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Abstrakt 

Diplomová práce se věnuje rozvoji tří malých měst ve středním Posázaví. Předpoklady 

rozvoje jsou hodnoceny na základě realizace a způsobu financování projektů a komunikace 

vedení města s širokou veřejností. Cílem práce je vyhodnotit, jaké projekty města 

realizovala za sledované časové období a zdali tyto projekty pomohly k rozvoji města.  

V teoretické části práce jsou definovány jednotlivé typy fungování veřejné správy 

a faktory rozvoje s důrazem na lidský a sociální kapitál. Dále práce diskutuje přístupy ke 

strategickému plánování jako hlavnímu nástroji sloužícím k úspěšnému rozvoji. Do 

teoretické části je také zařazena kapitola o rozpočtu se větším zřetelem na dotace. 

Z teoretické části vzešly dvě hypotézy, na které se snaží následně odpovědět provedené 

analýzy. Praktická část je postupně rozdělena na primární a sekundární analýzu. V rámci 

sekundární analýzy byly zhodnoceny vnitřní faktory rozvoje a realizované projekty, které 

byly rozčleněny na rozvojové a udržovací. Pro tuto analýzu byly využity volně dostupné 

zdroje. Informace pro primární analýzu byly získány z rozhovorů s klíčovými aktéry 

vybraných posázavských měst. Primární analýza sloužila jak k ověření výsledků analýzy 

sekundární, tak k získání nových poznatků důležitých k zodpovězení stanovených hypotéz. 

Z výsledků obou analýz je jasné, že sledovaná města disponující strategickým 

plánem se tímto rozvojovým dokumentem neřídí. Jedno z měst se orientuje v poslední 

době na cestovní ruch i finančně nejnáročnějším rozvojovým projektem byla oprava 

kulturního dědictví (zámek), což také pomohlo ke zvýšení cestovního ruchu ve městě. Na 

priority tohoto města mají velký vliv vypsané dotační tituly. Zbývající dvě města 

v posledních letech investovala hodně finančních prostředků do sportovních zařízení a na 

financování rozvojových projektů využívají spíše vlastní prostředky. Mezi těmito dvěma 

městy jsou i rozdíly. Jedno město ze svých prostředků podporuje významněji společenský 

a kulturní život i partnerství ve městě. Naopak druhé město investuje prostředky do 

cyklostezek a objektů pro seniory. 
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Rozvoj, malá města, Posázaví, strategické plánování, veřejná správa, governance   

 



 

 

Abstract 

The diploma thesis is concerned with the development of three small towns in the Posázaví 

region. Development preconditions are evaluated according to the project implementation 

and financing and the communication of the town council with the public. The aim of the 

thesis is to evaluate what projects the towns implemented during the monitored period and 

whether these projects contributed to the town development. 

In the theoretical part of the thesis are defined various types of functioning of 

public administration and development factors with the emphasis on human and social 

capital. Furthermore, the thesis discusses different approaches to strategic planning as 

a major tool for successful development. The chapter about the budget with the emphasis 

on subsidies is also included in the theoretical part. Two hypotheses emerged from the 

theoretical part. Following analyses try to answer these hypotheses. The practical part is 

gradually divided into primary and secondary analysis. In the secondary analysis, the 

internal development factors and the realized projects, which were divided into 

development and maintenance, were evaluated. Free available resources were used for this 

analysis. Information for primary analysis was gained from interviews with key 

participants of chosen towns from the region Posázaví. The primary analysis served both to 

verify results of the secondary analysis and to gain new findings important to answer the 

hypotheses. 

It is clear from the results of both analyses that chosen towns, which dispose of 

a strategical plan, do not follow this development document. Recently, one of these towns 

has been focusing on tourism. The costliest development project of this town has been the 

reconstruction of the cultural heritage, namely the chateau, which has also helped to 

increase the town’s tourism. The offered subsidy titles have a significant impact on the 

town’s priorities. The remaining two towns have invested a lot of money in sport facilities 

in last years and are using their own resources to finance development projects. There are 

also differences between these two towns. One of them supports its social and cultural life 

and partnership in the town more significantly from its own financial resources. On the 

other hand, the other city invests in cycle tracks and buildings for seniors. 

Key words 

Development, small towns, Posázaví, strategic planning, public administration, governance
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1 Úvod 

Vedení měst se snaží z podstaty věci o rozvoj svých území. Hlavním nástrojem, jak naplnit 

rozvojová očekávání se považuje v případě měst strategické plánování. Dokument 

zaměřený na strategické plánování se nazývá strategický plán. Dobře zpracovaný 

dokument umožňuje nalézt shodu nad hlavními dlouhodobými cíli rozvoje a zapojit do 

diskuze o rozvoji města aktéry z rozdílného prostředí. Tím přispívá ke zvyšování důvěry 

mezi představiteli veřejné správy, podnikateli, a zástupci neziskového sektoru a dalších 

aktivních obyvatel (Binek 2014). 

Do procesu vytváření strategického plánu by se měla ideálně zapojit široká 

veřejnost daného města. Hodnocení rozvoje je zpravidla subjektivní a odvíjí se od kvality 

lidského či sociálního kapitálu (Binek 2014). Úkolem této práce je zanalyzovat, které ze tří 

vybraných měst ve středním Posázaví (Ledeč nad Sázavou, Světlá nad Sázavou a Zruč nad 

Sázavou) by se dalo zhodnotit jako město nejvíce pracující na svém rozvoji. 

  Teoretická část je rozdělena do třech kapitol. První se zabývá vývojem veřejné 

správy (typem vládnutí), která se rozděluje podle možností, jak může občan ovlivňovat 

fungování veřejné správy na několik teoretických přístupů. Druhá stěžejní kapitola se 

zabývá rozvojem, samotným vysvětlením tohoto pojmu. Dále zmiňuje faktory rozvoje, kde 

je podrobněji popsán lidský a sociální kapitál. V této kapitole také nalezneme podkapitolu 

o strategickém plánování. Poslední kapitola teoretické části se zabývá 

rozpočtem a dotacemi, které mohou jednotlivá města získat. V metodické části jsou 

uvedeny důvody výběru měst a způsob provedení obou analýz v praktické části. Za 

kapitolou metodika jsou stanoveny hypotézy, které vznikly na základě teoretického 

zarámování této práce. 

 Praktická část je rozdělena na sekundární a primární analýzu. Nejdříve proběhla 

sekundární analýza. K této analýze byly využity podklady, které byly volně dostupné. 

Pomocí několika ukazatelů byl analyzován lidský a sociální kapitál obyvatelstva 

zkoumaných měst. Dále byly analyzovány realizované projekty, které jsou rozděleny na 

rozvojové a udržovací. Primární analýza spočívá ve vyhodnocení rozhovorů s klíčovými 

aktéry měst. Výsledky sekundární a primární analýzy jsou zobrazeny v přehledové tabulce. 

 Cílem této práce je vyhodnotit, jaké města realizovala projekty, které směřují 

v souladu s hlavními prioritami strategického plánu k rozvoji měst, nebo zdali jsou 
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projekty a investice k realizaci vybírány ad hoc, podle aktuální situace. Další cíl této práce 

je zaměřen na analýzu faktorů, které nejvíce ovlivňují rozvoj ve třech sledovaných 

městech. K dílčím cílům patří analýza strategického plánu, analýza komunikace vedení 

města s ostatními aktéry vybraných měst a hodnocení, jak města využívají dotační 

prostředky na realizaci svých projektů. V neposlední řadě je cílem vybraná města porovnat 

ve všech sledovaných ohledech. 

 Na uvedené cíle práce navazuje pět výzkumných otázek. První dvě se týkají 

hlavního cíle předkládané práce, naopak další tři navazují na dílčí cíle této práce. 

Výzkumné otázky zní následovně:  

• Dochází při přípravě a realizaci velkých investic ke skutečnému rozvoji města nebo 

pouze k řešení provozních témat a cílů? 

• Jaké existují vnější a vnitřní faktory, které ovlivňují výběr realizovaných projektů? 

• Řídí se vedení města platným strategickým plánem? 

• Potřebují města strategický plán pro celkový rozvoj? 

• Jak probíhá komunikace vedení města s podnikatelským a neziskovým sektorem 

a širokou veřejností? 
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2 Vývoj veřejné správy (typy vládnutí) 

V obecné rovině lze odlišit dva základní typy vládnutí top-down a bottom-up, které se liší 

možnostmi občanů a dalších významných aktérů se aktivně podílet na rozvoji obce. Podle 

převažujícího typu veřejné správy se pak dále liší způsob projednávání a schvalování 

hlavních koncepčních dokumentů obce, především územního a strategického plánu 

(Pissourios 2014).  

 Přístupy top-down a bottom up se v strategickém plánování používají více než 50 

let (Pissourios 2014). V 60. letech 20. století převažoval přístup top-down („shora dolů“), 

tedy při rozhodování o rozvoji obce rozhodují pouze volení zástupci lidu (politici). Občané 

a další aktéři mají minimální vliv při rozhodování o uskutečnění daných projektů v jejich 

obci či regionu (Pissourios 2014; Robinson 2015). 

 Od 80. let 20. století se začal v západním světě výrazně prosazovat přístup bottom-

up („zdola nahoru“), tedy větší zapojení občanů a místních aktérů do procesu řízení 

veřejné správy, tj. větší angažovanost při plánování různých projektů v dané obci. Z tohoto 

je patrné, že tento přístup nemůže existovat bez aktivní místní komunity. Avšak i tento 

přístup má své nedostatky, jako např. čím větší obec, tím složitější proces přístupu bottom-

up, neboť více občanů více aktérů, z toho plyne složitější komunikace a domluva na 

daných projektech (Pissourios 2014).  

 Na tyto dva základní přístupy navazuje v odborné literatuře několik rozdílných 

přístupů k veřejné správě a reformám veřejné správy ve vyspělých západních zemích. 

Nejčastěji se zmiňují čtyři základní typy vládnutí: Old Public Administration, New Public 

Management, New Public Governance a New Public Service. Pro zjednodušení se velmi 

často používá přechod od Old Public Administration k New Public Service, jelikož Old 

Public Administration se objevil už na konci 19. století, naopak přístup New Public 

Service je nejnovějším a začal být popisován na přelomu 20. a 21. století (Robinson 2015). 

2.1 Old Public Administration 

Tradiční přístup k veřejné správě, který využívá principu top-down, je označován jako Old 

Public Administration (OPA). Tento přístup vychází z myšlenek Maxe Webera, především 

ze dvou principů byrokratického modelu. Jedná se o principy hierarchie a meritokracie. 

První z nich se projevuje jasně danou hierarchickou organizační sktrukturou, naopak 
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jmenování úředníků na základě kvalifikace vychází z principu meritokracie (Robinson 

2015).  

 Pro Old Public Administration je charakteristická centralizovaná vláda s postupně 

přebytečnými pravidly, kde se nehodnotí, jestli jsou dané projekty dobré či špatné, ale 

pouze zdali vyhovují daným pravidlům (Dernhardt, Dernhardt 2000; Robinson 2015). 

Dalším z hlavních rysů tohoto přístupu je oddělování zvolených politiků a politiky na 

jedné straně a úředníků a veřejné správy na straně druhé. Z toho je patrné, že komunikace 

mezi zmíněnými skupinami je slabá až žádná. (Robinson 2015). 

 Z výše popsaného vyplývá, že možnost občanů a dalších aktérů se podílet na 

rozhodování veřejné správy je minimální. Podle Vigody (2002) je občan brán jako volič, 

naopak zástupci veřejné správy (politici a úředníci) jsou považovány za správce. Občané 

ve volbách vybírají své zástupce, kteří spravují a nakládají s veřejným majetkem. Z těchto 

důvodů se tento přístup k veřejné správě často označuje jako „vládnutí a řízení“ či 

„elitářství“ (Robinson 2015).  

 Závěrem této kapitoly je důležité zmínit, že fungování přístupu Old Public 

Administration je v rozporu se základním heslem demokracie, tj. vláda lidu. Všichni 

občané by měli mít možnost ovlivňovat rozhodnutí veřejného sektoru v zájmu společnosti. 

I z tohoto důvodu se zmíněný přístup už příliš nevyužívá v západním světě, za klasický 

příklad se často uvádí Singapur či Čína v dřívějším fungování (Robinson 2015; Vigoda 

2002). V Česku byl způsob vládnutí v duchu konceptu OPA prosazován v první dekádě 90. 

let, po společensko ekonomických změnách v roce 1989 (Perlín 2018).  

2.2 New Public Management 

Tento přístup se začal prosazovat v 80. a 90. letech minulého století ve vyspělých zemích 

(především USA, Velká Británie a Nový Zéland), jako reakce na předešlý koncept 

k veřejné správě. Přístup Old Public Administration se stal přebyrokratizovaným a velmi 

neefiktivním systémem, který stojí velký objem veřejných prostředků (Denhardt, Denhardt 

2000; Robinson 2015). 

 Hlavním stavebním kamenem přístupu New Public Management (NPM) je snaha 

využívat principy soukromého (tržního) sektoru ve veřejné správě (Robinson 2015). 

Nejčastěji zmiňovanými pojmy jsou výkon a konkurence, McCourt (2013) ještě přidává 

delegování a schopnost reagovat na klienty/zákazníky. Tyto čtyři pojmy vnímá jako 
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klíčové pro koncept New Public Management. Delegování chápe ve dvou formách. První 

je privatizace1 v určitých odvětvích, jako např. zdravotnictví či pitná voda a kanalizace. 

Druhá forma delegování je decentralizace, tj. přenesení některých řídících funkcí na nižší 

hierarchické celky. Zlepšením výkonu veřejné správy je myšleno zmenšování počtu 

úředníků a větší efektivita celé veřejné správy. Z tržního prostředí přebral veřejný sektor 

hospodářské soutěže, které jsou vypisovány při veřejných zakázkách. Tento postup 

můžeme shrnout pod pojem zvýšení konkurence (McCourt 2013). 

 Hays a Kearney (1997) definovali přístup New Public Management v pěti 

jednoduchých principech, které jsou téměř podobné pojmům McCourta (2013). Zmínění 

autoři vysvětlují tento přístup k veřejné správě v následujících pěti principech: downsizing, 

manažerské řízení, decentralizace, debyrokratizace a privatizace. Pod anglickým pojmem 

downsizing je myšlena redukce počtu úředníků a rozsahu veřejné správy. Dále se veřejné 

správě začali využívat tržní mechanismy a protokoly, proto označení manažerské řízení 

(Hays a Kearney 1997). Z tohoto důvodu se často konceptu NPM přezdívá 

„manažerismus“ (Vigoda 2002). Pod principem debyrokratizace si Hays a Kearney (1997) 

představují zmíněný zvětšený výkon veřejné správy a obecně odstranění administrativní 

zátěže. 

 Dle Vigody (2002) je občan v přístupu New Public Management brán jako zmíněný 

klient či zákazník. Naopak zástupci veřejné správy jsou považovány za manažery, jak 

vidíme v tabulce 1. Pokud je občan brán jako zákazník nebo klient, je stále pasivním 

článkem v rozhodování veřejné správy (Vigoda 2002). Ze zmíněného důvodu je přístup 

New Public Management považován jako top-down koncept veřejné správy. I přesto se 

v tomto popisovaném typu vládnutí dá hovořit o prvcích bottom-up přístupu, nejvíce 

zřejmě v principu decentralizace. Zvolení zástupci mají větší pravomoci rozhodovat 

o veřejném majetku. Především v malých obcích a městech se jedná o osoby, které jsou 

v přímém a poměrně častém kontaktu s občany. 

 Uplatňování konceptu New Public Management je v Česku spojeno s prvním 

desetiletím nového tisicíletí. Za charakteristické pro tento typ vládnutí je outsoursování 

aktivit veřejné správy, např. pitná voda, zdravotnictví (Perlín 2018). 

                                                 
1 Jedná se o převod veřejného majetku do soukromých rukou (McCourt 2013). 
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2.3 New Public Governance 

Pro tento přístup k veřejné správě se v literatuře používá zkrácený název Governance. 

Pojem governance už dříve použilo několik autorů pro označení různých termínů 

týkajících se veřejné správy (Osborne 2006). Z tohoto důvodu je v této kapitole i celé práci 

používán název New Public Governance (NPG), aby bylo jasné, že se jedná o teoretický 

koncept řízení veřejné správy. Bourgon (2007) označuje přístup NPG spolu s konceptem 

New Public Service souhrnně jako New Public Administration, neboť se výrazně odlišují 

od předešlých dvou popsaných přístupů k veřejné správě. 

 Přístup New Public Governance je tedy výrazně odlišný od dosavadních přístupů 

k organizaci veřejné správy. Občan už není pouze pasivním příjemcem rozhodování 

veřejné správy, ale aktivním článkem, který se podílí na rozhodování o budoucím vývoji. 

Všichni relevantní aktéři fungují jako partneři, jak zobrazuje tabulka 1. Podle Vigodovy 

klasifikace jsou občané, politici i státní úředníci bráni jako partneři, kteří spolupracují při 

správě města (Vigoda 2002). 

Tabulka 1: Role a vztahy občanů s veřejnou správou 

Přístup Nedemokratic

ká 

společnost 

Old Public 

Administration 

New Public 

Management 

New Public 

Governance 

New Public 

Service 

Role 

občana 

subjekt volič klient/zákazní

k 

partner správce 

Role 

veřejné 

správy 

panovník správce manažer partner subjekt 

Typ 

interakc

e 

donucování delegování působení spolupráce rozhodován

í občanů 

Zdroj: vlastní zpracování dle Vigoda (2002). 

 

 Dále přístup New Public Governance zdůrazňuje interorganizační vztahy, tedy 

vztahy vně veřejný sektor, např. kontakt s neziskovým sektorem. K dalším základním 

mechanismům vládnutí (řízení) tohoto přístupu patří důvěra, relační kapitál a relační 

smlouvy (Robinson 2015). 

 Občan se tedy stává aktivním článkem při rozhodování veřejné správy, proto NPG 

nazýváme bottom-up přístupem. Avšak konečné rozhodnutí je stále na politicích či 

úřednících, zástupci veřejné správy tedy stále řídí (ovládají) rozvoj obce či města. Názor 
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občanů může být v určitých ohledech pouze poradním hlasem, ale ne rozhodujícím. 

