na okraji hvozdu, 

který se rozprostíral od dnešní Chocně až k českomoravské hranici.  

Již v dávnověku procházela v místech dnešního Svatého Jiří zemská cesta z Moravy do 

vnitrozemí Čech směrem od Sloupnice, než vznikla osada sama. Při této zemské stezce byla 

postavena dřevěná kaple, která byla pro sešlost v pozdějším věku nahrazena stavbou kostelíka 

bez věže. Zvonice byla postavena mimo kostel. Zda byla postavena zároveň, či později není 

známo. Tato dřevěná zvonice, která byla pravděpodobně několikráte přestavěna, byla roku 1805 

zbořena, neboť hrozilo sesutí. Nynější věž byla ke kostelu přistavěna roku 1822. Je známo, že 

zvon, který byl v I. Světové válce rakousko-uherskou vládou zrekvírován pro válečné účely, 

nesl nápis svého ulití rok 906. Tento letopočet dává svědectví o stáří kostela samého. Přesto, že 

byl kostel několikráte opravován, zachoval půdorys téměř nezměněn od původního založení. Je 

to jednolodní románská budova vystavěná z lomové opuky. 

Obrázek č. 1 Pohled na obec Svatý Jiří 
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V dochované listině z roku 1199 se praví, že kostel obdržel, v témže roce, od uherského 

arcibiskupa Saula Koločského 40denní odpustky poutníkům do kostela Sv. Jiří ve Lhotě. Stalo 

se tak na žádost gruntovního pána zdejšího okolí jménem Jiří (Georg), který byl příbuzný 

jmenovaného arcibiskupa. Když český král Přemysl Otakar I. jel do Uher k zásnubám s 

uherskou princeznou, doprovázel jej zmíněný šlechtic a ten na uherském arcibiskupovi tyto 

odpustky vyprosil. Pražský biskup Daniel odpustky schválil. Kostel byl zasvěcen patronu 

Svatému Jiří na sklonku 12. století. Zda nesl před tím kostel zasvěcení patrona jiného, není 

známo. Při této kapli v důsledku královského dekretu osídlovacího, na královské půdě ke straně 

severní, nynější dolní část vesnice, vznikla vesnice zvaná Lhota. Tehdejší obyvatelé měli v této 

málo zalidněné části určité výhody, jako například osvobození od feudálních povinností na 

určitou dobu - lhůtu, staročesky lhota, odtud vznikl název Lhot. 

Lhotní smlouvy, uzavírány s králem, neboť půda patřila jemu, dosáhli takového zájmu, že na 

jejich podkladě bylo osídleno v Čechách celkem 322 osad. Lhota, nynější obec Svatý Jiří, je 

tak pokládána za první v Čechách. 

Podle závěti Kojaty Hrabišice z roku 1227 se pro ves uvádí název Na Lhotě, podle nadace 

Zbraslavského kláštera z roku 1292 je to název Lhota u kostela sv. Jiří. V roce 1308 došlo k 

pojmenování Ves sv. Jiří, neboli Prostřední Lhota, kdy byla ves majetkem Vítka ze Švábenic. 

Název Prostřední Lhota vznikl proto, že byla mezi dvěma Lhotami. První byla Lhota Ujčíkova, 

nynější Sudličkova a Lhota u Chocně, později Lhota nad Choceňkem, nyní Zářecká Lhota. 

Roku 1506 koupil Prostřední Lhotu od Václava Litovlického majitel Brandýsa nad Orlicí Jan 

Kostka z Postupic. Od této doby se osud vesnice váže k brandýskému panství do konce 

feudalismu. Kostel patřil též k děkanství ve Vysokém Mýtě, ale po zřízení biskupství v 

Litomyšli byl s vysokomýtským děkanstvím v roce 1350 převeden do Litomyšle, čímž odpadl 

od původního biskupství pražského. 

Od 16. století se ustálil název vsi Svatý Jiří. V roce 1805 byla podle dvorského dekretu a 

guberniálního nařízení zřízena církevní lokálie s obcemi Sítiny, Oucmanice, Loučky, Jehnědí a 

Hrádek. Součástí lokálie by i značný majetek (pole, luka, lesy atd.). Výnosem ministerstva kultu 

byla lokálie ve Svatém Jiří v roce 1853 povýšena na faru. 

Po spojení Místních národních výborů ve Svatém Jiří a v Loučkách byla ves od 1.1 1961 úředně 

přejmenována na Nový Jiří. Po demokratizačním procesu, který proběhl v roce 1989 byl na 

žádost občanů vesnice vrácen obci původní název Svatý Jiří. (Úředně povoleno od 1. 1. 1991). 
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2.2.2. Partnerství a spolupráce 

Obec Svatý Jiří je součástí:  

 Mikroregionu Vysokomýtsko 

 MAS Nad Orlicí o.p.s. 

Obec Svatý Jiří není členem Svazu měst a obcí ČR ani Sdružení místní samosprávy ČR.    

Mikroregion Vysokomýtsko 

Mikroregion Vysokomýtsko je dobrovolný svazek obcí v okresu Ústí nad Orlicí, jeho sídlem je 

Vysoké Mýto a jeho cílem je realizace strategického plánu trvale udržitelného rozvoje regionu 

svazku obcí a dalších aktivit v oblasti ekonomického rozvoje, rozvoje venkova, kvality života, 

ochrany životního prostředí, rozvoje cestovního ruchu, propagace regionu a vytváření 

příznivých vnitřních a vnějších vztahů schválených orgány svazku obcí. Svazek obcí může 

vyvíjet vlastní hospodářskou činnost. Sdružuje celkem 30 obcí a byl založen v roce 2001. 

Členy mikroregionu jsou Bošín, Bučina, Dobříkov, Džbánov, České Heřmanice, Choceň, 

Javorník, Koldín, Leština, Mostek, Nasavrky, Nové Hrady, Oucmanice, Podlesí, Pustina, 

Radhošť, Slatina, Sruby, Sudslava, Svatý Jiří, Tisová, Týnišťko, Újezd u Chocně, Vinary, 

Vraclav, Vračovice-Orlov, Vysoké Mýto, Zálší, Zámrsk, Zářecká Lhota. 

  

Obrázek č. 2 Kostel sv. Jiří v obci Svatý Jiří 
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MAS Nad Orlicí o.p.s.  

Místní akční skupina NAD ORLICÍ, se statutem obecně prospěšné společnosti, vznikla na 

počátku roku 2007. Sdružuje podle principu partnerství a v Leaderovském duchu venkovské 

podnikatele, hospodáře, spolky a obce s cílem dosáhnout lepšího rozvoje venkova v kraji tří 

Orlic. Za účasti veřejnosti byla v roce 2015 vytvořena společná vize Venkov nad Orlicí. 

Postupně byla dále zformována společná strategie regionu. 

Region o rozloze 475km2 leží na pomezí Královéhradeckého a Pardubického kraje podél řeky 

Orlice na území 58 obcí s celkovým počtem asi 51 300 obyvatel. 

 

Mapa 5 - Mapa území MAS Nad Orlicí o.p.s 
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 Geografická a demografická charakteristika 

2.3.1. Geografické a přírodní podmínky 

Z geomorfologického hlediska náleží oblast obce Svatý Jiří do provincie Česká vysočina, 

subprovincie Česká tabule geomorfologického celku Východočeská tabule.  

Česká tabule je geomorfologická subprovincie (též soustava) v severních a východních 

Čechách a na severozápadní Moravě. Na severu a na východě je ohraničena Krkonošsko-

jesenickou soustavou, na jihu je omezena Českomoravskou soustavou a Poberounskou 

soustavou, na západě Krušnohorskou soustavou. Nejvyšším bodem je Ralsko se 696 metry nad 

mořem. Území České tabule tvoří většinu geologické jednotky Česká křídová pánev. 

Subprovincie Česká tabule se dále dělí na tyto oblasti (též podsoustavy) a celky: 

 VIA Severočeská tabule 

 VIA-1 Ralská pahorkatina – Ralsko (696 m n. m.) 

 VIA-2 Jičínská pahorkatina – Sokol (562) 

 VIB Středočeská tabule 

 VIB-1 Dolnooharská tabule – Říp (461) 

 VIB-2 Jizerská tabule – Rokytská horka (410) 

 VIB-3 Středolabská tabule – střední výška 215 

 VIC Východočeská tabule 

 VIC-1 Východolabská tabule – Na Šancích (353) 

 VIC-2 Orlická tabule – U Rozhledny (451) 

 VIC-3 Svitavská pahorkatina – Baldský vrch (692)  

Obec Svatý Jiří jako součást Východočeské tabule náleží svou severní částí, resp. místní části 

Loučky, do Orlické tabule a zbývající, jižní částí obce (místní části Svatý Jiří a Sítiny) do 

Svitavské pahorkatiny.  

Orlická tabule je geomorfologický celek v severovýchodní části Východočeské tabule. Je to 

plochá pahorkatina převážně v povodí Orlice, Úpy a Metuje, ležící na slínovcích, jílovcích a 

spongilitech svrchní křídy, s pleistocenními říčními a eolickými (větrnými) sedimenty. Je zde 

slabě rozčleněný akumulační, erozně akumulační a erozně denudační povrch pleistocenních 

říčních teras a údolních niv Úpy, Metuje, Orlice a přítoků, strukturně denudačních plošin a 

plochých hřbetů v oblasti křídových antiklinál a synklinál. Celek Orlická tabule se 

geomorfologicky člení na dva podcelky: Úpsko-metujská tabule (VIC–2A) na severu a 

Třebechovická tabule (VIC–2B) na jihu. Místní část obce Svatý Jiří, Loučky, náleží do 
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Třebechovické tabule. Nejvyšším bodem Třebechovické tabule, potažmo celé Orlické tabule, 

je vrch U Rozhledny (451 m n. m.). 

 

Svitavská pahorkatina je členitá pahorkatina s členitějším vrchovinným územím na východě, 

převážně v povodí Orlice, Loučné, Chrudimky a Svitavy, na severozápadě Labe. Leží převážně 

na slínovcích, prachovcích, spongilitech a pískovcích svrchní křídy, s lokalitami neogenních 

mořských a říčních a pleistocenních říčních (proluviálních) a navátých (eolických) sedimentů. 

Je zde rozčleněný erozně denudační, místy erozně akumulační povrch v oblasti křídových 

antiklinál, synklinál a okrajových sedimentárních stupňovin, charakterizovaný zejména 

plochými kuestami, strukturně denudačními plošinami a pleistocenními říčními terasami Tiché 

Orlice, Loučné, Chrudimky, Svitavy a přítoků, se sprašovými pokryvy a závějemi. Celek 

Svitavská pahorkatina se geomorfologicky člení na tři podcelky: Českotřebovská vrchovina 

(VIC–3A) na východě, Loučenská tabule (VIC–3B) uprostřed a Chrudimská tabule (VIC–3C) 

na severozápadě. 

Místní části obce Svatý Jiří, Svatý Jiří a Sítiny, náleží do Českotřebovské vrchoviny.  Nejvyšším 

bodem Českotřebovské vrchoviny, potažmo celé Svitavské pahorkatiny, je Baldský vrch (692 

m n. m.). 

Obrázek č. 3 Opočenský hřbet - U Rozhledny (451 m n.m.) 
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Dle biogeografického členění krajiny se obec Svatý Jiří nachází ve Třebechovickém 

bioregionu. Bioregion se nachází ve střední části východních Čech, leží v centrální a 

jihozápadní části geomorfologického podcelku Třebechovická tabule a přibližně se shoduje s 

původním geomorfologickým okrskem Choceňská tabule. Je protažen od SZ k JV a má plochu 

374 km2. 

Tento menší bioregion zabírá rozsáhlé štěrkopískové terasy s výchozy slínů. Bioregion se 

vyznačuje převahou 3. dubovo-bukového stupně a absencí i méně náročných teplomilných 

prvků. Specifikem je také zastoupení bučin v nížinné poloze a výskyt četných azonálních 

společenstev na píscích, slatinách a dokonce i rašeliništích. Nereprezentativní jsou části s 

vystupujícími slíny s dubohabrovými háji. 

Dnes zde převažují kulturní bory, borovice zde však byla hojně zastoupena i přirozeně. 

Zachovány jsou fragmenty bučin, původních smíšených lesů s převahou dubu a rozsáhlé 

komplexy nivních luk podél meandrující Orlice. 

Upřesněním se bioregion zmenšil o 9 km2. Severní výběžek niv a mokřadů podél Dědiny byl 

přičleněn k bioregionu Cidlinskému, neboť mokřady nemají acidofilní ráz, jak je pro 

Třebechovický bioregion typické. 

Obrázek č. 4 Českotřebovská vrchovina 
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Geologická stavba je velmi jednoduchá, nicméně specifická. Na podkladu turonských slínů se 

zachovaly rozlehlé terasové plošiny, tvořené kyselými říčními štěrkopísky, místy s tenkým 

pokryvem vátých písků. Z dalších uloženin mají význam nivní usazeniny a menší, mělčí slatiny 

a rašeliniště. 

Reliéf je monotónní – převažují terasové plošiny členěné nepříliš četnými, jen 10–25 m 

hlubokými údolíčky. Osu území tvoří velmi ploché údolí Orlice, ohraničené na jihu až 32 m 

vysokým svahem. K jihozápadu spadá bioregion poměrně výrazným, asi 60 m vysokým svahem 

do Pardubické kotliny, podobný slínovcový svah se zvedá severozápadně od Chocně z nivy 

Tiché Orlice. Skalní útvary zcela chybějí. 

Reliéf dle výškové členitosti má charakter ploché pahorkatiny s členitostí 30–75 m, pouze v 

oblasti vyššího jižního svahu má charakter členité pahorkatiny s výškovou členitostí 75–100 m. 

Nejnižší bod (ca 230 m) leží na okraji nivy Labe u Hradce Králové, nejvyšším je Chlum ve 

východním výběžku bioregionu s kótou 354 m. Typická nadmořská výška je 250–320 m. 

Současný stav krajiny  

Pro velmi nepříznivé půdní podmínky byl bioregion osídlen jen ostrůvkovitě. Lesy dnes 

zaujímají 62 % bioregionu, ovšem přirozená skladba byla až na výjimky nahrazena jehličnatými 

lignikulturami. V nižší relativně sušší severozápadní části převažují kulturní bory, v 

jihovýchodní vlhčí převažují kulturní smrčiny s příměsí borovice. Podobné porosty jsou na 

dnech podmáčených sníženin, zde typicky s příměsí olše. Podmáčených lesů je hodně, často s 

porosty třtiny chloupkaté, což je v této nízké nadmořské výšce pozoruhodné. Bioregion tak 

spíše než Polabí připomíná Třeboňsko. Cenné jsou fragmenty bučin, při okrajích lesů jsou i 

menší dubohabřiny. V aluviu řek je lužních lesů málo, časté jsou topoly, ale především olše, na 

březích řek vrby. Bezlesá místa jsou využívána jako pole i louky, v současnosti vesměs 

poškozené intenzifikací, ale v nivě Orlic jsou i zachovalé mokřadní. Vodní plochy jsou 

zastoupeny jednak dosud meandrujícími Orlicemi, jednak jejich mrtvými rameny a řadou 

rybníků. Sídel je málo, jedná se o několik městeček na okrajích niv a několik středně velkých 

vesnic. Plochu sídel podstatně navyšuje východní okraj Hradce Králové. 
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Ochrana přírody 

V bioregionu bylo dosud vyhlášeno 20 MZCHÚ, která zahrnují prakticky všechny typy bioty 

bioregionu. K významným patří PR Buky u Vysokého Chvojna se starými porosty buků a lip, 

PP Černá stráň, PP Sítovka, PP U císařské studánky a PP U Sítovky chránící smíšené lesy dubu, 

borovice a dalších dřevin na štěrkopíscích, místy podmáčených. PR U parku zahrnuje plochý 

svah, na štěrkopíscích se starými buky, na prameništích pod nimi s olšinami a dubohabřinami. 

