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Preambule:  

Strategický plán rozvoje obce Čistá je strategickým rozvojovým dokumentem obce, který 

představuje plán rozvoje obce od roku 2021 do roku 2030. 

Dokument bude sloužit jako podklad pro činnost samosprávy obce Čistá v souladu se 

zásadami regionální politiky Pardubického kraje a také jako dokument pro konkrétní rozvojové 

aktivity a projekty, které se v obci připravují. 

Strategický dokument představuje společně s územním plánem a s rozpočtovým 

výhledem základní koncepční dokument obce Čistá. 

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 Čistá 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. 

 

Mgr. Petr Dřínovský, 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 Čistá (dále jen SRP) byl kladen důraz na soulad s 

těmito dokumenty: 

1. národní úroveň 

 Strategie regionálního rozvoje ČR 2014-2020 

 Národní strategický referenční rámec Leader + 2014 -2020 

 Národní rozvojové priority 2014-2020 

 Program rozvoje venkova pro období 2014-2020 

2. regionální úroveň 

 Program rozvoje Pardubického kraje  

 Strategie cestovního ruchu Pardubického kraje 2016 – 2020 

 Dlouhodobý záměr vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy Pardubického kraje 

3. místní úroveň 

 Mikroregion Litomyšlsko 

 MAS Litomyšlsko, o.p.s. 

 Strategický plán rozvoje města Litomyšl 2015 - 2022 

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 velmi 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 Litomyšl; 

- z údajů analýzy Pardubického kraje; 

- z údajů MAS Litomyšlsko, o.p.s. a Mikroregionu Litomyšlsko 

- z údajů obce Čistá. 

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 Čistá 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: 
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a) město Litomyšl; 

b) obce na území MAS Litomyšlsko, o.p.s. a Mikroregionu Litomyšlsko 

c) Pardubický kraj. 

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 je vyšší územně samosprávný celek, jehož územím je jižní část 

Východočeského kraje (bez okresu Havlíčkův Brod). Na východě sousedí s Olomouckým 

krajem, na jihovýchodě s Jihomoravským krajem, na jihozápadě s Krajem Vysočina, na západě 

se Středočeským krajem, na severozápadě s Královéhradeckým krajem a na severu s polským 

Dolnoslezským vojvodstvím. Území kraje spadá z převážné části do východních Čech, okolím 

Svitav a Moravské Třebové však zasahuje i na historické území Moravy. Žije zde přibližně 520 

tisíc obyvatel 

Většinu území kraje tvoří pahorkatiny a vrchoviny přecházející do nížin kolem Labe. Na hranici 

s Polskem se tyčí třetí nejvyšší pohoří v Česku, masív Králického Sněžníku. Na něj k 

severozápadu navazují nižší a plošší Orlické hory. Na jihu začíná Železnými horami a 

Žďárskými vrchy Českomoravská vrchovina. 

Větší část území kraje odvodňuje Labe, nejdelší řekou na území kraje je levobřežní labský 

přítok Chrudimka. Část území na Svitavsku odvodňuje Svitava, přítok řeky Moravy (která na 

území kraje pramení) a potažmo Dunaje. Krajem prochází hlavní evropské rozvodí mezi 

Severním a Černým mořem. 

Začátkem roku 2003 zanikly okresní úřady a samosprávné kraje se od té doby pro účely státní 

správy dělí na správní obvody obcí s rozšířenou působností. Kromě okresních měst vykonávají 

rozšířenou působnost státní správy na území kraje ještě tyto obce: Česká Třebová, Hlinsko, 

Holice, Králíky, Lanškroun, Litomyšl, Moravská Třebová, Polička, Přelouč, Vysoké Mýto, 
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Žamberk. Tyto správní obvody se dále dělí na správní obvody obcí s pověřeným obecním 

úřadem např. Choceň, Letohrad, Jablonné nad Orlicí, Skuteč, atd. 

V kraji je 451 obcí, z toho 15 obcí s rozšířenou působností a 26 obcí s pověřeným obecním 

úřadem. Z celkového počtu obcí je 35 měst a 6 městysů. Sídelním městem kraje je statutární 

město Pardubice. 

Nejsilnější je všeobecné strojírenství dále pak průmysl textilní, oděvní, kožedělný, nejvyšší 

podíl na celostátní produkci má průmysl chemický. Pardubický kraj je také známý pro výrobu 

semtexu (plastické trhaviny). 

 

 

 

 

  

Mapa 1 Administrativní členění - Pardubický kraj 
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Pardubický kraj 

  znak kraje                                      vlajka kraje 

Sídlo: Pardubice 

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

Hejtman: JUDr. Martin Netolický, Ph.D. 

(ČSSD) 

Rozloha: 4 519 km² 

Počet obyvatel: 520 316 (2019) 

Hustota zalidnění: 114 obyvatel/km² 

Nejvyšší bod: Králický Sněžník (1 424 m) 

Historické země Čechy a Morava 

Počet okresů: 4 

Počet správních obvodů obcí 

s rozšířenou působností: 

15 

Počet správních obvodů obcí 

s pověřeným úřadem: 

26 

ISO 3166-2: CZ-PA a CZ-53 

CZ-NUTS: CZ053 

RZ: E 

Tabulka 1 Základní informace – Pardubický kraj 

 

  

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
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Okres Svitavy 

Okres Svitavy vznikl jako správní celek v dnešní podobě v roce 1960 sloučením převážné části 

čtyř bývalých okresů: Litomyšl, Moravská Třebová, Polička a Svitavy. Tvoří jihovýchodní 

výběžek Pardubického kraje, přitom západní polovina okresu leží v Čechách a východní 

polovina na historickém území Moravy. Svoji rozlohou 1 379 km2 je největším okresem v kraji, 

na jeho rozloze se podílí 30,5 %. Hustota zalidnění 76 obyvatel na km2 je v kraji nejnižší. Je 

vnitrozemským okresem, na východě sousedí s Olomouckým krajem, na jihu s Jihomoravským 

krajem a s krajem Vysočina, na západě a na severu hraničí s okresy Pardubického kraje 

(Chrudim a Ústí nad Orlicí). Území okresu leží v nadmořské výšce od 270 m (místo, na kterém 

opouští řeka Loučná území okresu) po 778 m (katastr obce Pustá Rybná). Převážná část okresu 

je tvořena Svitavskou pahorkatinou, na jihozápad zasahuje Hornosvratecká vrchovina (Žďárské 

vrchy). Východní část okresu je tvořena Moravskotřebovskou pahorkatinou a na jihovýchodě 

je Malá Haná (součást Boskovické brázdy). 

Hydrologické poměry jsou ovlivněny polohou okresu na hlavním evropském rozvodí. Z 

centrální části okresu odvádí vody řeka Svitava, jihozápadní část okresu leží v povodí Svratky, 

východ je v povodí Třebůvky. Tyto řeky odvádějí vody do Dunaje, zatímco severozápad okresu 

leží v povodí Labe (Třebovka a Loučná). Největší vodní plochou je s 82 ha rybník Hvězda. 

Vydatné zdroje podzemních vod vázané na Ústeckou synklinálu (zejména v oblasti Březové 

nad Svitavou) umožňují zásobovat vodou uživatele mimo okres. Tzv. Březovský vodovod 

zásobuje vodou Brno již více než 100 let. 

Klimatické poměry jsou v jednotlivých částech okresu odlišné. Nejpříznivější podmínky má 

severozápad a jihovýchod okresu, centrální část okresu je chladnější a vlhčí. Ještě chladnější a 

vlhčí je jihozápadní část okresu. 

Z celkové rozlohy okresu tvoří zemědělská půda 829,0 km2, z toho orná 619,3 km2, trvalé 

travní porosty 174,5 km2 a vodní plochy 11,3 km2. Na lesní půdu připadá 31,5 % rozlohy 

okresu. 

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

rozdělen na 116 obcí, z toho 7 měst a jeden městys (Svojanov). K 31. 12. 2018 měl okres 

Svitavy 104 401 obyvatel (pětina z celkového počtu obyvatel kraje), polovina obyvatel okresu 

žije ve městech. Po úbytku obyvatelstva v okrese mezi lety 2011 až 2016 byl zaznamenán v 

letech 2017 a 2018 populační přírůstek, a to díky převaze počtu přistěhovalých nad 

vystěhovalými. 
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Výrobní charakter okresu je smíšený, zaměstnanost v zemědělství sice klesá, přesto zůstává 

podíl primárního sektoru na celkové zaměstnanosti vyšší než v ostatních okresech kraje. 

Rostlinná výroba se orientuje zejména na pěstování obilovin a řepky. Průmysl není v okrese 

orientován jednostranně, struktura oborů je poměrně pestrá. Rozhodující objem výroby připadal 

v předchozích letech na potravinářské a textilní závody, v poslední době však význam textilu 

poklesl. Naproti tomu stále roste podíl výroby skleněných vláken. Výrazné zastoupení má též 

kovovýroba, strojírenství a zpracování plastů. 

Dlouhodobě má svitavský okres nejvyšší nezaměstnanost v kraji. Podíl dosažitelných uchazečů 

o zaměstnání na obyvatelstvu ve věku 15 až 64 let klesl ke konci roku 2018 na 2,7 %. Okres 

patřící již od roku 1999 mezi regiony se soustředěnou podporou státu, byl pro období 2010 až 

2013 přesunut z kategorie hospodářsky slabých do kategorie regionů s vysoce nadprůměrnou 

nezaměstnaností. Pro období 2014 – 2020 byla mezi hospodářsky slabé regiony zařazena 

východní polovina okresu (správní obvody obcí s rozšířenou působností Svitavy a Moravská 

Třebová). 

Mapa 2 Administrativní členění okresu Svitavy 
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Silniční doprava 

Okresem prochází silnice I. třídy I/34, I/35 a I/43. Silnice II. třídy jsou II/315, II/317, II/353, 

II/357, II/358, II/359, II/360, II/362, II/363, I/364, II/365, II/366, II/368, II/371, II/372, II/374 

a II/644. 

SO ORP Litomyšl 

Správní obvod Litomyšl leží ve střední části Pardubického kraje, na severu hraničí s obcemi 

Orlickoústecka, na východě sousedí s Českotřebovskem a Svitavskem. Z jižní strany je 

obklopen obcemi Poličska a na západě hraničí s Chrudimskem a Vysokomýtskem. Území 

Litomyšlska leží na 33 711 hektarech a představuje 7,5 % rozlohy kraje. Ve 35 obcích, které 

tvoří správní obvod, žilo k 31. 12. 2018 celkem 27 136 obyvatel (5,2 % obyvatelstva kraje). 

Hustota zalidnění 80,5 osob/km2 je výrazně pod krajským průměrem. V sídle správního obvodu 

– městě Litomyšl – které je zde jedinou obcí se statutem města, žije více než třetina obyvatel. 

Podíl zemědělské půdy na celkové výměře patří k nejvyšším, výrazně nadprůměrné je rovněž 

zastoupení orné půdy na výměře zemědělské půdy. Zaměstnanost v zemědělství byla dle údajů 

Sčítání lidu, domů a bytů v roce 2011 (9,6 % zaměstnaných osob v regionu) nejvyšší mezi 

správními obvody; obdobně i podíl zaměstnaných ve stavebnictví byl s hodnotou 9,3 % nejvyšší 

v Pardubickém kraji. Podíl nezaměstnaných osob (tj. dosažitelných uchazečů o zaměstnání na 

obyvatelstvu ve věku 15-64 let) se ke konci roku 2018 dostal na hodnotu 1,57 % (třetí nejnižší 

podíl mezi správními obvody v kraji). Podle výsledků Sčítání lidu, domů a bytů v roce 2011 

mělo Litomyšlsko spolu s Poličskem a Hlineckem v Pardubickém kraji nadpoloviční zastoupení 

věřících na obyvatelstvu, které zodpovědělo dobrovolnou otázku náboženské víry. 

Litomyšlsko leží zčásti v rovinné krajině Loučenské tabule, částečně do regionu zasahuje také 

Svitavská pahorkatina. Nejvýznamnější historickou památkou je zámecký areál v Litomyšli, 

který byl v roce 1999 zapsán do seznamu světového kulturního dědictví UNESCO. Jeho 

atraktivitu zvýšila revitalizace zámeckého návrší (za přispění evropských fondů) včetně chrámu 

Nalezení sv. Kříže a Regionálního muzea (jeho revitalizace obsadila 1. místo v soutěži muzeí 

Gloria musaealis 2014 jako „muzejní počin roku“). Město je proslulé jako rodiště českého 

hudebního skladatele Bedřicha Smetany, na jehož počest je zde každoročně pořádán operní 

festival. V roce 2019 proběhl již 61. ročník národního hudebního festivalu Smetanova Litomyšl. 

Turisty láká prohlídka téměř 500 metrů dlouhého litomyšlského náměstí s řadou renesančních 

i barokních domů. S historií je spjata i lokalita Růžový palouček s výskytem zvláštního druhu 

stepních růží u Morašic. K rozvoji turistiky přispívají rekreační možnosti obce Budislav, v 
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jejímž sousedství se nachází oblast pískovcových skalních útvarů Toulovcovy a Městské 

Maštale. Nádherný výhled do okolí nabízí Toulovcova rozhledna na Jarošovském kopci. 

 

 

Mapa 3 Administrativní členění SO ORP Litomyšl 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



Solutionist s.r.o.  Strategický rozvojový plán 
Chaloupky 20, Praha 5 

info@solutionist.cz Čistá 2021-2030  
  

 

15 

Obec Čistá 

Obec Čistá (dříve Litrbachy, německy Lauterbach) se nachází v okrese Svitavy v Pardubickém 

kraji. Žije zde 981 obyvatel. 

Obec se nachází jižně od Litomyšle. Rozprostírá se v hlubokém údolí po obou březích říčky 

Loučné. Nadmořská výška se pohybuje od 380 do 560 m n. m. Svou rozlohou 2520 hektarů je 

obec desátá největší v okrese Svitavy. Součástí obce je také osada Brlenka. Podstatnou část 

rozlohy obce, téměř 1000 hektarů, tvoří převážně smrkové lesy a hojná zeleň. 

 

Čistá 

Status: obec 

LAU 2 (obec): CZ0533 577944 

Kraj (NUTS 3): Pardubický (CZ053) 

Okres (LAU 1): Svitavy (CZ0533) 

Obec s rozšířenou působností: Litomyšl 

Pověřená obec: Litomyšl 

Katastrální území: Čistá u Litomyšle 

Katastrální výměra: 25,2 km² 

Počet obyvatel: 981 (2020) 

Zeměpisné souřadnice: 49°49′38″ s. š., 16°19′43″ v. d. 

Nadmořská výška: 385 m n. m. 