Koncept New Public Governance je tedy spíše bottom-up přístupem, ovšem najdeme 

v něm i prvky top-down (Robinson 2015).  

2.4 New Public Service 

Jedná se o nejnovější teoretický přístup k řízení veřejné správy, který se začal prosazovat 

v západním světě až na přelomu 20. a 21. století. New Public Service (NPS) vychází 

z předchozího přístupu New Public Governance s jedním velkým rozdílem, který je 

naznačen v anglických názvech těchto konceptů. Governance (v překladu řízení) a Service 

(služba), v přístupu New Public Governance veřejná správa řídí občany a společnost, 

v konceptu New Public Service už veřejná správa neřídí, pouze pomáhá občanům a dalším 

aktérům plnit požadavky ve veřejném zájmu všech obyvatel (Robinson 2015). 

 Dle Vigody (2002) je někdy občan brán jako majitel, naopak veřejná správa je 

brána jako subjekt. V přístupu NPS mohou fungovat občané a veřejná správa jako partneři, 

ale v teoretickém případě podle přístupu občané a další aktéři ovládají veřejnou správu 

(Vigoda 2002). Ovšem musí pracovat v zájmu celé společnosti, který je důležitější než 

osobní zájem a užitek jednotlivých aktérů (Denhardt, Denhardt 2000). 

 Přístup New Public Service právě kritizuje a vymezuje se proti konceptu New 

Public Management z důvodu převažujícího osobního zájmu. NPM zastává tržní 

mechanismy, kde všichni aktéři i občané hájí především svůj vlastní užitek. Hlavní 

myšlenka přístupu New Public Service je v naprostém protikladu, protože občané a další 

aktéři se snaží pracovat hlavně ve veřejném zájmu a pro celou společnost. Svůj vlastní 

prospěch musí opomenout, což je do určité míry velmi utopistická a nereálná představa 

(Denhardt, Denhardt 2000; Robinson 2015). 

 Cílem přístupu New Public Service není rychlé řešení individuálním rozhodnutím, 

ale rozvážné a klidně velmi pomalé rozhodnutí. Na tomto rozhodnutí se musí podílet, co 

největší počet občanů a jiných aktérů (ideálně úplně všichni), samozřejmě tito aktéři musí 

konat v zájmu celé veřejnosti. S tím je spojena společná odpovědnost, kterou za určité 

rozhodnutí občané přebírají (Denhardt, Denhardt 2000).  

 O NPS se také často mluví, že má některé velmi nereálné požadavky k řízení 

veřejné správy. Podle přesného znění tohoto přístupu by do rozhodování veřejné správy 

měli vstupovat všichni aktéři (občané, podnikatelé, politici, úředníci atd.), což je velmi 
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nereálná vize. Autoři tohoto konceptu nijak nevysvětlují, jak rozdílní aktéři mohou najít 

společnou shodu a společný zájem pro rozvoj dané obce (Denhardt, Denhardt 2000; 

Dickinson 2016). 

 Se zmíněnými požadavky vzniká další problém přístupu New Public Service, tj. 

velký počet aktérů. Se zvyšujícím počtem osob (aktérů), se zvětšuje také počet představ 

jednotlivých aktérů. Z tohoto důvodu je jasné, že dohodnout se na určitém konsensu je více 

a více složitější. Potlačení nebo nerespektování zájmů a potřeb jednotlivých občanů je 

zcela utopistický a ve společnosti nerealizovatelný (Denhardt, Denhardt 2000; Dickinson 

2016).  

 Dalším poněkud nereálným požadavkem tohoto přístupu k řízení veřejné správy je, 

že úředníci by neměli odpovídat občanům pouhé ano či ne. Vždy po pozitivní i negativní 

odpovědi by měl následovat důvod tohoto rozhodnutí. A vzápětí následuje nabídka 

úředníka na spolupráci občana na daném projektu či nápadu (Denhardt, Denhardt 2000).   

 Z výše popsaného je patrné, že koncept New Public Service je klasickým příkladem 

bottom-up přístupu. Především se jedná o myšlenku aktivních občanů, kteří mají možnost 

ovlivňovat dění ve své obci v zájmu celé komunity, naopak úředníci mají pouze pomáhat 

občanům v realizaci těchto projektů, rozhodnutí či dalších nápadů. Žádná ze základních 

myšlenek konceptu New Public Service nemá základ na top-down přístupu (Denhardt, 

Denhardt 2000; Robinson 2015). 

 V Česku tento koncept i z důvodu své praktické nepoužitelnosti a nereálnosti nebyl 

dosud uplatněn (Perlín 2018). 
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2.5 Shrnutí 

V tabulce 2 vidíme přehledně základní rozdíly mezi teoretickými přístupy k řízení veřejné 

správy. V této tabulce chybí přístup New Public Service, jelikož je do velké míry podobný 

konceptu New Public Governance. Navíc se jedná o poněkud idealizovaný přístup, více už 

bylo popsáno výše. 

Tabulka 2: Porovnání teoretických přístupů k řízení veřejné správy 

 Old Public 

Administration 

New Public 

Management 

New Public 

Governance 

Teoretický základ politologie, veřejná 

politika 

ekonomická teorie, 

teorie racionálního 

výběru 

demokratická 

teorie, teorie sítí 

Povaha státu jednotný rozdělený pluralitní 

Zaměření legislativy regulace ekonomická 

výkonnost 

 zvětšení orientace 

na občana 

Formy organizace jednotná byrokracie konkurenceschopné 

trhy 

sítě pro spolupráci 

Hlavní zaměření vstupy, vnitřní 

procesy 

výstupy vnější procesy, 

výsledky 

Klíčové aspekty dodržování pravidel 

a předpisů 

účinnost a finanční 

výsledky 

účinnost a 

spokojenost mezi 

občany 

Mechanismus řízení 

(vládnutí) 

hierarchie trh a klasické či 

neoklasické smlouvy 

důvěra a relační 

smlouvy 

Organizační 

struktura 

byrokratická 

organizace s přisným 

top-down přístupem 

decentralizované 

veřejné instituce 

spolupracující 

struktury se 

zástupci veřejné 

správy 

Hodnotová základna ethos veřejného 

sektoru 

účinnost hospodářské 

soutěže a trhu 

neokorporativisté 

Koncepce veřejného 

zájmu 

definovaná a 

vyjádřená v zákoně 

agregace 

individuálních zájmů 

výsledný dialog o 

sdílených 

hodnotách 

Motivace úředníků a 

politiků 

platy a benefity podnikatelský duch, 

snaha snížit velikost 

governmentu (vlády) 

veřejná služba, 

touha přispívat 

společnosti 

Zdroj: Denhardt, Denhardt (2000), Osborne (2006), Wiesel, Modell (2014). 

 

 Rozdíly mezi těmito třemi přístupy jsou patrné ve všech bodech, které jsou uvedeny 

v tabulce 2. Také je důležité připomenout, že podobu jednotlivých přístupů velice 

ovlivňuje doba jejich vzniku. Tento historický vývoj nejlépe dokumentuje tabulka 1, kde je 
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naznačené, jak se změnila role občana a role zástupců veřejné správy. Role se totiž 

vyměnily, občan se stal majitelem politiků a úředníků.  

 Nejstarší přístup Old Public Administration se vyznačuje přehnanou byrokracií, 

pevně danou hierarchickou strukturou, jasnými pravidly a různými regulacemi. Jedná se 

o typické příklady top-down přístupu. 

 New Public Management je založený především na ekonomických mechanismech, 

týkající se hlavně tržního prostředí. V tomto přístupu je snaha tyto tržní mechanismy 

aplikovat ve veřejném sektoru. Mezi hlavní cíle patřilo zmenšení počtu úředníků. New 

Public Management tedy hájí užitek jednotlivců, podporuje hospodářské soutěže a je 

kladen důraz na výkon. Tento teoretický koncept je také velmi spojen s decentralizací 

některých práv na nižší hierarchické celky. 

 Třetí přístup New Public Governance je výrazně odlišný od předchozích dvou. 

Občan se stává mnohem více aktivním článkem při rozhodování veřejné správy. Mezi 

hlavní požadavky tohoto přístupu patří spolupráce a důvěra mezi aktéry. Zástupci veřejné 

správy vykonávají veřejnou službu (pro občany, podnikatele), pro blaho celé společnosti. 

Tím se velice odlišují a vymezují od přístupu New Public Management, který zdůrazňuje 

prospěch pro jednotlivce. 

 Přístup New Public Service by se dal označit za poněkud idealizovanou formu 

konceptu New Public Governance. Rozdíl je pouze v účasti občana na rozhodování veřejné 

správy. V New Public Service má občan výrazně větší pravomoci promlouvat do chodu 

veřejné správy, jak bylo podrobně popsáno v kapitole o New Public Service.  

 Závěrem je důležité zmínit, že řízení veřejné správy se v praxi nemusí řídit pouze 

jedním ze zmíněných teoretických přístupů. V praxi dochází k uplatňování různých 

postupů na různá témata. Pro některou agendu veřejné správy může být využíván koncept 

New Public Management a pro další agendu třeba New Public Governance. 
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3 Rozvoj a růst 

Úvod této kapitoly se snaží o rozlišení pojmu rozvoj a růst, jelikož se to v literatuře často 

zaměňuje. Pro výsledky předkládané práce je stěžejní pojem rozvoj, který je potřeba 

vysvětlit. 

V odborné literatuře najdeme velký počet různých vysvětlení těchto pojmů, které se 

utvářely a měnily během dlouhého časového období (Pike, Rodríguez-Pose, Tomaney 

2006). Dokonce někteří autoři považují rozvoj a růst za synonymum, ale většina z nich 

považují tyto pojmy za rozdílné (Ježek a kol. 2014). 

 Rozvojem většinou chápeme vylepšení souboru ekonomických, politických, 

sociálních, ekologických, kulturních či technických aspektů, které vedou ke zlepšení 

současného stavu (Pike, Rodríguez-Pose, Tomaney 2006; Viturka, Tóthová 2014). 

V případě regionálního rozvoje se jedná o pokrok daného území (regionu). Naopak růst je 

hodně spojen pouze s ekonomickým zlepšením, často se měří pomocí HDP na 1 obyvatele 

(Viturka, Tóthová 2014). 

 Rozvojem dochází ke změnám především kvalitativních charakteristik, kdežto růst 

je spojován častěji s kvantitativními změnami. Obecně lze říci, že rozvoj je všestrannějším 

pojmem, neboť zaujímá změny ve více ohledech (Viturka, Tóthová 2014).  

 Sen (1983) ve své práci považuje růst za jedno z důležitých hledisek pro potenciální 

rozvoj. S tímto souhlasí i Viturka, Tóthová (2014), jelikož zmiňují pozitivní vazbu mezi 

růstem a rozvojem, tj. pokud dojde k růstu, pak s největší pravděpodobností by mělo dojít 

k celkovému rozvoji.   

3.1 Vnitřní periferie 

Tento pojem úzce souvisí se základním geografickým rozdělením prostoru na jádro 

a periferii (Havlíček, Chromý, Jančák, Marada 2005). V odborné literatuře se periferie 

nejčastěji definuje jako „něco na okraji“ (Musil, Müller 2008). Pokud se periferní území 

nachází ve vnitrozemí daného státu, nazýváme jej vnitřní periferií. Nacházející se většinou 

při administrativních hranicích jednotlivých krajů (Havlíček, Chromý, Jančák, Marada 

2005). 
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 Vznik vnitřních periferií je zapříčiněn souborem různých vlivů a vztahů, které 

působí během delšího časového úseku. Může se jednat o ekonomické, sociální, kulturní, 

historické či politické vlivy (Havlíček, Chromý, Jančák, Marada 2005).  

 V Česku byla důvodem především socioekonomická transformace v posledních 

25 letech po pádu komunismu, došlo ke zvýšení sociálního a ekonomického znevýhodnění 

určitých (periferních) oblastí. Důvodem bylo ukončení centrálně plánované podpory 

středních a malých měst, kde docházelo k postupnému úbytku pracovních pozic 

v zemědělství i průmyslu (Bernard, Šimon 2017).  

 K dalším obecným charakteristikám vnitřní periferie patří úbytek obyvatelstva, 

nepříznivý demografický vývoj, nižší socioekonomická úroveň, větší vzdálenost od 

krajského centra, horší technická infrastruktura či zastaralý bytový fond (Havlíček, 

Chromý, Jančák, Marada 2005; Musil, Müller 2008). Nepříznivým demografickým 

vývojem je myšleno stárnutí místního obyvatelstva, jelikož mladí vzdělaní jedinci odchází 

zpravidla do velkých (krajských) měst. Za nižší socioekonomickou úrovní se skrývá nižší 

vzdělanost obyvatel, větší počet zaměstnaných v zemědělství a potažmo i v průmyslu 

(Musil, Müller 2008). 

 V novém tisíciletí proběhlo několik výzkumů na české periferie. Ve většině těchto 

výzkumů bylo zájmové území předkládané práce považováno za vnitřní periferii 

(Havlíček, Chromý, Jančák, Marada 2005; Novák, Netrdová 2011; Bernard, Šimon 2017). 

Pouze v práci Musila, Müllera (2008) se nachází všechna zkoumaná města v tzv. ostatním 

území (lepší než periferie), což je zřejmě dáno zvolenou řádovostní úrovní a vybranými 

ukazateli. 

 Tato kapitola upozorňuje, že sledovaná města se nachází v jedné z oblastí vnitřní 

periferie na území Česka. Umístění ve zmíněné oblasti může mít neblahý vliv na kvalitu 

lidského a sociálního kapitálu v těchto městech a tím pádem i na rozvoj zkoumaných měst. 

3.2 Faktory rozvoje 

Součástí rozvoje většiny měst jsou i dokumenty rozvoje, především se jedná o územní 

a strategický plán. Územní plán určuje pro každý pozemek funkci využití, nařizuje 

prostorové a funkční regulativy území (Perlín 2017). Strategický plán je nejdůležitějším 

rozvojovým dokumentem, neboť obsahuje informace: do čeho se bude investovat v dané 

obci, v jakém časovém horizontu a finanční zátěž pro místní rozpočet. Ovšem na plnění 
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těchto dokumentů (plánů) rozvoje má vliv velké množství různých faktorů (Perlín, Bičík 

2006). 

 Binek a kol. (2009) či Bernard (2011) dělí faktory na dvě základní skupiny. První 

skupinou jsou vnitřní (endogenní) vlivy, druhou nazývají vnějšími (exogenními) faktory 

rozvoje. Na kvalitu vnitřních faktorů mají vliv samotní občané dané obce, kteří svými 

schopnostmi či vzděláním mohou přispívat k případnému rozvoji své obce. Naopak aktéři 

na lokální úrovni mohou jen velmi obtížně působit na vnější vlivy, někdy je nelze ovlivnit 

vůbec (Binek a kol. 2009). 

 Za vnitřní vlivy jsou považovány všechny druhy kapitálů, především lidský 

a sociální kapitál, které jsou podrobně popsány níže. Ovšem někdy jsou chápany jako 

samostatné cíle rozvoje, tzv. aspekty rozvinutosti (Bernard 2012). Mezi další druhy 

kapitálů můžeme jmenovat, např. kulturní, komunitní či ekonomický (finanční) kapitál 

(Binek a kol. 2009; Bernard 2011).  

 K vnitřním vlivům se řadí i některé institucionální faktory, jako jsou např. 

fungování místní samosprávy a vztahy samosprávy s klíčovými aktéry lokální úrovně 

(Bernard 2011). V neposlední řadě k vnitřním faktorům rozvoje patří i aktivita obyvatel při 

správě města, tento faktor souvisí s výše uvedenými typy vládnutí. 

 Za nejdůležitější vnější faktor rozvoje je považována geografická poloha. Tento 

fakt byl ověřen v několika empirických výzkumech různých autorů, jako jsou např. Binek 

a kol. (2009), Perlín, Kučerová, Kučera (2010) či Bernard (2012). Výzkumy těchto autorů 

sice probíhaly na úrovni obcí, ale zajisté jsou platné i pro velmi malá města, která jsou 

předmětem zájmu této práce. 

 Geografická poloha se v odborné literatuře ještě často dělí na vertikální 

a horizontální geografickou polohu. Vertikální polohou je myšleno postavení dané obce 

v hierarchii sídel (někdy označováno jako poloha v pořadí). Horizontální poloha je pouze 

specifický typ vertikálního postavení. Jedná o fyzickou vzdálenost i vzdálenost mezi 

vertikálně odlišnými jednotkami, proto se označuje jako kombinace obou zmíněných poloh 

(Hampl 2012). 

 Geografická poloha je polohovým faktorem, který je společně s legislativními 

a institucionálními faktory podskupinou vnějších vlivů (Bernard 2011). Kromě 

zmiňovaných faktorů do polohových faktorů patří dostupnost vyšších hierarchických 
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center, situace v celém regionu (kraji), vliv sousedních regionů nebo fyzickogeografické 

podmínky (Binek a kol. 2009; Bernard 2011). Binek a kol. (2009) zmiňují také velký vliv 

vzdálenosti od hlavních dopravních tepen jako důležitý polohový faktor pro rozvoj sídla. 

 Podle Bernarda (2011) jsou k vnějším vlivům řazeny také legislativní faktory. 

V Česku se většina legislativy vytváří pouze na národní úrovni, a proto je vliv na rozvoj 

všech obcí identický. 

 Naopak institucionální faktory mohou mít větší vliv na případný rozvoj některé 

z obcí. Mezi tyto faktory patří regionální politika, financování obecních rozpočtů, politická 

reprezentace na národní a evropské úrovni či dotačně podporované aktivity. Především 

dotační programy různých krajů se mohou lišit poskytovanou finanční podporou nebo také 

existuje motivační složka na získání více financí při přerozdělování státního rozpočtu 

(Binek a kol. 2009; Bernard 2011). 

 Velice specifický faktor je populační velikost obce, kterou můžeme chápat jako 

vnitřní i vnější faktor rozvoje. Z dlouhodobého hlediska je populační velikost spíše 

vnitřním vlivem, naopak z krátkodobého pohledu patří k vnějším faktorům (Bernard 2011). 

Právě ostatní vnitřní a vnější vlivy do velké míry určují počet obyvatel dané obce a tím 

pádem i rozvojové možnosti (Bernard 2012). 