PR Bošínská obora chrání lužní les, PP Orlice se skládá z mnoha segmentů chránících koryto a 

mrtvá ramena meandrující Orlice. Podmáčené lesy, rybníčky a přilehlé slatiny, resp. rašeliny 

chrání PR U Houkvice, PP Pětinoha, PP Na bahně, PR Mazurovy chalupy a další. Ochranu 

mozaiky vlhkých a suchých písčin zabezpečuje PP Na Plachtě I, II a III. 

2.3.2. Demografická charakteristika 

K 31. 12. 2020 byl počet obyvatel obce Svatý Jiří 291, z toho 149 mužů (51,20 %) a 142 žen 

(48,80 %).  Bližší demografickou statistiku uvádíme níže v tabulkách: 

 
 

2016 2017 2018 2019 2020 

Počet obyvatel celkem 293 294 293 290 291 

v tom  

podle 

pohlaví 

muži 151 151 149 146 149 

ženy 142 143 144 144 142 

v tom  

ve věku 

(let) 

0-14 43 37 38 36 35 

15-64 188 186 182 182 185 

65 a více 62 71 73 72 71 

Průměrný věk 43,7 44,6 44,7 45,1 45,3 

Tabulka č. 3 Celkový počet obyvatel v obci Svatý Jiří (vždy k 31.12.) 

Počet obyvatel obce Svatý Jiří je v podstatě stabilizovaný, v posledních dvou letech spíše mírně 

klesající. Nejvyšší počet obyvatel měla obec v roce 2017, a to 294. Z tabulky je také patrné, že 

postupně dochází ke stárnutí místních obyvatel. Největší podíl na změně počtu obyvatel měl 

počet přistěhovalých a počet vystěhovalých. Bližší informace o pohybu obyvatelstva v obci 

Svatý Jiří jsou k nalezení v tabulce č. 5. 
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2016 2017 2018 2019 2020 

Sňatky 2 1 3 - 1 

Rozvody - 3 1 2 - 

Tabulka č. 4 Počet sňatků a rozvodů v obci Svatý Jiří (vždy k 31.12.) 

 

Tabulka č. 5 ukazuje vývoj a původ přírůstku a úbytku obyvatel v obci Svatý Jiří v letech 2016–

2020. Z tabulky je patrné, že nejvyšší počet obyvatel měla obec Svatý Jiří právě v roce 2017, 

do obce se v tomto roce přistěhovalo celkem 10 občanů a vystěhovalo se 7 občanů. Nejvyšší 

počet vystěhovalých činil 13 osob a bylo to v roce 2016, což mělo také významný vliv na 

snížení počtu obyvatel v roce následujícím. 

 
 

2016 2017 2018 2019 2020 

Živě narození 1 - - 3 3 

Zemřelí 5 2 5 4 3 

Přistěhovalí 1 10 10 2 5 

Vystěhovalí 13 7 6 4 4 

Přírůstek  

(úbytek) 

přirozený -4 -2 -5 -1 - 

stěhováním -12 3 4 -2 1 

celkový -16 1 -1 -3 1 

Tabulka č. 5 Vývoj a původ přírůstku a úbytku obyvatel obce Svatý Jiří 

 

Vývoj počtu obyvatel v obci Svatý Jiří ve Strategickém rozvojovém plánu vychází z Veřejné 

databáze Českého statistického úřadu a pro potřeby SRP je sledován od roku 2000. 
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Z grafu je zřejmé, že z dlouhodobého pohledu je vývoj počtu obyvatel velmi kolísavý. Nejvíce 

obyvatel měla obec Svatý Jiří v roce 2011 a 2013, a to 314. Nejnižší počet obyvatel měla obec 

v roce 2019, a to 290. Nejvyšší přírůstek obyvatel byl zaznamenán v roce 2006 a 2013, kdy 

v obci v obou letech přibylo po celkem 5 obyvatelích.  Největší úbytek obyvatel pak obec 

zaznamenala v roce 2016, kdy oproti předchozímu roku ubylo v obci celkem 16 osob.  

Z celkového pohledu posledních 20 let je znázorněná lineární spojnice trendu v důsledku 

celkového vývoje počtu obyvatel klesající. 
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Graf č. 1 - Vývoj počtu obyvatel v obci Svatý Jiří v letech 2000-2020 
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2.3.3. Vzdělanostní struktura 

Popis vzdělanostní struktury obce Svatý Jiří vychází z dat Sčítání lidu, bytů a domů 2011.  

Obyvatelstvo podle nejvyššího ukončeného vzdělání 
 

Celkem muži ženy 

Obyvatelstvo ve věku 15 a více let 251 122 129 

z toho podle stupně vzdělání bez vzdělání 1 1 - 

základní včetně neukončeného 42 13 29 

střední vč. vyučení (bez maturity) 105 61 44 

úplné střední (s maturitou) 65 32 33 

nástavbové studium 7 1 6 

vyšší odborné vzdělání 3 1 2 

vysokoškolské 24 10 14 

Tabulka č. 6 Obyvatelstvo obce Svatý Jiří podle nejvyššího ukončeného vzdělání (SLDB 2011) 

 

Nejvíce obyvatel obce Svatý Jiří má střední vzdělání bez maturity vč. vyučení (41,83 %).  Úplné 

střední vzdělání s maturitou má 65 obyvatel (25,90 %), základní vzdělání včetně neukončeného 

pak 16,73 %. Vysokoškolské vzdělání má 9,56 %, nástavbové vzdělání 2,79 % obyvatel obce 

a vyšší odborné vzdělání má 1,20 % obyvatel obce. Bez vzdělání se v obci nachází 1 občan.  

 

 Ekonomický potenciál 

2.4.1. Ekonomická aktivita podnikatelských subjektů 

V obci Svatý Jiří je dle zjištění 66 registrovaných podniků. Převládají podniky či činnosti 

spadající do oblasti Velkoobchodu a maloobchodu; oprav a údržby motorových vozidel (cca 24 

%); Průmyslu celkem (cca 17 %) a Stavebnictví a Profesní, vědecké a technické činnosti (cca 

9 %). Dále jsou zastoupeny činnosti v oblasti Zemědělství, lesnictví, rybářství (cca 8 %); 

Ostatní činnosti (cca 6 %); v oblasti Veřejné správy a obrany a Administrativní a podpůrné 

činnosti (cca 5 %); činností v oblasti Ubytování, stravování a pohostinství a Činnosti v oblasti 

nemovitostí (cca 3 %); v oblasti Dopravy a skladování; Informační a komunikační činnosti; 

Peněžnictví a pojišťovnictví a Zdravotní a sociální péče (cca 2 %). Detailní rozbor lze vidět 

v tabulce č. 7 na straně 32. Hodnoty jsou uvedeny ze všech registrovaných podnikatelských 

subjektů. 

  



SENSEI consult s.r.o. Strategický rozvojový plán  
Úvalská 33, Praha 10 

sensei@senseiconsult.cz Svatý Jiří 2022-2032 
 

28 

Podnikatelské subjekty podle převažující činnosti 
 

Registrované 

podniky 

Podniky se 

zjištěnou aktivitou 

Celkem 66 30 

A Zemědělství, lesnictví, rybářství 5 3 

B-E Průmysl celkem 11 6 

F Stavebnictví 6 5 

G Velkoobchod a maloobchod; 

opravy a údržba 

motorových vozidel 

16 5 

H Doprava a skladování 1 . 

I Ubytování, stravování 

a pohostinství 

2 . 

J Informační a komunikační činnosti 1 1 

K Peněžnictví a pojišťovnictví 1 1 

L Činnosti v oblasti nemovitostí 2 . 

M Profesní, vědecké 

a technické činnosti 

6 4 

N Administrativní a 

podpůrné činnosti 

3 . 

O Veřejná správa 

a obrana; 

povinné sociální zabezpečení 

3 2 

P Vzdělávání . . 

Q Zdravotní a sociální péče 1 1 

R Kulturní, zábavní 

a rekreační činnosti 

. . 

S Ostatní činnosti 4 1 

X nezařazeno . . 

Tabulka č. 7 Přehled podnikatelských subjektů na území obce Svatý Jiří dle převažující 

činnosti 
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Podle ČSÚ bylo v obci Svatý Jiří do 31. 12. 2020 evidováno 30 aktivních podnikatelských 

subjektů. Typově se v obci Svatý Jiří nachází nejvíce Fyzických osob (26), zejména pak 

Fyzické osoby podnikající dle živnostenského zákona (21). Detailní rozdělení podle skupin je 

znázorněno v tabulce č. 8. 

Podnikatelské subjekty podle právní formy 
 

Registrované 

podniky 

Podniky se 

zjištěnou aktivitou 

Celkem 66 30 

Fyzické osoby 59 26 

Fyzické osoby 

podnikající dle 

živnostenského zákona 

52 21 

Fyzické osoby 

podnikající dle jiného 

než živnostenského zákona 

5 3 

Zemědělští podnikatelé 2 2 

Právnické osoby 7 4 

Obchodní společnosti 2 2 

akciové společnosti . . 

Družstva . . 

Tabulka č. 8 Podnikatelské subjekty na území obce Svatý Jiří podle právní formy 
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2.4.2. Ekonomická aktivita obyvatel 

Popis ekonomické aktivity obyvatelstva obce Svatý Jiří vychází z dostupných dat Veřejné 

databáze ČSÚ - definitivní výsledky podle obvyklého pobytu k datu 26. 3. 2011. 
 

Celkem muži ženy 

Ekonomicky aktivní celkem 131 74 57 

v tom Zaměstnaní 120 67 53 

z toho podle postavení 

v zaměstnání 

zaměstnanci 101 52 49 

zaměstnavatelé 3 3 - 

pracující na vlastní účet 9 7 2 

ze zaměstnaných pracující důchodci 4 2 2 

ženy na mateřské 

dovolené 

3 - 3 

Nezaměstnaní 11 7 4 

Ekonomicky neaktivní celkem 154 61 93 

z 

toho 

nepracující důchodci 70 25 45 

žáci, studenti, učni 50 20 30 

Osoby s nezjištěnou ekonomickou aktivitou 10 8 2 

Tabulka č. 9 Přehled ekonomické aktivity obyvatel obce Svatý Jiří 

 

Z celkového počtu obyvatel bylo dle zjištění ekonomicky aktivních 131 obyvatel, což je 41,72 

% z celkového počtu obyvatel v roce sčítání, z toho 101 zaměstnaných a 11 nezaměstnaných. 

Ekonomicky neaktivních bylo 154 obyvatel, tedy 49,04 %, v tom jsou zahrnuti nepracující 

důchodci, žáci, učni, studenti. Aktivita nebyla zjištěna u 10 obyvatel. 
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2.4.3. Nezaměstnanost a zaměstnanost obyvatel obce 

Ministerstvo práce a sociálních věcí počínaje lednem 2013 přešlo na nový ukazatel registrované 

nezaměstnanosti v ČR s názvem Podíl nezaměstnaných osob, který vyjadřuje podíl 

dosažitelných uchazečů o zaměstnání ve věku 15–64 let ze všech obyvatel ve stejném věku. 

Obec Svatý Jiří náleží do Pardubického kraje, okresu Ústí nad Orlicí. Analýza dat z let 2015-

2020 ukazuje, vývoj nezaměstnanosti v obci Svatý Jiří. 

 

Období Obyvatelstvo 

15-64 

Uchazeči o 

zaměstnání 

Podíl 

nezaměstnaných 

osob v % 

Volná 

místa 

Podíl 

nezaměstnanosti 

v ČR v % 

2020 185 1 0,5 2 4,02 

2019 182 2 1,1 6 2,87 

2018 182 3 1,6 6 3,07 

2017 186 3 1,6 - 3,77 

2016 188 3 1,5 1 5,19 

2015 196 7 3,4 - 6,24 

Tabulka č. 10 Nezaměstnanost v obci Svatý Jiří v letech 2015-2020 (vždy k 31.12.) 
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 Zemědělství  

Dle ČSÚ má obec Svatý Jiří katastrální výměru 437,64 ha, z celkové výměry obce  

tvoří: 72,7 % zemědělská půda (z toho 84,1 % orná půda); nezemědělská půda tvoří  

27,3 %, z toho 73,3 % lesní pozemek, 0,6 % vodní plocha, 5,8 % zastavěná plocha a nádvoří  

a 20,3 % ostatní plocha. 

Druhy pozemků (ha) 
 

31. 12. 2019 31. 12. 2020 

Celková výměra 437,64 437,64 

Zemědělská půda 318,24 318,09 

Orná půda 267,35 267,35 

Chmelnice - - 

Vinice - - 

Zahrada 15,90 15,90 

Ovocný sad - - 

Trvalý travní porost 34,99 34,84 

Nezemědělská půda 119,40 119,55 

Lesní pozemek 87,64 87,61 

Vodní plocha 0,75 0,75 

Zastavěná plocha a nádvoří 6,86 6,90 

Ostatní plocha 24,16 24,29 

Tabulka č. 11 Druhy pozemků na území obce Svatý Jiří 

Na území obce Svatý Jiří zaujímá zemědělská půda 72,7 % celkové katastrální výměry a 

nezemědělská půda 27,3 %. Obec Svatý Jiří tak lze řadit k zemědělsky obhospodařované 

krajině. Z nezemědělské půdy převažují na území obce lesní pozemky, a to v rozsahu 87,61 ha.   

Zemědělské pozemky jsou obhospodařované zejména společností Zemědělsko obchodní 

družstvo Zálší a drobnými soukromými zemědělskými podnikateli. Mezi ně patří např. Petr 

Staněk.  

Společnost Zemědělsko obchodní družstvo Zálší vzniklo postupným sloučením 17 původních 

družstev. Bylo ustanoveno v roce 1981 a právně je družstvem vlastníků se zhruba tisíci členy. 

Družstvo hospodaří na zhruba 4,400 ha půdy. 
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 Dopravní a technická infrastruktura 

2.6.1. Dopravní infrastruktura 

 

Silniční doprava 

Obec Svatý Jiří patří k obcím s relativně dobrou dopravní dostupností do spádových obcí a 

měst. Pro obec je nejvýznamnější silnice II. třídy č. 315, která protíná obec z jihovýchodu na 

severozápad. Silnice II/315 je silnice II. třídy, která vede z Týnišťka do Úsova. Vede obcemi 

Sruby, Choceň, Ústí nad Orlicí, Lanškroun, Tatenice, Hoštejn, Zábřeh a Dubicko. Je dlouhá 

83,8 km. Prochází dvěma kraji, Pardubickým a Olomouckým, a dvěma okresy (Ústí nad Orlicí 

a Šumperk). 

Obcí také prochází silnice III. třídy. Kolmo na silnici II. třídy vede silnice č. III/3155, která 

vede z Vračovic, resp. je sjezdem ze silnice II/317 a pokračuje dále do obce Svatý Jiří, 

Oucmanic, Brandýsa nad Orlicí, Seče a Sudslavy.  Silnice č. III/31712 vede ze středu obce 

Svatý Jiří jižním směrem do Voděrad a Dolní Sloupnice.  

Mimo komunikaci II. a III. třídy doplňují silniční síť v obci Svatý Jiří další místní a účelové 

komunikace.  