PSČ: 569 56 

Části obce: 1 

Základní sídelní jednotky 2 

Katastrální území: 1 

Adresa obecního úřadu: Čistá 376 

569 56 Čistá u Litomyšle 

Starosta: Mgr. Petr Dřínovský 

Oficiální web obce: www.cista.info.cz 

Tabulka 2 Základní informace - obec Čistá 
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Současnost 

Obec Čistá (dříve Litrbachy, německy Lauterbach) se nachází v okrese Svitavy v Pardubickém 

kraji. Žije zde 981 obyvatel. 

Obec se nachází jižně od Litomyšle. Rozprostírá se v hlubokém údolí po obou březích říčky 

Loučné. Nadmořská výška se pohybuje od 380 do 560 m n. m. Svou rozlohou 2520 hektarů je 

obec desátá největší v okrese Svitavy. Součástí obce je také osada Brlenka. Podstatnou část 

rozlohy obce, téměř 1000 hektarů, tvoří převážně smrkové lesy a hojná zeleň. 

Historie obce 

Obec Čistá (dříve Litrbachy, německy Lauterbach) leží čtyři kilometry jihovýchodně od 

Litomyšle po obou březích řeky Loučné. Lokalitu Starých Litrbach (patrně pozdějších Benátek) 

a Litrbach (nynější Čisté) spojuje novodobá historiografie s existencí slavníkovského hradiska 

(zmiňovaného v Kosmově Kronice české k roku 981), jehož lokalizaci kladla starší 

historiografie do prostoru severozápadního návrší současného litomyšlského zámku. Ves 

Litrbachy vnikla patrně již ve 13. století kolonizační činností litomyšlského premonstrátského 

kláštera. 

Mapa 4 Vymezení území Obec Čistá 
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V písemných pramenech je ve tvaru „villa Luterbach" prvně zmíněna k roku 1347 v listině 

vratislavského biskupa Přeclava z Pogorelly, kterou (na žádost papeže) učinil zmíněný biskup 

majetkové narovnání mezi litomyšlským biskupem a biskupskou kapitulou, přičemž se ves 

Litrbachy stala majetkem biskupovým. Listinným pořízením z roku 1398 vlastnil tehdejší 

litomyšlský biskup Jan IV., řečený Železný, celou ves s výjimkou kapitulního mlýna. K témuž 

roku se v Litrbaších zmiňuje též svobodná rychta. Roku 1412 osvobodil biskup Jan IV. ves od 

odúmrti. Po faktickém zániku litomyšlského biskupství k roku 1421 byla ves Litrbachy součástí 

litomyšlského zámeckého panství, a to až do zániku patrimoniální správy v roce 1848. 

Od roku 1850 byla obec Litrbachy součástí politického okresu Litomyšl, v letech 1960 až 2002 

pak okresu Svitavy. Nyní je součástí Pardubického kraje. 

Převážnou část obyvatelstva tvořili do roku 1945 Němci. Po jejich vysídlení v poválečném 

období (a po příchodu českých osídlenců) došlo roku 1947 ke změně názvu obce Litrbachy 

(německy Lauterbach) na obec Čistá.  

Podle Antonína Profouse se název obce Lauterbach, resp. Litrbachy přikláněl v českém jazyce 

k adjektivu ľútý = lítý (prudký, hrozný, divoký). Český ekvivalent Litrbachy však mohl být prý 

též odvozován od názvu Litomyšl (srov. Litrbachy). Podle soudu Mgr. Oldřicha Pakosty, 

ředitele Státního okresního archivu Svitavy se sídlem v Litomyšli, je tato slovní konstrukce 

poněkud krkolomná. Mnohem jednodušší se zdá být německé označení obce od řeky Loučné 

(Lauterbach = Čistý potok), jež obcí (a ostatně i Litomyšlí) protéká. Od názvu Lauterbach = 

Čistý potok, též Čistá voda, již není daleko k současnému názvu obce – Čistá. 

  

Obrázek 1 Pohled na Kostel sv. Mikuláše 
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2.2.2. Partnerství a spolupráce 

Obec Čistá je součástí:  

 MAS Litomyšlsko, o.p.s. 

 Mikroregionu Litomyšlsko 

MAS Litomyšlsko, o.p.s.  

Obec Čistá leží na území působnosti MAS Litomyšlsko, o.p.s. (MAS – místní akční skupina). 

Místní akční skupina Litomyšlsko je dobrovolným, neziskovým sdružením občanů, 

neziskových organizací, veřejných institucí a podniků, založená na podporu rozvoje území 

MAS. MAS Litomyšlsko, o.p.s. má v současné době 33 členů, vč. obcí, spolků, zemědělských 

podnikatelů či fyzických osob. Nejvyšším rozhodovacím orgánem je Správní rada. 

Cíle MAS Litomyšlsko o.p.s.: 

 aktivity podporující rozvoj života na venkově 

 realizace rozvojové strategie 

 podpora a spolu-realizace projektů udržitelného rozvoje venkova 

 uplatnění nových forem zhodnocení přírodního kulturního dědictví za účelem posílení 

ekonomického prostředí v daném teritoriu 

 realizace komunitně vedeného místního rozvoje uskutečňovaného na základě Strategie 

komunitně vedeného místního rozvoje (SCLLD) 

Přestože MAS Litomyšlsko o.p.s. oficiálně vznikla v lednu 2007, již dříve zde fungovala a 

dodnes funguje spolupráce nejen mezi jednotlivými obcemi a svazky obcí, obyvateli, ale i 

dalšími subjekty z regionu (podnikatelskými, neziskovými organizacemi apod.). Spolupráce 

mezi těmito subjekty má dlouhodobé přirozené základy stojící mimo jiné na ekonomické, 

informační i sociální úrovni. Tato spolupráce se s postupem času a s počtem společných aktivit 

prohlubovala, jednotlivé subjekty poznávaly své možnosti a schopnosti, což vedlo ke zvyšování 

efektivnosti a vybudování důvěry mezi subjekty. Tento proces kontinuálně pokračuje i nadále 

a počet participujících subjektů i míra jejich zapojení se zvyšuje. Na těchto základech stojí 

současná podoba místního partnerství formalizovaná v rámci MAS Litomyšlsko o.p.s., která 

byla zapsána do rejstříku obecně prospěšných společností při Krajském soudu v Hradci Králové 

pobočka Pardubice dne 18. 1. 2007. 

Mikroregion Litomyšlsko 

Založení mikroregionu Litomyšlsko se datuje od 7. 3. 2001, kdy na ustavující schůzi ve 

Smetanově domě v Litomyšli došlo k jeho založení. Mikroregion Litomyšlsko se nachází v 
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jihovýchodní části Pardubického kraje o rozloze 410 km2, s třiceti tisíci občanů. V tomto 

dobrovolném svazku je sdruženo 41 obcí. Jeho vnější hranice, ale i vnitřní struktura obcí 

přibližně odpovídá bývalému okresu Litomyšl, který byl zrušen k 1. 1. 1960. Hlavním cílem 

sdružených obcí v mikroregionu je spolupracovat na společné strategii rozvoje a služeb, která 

je důležitá pro lidi žijící v mikroregionu, ale je nad rámec možností jednotlivých obcí. 

Ve členských obcích mikroregionu žije více než 29.900 obyvatel. Převažují obce do 500 

obyvatel, které tvoří cca 70% celkového počtu obcí mikroregionu. 

Území mikroregionu se rozprostírá na ploše 41.035 ha. Z hlediska územního členění patří k 

Pardubickému kraji a zasahuje do 3 sousedících bývalých okresů - Svitavy, Ústí nad Orlicí a 

Chrudim. Je obklopen těmito významnými regionálními centry: na severu Chocní, na 

severovýchodě okresním městem Ústí nad Orlicí a Českou Třebovou, na severozápadě městem 

Vysoké Mýto, na jihozápadě okresním městem Svitavy, na jihozápadě Hlinskem. Přirozeným, 

i když ne geografickým centrem, je město Litomyšl. 

Je součástí geomorfologické oblasti Svitavská plošina v České tabuli, povrch je členitý, má 

pahorkatinový ráz s nejnižší nadmořskou 285 m n.m. (k.ú. Cerekvice nad Loučnou) a nejvyšší 

nadmořskou výškou  550 m n.m. (v k.ú. Proseč). Na jihozápadní straně je kryt výběžky 

Žďárských vrchů. Jde o klimatickou oblast mírně teplou, mírně vlhkou s intenzivním 

využíváním zemědělských půd. 

Oblast spadá do hlavního povodí řeky Labe, dílčího povodí Střední Labe 1 (Loučná a 

Chrudimka).  Nemá významných toků (Desná) přesto plní důležitou vodohospodářskou funkci 

– zasahuje do chráněné oblasti přirozené akumulace vod CHOPAV Východočeská křída. Jedná 

se o vzácné území s přebytky kvalitní pitné vody. 

Krajina je mimořádně cenná vzhledem k množství různých neopakovatelných přírodních, 

kulturních, historických a dalších hodnot území. Příjemné krajinné prostředí s obytným a 

zemědělským charakterem láká množství rekreantů, kteří zde mají své “druhé bydlení” v 

chalupách nebo chatách, turisté zde procházejí značenými turistickými cestami a projíždí po 

cyklotrasách. 

Mimořádně estetickou dominantu krajiny tvoří vypreparované pískovcové skalní útvary údolí 

Desinky s přirozeným tokem, průtočnými i zazeměnými náhony, souvislými pásy břehových a 

doprovodných dřevinových porostů, vlhkými až zamokřenými loukami a mlýny, původními 

zachovanými objekty lidové architektury, sakrálními objekty, prostředím mnoha nedotčených 

vesnických zákoutí (např. významná přírodní památka Toulovcovy maštale). 
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 Geografická a demografická charakteristika 

2.3.1. Geografické a přírodní podmínky 

Podle geomorfologického členění náleží území obce Čistá do Svitavské pahorkatiny a 

Svitavského bioregionu.  

Svitavská pahorkatina je geomorfologický celek v jihovýchodní části Východočeské tabule. 

Leží v Pardubickém kraji (okresy Ústí nad Orlicí, Svitavy, Pardubice, Chrudim), v 

Královéhradeckém kraji (okres Rychnov nad Kněžnou) a v Jihomoravském kraji (okres 

Blansko). 

Území celku má zhruba tvar skloněného trojúhelníku, jehož vrcholy se rozprostírají mezi sídly 

Chvaletice na severozápadě, Kostelec nad Orlicí na severu a Letovice na jihu. Z větších sídel 

uvnitř celku lze zmínit Chrudim, Vysoké Mýto, Litomyšl, Českou Třebovou, Ústí nad Orlicí a 

Svitavy. Je to 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. 

Celkem prochází hlavní evropské rozvodí mezi úmořím Severního moře (povodí Labe, resp. 

Orlice) a Černého moře (povodí Dunaje, resp. Moravy). Do Černého moře míří řeka Svitava a 

její přítoky v jižním cípu pahorkatiny. Severní část s řekami Chrudimka, Loučná, Novohradka, 

Třebovka či Tichá Orlice je odvodňována Labem. 

Svitavský bioregion leží na pomezí východních Čech, jižní a střední Moravy. Zaujímá 

převážnou část geomorfologického celku Svitavská pahorkatina a jižní polovinu Podorlické 

pahorkatiny, má protáhlý tvar od jihu k severu a plochu 2106 km2. Bioregion je tvořen 

opukovými hřbety a brázdami v permských sedimentech, s významnými průlomovými údolími. 

Bioregion v minulosti tvořil významný spojovací koridor mezi oběma dnešními centry 

teplomilné bioty – Moravou a Českou kotlinou. Kromě toho se vyznačuje pronikáním druhů 

alpidských, většinou karpatského charakteru. Na převážně vápnitých podkladech se střídají 

bohatší, ale monotónní typy společenstev, odpovídající 3. dubovo-bukovému a 4. bukovému 

vegetačnímu stupni. Potenciální vegetaci vyšších poloh tvoří na plošinách bikové bučiny, na 
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svazích převažují květnaté bučiny až suťové lesy. V nižších polohách jsou na plošinách 

acidofilní doubravy a na svazích dominují dubohabřiny. Méně typické části bioregionu jsou 

tvořeny plochým reliéfem (často se sprašovými pokryvy), v teplých polohách s dubohabrovými 

háji. Tato území tvoří přechod do okolních bioregionů, podobně jako chladnější přechodné 

pásmo k Orlickým horám. Přechodný charakter území má i údolí Svitavy s výchozy 

krystalinika, které navazuje na Sýkořský bioregion. Mezi unikáty patří ostrovy štěrkopísků s 

podmáčenými smrčinami severně od Svitav. V bioregionu převažuje orná půda, v lesích 

kulturní smrčiny, zastoupeny jsou však též bučiny a dubohabřiny. 

Podnebí  

Bioregion je v průměru mírně teplý, okrajově chladnější, poměrně vlhký, přičemž vlhčí je 

návětrná severozápadní strana, zatímco moravská strana leží v mírném srážkovém stínu. 

Současný stav krajiny 

V nižších polohách byl bioregion osídlen pravděpodobně již v pravěku, s jistotou v Boskovické 

brázdě. Ve výše položených kotlinách a mírných svazích došlo k odlesnění teprve v raném 

středověku, avšak nejvyšší polohy byly osídleny až koncem středověku v 15. stol. Současné 

lesy (29 % plochy) zaujímají pouze ostrovy v převážně odlesněné krajině a mají z velké části 

ráz smrkových kultur s borovicí. Charakteristické jsou však listnaté (převážně bukové) lesy v 

údolních zářezech a na východním svahu Hřebečovského hřbetu. Na odlesněných plochách 

převažují pole, často velmi rozsáhlá. Travní porosty přetrvaly socializaci zemědělství víceméně 

jen na neoratelných strmějších svazích. Po r. 1990 byly obnoveny louky na plošinách a v 

depresích. V plošších částech kotlin byly ve středověku vybudovány rybníky. Typická malá 

města leží v osách širokých sníženin (Česká Třebová, Svitavy, Moravská Třebová, Žamberk, 

Letohrad, Lanškroun, Jevíčko), méně též v zaříznutých údolích (např. Ústí nad Orlicí, Brněnec, 

Letovice). 