 Ze všech výše zmíněných vlivů je velice těžké určit nejdůležitější faktor rozvoje 

obce, jelikož na každé sídlo různé faktory působí různou silou. Pro úspěšný rozvoj obce je 

klíčová kombinace různých vnitřních i vnějších faktorů, neboť dobré vnější vlivy musí 

vždy doplnit i kvalitní vnitřní faktory, tj. důležitost vnitřních faktorů je o něco vyšší než 

vnějších (Binek a kol. 2009). 

 Pro rozvoj sledovaných malých měst je také důležitější kvalita vnitřních faktorů, 

jelikož se může lišit mezi jednotlivými městy. Především se jedná o lidský a sociální 

kapitál, fungování místní samosprávy či aktivitu místních obyvatel.  

 Dále se dá říct, že zkoumaná města jsou vystavena podobných vnějším vlivům až 

na drobné výjimky. Mezi tyto výjimky patří, např. dotace z krajského rozpočtu, situace 

v kraji, dostupnost vyšších hierarchických center či vliv sousedních regionů (města se 

nachází v odlišných krajích). Klíčové faktory rozvoje pro sledovaná města jsou podrobněji 

popsány níže. 
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3.2.1 Sociální kapitál 

Jedná se o relativně nově používaný termín, který se začal prosazovat až v 80. a především 

v 90. letech minulého století. Za zakladatele pojmu sociální kapitál jsou považovány 

francouzský sociolog Pierre Bourdieu, americký sociolog James Coleman a americký 

politolog Robert Putnam. Sociální kapitál jako první popsal Max Weber už ve 20. letech 

20. století, ale nepoužíval pro tento pojem označení sociální kapitál (Trigilia 2001). 

 Pojetí sociálního kapitálu P. Bourdieua se výrazně liší od pánů J. Colemana 

a především R. Putnama, který nejvíce přispěl k popularizaci pojmu sociální kapitál 

v sociálně vědních disciplínách (Šafr, Sedláčková 2006). Celkově lze říci, že existuje velké 

množství různých definic sociálního kapitálu, některé z nich se od sebe výrazně liší 

(Pileček 2013). 

 P. Bourdieu se v definici sociálního kapitálu věnuje hlavně jednotlivci, naopak 

Coleman a Putnam považují skupinu jedinců (společnost) za základní jednotku (Pileček 

2013; Šafr, Sedláčková 2006). P. Bourdieu (1986) definuje sociální kapitál jako soubor 

zdrojů (skutečných i potenciálních), které jednotlivec členstvím v určité skupině může 

využít pro svůj vlastní užitek. Jinými slovy v jeho pojetí se jedná o soukromý statek 

(Bourdieu 1986).  

 Avšak pro potřeby této práce je mnohem důležitější chápání R. Putnama a jeho 

popsání zmiňovaného pojmu. Putnam (1993, s. 167) definuje sociální kapitál jako 

„vlastnosti sociální organizace, jako je důvěra, normy a sítě, které usnadňují koordinované 

jednání, a tak přispívají k výkonnosti společnosti“. To znamená, že Putnam sociální kapitál 

považuje za veřejný statek (Pileček 2013). 

 Jako existuje řada různých definic sociálního kapitálu, tak v literatuře najdeme 

i velké množství různých typů či forem zmiňovaného pojmu, jako např.  

individuální/kolektivní, strukturální/kognitivní nebo občanský/vládní (Pileček 2010). 

Rozdělení na individuální (Bourdieuovo pojetí) a kolektivní (Putnamovo pojetí) sociální 

kapitál už bylo popsáno výše. Pro tuto práci je opět stěžejní Putnamova typologie, která 

sociální kapitál dělí na dva základní typy: svazující (bonding) a přemosťující (bridging) 

(Pileček 2010). Následující rok po uvedení Putnamovy typologie popsal Woolcock (2001) 

třetí typ sociálního kapitálu, který nazval jako spojující (linking).  

 Svazující sociální kapitál je charakteristický úzkými vazbami mezi lidmi, většinou 

v rámci nějaké menší skupiny (Pileček 2010). Dále je pro tento typ důležitá důvěra, vnitřní 
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loajalita a homogenita uvnitř dané skupiny (Kučerová 2011). Jedná se především o rodinné 

vztahy, kontakty s nejlepšími přáteli, popř. sousedské vztahy či kontakty v rámci stejného 

etnika (Pileček 2010; Šafr, Sedláčková 2006). Někdy se tento typ označuje jako defenzivní 

sociální kapitál, jelikož členové určité skupiny se brání nebezpečí zvenčí pomocí úzkých 

kontaktů mezi sebou, které byly zmíněny výše (Pileček 2010). Podle Harpera a Kelly 

(2003) je svazující sociální kapitál nejdůležitější v dětském a důchodovém věku, neboť 

v dětství se velice projevuje vztah rodičů s dětmi. Naopak v důchodovém věku je důležitý 

vztah dětí k rodičům, kteří je vychovali.  

 Pro přemosťující sociální kapitál jsou typické vzdálenější kontakty či slabší vazby, 

které jsou většinou nepravidelné (Pileček 2010; Šafr, Sedláčková 2006). Dalším 

charakteristickým znakem tohoto kapitálu je propojování (přemostění) odlišných 

sociálních skupin a vrstev, které mají nějaký společný cíl nebo zájem, jako např. spolky, 

sdružení či sportovní kluby (Pileček 2010). Mezi nejčastěji uváděné příklady patří kontakty 

mezi obchodními partnery, vazby mezi přáteli přátel či lidmi odlišných etnických skupin 

(Harper, Kelly 2003; Šafr, Sedláčková 2006). Ze zmíněných důvodů se této formě přezdívá 

ofenzivní sociální kapitál, jelikož jednotlivci se přemostěním různých skupin snaží o blaho 

ve prospěch občanské společnosti (Pileček 2010). Proto je přemosťující kapitál označován 

za nejdůležitější sociální kapitál pro rozvoj obce, města či celé společnosti (Harper, Kelly 

2003). 

 Spojující sociální kapitál je naprosto odlišný od obou popsaných forem kapitálů, 

jelikož se jedná o vertikální vazby, u svazujícího a přemosťujícího kapitálu převažovaly 

horizontální vazby mezi lidmi (Šafr, Sedláčková 2006). Pro tento typ jsou stěžejní 

hierarchické vztahy osob na odlišných mocenských pozicích (Harper, Kelly 2003). Mezi 

příklady spojujícího kapitálu patří např. vazby na klíčové zástupce regionálních či 

národních institucí (krajský úřad, ministerstvo či vládu) nebo kontakty na vysoce 

postaveného člena politické strany (Pileček 2010). Uvedené kontakty či vazby mohou mít 

velký význam při rozdělování dotací z veřejných prostředků na různých hierarchických 

úrovních (krajské, národní i evropské). Dokonce se tento vliv někdy označuje jako forma 

lobbingu (Sabatini 2009). 

 Měření sociálního kapitálu je poněkud složité. Záleží, jakou formu sociálního 

kapitálu chceme měřit, ale také na jaké řádovostní úrovni a bezpochyby je důležité, jestli 

využijeme primární nebo sekundární data. V neposlední řadě i volba kvantitativních či 
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kvalitativních metod, v nejlepším případě kombinace obou způsobů. (Pileček, Jančák 

2010). 

 Nejpoužívanějším nástrojem napříč odbornou literaturou je Putnamův index 

sociálního kapitálu (Pileček 2010). Tento index byl vytvořen pro měření sociálního 

kapitálu v amerických regionech, ale některé indikátory jsou použitelné i pro tuto práci. 

Některé bez jakékoliv úpravy (počet neziskových organizací na 1 000 obyvatel, počet 

občanských a sociálních organizací na 1 000 obyvatel) a další indikátory s malou úpravou 

pro podmínky této práce, jako např. volební účast v prezidentských volbách upravena na 

volební účast v komunálních volbách (Šafr, Sedláčková 2006). 

 Ve výzkumech českých autorů byla použita obrovská řada různých ukazatelů 

k měření sociálního kapitálu, neboť výzkumníci si ukazatele museli přizpůsobit k ověření 

cíle daného výzkumu a hierarchické úrovni (Pileček 2010). Většina autorů se sice zaměřila 

na okresní úroveň, ale některé indikátory lze použít na úroveň jednotlivých měst. Za 

základní indikátor považuji volební účast v komunálních volbách, tento ukazatel využili ve 

svých výzkumech Hallér (2006), Pokorák (2007), Jančák, Havlíček, Chromý, Marada 

(2008) či Pileček, Jančák (2010). S komunálními volbami souvisí i další ukazatel počtu 

kandidátů na počet mandátů ve volbách do zastupitelstev obcí, který využili Jančák, 

Havlíček, Chromý, Marada (2008).  

 Mezi další využité indikátory v českém prostředí pro úroveň daných měst můžeme 

zmínit, např. finanční podporu různých místních společenských akcí (Pileček, Chromý, 

Jančák 2013), výši získaných dotací z odlišných zdrojů (krajské, národní či evropské), 

který je podobný ukazateli výše získaných prostředků ze SROP z práce Pilečka, Jančáka 

(2010). K ostatním použitelným ukazatelům patří počet podnikatelských subjektů na počet 

obyvatel, volební účast ve volbách do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR nebo počet 

nestátních neziskových organizací na počet obyvatel (Pokorák 2007; Pileček, Jančák 

2010). Bohužel některé velmi často používané ukazatele nelze na úrovni měst využít, 

především z důvodů absence dat za jednotlivá města. Jedná se hlavně o indikátory míra 

kriminality, počet rozvodů na 1 000 obyvatel atd. (Pileček, Jančák 2010). Naopak podíl 

nezaměstnaných (dříve míra nezaměstnanosti) v současné době ekonomické konjunktury 

nemá takovou vypovídací hodnotu jako v předchozích desetiletích. Tento ukazatel je 

k dispozici za všechny obce v Česku. 
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3.2.2 Lidský kapitál  

První zmínky o lidském kapitálu pochází od ekonoma Adama Smitha, který ve svém díle 

The Wealth of Nations (1776) poukázal na možnost zvyšování budoucích příjmů nejen 

pomocí investování do kapitálových statků (strojů, budov a dopravních prostředků atd.), 

ale také do vzdělávání lidí (Veselý 2006). 

 Ovšem až teprve v 60. letech minulého století byl podrobněji rozpracován koncept 

americkými ekonomy Teodorem Schultzem a Garym Beckerem, kteří jsou považováni za 

zakladatele moderního pojetí lidského kapitálu (Schuller 2001; Veselý 2006). Samotný 

pojem lidský kapitál použil jako první T. Schultz. Ten ve své práci (1981) konstatoval, že 

lidský kapitál je tvořen všemi cennými lidskými schopnostmi, které lze jistým způsobem 

rozšířit (Koubek 2010).  

 Vymezení termínu lidský kapitál se postupně vyvíjelo. V posledních dekádách se 

přesnou definicí zabývala především Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj 

(OECD), která v období na přelomu milénia průběžně ve svých publikacích (1996, 1998 

a 2001) zpřesňovala definici lidského kapitálu (Mazouch, Fischer 2011). 

 Oproti dřívějším definicím jiných autorů přidává OECD (1996) myšlenku, že 

investovat do lidského kapitálu může být výhodné nejen pro jeho uplatnění na trhu práce, 

ale také v rámci osobního a rodinného života. Při dalším vymezování pojmu lidského 

kapitálu OECD doplňuje k výše zmíněným schopnostem ještě osobní vlastnosti a motivaci 

lidí (OECD 1998). Publikace OECD (2001, s. 18) pokládá za lidský kapitál „znalosti, 

dovednosti, kompetence a další vlastnosti, vtělené v jednotlivcích, které usnadňují 

vytváření osobního pocitu pohody a zdraví, sociálního blaha a ekonomické prosperity“. 

V tomto pojetí přestává být lidský kapitál chápán výhradně jako ekonomický pojem. Podle 

poslední definice OECD není získání budoucích příjmů primárním důvodem pro 

investování do lidského kapitálu, z čehož je patrný odklon od původního konceptu Adama 

Smitha (Veselý 2006). 

 Někteří autoři ke schopnostem, znalostem či dovednostech přidávají v definici 

lidského kapitálu další elementy, jako např. morální hodnoty (Côte 2001), pružně reagovat 

na změny, zkušenosti, akceschopnost nebo přizpůsobení inovacím (Maskell, Malmberg 

1999). Důležitost zahrnutí těchto doplňků do vymezení termínu lidského kapitálu je 

zapříčiněna především globalizací či nástupem nových technologií. 
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 Postupným upřesňováním a doplňováním definice lidského kapitálu došlo 

k vytvoření odlišných dvou typů lidského kapitálu, které ovšem spolu souvisí (Mazouch, 

Fischer 2011). Lidský kapitál se tedy dělí na základní a širší. Za základní lidský kapitál 

jsou považovány produktivní dovednosti a schopnosti (např. fyzická síla, analytické 

myšlení, kreativita nebo komunikační schopnosti). Způsob, jakým dokáže jedinec tyto 

zmíněné charakteristiky využívat a dále rozvíjet, se označuje jako širší lidský kapitál, tj. 

rozvíjení základního lidského kapitálu (Mazouch, Fischer 2011; Veselý 2006). 

 Ačkoliv se nejedná o snadnou úlohu, lze měřit i lidský kapitál. Úskalí spočívá 

v tom, že sledovaná jednotka (člověk) má kvalitativní vlastnosti, které je pro měření 

potřeba kvantifikovat. Dalším problémem při vyhodnocování je výběr ukazatele, který by 

úroveň lidského kapitálu nejpřesněji popsal. Všechny vlastnosti, které chápeme pod 

pojmem lidský kapitál, jen stěží zahrneme pod pouhý jeden ukazatel (Mazouch, Fischer 

2011). 

 Často používaný indikátor pro měření lidského kapitálu představuje ukazatel 

úrovně vzdělání, a sice nejvyšší dosažené vzdělání. I zde se však nelze vyhnout úskalím 

spojených s nejednotnou úrovní znalostí získaných stejně dlouhou dobou studia (Mazouch, 

Fischer 2011). 

 V českém prostředí se pokusili Jančák, Havlíček, Chromý, Marada (2008) nebo 

Pileček (2011) o měření lidského kapitálu několika dalšími ukazateli. Ve svých výzkumech 

využili index podíl vysokoškoláků ve skupině obyvatel 15+ a index ekonomického 

zatížení. Ten se počítá jako součet počtu dětí (0–14 let) a počtu seniorů (65+) dělený 

počtem lidí v produktivním věku, tj. 15–64 let. Pileček (2011) přidává k zmíněným 

indikátorům další ukazatel, jedná se o populační změnu obce mezi lety 1991 až 2009. Dále 

použil ještě indikátor míry nezaměstnanosti, ale jak už bylo zmíněno výše, tento ukazatel 

v současné době nemá dostatečnou vypovídající hodnotu (Pileček 2011). 

 Z výše zmíněných ukazatelů lidského kapitálu jsou všechny využitelné pro daná 

malá města. Pomocí těchto indikátorů můžeme odhalit případné rozdíly v úrovních 

lidského kapitálu v těchto velmi malých městech. 

 Moderní pojetí lidského kapitálu se už značně podobá konceptu tzv. leadershipu 

(vůdcovství). Tento koncept můžeme obecně popsat jako schopnost využívat všechny výše 

zmíněné elementy lidského kapitálu (dovednosti, zkušenosti, znalosti i třeba kontakty). Ve 
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veřejné správě by se měly tyto schopnosti využívat ideálně pro rozvoj celé komunity, tj. 

obyvatel města (Sotarauta 2005). 

 Sotarauta (2005) dále upozorňuje, že strategický plán s velmi dobře formulovanými 

vizemi, ještě automaticky nepředstavuje klíč k úspěšnému rozvoji města. K tomuto 

strategickému plánu a rozvoji malého města je právě důležitý leadership klíčových 

lokálních aktérů, především osoba samotného starosty. Drucker (1998) dodává, že 

důkazem efektivního leadershipu jsou pouze výsledky. Naopak oblíbenost, popularitu či 

způsob projevu nepovažuje v žádném případě za efektivní leadership. 

3.2.3 Porovnání lidského a sociálního kapitálu 

Pro přehledné porovnání lidského a sociálního kapitálu je přiložena tabulka 3.   

Tabulka 3: Porovnání lidského a sociálního kapitálu 

 lidský kapitál sociální kapitál 

zaměření jedinec vztahy 

měření doba školní docházky 

kvalifikace (vzdělání) 

postoje/hodnoty 

členství/participace 

míra důvěry 

výsledky přímé: příjem, produktivita 

nepřímé: zdraví, občanská aktivita 

sociální soudržnost 

ekonomický úspěch 

více sociálního kapitálu 
Zdroj: vlastní zpracování dle Schuller (2001). 

 Klíčová odlišnost mezi lidským a sociálním kapitálem spočívá v jejich zaměření. 

Zatímco lidský kapitál se soustředí na jedince, sociální kapitál na vztahy mezi nimi. 

Koncept lidského kapitálu pracuje pouze s jedinci a jejich dovednostmi a schopnostmi, ale 

opomíjí společnost, ve které žijí, což doplňuje koncept sociálního kapitálu (Schuller 2001). 

Tento vzájemný vztah zmiňovaných typů kapitálů byl potvrzen výzkumem i v českém 

prostředí (Pileček, Chromý, Jančák 2013). 

 Sociální kapitál je měřen mnohem více ze široka a zjednodušeně než lidský kapitál. 

K měření sociálního kapitálů se využívá nepřeberné množství různých ukazatelů (popsány 

výše), na rozdíl od lidského kapitálu, který se nejčastěji hodnotí na základě dosaženého 

vzdělání. Z jednoduchého důvodu, jelikož údaje o vzdělání jsou snadno dostupné, avšak 

vysokoškolské vzdělání ještě nutně nemusí znamenat kvalitní lidský kapitál a naopak 

(Schuller 2001). 
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 Výsledky sociálního kapitálu (udržování sociální soudržnosti) vedou většinou 

nepřímo ke zlepšení ekonomické situace společnosti či města. Především členství 

v různých místních organizacích (překrývání jednotlivých sítí kontaktů) poskytuje možnost 

se dostat k více informacím, které mohou být prospěšné pro jednotlivce i celé město 

(Schuller 2001). 