Mapa 6 - Mapa silniční sítě obce Svatý Jiří 
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Z definované dopravní sítě je zřejmé, že obec Svatý Jiří je z výčtu silnic dopravně dostupná 

silnicemi II. a III. třídy. Výhodou je také relativně nízká vzdálenost mezi obcí a spádovým 

městem Choceň, která činí cca 6 km. Po překonání této vzdálenosti jsou občané obce schopni 

velmi dobře cestovat v rámci celého Pardubického kraje, okolních krajů i celé ČR.  

Železniční doprava 

Územím obce Svatý Jiří neprochází žádná železniční trať. Nejbližší železniční trať je v Chocni, 

odkud je možné se po železnici dopravit např. do Pardubic, Prahy či Ústí nad Orlicí a České 

Třebové.  

Autobusová doprava  

Na území obce Svatý Jiří se nachází celkem 6 obousměrných autobusových zastávek.  Jedna se 

nachází v místní části Loučky, jedna v místní části Sítiny a 4 obci Svatý Jiří.  

  

Mapa 7 - Autobusové zastávky na území obce Svatý Jiří 
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V místní části Loučky se nachází obousměrná autobusová zastávka „Svatý Jiří, Loučky“, která 

je umístěna na silnici II/315. Dopravně je obsloužena spojem č. 700920 vedoucí z Vysokého 

Mýta do Ústí nad Orlicí. V místní části Sítiny se také nachází jedna obousměrná autobusová 

zastávka „Svatý Jiří, Sítiny“, která je dopravně obsloužena autobusovým spojem č. 700920 a 

700905 vedoucuí do Chocně a Ústí nad Orlicí.  

V obci Svatý Jiří se nacházejí 4 autobusové zastávky. Zastávka „Svatý Jiří, hl. silnice“ je 

umístěna na silnici II/315 a zastavuje na ní také spoj č. 700920 vedoucí do Ústí nad Orlicí. Na 

silnici III/3155 je umístěn autobusová zastávka „Svatý Jiří, odb. Brandýs“, ze které je možné 

se autobusovým spojem č. 700942 dopravit do Brandýsa nad Orlicí nebo Ústí nad Orlicí. Další 

autobusová zastávka „Svatý Jiří, U bytovek“ je dopravně obsloužena autobusovými spoji č. 

700920 vedoucí do Vysokého Mýta či Ústí nad Orlicí a spojem č. 700905 vedoucí do Sloupnice. 

Poslední atupbusovou zastávkou je zastávka „Svatý Jiří, has.zbroj.“, přes kterou vede také 

autobusový spoje č. 700920. 

Z dopravně dostupných měst Choceň, Ústí nad Orlicí či Vysoké Mýto pak lze prostřednictvím 

dalších autobusových spojů cestovat dále po Pardubickém kraji a dalších částech České 

republiky.  

Cyklistika  

Cyklistika jako subsystém dopravy plní funkci přepravy osob. Současně však zasahuje i do 

oblasti sportovní a rekreační. Užívání jízdních kol neohrožuje životní prostředí a podporuje 

rozvoj místního hospodářství.  

Obcí Svatý Jiří prochází jedna cyklistická značená trasa č. 4048 Skrovnice – Sloupnice – Ústí 

nad Orlicí. Její délka je 33,31 km a převýšení je 188 m.  

V závěru lze tedy celkově konstatovat, že obec Svatý Jiří patří mezi obce s relativně dobrou 

dopravní dostupností. Vzhledem ke své poloze, cca 6 km od spádového města Choceň a cca 15 

km od okresního města Ústí nad Orlicí, je občanům či rekreantům umožněno velmi dobře 

cestovat nejen do okolí Pardubického kraje, ale i do dalších koutů ČR. 

2.6.2. Technická infrastruktura 

Zásobování pitnou vodou 

V obci Svatý Jiří i v jejich místních částech Loučky a Sítiny je vybudovaný vodovod. 

Vlastníkem a provozovatelem tohoto skupinového vodovodu Svatý Jiří – Sítiny – Loučky – 

Zářecká Lhota – Kosořín je VaK Jablonné nad Orlicí, a.s.  Skupinový vodovod zásobuje pitnou 

vodou obyvatele a ostatní odběratele v obcích Svatý Jiří, Zářecká Lhota a Kosořín. Vodovod 
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byl uveden do provozu v obci Svatý Jiří i v jejich místních částech v roce 1960, následně 

proběhlo několik jeho rekonstrukcí.  

Z vrtu NJ-1 je voda čerpána do úpravny vody a dále vodojemu s AT stanicí Svatý Jiří. AT 

stanice pro vyšší tlakové pásmo zásobuje část obce Svatý Jiří a Sítiny. Vodojem Svatý Jiří pro 

nižší tlakové pásmo zásobuje část obce Svatý Jiří, Loučky a dále vodojem Loučky, odkud je 

voda gravitačně dopravována do spotřebiště Zářecká Lhota a Kosořín.  

Zdrojem vody je zvodeň, vázaná na sedimenty spodního turonu, které jsou zachovány 

v severovýchodní části hydrogeologického rajónu 427 Vysokomýtská synklinála.  

Kanalizace a čistění odpadních vod 

V obci Svatý Jiří i v jejich místních částech Loučky a Sítiny je vybudována jednotná kanalizace 

odvádějící splaškové odpadní vody a dešťové vody dvěma vyústmi do otevřených melioračních 

odpadů pod obcí. Stavebně se jedná o dešťovou kanalizaci – odvodnění silnice. Kanalizace je 

v dobrém technickém stavu. Produkované odpadní vody jsou do kanalizace napojeny převážně 

přes septiky u jednotlivých nemovitostí. Na kanalizaci ve Svatém Jiří, Loučkách i Sítinách ve 

vlastnictví Obce Svatý Jiří jsou napojeni trvale bydlící obyvatelé. Kanalizace byla vybudována 

v 60 letech v rámci akce „Z“.  

V obci Svatý Jiří, místní části Loučky i Sítiny není vybudována centrální ČOV. Jsou zde 

vybudovány individuální septiky s různým technickým stavem. U nových domů jsou budovány 

domovní čistírny odpadních vod.  

Plynofikace 

Obec Svatý Jiří je plně plynofikována. Pod místní částí Loučky vede VTL plynovod 

k VTL/STL regulační stanici umístěné v blízkosti zemědělského areálu v Loučkách. 

Z regulační stanice vede STL plynovod do obce Svatý Jiří a Sítin.  

Zásobování elektrickou energií 

Území obce mezi částí Loučky a Svatý Jiří protíná vedení VVN 110 kV č. 1178. Standardně je 

však elektrická energie rozváděna v obci vedením VN 35 kV č. 924. Z této linky jsou připojeny 

všechny stávající trafostanice na území obce Svatý Jiří. V Loučkách a ve Svatém Jiří se nachází 

po 3 trafostanicích, v Sítinách je jedna stávající trafostanice. 
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Nakládání s odpady  

V obci Svatý Jiří je komunální odpad tříděn. Směsný komunální odpad je ukládán do sběrných 

nádob u jednotlivých nemovitostí v obci a následně je řízeně odvážen na skládku. Odvoz je 

zajišťován odbornou svozovou firmou.  

Zvláštní nádoby na sklo a další nádoby na tříděný odpad (papír, plasty a kov) jsou umístěny na 

3 místech, v obci Svatý Jiří u prodejny, v Loučkách vedle hasičské zbrojnice a v Sítinách u 

zastávky autobusu. Sběr a odvoz železa se provádí 1x ročně v termínech předem stanovených. 

Sběr nebezpečného odpadu pak probíhá 2x ročně, vždy na jaře a na podzim. Místem sběru 

v obou případech je pro obyvatele Svatého Jiří parkoviště u prodejny, pro obyvatele Louček 

prostranství u Hasičské zbrojnice. Bioodpad je svážen kontejnery umístěnými v Loučkách a 

Svatém Jiří do kompostárny.  

 

2.6.3. Bydlení 

Podle ČSÚ je v obci Svatý Jiří celkem 94 domů, z toho 92 je rodinných domů a 2 jsou bytové 

domy. Bližší informace jsou uvedeny v tabulce níže.  

 

Domovní fond 
 

Celkem rodinné 

domy 

bytové 

domy 

ostatní 

budovy 

Domy úhrnem 94 92 2 - 

Domy obydlené 82 80 2 - 

z toho podle vlastnictví 

domu 

fyzická osoba 77 77 - - 

obec, stát - - - - 

bytové družstvo 1 - 1 - 

spoluvlastnictví 

vlastníků bytů 

3 2 1 - 

z toho podle období 

výstavby nebo 

rekonstrukce domu 

1919 a dříve 17 17 - - 

1920 - 1970 17 17 - - 

1971 - 1980 24 23 1 - 

1981 - 1990 7 6 1 - 

1991 - 2000 8 8 - - 

2001 - 2011 7 7 - - 

Tabulka č. 12 Domovní fond v obci Svatý Jiří (SLDB 2011) 
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2.6.4. Školství 

Mateřské a základní školství  

V oblasti vzdělávání a výchovy se v obci Svatý Jiří nenachází žádná mateřská ani základní 

škola.  

Relativně dobrá dostupnost do spádových měst Choceň, Vysoké Mýto či Ústí nad Orlicí nabízí 

možnost umístit děti do široké nabídky mateřských i základních škol právě v těchto městech, a 

to i v závislosti na dojížďce rodičů do zaměstnání. Mateřskou školu lze nejblíže nalézt v Jehnědí 

a dále v Chocni, Vysokém Mýtě, Brandýse nad Orlicí či Ústí nad Orlicí apod. V těchto obcích 

a městech najdeme kromě mateřských škol i školy základní.  

V Ústí nad Orlicí lze využít také nabídky Speciální základní školy, mateřské školy a praktické 

školy, která nabízí vzdělávání a výchovu žákům se specifickými potřebami, individuálním a 

citlivým přístupem.  

V Ústí nad Orlicí se nachází Základní umělecké škola Jaroslava Kociána, která poskytuje 

základní umělecké vzdělávání v jednotlivých uměleckých oborech a připravuje studenty pro 

studium na středních a vysokých školách uměleckého zaměření a na konzervatoři. V hudebním, 

výtvarném, tanečním a literárně dramatickém oboru nabízí také vzdělání Základní umělecká 

škola v Chocni. Základní umělecká škola se nachází také ve vysokém Mýtě. 

Střední a další vyšší vzdělání  

Ve všech spádových městech Choceň, Vysoké Mýto i Ústí nad Orlicí mohou mladí obyvatelé 

obce Svatý Jiří nalézt také dostatečnou nabídku středoškolského vzdělání. V Chocni tak lze 

studovat Obchodní akademii a Střední odbornou školu cestovního ruchu; ve Vysokém Mýtě 

Střední školu technickou, Gymnázium, Střední školu podnikání s.r.o., či Vyšší odbornou školu 

stavební a Střední školu stavební. V okresním městě Ústí nad Orlicí se nabízí studentům Střední 

škola automobilní, Střední škola uměleckoprůmyslová, Vyšší odborná škola a střední škola 

zdravotnická a sociální či Gymnázium.   

V krajském městě Pardubice vedle velké nabídky středoškolského studia je možné studovat i 

vysokou školu, a to konkrétně Pardubickou univerzitu. Uplatnění zde najdou zájemci o studium 

na chemicko-technologické fakultě, filozofické, ekonomicko-správní fakultě, fakultě 

restaurování či dopravní fakultě.  
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2.6.5. Zdravotnictví a sociální péče 

Z oblasti zdravotní péče nenajdeme v obci Svatý Jiří žádnou lékařskou ordinaci. Za zdravotními 

službami občané tak dojíždějí do spádového města Choceň, Vysoké Mýto nebo Ústí nad Orlicí. 

Praktického lékaře je tak možné navštívit v nedaleké Chocni, Vysokém Mýtě či Ústí nad Orlicí. 

Ve stejných městech je možné navštívit také dětské lékaře. V Chocni se nachází Poliklinika 

a.s., kde je možné využít služeb některých odborných lékařů (alergologie, chirurgie, 

fyzioterapie, gynekologie, kožní, neurologie, oční, ORL, ortopedie, urologie, ultrazvuk či 

praktický lékař pro dospělé), v areálu najdeme také lékárnu. V Chocni je dále dostupná 

stomatologie i dentální hygiena.  

V dostupné vzdálenosti jsou také nemocnice, ve Vysokém Mýtě je tak k dispozici 

Vysokomýtská nemocnice se zabezpečením jednodenní chirurgie, rehabilitace, oddělením 

následné péče a ambulancemi. Dostupná je také Litomyšlská nemocnice či nemocnice 

v Pardubicích.  

Ze sociálních služeb najdeme například v Litomyšli léčebnu dlouhodobě nemocných, ve 

Vysokém Mýtě pak Dům pokojného stáří – Naděje či domov pro seniory Ledax. V Chocni je 

zařízení sociální péče – Domov pro seniory.  

2.6.6. Občanská vybavenost 

Pojem občanská vybavenost zahrnuje vše, co lidé potřebují v místě svého bydliště. Do tohoto 

pojmu spadají školy, včetně mateřských, ordinace praktického lékaře a polikliniky, dále také 

lékárny, obchody, knihovny a pošty. Dá se říci, že dostupnost občanské vybavenosti je jedním 

z faktorů, které jsou podmínkou kvalitního bydlení. 

 

Instituce občanské vybavenosti Výskyt v obci 

Pošta NE 

Mateřská škola NE 

Základní škola  NE 

Zdravotnické zařízení  NE 

Jednotka SDH  ANO 

Knihovna ANO 

Obchod ANO 

Hřiště  ANO 

Hřbitov ANO 

Tabulka č. 13 Instituce občanské vybavenosti v obci Svatý Jiří 
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Obec Svatý Jiří patří z hlediska občanské vybavenosti vzhledem ke své velikosti k relativně 

dobře vybavené obce. Základní občanskou vybavenost, jako prodejnu, knihovnu, hřiště v obci 

najdeme. Další potřebné služby je možné najít v nedalekých spádových obcích. V obci je 

možné využít koupání v požárních nádržích ve Svatém Jiří a v Loučkách. Kromě hřišť 

v Loučkách a Svatém Jiří jsou zde i dětská hřiště. Ve Svatém Jiří je hřiště asfaltové a nové 

víceúčelové hřiště s umělým povrchem (volejbal, nohejbal, tenis, malá kopaná). V obci  fungují 

dvě klubovny s výčepem a v neposlední řadě Sbor dobrovolných hasičů Svatý Jiří a Sbor 

dobrovolných hasičů Loučky.  

Vzhledem k relativně dobré dopravní dostupnosti do Chocně a okresního města Ústí nad Orlicí 

a dalších měst v kraji, najdou obyvatelé všechnu chybějící či nadstandardní občanskou 

vybavenost právě zde. Obec Svatý Jiří se nachází cca 6 km od Chocně a cca 15 km od Ústí nad 

Orlicí. 

2.6.7. Informovanost, komunikace a prezentace obce 

Obec Svatý Jiří poskytuje svým občanům informace několika způsoby:  

 pomocí webových stránek obce https://www.svaty-jiri.cz;  

 úřední deskou; 

 využitím služby Hlášení rozhlasu (aplikace, SMS, e-mail). 

 

 Volný čas v obci 

Spolková činnost v obci by se měla významně podílet na sounáležitosti obyvatel s daným 

územím, přispívat ke zvýšení vzdělanosti, nabízet širokou škálu volnočasových  

a sportovních aktivit, a proto je potřeba podporovat její rozvoj. 