Ochrana přírody 

Bioregion je dosti rozsáhlý a jeho současná síť chráněných území není dostatečně 

reprezentativní. Dosud zde bylo vyhlášeno 21 MZCHÚ. Významnější rezervace jsou PR 

Třebovské stěny a PR Rohová, kde se chrání květnaté bučiny a suťové lesy s tisem na 

opukových srázech. PR Psí kuchyně hostí zachovalé jedlové bučiny. Dubohabřiny a bučiny 

jsou předmětem ochrany v PP Hradisko. Suťové bučiny s tisem jsou v PP Pod skálou a suťové 

lesy na opukách s bohatým výskytem hájové květeny, měkkýšů a obojživelníků chrání PR 

Hemže-Mýtkov. Stráně s teplomilnou květenou chrání PR Ve slatinské stráni, PR Sutice a PR 

Peliny, rašeliniště PP U Kaštánku. 
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2.3.2. Demografická charakteristika 

K 31. 12. 2019 byl počet obyvatel obce Čistá 981 z toho 484 mužů (49,34 %) a 497 žen        

(50,66 %).  Bližší demografickou statistiku uvádíme níže v tabulkách: 

Stav obyvatel 
 
 

Celkem Muži Ženy 

Počet obyvatel 981 484 497 

v tom ve věku (let) 0-14 171 90 81 

15-64 644 321 323 

65 a více 166 70 96 

Průměrný věk (let) 39,8 38,4 40,4 

Tabulka 3 Počet obyvatel v obci Čistá s ohledem na pohlaví a věk 

 2015 2016 2017 2018 2019 

Počet obyvatel celkem 978 975 974 983 981 

v tom  
podle 

pohlaví 

muži 484 485 480 481 484 

ženy 494 490 494 502 497 

v tom  
ve věku (let) 

0-14 184 185 179 179 171 

15-64 648 638 639 639 644 

65 a více 146 152 156 165 166 

Průměrný věk 38.7 39.1 39.4 39.8 40.4 

 

Tabulka 4 Vývoj počtu obyvatel v obci Čistá s ohledem na pohlaví a věk (vždy k 31.12.) 

Počet obyvatel obce v průběhu let spíše stagnuje, pouze s nepatrnými výkyvy. Bližší informace 

o pohybu obyvatelstva v obci Čistá jsou k nalezení v tabulce č. 6. 

 
 

2015 2016 2017 2018 2019 

Sňatky 8 5 4 8 1 

Rozvody 2 1 7 2 - 

Tabulka 5 Počty sňatků a rozvodů na území obce Čistá (vždy k 31.12.) 
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Tabulka č. 6 ukazuje vývoj a původ přírůstku a úbytku obyvatel v obci Čistá v letech 2015–

2019. Počet obyvatel v obci v průběhu let spíše stagnuje, pouze s nepatrnými výkyvy kladným 

i záporným směrem. Například v roce 2018 obec zaznamenala celkový přírůstek 9 obyvatel a 

oproti tomu v roce 2019 došlo naopak k úbytku 2 obyvatel. Tento trend úbytků a přírůstků se 

během let v různých intervalech opakuje. Z dlouhodobého hlediska se ale dá konstatovat, že 

počet obyvatel v obci je stabilní.  

 
 

2015 2016 2017 2018 2019 

Živě narození 13 12 11 13 5 

Zemřelí 7 7 6 3 7 

Přistěhovalí 13 11 14 15 16 

Vystěhovalí 15 19 20 16 16 

Přírůstek  

(úbytek) 

přirozený 6 5 5 10 -2 

stěhováním -2 -8 -6 -1 - 

celkový 4 -3 -1 9 -2 

Tabulka 6 Vývoj a původ přírůstku a úbytku obyvatel v obci Čistá v letech 2015 – 2019 (vždy 

k 31.12.)  
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Vývoj počtu obyvatel v obci Čistá ve Strategickém rozvojovém plánu vychází z Veřejné 

databáze Českého statistického úřadu a pro potřeby SRP je sledován od roku 2000.   

 

Graf 1 Vývoj počtu obyvatel v obci Čistá v letech 2000 – 2019 (vždy k 31.12.) 

 

Jak je z grafu č. 1 patrné, nejvyšší počet obyvatel byl v obci v roce 2018 – 983 obyvatel a, 

nejnižší počet v roce 2001 – 864 obyvatel. Počet obyvatel v obci v průběhu let postupně narůstá, 

od roku 2004 do roku 2018 se jedná o nárůst přibližně 14%, zejména mezi lety 2004 až 2010 

lze pozorovat konstantní roční přírůstky. V posledních 5-ti letech je však celkový počet 

obyvatel stabilní a nedochází k významnému nárůstu. 
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2.3.3. Vzdělanostní struktura 

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

Obyvatelstvo podle nejvyššího ukončeného vzdělání 
 

Celkem muži ženy 

Obyvatelstvo ve věku 15 a více let 737 375 362 

z toho podle stupně vzdělání bez vzdělání - - - 

základní včetně neukončeného 176 73 103 

střední vč. vyučení (bez maturity) 314 195 119 

úplné střední (s maturitou) 169 70 99 

nástavbové studium 15 5 10 

vyšší odborné vzdělání 8 3 5 

vysokoškolské 30 15 15 

Tabulka 7 Obyvatelstvo obce Čistá podle nejvyššího ukončeného vzdělání 

 

Nejvíce obyvatel obce Čistá má střední vzdělání bez maturity vč. vyučení (42,61 %) a základní 

vzdělání včetně neukončeného (23,88 %). Vysokoškolské vzdělání má 4,07 % obyvatel obce, 

vyšší odborné vzdělání má 1,09 %, úplné střední vzdělání (s maturitou) má 22,93 % a 

nástavbové vzdělání má 2,04 % obyvatel. 

 

 Ekonomický potenciál 

2.4.1. Ekonomická aktivita podnikatelských subjektů 

V obci Čistá je dle zjištění 190 registrovaných podniků. Převládají podniky či činnosti spadající 

do oblasti Velkoobchod a maloobchod; opravy a údržba motorových vozidel (cca 22,11 % ze 

všech registrovaných podnikatelských subjektů) a dále pak činnosti v oblasti Stavebnictví (cca 

21,58 % ze všech registrovaných podnikatelských subjektů) a Průmyslu (cca 13,68 % ze všech 

registrovaných podnikatelských subjektů). Detailní rozbor lze vidět v tabulce č. 8 na straně 27. 
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Podnikatelské subjekty podle převažující činnosti 
 

Registrované 

podniky 

Podniky se 

zjištěnou aktivitou 

Celkem 190 97 

A Zemědělství, lesnictví, rybářství 16 10 

B-E Průmysl celkem 26 19 

F Stavebnictví 41 23 

G Velkoobchod a maloobchod; 

opravy a údržba 

motorových vozidel 

42 11 

H Doprava a skladování 5 2 

I Ubytování, stravování 

a pohostinství 

5 3 

J Informační a komunikační činnosti . . 

K Peněžnictví a pojišťovnictví 2 1 

L Činnosti v oblasti nemovitostí 2 1 

M Profesní, vědecké 

a technické činnosti 

14 7 

N Administrativní a 

podpůrné činnosti 

3 1 

O Veřejná správa 

a obrana; 

povinné sociální zabezpečení 

2 1 

P Vzdělávání 4 3 

Q Zdravotní a sociální péče 1 . 

R Kulturní, zábavní 

a rekreační činnosti 

4 2 

S Ostatní činnosti 18 11 

X nezařazeno . . 

Tabulka 8 Podnikatelské subjekty na území obce Čistá podle ekonomické aktivity 
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Vybrané podnikatelské subjekty: 

 Jezdecký oddíl stáj Dvořák   

 Lipavský s.r.o.  

 METALDO s.r.o.  

 MK Reality - nemovitosti CZ s.r.o.  

 KKZP, s.r.o. 

 Dveře SYDA s.r.o. 

 ABplast s.r.o. 

 penzion a restaurace U Zběhlíka, 

Vybrané neziskové organizace: 

 Český svaz chovatelů, z.s., Základní organizace Čistá  

 Český svaz včelařů, z.s., okresní organizace Svitavy   

 HC Čistá, z.s.  

 Honební společenstvo Čistá  

 Myslivecký spolek Čistá u Litomyšle  

 SH ČMS - Sbor dobrovolných hasičů Čistá 

 Tělovýchovná jednota Sokol Čistá, zapsaný spolek 

Podle ČSÚ bylo v obci Čistá do 31. 12. 2019 evidováno 97 aktivních podnikatelských subjektů. 

Typově se v obci Čistá nachází nejvíce Fyzických osob (83), zejména pak Fyzické osoby 

podnikající dle živnostenského zákona (71). Detailní rozdělení podle skupin je znázorněno 

v tabulce č. 9.  
 

Registrované 

podniky 

Podniky se 

zjištěnou aktivitou 

Celkem 190 97 

Fyzické osoby 162 83 

Fyzické osoby podnikající dle živnostenského 

zákona 

148 71 

Fyzické osoby podnikající dle jiného než 

živnostenského zákona 

3 3 

Zemědělští podnikatelé 11 9 

Právnické osoby 28 14 
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Obchodní společnosti 14 9 

akciové společnosti . . 

Družstva . . 

Tabulka 9 Podnikatelské subjekty na území obce Čistá dle právní formy 

2.4.2. Ekonomická aktivita obyvatel 

Popis ekonomické aktivity obyvatelstva obce Čistá vychází z dostupných dat Veřejné databáze 

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

Celkem muži ženy 

Ekonomicky aktivní celkem 530 247 180 

v tom zaměstnaní 369 215 154 

z toho podle postavení v 

zaměstnání 

zaměstnanci 297 169 128 

zaměstnavatelé 7 7 - 

pracující na vlastní účet 43 27 16 

ze zaměstnaných pracující důchodci 11 7 4 

ženy na mateřské 

dovolené 

8 - 8 

nezaměstnaní 58 32 26 

Ekonomicky neaktivní celkem 453 189 264 

z 

toho 

nepracující důchodci 197 75 122 

žáci, studenti, učni 147 76 71 

Osoby s nezjištěnou ekonomickou aktivitou 32 18 14 

Tabulka 10 Rozdělení obyvatel obce Čisté dle ekonomické aktivity 

 

Z celkového počtu obyvatel bylo dle zjištění ekonomicky aktivních 530 obyvatel což je 56,26 

% z celkového počtu obyvatel (v roce sčítání, ze kterého čerpá tato tabulka to bylo 942 

obyvatel), z toho 369 zaměstnaných a 58 nezaměstnaných. Ekonomicky neaktivních bylo 453 

obyvatel, tedy 48,08 % v tom jsou zahrnuti nepracující důchodci, žáci, učni, studenti. Aktivita 

nebyla zjištěna u 32 obyvatel. 

  



Solutionist s.r.o.  Strategický rozvojový plán 
Chaloupky 20, Praha 5 

info@solutionist.cz Čistá 2021-2030  
  

 

29 

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 Čistá náleží do Pardubického kraje, okresu Svitavy. Analýza dat z let 2014-2019 ukazuje, 

vývoj nezaměstnanosti v obci Čistá. 

 

Období Obyvatels

tvo 15-64 

Uchazeči o 

zaměstnání 

dosažitelní 

uchazeči o 

zaměstnání 

Podíl 

nezaměstnanýc

h osob v % 

Volná 

místa 

Podíl 

nezaměstn

anosti v 

ČR v % 

2019 639 13 13 2,0 16 2,9 

2018 639 18 16 2,5 8 3,1 

2017 638 26 25 3,9 13 3,8 

2016 648 40 40 6,2 5 5,2 

2015 642 48 48 7,5 14 6,2 

2014 642 65 65 10,1 8 7,5 

Tabulka 11 Nezaměstnanost v obci Čistá v letech 2014 – 2019 (vždy k 31.12.) 
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 Zemědělství  

Dle ČSÚ má obec Čistá katastrální výměru 2 552,39 ha, z celkové výměry obce tvoří:  61,19 

% zemědělská půda (z toho 80,26 % orná půda); nezemědělská půda tvoří 38,81 % z toho 79,57 

% lesní pozemek, 1,08 % vodní plocha, 1,96 % zastavěná plocha a nádvoří a 17,39 % ostatní 

plocha. 

Druhy pozemků (ha) 
 

31. 12. 2017 31. 12. 2018 

Celková výměra 2 522,39 2 522,39 

Zemědělská půda 1 565,44 1 561,85 

Orná půda 1 253,48 1 253,48 

Chmelnice - - 

Vinice - - 

Zahrada 44,16 44,16 

Ovocný sad 21,09 21,07 

Trvalý travní porost 246,71 243,14 

Nezemědělská půda 956,94 960,55 

Lesní pozemek 760,75 764,28 

Vodní plocha 10,37 10,37 

Zastavěná plocha a nádvoří 18,80 18,82 

Ostatní plocha 167,02 167,07 

Tabulka 12 Druhy pozemků na území obce Čistá 

 

Drtivou většinu zemědělské půdy na území obce Čistá obhospodařuje Zemědělské družstvo 

Dolní Újezd a rodinná firma AG MAIWALD a.s., zbytek půdy je v rukou soukromých osob. 

Zemědělské družstvo Dolní Újezd 

Činnost družstva je zaměřena na zemědělskou výrobu. A to rostlinnou i živočišnou. Nabízí 

sladovnický ječmen, potravinářskou pšenici, řepku, cukrovku, krmné obiloviny a mák. Dále se 

věnují chovu skotu, prasat a drůbeže i výrobě krmných směsí. Mezi další služby patří – služby 

polních prací, zemědělské opravárenství, posklizňová úprava produktů a moření, manipulační 
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a dopravní technika, prodej pohonných hmot, výroba skleníků, kovovýroba, šití pracovních 

oděvů, servis chladící techniky, servis dojení, stravování a prodej masných výrobků. 

 

AG MAIWALD a.s. 

Rodinná firma věnující se zemědělství přes dvě desítky let, navázala tak na tradici trvající 

mnoho generací. V roce 1991 začala hospodařit na výměře 33 hektarů a díky dlouhodobému 

úsilí se postupně rozvíjela. V současné době hospodaří na rozloze zhruba 2 000 hektarů. Mimo 

zemědělské výroby se zabývají prodejem konzumních vajec a aplikací průmyslových hnojiv. 

 

 Dopravní a technická infrastruktura 

2.6.1. Dopravní infrastruktura 

 

Komunikace III/36021 

Obcí prochází v celé délce ve směru sever – jih silnice III/36021. 

 

Mapa 5 Dopravní mapa obec Čistá 
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Místní a účelové komunikace - na silnici III/36021 navazuje síť místních a účelových 

komunikací. Tyto komunikace mají převážně charakter obslužných komunikací. 

 

Silnice I/35 

V bezprostřední blízkosti se nachází silnice 1. třídy I/35, patřící k páteřním celostátním 

silničním tahům. Se svými 303,878 km[1] je druhou nejdelší českou silnicí I. třídy, prochází 

šesti kraji a třemi krajskými městy, je po ní téměř v celé délce vedena evropská silnice E442. 

 

Železniční doprava 

Územím obce neprochází žádná železniční trať. Nejbližší vlakové nádraží se nachází 

v Litomyšli (cca 12 km) na trati Litomyšl – Vysoké Mýto – Choceň – Česká Třebová. 