 Naopak u lidského kapitálu pořád převažují přímé výsledky úspěšnosti lidského 

kapitálu, tj. příjem a produktivita. Až v poslední době se začínají objevovat nepřímé 

efekty, jako např. zdraví či občanská aktivita (Schuller 2001). 

 Lidský a sociální kapitál ve sledovaných městech může mít velký vliv na rozvoj 

daného města. Kvalita sociálního kapitálu může zásadně ovlivňovat komunikaci mezi 

jednotlivými skupinami občanů (vedení města, občané, podnikatelé či neziskový sektor). 

3.3 Strategický plán a plánování 

První zmínky o strategickém plánování jsou z australského Perthu během 30. let minulého 

století. Až teprve od 60. a 70. letech se začalo využívat i v západní Evropě, především ve 

Velké Británii (Albrechts 2006). 

 V Česku se strategické plánování pomalu prosazovalo až v polovině 90. let 

20. století, neboť do roku 1989 zde existovalo centrální plánování, které se označovalo 

jako socioekonomické plánování. Největší boom nastal s blížícím se vstupem Česka do 

Evropské unie na přelomu tisíciletí (Ježek 2014). K získání dotací ze strukturálních fondů 

EU je totiž strategický plán velkou výhodou (Albrechts, Balducci 2013). 

 Obecnou definici strategického plánování v odborné literatuře nenajdeme, jelikož 

na vymezení tohoto termínu mají vliv kulturní či politické tradice a legislativa dané země 

(Ježek 2014). Na rozdíl od územního plánování není pevně ukotveno v české legislativě 

ani v nařízeních Evropské unie. Právě absence právního zakotvení strategického plánování 

umožňuje široký rozptyl chápání jeho definic. V českých zákonech je zanesena pouze 

Strategie regionální rozvoje ČR, kterou definuje zákon č. 248/2000 Sb., jak vidíme na 

obrázku 1 (Perlín, Bičík 2006). 
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Obrázek 1: Územní plánování a dokumenty strategického plánování 

 

Zdroj: Kašparová, Půček a kol. (2008). 

 

 Strategické plánování je proces, který v českém prostředí většinou prochází čtyřmi 

hlavními fázemi. V první fázi se zhodnotí současná situace, poté se vytyčí cíle a indikátory 

rozvoje. Třetí fází je vypracování strategie nebo plánu, které vedou ke splnění daných cílů. 

V posledním kroku se určují mechanismy pro kontrolu výsledků a přijímání potřebných 

opatření (Půček 2009). 

 Výsledkem třetí fáze strategického plánování je samotný strategický plán, který se 

považuje za jeden z klíčových nástrojů rozvoje určitého území (Půček 2009). Strategický 

plán je rozvojový dokument, který se zabývá především sociálně ekonomickým rozvojem 

daného kraje či obce. Zaměřuje se na aktivity, které je v určitém území potřeba 

podporovat. Proto tedy strategický plán odpovídá na otázku CO, na rozdíl od územního 

plánu, který zodpovídá otázku KDE (Perlín, Bičík 2006). 

 Jelikož strategický plán není jasně definován zákonem, tak role jednotlivých aktérů 

(podnikatelů, neziskového sektoru či aktivních občanů), proces projednávání a schvalování 

určuje pořizovatel a zpracovatel strategického dokumentu. Z tohoto důvodu je strategický 

plán nezávazný a nevymahatelný na rozdíl od územního plánu (Perlín, Bičík 2006).  

 V českých podmínkách bývá strategický plán složen ze čtyř hlavních částí: analýza 

řešeného území, identifikace hlavních problémů, strategie vedoucí k plánovanému stavu 

a programy vedoucí k naplnění této strategie (Perlín, Bičík 2006).  
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 Z výše popsaných faktů vyplývá, že strategické plány mohou být poněkud 

různorodé. Existuje tak několik různých členění, ale pro tuto práci je stěžejní dělení na 

základě různého zapojení občanů, lokálních představitelů či expertů při vzniku 

strategického plánu (Půček 2009). Strategické plány dělíme na vzniklé expertní nebo 

komunitní metodou, ale často můžeme vidět i kombinací obou zmiňovaných metod (Perlín, 

Bičík 2006). 

 Expertní přístup je charakterizován zapojením odborníků (expertů) mimo řešené 

území kraje či obce a malým aktivním začleněním místních aktérů (občanů, podnikatelů či 

expertů), odborníci pouze zjišťují některé informace od místních (Perlín, Bičík 2006). 

Expertní metoda je příkladem top-down přístupu (Půček 2009). Velkým kladem této 

metody je nezávislost na lokálním prostředí, tj. oproštění od lokálních problémů či vlivů. 

Naopak za největší slabinu se považuje nedostatečné projednávání, které bývá často velice 

formální. Dalším problémem jsou povrchní znalosti externích autorů, kteří nejsou 

dostatečně seznámeni s konkrétními problémy v řešeném území (Perlín, Bičík 2006). 

 Komunitní metoda se dá nazvat zrcadlovým opakem expertního přístupu vzniku 

strategického plánu. Komunitní přístup je založen na diskuzi místní politické reprezentace, 

představitelích státní správy, podnikatelích, vedoucích pracovníků velkých firem či 

aktivních obyvatel, která probíhá pod kontrolou vnějšího experta (Perlín, Bičík 2006). Tato 

metoda se označuje bottom-up přístupem (Půček 2009). Za největší výhodu komunitní 

metody lze označit dokonalou znalost místních poměrů a konkrétních problémů. Dalším 

pozitivem je, že lidé podílející se na vzniku strategického plánu, budou s největší 

pravděpodobností i u samotného naplňování tohoto dokumentu. Největší problémem této 

metody bývají investičně náročné projekty, které nejsou ve finančních možnostech dané 

obce, mikroregionu či kraje (Perlín, Bičík 2006). 

 Co by měl splňovat strategický plán? Tuto otázku si položila řada autorů, ale 

jednoznačnou odpověď v odborné literatuře nenajdeme. Perlín, Bičík (2006) definují sedm 

kritérií, která by měla obsahovat strategický plán. Mezi tato kritéria zařazují dlouhodobost, 

systematičnost, selektivnost, provázanost, soustavnost, otevřenost a reálnost. Klíčovou 

podmínkou je provázanost, jelikož některá rozhodnutí o realizaci určitého projektu se 

mohou projevit v jiných oblastech rozvoje města. Strategický plán by měl být plánován na 

delší časový úsek, ideálně na dvě volební období (dlouhodobost), podporovat všechna 

podstatná odvětví (systematičnost), zaměřit se na důležité aspekty rozvoje (selektivnost), 
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mění se vstupní podmínky (soustavnost), otevřen nápadům veřejnosti (otevřenost) a plnit 

stanovené cíle (reálnost). 

 Půček (2009) připomíná anglickou literaturu, kde se hojně využívá zkratka SMART 

pro optimální naplňování cílů strategického plánování. Cíle tohoto dokumentu by měly být 

konkrétní (specific), měřitelné (measurable), akceptovatelné (acceptable), reálné (realistic) 

a termínované (timeable).  

 Naopak Albrechts (2006) vymezuje pět hlavních charakteristik, které by měl 

strategický plán splňovat. Za klíčové charakteristiky považuje selektivnost, zapojení aktérů 

do procesu projednávání či schvalování, integrace, akčně orientované a vize. První dvě 

charakteristiky byly vysvětlené už výše. Integrací myslí spolupráci instituci na horizontální 

i vertikální úrovni. Dále strategický plán by měl být aktivní silou, která umožňuje změny 

(akčně orientované). Vize by měly být plány do budoucna, ale takové, které lze splnit 

s ohledem na finanční možnosti (Albrechts 2006). 

 Zmínění autoři se shodují na důležitosti časového hlediska (dlouhodobost, 

termínované či vize), které by měl obsahovat strategický plán. Dále se shodují na výběru 

nejdůležitějších projektů (selektivnost či konkrétní), na reálnosti plnit dané cíle (reálnost, 

reálné i akčně orientované). Obecně lze říci, že tito autoři jmenují podobné klíčové 

charakteristiky strategického plánu, jenom většinou využívají odlišné shrnující označení 

(např. dlouhodobost vs. vize). Najdeme ovšem i rozdíly, jako např. soustavnost nebo 

měřitelné cíle (Albrechts 2006; Perlín, Bičík 2006; Půček 2009).  
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4 Rozpočet 

Rozpočet může být definován jako bilance příjmů a výdajů, nebo také jako finanční plán 

na rok. V českých podmínkách je shodný s kalendářním rokem, což neplatí pro všechny 

evropské země (Provazníková 2007). 

 Tvorbu, obsah a funkci rozpočtu obce upravuje u nás zákon o rozpočtových 

pravidlech, často přezdíván jako malá rozpočtová pravidla. Při zpracování rozpočtu pracuje 

úředník finančního odboru s rozpočtovým výhledem, který obsahuje informace o běžných 

příjmech a výdajích, dále o dlouhodobých závazcích či smlouvách (Černý, Kypetová, 

Souček 2010). 

 Základní dělení příjmů obce se v literatuře téměř shoduje. U většiny autorů 

najdeme rozdělení na daňové příjmy, nedaňové příjmy, dotace (transfery), kapitálové 

příjmy a návratné zdroje (Provazníková 2007; Černý, Kypetová, Souček 2010; 

Kruntorádová 2015). 

 Daňové příjmy tvoří nejvýznamnější a nejkonstantnější položku rozpočtu obce. 

(Kruntorádová 2015). Největší finanční obnos obci přináší podíl ze sdílených daní, tj. podíl 

z celostátně vybíraných daní. Mezi další daňové příjmy patří daň z nemovitosti či místní 

poplatky, jako např. poplatek za psa, poplatek z ubytovací kapacity nebo poplatek za 

lázeňský/rekreační pobyt (Černý, Kypetová, Souček 2010). 

 Do nedaňových příjmů zařazujeme celou řadu různých zdrojů finančních 

prostředků. Mezi nejčastější patří příjmy z vlastního podnikání, z pronájmu majetku, 

z hospodaření příspěvkových organizací, ze sdružování finančních prostředků, z vlastní 

správní činnosti, pokuty, výnosy z úroků nebo prostředky ze sbírek a darů (Provazníková 

2007; Černý, Kypetová, Souček 2010). 

 Dotace jsou po daňových příjmech nejvýznamnější součástí rozpočtu, ale jsou 

mnohem více nahodilé a jejich získání může být velice náročné (Kruntorádová 2015). 

Dotacím se věnuje podrobně kapitola níže, jelikož se jedná o důležitý zdroj finančních 

prostředků především na financování investičních akcí.  

 Naopak přínos zbývajících dvou typů příjmů není příliš velký. Kapitálové příjmy 

plynou z prodeje investičního majetku či cenných papírů (Provazníková 2007). 

Návratnými příjmy (zdroji) jsou myšleny úvěry nebo půjčky, které jsou nejčastěji 
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využívané pro zaplacení dlouhodobých a finančně náročných investic (Provazníková 2007; 

Černý, Kypetová, Souček 2010). 

 Základní rozdělení výdajové složky je na běžné a kapitálové výdaje. Mezi běžné 

výdaje patří finanční prostředky, které se každoročně opakují a převážně souvisí se 

základním chodem obce (Provazníková 2007). Mezi ně zařazujeme např. finance na chod 

obecního či městského úřadu, údržbu veřejných prostranství (náměstí, ulice, hřbitov atd.), 

provoz základních škol, podporu místních spolků nebo obecní/městskou policii (Černý, 

Kypetová, Souček 2010). 

 Naopak kapitálové výdaje přesahují období jednoho celého rozpočtu, tj. jedná se 

o nepravidelné výdaje (Provazníková 2007). Kapitálovými výdaji jsou např. investiční 

výstavba, nákup nemovitostí (stavby či pozemky), nákup akcií, splátky dřívějších půjček 

nebo vyrovnání deficitu běžných výdajů (Provazníková 2007; Černý, Kypetová, Souček 

2010). Za kapitálový výdaj se považují i výrazné rekonstrukce obecních budov, neboť 

dochází ke zvýšení finanční hodnoty majetku obce (Černý, Kypetová, Souček 2010). 

 Tato kapitola je uvedena, jelikož v praktické části se během jedné z analýz hojně 

využívaly rozpočty jednotlivých měst ve sledovaném období. 

4.1 Dotace 

Pro dlouhodobě úspěšný rozvoj města jsou v současné době nezbytné dotace od různých 

subjektů. Nejvýznamnějším finančním obnosem jsou dotace z Evropské unie (EU), ale 

i dotace ze státního rozpočtu, krajské dotace nebo dokonce finanční prostředky ze 

soukromého sektoru. Ty mohou být velice důležitou finanční injekcí, v některých 

případech zásadním důvodem realizace daných projektů.  

 Regionální politika EU probíhá v sedmiletých programových obdobích. Cílem je 

zmenšení rozdílů mezi evropskými státy a regiony. Aktuální programové období začalo 

v roce 2014 a skončí v roce 2020. Pro Česko byla vyhrazena částka bez mála 24 miliard 

eur, nejvíce je alokováno v Evropském fondu pro regionální rozvoj (ERDF), téměř 

12 miliard eur (Dotace EU 2019). 

 V minulém programovém období 2007-2013 čerpalo z evropských fondů Česko 

přes 26 miliard eur. V tomto období existovalo i sedm regionálních operačních programů 

(ROP), ze kterých mohly o dotaci žádat pouze obce ležící v daném území (regionu 
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soudržnosti NUTS II). Pro tuto práci se jedná o ROP Střední Čechy a ROP Jihovýchod. 

Kromě těchto programů ROP byly k dispozici i další operační programy, ze kterých mohly 

žádat o finanční prostředky všechny obce bez ohledu na jejich geografickou polohu 

(Dotace EU 2019). 

 V prvním programovém období po vstupu Česka do EU mezi lety 2004-2006 bylo 

čerpáno 1,69 miliardy eur. Toto období není příliš významné z důvodů krátkého časového 

úseku, výše finančního obnosu a nezkušenosti zástupců veřejné správy s žádostmi 

o evropské dotace (Dotace EU 2019). 

 Kontrolou čerpání finančních prostředků z EU je v Česku pověřeno Ministerstvo 

pro místní rozvoj (MMR). V rámci MMR byl zřízen Národní orgán pro koordinaci (NOK), 

který má na starost samotné čerpání dotací z Evropské unie. Tento orgán připravuje např. 

pravidla čerpání, zařizuje koordinaci mezi řídícími orgány a spravuje monitorovací systém, 

ve kterém vyhodnocuje čerpání finančních prostředků (Dotace EU 2019). 

 Za regionální politiku České republiky (ČR) zodpovídá taktéž MMR, které má za 

cíl v aktuálně probíhajícím období 2014-2020 naplňovat dokument Strategie regionálního 

rozvoje České republiky. Finanční prostředky jsou poskytovány z národních dotačních 

programů. Zaměřují se především na oblasti, které nejsou předmětem dotací z EU. 

V současné době se jedná např. o podporu cestovního ruchu (MMR 2019). 

 Pokud obec dostane dotaci z Evropské unie i ze státního rozpočtu na stejný projekt, 

tak tyto finanční prostředky je možné kombinovat a získat tedy vyšší finanční podporu na 

připravovaný projekt. 

 Krátká podkapitola o dotacích je nutná, jelikož malá města často čerpají různé 

dotace na realizované projekty. V malých městech finančně náročnější investiční akce 

nelze bez jakýkoliv dotací realizovat, aniž by vedení radnice ohrozilo běžný chod města.  
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5 Hypotézy 

V moderním pojetí se lidský kapitál podobá konceptu tzv. leadershipu. Pro rozvoj malého 

města je dle Sotarauty (2005) důležitý leadership klíčových aktérů, především osoby 

samotného starosty. Naopak Putnam (1993) dodává, že sítě kontaktů mezi lidmi usnadňují 

některá jednání a mohou být prospěšné pro celou společnost (pro všechny obyvatele 

města). Harper, Kelly (2003) spatřují v přemosťujícím sociálním kapitálu největší 

důležitost pro správný rozvoj obce. 

H1: U malých měst je počet realizovaných rozvojových projektů ovlivněn mírou 

kvality lidského a sociálního kapitálu jejich klíčových aktérů. 

V přístupu bottom-up („zdola nahoru“) se občané zapojují aktivněji do procesu řízení 

veřejné správy (Pissourios 2014). Vigoda (2002) v definování NPG bere občany, politiky 

a úředníky jako partnery, kteří se podílejí na rozvoji města. Především spolupráce a důvěra 

jsou důležitým článkem pro správné fungování tohoto přístupu. Avšak Robinson (2015) 

upozorňuje, že zástupci veřejné správy pořád mají v rukou konečné rozhodnutí o rozvoji 

města. 

H2: V počtu realizovaných rozvojových projektů jsou úspěšnější města s bottom-up 

přístupem a typem vládnutí v duchu New Public Governance v porovnání s městy 

s opačnými charakteristikami, tj. s top-down přístupem a typem vládnutí Old Public 

Administration. 
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6 Metodika 

Pro analýzu realizace dokumentů rozvoje byla využita primární i sekundární data. Primární 

data byla získána pomocí řízených rozhovorů s odpovědnými osobami za rozvoj/stagnaci 

města. Sekundární data jsou volně k dispozici na webových stránkách měst nebo přístupná 

osobně na městském úřadě. Mezi sekundární data patří dokumenty rozvoje (především 

SP), webové stránky měst, rozpočty či závěrečné účty měst, městské zpravodaje, popř. 

programové prohlášení nebo třeba předvolební letáky. 

6.1 Výběr měst 

Pro praktickou část této práce byla vybrána tři města ležící ve středním Posázaví. Jedná se 

o malá města, jako jsou Ledeč nad Sázavou, Světlá nad Sázavou a Zruč nad Sázavou. 

Klíčovým kritériem pro zvolení těchto měst byla téměř stejná populační velikost (okolo 

pěti tisíc obyvatel) a velice podobná geografická poloha v periferní poloze Česka. 