V obci Svatý Jiří působí např. tyto organizace: 

 SH ČMS – Sbor dobrovolných hasičů Svatý Jiří – historie sboru dobrovolných hasičů 

sahá již k roku 1875. Dodnes je sbor velmi aktivní – podílí se na přípravě mladých 

hasičů v obci, aktivně se účastní požární soutěží, pořádá výlety, podílí se na kulturních, 

sportovním a společenském životě v obci apod.  

 SH ČMS – Sbor dobrovolných hasičů Loučky  

Právě hasiči jsou již po dlouhá léta hlavními organizátory kulturního, společenského a 

sportovního života v obci.   

Ať už obec Svatý Jiří, tak další sdružení a dobrovolníci z řad občanů obce jsou pořadateli či 

spolupořadateli nejrůznějších sportovních, kulturních a společenských akcí. V obci jsou 

zejména ve spolupráci s dobrovolnými hasiči pravidelně pořádány kulturní, sportovní a 

https://www.svaty-jiri.cz/
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společenské akce pro děti i dospělé. Příkladem mohou být soutěž O pohár obce Svatý Jiří, 

zabíjačky, volejbal, Setkání s důchodci, turnaje v nohejbalu, stolním tenise a tenise apod.  

 

  

Obrázek č. 5 O pohár obce Svatý Jiří 
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 Cestovní ruch 

Obec Svatý Jiří se nachází v turistickém regionu Východní Čechy, který zahrnuje 

Královéhradecký a Pardubický kraj.   

 

 

Turistický region Východní Čechy lze pro potřeby cestovního ruchu rozčlenit do osmi 

turistických oblastí: 

Kladské pomezí, Podzvičinsko, Hradecko a Bydžovsko-Chlumecko, Orlické hory a podhůří, 

Pardubicko, Chrudimsko-Hlinecko, Ústecko a Svitavsko. 

Turistický region Východní Čechy je zajímavou destinací jak pro zahraniční, tak i pro domácí 

návštěvníky. Různorodá krajina vede ke koncentraci odlišných přírodních zajímavostí a 

můžeme ji tak považovat za významný faktor umožňující rozvoj turismu. Oblast je připravena 

uspokojit každého návštěvníka nabídkou turistických produktů. 

Mapa 8 - Mapa turistického regionu Východní Čechy 
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Obec Svatý Jiří je blíže začleněn do turistické oblasti Orlické hory a Podorlicko. V Orlických 

horách, které tvoří přirozenou česko-polskou hranici na severovýchodě Čech, se aktivním 

turistům zatočí hlava. Všechno je tu láká do kraje zeleně a vody, který voní lesem, sluncem a 

mládím. Zde je možné  běhat - v zimě po svých, v létě na běžkách, jezdit na kolech, na koni i 

na divoké vodě, plavat a potápět se, seznámit se s unikátními dělostřeleckými pevnostmi, projít 

si zdejší naučné stezky, vydat se na houbařské výpravy a konečně v zimě si vyzkoušet všechny 

lyžařské radovánky od Deštného přes Říčky až po Čenkovice.  

 

2.8.1. Turistické cíle a památky v obci a v okolí obce 

V obci Svatý Jiří se nachází celkem 4 nemovité kulturní památky. Mezi nejvýznamnější 

bezesporu patří Kostel sv. Jiří. Jedná se o pozdně barokní venkovský jednolodní kostel s věží 

v průčelí z roku 1757. Kostel se nachází v místech starší stavby, doložené již ve 13. století, 

upravovaný v průběhu 19. století. Stavba je z tradiční hmoty a je urbanistickou dominantou, 

kultivující prostředí obce. 

Mapa 9 - Mapa turistické oblasti Orlické hory a Podorlicko 
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Za zmínku však v obci stojí také objekt roubené sýpky nacházející se ve dvoře bývalé rolnické 

usedlosti čp. 24, proti obytnému stavení. Jedná se o patrovou sýpku na obdélném půdorysu o 

rozměrech cca 3,5 x 5,5 m. Přízemí je zděné z opuky, patro je roubené. Sýpka má sedlovou 

střechu překrytou štípaným šindelem a navrch druhotně eternitovými šablonami. Prostor je v 

přízemí druhotně upraven (traverzový plochý strop, betonové podlahy) a v patře jsou dvě 

roubené komory, jejichž nádvorní stěny mají hliněné, bíle olíčené omazávky. Krov je 

hambalkový.  

Obrázek č. 6  Kostel sv. Jiří v obci Svatý Jiří 
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Mezi další kulturní památky obce patří pískovcový krucifix v historizujícím provedení z roku 

1868, s reliéfem sv. Jiří na podstavci. Pořízený byl nákladem občanů dvou sousedních obcí a je 

tak dokladem tradiční zbožnosti v 19. století. Krucifix je typickým příkladem regionální 

kamenosochařské produkce Vysokomýtska. 

Obrázek č. 7 Roubená sýpka v obci Svatý Jiří 
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Poslední nemovitou kulturní památkou nacházející se na území obce Svatý Jiří je socha sv. 

Jana Nepomuckého. Jde o kvalitní, autorsky neurčenou pískovcovou svatojánskou sochu v 

životní velikosti na nízkém podstavci. Pořízená byla soukromými donátory v roce 1852, zřejmě 

před průčelí domu. Stejně jako u krucifixu jde o příklad regionální kamenosochařské produkce 

Vysokomýtska. 

Obrázek č. 8 Pískovcový krucifix v obci Svatý Jiří 
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V nejbližším okolí se však také nachází mnoho cenných a hodnotných památek, které stojí za 

zmínku.  

Zámek Litomyšl 

Zámek v Litomyšli cca 11 km ve vzdušné vzdálenosti od obce Svatý Jiří. Jde o jeden z 

největších renesančních zámků v Česku. Zámek je vzácnou ukázkou úpravy italského 

renesančního paláce pro podmínky zaalpských zemí. Počátky zámeckého areálu sahají až do 

středověku, kdy zde nejprve stála premonstrátská kanonie s románskou bazilikou, proměněná 

v polovině 14. století v sídlo nově zřízeného litomyšlského biskupství, z jehož objektů se po 

husitských válkách stalo sídlo světských majitelů panství. 

Základní kámen byl položen v roce 1568 a zámek byl dokončen v roce 1581. Budova ve stylu 

moravských renesančních zámků byla navržena italským architektem Gioannim Baptistou 

Avostalisem de Sala. Dodnes je zámek státním majetkem a je spravován Národním 

památkovým ústavem. V roce 1999 byl zámek v Litomyšli pro jedinečnou renesanční 

architekturu zapsán na Seznam světového dědictví UNESCO. 

Obrázek č. 9 Socha sv. Jana Nepomuckého 
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Dřevěný kostel v Dobříkově   

Dřevěný kostel Církve Československé husitské se nachází v obcí Dobříkov, cca 10 km od obce 

Svatý Jiří. Původně byl ale kostelík postaven v roce 1669 ve Velké Kopani na Zakarpatské 

Ukrajině (dříve Podkarpatská Rus) asi 10 km severovýchodně od Vinogradova, dříve Sevljuše. 

V roce 1857 byl prodán do vesnice Cholmovec (jižně od Vinogradova u hranic s Rumunskem) 

za 255 zlatých. V roce 1927 se o chátrajícím kostelíku dozvěděl senátor Václav Klofáč. 

Zakoupil značně poškozený kostel za 16.000 Kč a nechal jej převést dne 27. 7. 1930 do 

Dobříkova. Na převozu, následných opravách a znovupostavení se podílel architekt Adolf 

Kolena z Mukačeva. V „Pamětní knize hostí starobylé tvrze Dobříkovské" se rovněž objevuje 

jméno Cyrila Barluška, tesařského mistra z Užhorodu, zřejmě v souvislosti s převozem a 

stavbou kostela v Dobříkově. 

Kostelík je postaven z ručně otesávaných dubových fošen v byzantsko gotickém slohu. Je 15 

m dlouhý, 6 m široký a výška věže je cca 18 m. 

Obrázek č. 10 Zámek Litomyšl 
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Obrázek č. 11 Dřevěný kostel v Dobříkově 
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Turistické cíle v okolí obce 

Rozhledna Andrlův Chlum 

Padesátimetrová víceúčelová komunikační kovovou věž byla v roce 1996 postavena na vrchu 

Andrlův Chlum (559 m), zhruba 3 km jihozápadně od města Ústí nad Orlicí a cca 8 km od obce 

Svatý Jiří. Ve výšce 35 m je na ní umístěna vyhlídková plošina, na kterou vede 183 schodů. 

Rozhledna poskytuje úchvatné pohledy na Krkonoše, Orlické hory, Kunětickou horu, 

Českomoravskou vrchovinu, Jeseníky a Železné hory. 

 

 

Vodní nádrž Pastviny 

Přehradní nádrž Pastviny – původně přečerpávací elektrárna byla postavená v letech 1933–1938 

na Divoké Orlici, cca 24 km od obce Svatý Jiří. V době dostavby byla největší elektrárnou 

tohoto druhu a první elektrárnou v ČSR bez stavby strojovny (soustrojí bylo venku), naposledy 

byla v čerpadlovém provozu 9. 3. 1964. Od roku 1966 byla využívána pouze ve špičkách odběru 

elektrické energie v turbinovém provozu. V roce 2000 proběhla modernizace elektrárny. 

Obrázek č. 12 Rozhledna Andrlův Chlum 
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Přehrada má gravitační zděnou hráz o výšce 43 m a její koruna je dlouhá 192,7 m. Největší 

zátokou je Studenecká zátoka. 

 

Ski areál Přívrat 

Turisté si v okolí obce Svatý Jiří přijdou na své i v zimní období. Cca 10 km od obce Svatý Jiří 

se nachází ski areál Přívrat ležící v předhůří Orlických hor v nadmořské výšce 450–510 m. 

Celkem Přívrat provozuje 5 sjezdovek. Hlavní tratě pro dospělé jsou celkem 4, z toho 2 červené 

obtížnosti s převýšením 60 m. Nejdelší je modrá sjezdovka Sluneční o délce 560 m. Zbylé, 

Javorová a Smrková, měří 330 a 350 m. Ski areál Přívrat nezapomněl ani na nejmenší lyžaře a 

připravil pro ně 50 m dlouhou sjezdovku s vlastním vlekem. Dopravu zajišťují 2 vleky určené 

hlavním sjezdovkám, zmíněný dětský vlek, a lyžařská škola má svůj vlek a sjezdovku 80 m 

dlouhou. Celková přepravní kapacita je 2 300 osob za hodinu. Středisko obsahuje lyžařskou 

školu, půjčovnu lyží a snowboardů a občerstvení. 

Obrázek č. 13 Vodní nádrž Pastviny 
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  Obrázek č. 14 Ski areál Přívrat 
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 Životní prostředí v obci 

Prvky ÚSES 

Hlavním smyslem ÚSES je posílit ekologickou stabilitu krajiny zachováním nebo obnovením 

stabilních ekosystémů a jejich vzájemných vazeb 

Systém ekologické stability je na území obce Svatý Jiří relativně stabilní, vzhledem k 

zastoupení stabilizujících prvků v krajině (lesní, luční a mezní porosty, krajinná zeleň, vodní 

toky a plochy). 

Na území obce se nacházejí pouze lokální, místní územní systémy ekologické stability. Jedná 

se o 1 lokální biocentrum (LBC V) a 3 lokální biokoridory (LBK):  

LBC V  částečně funkční biocentrum „Vysoké hony“ k.ú. Loučky  

 Rybníček s břehovými porosty a loučkou na severním okraji obce Loučky a 

přilehlý smrkový porost, nadm.výška 360 m (rozloha 3 ha) 

LBK 3 převážně funkční biokoridor „Vysoké hony“  k.ú. Loučky  

 Lesní biokoridor procházející při okraji lesního komplexu západně od obce 

Loučka, od LBC V jižním směrem, kde přechází do k.ú. Zábřežská Lhpta, délka 

cca 700 m 

LBK 4 funkční biokoridor „Na Žádolí“   k.ú. Loučky a Zářec.Lhota 

 Zčásti zalesněná údolnice drobného levostranného přítoku Ostroveckého potoka, 

tvořícího katastrální hranici, od LBC V po zaústění do Ostroveckého potoka 

délka cca 700 m, součást PP Orlice 

LBK 5 funkční biokoridor „Ostrovecký potok“  k.ú. Loučky  

 Zalesněná údolnice Ostroveckého potoka tvořící severovýchodní hranici 

řešeného území, v intencích minimálních prostorových parametrů šířky 20 m  

zasahuje do řešeného území okrajově v délce cca 800m, zahrnuje přirozený tok 

s břehovými porosty a zalesněné svahy, součást PP Orlice.  
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Přírodní zajímavosti  

Na území obce Svatý Jiří částečně zasahuje Přírodní park Orlice.   

Přírodní park Orlice  

Přírodní park Orlice byl vyhlášen v roce 1996 k ochraně nivy řeky Orlice a jejích přítoků. 

Rozsáhlá oblast o rozloze přes 11000 ha zahrnuje údolní nivu Divoké, Tiché a po soutoku u 

Týniště nad Orlicí spojené Orlice mimo pramenné oblasti horních toků. Nadmořská výška 

přírodního parku spadá do rozpětí od cca 230 m n.m. při ústí Orlice do Labe až po zhruba 500 

m n.m. na horních tocích obou uvedených řek. Celková rozloha parku je 11 462 ha a délka toků 

přibližně 200 km. 

Přírodní park Orlice lze obdivovat nejen z kanoe, ale také ze sedla kola. Trasy vedou krásnou 

přírodou a během jízdy lesními či lučními cestičkami můžete obdivovat krásy starých tůní, 

slepých ramen a tajemných zákoutí mokřin a lužních lesů. V široké nivě na dolním toku se 

zachovaly říční meandry, slepá ramena a odstavené tůně s hojnou vegetací a zvířenou, 

provázené břehovými porosty a rozptýlenou stromovou i keřovou zelení. 

 

 

Obrázek č. 15 Přírodní park Orlice 
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Na území obce Svatý Jiří se nenachází žádné další z maloplošných zvláště chráněných území. 

Dalším nejbližším je, severně od Přírodního parku Orlice nacházející se, přírodní rezervace 

Hemže-Mýtkov.  

Přírodní rezervace Hemže  -Mýtkov  

Přírodní rezervace Hemže - Mýtkov je rezervace v okrese Ústí nad Orlicí, v údolí řeky Tichá 

Orlice, v části mezi Chocní a Brandýsem nad Orlicí. Byla vyhlášena v roce 1996. Jedná se 

hlavně o opukové stráně a pilíře nad pravým okrajem nivy Tiché Orlice, nad železnicí Praha-

Olomouc. Svým charakterem připomíná blízkou rezervaci Peliny, jen skalní pilíře dosahují 

menších rozměrů. Hemže jsou blízká vesnice, dnes patří k městu Choceň. Mýtkov je bývalý 

mlýn blízko rezervace, dnes přestavěn na penzion, také se objevuje varianta názvu Mitkov, 

kterou dnes penzion používá. Pro oblast se také někdy užívá název Zadní Peliny.  

V rezervaci roste velké množství různých druhů rostlin. Hojná je prvosenka vyšší, violka lesní, 

sasanka hajní, jaterník podléška, vyskytuje se zde i violka divotvárná. V luzích roste řeřišnice 

hořká a mokrýš střídavolistý, je zde také velká populace přesličky obrovské. Na osypech skal 

je hojná violka chlumní. Území leží na migrační trase mezi Čechami a Moravou, proto se 

domigrovali některé prvky z Karpat. Je to např. ostřice chlupatá nebo kostival hlíznatý. V létě 

vykvétá lilie zlatohlavá. 