 

Cyklistika  

Územím obce procházejí tyto cyklotrasy: 

 Cyklotrasa č. 4023 Balda tábořiště – Čistá (Balda – Pomezí – Květná – Chmelík – 

Trstěnice – Čistá) 

 Cyklotrasa č. 4028 Svitavy – Litomyšl (Svitavy – U Schindlerova háje – Na Stráni – 

Brlenka – Čistá- Benátky – Litomyšl 

 

Autobusová doprava 

V katastru obce se nachází 5 autobusových zastávek v obou směrech. Obcí projíždějí linky 

jedoucí do Litomyšle a Svitav. 

 

Celkově lze tedy konstatovat, že obec Čistá, vzhledem ke své poloze v těsné blízkosti města 

Litomyšl a silnice I. třídy I/35 disponuje dobrou dopravní infrastrukturou. 
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Mapa 6 Vyznačení autobusových zastávek v obci Čistá 

Mapa 7 Vyznačení autobusových zastávek v obci Čistá 
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2.6.2. Technická infrastruktura 

Zásobování pitnou vodou 

Pitnou vodu jímá obec z vlastního vrtu LO 14. Také h lavní vodovodní řad je 

v majetku obce a měří 12,8 km. Postupně dochází k  obnově původního litinového 

potrubí za nové. Naplánována je výstavba nového výtlačného a zásobovacího řadu.  

Na úseku zásobování vodou bude postupně rozšiřována rozvodná síť o nové uliční 

řady v rozvojových zónách a lokalitách.  

 

Kanalizace a čistění odpadních vod  

Pro čištění odpadních vod je navrženo systémové řešení, a to vybudování monitorované sítě 

domovních čistíren odpadních vod. Likvidaci odpadních vod je možné, v souladu se zákonem, 

řešit také prostřednictvím jímky s pravidelným vývozem na čistírnu odpadních vod v Litomyšli.  

 

Plynofikace 

V obci Čistá je zaveden zemní plyn. V souvislosti s novými rozvojovými záměry bude nutné 

vybudovat plynovodní přípojky k objektům v nových obytných zónách a lokalitách. 

 

Nakládání s odpady  

Na území obce Čistá se nenachází sběrný dvůr ani místo zpětného odběru odpadů. Občané 

mohou objemný odpad odvážet do sběrného dvora v nedaleké Litomyšli. Pro běžný tříděný 

odpad jsou na území obce rozmístěny kontejnery. Odvoz nebezpečného odpadu jako jsou 

akumulátory, zářivky, barvy, lepidla, ředidla, televizory, ledničky apod. provádí odborná firma 

LIKO. Termín odvozu obec uveřejňuje s dostatečným předstihem na úřední desce. Pro likvidaci 

bioodpadu byly domácnosti vybaveny zahradními kompostéry. 

 

Zásobování elektrickou energií 

V obci je stávající síť zásobování elektrickou energií z veřejné distribuční sítě. Nová výstavba 

si nevyžádá budování nových trafostanic, pouze bude třeba jejich modernizace a zkapacitnění, 

stejně jako rekonstrukce některých úseků elektrické energie. 
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 Služby pro obyvatele obce 

2.7.1. Bydlení 

Podle ČSÚ je v obci Čistá celkem 312 domů, z toho 305 rodinných domů a 4 bytové domy a 3 

budovy označené jako ostatní. Bližší informace jsou uvedeny v tabulce níže.  
 

Celkem rodinné 

domy 

bytové 

domy 

ostatní 

budovy 

Domy úhrnem 312 305 4 3 

Domy obydlené 245 239 4 2 

z toho podle vlastnictví 

domu 

fyzická osoba 224 223 - 1 

obec, stát 5 3 1 1 

bytové družstvo 2 - 2 - 

spoluvlastnictví 

vlastníků bytů 

11 10 1 - 

z toho podle období 

výstavby nebo 

rekonstrukce domu 

1919 a dříve 26 26 - - 

1920 - 1970 64 61 2 1 

1971 - 1980 61 60 1 - 

1981 - 1990 30 30 - - 

1991 - 2000 32 30 1 1 

2001 - 2011 28 28 - - 

Tabulka 13 Domovní fond na území obce Čistá 

 

2.7.2. Školství 

V obci Čistá se nachází Základní škola a mateřská škola Čistá. 

Základní škola 

Základní škola v Čisté je málotřídní s pěti postupnými ročníky ve třech třídách. Spojení ročníků 

je určeno počtem žáků v jednotlivých ročnících. Upřednostňován je samostatný první ročník. 

Základní škola má obvykle 35 – 40 žáků. Zastupitelstvem obce Čistá je udělována výjimka z 

počtu žáků. 

Prostorové podmínky školy jsou vzhledem k počtu žáků a ke zvoleným vzdělávacím 

programům dostačující. Všechny třídy školy byly v minulých letech moderně zařízeny. V první 

třídě je nainstalována interaktivní tabule pro potřeby nejmladších žáků. V patře budovy se  
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nachází interaktivní učebna se studovnou, která měla ke konci roku 2014 šest počítačů 

připojených na internet a interaktivní tabuli, dále pak sborovna s počítačem a multifunkčním 

zařízením, keramická dílna využívaná pro výuku pracovních činností, výtvarné výchovy a 

zájmových kroužků, kabinet a sociální zařízení pro žáky a personál. V přízemí se nachází školní 

družina, školní jídelna – výdejna (obědy jsou vařeny v kuchyni mateřské školy), tělocvična s 

nářaďovnou, sociální zařízení a šatna. K budově školy patří školní pozemek a hřiště s 

odpočinkovým koutek pro děti. Materiální vybavení školy je v souvislosti s finančními 

možnostmi postupně inovováno. Pravidelně je doplňován fond učebnic, školních pomůcek, 

počítačových výukových programů, stejně jako žákovská a učitelská knihovna. 

Mateřská škola 

Mateřská škola je součástí základní školy od 1. ledna 2003, kdy vznikl právní subjekt Základní 

škola Čistá, okres Svitavy. V září 2011 byla původně jednotřídní mateřská škola rozšířena na 

dvoutřídní. Maximální kapacita je 40 dětí.  

Budova mateřské školy se nachází ve středu obce. V její těsné blízkosti je autobusová zastávka, 

kulturní dům, obchod COOP či obecní úřad. V letech 2004 – 2005 prošla budova rekonstrukcí. 

V přízemí se nachází kancelář, šatna pro děti, jídelna pro starší oddělení, školní kuchyně, 

sklady, sociální zařízení pro personál a sociální zařízení pro děti. V patře jsou pak dvě učebny, 

ložnice, prostorná herna a sociální zařízení pro děti. Vybavení budovy školním nábytkem je 

nové, dle potřeb je doplňováno. 

 

Jelikož základní škola v obci je malotřídního typu, tedy do 5. ročníku, mohou starší děti 

navštěvovat zařízení v nejbližších obcích např. v Litomyšli či Trstěnicích. V Litomyšli se také 

nacházejí nejbližší střední školy, gymnázia, základní umělecké školy a středisko volného času.  

 

2.7.3. Zdravotnictví a sociální péče 

Na území obce Čistá působí praktický lékař pro dospělé. Obec Čistá leží v bezprostřední 

blízkosti města Litomyšl. Zde jsou dostupná další zdravotnická zařízení pro dospělé i děti, 

odborná pracoviště, lékárny a v neposlední řadě je zde Litomyšlská nemocnice. 

V Litomyšli se nacházejí i zařízení poskytující sociální služby, jako např. Farní charita 

Litomyšl, Centrum sociální pomoci města Litomyšle, Rodinné centrum Litomyšl, Svaz tělesné 

postižených v ČR, Naděje – pobočka Litomyšl či Respitní péče Jindra. 
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2.7.4. 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 Ano 

Škola a mateřská škola Ano 

Zdravotnické zařízení  Ano 

Zásahová jednotka SDH  Ano 

Knihovna Ano 

Obchod Ano 

Hřiště  Ano 

Hřbitov Ano 

Tabulka 14 - Instituce občanské vybavenosti v obci Čistá 

 

Obec Čistá je z hlediska občanské vybavenosti na velmi dobré úrovni.  

 

2.7.5. Informovanost, komunikace a prezentace obce 

Obec Čistá poskytuje svým občanům informace několika způsoby:  

 pomocí webových stránek obce www.cista.info; 

 úřední deskou; 

 na sociálních sítích (facebook); 

 prostřednictvím Obecního zpravodaje; 

 veřejným rozhlasem; 

 na vývěsních tabulích; 

 pomocí aplikace Mobilní rozhlas.  
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 Volný čas v obci 

Obec Čistá má velice bohatý a pestrý kulturní a společenský život. Ten zajišťují různé spolky 

v obci působící, mateřská a základní škola, obecní knihovna či sama obec. 

K nejvýraznějším akcím posledních let patřily oslava 140. výročí založení Sboru dobrovolných 

hasičů Čistá v roce 2018, Světový běh harmonie v roce 2010, slavnostní otevření nového 

kulturního domu, k němuž došlo v roce 2011, instalace a vysvěcení zvonu Mikuláš v roce 2019. 

Právě vybudování moderního zázemí v podobě kulturního domu umožňuje pořádat celou řadu 

pravidelných akcí pro děti i dospělé. Za všechny lze jmenovat obecní Babský bál, taneční pro 

začátečníky i pokročilé, dětský karneval, posezení s dechovkou, hasičský memoriál V. Tauera, 

předsilvestrovské setkání, adventní výstava, silvestrovský ohňostroj apod. Kulturní dům 

využívají rovněž místní spolky (například k pořádání plesů), stejně jako Základní škola a 

Mateřská škola Čistá (mimo jiné pro představení ke Dni matek). 

Z dalších kulturních a společenských aktivit v obci je možné zmínit Peklo v hasičárně, které 

pořádá Sbor dobrovolných hasičů, pravidelnou účast v Tříkrálové sbírce, Májovou křídlovku 

(festiválek dechových kapel), hasičský den, fotbalové turnaje, Branný den. 

Jak je zmíněno výše, na bohatém kulturním a společenském životě se výraznou měrou podílejí 

spolky. V současné době v obci působí Sbor dobrovolných hasičů Čistá, Tělovýchovná jednota 

Sokol Čistá, HC Čistá, Myslivecké sdružení Čistá či Svaz chovatelů drobného hospodářského 

zvířectva. Aktivně činní jsou též chovatelé včel, holubů a řada dalších. Ke společenskému dění 

významně přispívají dobrovolnické aktivity jako např. úklid v přírodě či výsadba stromů. 

 SDH Čistá - původní hasičský sbor založený roku 1878, byl německý. Český byl 

založen roku 1945, přesněji pak 8. července, kdy se konala první schůzka občanů v 

poválečné historii k založení Sboru dobrovolných hasičů v obci. Do sboru se 

okamžitě přihlásilo šedesát pět občanů. Vzhledem k tomu, že se z techniky 

zachovala pouze potahová motorová stříkačka, bylo nezbytné přistoupit k finanční 

sbírce po obci na základní vybavení sboru. Hasičská zbrojnice se nacházela v 

objektu vedle pošty (ve směru na Litomyšl). V letech 1986 - 1989 došlo k jejímu 

rozšíření, neboť se dovnitř nevešlo nové požární auto. Následně se podařilo získat 

peníze na stavbu nové hasičské zbrojnice s prostorami pro sborovou činnost a 

místnostmi pro obecní úřad. V současnosti má sbor více než osmdesát členů a patří 

mezi nejaktivnější spolky v obci. Od roku 2010 pravidelně pořádá hasičský den pro 

děti, tradiční vesnickou zabíjačku či Peklo v hasičárně. Nechybí hasičský ples a řada 
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dalších aktivit. Výjezdová jednotka má cca 20 členů. Pomáhá při požárech, 

dopravních nehodách či záplavách  

 Tělovýchovná jednota Sokol Čistá zapsaný spolek byla založena v roce 1947 pod 

názvem Tělocvičné jednoty Sokol Litrbachy. V sedmdesátých letech se změnil 

název Tělocvičné jednoty Sokol Čistá na Tělovýchovnou jednotu Sokol Čistá, která 

se zapojila do sportovní činnosti vedené pod Českým svazem tělesné výchovy. Dne 

11. srpna 2015 ze změnil název Tělovýchovné jednoty na Tělovýchovná jednota 

Sokol Čistá, zapsaný spolek, který platí i v současné době, což je samosprávný a 

dobrovolný svazek členů, kteří provozují sport, turistiku, osvětovou a vzdělávací 

činnost se sídlem v Čisté č. 420. Základním účelem a hlavní činností Tělovýchovné 

jednoty Sokol Čistá, zapsaný spolek je provozování sportu a obdobné činnosti v 

rámci zapojení do sportovních, tělovýchovných a turistických aktivit, tuto činnost 

organizovat a vytvářet pro ni materiální a tréninkové podmínky, poskytovat široké 

možnosti užívání svých sportovišť pro zájemce z řad veřejnosti, zejména pak 

mládeže a budovat, provozovat a udržovat sportovní a jiná zařízení, která vlastní 

nebo užívá, vést své členy a ostatní zájemce o sport k dodržování základních 

sportovních, etických, estetických a mravních pravidel. Dále pak hájit zájmy svých 

členů, za tím účelem spolupracovat s orgány státní správy a samosprávy a ostatními 

sportovními organizacemi a jednotlivci, zajišťovat v oblasti sportu vzdělávání svých 

členů, jejich školení a dalšími formami své činnosti napomáhat rozvoji veřejného 

života, kultury, zdraví v místě své působnosti, zejména formou další veřejně 

prospěšné činnosti a osvětovou činností. Tělovýchovná jednota Sokol Čistá, 

zapsaný spolek svou sportovní činnost provozuje v obci Čistá, kde vlastní jedno 

travnaté hřiště, kabiny, sociální zařízení, kiosek a klubovnu.  Hlavní sportovní 

činností je fotbal, spolek je členem FAČR. Zdroje financování Tělovýchovné 

jednoty Sokol Čistá, zapsaný spolek jsou vícezdrojové, převážně z programu 

MŠMT – MŮJ KLUB a z dotací Pardubického kraj v programu B1 a C1. Dalším 

zdrojem jsou dotace od obce a od sponzorů. 

 HC Čistá - Občanské sdružení HC (hockey club) Čistá vzniklo 3. října 2013 

registrací na Ministerstvu vnitra. Sdružení se aktivně podílí na sportovním i 

kulturním životě (nejen) obce Čistá. Účastní se Městské hokejové ligy, pořádá 

vánoční a jarní bruslení pro rodiče s dětmi, stejně jako hokejový ples. Od svého 

vzniku spolupracuje sdružení s místní mateřskou školou (v podobě pořízení hraček 
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pro děti, případně cen na dětský karneval) a také se Sborem dobrovolných hasičů 

(pomoc při různých akcích). Počet členů se pohybuje kolem dvaceti. 