 Dalším poněkud netradičním kritériem je odlišnost v délce vládnutí současné 

politické reprezentace. Dá se očekávat, že město (Zruč nad Sázavou), které má stejné 

vedení města několik volebních období by mělo být úspěšnější a stabilnější oproti městu 

(Ledeč nad Sázavou) s pravidelným střídáním vrcholné politické reprezentace. Světlá nad 

Sázavou se v tomto ohledu nachází uprostřed, jelikož starosta zde působí již od roku 2010. 

Avšak do úspěšnosti města se samozřejmě projevuje mnohem více dalších faktorů, jako 

např. sociální, lidský kapitál či aktivita občanů. 

6.2 Analýza realizace dokumentů rozvoje 

Prvním krokem bylo vyhledání všech realizovaných projektů ze závěrečných účtů, 

rozpočtů daných měst či městského zpravodaje od roku 2004 až k 31. 12. 2018. Pouze ve 

Světlé nad Sázavou byla přidána rozestavěná nová sportovní hala, jelikož její stavba 

započala v roce 2018. Jednotlivé uskutečněné projekty byly rozděleny na rozvojové 

a udržovací činnosti. V některých případech muselo dojít k subjektivnímu rozhodnutí 

autora, jelikož u určitých projektů se obtížně hledá hranice, jestli se jedná o rozvojovou či 

udržovací akci. Za rozvojovou aktivitu se převážně považovalo např. vybudování 

a obsazení průmyslové zóny, rozšíření nabídky služeb pro obyvatele města či vybudování 

parcel pro stavbu rodinných domů, jak popisují Pike, Rodríguez-Pose, Tomaney (2006) 

a Binek (2014). Rozvojovým projektem jsou považovány i výrazné změny kvality 
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původního stavu, zmiňují ve svých pracech Pike, Rodríguez-Pose, Tomaney (2006) 

a Viturka, Tóthová (2014). Mezi udržovací činnosti patří obecně rekonstrukce současného 

stavu, např. oprava dopravní infrastruktury nebo budov v majetku města atd. V těchto 

dokumentech byla rovněž nalezena finanční náročnost daných projektů. 

 Posledním krokem bylo zúčastněné sledování, tj. ověření stavu uskutečněných 

projektů v terénu. Toto sledování probíhalo při návštěvě měst z důvodu rozhovorů 

s místními aktéry. Některé z finančně náročných a rozvojových činností byly doloženy 

fotodokumentací, jelikož se jedná o nejdůležitější realizované projekty. Fotky 

nejdůležitějšího projektu v každém městě jsou přímo v textu práce, fotodokumentace 

některých dalších rozvojových projektů jsou přiloženy v příloze předkládané práce. 

6.3 Analýza vlivů na realizaci projektů 

Další fází analýzy je určit vlivy, které mohou ovlivňovat úspěšnost realizace dokumentů 

rozvoje výzkumných měst. Větší prostor je věnován endogenním vlivům, především 

sociálnímu a lidskému kapitálu. Úroveň sociálního kapitálu byla změřena následujícími 

ukazateli: volební účast v komunálních volbách, volební účast ve volbách do Poslanecké 

sněmovny. Především volební účast v komunálních volbách je hojně využívaným 

ukazatelem kvality sociálního kapitálu, jelikož ho využila řada autorů, jako např. Hallér 

(2006), Pokorák (2007), Jančák, Havlíček, Chromý, Marada (2008) či Pileček, Jančák 

(2010). Ukazatel počtu kandidátů na počet mandátů v komunálních volbách aplikovali ve 

svém výzkumu Jančák, Havlíček, Chromý, Marada (2008). Poslední indikátor počet spolků 

na 1 000 obyvatele vychází z jednoho podobného ukazatele, který využil Putnam (1992) 

pro konstrukci Putnamova indexu sociálního kapitálu. Lidský kapitál byl měřen pomocí 

úrovně vzdělání, jak zmiňuje Mazouch, Fischer (2011). Podílu vysokoškoláků ve skupině 

15+, indexem vzdělanosti, indexem ekonomického zatížení,2 tyto indikátory použili pro 

svůj výzkum Jančák, Havlíček, Chromý, Marada (2008) a Pileček (2011), který přidává 

ještě populační změnu mezi lety 2001 až 2018. 

 Exogenní vlivy jsou probrány velice stručně, jelikož většina z nich má na daná 

města stejné zatížení. Pouze geografická poloha a institucionální faktory jsou podstatné pro 

sledovaná města. Především vertikální geografickou polohu jednotlivých měst je třeba 

                                                 
2 Index ekonomického zatížení se počítá jako součet počtu dětí (0-14 let) a počtu seniorů (65+ let) 

dělený počtem lidí v produktivním věku (15-64 let). 
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zmínit, jelikož se mezi výzkumnými městy liší. Vnější institucionální faktory byly 

probírány v souvislosti se sociálním kapitálem, jako např. získávání dotací. Dále mezi tyto 

vlivy patří kontakty na vysoce postaveného člena politické strany nebo kontakty na 

představitele regionálních či národních institucí. Tyto kontakty nazýváme spojujícím 

sociálním kapitálem. 

6.4 Rozhovory s hlavními aktéry měst 

Po důkladné analýze sekundárních dat přišly na řadu řízené polostrukturované rozhovory 

s aktéry, kteří se podílejí na rozvoji či možná také stagnaci města. K těmto rozhovorům 

byli osloveni starostové, koaliční a opoziční zastupitelé, vedoucí příslušných odborů na 

městských úřadech a bývalí starostové či místostarostové. 

 Starostové a úředníci byli osloveni s prosbou o poskytnutí rozhovoru oficiálním 

dopisem vedoucího práce. Na základě tohoto dopisu byli respondenti další týden mnou 

kontaktováni telefonicky za účelem domluvení přesného termínu schůzky. Kontakt se 

zastupiteli probíhal pouze e-mailovou korespondencí. Ze všech oslovených odmítla 

rozhovor pouze jedna zastupitelka ve Světlé nad Sázavou, důvodem byl nedostatek 

volného času. 

Celkem bylo uskutečněno 11 rozhovorů v období od 2. května do 30. května 2019. 

Délka rozhovorů se pohybovala od 20 minut do 65 minut, nejkratší rozhovory byly 

převážně s úředníky, naopak nejdelší se současnými starosty jednotlivých měst, jelikož 

starostům se pokládalo nejvíce otázek. 

V Ledči nad Sázavou proběhly rozhovory se starostou Ing. Zdeňkem Tůmou, 

vedoucí odboru majetku a investic Mgr. Bc. Janou Hospodkovou, koaličním zastupitelem 

Ing. Janem Drápelou a opozičním zastupitelem Mgr. Petrem Vaňkem. Ve Světlé nad 

Sázavou byly respondenty starosta Mgr. Jan Tourek, vedoucí odboru majetku, investic 

a regionálního rozvoje Ing. Vladimíra Krajanská, koaliční zastupitelka PhDr. Jana 

Myslivcová a opoziční zastupitel Ing. Josef Adam. O vývoji Zruče nad Sázavou pohovořili 

starosta Mgr. Martin Hujer, vedoucí ekonomického odboru Ing. Jana Jelínková, neboť 

město nemá odbor majetku a investic. Posledním respondentem byl opoziční zastupitel 

Ing. Leoš Fiala. Rozhovory probíhaly v jednotlivých posázavských městech až na rozhovor 

se zručským opozičním zastupitelem, který probíhal na jeho pracovišti v Praze. 
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 Cílem rozhovorů bylo zajistit informace od přímých aktérů, kteří se podílí na 

realizaci daných projektů a srovnat jejich odpovědi s analyzovanými daty (sekundární 

analýzou). Otázky na respondenty se týkaly realizovaných projektů, dotací, názoru na vlivy 

(faktory) ovlivňující realizaci projektů nebo komunikace s občany, která se spojená se 

způsoby fungování místní samosprávy (typu vládnutí). Základní struktura jednotlivých 

rozhovorů je uvedena v přílohách této práce.  

6.5 Vyhodnocení rozhovorů 

Vyhodnocení rozhovorů bylo provedeno pouze verbálně. Hlavním důvodem je především 

ponechání autentičnosti výpovědí jednotlivých respondentů, které může být pro čtenáře 

zajímavější.  

 Z dalších vyhodnocovacích možností připadalo v úvahu kódování odpovědí či 

udělat pořadí měst za každou odpověď či okruh, jak zmiňuje Hendl (2008). Při obou 

variantách by se vytratilo to, co respondenti v rozhovorech uvedli. Metoda kódování 

nepřidala v úvahu ani z důvodu ne zcela stejných doplňujících otázek u jednotlivých 

zkoumaných měst. Metoda pořadí zase nebyla vhodná, protože by se pod pořadím (čísly) 

ztratil rozdíl mezi sledovanými městy. V případě volby jedné z těchto metod by byly 

odpovědi lépe porovnatelné mezi městy, na druhou stranu by vytratila řada zásadních 

informací. 
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7 Praktická část 

Praktická část se snaží naplnit cíle práce. Tato část je rozdělena na primární a sekundární 

analýzu, která probíhala jako první pomocí volně dostupných zdrojů. Postup obou analýz 

byl popsán už v metodické části, a ještě je blíže popsán v úvodu těchto analýz. 

7.1 Sekundární analýza 

Sekundární analýza probíhala z volně dostupných dokumentů. Nejdříve proběhla analýza 

faktorů rozvoje, která se zaměřila na sociální a lidský kapitál. Součástí této analýzy byla 

i analýza realizovaných projektů. Poslední krokem bylo prohlédnutí strategického plánu 

jednotlivých měst. 

7.1.1 Představení vybraných měst 

V následující kapitole jsou krátce představena všechna výzkumná města. Kapitola je 

zaměřena hlavně na geografickou polohu, hierarchické postavení měst, populační velikost, 

stručnou historii, dominanty měst, služby ve zkoumaných městech a příspěvkové 

organizace měst. 

Ledeč nad Sázavou 

K přestavení města bylo využito analytické části Strategického plánu rozvoje 2015-2020 

Ledče nad Sázavou. Město Ledeč nad Sázavou leží v Kraji Vysočina, asi 50 km 

severozápadně od krajského města Jihlavy a 12 km západně od centra (Světlá nad 

Sázavou) správního obvodu obce s rozšířenou působností (SO ORP). Ledeč nad Sázavou 

je obec s pověřeným obecním úřadem (POÚ) pro 17 obcí v blízkém okolí. 

 V Ledči nad Sázavou ke dni 1. 1. 2019 mělo trvalé bydliště 5 074 obyvatel (ČSÚ 

2019a). Populační maximum zažilo město krátce po revoluci v roce 1989, kdy ve městě 

žilo téměř 7 tisíc obyvatel. K městu v současné době patří 4 místní části: Habrek, Horní 

Ledeč, Obrvaň a Souboř. V roce 2016 se od města oddělily místní části Vrbka a Sychrov, 

které přešly pod správu sousední obce Kozlov. 

 První historická zmínka o Ledči nad Sázavou pochází ze 12. století. Další 

důležitým momentem v historii města bylo až zavedení železnice do města na počátku 

20. století. Nejdůležitějším mezníkem bylo přesunutí strojírenského podniku KOVOFINIŠ 

do města v roce 1951. Město následně zažívá velký rozmach v druhé polovině 20. století, 
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jelikož jsou vystavěna dvě sídliště bytových domů (Strategický plán Ledče nad Sázavou 

2015). Podnik KOVOFINIŠ dosáhl svého vrcholu v 80. letech 20. století, kdy zaměstnával 

přes 2 000 lidí (Beránková 2004). Po revoluci v roce 1989 dochází k rozpadu 

strojírenského podniku na řadu menších firem, avšak KOVOFINIŠ zůstává 

nejvýznamnějším podnikem ve městě až dodnes. Ledeč nad Sázavou je proslavena 

strojírenstvím, přesněji výrobou zařízení pro povrchové úpravy. 

Mezi hlavní dominanty města patří hrad a kostel sv. Petra a Pavla. Místní hrad je 

v posledních letech proslaven natáčením českých pohádek, jako např. Anděl Páně 2 nebo 

Čertí brko. K dalším kulturním památkám patří židovská synagoga, kostel Nejsvětější 

Trojice, Husův sbor či Thunovský letohrádek. 

 Město nabízí většinu základních služeb pro své obyvatelstvo i blízké zázemí. 

V Ledči nad Sázavou se nachází 3 mateřské školy, základní škola, gymnázium, střední 

a vyšší odborná škola. V oblasti zdravotnictví město disponuje poliklinikou s relativně 

velkým počtem ordinací různých specialistů. V Ledči nad Sázavou se dále nachází 

výjezdové stanoviště rychlé zdravotnické pomoci. Ze sociální oblasti nalezneme ve městě 

dům s pečovatelskou službou a také domov pro osoby se zdravotním postižením. Z další 

občanské vybavenosti ve městě najdeme např. služebnu policie, stanici profesionálních 

hasičů, pobočku finančního úřadu, poštu, městskou knihovnu, kulturní sál, zimní a letní 

stadion, sportovní halu, tenisové kurty, 2 supermarkety či pobočky některých bank 

a pojišťoven.  

 Město je zřizovatelem 4 příspěvkových organizací: MŠ, ZŠ, středisko volného času 

(SVČ), základní uměleckou školu (ZUŠ). Pod příspěvkovou organizaci MŠ patří 

3 mateřské školy (Družstevní, 28. října a Stinadla). Dále město většinově vlastní 

2 společnosti, které jsou TS Ledeč nad Sázavou, s.ro. a Hrad Ledeč nad Sázavou s.r.o. 

Světlá nad Sázavou 

K představení města byl využit strategický plán Světlé nad Sázavou 2016-2026. Světlá nad 

Sázavou je také součástí Kraje Vysočina, nachází se 44 km severozápadně od krajského 

města Jihlavy a 17 km od bývalého okresního města Havlíčkova Brodu. Město je centrem 

SO ORP pro 31 obcí v nedalekém okolí, mj. i pro Ledeč nad Sázavou. 

 K 1. 1. 2019 měla Světlá nad Sázavou 6566 obyvatel, kteří žijí kromě Světlé nad 

Sázavou ve 14 místních částech: Benetice, Dolní Březinka, Dolní Dlužiny, Horní Březinka, 
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Horní Dlužiny, Josefodol, Kochánov, Leštinka, Lipnička, Mrzkovice, Opatovice, 

Radostovice, Závidkovice a Žebrákov. Na začátku devadesátých let mělo město nejvíce 

obyvatel v historii, když atakovalo hranici kolem 8 000 obyvatel (ČSÚ 2019a). 

 Přesný rok založení města nelze přesně určit, avšak období vzniku se považuje 

druhá polovina 12. století. V pozdějších staletích patřila Světlá nad Sázavou rodu Trčků 

z Lípy, na počest tohoto rodu je pojmenované místní náměstí. Od 18. století se ve městě 

a blízkém okolí začalo vyrábět sklo v malých sklárnách. Se zvyšujícím se zájmem po 

broušeném skle se rozhodlo o stavbě velkého závodu. Tento podnik pod názvem 

BOHEMIA byl dokončen v roce 1973. V 80. letech během největšího rozmachu měla 

sklárna přes 2 000 zaměstnanců. Reakcí na zvětšující počet zaměstnanců bylo vybudování 

sklářského učiliště či sídliště Bradlo (Pleva 1999). V roce 2008 došlo z důvodu 

ekonomické krizi k uzavření podniku, avšak během několika následujících let se novému 

majitelu podařilo opět sklárnu nastartovat. V současné době opět patří sklárna 

k nejvýznamnějším zaměstnavatelům celého regionu, nejenom samotného města. Další 

významný zaměstnavatel je ženská věznice, která má kolem 700 vězenkyň. 

 Nejznámější kulturní památkou je zajisté zámek s přilehlým zámeckým parkem, 

kde se každý rok koná známý hudební festival Sázavafest. K dalším historickým 

památkám patří kostel sv. Václava, židovský hřbitov, výpravčí budova na vlakovém 

nádraží a památník napoleonských válek. Ve městě můžeme navštívit Světelské podzemí, 

které má velký potenciál pro cestovní ruch i propagaci města. 

 Světlá nad Sázavou disponuje základní nabídkou různých služeb pro místní 

obyvatele i blízkého okolí města. Ze školství ve městě najdeme 2 mateřské školy, 

2 základní školy, gymnázium, střední odbornou školu uměleckoprůmyslovou a vyšší 

odbornou školu. V oblasti zdravotnictví a sociální péče se zde nachází zdravotní středisko, 

domov důchodců i dům s pečovatelskou službou. V oblasti kultury můžeme jmenovat kino, 

kulturní sál, výstavní sál (Galerie Na Půdě) nebo městskou knihovnu. Z ostatních služeb 

nalezneme ve městě např. obvodní oddělení státní policie, služebnu městské policie, stanici 

hasičů, poštu, zimní a letní stadion, tenisové kurty, 2 supermarkety či pobočky bank 

a pojišťoven. V současné době se ještě dokončuje sportovní hala, která je součástí 

výzkumu této práce. 

 Město zřizuje celkem 8 příspěvkových organizací. V oblasti školství to je MŠ, ZŠ 

Komenského, ZŠ Lánecká, dům dětí a mládeže (DDM) a základní umělecká škola (ZUŠ). 
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Příspěvková organizace mateřské školy se skládá ze dvou (MŠ Lánecká a MŠ Sídliště). 

Dalšími příspěvkovými organizacemi města jsou technické a bytové služby města (TBS), 

sociální centrum a KyTICe (kulturní a společenské zařízení). O sportoviště ve městě se 

stará jediná městská společnost, a to Sportovní zařízení města Světlá nad Sázavou s.r.o.  

Zruč nad Sázavou 

Základní informace o Zruči nad Sázavou byly čerpány z jejich webových stránek. Zruč nad 

Sázavou se nachází ve Středočeském kraji, leží 57 km jihovýchodně od hlavního města 

Česka (Praha). Město je obcí s pověřeným obecním úřadem pro 8 obcí kolem Zruče nad 

Sázavou. Kompetence obce s rozšířenou působností zastává pro Zruč nad Sázavou přes 

30 km vzdálená Kutná Hora, která je i bývalým okresním centrem. 

 Ve Zruči nad Sázavou ke dni 1. 1. 2019 žilo 4 750 obyvatel (ČSÚ 2019a). Zruč nad 

Sázavou má čtyři místní části: Domahoř, Dubinu, Nesměřice a Želivec. 