 Obrázek č. 16 Přírodní rezervace Hemže - Mýtkov 
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3. STATISTICKÁ ŠETŘENÍ 

 Zaměření, organizace a metoda průzkumu 

Průzkum s názvem „Investice obce v budoucích letech“ byl proveden metodou vyplňování 

standardizovaných dotazníků občany obce Svatý Jiří.  

Tisk a rozdání dotazníků zabezpečovali zástupci Obecního úřadu Svatý Jiří. Šetření bylo 

dobrovolné, anonymní, nebyla uváděna jména a ani adresy dotázaných.  

V dotazníku měli občané subjektivně určit, do jakých oblastí by měla obec investovat  

v následujících letech. Dotazník obsahoval 15 oblastí rozvoje, které občané hodnotili dle 

důležitosti od 1 (nejdůležitější) do 3 (nejméně důležitá).  

Z důvodu zachování anonymity občané odevzdávali vyplněné dotazníky do schránky obecního 

úřadu. Vyplněné dotazníky byly odevzdávány v říjnu roku 2021. 

 Výsledky průzkumu  

Celkem bylo vyhodnoceno 96 dotazníků, dalších 13 dotazníků muselo být z analýzy vyřazeno 

pro neúplnost dat. Z vyhodnocených dotazníků bylo 59 % hodnoceno ženami a 41 % muži. 

Nejvíce respondentů mělo středoškolské vzdělání (63 %), vysokoškolské vzdělání mělo 20 % 

respondentů a základní vzdělání 17 % respondentů. Z hlediska věkové struktury bylo nejvíce 

respondentů v kategorii 50-64 let (32 %) a nad 65 let (32 %) následováno skupinou obyvatel 

30-49 let (20 %). Nejméně respondentů bylo ve věkové kategorii 15-29 let (16 %). 

3.2.1. Priority rozvoje obce dle občanů 

Pro každou z 15 rozvojových oblastí se zvlášť sčítaly body dle subjektivních preferencí každého 

občana. Považoval-li občan danou oblast za nejdůležitější, ohodnotil ji číslem 1 a daná oblast 

rozvoje získala tedy 1 bod, pokud ji považoval za nejméně důležitou, ohodnotil ji číslem  

3 a oblast získala 3 body. 

Vzhledem k tomu, že nejdůležitějším prioritám respondenti přiřazovali „známku“ 1, mají 

nevýznamnější priority nejnižší součty bodů. Výsledky jsou prezentovány formou průměrných 

známek udělených danou skupinou respondentů, kde tato známka se počítá vzorcem 

   =
𝑠𝑜𝑢č𝑒𝑡 𝑝ř𝑖𝑑ě𝑙𝑒𝑛ý𝑐ℎ 𝑏𝑜𝑑ů

𝑝𝑜č𝑒𝑡 𝑟𝑒𝑠𝑝𝑜𝑛𝑑𝑒𝑛𝑡ů 𝑧 𝑑𝑎𝑛é 𝑠𝑘𝑢𝑝𝑖𝑛𝑦
. 
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Graf č. 2 - Priority rozvoje obce podle průzkumu 

 

Z hlediska priorit občanů se ukázaly jako nejvýznamnější:  

1. Podpora životního prostředí   (průměrná známka 1,31) 

2. Opravy místních komunikací  (průměrná známka 1,43) 

3. Investice do infrastruktury  (průměrná známka 1,55) 

Dále byla pro účastníky výzkumu důležitá priorita Podpora kultury (1,72), Podpora sportovních 

aktivit (1,81) a Investice do veřejných prostranství (1,82). 

Jako nejméně důležité pak občané zvolili Podporu zaměstnanosti a trhu práce (2,45), Činnost 

místní knihovny a komunitního centra (2,27) a Péče o sakrální stavby (2,21). 
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Graf č. 3 - Nejvýznamnější priority podle pohlaví respondentů 

Následující analýza se zabývá zkoumáním nejvýznamnějších priorit dle pohlaví respondentů. 

Výsledky ukazují, že v případě nejdůležitějších priorit nastala absolutní shoda obou pohlaví  

u čtyř priorit z pěti.  

V porovnání s průměrem je u mužů odlišná priorita č. 5 (Investice do veřejných prostranství), 

která se posunula z 6. místa. Naopak menší důležitost přikládají prioritě „Podpora sportovních 

aktivit“, která se umístila až na 8. místě. 

Vzhledem k pořadí priorit v porovnání s průměrem lze celkově vypozorovat, že převažují 

preference žen, které v průzkumu tvoří 59 %. Se zřetelem k převažujícímu množství 

absolutních shod nejen v případě nejdůležitějších priorit, lze výsledky považovat za dostatečně 

vypovídající pro obě pohlaví.  
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Po rozdělení respondentů do skupin podle vzdělání se ukázalo, že absolutní shodu lze pozorovat 

pouze u priority č. 1 (Podpora životního prostředí) a u poslední a nejméně žádané priority č. 15 

(Podpora zaměstnanosti a trhu práce). 

Výsledky průzkumu ukazují, že každá úroveň vzdělání má vlastní preference, ale největší 

rozdíly jsou patrné u skupiny se základním vzděláním viz Graf č. 4. Tato skupina je nejmenší 

a v průzkumu zaujímá 17 %. Jak je z grafu patrné, absolutní shoda nastala pouze u první 

priority. Dále se preference liší. Výrazný posun nastal u priority č. 2 (Podpora kultury), která je 

pro tuto skupinu mnohem důležitější v porovnání se zbylými skupinami. Naopak priorita 

„Podpora sportovních aktivit“ se posunula až na 8. místo.  

Středoškolsky vzdělaní respondenti (63 %) mají v absolutní shodě čtyři nejdůležitější priority. 

Oproti zbývajícím skupinám přikládají větší důležitost prioritě č. 5 (Rozvoj cestovního ruchu). 

U respondentů s vysokoškolským vzděláním (20 %) lze najít absolutní shodu u první priority, 

následované shodou relativní u priorit „Investice do infrastruktury“ a „Opravy místních 

komunikací“. Výrazný posun nastal u priority č. 4 (Investice do veřejných prostranství). 

Největší shoda v případě nejdůležitějších priorit nastala u skupin se středoškolským  

a vysokoškolským vzděláním, které tvoří 83 % všech respondentů.  
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Data z této analýzy neindikují absolutní shodu napříč věkovými skupinami u žádné z priorit.  

Lze zde pozorovat významné rozdíly prioritizace jednotlivých věkových skupin. Z těchto 

důvodů níže přikládáme výsledky pro jednotlivé věkové kategorie. 

Skupina respondentů ve věkové kategorii 15-29 let, která zaujímá 16 % v dotazníkovém 

průzkumu, vykazuje absolutní shodu u všech nejdůležitějších priorit. Výrazný posun nastal také  

u priority č. 8 „Rozvoj občanské vybavenosti“, který je v porovnání s průměrem na 12. místě. 
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Graf č. 10 - Nejvýznamnější priority skupiny 30-49 let 

U skupiny 30-49 let, která v průzkumu zaujímá 20 %, nastala absolutní shoda v porovnání 

s průměrem u priority č. 5 (Podpora sportovních aktivit). Předchozí priority jsou v relativní 

shodě. Respondenti z této skupiny zvolili jako nejdůležitější prioritu „Opravy místních 

komunikací“. Jak je z grafu výše patrné, dvě nejdůležitější priority mají pro respondenty 

viditelně větší význam (průměrné známky jsou v souhrnu výrazně nižší). 

Graf č. 11 - Nejvýznamnější priority skupiny 50-64 let 

Skupina respondentů ve věkové kategorii 50-64 let, která zaujímá 32 % v dotazníkovém 

průzkumu, vykazuje absolutní shodu v porovnání s průměrem u téměř všech nejdůležitějších 

priorit kromě priority č. 4 (Investice do veřejných prostranství). Celkově lze také vypozorovat, 

že první priorita má pro respondenty mnohem větší význam (průměrná známka je v souhrnu 

výrazně nižší). Největší pokles nastal u priority „Podpora kultury“, která se přesunula  

ze 4. místa na 7. pozici. 
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Graf č. 12 - Nejvýznamnější priority skupiny nad 65 let 

Poslední skupina reprezentuje věkovou kategorii nad 65 let (32 %). Jak je z grafu č. 11 patrné, 

na prvním místě se zde umístily dvě priority najednou „Podpora životního prostředí“ a „Opravy 

místních komunikací“. Absolutní shoda zde nastala u tří nejdůležitějších priorit. Dále se 

preference liší. Oproti zbylým skupinám je pro tuto kategorii výrazně důležitější priorita 

„Podpora HZS“, „Podpora místních spolků“ a „Péče o sakrální stavby“. Naopak výrazný pokles 

nastal u priority č. 9 „Podpora sportovních aktivit“. 

U všech čtyř věkových kategorií se mezi nejdůležitějšími prioritami opakovaly priority 

„Podpora životního prostředí“, „Opravy místních komunikací“ a „Investice do infrastruktury“. 

Pořadí nejdůležitějších priorit u jednotlivých skupin v porovnání s průměrným výsledkem 

vykazuje největší shodu u věkové kategorie 15-29 let, 50-64 let a kategorie nad 65 let. 

Vzhledem k tomu, že se jedná o 80 % všech respondentů, lze výsledky této analýzy považovat 

za dostatečně reprezentativní.  
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3.2.2. Vybrané textové připomínky respondentů 

Respondenti průzkumu měli možnost do výzkumu uvést své připomínky. Některé z nich 

uvádíme níže: 

 „Častější vyvážení kontejnerů na plast. Stálá přítomnost kontejneru na bioodpad.“ 

 „Prosím o vybudování cyklostezky (pokračování) mezi Zářeckou Lhotkou a Svatým 

Jiřím.“ 

 „Z mého pohledu na naši obec: málo udržovaná – sekání trávy, úprava silnic, čistota – 

dát vesnici více péče.“ 

 „Objevují se tu krysy, žádáme o vyhubení a deratizaci v halách v Loučkách.“  

 „Žádám o vybudování chodníku k rybníku v Loučkách.“ 

 „Opravit místní cesty.“ 

 „Myslím si, že by i v naší obci měla být větší podpora kultury…“ 

 „Podle možností opravit asfaltové chodníky…“ 
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3.2.3. Shrnutí průzkumu 

Priority a jejich pořadí dle respondentů průzkumu jsou shrnuty v níže uvedené tabulce. Jako 

významné priority se ukázaly: Podpora životního prostředí, Opravy místních komunikací, 

Investice do infrastruktury, Podpora kultury a Podpora sportovních aktivit. Jako nedůležité pak 

priority Podpora zaměstnanosti a vznik pracovních míst, Činnost místní knihovny  

a komunitního centra, Péče o sakrální stavby a Rozvoj občanské vybavenosti. 

Tabulka č. 14 - Priority rozvoje obce podle průzkumu 

Pořadí priorit Priorita Průměrné hodnocení 

1 Podpora životního prostředí 1,31 

2 Opravy místních komunikací 1,43 

3 Investice do infrastruktury 1,55 

4 Podpora kultury 1,72 

5 Podpora sportovních aktivit 1,81 

6 Investice do veřejných prostranství 1,82 

7 Rozvoj cestovního ruchu 1,86 

8 Podpora Hasičského záchranného sboru 1,89 

9 Podpora místních spolků 1,94 

10 Rozvoj sociální sféry 2,08 

11 Opravy veřejných budov 2,16 

12 Rozvoj občanské vybavenosti 2,18 

13 Péče o sakrální stavby 2,21 

14 Činnost místní knihovny a komunitního centra 2,27 

15 Podpora zaměstnanosti a vznik pracovních míst 2,45 
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4. ROZVOJOVÝ PLÁN OBCE 

Strategická vize rozvoje obce Svatý Jiří popisuje základní strategickou orientaci obce, která 

deklaruje, čeho chce obec realizací rozvojové strategie v daném časovém horizontu (tj. do roku 

2032) dosáhnout. 

Obec Svatý Jiří se nachází v okrese Ústí nad Orlicí v Pardubickém kraji zhruba 9 km 

severovýchodně od Vysokého Mýta a 4 km jihozápadně od Brandýsu nad Orlicí. Obec má tři 

místní části: Svatý Jiří, Loučky a Sítiny. Dostupnost obce zajišťují autobusové spoje a pozemní 

komunikace, která obcí prochází.  

V obci se nachází různé pamětihodnosti např. kostel sv. Jiří, socha sv. Jana Nepomuckého  

a další drobné památky, Za zmínku stojí také cyklostezka, po které se dá z Letohradu dojet do 

Chocně přes Ústí a Brandýs nad Orlicí a odtud pokračovat po další cyklostezce do Vysokého 

Mýta. 

Jedním z primárních rozvojových cílů je rozvoj občanské vybavenosti a infrastruktury obce. 

 

Vize: 

Obec Svatý Jiří: 

 Malebné prostředí nabízející kvalitní a stabilní zázemí pro život mladých i seniorů. 

 Zelený život v obci v kontextu rozvoje životního prostředí. 

 Pestrý spolkový život a kultura v obci. 

 Obec s potenciálem dalšího rozvoje v oblastech bydlení, služeb, lesnictví, spolkového 

života a turistiky.  

 

Priority rozvoje obce se budou týkat především rozvoje občanské vybavenosti, infrastruktury 

obce, životního prostředí, turistického ruchu, spolkového a komunitního života, zaměstnanosti 

a trhu práce. 
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 SWOT analýza 

Tabulka č. 15 - SWOT analýza 

Silné stránky Slabé stránky 

 

 Poloha v rámci Pardubického. 

 Dobrá dostupnost Chocně a Brandýsa 

nad Orlicí (místní centra vybavenosti). 

 Zeleň a kvalita životního prostředí. 

 Zajímavé pamětihodnosti.  

 Občanská vybavenost. 

 

 

 

 Infrastruktura v obci. 

 Nabídka komerčních služeb. 

 Stav místních pozemních komunikací. 

 

Příležitosti Rizika 

 

 Turistický a rekreační potenciál. 

 Lokální identita, vztah obyvatel  

k obci a okolí. 

 Rozvoj v oblasti komunitního života. 

 Rozšíření spolkových  

a volnočasových aktivit. 

 Využití dotačních fondů. 

 Meziobecní spolupráce obcí.  

 Zachování tradičního rázu obce. 

 Budování cyklotras, turistických tras  

s ohledem na životní prostředí  

a okolní krajinu. 

 

 

 

 

 

 Nedostatek financí. 

 Vysoká administrativní zátěž. 

(dotačního řízení, v podnikání,  

v místní samosprávě). 

 Nízká podpora státu malých obcí. 

 V případě většího přílivu obyvatel do 

obce může nastat horší sociální 

identifikace obyvatelstva s místem 

bydliště. 
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 Cíle a priority 

Při zpracování této rozvojové strategie byl stanoven hlavní cíl rozvoje obce, který odpovídá 

výše uvedené strategické vizi. 

Globální cíl je v souladu s celostátním pohledem na danou obec, charakterizuje výchozí situaci. 

A je stanoven takto: Obec Svatý Jiří, obec pro spokojený život a budování zázemí pro rodinu 

v malebném prostředí. Rozvoj obce s dobrou občanskou vybaveností, fungující 

technickou infrastrukturou, bohatým spolkovým životem. 