 Babinec – jedná se o neformální skupinu místních žen ve starším věku, které se 

pravidelně schází v rámci sousedského posezení. Děvčata pravidelně vystupují na 

Babském bále a pečou moučníky pro nejrůznější příležitosti. 

 Myslivecké sdružení Čistá  

 Svaz chovatelů drobného hospodářského zvířectva - Český svaz chovatelů byl 

založen v roce 1981. Jeho členové jsou chovatelé různých domácích a 

hospodářských zvířat. Někteří členové se účastní soutěží. Každoročně se členové 

spolku podílí na úklidu starého a nepotřebného železa v obci. Pomáhají při úklidu 

obce a přilehlého okolí. Již druhým rokem spolupracují s obcí a ostatními spolky na 

pořádání branného dne pro děti. V současné době má spolek bohužel již jenom 9 

členů. 

 Cestovní ruch 

Obec Čistá se nachází v turistické oblasti Svitavsko. 

Svitavsko leží v České vysočině na pomezí tří velkých horopisných soustav – střed, sever a 

západ patří České tabuli, východ patří horopisně Krkonošsko-jesenické soustavě a jihovýchod, 

jih a jihozápad náleží Česko-moravské soustavě. Česká tabule zde zasahuje svou podsoustavou 

- Východočeskou tabulí se svou částí Svitavskou pahorkatinou (S a Z má mírně zvlněný 

charakter s výškami od 350-500 m a JV zase podobu hřbetů s výškami až 500-650 m n. m.). 

Krkonošsko-jesenická soustava zde zasahuje svou Orlickou podsoustavou a její částí 

Podorlickou pahorkatinou (u Mor. Třebové to jsou hřbety s výškami kolem 450-600 m n. m.). 

Česko-moravská soustava zasahuje do jižních, JV a JZ částí okresu a to Českomoravskou 

vrchovinou s částí Hornosvratecké vrchoviny na JZ (mírně zvlněný ráz s výškami 400-500 m 

n. m.) a Brněnskou vrchovinou s její částí Boskovickou brázdou (sníženina u Jevíčka s výškami 

300-350 m n. m. Nejnižší nadmořská výška je 288 m n. m. (Cerekvice nad Loučnou – 

Litomyšlsko), nejvyšší nadmořská výška je na západním okraji oblasti, a to 780 m n. m. (Pustá 

Rybná – Poličsko). 

Nicméně v mírně zvlněném kraji Svitavské pahorkatiny vás neokouzlí jen příroda nedotčená 

civilizačními vlivy, atraktivní kamenná skalní města a místa přímo stvořená pro odpočinek, 

dlouhé procházky a relaxaci, ale také zajímavá historická města a pyšná šlechtická sídla - včetně 

překrásného renesančního zámeckého areálu v Litomyšli. Než se vydáte dál, zastavte se také v 
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nedalekém Nedošínském háji, oblíbeném výletním místě, kde se odehrává část Jiráskovy 

Filozofské historie. Svezte se parní lokomotivou po jedné z posledních úzkokolejných tratí v 

okolí Mladějova a odhalte zbytky strážních hradů a tvrzí, které kdysi lemovaly středověkou 

obchodní stezku do Moravské Třebové. A nezapomeňte ani na malebný areál církevních 

památek v Koclířově, ukázku doznívání lidového baroka během 19. století. 

 

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

Na území obce Čistá se nachází několik pamětihodností, mezi ně patří Kostel sv. Mikuláše, 

barokní patrová fara s roubeným patrem, Kaple na Brlence, polygonální roubená stodola, 

roubený výměnek usedlosti z roku 1510, kamenná křížová cesta u kostela či množství 

původních uzavřených usedlostí a chalup. 

  

Mapa 6 Turistická oblast Svitavska 



Solutionist s.r.o.  Strategický rozvojový plán 
Chaloupky 20, Praha 5 

info@solutionist.cz Čistá 2021-2030  
  

 

42 

Kamenná křížová cesta u kostela 

Nachází se v centru obce a vede ke kostelu svatého Mikuláše. Křížová cesta vznikla v době 

působení faráře Franze Horského, který zde žil do roku 1849. Tvoří ji sedm pískovcových 

sloupků na opukovém podstavci s nikou v horní části, kde je do pískovce vytesán reliéf 

pašijového obrazu. Zvláštností je počet zastavení, kdy tradičních je 14. Sedm zastavení bylo 

obvyklých v německých zemích v 15. a 16. století. Sedm byl symbolický počet hlavních hříchů 

a hlavních ctností. Později papež Klement ustanovil jako obvyklý a jediný správný počet 14 

zastavení. Křížová cesta byla restaurována v roce 2011. Restaurátorské práce spočívaly hlavně 

v doplnění některých drobných poškození a v konzervaci pískovcových soch.  

Kostel sv. Mikuláše 

Zmiňován v polovině 14. stol., kdy byl součástí poličského děkanátu. Původní dřevěný kostel 

byl postupně přestavován na zděný. Hrabě Trautmansdorf dal r. 1740 pokyn ke stavbě nového 

kostela. Byla vystavěna hlavní a příční loď. Po dokončení však kostel i fara vyhořely. Obě 

Obrázek 2 Kostel sv. Mikuláše v Čisté 
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budovy byly obnoveny a ke kostelu přistavěny dvě postranní lodě a vyvýšena věž na 37 m. 

Oltářní obraz sv. Mikuláše je dílem římského malíře Ludvíka Šterna. 

V letech 2014 – 2020 došlo k obnově zvonů a věžních hodin. Namísto dříve, za obou světových 

válek zrekvírovaných zvonů byly odlity a nainstalovány zvony nové. Největším je téměř 

dvoutunový zvon Mikuláš, slavnostně vysvěcený kardinálem Dominikem Dukou v říjnu 2019. 

V této době se jednalo o největší zvon, který v posledním desetiletí v České republice vznikl. 

Barokní patrová fara s roubeným patrem 

Celistvě dochovaný areál raně barokní fary z konce 17. stol., upravovaný spolu s kostelem po 

požáru r. 1741 s hospodářskými budovami z konce 18. - 19. století. Nejvýznamnější součástí je 

vlastní patrová fara, ojedinělého dispozičního řešení se znaky lidové architektury. Význam fary 

zvyšuje i charakter jejího hrazeného areálu s hospodářskými budovami, který spolu se 

sousedním kostelem sv. Mikuláše tvoří historickou dominantu obce. 

  

Obrázek 3 Barokní patrová fara s roubeným patrem v Čisté 
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Kaple na Brlence 

Zůstalo jen podkovovité obvodové zdivo (cca 3,1 x 4,1 m) do výše cca 0,2 - 0,5 m po celém 

obvodu. - Kaple měla původně trojúhelníkový štít nad průčelím a po jednom okénku na každém 

boku. - Kaple je zakreslena již na mapě Stabilního katastru z roku 1839. - Pozemek s kaplí patří 

Lesům ČR, s.p.; zbytky zdiva kaple byly až do roku 2012 zasypány troskami, v roce 2012 

nechaly Lesy ČR, s.p. zbytky zdiva opravit. 

 

Obrázek 4 Kaple na Brlence v obci Čistá 

Roubená polygonální stodola  

Roubená polygonální stodola je unikátním dokladem lidového stavitelství ve východních 

Čechách a spolu s roubeným domem a podjezdnou sýpkou usedlosti čp. 97 tvořila hodnotný 

celek. Dendrochronologicky byly krov a obvodové stěny stodoly datovány do roku 1697/1698. 

V druhé polovině 19. století došlo k úpravám konstrukce krovu stodoly, se kterými souvisela i 

změna původního sklonu střechy. Adaptace stavby, spojená s výměnou doškové krytiny za 

šindel, je nejspíše datována dvěma rytými letopočty 1860 v prostoru mlatu. Roubená konstrukce 

stavby byla usazena na opukové podezdívce, jejíž výška vyrovnávala svažitý terén. Přístup do 

stodoly zajišťoval vůči obvodovým stěnám navýšený vjezd s dvoukřídlými točnicovými vraty 
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z jihu. Na protilehlé straně se nacházela pouze jednoduchá svlaková vrátka sloužící k obsluze 

zvířecího potahu. Vnitřní prostor stodoly byl trojdílný – ve středu umístěný mlat doplňovaly po 

stranách přístodůlky, oddělené od mlatu průběžnými prahy a nacházející se v různých 

výškových úrovních. Vnitřní prostor byl navíc rozdělen dřevěným patrem, vyneseným na 

dřevěných sloupech se vzpěrami. Sedlovou střechu stavby v poslední fázi kryly betonové tašky, 

které výrazně zatížily konstrukci krovů. Na jaře roku 2015 se již stavba nacházela ve velmi 

špatném stavu, z velké části postrádala krytinu a konstrukce krovů byla z části zřícená. V srpnu 

roku 2015 se proto přistoupilo k jejímu transferu do Trstěnice u Litomyšle a postupné obnově. 

Roubený výměnek usedlosti z roku 1510 

Nejstarší součástí usedlosti č. p. 97 v Čisté byl roubený dům, charakterizovaný archaickou 

trojdílnou dispoziční skladbou. Na centrální síň se schodištěm do patra a topeništěm v 

severozápadním koutě navazuje ze západu jizba a z východu patrová komora. Valeně klenutý 

z lomového kamene vyzděný sklípek pod komorou je rovněž přístupný ze síně. Z patra nad síní 

vedou vstupy do horní komory a na zaniklou pavlač, která přecházela na přilehlé hospodářské 

budovy ve východní části usedlosti. Mimořádná hodnota stavby spočívá v autentickém 

zachování jádra domu včetně stavebních detailů (sedlové portálky s dveřmi točnicového typu) 

Obrázek 5 Polygonální stodola z Čisté 
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dendrochronologicky datovaných jednotně již do roku 1616/1617. Výrazněji byl objekt upraven 

jen v roce 1836 v souvislosti s výměnou okenních otvorů vedoucích do světnice a změnami 

otopného systému, kdy dřevohlinitý dymník nahradila zděná konstrukce. Objekt se dlouhodobě 

nacházel ve špatném stavebně technickém stavu, hrozilo jeho samovolné zhroucení nebo 

demolice. Obnova stavby na původním místě nebyla možná a v září roku 2015 bylo proto 

přistoupeno k jejímu transferu a postupné obnově. 

 

Usedlost čp. 171 

Dne 28. května 2014 byla nařízením vlády č. 106/2014 Sb. prohlášena usedlost čp. 171 v naší 

obci národní kulturní památkou. Mimořádná hodnota usedlosti spočívá zejména v dochovaných 

částech, které pochází ze stavebních úprav v šestnáctém století. Dendrochronologické 

průzkumy hovoří přesně o roku 1583. Z této etapy je dochovaná obytná místnost typu 

středověké dymné jizby i krov. Dymných jizeb není na našem území zachováno mnoho a právě 

ta v domě v Čisté je jednou z nejcelistvěji dochovaných, a to včetně vnější hliněné omazávky. 

Významným prvkem domu je i jeho krov a i zbývající část domu je z historického hlediska 

velmi významná. Denrochronologické datování odhalilo, že použité dřevo bylo pokáceno na 

jaře roku 1692. K zajímavostem patří v napraží vstupu unikátně dochované barvou napsané 

číslo popisné z prvního číslování už v roce 1771.  

Obrázek 6 Roubený výměnek usedlosti 
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Turistické cíle v okolí 

Litomyšl - město s nádherným renesančním zámkem, zapsaným na seznamu UNESCO. 

Historické interiéry, cenné barokní divadlo z 18. století, galerie, v zámeckém pivovaru rodný 

byt hudebního skladatele B. Smetany. Portmoneum - muzeum knihtiskaře a grafika J. Váchala. 

Růžový palouček - významné poutní místo u obce Újezdec, parkově upravený areál osázený 

růžemi. Památné místo českých bratří, kde se po Bílé hoře (1608) členové Jednoty bratrské 

loučili s vlastí před odchodem do exilu. 

Muzeum průmyslových železnic v Mladějově - muzejní úzkorozchodná železnice z 

Mladějova do Hřebče. Jízdy s parními i starými motorovými mašinkami, víkendové celodenní 

akce, výstavy parních, motorových a elektrických lokomotiv. 

Svitavy - náměstí s měšťanskými renesančními a barokními domy. Pomník O. Schindlera, 

člena NSDAP, který zachránil životy 1 200 Židům tím, že je zaměstnal ve své továrně v 

nedalekém Brněnci. 

Polička - historické město se zachovalým městským opevněním ze 14. a 15. století s baštami a 

parkánovou zdí. Ve světničce ve věži chrámu sv. Jakuba se narodil hudební skladatel B. 

Martinů. 

  

Obrázek 7 Zámek v Litomyšli 



Solutionist s.r.o.  Strategický rozvojový plán 
Chaloupky 20, Praha 5 

info@solutionist.cz Čistá 2021-2030  
  

 

48 

Obrázek 8 Polička – městské hradby a věž kostela 

Hrad Svojanov - raně gotický hrad a empírový zámek nad stejnojmenným městečkem. 

Někdejší sídlo české královny Kunhuty a rytíře Záviše z Falkenštejna, výstava replik 

historického skla, expozice hliněných figurek J. Kutálka. 

Obrázek 9 Pohled na Hrad Svojanov 
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Koclířov - barokní hřbitovní kostel sv. Jakuba a sv. Filomény, hřbitov s někdejším obydlím 

poustevníka. Plastiky místních umělců z 19. století. 

Moravská Třebová - městská památková rezervace s řadou historických památek. V 

renesančně-klasicistním zámku muzeum s cennou expozicí holandského a vlámského malířství. 

Křížový vrch u Moravské Třebové  - gotický kostel Povýšení sv. Kříže se hřbitovem, k němuž 

vede kryté dřevěné schodiště a Křížová cesta se čtyřmi kaplemi a několika sochami. Barokní 

sousoší Kalvárie, vynikající dílo J. Pacáka.  

 

Obrázek 11 Křížový vrch u Moravské Třebové 

  

Obrázek 10 Zámek v Moravské Třebové 
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Vraclav - areál někdejších lázní s léčivým pramenem a barokním kostelem sv. Mikuláše. V 

interiéru mohutné dřevěné polychromované plastiky z 18. století, které původně stávaly na 

křížové cesty z Králík do Hedče. 