Vznik Zruče nad Sázavou se datuje už do 11. století. Jako u Ledče nad Sázavou 

a Světlé nad Sázavou bylo důležité napojení města na železnici na začátku 20. století. 

Klíčovým momentem v nedaleké minulosti byl příchod podnikatele Tomáše Bati, který zde 

v roce 1939 začal vyrábět obuv. V následujících letech byl ve městě zmíněným 

podnikatelem postaven společenský dům, hotel, rodinné domy i sídliště pro zaměstnance 

obuvnického podniku. Ze Zruče se měl stát v budoucnu druhý Zlín, avšak během 

2. světové války byla přerušena výroba na pokyn německých úřadů. Po konci 2. světové 

války byla továrna znárodněna a přejmenována na Sázavan. Největších rozmach zažil 

během 80. let minulého století, jelikož dával práci přes 2 000 zaměstnanců. Podnik se 

nejvíce proslavil výrobou dětské obuvi (Pleva 1999). Během devadesátých let bohužel 

došlo k uzavření Sázavanu, neboť jejich výrobky nedokázaly konkurovat levným 

výrobkům z Asie. Na přelomu tisíciletí se podařilo vedení města přilákat japonskou firmu 

ASMO, která se stala nejvýznamnějším zaměstnavatelem ve Zruči nad Sázavou. Firma se 

zabývá výrobou součástek pro automobilový průmysl. 

Největší dominantou města je bezesporu zámek nad pravým břehem řeky Sázavy 

s rozlehlým zámeckým parkem. V současnosti slouží jako sídlo městského úřadu a dalších 

veřejných institucí, jako např. městská knihovna (Pleva 1999). Z dalších kulturních 

památek jmenujme kostel Povýšení sv. Kříže, kaple sv. Josefa, evangelický kostel či areál 
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Zručského dvora, který je v současné dobé v majetku města a využívá se spíše ke 

komerčním účelům. 

Zruč nad Sázavou nabízí ze zkoumaných měst zřejmě nejmenší nabídku základních 

služeb, jelikož zde chybí střední škola či zimní stadion. V oblasti školství ve Zruči nad 

Sázavou nalezneme 2 mateřské školy a základní školu. Z oblasti zdravotnictví a sociální 

péče se ve městě nachází několik ordinací praktických, zubních i dětských lékařů, 

stanoviště rychlé zdravotnické služby, dětský domov, dům s pečovatelskou službou nebo 

úřad státní sociální podpory. Z dalších služeb jsou ve Zruči nad Sázavou k dispozici např. 

pošta, městská knihovna, obvodní oddělení státní policie, městská policie, stanice 

profesionálních hasičů, sportovní hala, letní stadion, tenisové kurty, 2 supermarkety či 

2 společenské sály v hotelu Zruč, který většina místních obyvatel zná pod dřívějším 

názvem hotel Baťov. 

Město má 4 příspěvkové organizace, které jsou téměř stejné jako v Ledči nad 

Sázavou. Zručskými příspěvkovými organizacemi jsou MŠ Na Pohoří, MŠ Malostranská, 

ZŠ a základní umělecká škola (ZUŠ). Na rozdíl od ostatních výzkumných měst nemá Zruč 

nad Sázavou ve většinovém majetku žádnou obchodní společnost. 

7.1.2 Analýza vnitřních faktorů rozvoje 

K analýze sociálního kapitálu ve zkoumaných městech byly využity následující ukazatele: 

volební účast do Poslanecké sněmovny a v komunálních volbách (od roku 2002), 

především volební účast v komunálních volbách využila celá řada autorů pro své výzkumy 

sociálního kapitálu, jako např. Hallér (2006), Pokorák (2007), Jančák, Havlíček, Chromý, 

Marada (2008) a Pileček, Jančák (2010). Dále ukazatel počet kandidátů na počet mandátů 

v komunálních volbách v českých podmínkách zmiňují ve své práci Jančák, Havlíček, 

Chromý, Marada (2008). Počet spolků na 1 000 obyvatel je velice podobný ukazatel, který 

použil Putnam ve své práci (1992) pro konstrukci Putnamova indexu sociálního kapitálu. 

Ze sledovaných měst má dlouhodobě nejvyšší volební účast Ledeč nad Sázavou, 

avšak v posledních volbách do PS byla nejvyšší ve Světlé nad Sázavou, vidíme v tabulce 4. 

Pouze v Ledči nad Sázavou se volební účast v komunálních volbách pohybuje ve všech 

sledovaných volbách nad průměrem obcí Česka. Naopak účast v komunálních volbách od 

roku 2002 ve Světlé nad Sázavou nedosáhla na průměr Česka, podobně ve Zruči nad 

Sázavou (až od roku 2006). Tento rozdíl mezi Ledčí a Světlou se Zručí je zřejmě dán 
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vzdělanostní strukturou, jak dokládá tabulka 5. V Ledči nad Sázavou je vyšší podíl 

vysokoškoláků oproti dalším dvěma sledovaným městům. Jak je známo, vysokoškoláci 

jsou pravidelnějšími voliči, co se týká samotné volební účasti.  

Tabulka 4: Ukazatelé sociálního kapitálu 

 Město  Ukazatel  2002 2006 2010 2014 2018 

Ledeč 

nad 

Sázavou 

vol. účast v KV 51,97 % 52,31 % 49,87 % 49,07 % 45,42 % 

počet kandidátů na počet mandátů 5 6 7 8 6 

vol. účast v PS 60,27 % 66,04 % 62,31 % 59,88 % 59,42 % 

Světlá 

nad 

Sázavou 

vol. účast v KV 44,48 % 42,68 % 45,59 % 40,21 % 43,09 % 

počet kandidátů na počet mandátů 6 6 7 6 8 

vol. účast v PS 56,05 % 63,56 % 62,32 % 59,37 % 60,78 % 

Zruč      

nad 

Sázavou 

vol. účast v KV 46,96 % 45,26 % 45,63 % 43,86 % 41,70 % 

počet kandidátů na počet mandátů 5 4 5 4,93 2 

vol. účast v PS 57,76 % 64,04 % 59,97 % 55,98 % 57,34 % 

Česko prům. vol. účast v KV  45,51 % 46,38 % 48,50 % 44,46 % 47,34 % 

vol. účast v PS 58 % 64,47 % 62,6 % 59,48 % 60,84 % 

Zdroj: ČSÚ (2019b). 

V některých komunálních volbách se projevují lokální anomálie, většinou se jedná 

o lokální téma, které v určitém roce zvýšilo volební účast oproti trendu v celém Česku. Ve 

Světlé nad Sázavou se jedná o rok 2010 a 2018. V prvním případě je důvodem zřejmě 

krach sklárny (největšího podniku ve městě), ve druhém případě téma průmyslové zóny. 

Na město byl vyvíjen tlak s obsazením průmyslové zóny do roku 2020, jinak hrozilo Světlé 

nad Sázavou vrácení dotace (20 milionů Kč) ze státního rozpočtu (Vokáč 2019). V Ledči 

nad Sázavou v komunálních volbách v roce 2014 byla rezonantním tématem cyklostezka, 

později se dokonce musela vracet poskytnutá státní dotace ve výši 4,5 milionů Kč (Daněk 

2019). Zmíněné příklady z roku 2014 a 2018 potvrzuje i zvýšení počtu kandidátů na počet 

mandátů (tzv. lokální angažovanost). Naopak v roce 2018 v Ledči nad Sázavou se výrazně 

propadla volební účast od dlouhodobého trendu. Důvodem je zřejmě spokojenost se 

současným vedením města, jelikož vítězné uskupení Nezávislí získalo téměř 42 % všech 

hlasů (ČSÚ 2019b). Ve Zruči nad Sázavou vidíme dlouhodobější trend poklesu zájmu 

o komunální volby i lokální angažovanost, která výrazně klesla mezi volbami v roce 2014 

a 2018. Občané jsou zřejmě spokojeni se současným vedením, které město řídí už od roku 

2002.  

Ukazatel počtu spolků na 1 000 obyvatel taktéž dokazuje menší občanskou aktivitu 

ve Zruči nad Sázavou (9,5 spolků na 1 000 obyvatel) ve srovnání s Ledčí nad Sázavou 11,4 

spolků/1 000 obyvatel) a Světlou nad Sázavou (11,5 spolků na 1 000 obyvatel). 
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Pro analýzu lidského kapitálu bylo využito těchto ukazatelů: populační změna mezi 

lety 2001 a 2019, vzdělanostní struktura obyvatel včetně podílu vysokoškoláků, index 

ekonomického zatížení a index vzdělanosti. 

Graf 1: Vývoj počtu obyvatel mezi lety 2001-2019 

               

Zdroj: SLDB (2001), SLDB (2011) a ČSÚ (2019a). 

 Ukazatelé populační změny, vzdělanostní struktury a indexu ekonomického 

zatížení dokazují vnitřní perifernost zájmových měst. Ve všech těchto městech došlo 

k úbytku obyvatel od roku 2001, jak zobrazuje graf 1. Nejvýraznější propad vidíme 

u Ledče nad Sázavou, kde od roku 2001 ubyla téměř pětina obyvatel. Důvodem je zřejmě 

nezískání statutu sídla SO ORP, chybějící napojení na rychlíkovou trať (oproti Světlé) 

i větší vzdálenost od Prahy než Zruč nad Sázavou. 

Index ekonomického zatížení roste, jelikož přibývá obyvatel starších 65 let, vidíme 

v tabulce 6. Podíl dětí se dlouhodobě pohybuje kolem 11-13 % ze všech obyvatel, avšak 

podíl seniorů se pohybuje už kolem 20-24 % obyvatel daného města. Ve všech městech 

převažuje středoškolské vzdělání bez maturity, což je další znak vnitřní periferie. Ledeč, 

Světlá i Zruč nad Sázavou splňují základní podmínky vnitřní periferie, které zmiňují 

Havlíček, Chromý, Jančák, Marada (2005) a Müller, Musil (2008). Mezi tyto podmínky 

patří úbytek obyvatelstva, nižší vzdělanost obyvatel či stárnutí obyvatel. 
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Tabulka 5: Vzdělanostní struktura skupiny obyvatel 15+ v roce 2011 

Obyvatelstvo 15+ Základní 

vzdělaní 

včetně 

neukončeného 

Středoškolské 

vzdělání bez 

maturity 

Středoškolské 

vzdělání s 

maturitou 

Vysokoškolské 

vzdělání 

Ledeč nad 

Sázavou 

16,34 % 35,18 % 30,74 % 9,68 % 

Světlá nad 

Sázavou 

19,34 % 40,44 % 26,51 % 6,92 % 

Zruč nad 

Sázavou 

22,23 % 39,01 % 25,12 % 6,41 % 

Zdroj: SLDB (2011). 

 Nejvzdělanější obyvatelstvo najdeme v Ledči nad Sázavou (tabulka 5), ostatní dvě 

města mají téměř identickou vzdělanostní strukturu. I podíl vysokoškoláků a index 

vzdělanosti má výrazně vyšší Ledeč nad Sázavou, což by mohlo ukazovat lepší kvalitu 

lidského i sociálního kapitálu. Důvodem může být zaměření místních firem, které se ve 

většině případů zabývají povrchovými úpravami (strojírenství). Jedná se o poměrně úzkou 

specializaci, která si žádá vzdělanější zaměstnance než sklárna či výrobky pro 

automobilový průmysl (dříve obuvnictví).  

Tabulka 6: Ukazatelé lidského kapitálu 

Ukazatel Ledeč nad 

Sázavou 

Světlá nad 

Sázavou 

Zruč nad 

Sázavou 

Index ekonomického zatížení (2011) 3 45,80 34,56 46,98 

Index ekonomického zatížení (2018) 59,31 51,92 59,88 

Index vzdělanosti 4 2,36 2,22 2,16 

Zdroj: SLDB (2011) a ČSÚ (2019a). 

 Index ekonomického zatížení má nejlepší Světlá nad Sázavou, která zřejmě těžila 

z umístění centra SO ORP na začátku 21. století. Mladí obyvatelé se z města nestěhovali 

v takovém počtu jako z Ledče či Zruče. Naopak v posledních letech se hodnota tohoto 

                                                 
3 Index ekonomického zatížení se počítá jako součet počtu dětí (0-14 let) a počtu seniorů (65+ let) 

dělený počtem lidí v produktivním věku (15-64 let). 

4 Index vzdělanosti se vypočítává tímto následujícím způsobem: (1*ZŠ+ bez vzdělání + nezjištěno 

+ 2*SŠ bez maturity + 3*SŠ s maturitou + VOŠ + 4*VŠ) / obyvatelstvo 15+. 
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indexu nejvíce zhoršila ve Světlé nad Sázavou. V současné době jsou pro mladé přitažlivá 

pouze krajská města a Praha se svým blízkým zázemím. 

 Nejlepší sociální a lidský kapitál obyvatelstva najdeme v Ledči nad Sázavou. 

Jedinou nevýhodou je zřejmě trochu starší lidský kapitál oproti třeba Světlé nad Sázavou. 

Světlá a Zruč nad Sázavou jsou velice podobnými městy z hlediska sociálního a lidského 

kapitálu. Mírně v tomto souboji vítězí Světlá nad Sázavou, která má mírně vzdělanější 

obyvatelstvo, vyšší volební účast i vyšší počet spolků.  
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7.1.3 Analýza realizace rozvojových projektů 

Ledeč nad Sázavou 

Podle zvolené metodiky i subjektivního názoru autora bylo vybráno 13 rozvojových 

projektů v Ledči nad Sázavou v období 2004-2018. Celková částka rozvojových projektů 

dosáhla skoro 180 milionů Kč, z toho dotace byly téměř 90 milionů Kč. Nejenom 

z finančního hlediska, ale celkového rozvoje patří k nejvýznamnějším vybudování zimního 

stadionu a sportovní haly, jak zobrazuje tabulka 7. 

Tabulka 7: Rozvojové projekty v Ledči nad Sázavou mezi lety 2004-2018 

Projekt  Realizace Částka Dotace 

Vybudování sportovní haly 2005 47 000 000 37 000 000 

Vybudování zimního stadionu (včetně 

parkoviště a komunikace) 

2005-2006 53 300 000 36 800 000 

Nová lávka u sokolovny 2007 7 418 000 6 450 000 

ZTV Na Pláckách (včetně výkupu 

pozemků) 

2007 a 2011 14 500 000 
 

Koupě areálu SÚS pro TS  2009 3 200 000 
 

Rozšíření kapacity MŠ Družstevní 2010 1 530 000 
 

Přebudování kulturního sálu v budově 

gymnázia  

2010 9 800 000 4 900 000 

Městský rozhlas s protipovodňovým 

systémem 

2014 3 800 000 
 

Cyklostezka 2014 7 000 000 4 400 000 

Regenerace veřejné zeleně 2015 5 635 000 4 226 000 

Pořízení kamerového systému 2017 550 000 
 

Přebudování kabin na letním stadionu 2018 14 800 000 
 

Výstavba spolkového domu v Habreku 2018 8 800 000 
 

Zdroj: čísla Ledečského zpravodaje 2004-2019, rozpočty a závěrečné účty města 2004-2018. 

Investorem sportovní haly byl sice Kraj Vysočina, ale město přispělo částkou 

10 mil. Kč, aby hala splňovala vyšší kritéria pro pořádání některých sportovních klání. 

Kraj měl v plánu vystavět pouze tělocvičnu pro gymnázium, SOŠ a VOŠ. Halu využívají 

nejen žáci zmíněné školy, ale i sportovní kluby z Ledče nad Sázavou a širšího okolí 

(Ledečský zpravodaj 2006). 

 Finančně nejnáročnějším a jedním z nejúspěšnějších projektů Ledče nad Sázavou 

byla výstavba zimního stadionu, který slouží obyvatelům ze širšího okolí (viz obrázek 2). 

Jedinou záporným bodem zimního stadionu byla nekvalitní střecha, jelikož už v roce 2017 

musela projít kompletní výměnou. 
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Obrázek 2: Zimní stadion v Ledči nad Sázavou 

 

Zdroj: fotografie autora. 

 V posledních letech bylo nejvíce investováno do rekonstrukce letního stadionu, 

jelikož zázemí stadionu místním sportovcům sloužilo více než 60 let pouze s drobnými 

úpravami a bylo v havarijním stavu. V roce 2016 byla postavena nová krytá tribuna. 

V roce 2018 byly postaveny zcela nové kabiny na místě starých šaten. Přebudování kabin 

byl rozvojový projekt, který stál bezmála 15 milionů Kč. Zázemí stadionu nově nabízí osm 

kabin, kabina pro rozhodčí nebo WC pro diváky sportovních utkání. Na vybavení kabin se 

podíleli i sponzoři klubu, někteří z řad místní firem (Ledečský zpravodaj 2019).  

Pro běžné potřeby obyvatel Ledče nad Sázavou byla významná nová lávka 

u sokolovny či vybudování kulturního sálu v budově gymnázia, jelikož ve městě došlo 

k uzavření kina. Z méně finančně náročných akcí je určitě důležité pro město pořízení 

kamerového systému nebo rozšíření kapacity MŠ Družstevní. Pro rozvoj samotného města 

je stěžejní vybudování parcel pro rodinné domky (ZTV Na Pláckách). V současné době 

začínají práce na II. etapě. 

 Projekt cyklostezky se stal nakonec spíše negativním, jelikož musela být vrácena 

dotace na její výstavbu. Pro malé město vrácení dotace ve výši cca 4,5 milionů Kč je 

citelným zásahem do ročního rozpočtu určeného na investice. Pozitivum na cyklostezce je, 

že se zrekonstruovala komunikace do Sluneční zátoky proslavené Jaroslavem Foglarem. 
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Pokud by tato komunikace nebyla nazvána cyklostezkou, tak by se určitě dlouhá léta 

rekonstrukce nedočkala. 

Světlá nad Sázavou 

Ve Světlé nad Sázavou bylo za sledované období realizováno 15 rozvojových projektů, 

avšak sportovní hala bude dokončena až v letošním roce. Celkové náklady na tyto projekty 

se pohybovaly přes 400 milionů Kč, z toho různé typy dotací činily téměř 200 milionů Kč. 