Cíle jednotlivých oblastí byly navrženy především s přihlédnutím k následujícím stanoviskům: 

 současný profil regionu, 

 strategická vize regionu, 

 globální cíle regionu, 

 SWOT analýzy, 

 výsledky průzkumu názorů občanů, 

 aktuální problémy obce, 

 aktuální návrhy samosprávy obce. 

Na globální cíl navazují strategické cíle, které se pak rozpadají do prioritních rozvojových os. 

Z tohoto je zřejmá provázanost a zpětná vazba na splnění předem stanoveného globálního cíle. 

Strategické cíle představují ukazatel pro rozvoj dané obce a informace o stavu, kterého by mělo 

být dosaženo realizací navržených rozvojových aktivit. Strategické cíle se odvozují od vizí 

oblastí, globálního cíle a výsledků SWOT analýz. 

Stanovení strategických cílů navazuje na výběr kritických oblastí a tvoří základ pro přijímání 

rozhodnutí o opatřeních a rozvojových aktivitách. 

Strategickým cílem obce Svatý Jiří je rozvíjet její potenciál. 

Strategické cíle: 

 Podpora spolkového a komunitního života. 

 Rozvoj infrastruktury obce. 

 Rozvoj občanské vybavenosti. 

 Podpora životního prostředí.  

 Rozvoj a podpora turistické infrastruktury. 
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Základní myšlenkou Strategického plánu rozvoje obce je usilovat o zkvalitnění života v obci  

s ohledem na různé potřeby obyvatel, s ohledem na životní prostředí a udržitelný rozvoj 

technické infrastruktury. Dále rozvoj a podpora drobného podnikání, rozvoj občanské 

vybavenosti.  

Z tohoto cíle vyplynuly priority a opatření naplňující vizi. Jedná se o typické oblasti, které jsou 

zpravidla identifikovány a řešeny v regionech jako hlavní články jejich strategií. Prioritní 

oblasti rozvoje konkretizují střednědobé úkoly rozvoje dané oblasti. Navržené prioritní oblasti 

rozvoje by měly být výstižné (logické provázání se strategickými cíli), výběrové (koncentrace 

na danou oblast), provázané (zajištění synergetického efektu) a adresné (přesně stanovené, kdo 

bude garantem a realizátorem). 
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Zde přikládáme výčet prioritních oblastí rozvoje a dále následuje bližší popis prioritních oblastí 

rozvoje:  

Tabulka č. 16 - Prioritní oblasti rozvoje v obci Svatý Jiří 

PRIORITA 1. 

Občanská vybavenost 

1.1 Výstavba, oprava a rekonstrukce obecních budov 

1.2 Výstavba, rekonstrukce a údržba dětských hřišť a sportovišť 

1.3 Výstavba a oprava hasičského zázemí 

1.4 Průběžná péče o historické a sakrální stavby 

1.5 Rekonstrukce, oprava a údržba bazénů 

PRIORITA 2. 

Infrastruktura obce 

2.1 Výstavba a rekonstrukce kanalizace 

2.2 Výstavba, oprava a obnova místních komunikací a cest 

2.3 Výstavba a rekonstrukce chodníků 

2.4 Rekonstrukce a opravy požárních nádrží 

2.5 Výstavba a rekonstrukce veřejného osvětlení 

2.6 Výstavba, obnova a rekonstrukce dopravní infrastruktury 

PRIORITA 3. 

Turistický ruch 

3.1 Výstavba, oprava a údržba cyklostezek 

3.2 Informační a orientační systém obce 

3.3 Propagace obce 

PRIORITA 4. 

Životní prostředí 

4.1 Výsadba a údržba zeleně a veřejného prostranství 

4.2 Revitalizace a budování rybníků a vodních ploch 

4.3 Výsadba a údržba obecních lesů 

4.4 Podpora ekologických aktivit v obci 

PRIORITA 5. 

Komunitní a spolkový 

život 

5.1 Podpora hasičů a dalších spolků 

5.2 Podpora hasičských soutěží v obci 

5.3 Podpora jednorázových společenských akcí 

5.4 Podpora volnočasových aktivit dětí, mládeže a seniorů 
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PRIORITA 1. Občanská vybavenost 

  

 

Strategický cíl: Cílem tohoto opatření je zkvalitnit podmínky pro bydlení místních obyvatel, 

přilákat mladé lidi do obce, zkvalitnit a rozšířit nabídku občanské vybavenosti tak, aby 

byly zlepšeny životní podmínky obyvatel v obci.  

 

 

Popis priority 1.1: Výstavba, oprava a rekonstrukce obecních budov  

V rámci této priority je cílem zlepšení stavu obecních budov. Toto opatření povede nejen  

ke zlepšení estetického vzhledu objektu a zvýšení kvality života v obci, ale také k významné 

úspoře zejména v případě zateplování vybraných budov. Mezi záměry obce je  

např. obnova a rekonstrukce vnitřních prostor a střechy obecního úřadu, zateplení fasády 

obecních budov HZ Loučky č.p. 19 a kanceláře ZOD Svatý Jiří č.p. 37. 

Aktivity vedoucí k naplnění priority 1.1:  

 Projektová dokumentace 

 Zabezpečení rizika/analýza rizik 

 Posouzení zastupitelstvem 

 Výběr zhotovitele a dozoru 

 Vybudování potřebné infrastruktury v rámci tohoto opatření 

 Realizace 

 Kolaudace 

Opatření bude realizováno v letech 2024-2026. 

  

PRIORITA 1.1: Výstavba, oprava a rekonstrukce obecních budov 
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Popis priority 1.2: Výstavba, rekonstrukce a údržba dětských hřišť  

a sportovišť  

Cílem této priority je výstavba dětských hřišť a sportovišť. Toto opatření povede  

ke zlepšení možnosti sportovat v obci, vést aktivní životní styl a umožní rodinám s malými 

dětmi trávit volný čas pohybem na čerstvém vzduchu. Konkrétně bude např. provedena obnova 

a rekonstrukce dětských a sportovních hřišť. Priorita „Podpora sportovních aktivit“ se 

v průzkumu umístila na pátém místě. 

Aktivity vedoucí k naplnění priority 1.2: 

 Projektová dokumentace  

 Zabezpečení rizika/analýza rizik 

 Posouzení zastupitelstvem 

 Výběr zhotovitele a dozoru 

 Realizace 

 Kolaudace 

 Provoz 

 Údržba 

Opatření bude realizováno v letech 2025-2032. 

 

 

Popis priority 1.3: Výstavba a oprava hasičského zázemí  

Cílem této priority je výstavba a oprava zázemí určeného pro potřeby sboru dobrovolných 

hasičů v obci Svatý Jiří. Toto opatření povede k zajištění kvalitního zázemí hasičské jednotky 

a ke zvýšení požární bezpečnosti v obci. Záměrem obce je např. instalace nových vrat do HZ 

Svatý Jiří a HZ Loučky a oprava hasičských zbrojnic. 

  

PRIORITA 1.2: Výstavba, rekonstrukce a údržba hřišť a sportovišť 

PRIORITA 1.3: Výstavba a oprava hasičského zázemí 
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Aktivity vedoucí k naplnění priority 1.3: 

 Projektová dokumentace 

 Zabezpečení rizika/analýza rizik 

 Posouzení zastupitelstvem 

 Výběr zhotovitele a dozoru 

 Realizace 

 Kolaudace 

 Provoz 

 Údržba 

Opatření bude realizováno v letech 2024-2025. 

 

 

Popis priority 1.4: Průběžná péče o historické a sakrální stavby  

V rámci této priority je cílem průběžná péče o historické a drobné sakrální stavby. Toto opatření 

povede k obnově a zachování historických a drobných sakrálních staveb na území obce. 

Aktivity vedoucí k naplnění priority 1.4: 

 Projektová dokumentace  

 Zabezpečení rizika/analýza rizik 

 Posouzení zastupitelstvem 

 Výběr zhotovitele a dozoru 

 Realizace 

 Kolaudace 

 Údržba 

Opatření bude realizováno v letech 2022-2032. 

  

PRIORITA 1.4: Průběžná péče o historické a sakrální stavby 
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PRIORITA 2. Infrastruktura obce 

 

Strategický cíl: Vybudování místních komunikací a zlepšení technické infrastruktury v obci. 

Předmětem tohoto záměru je zejména rekonstrukce a modernizace místních komunikací a cest 

včetně dobudování systémů komunikací určených pro pěší přesun obyvatel a návštěvníků obce 

(chodníků).  V průzkumu se tato priorita umístila na 3. místě a v připomínkové části respondenti 

často žádali o opravu pozemních komunikací a výstavbu chodníků. Dílčí část celku „Opravy 

místních komunikací“ respondenti vyhodnotili jako druhou nejdůležitější prioritu ze všech. 

 

 

Popis priority 2.1: Výstavba a rekonstrukce kanalizace  

Cílem tohoto opatření je vybudování a rekonstrukce kanalizační sítě s napojením na ČOV. 

Kanalizace je důležitým prvkem v infrastruktuře obce, kterým se zvýší kultura bydlení a zlepší 

se životní prostředí v daném území.  

Aktivity vedoucí k naplnění priority 2.1:  

 Projektová dokumentace 

 Zabezpečení rizika/analýza rizik 

 Posouzení zastupitelstvem 

 Výběr zhotovitele a dozoru 

 Vybudování potřebné infrastruktury v rámci tohoto opatření 

 Realizace 

 Kolaudace 

 Provoz 

Opatření bude realizováno v letech 2029-2032. 

  

PRIORITA 2.1: Výstavba a rekonstrukce kanalizace 
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Popis priority 2.2: Výstavba, oprava a obnova místních komunikací a cest  

V rámci této priority je cílem výstavba, oprava a obnova sítě místních komunikací a cest. Toto 

opatření povede k zajištění bezpečnosti osob, silničního provozu a zvýšené mobilitě občanů  

i návštěvníků obce Svatý Jiří a následnému zvýšení kvality života v obci. Po vyhodnocení dat 

z průzkumu vyšlo najevo, že tato priorita je pro respondenty druhou nejdůležitější ze všech. 

V připomínkové části respondenti také často žádali o opravu pozemních komunikací a cest. 

Aktivity vedoucí k naplnění priority 2.2: 

 Projektová dokumentace 

 Zabezpečení rizika/analýza rizik 

 Posouzení zastupitelstvem 

 Výběr zhotovitele a dozoru 

 Vybudování potřebné infrastruktury v rámci tohoto opatření 

 Realizace 

 Kolaudace 

 Provoz 

Opatření bude realizováno v letech 2022–2032. 

 

 

Popis priority 2.3: Výstavba a rekonstrukce chodníků  

V rámci této priority je cílem výstavba nových a rekonstrukce stávajících chodníků v obci. Toto 

opatření povede ke zlepšení dopravní situace, zvýšení bezpečnosti chodců a ke zlepšení 

celkového vzhledu obce. V připomínkové části dotazníkové šetření respondenti požadovali 

zejména vybudování chodníků k rybníku v Loučkách. 

Aktivity vedoucí k naplnění priority 2.3: 

 Projektová dokumentace  

 Zabezpečení rizika/analýza rizik 

 Posouzení zastupitelstvem 

 Výběr zhotovitele a dozoru 

 Vybudování potřebné infrastruktury v rámci tohoto opatření 

PRIORITA 2.2: Výstavba, oprava a obnova místních komunikací a cest 

PRIORITA 2.3: Výstavba a rekonstrukce chodníků 
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 Realizace 

 Kolaudace 

 Provoz 

Opatření bude realizováno v letech 2022-2032. 

 

 

Popis priority 2.4: Rekonstrukce a opravy požárních nádrží  

V rámci této priority je cílem rekonstrukce a oprava požárních nádrží v obci Svatý Jiří. Toto 

opatření povede k vytvoření zásob pro případ hašení požárů a tím i ke zvýšení bezpečnosti 

v obci.  

Aktivity vedoucí k naplnění priority 2.4: 

 Projektová dokumentace 

 Zabezpečení rizika/analýza rizik 

 Posouzení zastupitelstvem 

 Výběr zhotovitele a dozoru  

 Vybudování potřebné infrastruktury v rámci tohoto opatření 

 Realizace 

 Kolaudace 

 Provoz 

Opatření bude realizováno v letech 2022-2032. 

  

PRIORITA 2.4: Rekonstrukce a opravy požárních nádrží  
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Popis priority 2.5: Výstavba a rekonstrukce veřejného osvětlení  

V rámci této priority je cílem modernizace veřejného osvětlení. Dále vybudování veřejného 

osvětlení nového typu v místech, kde doposud veřejné osvětlení nebylo. Toto opatření povede 

k zajištění bezpečnosti osob, silničního provozu, k ochraně veřejného a soukromého majetku  

a k dobré orientaci v obci.  

Aktivity vedoucí k naplnění priority 2.5: 

 Projektová dokumentace 

 Zabezpečení rizika/analýza rizik 

 Posouzení zastupitelstvem 

 Výběr zhotovitele a dozoru 

 Vybudování potřebné infrastruktury v rámci tohoto opatření 

 Realizace 

 Kolaudace 

 Provoz 

Opatření bude realizováno v letech 2022-2032. 

 

 

Popis priority 2.6: Výstavba, obnova a rekonstrukce dopravní infrastruktury  

V rámci této priority je cílem výstavba nové a rekonstrukce stávající dopravní infrastruktury  

v obci. Toto opatření povede ke zlepšení dopravní vybavenosti, zajištění bezpečnosti všech 

účastníků provozu a podpoří rozvoj území obce Svatý Jiří. Jedním ze záměrů obce je např. 

rekonstrukce autobusových čekáren. 

Aktivity vedoucí k naplnění priority 2.6:  

 Projektová dokumentace  

 Zabezpečení rizika/analýza rizik 

 Posouzení zastupitelstvem 

 Výběr zhotovitele a dozoru 

 Vybudování potřebné infrastruktury v rámci tohoto opatření 

PRIORITA 2.5: Výstavba a rekonstrukce veřejného osvětlení 

PRIORITA 2.6: Výstavba, obnova a rekonstrukce dopr. infrastruktury 
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 Realizace 

 Kolaudace 

 Provoz 

Opatření bude realizování v letech 2022-2032. 

 

 

PRIORITA 3. Turistický ruch 

 

Strategický cíl: Rozvoj turistického potencionálu obce s důrazem na rozvoj atraktivit, 

související infrastruktury a doplňkových služeb.  

 

 

Popis priority 3.1: Výstavba, oprava a údržba cyklostezek  

Cílem této priority je výstavba, oprava a následná údržba stezek pro cyklisty. Toto opatření 

povede ke zvýšení atraktivity obce pro turisty i místní obyvatelstvo. Vybudovaná infrastruktura 

bude sloužit jako prostředek k aktivnímu životnímu stylu obyvatel. V připomínkové části 

účastníci průzkumu často požadovali výstavbu cyklostezky do Zářecké Lhoty. 

Aktivity vedoucí k naplnění priority 3.1: 

 Projektová dokumentace 

 Posouzení zastupitelstvem 

 Výběr zhotovitele a dozoru 

 Vybudování potřebné infrastruktury v rámci tohoto opatření 

 Instalace informačního a orientačního systému obce 

 Realizace 

 Kolaudace 

 Provoz  

 Údržba 

Opatření bude realizováno v letech 2028-2032. 

 

PRIORITA 3.1: Výstavba, oprava a údržba cyklostezek 
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Popis priority 3.2: Informační a orientační systém obce  

Cílem této priority je vybudování informačního a orientačního systému v obci Svatý Jiří. 