Toulovcovy maštale - členité skalní město s řadou romantických skalních útvarů, jeskyněk, 

průchodů a schodišť, opředené pověstmi o loupeživém rytíři Vavřinci Toulovcovi a jeho 

družině. Poblíž Toulovcova rozhledna. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Obrázek 12 Toulovcovy maštale 
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 Životní prostředí v obci 

Prvky ÚSES 

Na řešeném  území  byl v územním plánu vymezen  místní  (lokální) ÚSES.    Koncepční řešení  

ÚSES  vychází z biogeografické diferenciace území a potřeby navázat na regionální ÚSES i 

plány místních ÚSES na sousedních územích. Na řešeném  území  bylo  vymezeno  celkem  13  

lokálních  (místních)  biocenter,  a  3  lokální (místní) biokoridory (nebo jejich částí).  Biocentra 

a biokoridory jsou uvedeny v následujících tabulkách: 

Regionální biocentra 

označení název 

RBC 447 Sněžník 

RBC 1740 Jalový potok – rybníček u Jalového potoka 

Tabulka 15 Označení regionálních biocenter 

 

Lokální biocentra 

označení název 

LBC 1 Niva Jaloveckého potoka a přilehlé svahy 

LBC 2 a 3 U smrku 

LBC 4 Loučná I 

LBC 5 Loučná II 

LBC 6 Na velkých zádolinách 

LBC 7  

LBC 8 V dolině 

LBC 9 U olšiny 

LBC 10  

LBC 11 U Vomáčkova háje 

LBC 12 a 13 Na borkách 

Tabulka 16 Označení lokálních biocenter 
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Lokální biokoridory 

označení název 

LBK probíhající údolím Loučné 

LBK vedený údolím Jalového potoka od RBC 1740 po soutok s Loučnou 

LBK spojující v jižní části katastru obce LBC 5 a RBC 447 přes LBC 6 

Tabulka 17 Označení lokálních biokoridorů 
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3. STATISTICKÉ ŠETŘENÍ 

 Zaměření, organizace a metoda průzkumu 

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

standardizovaných dotazníků občany obce Čistá.  

Tisk a rozdání dotazníků zabezpečovali zástupci Obecního úřadu Čistá. 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 během května 2020. 

 Výsledky průzkumu  

Odevzdáno bylo 116 dotazníků, přičemž 8 dotazníků muselo být z analýzy vyřazeno pro 

neúplnost dat. V analýze bylo celkem vyhodnoceno 108 dotazníků. Dotazníky vyplnilo 54 % 

žen a 46 % mužů. Nejvíce respondentů mělo středoškolské vzdělání (71 %), dále pak základní 

(15 %) a nejméně respondentů mělo vysokoškolské vzdělání (14 %). Z hlediska věkové 

struktury bylo nejvíce respondentů ve věkové kategorii nad 50 let (49 %) následováno skupinou 

obyvatel 25-50 let (46 %) a skupinou do 25 let (5 % dotazovaných).  

Graf č. 1 Struktura respondentů obce Čistá podle pohlaví, vzdělání a věku 
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3.2.1. Priority rozvoje obce dle občanů 

Pro každou ze 14 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
. 

Graf č. 2 Priority rozvoje obce podle průzkumu 
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Dále byla pro účastníky výzkumu důležité: rozvoj občanské vybavenosti (1,66), podpora 
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Graf č. 3 Nejvýznamnější priority podle pohlaví respondentů 

Následující analýza se zabývá zkoumáním nejvýznamnějších priorit dle pohlaví respondentů.  

 

Z grafů č. 4 a 5 lze vidět, že první 4 priority jsou shodné pro muže i pro ženy. Muži pak dále 

považují za významné Rozvoj občanské vybavenosti a Podporu Hasičského sboru. Ženy 

preferují Rozvoj sociální sféry před Rozvojem občanské vybavenosti a Podporou Hasičského 

sboru. 
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Graf č. 4 Nejvýznamnější priority pro muže 
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Graf č. 6 Nejvýznamnější priority podle vzdělání respondentů 

Po rozdělení respondentů do skupin podle vzdělání se ukázalo, že Investice do infrastruktury je 

nejvýznamnější prioritou napříč vzděláním. Na celkově druhém místě se umístila priorita 

Opravy místních komunikací, skupina VŠ respondentů měla na druhém místě odlišně prioritu 

Podpora životního prostředí. Na třetím místě celkově je pak Podpora životního prostředí: 

1. Investice do infrastruktury  (průměrná známka 1,09) 

2. Opravy místních komunikací  (průměrná známka 1,32) 

3. Podpora životního prostředí  (průměrná známka 1,54)  

Na grafu č. 7 lze vidět prvních 5 priorit pro skupinu se základním vzděláním. Na 3. pozici se u 

této skupiny umístila podpora Hasičského záchranného sboru, před podporou životního 

prostředí a rozvojem sociální sféry. Těchto prvních 5 priorit sdílí i skupina respondentů se SŠ 

vzděláním.  
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Graf č. 8 Nejvýznamnější priority podle věku respondentů 

Data z této analýzy indikují vesměs shodu napříč věkovými kategoriemi. U kategorie nad 25 

let jsou nejvýznamnější prioritou Opravy místních komunikací. 

Skupina respondentů ve věku 25-50 let má na dalších místech rozvoj občanské vybavenosti 

(1,76) a rozvoj sociální sféry (1,90), zatímco skupina do 25 let má Podporu kultury (1,60), 

Opravy veřejných budov (1,60) a Rozvoj cestovního ruchu (1,80). 

Pro skupinu nad 50 let jsou priority v jiném pořadí. Na 3. místě je Podpora Hasičského 

záchranného sboru, priority Podpora životního prostředí je až na 5. místě za Rozvojem sociální 

sféry. 

Graf č. 9 Nejvýznamnější priority podle skupiny respondentů ve věku nad 50 let 
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3.2.2. Vybrané textové připomínky respondentů 

Respondenti průzkumu měli možnost do výzkumu uvést své připomínky. Uvádíme zejména 

nejčastěji se opakující: 

 „Vybudování chodníků v obci.“. 

 „Je nutné opravit silnice!“ 

 „Nutnost vybudování kanalizace.“ 

 „Chybí lavička na dětském hřišti.“ 

 „Častější úklid kolem kontejnerů u horní prodejny vedle dětského hřiště.“ 

 „Zamezit černým odběrům z obecního vodovodu.“ 

 „Likvidace vrakoviště u bývalé Sokolovny.“ 

 „Výdejní místo internetových obchodů.“ 

3.2.3. Shrnutí průzkumu 

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

významné priority se ukázaly: rozvoj občanské vybavenosti, opravy místních komunikací, 

podpora kultury a investice do infrastruktury. K těmto prioritám se vyjadřovali respondenti  

i v textových připomínkách. 

Tabulka 18 Priority rozvoje obce podle průzkumu 

Pořadí priorit Priorita Průměrné hodnocení 

1 Investice do infrastruktury 1.09 

2 Opravy místních komunikací 1.32 

3 Podpora životního prostředí 1.54 

4 Rozvoj občanské vybavenosti 1.66 

5 Podpora Hasičského záchranného sboru 1.66 

6 Rozvoj sociální sféry 1.67 

7 Podpora sportovních aktivit 1.91 

8 Podpora kultury 1.94 

9 Podpora místních spolků 1.97 

10 Rozvoj cestovního ruchu 2.05 

11 Opravy veřejných budov 2.06 

12 Podpora zaměstnanosti a vznik pracovních míst 2.08 

13 Investice do veřejných prostranství 2.10 

14 Péče o sakrální stavby 2.25 

15 Činnost místní knihovny a komunitního centra 2.46 
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4. ROZVOJOVÝ PLÁN OBCE 

Strategická vize rozvoje obce Čistá u Litomyšle popisuje základní strategickou orientaci obce, 

která deklaruje, čeho chce obec realizací rozvojové strategie v daném časovém horizontu  

(tj. do roku 2030) dosáhnout. 

Obec Čistá se nachází na českomoravském pomezí v okrese Svitavy v Pardubickém kraji a leží 

8 km jižně od centra Litomyšle a 13 km severozápadně od Svitav.  Rozloha obce činí 2522 

hektarů, z toho téměř 1000 hektarů tvoří zeleň a lesy. Součástí obce je také chatařská osada 

Brlenka. Dostupnost zajišťují autobusové spoje. Okrajem obce prochází pozemní komunikace 

první třídy I/35. 

Obec také disponuje významnými pamětihodnostmi. Nachází se zde Kostel sv. Mikuláše  

a národní kulturní památka v podobě roubeného domu (č.p. 171).  Z drobných památek stojí  

za zmínku kaplička v osadě Brlenka, socha Nejsvětější Trojice před vstupem na hřbitov, 

křížová cesta a kaplička sv. Jana. Na části k. ú. vedla s největší pravděpodobností známá 

Trstěnická stezka. 

Jedním z primárních rozvojových cílů je rozvoj turistického ruchu a podpora životního 

prostředí.  

Vize: 

Obec Čistá u Litomyšle: 

 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, turistického ruchu, životního prostředí, spolkového a komunitního života. Na základě 

dotazníkového šetření byly stanoveny některé dílčí cíle jednotlivých priorit, které budou 

realizovány během období 2020-2030 v obci Čistá. 
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 SWOT analýza 

Tabulka č. 1 - SWOT analýza 

Silné stránky Slabé stránky 

 

 Výborná občanská vybavenost 

 Malebné prostředí v Pardubickém 

kraji.  

 Zachování vesnického rázu obce. 

 Dobrá dostupnost Litomyšle – 

místního centra vybavenosti. 

 Významné pamětihodnosti. 

 Vybavená a funkční jednotka JSDH. 

 Aktivita spolků. 

 

 

 Infrastruktura v obci. (chybějící 

kanalizace, chybějící oddělený 

zásobovací a výtlačný řad vodovodu, 

horší pokrytí veřejným rozhlasem, 

chybějící chodníky) 

 Slabší nabídka komerčních služeb. 

 Větší množství neobydlených domů, vč. 

nevyužívaných zemědělských objektů 

v zastavěném území. 

 Nevyhovující stav silnice III. třídy. 

 

 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 Čistá, 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 Čistá 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). 

Zde přikládáme výčet prioritních oblastí rozvoje a dále následuje bližší popis prioritních oblastí 

rozvoje:  

Tabulka č. 2 - Prioritní oblasti rozvoje v obci Čistá 

PRIORITA 1. 

Občanská vybavenost 

1.1 Výstavba, oprava a rekonstrukce obecních budov 

1.2 Výstavba a oprava obecních bytů 

1.3 Výstavba, oprava a rekonstrukce školních budov 

1.4 Výstavba, rekonstrukce a údržba dětských hřišť  

a sportovišť 

1.5 Průběžná péče o historické a sakrální stavby 

1.6 Výstavba a údržba bytového centra pro seniory 

1.7 Výstavba a oprava hasičské zbrojnice a areálu 

1.8 Rekonstrukce budovy pro technické služby 

1.9 Výstavba a údržba komunitního centra pro občany 

PRIORITA 2. 

Infrastruktura obce 

2.1 Výstavba kanalizace 

2.2 Výstavba vodovodu 

2.3 Rozšíření inženýrských sítí 

2.4 Výstavba, oprava a obnova místních komunikací a cest 



Solutionist s.r.o.  Strategický rozvojový plán 
Chaloupky 20, Praha 5 

info@solutionist.cz Čistá 2021-2030  
  

 

63 

PRIORITA 2. 

Infrastruktura obce 

2.5 Výstavba a rekonstrukce chodníků 

2.6 Výstavba a rekonstrukce veřejného osvětlení 

2.7 Výstavba a rekonstrukce mostů 

2.8 Příprava lokalit pro výstavbu rodinných domů 

PRIORITA 3. 

Turistický ruch 

3.1 Informační a orientační systém obce 

3.2 Výstavba a údržba cyklostezek 

3.3 Propagace obce 

3.4 Výstavba a údržba vyhlídkové věže 

PRIORITA 4. 

Životní prostředí 

4.1 Podpora ekologických aktivit v obci 

4.2 Posílení ekonomické a energetické soběstačnosti obce 

4.3 Výsadba a údržba zeleně a veřejného prostranství 

4.4 Výsadba a údržba parků a obecních lesů 

4.5 Revitalizace rybníků 

4.6 Revitalizace území a ochrana životního prostředí 

4.7 Vybudování sběrného místa pro odpady 

PRIORITA 5. 

Komunitní a spolkový 

život 

5.1 Podpora spolků 

5.2 Podpora hasičů 

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. Konkrétně bude např. provedena 

obnova a rekonstrukce obecního úřadu. 

Aktivity vedoucí k naplnění priority 1.1:  

 Projektová dokumentace 

 Výběr dodavatele 

 Zabezpečení rizika/analýza rizik 

 Posouzení zastupitelstvem 

 Výběr zhotovitele a dozoru 

 Vybudování potřebné infrastruktury v rámci tohoto opatření 

 Instalace obecního mobiliáře 

 Kolaudace 

Opatření bude realizováno v letech 2020-2030. 

  

PRIORITA 1.1: Výstavba, oprava a rekonstrukce obecních budov 
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Popis priority 1.2: Výstavba a oprava obecních bytů  

V rámci této priority je cílem výstavba a oprava obecních bytů. Toto opatření povede 

k rozvoji bydlení v obci a přispěje k možnosti občanů žít v obci kvalitní život.  

Aktivity vedoucí k naplnění priority 1.2: 

 Projektová dokumentace 

 Výběr dodavatele 

 Zabezpečení rizika/analýza rizik 

 Posouzení zastupitelstvem 

 Výběr zhotovitele a dozoru 

 Kolaudace 

Opatření bude realizováno v letech 2023-2025. 

 

Popis priority 1.3: Výstavba, oprava a rekonstrukce školních budov 

Cílem této priority je výstavba, oprava a rekonstrukce budov mateřské a základní školy. 

Realizace tohoto opatření přispěje ke kvalitnímu vzdělávání dětí bez nutnosti dojíždění  

a povede k celkovému zvýšení kvality nabízených služeb a tím i života v obci.  

Aktivity vedoucí k naplnění priority 1.3: 

 Projektová dokumentace  

 Výběr dodavatele 

 Zabezpečení rizika/analýza rizik 

 Posouzení zastupitelstvem 

 Výběr zhotovitele a dozoru 

 Kolaudace 

 Provoz 

Opatření bude realizováno v roce 2020-2030. 

 

PRIORITA 1.2: Výstavba a oprava obecních bytů 

PRIORITA 1.3: Výstavba, oprava a rekonstrukce školních budov 

PRIORITA 1.4: Výstavba, rekonstrukce a údržba hřišť a sportovišť 
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Popis priority 1.4: 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.  

Aktivity vedoucí k naplnění priority 1.4: 

 Projektová dokumentace  

 Výběr dodavatele 

 Zabezpečení rizika/analýza rizik 

 Posouzení zastupitelstvem 

 Výběr zhotovitele a dozoru 

 Kolaudace 

 Provoz 

 Údržba 

Opatření bude realizováno v letech 2021-2030. 