Přehled všech realizovaných rozvojových projektů je uveden v tabulce 8.  

Tabulka 8: Rozvojové projekty ve Světlé nad Sázavou mezi lety 2004-2018 

Projekt  Realizace Částka Dotace 

Přístavba DPS 2005 21 800 000 16 350 000 

Přestavba a půdní vestavba ubytovny v 

Josefodole 

2005 a 2007 14 850 000 8 730 000 

Dopravní hřiště a nová PC učebna v ZŠ 

Lánecká 

2007 3 200 000 1 000 000 

Rozšíření skládky komunálního odpadu 2007 10 070 000 9 000 000 

ZTV Kalvárie a ZTV Pod Vodárnou 2008, 2011-

14 

16 473 000 
 

Průmyslová zóna za sklárnou (včetně 

výkupu pozemků) 

2009-2012 49 914 000 37 448 000 

Přebudování ZS na Sportovní centrum 

Pěšinky 

2009-2010 110 000 

000 

60 400 000 

Rozšíření kapacity domova důchodců 2011 15 500 000 13 000 000 

Rekonstrukce fotbalového stadionu 2011-2012 15 500 000 4 000 000 

Cyklostezky 2012-2014 19 535 000 10 758 000 

Protipovodňové opatření - rozhlas 2014 4 627 000 
 

Bezbariérový přístup do ZŠ Lánecká 2015 3 079 000 
 

Nákup pozemků v areálu bývalého 

koupaliště 

2017 6 666 500 
 

Novostavba pavilonu MŠ Lánecká 2017-2018 27 144 000 21 600 000 

Vybudování sportovní haly 2018-2019 90 000 000 10 000 000 

Zdroj: čísla Světelského zpravodaje 2004-2018, rozpočty a závěrečné účty města 2004-2018. 

 Pokud odhlédneme od právě dokončované sportovní haly, tak jednoznačně 

nejvýznamnějším projektem od roku 2004 bylo přebudování zimního stadionu na sportovní 

centrum Pěšinky (viz obrázek 3). Původním plánem bylo pouze zrekonstruovat zimní 

stadion, avšak ten byl v havarijním stavu. Z tohoto důvodu se tehdejší vedení města 

rozhodlo pro zbourání původního zimního stadionu a vybudování sportovního centra. Přes 

zimu sportovní centrum funguje jako zimní stadion, přes léto se pokládá letní plocha, která 
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se využívá pro sálové sporty či kulturní akce. Dále sportovní centrum disponuje saunou, 

vířivkou, posilovnou a hernou pro stolní tenis (Světelský zpravodaj 2010). 

Obrázek 3: Sportovní centrum Pěšinky ve Světlé nad Sázavou 

 

Zdroj: fotografie autora. 

 Rekonstrukce fotbalového stadionu byla také nutná, neboť zázemí stadionu sloužilo 

místnímu klubu už od 60. let minulého století. Během rekonstrukce byly postaveny nové 

šatny, nová krytá tribuna s bufetem, moderní rozhlasová kabina a mnohé další (Světelský 

zpravodaj 2012). 

 Dalším úspěšným projektem je cyklostezka podél řeky Sázavy. Cyklostezka se stala 

velice oblíbenou mezi obyvateli Světlé nad Sázavou. V současné době vede cyklostezka ze 

Světlé až do Smrčné. V plánu bylo pokračovat přes Stvořidla až do Ledče nad Sázavou 

a propojit tyto posázavská města cyklostezkou. Bohužel tento nápad není příliš reálný 

z důvodu ochrany místní fauny a flory, neboť asfaltový povrch cyklostezky je velký zásah 

do přírody (Hašková 2019). 

 Z finančně náročnějších projektů stojí za podrobnější zmínku průmyslová zóna 

a novostavba pavilonu MŠ Lánecká. O průmyslové zóně bylo napsáno už výše. 

Novostavbu pavilonu MŠ Lánecká jistě ocenili nejvíce rodiče předškolních dětí. 

V pavilonu se otevřely dvě třídy MŠ. Jedna je určena pouze pro děti od 2 let, do druhé 
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třídy budou docházet děti ve věku 3-7 let. Na stavbu město dostalo evropskou dotaci ve 

výši 90 % ze způsobilých výdajů (Světelský zpravodaj 2018). 

 Světlá nad Sázavou se nejvíce ze sledovaných měst zaměřuje na péči o své nejstarší 

obyvatele. Jako jediné zkoumané město má vlastní domov důchodců i dům 

s pečovatelskou službou. Obě zařízení prošla od roku 2005 výraznou renovací a rozšířením 

kapacity. 

 Pro rozvoj města jsou důležité parcely pro individuální výstavbu (ZTV Kalvárie 

a ZTV Pod Vodárnou). V lokalitě Kalvárie proběhly 2 etapy, v lokalitě Pod Vodárnou 

v současné době probíhá už taktéž II. etapa. 

Zruč nad Sázavou 

Ve Zruči nad Sázavou se ve sledovaném období uskutečnilo 15 rozvojových projektů, jak 

dokládá tabulka 9. Ze zkoumaných měst je Zruč nejúspěšnější v získávání dotací, jelikož 

celkově na rozvojové projekty získala kolem 260 milionů Kč. Většina těchto dotací byla 

z Evropské unie, což je velký rozdíl oproti Ledči a Světlé. Celkové náklady činily přes 

340 milionů Kč. 

Tabulka 9: Rozvojové projekty ve Zruči nad Sázavou mezi lety 2004-2018 

Projekt  Realizace Částka Dotace 

Průmyslový areál U Lípy 2004 6 000 000 
 

Nová lávka u fotbalového stadionu 2007 15 660 000 15 491 000 

Oprava Zručského zámku 2007, 2009-

2010, 2015 

179 258 

000 

147 681 

000 

Sportovní areál za ZŠ 2009 24 000 000 21 600 000 

ZTV Nad Ovčínem 2010 10 000 000 
 

Rekonstrukce ZUŠ 2010-2011 18 600 000 16 503 000 

Rekonstrukce Kotelny (sociálního centra) 2011 10 500 000 8 768 000 

Přebudování ISŠ na Spolkový dům 2012 21 500 000 15 600 000 

Cyklostezky 2012 a 2018 20 200 000 16 400 000 

Rozšíření kapacity MŠ 2013 3 000 000 2 600 000 

Regenerace veřejné zeleně 2014 a 2017 10 600 000 7 746 000 

Vybudování pěší stezky a rozhledny 

Babka 

2015 4 800 000 4 500 000 

Výstavba malometrážních bytů ve 

Zručském dvoře 

2015 5 900 000 
 

Vybudování nového sídla TS 2015 8 300 000 
 

Zručská hřiště ožívají 2015 3 900 000 3 000 000 

Zdroj: čísla Zručských novin, rozpočty a závěrečné účty města 2004-2018. 
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 Nejvýraznějším rozvojovým projektem ve Zruči nad Sázavou je zcela nepochybně 

oprava Zručského zámku, hlavní dominanty města (viz obrázek 4). Rekonstrukce probíhala 

ve třech etapách, od roku 2007 až do roku 2015. Město získalo na opravu zámku dotaci 

z Evropské unie (ROP Střední Čechy), která se v součtu na všechny etapy pohybovala 

kolem 150 milionů Kč. Zámek prošel kompletní rekonstrukcí, bylo zde vybudováno 

i infocentrum, muzeum panenek či regionální muzeum. Při poslední etapě byl 

zrekonstruován i prostor navazujícího Zručského dvora (Zručské noviny 2015). 

Obrázek 4: Zámek ve Zruči nad Sázavou 

 

Zdroj: fotografie autora. 

Za druhý nejpovedenější projekt (především pro společenský život ve městě) považuji 

přestavbu budovy bývalé integrované střední školy (ISŠ) na spolkový dům. Budova byla 

kompletně zrekonstruována (nová okna a fasáda), avšak byly ponechány architektonické 

prvky původní Baťovy stavby. V současnosti ve spolkovém domě sídlí 16 spolků 

a městská knihovna. Budova je rovněž vybavena víceúčelovým sálem (Zručské noviny 

2012). 

 Mezi další důležité rozvojové projekty patří vybudování průmyslového areálu 

U Lípy a sportovního areálu za ZŠ, výstavba cyklostezky, rekonstrukce ZUŠ a Kotelny. 

Z hlediska celého města byl klíčový průmyslový areál U Lípy, jelikož po krachu Sázavanu 

ubylo velké množství pracovních míst. Zmíněný průmyslový areál obsadila japonská firma 
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ASMO, která vyrábí součástky pro automobilový průmysl. V současnosti se jedná 

o jednoznačně největšího zaměstnavatele ve městě. 

 Sportovní areál za ZŠ, rekonstruovanou ZUŠ a Kotelnu využívají především děti 

v rámci výuky nebo volnočasových aktivit. Ve sportovním areálu za ZŠ najdeme nové 

fotbalové hřiště s umělou trávou i osvětlením, kolem tohoto hřiště je atletická dráha. 

V areálu je i sektor pro atletické disciplíny, hokejbalové hřiště, plocha s umělou trávou pro 

malou kopanou nebo víceúčelové hřiště pro míčové sporty. Pro žáky základní školy 

v malém městě obrovský luxus sportovního vyžití v rámci tělesné výchovy (Zručské 

noviny 2010). 

 V rámci projektu Kotelny (centra sociálních služeb) byla zrekonstruována budova 

nízkoprahového klubu. Z druhé budovy (původně kotelna) zbyly pouze obvodové zdi. 

V nové budově se nachází klub pro mladé dospělé, zázemí pro mateřské centrum, hudební 

místnost, kanceláře pro sociální poradenství i víceúčelový sál (Zručské noviny 2012). 

 Při rekonstrukci ZUŠ byl vybudován multifunkční sál včetně osvětlení a budova se 

stala bezbariérovou. Další finanční prostředky putovaly na vybavení budovy, jako např. na 

počítačovou techniku a interaktivní tabule, nové osvětlení či venkovní žaluzie pro 

místnosti orientované na jih (Zručské noviny 2012). 

 Za povedenou rozvojovou akci lze zmínit vybudování cyklostezky podél řeky 

Sázavy a hlavní dominanty města (zámku). Cyklostezka spojuje centrum města (náměstí 

MUDr. Svobody) s lokalitou Dvouletky, kde se nachází několik nejvzdálenějších bytových 

domů od centra Zruče nad Sázavou. Cyklostezka slouží nejen cyklistům, ale i chodcům 

a in-line bruslařům. 

 I ve Zruči nad Sázavou nezapomněli na přípravu parcel pro rodinné domky 

v lokalitě Nad Ovčínem na okraji města. Město zde vybudovalo celkem 26 parcel. 

7.1.4 Analýza realizace udržovacích projektů 

Udržovací projekty se v jednotlivých městech relativně podobají. Ve všech sledovaných 

městech jsou samozřejmostí rekonstrukce místních komunikací a chodníků či opravy 

školských zařízení v majetku města. Část projektů proběhla ve 2 ze 3 zkoumaných měst. 

Mezi takové projekty patří např. rekonstrukce sportovních zařízení, rekonstrukce veřejného 

osvětlení či opravy městských bytů. 
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 Některé projekty nemohly proběhnout ve více městech, jelikož určitým objektem 

(věcí) disponuje pouze dané město, jako např. hrad a hradní skála v Ledči, obřadní síň 

v Ledči, biokotelna ve Zruči či lesy v majetku města (Zruč nad Sázavou). 

Tabulka 10: Významnější udržovací projekty ve všech zkoumaných městech 

Ledeč nad Sázavou Světlá nad Sázavou Zruč nad Sázavou 

rekonstrukce místních 

komunikací 

rekonstrukce místních 

komunikací 

rekonstrukce místních 

komunikací 

rekonstrukce školských 

zařízení 

rekonstrukce školských 

zařízení 

rekonstrukce školských 

zařízení 

rekonstrukce sportovních 

zařízení 

rekonstrukce sportovních 

zařízení 

rekonstrukce veřejného 

osvětlení 

rekonstrukce autobusového 

nádraží 

rekonstrukce radnice rekonstrukce kulturních 

domů v místních částech 

regenerace panelových 

sídlišť 

rekonstrukce veřejného 

osvětlení 

rekonstrukce hasičské 

zbrojnice 

opravy hradu oprava kulturního centra oprava městských bytů 

rekonstrukce polikliniky oprava bývalého DPS obnova lesních porostů 

zabezpečení skalních masivů 

pod hradem a Šeptouchovem 

rekonstrukce tenisové haly rekonstrukce biokotelny 

regenerace městské 

památkové zóny 

zateplení bytových domů nové WC ve Zručském 

dvoře 

obnova IT infrastruktury zavedení rozhlasu do všech 

místních částí 

nové stroje pro TS 

rekonstrukce obřadní síně rekonstrukce kulturního 

domu 

 vybudování hřiště pro 

seniory 

oprava Husova náměstí 
 

demolice komínu 

v bývalém lihovaru 

Zdroj: čísla místních periodik (Ledečský a Světelský zpravodaj, Zručské noviny) 2004-2019, 

rozpočty a závěrečné účty sledovaných měst 2004-2018. 

 V seznamu udržovacích projektů ve Zruči nad Sázavou je i jedna zajímavost. Jedná 

se o nové stroje pro technické služby (TS), což není úplně projekt, ale město v poslední 

době významně investovalo do obnovy vozového parku TS. Do tabulky 10 byla tato 

zajímavost zahrnuta, protože TS ve Zruči jsou samostatným odborem městského úřadu, 

tzn. rozpočet TS je součástí rozpočtu města To je další prvek teoretického přístupu Old 

Public Administration. Ve Světlé i Ledči nad Sázavou nejsou nákupy nových strojů pro TS 

součástí rozpočtu města, neboť ve Světlé fungují TS jako příspěvková organizace a v Ledči 

jako společnost s r.o. Toto uspořádání TS v Ledči nad Sázavou je prvkem přístupu New 

Public Management, naopak příspěvková organizace pořád spíše spadá pod Old Public 

Administration.  
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7.1.5 Analýza strategického plánu 

Ledeč nad Sázavou 

Ledeč nad Sázavou disponuje strategickým plánem až od roku 2015, který je na pětileté 

období, tj. do roku 2020. Tento strategický plán vznikal od listopadu 2013, ale schválený 

byl až novou radou města v dubnu 2015 (Strategický plán rozvoje Ledče nad Sázavou 

2015). 

Strategický plán byl vytvořen odbornou firmou Finanční poradenství, s.r.o., která 

využila expertní i komunitní metodu zpracování. Většina tohoto dokumentu je zpracována 

komunitní metodou, jelikož se plánování účastnilo vedení města, zástupci městského úřadu 

a partnerské organizace (podnikatelé, neziskové organizace a školy). S podnikateli 

probíhaly řízené hovory ze strany zpracovatele (odborné firmy). Široká veřejnost byla 

zapojena dotazníkovým šetřením, ve kterém se zpracovatel zaměřil na život ve městě a na 

nápady dalšího rozvoje. Expertní metoda byla použita pouze pro zpracování SWOT 

analýzy. 

Strategický plán Ledče nad Sázavou je rozdělen na analytickou, návrhovou 

a realizační část. Analytická část osahuje podrobnou socioekonomickou analýzu 

a identifikaci klíčových problémů města. V návrhové části najdeme strategii i programy, 

které mají vést k naplnění strategie. Tato struktura SP je velice obdobná, jak popisují 

Perlín, Bičík (2006). 

 Strategický plán rozvoje Ledče nad Sázavou splňuje několik kritérii, které zmiňuje 

Půček (2009). Jednotlivá opatření jsou poměrně konkrétní, některá se dají měřit, většina 

projektů je realizovatelných a téměř všechny jsou termínované, jak zobrazuje obrázek 5. 

Obrázek 5: Ukázka ze SPR Ledče nad Sázavou 

Zdroj: SPR Ledeč nad Sázavou 2015. 
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V SPR Ledče nad Sázavou je definováno 7 klíčových oblastí na které navazuje 

28 strategických cílů, některé z nich zobrazuje tabulka 11. U strategických cílů nalezneme 

různý počet opatření. Ukázka konkrétního opatření je zobrazena na obrázku 5. 

Tabulka 11: Klíčové oblasti a vybrané strategické cíle SPR Ledče nad Sázavou 

Klíčová oblast Strategický cíl 

Územní rozvoj, prostor a kvalita života, ve 

kterém žiji 

Vytvoření nového územního plánu 

města 

Zlepšování vybavenosti a vzhledu 

města 

Snížení dopravního zatížení města 

Životní prostředí Rekonstrukce, úprava a rozšiřování 

ploch veřejné zeleně 

Zlepšit stav mobiliáře ve městě 

Realizace projektů na snížení 

energetické náročnosti provozu budov 

v majetku města 

Bezpečnost Bezpečnostní systém města 

Město bez bariér 

Školství, vzdělávání a výchova Zajistit dostatečnou kapacitu a kvalitu 

školských zařízení 

Zdravotnictví, sociální oblast Zlepšení kvality zdravotní péče 

Zlepšení infrastruktury pro poskytování 

sociálních služeb 

Volnočasové aktivity Rozšířit a zkvalitnit infrastrukturu pro 

volnočasové aktivity 

Cestovní ruch jako jedna z priorit města 

Podpora kultury jako neodmyslitelné 

součástí života 

Veřejná správa, vnější vztahy, informatika 

(ve vztahu k veřejné správě) 

Zajistit dobrou komunikaci města 

s občany, okolními městy a obcemi a 

dalšími subjekty 

Zkvalitnit výkon činnosti státní správy 

a místní samosprávy 

Zdroj: vlastní zpracování dle SPR Ledeč nad Sázavou 2015. 
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Opatření k naplňování strategického plánu je celkem 44. V některých opatření 

najdeme několik různých projektů, jako např. rekonstrukce budov MŠ a ZŠ. Některé 

projekty se naopak objevují ve více opatřeních, jako např. rekonstrukce letního stadionu či 

rekonstrukce základní školy, což považuji za menší nedostatek tohoto dokumentu. Další 

slabinou je časový horizont 5 let, neboť dokument není alespoň na 2 volební období, jak 

považují za důležité Perlín, Bičík (2006). 