Smyslem opatření je zvýšit informovanost jak pro obyvatele obce, tak i pro návštěvníky  

a návazně tak zvýšit turistický ruch skrze napojení obce na informační systémy používané  

v rámci ČR. Mezi záměry obce je např. pořízení informační tabule a map.  

Aktivity vedoucí k naplnění priority 3.2: 

 Projektová dokumentace 

 Posouzení zastupitelstvem 

 Výběr zhotovitele a dozoru 

 Vybudování potřebné infrastruktury v rámci tohoto opatření 

 Realizace 

 Provoz 

 Údržba 

Opatření bude realizováno v letech 2023-2024. 

 

 

Popis priority 3.3: Propagace obce 

V rámci této priority je cílem propagace obce zejména prostřednictvím propagačních materiálů. 

Toto opatření povede ke zvýšení informovanosti široké veřejnosti o obci Svatý Jiří a návazně  

ke zvýšení turistického ruchu v obci a jejím okolí např. skrze distribuci informačních brožur  

a letáků v rámci mikroregionu.  

Aktivity vedoucí k naplnění priority 3.3:  

 Výběr zhotovitele 

 Tvorba návrhů 

 Posouzení nabídek zastupitelstvem 

 Realizace 

PRIORITA 3.2: Informační a orientační systém obce 

PRIORITA 3.3: Propagace obce 
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 Distribuce 

Opatření bude realizováno v letech 2022-2032. 

 

 

PRIORITA 4. Životní prostředí 

 

Strategický cíl: Cílem této priority je podpořit rozvoj ochrany životního prostředí v obci. 

Hlavním cílem je úprava veřejných prostranství, úprava a výsadba zeleně v intravilánu obce  

a revitalizace vodních ploch. Po vyhodnocení dat z průzkumu vyšlo najevo, že tato priorita je 

pro respondenty nejdůležitější ze všech. 

 

 

Popis priority 4.1: Výsadba a údržba zeleně a veřejného prostranství  

V rámci této priority je cílem úprava veřejných prostranství, úprava a revitalizace zeleně v obci  

a vybudování veřejné infrastruktury v rámci těchto úprav. V dotazníkovém šetření se priorita 

„Investice do veřejných prostranství“ umístila na šestém místě. V připomínkové části 

respondenti často žádali o úpravu veřejných prostranství např. kolem drůbežárny. 

Aktivity vedoucí k naplnění priority 4.1:  

 Projektová dokumentace 

 Zabezpečení rizika/analýza rizik 

 Posouzení zastupitelstvem 

 Výběr zhotovitele a dozoru 

 Stavební práce vedoucí k úpravě veřejných prostranství v obci 

 Revitalizace zeleně v rámci veřejných prostranství 

 Vybudování potřebné infrastruktury v rámci tohoto opatření 

 Realizace 

 Údržba 

Opatření bude realizováno v letech 2022–2032. 

 

PRIORITA 4.1: Výsadba a údržba zeleně a veřejného prostranství 
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Popis priority 4.2: Revitalizace rybníků a vodních ploch  

V rámci tohoto opatření je cílem revitalizace rybníků a vodních ploch. Opatření povede  

k zadržení vody v krajině, zvýšení stanovištní a biologické rozmanitosti, omezení zanášení 

sedimenty, zlepšení environmentálních a estetických funkcí území. Konkrétně dojde  

např. k revitalizaci rybníku Svatý Jiří. 

Aktivity vedoucí k naplnění priority 4.2: 

 Projektová dokumentace  

 Posouzení zastupitelstvem 

 Výběr zhotovitele 

 Vybudování potřebné infrastruktury v rámci tohoto opatření 

 Realizace 

 Kolaudace 

 Provoz 

 Údržba 

Opatření bude realizováno v roce 2021. 

  

PRIORITA 4.2: Revitalizace rybníků a vodních ploch 
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Popis priority 4.3: Výsadba a údržba parků a obecních lesů  

V rámci této priority je cílem výsadba a údržba lesů obce Svatý Jiří. Jedná se zejména o novou 

výsadbu, o přirozenou obnovu dřevin a pravidelnou údržbu na pozemcích obce. Cílem tohoto 

opatření je zvýšení biodiverzity, zalesnění, snížení uhlíkové stopy obce a celkově zvýšení 

kvality života v obci také skrze výsadbu parků. Mezi záměry obce je např. těžba a výsadba 

v obecním lese v Loučkách a výsadba stromových alejí. 

Aktivity vedoucí k naplnění priority 4.3:  

 Projektová dokumentace  

 Výběr dodavatele 

 Posouzení zastupitelstvem 

 Vybudování potřebné infrastruktury v rámci tohoto opatření 

 Realizace 

 Kolaudace 

 Údržba 

Opatření bude realizováno v letech 2022-2032.  

 

 

Popis priority 4.4: Podpora ekologických aktivit v obci  

V rámci této priority je cílem podpořit ekologické aktivity v obci Svatý Jiří. Realizace tohoto 

opatření povede především k aktivnímu zapojování dětí, mládeže a dospělých do ochrany 

přírody a péče o životní prostředí a tím dojde ke snížení ekologické zátěže vytvářené samotnými 

obyvateli obce.  

Aktivity vedoucí k naplnění priority 4.4: 

 Výběr zhotovitele 

 Tvorba návrhu 

 Posouzení zastupitelstvem 

 Vyhotovení návrhu 

PRIORITA 4.3: Výsadba a údržba parků a obecních lesů 

PRIORITA 4.4: Podpora ekologických aktivit v obci 
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 Schválení zastupitelstvem 

 Realizace 

Opatření bude realizováno v letech 2022-2032. 

 

 

 

PRIORITA 5. Spolkový a komunitní život 

 

Strategický cíl: Cíl napomáhá vnímání obce jako území pro radostný a spokojený život, 

atraktivní pro mladé rodiny. Dává prostor se zapojit do života v komunitě. Udržení a rozvoj 

spolkového a komunitního života vede k posílení lokální identity prostřednictvím spolupráce 

místních lidí a práce s dětmi a mládeží. Pro vědomí lokální identity je důležité formování vztahu 

k určitému místu se zvláštním zřetelem na děti a mládež. Spolky obce a neziskové organizace 

se podílejí na většinovém společenském a kulturním dění v obci, jejich činnost má 

mezigenerační kontinuitu.  

 

 

Popis priority 5.1: Podpora hasičů a dalších spolků  

Cílem této priority je odpovídající podpora nestátních neziskových organizací (NNO) 

působících v obci včetně sdružení dobrovolných hasičů. Toto opatření povede k zajištění 

kvalitního zázemí a vybavení pro sdružení dobrovolných hasičů, které se stará  

o bezpečnost obyvatel. Společenské kontakty v rámci spolkové činnosti jsou dobrým 

předpokladem udržování sousedských vztahů.  

Aktivity vedoucí k naplnění priority 5.1:  

 Finanční podpora 

 Podpora propagace činnosti spolků 

 Vytváření vhodného prostředí pro činnost spolků 

Opatření bude realizováno v letech 2022-2032. 

  

PRIORITA 5.1: Podpora hasičů a dalších spolků 
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Popis priority 5.2: Podpora hasičských soutěží v obci  

V rámci této priority je cílem podpora hasičských soutěží pořádaných v obci. Toto opatření 

povede k zajištění kvalitního zázemí při pořádání hasičských soutěží.  

Aktivity vedoucí k naplnění priority 5.2:  

 Finanční podpora 

 Podpora propagace činnosti spolku 

 Vytváření vhodného prostředí pro činnost spolků 

Opatření bude realizováno v letech 2022-2032. 

 

 

Popis priority 5.3: Podpora jednorázových společenských akcí  

Cílem tohoto opatření je podpora jednorázových společenských akcí. Smyslem je podpořit 

soudržnost obyvatel obce, udržování sousedských vztahů, posílení pocitu lokální identity, 

lokálního patriotismu. Priorita „Podpora kultury“ se v průzkumu umístila na čtvrtém místě mezi 

nejdůležitějšími. V připomínkové části respondenti často žádali např. o divadelní představení  

a kino. 

Aktivity vedoucí k naplnění priority 5.3:  

 Vytipování vhodných společenských akcí a obsahů akce 

 Výběr vhodné lokality a data realizace 

 Personální zajištění organizačního týmu 

 Zajištění průběhu akce 

 Propagace akce 

Opatření bude realizováno v letech 2022-2032. 

  

PRIORITA 5.2: Podpora hasičských soutěží v obci 

PRIORITA 5.3: Podpora jednorázových společenských akcí 



SENSEI consult s.r.o. Strategický rozvojový plán  
Úvalská 33, Praha 10 

sensei@senseiconsult.cz Svatý Jiří 2022-2032 
 

85 

 

Popis priority 5.4: Podpora volnočasových aktivit dětí, mládeže a seniorů  

Cílem této priority je vytvoření kvalitní volnočasové náplně pro děti, mládež a seniory. 

Přiměřená míra volnočasových aktivit vede k aktivnímu a smysluplnému trávení volného času 

a je dobrou prevencí patologických jevů u dětí a mládeže. U seniorů jsou tyto aktivity významné 

z hlediska jejich aktivizace, udržení dobrého duševního i fyzického zdraví.  

Aktivity vedoucí k naplnění priority 5.4:  

 Vytipování vhodných volnočasových aktivit 

 Výběr vhodné lokality a data realizace 

 Personální zajištění volnočasových aktivit 

 Zajištění průběhu volnočasových aktivit 

 Propagace akce 

Opatření bude realizováno v letech 2022-2032. 

 

  

PRIORITA 5.4: Podpora volnočasových aktivit dětí, mládeže a seniorů 
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5. MONITOROVACÍ UKAZATELE 

Monitorovací ukazatele vyjadřují naplnění Strategického plánu (globálního cíle a strategických 

cílů). Zvolené ukazatele naplňují efektivitu realizace dílčích opatření a projektů a propojenost 

souvisejících aktivit. Vyhodnocení a porovnání ukazatelů bude vypovídat o rozvoji obce  

a naplňování zvolené strategie. V průběhu naplňování monitorovacích ukazatelů se může 

ukázat, že dané ukazatele se nedaří realizací zvolených aktivit naplnit. V této chvíli je nutné 

uvažovat o úpravě či změně v rámci naplňování Strategického plánu, a to prostřednictvím 

aktualizace Strategického plánu. 

Monitorovací ukazatele budou navrženy až po schválení navržených strategických cílů 

Zastupitelstvem obce. 

Zpracování Strategického plánu obce Svatý Jiří má potřebu střednědobého programování při 

využívání různých dotačních titulů. Daná potřeba zdůrazňuje princip integrovaného přístupu  

k řešení problémů (průřez aktivit, víceoborové zaměření projektů). Proces postupného 

naplňování Strategického plánu se nazývá „implementace“. 

6. IMPLEMENTACE STRATEGICKÉHO 

ROZVOJOVÉHO PLÁNU 

Implementace je složitým a dlouhodobým procesem, který je závislý na těchto faktorech: 

- politické vůli a otevřenosti vedení obce, 

- jasných pravidel při naplňování Strategického plánu, 

- organizační struktuře, 

- komunikaci, informovanosti a propagaci, 

- kontrole, 

- zpětné vazbě a dalších specifických faktorů. 

Financování dílčích projektů je považováno vždy za klíčový problém v celém rozvojovém 

procesu. Praxe a zkušenosti však ukazují, že významným faktorem k naplňování Strategického 

plánu je promyšlenost, funkčnost celého systému a personální zajištění. Měl by být zaveden 

průhledný systém nakládání s veřejnými prostředky, se kterými nakládají důvěryhodní lidé. 

Jinak dochází ke kritice a zpochybňování účelnosti a efektivity vynakládaných finančních 

prostředků, což může být předmětem i různých sporů a diskuzí. 
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U většiny podporovaných projektů se předpokládá společné financování schválených projektů. 

Tím je myšleno kofinancování z rozpočtu obce, v některých případech doplněné o finanční 

podporu z jiných zdrojů (krajské dotace či dotace z EU). Předpokládá se, že se realizátoři budou 

ucházet o spolufinancování z různých finančních zdrojů (např. kraj, stát, EU či jiné). 

Tím bude naplňován princip doplňkovosti „adicionality“, což znamená, že se finanční 

prostředky vynakládané z krajského, státního nebo EU rozpočtu budou doplňovat, nikoliv 

nahrazovat vlastní finanční prostředky na rozvoj obce. 

Dále je doporučen princip koncentrace, který navrhuje cílené soustředění finančních prostředků 

jen pro nejproblémovější oblasti rozvoje, aby nedocházelo k jejich rozmělňování do velkého 

množství malých projektů do různých oblastí. 

Jednotlivá opatření Strategického plánu tak, jak jsou popsána pro příslušné kritické oblasti, jsou 

vzájemně propojena a při jejich realizaci musí být s tímto počítáno. Strategický plán je celek, 

který přinese výsledek pouze v případě, že budou rozhodující instituce a vlivní jednotlivci obce 

a regionu spolupracovat a svoje dílčí činnosti vzájemně propojovat a podporovat. Koordinace 

činností bude významnou součástí procesu implementace. 

- Monitoring implementace a komunikace s okolím 

Proces strategického plánování vyvolává určitou potřebu vyhodnocování toho, co má být 

dosaženo s porovnáním skutečně dosažených výsledků s Plánem. Tomuto procesu se obecně 

říká Monitoring. Monitorováním je také označováno průběžné hodnocení plnění Strategického 

plánu dle stanovených pravidel. Především se hodnotí finanční a fyzické ukazatele, kvalita  

a kvantita odvedené práce, hospodářské a sociální dopady, vliv projektů na životní prostředí, 

kvalitu života apod. O dílčích výsledcích je informováno Zastupitelstvo obce. V případě 

potřeby se provádí operativní změny při realizaci projektů či dokonce úprava celého 

nastaveného systému. 

Smyslem celého monitoringu je sledování naplňování Strategického plánu a jeho cílů. Je nutné 

monitorovat, zda realizace konkrétních projektů přináší přímý vliv na žádané změny v rozvoji 

města a či je vhodné přehodnotit zvolenou cestu prostřednictvím aktualizace Strategického 

plánu, a přitom zvolit jinou cestu rozvoje. 

Součástí celého systému je efektivní komunikace a vzájemná informovanost mezi jednotlivými 

organizačními složkami uvnitř i vně systému. Jde o dlouhodobý proces, který si vyžaduje 

odbornou péči a politickou vůli vrcholných představitelů obce a začleněných organizací. Do 
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této oblasti spadá i neustálá komunikace s krajem, státními úřady a ostatními subjekty jak 

uvnitř, tak i vně regionu. V tomto smyslu se jedná o organizace a podniky v zájmové sféře obce. 

Patří sem také neustálá propagace a prezentace Programu rozvoje, osvěta široké veřejnosti  

a snaha o získání přízně a spolupráce veřejnosti při rozvoji obce. 

Tímto bude naplňován princip partnerství, který zdůrazňuje aktivní spolupráci rozhodujících 

institucí v regionu. Pro efektivní partnerství je potřebné splnit řadu podmínek, ke kterým patří 

odborná a morální úroveň partnerů, vzájemný respekt a ochota ke kompromisním řešením. 

Ceněna je spolupráce veřejného a soukromého sektoru při řešení problémů ve společně 

užívaném území. 
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 Vzor projektového listu 

Pro identifikaci rozvojových projektů je navržen projektový list, který je závazně používán pro 

všechny rozvojové projekty obce. Bude používán jako závazný dokument v celém projektovém 

cyklu, zahrnující fázi přípravy, realizace, monitoringu a kontroly. 

Níže předkládáme „vzor projektového listu“. V projektovém listu budou zaznamenány údaje  

k dílčímu projektu. 