 

 

Popis priority 1.5: 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 1.5: 

 Projektová dokumentace  

 Výběr dodavatele 

 Zabezpečení rizika/analýza rizik 

 Posouzení zastupitelstvem 

 Výběr zhotovitele a dozoru 

 Kolaudace 

 Údržba 

Opatření bude realizováno v letech 2020-2030. 

 

PRIORITA 1.5: Průběžná péče o historické a sakrální stavby 
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Popis priority 1.6: Výstavba a údržba bytové centra pro seniory 

V rámci této priority je cílem výstavba a následná údržba bytů pro osoby z cílové skupiny tak, 

aby byla i nadále zajištěna jejich soběstačnost a nezávislost. Toto opatření povede ke zlepšení 

života seniorů v obci. Důraz je kladen na mezilidské vztahy a zachování osobní nezávislosti 

každého jedince. 

Aktivity vedoucí k naplnění priority 1.6: 

 Projektová dokumentace 

 Výběr dodavatele 

 Zabezpečení rizika/analýza rizik 

 Posouzení zastupitelstvem 

 Výběr zhotovitele a dozoru 

 Kolaudace 

 Provoz 

 Údržba 

Opatření bude realizováno v letech 2020-2022. 

 

Popis priority 1.7: Výstavba a oprava hasičské zbrojnice a areálu  

Cílem této priority je výstavba a oprava budovy hasičské zbrojnice a areálu obce Čistá za 

účelem modernizace a navýšení kapacity pro vybavení.  Toto opatření povede k zajištění 

kvalitního zázemí hasičské jednotky a ke zvýšení požární bezpečnosti v obci. Konkrétně bude 

např. vybudován areál pro hasičský sport.  

Aktivity vedoucí k naplnění priority 1.7: 

 Projektová dokumentace 

 Výběr dodavatele 

 Zabezpečení rizika/analýza rizik 

 Posouzení zastupitelstvem 

 Výběr zhotovitele a dozoru 

 Kolaudace 

PRIORITA 1.6: Výstavba a údržba bytového centra pro seniory 

PRIORITA 1.7: Výstavba a oprava hasičské zbrojnice a areálu 
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 Provoz 

 Údržba 

Opatření bude realizováno v letech 2021-2030. 

 

 

Popis priority 1.8: Rekonstrukce budovy pro technické služby  

V rámci této priority je cílem rekonstrukce zázemí pro pracovníky technických služeb obce  

Čistá. Toto opatření povede ke zvýšení kvality poskytovaných služeb díky lepšímu 

zázemí a navýšení kapacity pro vybavení pracovníků.  

Aktivity vedoucí k naplnění priority 1.8: 

 Projektová dokumentace  

 Výběr dodavatele 

 Zabezpečení rizika/analýza rizik 

 Posouzení zastupitelstvem 

 Vybudování potřebné infrastruktury v rámci tohoto opatření 

 Kolaudace 

 Údržba 

Opatření bude realizováno v letech 2021-2030.  

PRIORITA 1.8: Rekonstrukce budovy pro technické služby 
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Popis priority 1.9: Výstavba a údržba komunitního centra pro občany  

V rámci této priority je cílem výstavba a následná údržba komunitního centra pro občany obce. 

Toto opatření povede ke zlepšení života v obci, prevenci vzniku sociálně patologických jevů, 

opatření má vazbu na spolkový a komunitní život v obci.  

Aktivity vedoucí k naplnění priority 1.9: 

 Projektová dokumentace 

 Výběr dodavatele 

 Zabezpečení rizika/analýza rizik 

 Posouzení zastupitelstvem 

 Výběr zhotovitele a dozoru 

 Kolaudace 

 Provoz 

 Údržba 

Opatření bude realizováno v letech 2026-2030. 

 

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).   

 

Popis priority 2.1: Výstavba kanalizace 

Cílem tohoto opatření je realizace systematického likvidování odpadních vod. Odkanalizování 

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

prostředí v daném území.   

PRIORITA 1.9: Výstavba a údržba komunitního centra pro občany 

PRIORITA 2.1: Výstavba kanalizace 
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Aktivity vedoucí k naplnění priority 2.1:  

 Projektová dokumentace 

 Výběr dodavatele 

 Zabezpečení rizika/analýza rizik 

 Posouzení zastupitelstvem 

 Výběr zhotovitele a dozoru 

 Vybudování potřebné infrastruktury v rámci tohoto opatření 

 Kolaudace 

 Provoz 

Toto opatření bude realizováno v roce letech 2022–2030. 

 

Popis priority 2.2: Výstavba vodovodu 

V rámci tohoto opatření je cílem vybudování vodovodu. Toto opatření povede k zajištění 

dodávek pitné vody v odpovídající kvalitě a množství, ke zvýšení zabezpečení stability dodávky 

pitné vody.  

Aktivity vedoucí k naplnění priority 2.2: 

 Projektová dokumentace 

 Výběr dodavatele 

 Zabezpečení rizika/analýza rizik 

 Posouzení zastupitelstvem 

 Výběr zhotovitele a dozoru  

 Vybudování potřebné infrastruktury v rámci tohoto opatření 

 Kolaudace 

 Provoz 

Toto opatření bude realizováno v roce letech 2021–2030. 

  

PRIORITA 2.2: Výstavba vodovodu 
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Popis priority 2.3: Rozšíření inženýrských sítí  

Cílem v rámci tohoto opatření je rozšíření stávajícího pokrytí inženýrských sítí, kterým se zvýší 

kultura bydlení a zlepší kvalita životní úrovně v obci. 

Aktivity vedoucí k naplnění priority 2.3: 

 Projektová dokumentace 

 Výběr dodavatele 

 Zabezpečení rizika/analýza rizik 

 Posouzení zastupitelstvem 

 Výběr zhotovitele a dozoru 

 Vybudování potřebné infrastruktury v rámci tohoto opatření 

 Kolaudace 

 Provoz 

Toto opatření bude realizováno v roce letech 2020–2022. 

 

 

Popis priority 2.4: 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 Čistá a následnému zvýšení kvality života v obci.  

Aktivity vedoucí k naplnění priority 2.4: 

 Projektová dokumentace 

 Výběr dodavatele 

 Zabezpečení rizika/analýza rizik 

 Posouzení zastupitelstvem 

 Výběr zhotovitele a dozoru 

 Vybudování potřebné infrastruktury v rámci tohoto opatření 

 Instalace obecního mobiliáře 

PRIORITA 2.3: Rozšíření inženýrských sítí 

PRIORITA 2.4: Výstavba, oprava a obnova místních komunikací a cest 
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 Kolaudace 

 Provoz 

Opatření bude v obci realizováno v letech 2020–2030. 

 

Popis priority 2.5: 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 v obci, zvýšení bezpečnosti chodců v obci  

a ke zlepšení celkového vzhledu obce.  

Aktivity vedoucí k naplnění priority 2.5: 

 Projektová dokumentace  

 Výběr dodavatele 

 Zabezpečení rizika/analýza rizik 

 Posouzení zastupitelstvem 

 Výběr zhotovitele a dozoru 

 Vybudování potřebné infrastruktury v rámci tohoto opatření 

 Instalace obecního mobiliáře 

 Kolaudace 

 Provoz 

Toto opatření bude realizováno v letech 2020–2030. 

 

Popis priority 2.6: Výstavba a rekonstrukce veřejného osvětlení 

V rámci této priority je cílem modernizace stávajícího 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 Čistá.  

Aktivity vedoucí k naplnění priority 2.6: 

 Projektová dokumentace 

 Výběr dodavatele 

PRIORITA 2.5: Výstavba a rekonstrukce chodníků 

PRIORITA 2.6: Výstavba a rekonstrukce veřejného osvětlení 
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 Zabezpečení rizika/analýza rizik 

 Posouzení zastupitelstvem 

 Výběr zhotovitele a dozoru 

 Vybudování potřebné infrastruktury v rámci tohoto opatření 

 Instalace obecního mobiliáře 

 Kolaudace 

 Provoz 

Toto opatření bude realizováno v letech 2021–2030. 

 

Popis priority 2.7: Výstavba a rekonstrukce mostů  

V rámci této priority je cílem vybudování a rekonstrukce mostů v obci Čistá. Toto opatření 

povede především k lepší mobilitě občanů i návštěvníků obce a k zajištění bezpečnosti osob  

a silničního provozu. 

Aktivity vedoucí k naplnění priority 2.7: 

 Projektová dokumentace  

 Výběr dodavatele 

 Zabezpečení rizika/analýza rizik 

 Posouzení zastupitelstvem 

 Výběr zhotovitele a dozoru 

 Vybudování potřebné infrastruktury v rámci tohoto opatření 

 Instalace obecního mobiliáře 

 Kolaudace 

 Provoz 

Toto opatření bude realizováno v letech 2022–2030. 

 

 

Popis priority 2.8: Příprava lokalit pro výstavbu rodinných domů  

PRIORITA 2.7: Výstavba a rekonstrukce mostů 

PRIORITA 2.8: Příprava lokalit pro výstavbu rodinných domů 
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Cílem této priority je připravit v obci Čistá lokality určené pro výstavbu rodinných domů. Toto 

opatření povede k rozvoji bydlení, vyšší atraktivitě obce a k potencionálnímu navýšení obyvatel 

v obci vlivem migrace. 

Aktivity vedoucí k naplnění priority 2 .8: 

 Projektová dokumentace 

 Výběr dodavatele 

 Zabezpečení rizika/analýza rizik 

 Posouzení zastupitelstvem 

 Výběr zhotovitele a dozoru 

 Vybudování potřebné infrastruktury v rámci tohoto opatření 

 Instalace obecního mobiliáře 

 Kolaudace 

Toto opatření bude realizováno v letech 2021–2030. 

 

PRIORITA 3. Turistický ruch 

 

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

související infrastruktury a doplňkových služeb. 

 

Popis priority 3.1: Informační a orientační systém obce  

Cílem této priority je vybudování informačního a orientačního systému v obci Čistá. 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.  V rámci této priority budou např. instalovány informační tabule. 

Aktivity vedoucí k naplnění priority 3.1: 

 Projektová dokumentace 

 Výběr dodavatele  

 Posouzení zastupitelstvem 

 Vybudování potřebné infrastruktury v rámci tohoto opatření 

PRIORITA 3.1: Informační a orientační systém obce 
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 Instalace systému 

 Provoz 

 Údržba 

Opatření bude realizováno průběžně v roce 2022.  

 

Popis priority 3.2: Výstavba a cyklostezek 

Cílem této priority je výstavba a údržba stezek pro cyklisty. Toto opatření povede ke zvýšení 

turistické atraktivity obce. Vybudovaná infrastruktura bude sloužit jako prostředek k aktivnímu 

životnímu stylu obyvatel.  

Aktivity vedoucí k naplnění priority 3.2: 

 Projektová dokumentace 

 Výběr dodavatele 

 Posouzení zastupitelstvem 

 Vybudování potřebné infrastruktury v rámci tohoto opatření 

 Instalace informačního a orientačního systému obce 

 Kolaudace 

 Provoz  

 Údržba 

Opatření bude realizováno průběžně v letech 2024-2030.  

  

PRIORITA 3.2: Výstavba a údržba cyklostezek 
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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 Čistá a návazně  

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

a letáků na území ČR. 

Aktivity vedoucí k naplněn í priority 3.3: 

 Výběr dodavatele 

 Tvorba návrhů 

 Posouzení nabídek zastupitelstvem 

 Realizace 

 Distribuce 

Opatření bude realizováno průběžně v letech 2020-2030.  

 

 

Popis priority 3.4: Výstavba a údržba vyhlídkové věže 

V rámci této priority je cílem vybudování a následná údržba vyhlídkové věže. Toto opatření 

povede ke zvýšení turistické atraktivity obce a ke zlepšení podmínek pro spolkový život  

a volnočasové aktivity občanů. 

Aktivity vedoucí k naplnění priority 3.4: 

 Projektová dokumentace  

 Výběr dodavatele 

 Zabezpečení rizika/analýza rizik 

 Posouzení zastupitelstvem 

 Vybudování potřebné infrastruktury v rámci tohoto opatření 

 Kolaudace 

 Provoz 

 Údržba 

PRIORITA 3.3: Propagace obce 

PRIORITA 3.4: Výstavba a údržba vyhlídkové věže 
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Opatření bude realizováno v letech 2020–2022.  

 

PRIORITA 4. Životní prostředí 

 

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

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

a revitalizace vodních ploch.  

 

Popis priority 4.1: Podpora ekologických aktivit v obci  

Cílem této priority je podpořit ekologické aktivity v obci Čistá. 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. V rámci tohoto opatření bude např. poskytováno poradenství a pravidelné informování 

veřejnosti týkající se ochrany přírody a životního prostředí.  

Aktivity vedoucí k naplnění priority 4.1: 

 Výběr dodavatele 

 Tvorba návrhu 

 Posouzení zastupitelstvem 

 Vyhotovení návrhu 

 Schválení zastupitelstvem 

 Realizace 

Toto opatření bude realizováno v letech 2020–2030. 

  

PRIORITA 4.1: Podpora ekologických aktivit v obci 
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Popis priority 4.2: Posílení ekonomické a energetické soběstačnosti obce  

V rámci této priority je cílem posílit energetickou soběstačnost vybudováním vlastních zdrojů 

obnovitelné energie (např. vodní, větrné, solární aj.) a tím posílit i lokální ekonomiku. Toto 

opatření povede ke snížení závislosti na dodávkách energie a k možnosti využít volné peněžní 

prostředky v jiných oblastech. Preferováním místně dostupných obnovitelných zdrojů energie 

dojde ke snížení emise skleníkových plynů i dalšího znečištění.  

Aktivity vedoucí k naplnění priority 4.2: 

 Projektová dokumentace  

 Výběr dodavatele 

 Zabezpečení rizika/analýza rizik 

 Posouzení zastupitelstvem 

 Vybudování potřebné infrastruktury v rámci tohoto opatření 

 Instalace obecního mobiliáře 

 Kolaudace 

 Provoz 

 Údržba 

Toto opatření bude realizováno v letech 2022-2030. 

 

Popis priority 4.3: 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. Konkrétně dojde např. k omlazení 

stromů a k pravidelné údržbě zeleně zejména při nedostatku vláhy.  

Aktivity vedoucí k naplnění priority 4.3: 

 Projektová dokumentace 

 Výběr dodavatele 

 Zabezpečení rizika/analýza rizik 

 Posouzení zastupitelstvem 

 Stavební práce vedoucí k úpravě veřejných prostranství v obci 

PRIORITA 4.2: Posílení ekonomické a energetické soběstačnosti obce 

PRIORITA 4.3: Výsadba a údržba zeleně a veřejného prostranství 
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 Revitalizace zeleně v rámci veřejných prostranství 

 Vybudování potřebné infrastruktury v rámci tohoto opatření 

 Instalace obecního mobiliáře 

 Údržba 

Toto opatření bude realizováno v letech 2020–2030. 