6.1.1. Projektový list 

Tabulka č. 17 - Vzor projektového listu 

Karta projektu č.1 
Název projektu:   

Investor / nositel projektu Obec Svatý Jiří 

Odpovědná osoba   

Zařazení projektu do SP   

Popis projektu (cíle, aktivity a výstupy 

projektu)   

Připravenost projektu 

Investiční záměr   

Projektová dokumentace   

Doklady dle staveb. zákona   

Výběrové řízení   

Smlouva o dílo se zhotovitelem   

Odhad celkových nákladů   

Předpokládaná doba realizace   

Možnosti financování 

Dotační   

Z rozpočtu obce   

Z darů   

Z jiných zdrojů   

Ostatní – poznámky a připomínky  
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7. NÁVRH NA FINANCOVÁNÍ 

 Financování a schopnost realizovat rozvojové projekty 

Základní ekonomický axiom, že vždy bude existovat více potřeb a přání než zdrojů k jejich 

naplňování, platí i v regionálním rozvoji. K získání reálnějších představ o možnostech daného 

území, resp. jeho správy (vedení managementu), může dobře posloužit analýza finančních 

možností. Ta se může skládat z analýzy rozpočtu obce, identifikace běžných a investičních 

výdajů v minulosti a naplánované budoucnosti a identifikace volných prostředků. Dále je třeba 

posoudit schopnost obcí sdružovat prostředky (v rámci mikroregionu). V zásadě je cílem 

identifikovat vlastní zdroje použitelné na financování nebo kofinancování rozvojových 

projektů. Následně je třeba provést analýzu ostatních vnějších zdrojů financování, tedy 

možnosti, kde lze vratné nebo nevratné prostředky na rozvojové aktivity získat. V zásadě platí, 

že donor určuje pravidla použití svěřených fondů, a proto i pravidla financování mohou mít vliv 

na škálu realizovatelných činností. 

V neposlední řadě jde o posouzení vlastních schopností řízení rozvojových aktivit. Na jedné 

straně totiž stojí schopnost přicházet s inovativními projekty a úspěšně se ucházet o rozvojové 

fondy, ale na druhé straně stojí schopnost projektového managementu, tedy řízení projektů tak, 

aby bylo dosaženo naplánovaných výstupů, a aby výsledky naplňovaly původní očekávání. 
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 Základní možnosti podpor 

7.2.1. Programy pro programové období 2021-2027 

Pro programové období 2021-2027 jsou připraveny nové programy, které budou 

spolufinancovány z Evropských strukturálních a investičních fondů (ESIF). Proces přípravy 

programů probíhá souběžně na úrovni EU a na národní úrovni. 

 

7.2.2. Národní operační programy  

1. OP Technologie a aplikace pro konkurenceschopnost, řízený Ministerstvem 

průmyslu a obchodu; 

2. OP Jan Amos Komenský, řízený Ministerstvem školství, mládeže  

a tělovýchovy; 

3. OP Zaměstnanost+, řízený Ministerstvem práce a sociálních věcí; 

4. OP Doprava, řízený Ministerstvem dopravy; 

5. OP Životní prostředí, řízený Ministerstvem životního prostředí; 

Graf č. 13 - Priority, cíle a alokace financí investiční politiky EU v období 2021-2027 

https://dotaceeu.cz/cs/evropske-fondy-v-cr/kohezni-politika-po-roce-2020/programy/list/op-technologie-a-aplikace-pro-konkurenceschopnost
https://dotaceeu.cz/cs/evropske-fondy-v-cr/kohezni-politika-po-roce-2020/programy/list/op-jan-amos-komensky
https://dotaceeu.cz/cs/evropske-fondy-v-cr/kohezni-politika-po-roce-2020/programy/list/op-zamestnanost
https://dotaceeu.cz/cs/evropske-fondy-v-cr/kohezni-politika-po-roce-2020/programy/list/op-doprava
https://dotaceeu.cz/cs/evropske-fondy-v-cr/kohezni-politika-po-roce-2020/programy/list/op-zivotni-prostredi
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6. Integrovaný regionální operační program, řízený Ministerstvem pro místní 

rozvoj; 

7. OP Fond spravedlivé transformace, řízený Ministerstvem životního prostředí; 

8. OP Technická pomoc, řízený Ministerstvem pro místní rozvoj; 

9. OP Rybářství, řízený Ministerstvem zemědělství 

 

7.2.3. Programy přeshraniční spolupráce 

1. Interreg V-A Česká republika - Polsko, řízený Ministerstvem pro místní rozvoj; 

2. Interreg V-A Slovenská republika - Česká republika, koordinovaný na území 

České republiky Ministerstvem pro místní rozvoj; 

3. Interreg V-A Rakousko - Česká republika, koordinovaný na území České 

republiky Ministerstvem pro místní rozvoj; 

4. Program přeshraniční spolupráce Česká republika - Svobodný stát 

Bavorsko, koordinovaný na území České republiky Ministerstvem pro místní 

rozvoj; 

5. Program spolupráce Svobodný stát Sasko - Česká republika, koordinovaný na 

území České republiky Ministerstvem pro místní rozvoj 

 

7.2.4. Programy nadnárodní a meziregionální spolupráce  

1. Program nadnárodní spolupráce Interreg Central Europe, koordinovaný na 

území České republiky Ministerstvem pro místní rozvoj; 

2. Program nadnárodní spolupráce Interreg DANUBE, koordinovaný na území 

České republiky Ministerstvem pro místní rozvoj; 

3. Program meziregionální spolupráce INTERREG EUROPE, koordinovaný na 

území České republiky Ministerstvem pro místní rozvoj;  

4. Program meziregionální spolupráce ESPON, koordinovaný na území České 

republiky Ministerstvem pro místní rozvoj; 

5. Program meziregionální spolupráce INTERACT, koordinovaný na území 

České republiky Ministerstvem pro místní rozvoj; 

 

Programy byly vymezeny v návaznosti na 5 tematických okruhů stanovených na národní 

úrovni, které představují „převodník“ mezi úrovní národních rozvojových priorit a cílů 

a prioritních os jednotlivých programů. Tyto okruhy se opírají o řádně zdůvodněné problémové 

https://dotaceeu.cz/cs/evropske-fondy-v-cr/kohezni-politika-po-roce-2020/programy/list/integrovany-regionalni-operacni-program
https://dotaceeu.cz/cs/evropske-fondy-v-cr/kohezni-politika-po-roce-2020/programy/list/op-fond-spravedlive-transformace
https://dotaceeu.cz/cs/evropske-fondy-v-cr/kohezni-politika-po-roce-2020/programy/list/op-technicka-pomoc
https://dotaceeu.cz/cs/evropske-fondy-v-cr/kohezni-politika-po-roce-2020/programy/list/op-rybarstvi
https://dotaceeu.cz/cs/evropske-fondy-v-cr/kohezni-politika-po-roce-2020/programy/programy-preshranicni-spoluprace/interreg-v-a-ceska-republika-polsko
https://dotaceeu.cz/cs/evropske-fondy-v-cr/kohezni-politika-po-roce-2020/programy/programy-preshranicni-spoluprace/2-interreg-v-a-slovenska-republika-ceska-republ
https://dotaceeu.cz/cs/evropske-fondy-v-cr/kohezni-politika-po-roce-2020/programy/programy-preshranicni-spoluprace/interreg-v-a-rakousko-ceska-republika-(2021-2027
https://dotaceeu.cz/cs/evropske-fondy-v-cr/kohezni-politika-po-roce-2020/programy/programy-preshranicni-spoluprace/program-preshranicni-spoluprace-ceska-republika
https://dotaceeu.cz/cs/evropske-fondy-v-cr/kohezni-politika-po-roce-2020/programy/programy-preshranicni-spoluprace/program-preshranicni-spoluprace-ceska-republika
https://dotaceeu.cz/cs/evropske-fondy-v-cr/kohezni-politika-po-roce-2020/programy/programy-preshranicni-spoluprace/program-spoluprace-svobodny-stat-sasko-ceska-rep
https://dotaceeu.cz/cs/evropske-fondy-v-cr/kohezni-politika-po-roce-2020/programy/programy-nadnarodni-a-meziregionalni-spoluprace/program-nadnarodni-spoluprace-interreg-central-eur
https://dotaceeu.cz/cs/evropske-fondy-v-cr/kohezni-politika-po-roce-2020/programy/programy-nadnarodni-a-meziregionalni-spoluprace/interreg-danube-(2021-2027)
https://dotaceeu.cz/cs/evropske-fondy-v-cr/kohezni-politika-po-roce-2020/programy/programy-nadnarodni-a-meziregionalni-spoluprace/interreg-europe-(2021-2027)
https://dotaceeu.cz/cs/evropske-fondy-v-cr/kohezni-politika-po-roce-2020/programy/programy-nadnarodni-a-meziregionalni-spoluprace/program-espon-(2021-2027)
https://dotaceeu.cz/cs/evropske-fondy-v-cr/kohezni-politika-po-roce-2020/programy/programy-nadnarodni-a-meziregionalni-spoluprace/program-interact-(2021-2027)
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analýzy zpracované resorty, kraji a zástupci měst a obcí a byly podrobeny dlouhé, důkladné  

a detailní debatě a systematickému ověřování potřeb ze strany partnerů. 

Programy jsou připravovány v gesci příslušných resortů a projednávány s relevantními partnery 

regionálními, lokálními, hospodářskými i sociálními a také se zástupci neziskového sektoru. 

Koordinací přípravy programových dokumentů jak na úrovni ČR, tak i EU bylo usnesením 

vlády č. 650 ze dne 31. srpna 2011     pověřeno Ministerstvo pro místní rozvoj ČR. 

 

 Doplňkové možnosti 

V předchozí kapitole jsou uvedeny možnosti dotačních titulů a podpor na léta 2021–2027, 

převážně z prostředků Evropského společenství. 

Obec Svatý Jiří má možnost využít také řadu menších programů pod záštitou ministerstev 

České republiky, které vyhlašují dotace vázané na konkrétní oblast podpory. Tyto programy 

jsou vyhlašovány průběžně a řeší aktuální potřeby obcí v daných letech. 

Dnes jsou k dispozici také odborné poradenské vyhledavače, kde podle předmětu podpory nebo 

podle žadatele okamžitě vyhledá vyhlášený program. Mezi nejznámější např. www.edotace.cz, 

www.mmr.cz odkaz na fondy EU (webový portál o fondech financovaných z Evropské unie). 

Důležitým zdrojem finančních zdrojů mohou být také mnohá partnerství v národních projektech 

a v projektech větších měst. Tyto projekty mohou také přinést obci pomoc pro určitou cílovou 

skupinu obyvatel. 

  

https://racek.vlada.cz/usneseni/usneseni_webtest.nsf/0/A9396B86098ACA1FC1257ACD003EC9A4/$FILE/867%20uv121128.0867.pdf
https://racek.vlada.cz/usneseni/usneseni_webtest.nsf/0/A9396B86098ACA1FC1257ACD003EC9A4/$FILE/867%20uv121128.0867.pdf
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8. DATABÁZE PROJEKTŮ 

Databáze projektů tvoří samostatně svázanou část, jelikož se jedná o „živý materiál“, 

který bude průběžně doplňován a aktualizován v závislosti na požadavcích jednotlivých členů 

samosprávy obce.  

Tabulka č. 18 - Databáze projektů 

ČÍSLO NÁZEV PROJEKTU 
NÁKLADY  

V KČ 
PRIORITA 

1.  
Obnova a rekonstrukce vnitřních prostor a střechy 
obecního úřadu 

500 000 

Priorita 1 – 

Občanská 

vybavenost 

2.  
Zateplení a fasády obecních budov HZ Loučky čp 19, 
kanceláře ZOD (bývalá škola) Svatý Jiří čp 37. 

1 000 000 

3.  Rekonstrukce dětských hřišť 500 000 

4.  Průběžná péče o historické a drobné sakrální stavby 300 000 

5.  Opravy a rekonstrukce sportovních hřišť  1 000 000 

6.  Obnova dětských hřišť 300 000 

7.  
Instalace nových vrat do HZ Svatý Jiří a HZ Loučky, 
opravy hasičských zbrojnic 

500 000 

8.  Rekonstrukce kanalizace a vybudování ČOV 30 000 000 

Priorita 2 – 

Infrastruktura 

obce 

9.  Opravy místních komunikací 4 500 000 

10.  Výstavba a rekonstrukce chodníků  2 500 000 

11.  
Výstavba, rekonstrukce, doplnění a opravy veřejného 
osvětlení 

750 000 

12.  Rekonstrukce a opravy požárních nádrží 200 000 

13.  Rekonstrukce a opravy čekáren  500 000 

14.  Informační tabule, mapy 100 000 
Priorita 3 – 

Turistický 

ruch 

15.  Cyklostezky 500 000 

16.  
Letáky a informační brožury např. v rámci 
mikroregionu 

20 000 

17.  Podpora ekologických aktivit v obci 100 000 

Priorita 4 – 

Životní 

prostředí 

18.  Údržba zeleně 1 500 000 

19.  Výsadby stromů a alejí 500 000 

20.  Revitalizace rybníka Svatý Jiří 3 000 000 

21.  
Těžba a výsadba v obecním lese v Loučkách, lesní 
cesty 

250 000 

22.  Podpora hasičů a dalších spolků 500 000 
Priorita 5 – 

Spolkový a 

komunitní 

život 

23.  Podpora hasičských soutěží v obci 200 000 

24.  Podpora jednorázových společenských akcí 250 000 

25.  
Podpora volnočasových aktivit dětí, mládeže a 
seniorů 

300 000 
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POUŽITÉ ZDROJE DAT 

Informace z webových stránek: 

www.epusa.cz – elektronický portál územních samospráv 

www.risy.cz – regionální informační servis 

http://rekos.psp.cz  - Registr komunálních symbolů 

www.czso.cz  – Oficiální stránky Českého statistického úřadu 

http://portal.mpsv.cz  - Integrovaný portál Ministerstva práce a sociálních věcí 

http://aplikace.mvcr.cz/ - Aplikace ministerstva vnitra Adresy v České republice 

https://www.google.cz/maps  - Mapy Google umožňují vyhledat místní firmy, zobrazit mapy a 

najít trasy 

www.mapy.cz – Mapy Seznam.cz 

http://geoportal.rsd.cz  - Silniční a dálniční síť ČR k 1. 1. 2016 

www.ziveobce.cz – Katalog firem v obcích 

http://www.info.mfcr.cz/ares - aplikace ARES Ministerstva financí 

https://www.pardubickykraj.cz/ - Oficiální stránky Pardubického kraje   

https://www.svaty-jiri.cz/ – Oficiální stránky obce Svatý Jiří 

www.navylet.cz - Tipy na výlet a turistické atrakce v Čechách a na Moravě  

 

Dokumenty 

Informace o nezaměstnanosti v České republice k 30. 6. 2019. [online]. [cit. 2021-10-10]. 
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Statistiky 

Statistický lexikon obcí České republiky 2013. [online]. [cit. 2021-10-10]. Dostupné z: 

https://www.czso.cz/csu/czso/statisticky-lexikon-obci-2013-a8m6eyff20 

Databáze demografických údajů za obce ČR. [online]. [cit. 2021-10-10]. Dostupné z: 

https://www.czso.cz/csu/czso/databaze-demografickych-udaju-za-obce-cr  

Statistiky nezaměstnanosti z územního hlediska. [online]. [cit. 2021-10-10]. Dostupné z: Z 

územního hlediska (mpsv.cz)  
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