 

Popis priority 4.4: Výsadba a údržba parků a obecních  lesů 

V rámci této priority je cílem výsadba a údržba obecních lesů obce Čistá. Jedná se zejména  

o novou výsadbu, o přirozenou obnovu dřevin a pravidelnou údržbu obecního lesa. Cílem 

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

zvýšení kvality života v obci také skrze výsadbu parků. Konkrétně budou např. v obci vysazena 

stromořadí. 

Aktivity vedoucí k naplnění priority 4.4: 

 Projektová dokumentace  

 Výběr dodavatele 

 Posouzení zastupitelstvem 

 Vybudování potřebné infrastruktury v rámci tohoto opatření 

 Kolaudace 

 Údržba 

Toto opatření bude realizováno v letech 2020-2030.  

  

PRIORITA 4.4: Výsadba a údržba parků a obecních lesů 
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Popis priority 4.5: Revitalizace rybníků  

Cílem tohoto opatření je revitalizace vodních ploch, vč. údolních niv. Opatření povede k 

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

sedimenty, zlepšení environmentálních a estetických funkcí území. 

Aktivity vedoucí k naplnění priority 4.5: 

 Projektová dokumentace  

 Výběr dodavatele 

 Posouzení zastupitelstvem 

 Vybudování potřebné infrastruktury v rámci tohoto opatření 

 Kolaudace 

 Provoz 

 Údržba 

Toto opatření bude realizováno v letech 2025-2030. 

 

Popis priority 4.6: Revitalizace území a ochrana životního prostředí  

V rámci této priority je cílem revitalizace území. Toto opatření povede ke zlepšení podmínek 

života v obci, k oživení životního prostředí a zvýšení estetické hodnoty krajiny.  

Aktivity vedoucí k naplnění priority 4.6: 

 Projektová dokumentace 

 Výběr dodavatele 

 Zabezpečení rizika/analýza rizik 

 Posouzení zastupitelstvem 

 Stavební práce vedoucí k úpravě veřejných prostranství v obci 

 Revitalizace zeleně v rámci veřejných prostranství 

 Vybudování potřebné infrastruktury v rámci tohoto opatření 

 Instalace obecního mobiliáře 

 Údržba 

Toto opatření bude realizováno v letech 2025–2030. 

PRIORITA 4.5.: Revitalizace rybníků 

 

PRIORITA 4.6: Revitalizace území a ochrana životního prostředí 
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Popis priority 4.7: Vybudování sběrného místa pro odpady  

V rámci tohoto opatření je vybudování sběrného místa pro odpady a návazně snížení uhlíkové 

stopy a ekologické zátěže na životní prostředí vytvářenou obyvateli obce.  Konkrétně bude např. 

vybudován sběrný dvůr a kompostárna. 

Aktivity vedoucí k naplnění priority 4.7: 

 Projektová dokumentace  

 Výběr dodavatele 

 Zabezpečení rizika/analýza rizik 

 Posouzení zastupitelstvem 

 Vybudování potřebné infrastruktury v rámci tohoto opatření 

 Kolaudace 

 Provoz 

 Údržba 

Toto opatření bude realizováno v letech 2022-2030. 

 

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 spolků  

PRIORITA 4.7: Vybudování sběrného místa pro odpady 

PRIORITA 5.1: Podpora spolků 
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Cílem této priority je odpovídající podpora nestátních neziskových organizací (NNO) 

působících v obci. 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 2020-2030. 

 

 

Popis priority 5.2: Podpora hasičů  

V rámci této priority je cílem podpora jednotky požární ochrany. Toto opatření povede  

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

o bezpečnost obyvatel.  

Aktivity vedoucí k naplnění priority 5.2: 

 Finanční podpora 

 Podpora propagace činnosti spolku 

 Vytváření vhodného prostředí pro činnost spolků 

Opatření bude realizováno v letech 2020-2030. 

  

PRIORITA 5.2: Podpora hasičů 
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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.  

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 2020-2030. 

 

 

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

Cílem této priority je vytvoření kvalitní volnočasové náplně dětí, mládeže, ale také seniorů. 

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 a náplně aktivit 

 Výběr vhodné lokality a data realizace 

 Personální zajištění volnočasových aktivit 

 Zajištění průběhu volnočasových aktivit 

 Propagace akce 

Opatření bude realizováno v letech 2020-2030.  

PRIORITA 5.3: Podpora jednorázových společenských akcí 

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 Čistá 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. 
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Jinak dochází ke kritice a zpochybňování účelnosti a efektivity vynakládaných finančních 

prostředků, což může být předmětem i různých sporů a diskuzí. 

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. 



Solutionist s.r.o.  Strategický rozvojový plán 
Chaloupky 20, Praha 5 

info@solutionist.cz Čistá 2021-2030  
  

 

86 

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 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. - Vzor projektového listu 

Karta projektu č.1 
Název projektu:   

Investor / nositel projektu Obec Čistá 

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 2014-2020 

Pro programové období 2014-2020 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. 

Graf č. Alokace ESI fondů mezi programy v období 2014-2020 

 

Národní operační programy  

1. Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost, řízený 

Ministerstvem průmyslu a obchodu; 

2. Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání, řízený Ministerstvem školství, 

mládeže a tělovýchovy; 

3. Operační program Zaměstnanost, řízený Ministerstvem práce a sociálních věcí; 

4. Operační program Doprava, řízený Ministerstvem dopravy; 

5. Operační program Životní prostředí, řízený Ministerstvem životního prostředí; 

6. Integrovaný regionální operační program, řízený Ministerstvem pro místní rozvoj; 

7. Operační program Praha - pól růstu ČR, řízený Magistrátem hlavního města Prahy; 

8. Operační program Technická pomoc, řízený Ministerstvem pro místní rozvoj; 

9. Operační program Rybářství 2014-2020, řízený Ministerstvem zemědělství; 

10. Program rozvoje venkova, řízený Ministerstvem zemědělství; 

http://www.strukturalni-fondy.cz/cs/Fondy-EU/Kohezni-politika-EU/Operacni-programy/OP-Podnikani-a-inovace-pro-konkurenceschopnost
http://www.strukturalni-fondy.cz/cs/Fondy-EU/Kohezni-politika-EU/Operacni-programy/OP-Vyzkum,-vyvoj-a-vzdelavani-(1)
http://www.strukturalni-fondy.cz/cs/Fondy-EU/Kohezni-politika-EU/Operacni-programy/OP-Zamestnanost
http://www.strukturalni-fondy.cz/cs/Fondy-EU/Kohezni-politika-EU/Operacni-programy/OP-Doprava
http://www.strukturalni-fondy.cz/cs/Fondy-EU/2014-2020/Operacni-programy/OP-Zivotni-prostredi
http://www.strukturalni-fondy.cz/cs/Fondy-EU/Kohezni-politika-EU/Operacni-programy/Integrovany-regionalni-operacni-program
http://www.strukturalni-fondy.cz/cs/Fondy-EU/Kohezni-politika-EU/Operacni-programy/OP-Praha
http://www.strukturalni-fondy.cz/cs/Fondy-EU/2014-2020/Operacni-programy/OP-Technicka-pomoc
http://www.strukturalni-fondy.cz/cs/Fondy-EU/Kohezni-politika-EU/Operacni-programy/OP-Rybarstvi-2014%E2%80%932020
http://www.strukturalni-fondy.cz/cs/Fondy-EU/Kohezni-politika-EU/Operacni-programy/Program-rozvoje-venkova
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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 Cíl 

EÚS 2014-2020, koordinovaný na území České republiky Ministerstvem pro místní 

rozvoj; 

5. Program spolupráce Svobodný stát Sasko - Česká republika 2014-2020, 

koordinovaný na území České republiky Ministerstvem pro místní rozvoj; 

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 (schválen dodatečně usnesením vlády ČR č. 

447 ze dne 12. června 2013); 

3. Program meziregionální spolupráce INTERREG EUROPE, koordinované na území 

České republiky Ministerstvem pro místní rozvoj. 

4. Program meziregionální spolupráce ESPON 2020 

5. Program meziregionální spolupráce INTERACT III 

6. Program URBACT III 

Programy byly vymezeny v návaznosti na 8 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 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. 

http://www.strukturalni-fondy.cz/cs/Fondy-EU/2014-2020/Operacni-programy/OP-CR-%E2%80%93-Polsko
http://www.strukturalni-fondy.cz/cs/Fondy-EU/Kohezni-politika-EU/Operacni-programy/OP-CR-%E2%80%93-Polsko-(1)
http://www.strukturalni-fondy.cz/cs/Fondy-EU/2014-2020/Operacni-programy/OP-Slovensko-%E2%80%93-CR
http://www.strukturalni-fondy.cz/cs/Fondy-EU/2014-2020/Operacni-programy/OP-Rakousko-%E2%80%93-CR
http://www.strukturalni-fondy.cz/cs/Fondy-EU/2014-2020/Operacni-programy/Program-preshranicni-spoluprace-Ceska-republik
http://www.strukturalni-fondy.cz/cs/Fondy-EU/2014-2020/Operacni-programy/Program-preshranicni-spoluprace-Ceska-republik
http://www.strukturalni-fondy.cz/cs/Fondy-EU/2014-2020/Operacni-programy/OP-Sasko-%E2%80%93-CR
http://www.strukturalni-fondy.cz/cs/Fondy-EU/Kohezni-politika-EU/Operacni-programy/OP-nadnarodni-spoluprace
http://www.dotaceeu.cz/cs/Fondy-EU/2014-2020/Operacni-programy/OP-nadnarodni-spoluprace-Danube
http://www.strukturalni-fondy.cz/cs/Fondy-EU/Kohezni-politika-EU/Operacni-programy/OP-nadnarodni-spoluprace-Danube
http://www.strukturalni-fondy.cz/cs/Fondy-EU/2014-2020/Operacni-programy/OP-INTERREG-EUROPE
http://www.strukturalni-fondy.cz/cs/Fondy-EU/Kohezni-politika-EU/Operacni-programy/ESPON-2020
http://www.strukturalni-fondy.cz/cs/Fondy-EU/Kohezni-politika-EU/Operacni-programy/OP-INTERACT-III
http://www.strukturalni-fondy.cz/cs/Fondy-EU/2014-2020/Operacni-programy/Program-URBACT-III-(1)
https://racek.vlada.cz/usneseni/usneseni_webtest.nsf/0/A9396B86098ACA1FC1257ACD003EC9A4/$FILE/867%20uv121128.0867.pdf
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 Doplňkové možnosti 

V předchozí kapitole jsou uvedeny možnosti dotačních titulů a podpor na léta 2014–2020, 

převážně z prostředků Evropského společenství. 

Obec Čistá 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. 
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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. 3 - Databáze projektů 

ČÍSLO NÁZEV PROJEKTU 
NÁKLADY  

V KČ 
PRIORITA 

1. Obnova a rekonstrukce obecního úřadu 750 000 Kč Priorita 1 – 

Občanská 

vybavenost 
2. Výstavba a oprava obecních bytů 10 000 000 Kč 

3. Oprava, výstavba, rekonstrukce školy 1 500 000 Kč 

4. Oprava, výstavba, rekonstrukce mateřské školy 1 500 000 Kč 

5. Výstavba dětských hřišť 450 000 Kč 

6. Oprava kulturního domu – inventář 300 000 Kč 

7. 
 Průběžná péče o historické a drobné sakrální 
stavby  

1 000 000 Kč 

8. Opravy školního hřiště 600 000 Kč 

9. Bydlení pro seniory 35 000 000 Kč 

10. Výstavba areálu pro hasičský sport 7 500 000 Kč 

11. Rekonstrukce kravínu pro technické služby obce 3 500 000 Kč 

12. Oprava hasičárny 3 500 000 Kč 

13. Komunitní centrum 25 000 000 Kč 

14. Vybudování kanalizace 66 000 000 Kč Priorita 2 – 

Infrastruktura 

obce 
 

15. Vybudování vodovodu 10 000 000 Kč 

16. Rozšíření inženýrských sítí 250 000 Kč 

17. Výstavba místních komunikací 4 000 000 Kč 

18. Oprava místních komunikací 3 500 000 Kč 

19. Výstavba chodníků  10 000 000 Kč 

20. Výstavba či rekonstrukce veřejného osvětlení 750 000 Kč 

21. Výstavba a rekonstrukce mostů 3 500 000 Kč 

22. Příprava lokalit pro výstavbu rodinných domů 3 000 000 Kč 

23. Informační a orientační systém obce 100 000 Kč Priorita 3 – 

Turistický 

ruch 
24. Cyklostezky 1 000 000 Kč 

25. Informační tabule 20 000 Kč 

26. Letáky a informační brožury 50 000 Kč 

27. Napojení obce na informační systémy 100 000 Kč 

28. Vyhlídková věž 1 000 000 Kč 
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ČÍSLO NÁZEV PROJEKTU 
NÁKLADY  

V KČ 
PRIORITA 

29. Podpora ekologických aktivit v obci 50 000 Kč Priorita 4 – 

Spolkový a 

komunitní 

život 

30. 

Posílení ekonomické a energetické soběstačnosti 
obce v souladu s koncepcí trvalé udržitelnosti 
života v obci 

500 000 Kč 

31. Údržba zeleně 350 000 Kč 

32. Výsadby parků 450 000 Kč 

33. Revitalizace rybníků a území 600 000 Kč 

34. 
Sběrný dvůr, kompostárna, stanoviště pro třídění 
odpadu 

3 000 000 Kč 

35. 
Pozemkové úpravy – výsadba stromořadí, budování 
krajinotvorných prvků, polních cest 

2 500 000 Kč 

36. Podpora spolků 1 500 000 Kč Priorita 5 – 

Spolkový a 

komunitní 

život 

37. Podpora hasičů 1 500 000 Kč 

38. Podpora jednorázových společenských akcí 800 000 Kč 

39. 
Podpora volnočasových aktivit dětí, mládeže a 
seniorů 

500 000 Kč 

 

Tento dokument byl zpracován v roce 2020 společností Solutionist s.r.o. zastoupenou  

Ing. Miroslavem Kölblem. 

Za Solutionist s.r.o.: 

 

 

 

Ing. Miroslav Kölbl 
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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.jsdi.cz/ - Silniční a dálniční síť ČR k 1. 1. 2016 

www.ziveobce.cz – Katalog firem v obcích 

http://wwwinfo.mfcr.cz/ares - aplikace ARES Ministerstva financí 

https://www.kr-stredocesky.cz/ - Oficiální stránky Středočeského kraje  

http://www.cista.info/ – Oficiální stránky obce Čistá 

www.navylet.cz  - Tipy na výlet a turistické atrakce v Čechách a na Moravě  
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