Světlá nad Sázavou 

Světlá nad Sázavou je město, které se v porovnání s Ledčí a Zručí nad Sázavou 

nejaktivněji a dlouhodobě zabývá strategickým plánováním. O aktivním přístupu Světlé 

nad Sázavou svědčí počet strategických dokumentů. S vypracováním strategického plánu 

začalo město už v roce 2006. První strategický plán byl vytvořen na období 2007-13, avšak 

v roce 2009 byla zpracována aktualizace z důvodu krachu největšího podniku ve městě 

způsobeného hospodářskou krizí. Součástí tohoto strategického plánu byl akční plán, který 

procházel aktualizací jednou za dva roky (Strategický plán Světlé nad Sázavou 2007). 

V pořadí druhý a současný strategický plán je v platnosti od roku 2016. Všechny strategie 

v něm zmíněné by se měly naplnit do roku 2026 (Strategický plán Světlé nad Sázavou 

2016). 

První strategický plán Světlé nad Sázavou v roce 2006 vytvořila Regionální 

rozvojová agentura Vysočina (RRA Vysočina). Současný SP vytvořil kolektiv tří expertů 

(Perlín, Rýpar a Hrabák) v roce 2015. Oba tyto dokumenty rozvoje byly zpracovány 

komunitní metodou. Do procesu vytváření SP bylo zapojeno vedení města, místní 

podnikatelé i neziskový sektor. Širokou veřejnost autoři současného SP zapojili pomocí 

dotazníků, které byly rozeslány do poštovních schránek světelských občanů. 

Současný strategický plán Světlé nad Sázavou má strukturu, která se využívá 

nejčastěji v českých podmínkách. Světelský SP je rozdělen na analytickou část, identifikaci 

klíčových problémů města, vizi města a opatření vedoucí k naplnění vize. Shoduje se tedy 

s dělením SP Perlínem, Bičíkem (2006). 

Současný strategický plán má 5 politik rozvoje, které jsou na rozdíl SP Ledče nad 

Sázavou seřazeny dle významnosti, jak zobrazuje tabulka 12. Na politiky rozvoje navazují 

jednotlivé aktivity, kterých je celkem 42, v tabulce 12 jsou pouze vybrané aktivity, které 

považuji za nejdůležitější. Na některé aktivity jsou navázané ještě postupné kroky, které se 
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objevují u větších projektů, jako např. průmyslová zóna či most přes Sázavu (Strategický 

plán Světlé nad Sázavou 2016). 

Tabulka 12: Politiky rozvoje a vybrané aktivity současného SP Světlé nad Sázavou 

Politika rozvoje Aktivita 

1. Podpora podnikání a průmyslu Průmyslová zóna 

Podnikatelská zóna 

Podpora prodeje na trzích na náměstí 

2. Doprava Most přes Sázavu 

Výstavba dopravního jižního obchvatu města 

3. Prostředí města Vytvoření regulačního plánu pro prostor 

náměstí a nejbližší okolí 

Revitalizace náměstí Trčků z Lípy 

Rekonstrukce Tureckého pavilonu u řeky 

Sázavy 

Vybudování startovacích bytů 

Výstavba sportovní haly v areálu školy 

Lánecká 

4. Cestovní ruch Rozšíření světelského podzemí 

Posílení turistické informační kanceláře 

5. Město a příroda Vybudování protipovodňového opatření při 

ústí Sázavky 

Aktivity v oblasti životního prostředí 

Zdroj: vlastní zpracování dle SP Světlé nad Sázavou 2016. 

 Dále tento SP splňuje několik dalších kritérií strategického plánování. Jednotlivá 

opatření jsou reálná, což ve svých pracích zmiňují Albrechts (2006), Perlín, Bičík (2006) či 

Půček (2009). Opatření ve světelském SP jsou také systematická. Tento rozvojový 

dokument Světlé nad Sázavou je dlouhodobý (na 10 let). Splňuje tedy další kritéria, která 

zmiňují Perlín, Bičík (2006). Jedná se o systematičnost a dlouhodobost aktuálního SP. 

Zruč nad Sázavou 

Město Zruč nad Sázavou jako jediné nemělo dosud žádný strategický plán. Na webových 

stránkách města se nachází záložka projekty. V této záložce si můžeme prohlédnout 
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zrealizované projekty s krátkým popisem. Dále jsou zveřejněny projekty v realizaci 

a připravované projekty. 

 Mezi připravované projekty patří rekonstrukce náměstí MUDr. Svobody i náměstí 

Míru, regenerace panelových sídlišť či bazén ve Zručském dvoře. Regenerace panelových 

sídlišť už z části probíhá, např. vybudování parkovacích míst na sídlišti Na Pohoří. 

Druhým sídlištěm, které má projít regenerací, je sad Míru. Dále projekt vybudování bazénu 

je spíše snem než reálným projektem do budoucna, jak zmiňuje město. Důvodem jsou 

především náklady, které by se pohybovaly minimálně na hranici 70 milionů Kč (webové 

stránky Zruče nad Sázavou). 

7.2 Primární analýza 

V rámci primární analýzy bylo vyhodnoceno 11 rozhovorů. V Ledči a Světlé nad Sázavou 

proběhly 4 rozhovory se starostou, koaličním zastupitelem či zastupitelkou, opozičním 

zastupitelem a vedoucí příslušného odboru městského úřadu. Důvodem pro vyšší počet 

rozhovorů s představiteli veřejné správy jsou častější změny na postu starosty a snaha 

oslovit více části rozdrobeného spektra lokálních politiků. Ve Zruči nad Sázavou stačily 

pouze 3 rozhovory (starosta, opoziční zastupitel, vedoucí odboru), neboť pan starosta je 

svém úřadu již od roku 2002. Všechny tyto rozhovory proběhly odděleně. 

7.2.1 Rozhovory s aktéry města Ledče nad Sázavou 

Rozhovory v Ledči nad Sázavou probíhaly ve dnech 2. a 15. května 2019. Dne 2. května 

2019 proběhl rozhovor nejdříve se starostou města Ing. Zdeňkem Tůmou, který je své 

funkci od roku 2014, dříve zastával funkci radního a v zastupitelstvu působí už od roku 

2002. Další rozhovor byl s vedoucí odboru majetku a investic Mgr. Bc. Janou 

Hospodkovou. Poté se konal rozhovor s opozičním zastupitelem Mgr. Petrem Vaňkem. 

Ten zastával funkci starosty mezi lety 2010-2014, zastupitelem je od roku 2010. Poslední 

rozhovor v Ledči nad Sázavou byl uskutečněn 15. května 2019 s koaličním zastupitelem 

Ing. Janem Drápelou, který byl v minulém volebním období místostarostou 

a v zastupitelstvu působí již od roku 2006. Všechny rozhovory probíhaly bez přítomnosti 

dalších osob. 

 Hned v úvodu rozhovoru pan starosta zmínil, že strategický plán je sice 

vypracovaný, ale město se jím neřídí. Poté pan starosta dodává: „Na prioritách se dohodne 
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vždy zastupitelstvo, které je zvoleno, a snažíme se ty priority nějakým způsobem 

specifikovat, zařadit do rozpočtu akce, na které je shoda v rámci celého zastupitelstva.“ 

Strategický plán se začal vytvářet za minulého vedení města. To popisuje i exstarosta 

Vaněk: „Strategický plán se dělal za mě, cítili jsme potřebu, nějak si stanovit priority 

a směr rozvoje města.“ Právě změna vedení města je zřejmě příčinou nevyužívání 

strategického plánu. 

Realizované projekty 

Z uskutečněných rozhovorů je jasné, že jednoznačně nejúspěšnějším realizovaným 

projektem za posledních 15 let bylo vybudování zimního stadionu. Pan starosta Tůma 

i bývalý pan starosta Vaněk tento projekt uvedli jako první, současný starosta zimní 

stadion zmiňuje celkem 3x během rozhovoru. Pan starosta hodnotí úspěšnost zimního 

stadionu ze 2 hledisek. Říká konkrétně: „Jedná se o kulturní nebo sportovní vyžití občanů 

z jedné strany a z druhé strany je zařízení hodnoceno i z hlediska ekonomického, tzn. kolik 

město musí provoz zimního stadionu dotovat“. Dále dodává: „Částka se pohybuje řádově 

kolem 2 milionů Kč ročně. Jsou z něho i příjmy z rekreačně-sportovní činnosti, což je 

posázavská hobby liga, tam je příjem asi 1 milion Kč.“ Projekt výstavby zimního stadionu 

vzešel z určité části z iniciativy občanů. Podíleli se hlavně občané sportovního zaměření 

a mladší generace, jak dodává pan starosta. 

 Z dalších projektů byly vícekrát zmíněny např. zateplení ZŠ a MŠ či přebudování 

kabin na letním stadionu. Původní stav kabin na letním stadionu vtipně okomentoval 

koaliční zastupitel slovy: „Letní stadion to byla tragédie, to byl Chánov.“ Pan starosta 

kromě těchto projektů ještě jmenoval výstavbu sportovní haly. Vedoucí odboru majetku 

a investic na své pozici působí pouze několik let, proto zmiňovala projekty nedávno 

dokončené (kabiny na letním stadionu, spolkový dům v Habreku nebo zateplení SVČ), 

naopak bývalý starosta Vaněk vyjmenovával spíše projekty realizované za jeho vlády 

(cyklostezka, regenerace veřejné zeleně či stavební parcely v lokalitě Na Pláckách). 

Koaliční zastupitel zásadní investici ve městě za posledních 15 let nevidí. Po připomenutí 

zimního stadionu dodává: „Nebyl jsem mu nakloněn, ale jsem překvapen, jak je využíván. 

Je to dobře využitá investice. Bál jsem se provozních nákladů.“ 

 Poněkud problémovým realizovaným projektem podle rozhovorů je vybudování 

spolkového domu v Habreku (místní část). Bývalý starosta Vaněk tento projekt 

okomentoval: „Aby hasiči měli nějakou místnost, tak to město stálo 12 milionů na stavbě. 
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Nemluvíme o vybavení a provozu. Na to fakt město nemá.“ Koaliční zastupitel Drápela se 

o projektu spolkového domu v Habreku rozpovídal podrobněji: „Habrek jsem sice 

podpořil, ale ty peníze bych viděl radši někde jinde. Po prodeji kina ztratilo město poslední 

příležitost mít kulturní sál v majetku města. Teď se rýsuje nějaká možnost odkoupit 

sokolovnu a zrekonstruovat ji. Těch 12 milionů, které se investovaly do Habreku, by se mi 

spíš líbily v sokolovně. Společenský dům Habrek byl zbytečně megalomanskej. Habreku 

stačilo něco za poloviční peníze, ne-li za čtvrtinový. Z počátku se plánovalo dětské hřiště se 

zázemím. K zázemí bylo potřeba někam dát sekačku a najednou z toho byl sál a dvě patra.“ 

Dále připomíná, že se tento projekt řešil v době, kdy se od Ledče nad Sázavou odtrhla 

místní část Vrbka, což bylo podrobněji popsáno výše. Na závěr k tomuto tématu dodává: 

„Jestli ten dům bude žít nějakým společenským životem, tak to určitě nebude vyhozená 

investice.“ 

 Dalším z realizovaných projektů budící negativní ohlas je už zmíněná cyklostezka. 

K případu cyklostezka pan starosta říká: „Podmínky některých dotací jsou hodně striktní, 

např. třeba cyklostezka, což byl takový učebnicový případ, kde byla podmínka žádný 

provoz. V podstatě tam existovala řada nemovitostí podnikatelů, ke kterým se v podstatě 

vůbec nedostali.“ Původní komunikace byla opravena a vyhlášena jako cyklostezka, tím 

pádem byl na původní komunikaci zákaz motorových vozidel. Majitelé nemovitostí 

v dotčené lokalitě se ozvali, že nemají přístup ke svým domům a město muselo vracet 

dotaci, jelikož byla porušena podmínka žádného provozu motorových vozidel. V současné 

době je to zpět pouze komunikace, která je opravená díky kauze cyklostezka. 

Co se řeší v současné době? 

Výraznou pozornost vzbuzuje v Ledči nad Sázavou možná výstavba krytého plaveckého 

bazénu. Z důvodu značné finanční náročnosti pro město a absence vyhovujícího dotačního 

titulu se však doposud nepodařilo výstavbu realizovat. To dokládá i tvrzení pana starosty: 

„Snažíme se o získání nějakých dotací, ale bohužel na tyto akce v současné době nejsou 

žádné dotační tituly.“ Do rozhodování o výstavbě krytého bazénu zapojilo vedení města 

i místní obyvatele formou ankety. Ta byla uskutečněna prostřednictvím anketních lístků, 

které byly doručeny do poštovních schránek ledečských obyvatel. Veřejnost v anketě měla 

možnost rozhodnout, která ze dvou nabízených lokalit se jeví jako vhodnější pro výstavbu 

bazénu. Většina obyvatel upřednostnila lokalitu na sídlišti před umístěním bazénu vedle 

zimního stadionu. Celý projekt i volbu lokality kritizuje opoziční zastupitel Vaněk těmito 
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slovy: „Bytostně jsem přesvědčený, že je zbytečný ten plavecký bazén. Lidi to chtěli spíš na 

tom sídlišti, což je úplně nesmysl. Pokud by ten bazén vůbec měl být, tak jedině u zimního 

stadionu, aby to byl provázaný komplex, aby to bylo na trati, aby tam mohl někdo přijet.“ 

 Další živé téma představuje absence kulturního sálu v majetku města. V současné 

době je hojně využíván sál v budově gymnázia, který ovšem vlastní kraj. Vedení města se 

již nějakou dobu pokouší o vyřešení tohoto nedostatku odkoupením místní sokolovny do 

svého vlastnictví. Po případném úspěšném odkoupení sokolovny by město rádo tento 

objekt zvelebilo. „Město by mělo zájem udělat tam kompletní zázemí, jak pro důstojné 

plesy, tak pro sportovní akce. Ten prostor tam je, tak mu dát nějakým způsobem v centru 

města novej kabát,“ popsala vedoucí odboru majetku a investic Hospodková. 

 V letošním či příštím roce se budou realizovat následující projekty: dostavba 

zimního stadionu (šatny), parkoviště na sídlišti, dovybavení a rekonstrukce školní jídelny, 

oprava komunikací, oprava střechy polikliniky a zasíťování pozemků v lokalitě Na 

Pláckách, jak dodává pan starosta. K vybudování stavebních parcel Na Pláckách řekl něco 

i bývalý starosta Vaněk: „Teď se řeší a myslím, že je to dobře. To jsou stavební parcely Na 

Pláckách. Teď je nějaká fáze dva, která zase počítá se stavebními parcelami pro rodinné 

domy. Mělo to být o takových 10-15 let dřív, ale zaplať pánbůh, že je to aspoň teď.“ 

Faktory rozvoje 

Většina autorů v odborné literatuře se shoduje na větším vlivu vnitřních faktorů před 

vnějšími faktory, naopak pan starosta Tůma má opačný názor. Největší vliv na rozvoj 

Ledče nad Sázavou mají podle něho vnější institucionální a legislativní faktory. Vliv 

institucionálních faktorů zmiňuje na příkladu územního plánu: „Dám příklad viz územní 

plán, vyjadřuje se k tomu x různých institucí, které jsou oprávněny se k tomu vyjádřit 

a který přesně vědí, co budeme v Ledči potřebovat za 10 let. Ty vám jsou schopní zchodit 

celej ten územní plán, kterej musíte znovu třeba přepracovat a znovu to jde do přípravné 

fáze.“ Dále považuje za poměrně negativní geografickou polohu Ledče nad Sázavou. 

Město se nachází na periferii kraje a pokud se omezují nějaké úřady, tak se většinou začíná 

v těchto městech, jako např. možné omezení finančního úřadu v Ledči nad Sázavou či 

Chotěboři, jak popsal starosta Tůma. Faktor populační velikosti města řadí na stejnou 

úroveň jako geografickou polohu města. Naopak lidský či sociální kapitál vidí jako 

nejmenší problém pro rozvoj Ledče nad Sázavou, což potvrzuje výsledky sekundární 
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analýzy, kde Ledeč nad Sázavou ze zkoumaných měst měla nejvyšší kvalitu lidského 

i sociálního kapitálu. 

Komunikace 

Komunikace s občany se za současného vedení města zlepšila. „Teď, co je tam pan 

starosta Tůma, tak se to asi výrazně zlepšilo. Když jsem byl ještě místostarosta, tak jsme se 

snažili vrátit dotazy, ankety, on-line přenosy ze zastupitelstva, udělat tu radnici trošku 

transparentní. Umožnili jsme náhledy do podkladů zastupitelů. Tadle cesta se asi 

posledních 5 let vede líp. Je to vždycky taky o úřednících, není to jen o starostovi,“ 

popisuje koaliční zastupitel Drápela. Ke komunikaci promluvil i pan starosta: „Pokud se 

dostáváme do nějakých větších akcí, tak se snažíme formou anket o vyjádření občanů, aby 

se k tomuto problému, zda jej řešit, tak či onak nebo zda jej vůbec řešit, vyjádřili sami 

občané a snažíme se tím i řídit.“ Později připomíná: „Máme přímé přenosy ze 

zastupitelstva, kde občané vidí, o čem to jednání je. Mají možnost sledovat přímo z domova 

jednání zastupitelstva, což taky není všude.“ Na závěr tohoto tématu ještě uvedl: 

„Samozřejmě nezavděčíte se nikdy všem, ale snažíme se je vyslyšet nebo aspoň 

poslouchat.“ 

 Vedení města využívá k informováni svých občanů především Ledečský zpravodaj 

a webové stránky města. Pro větší investiční akce využívá ankety, což bylo popsáno výše. 

Občané mohou vznést dotazy pomocí e-mailového kontaktu, sekce dotazy na webových 

stránkách města či na veřejných zastupitelstvech, jak zmiňují všichni ledečtí respondenti. 

„Základní informace jsou a dávají se hlavně na web, najdou se i v Ledečských novinách. 

Jsem přesvědčen, že kdo chce, tak si to najde,“ řekl o informováni občanů bývalý 

místostarosta Drápela. 

 Kontakt vedení města s podnikateli v Ledči nad Sázavou je spíše nahodilý než 

pravidelný. Spolupráci s podnikateli pan starosta popisuje těmito slovy: „Co se týče 

spolupráce s podnikateli, tak tam se jedná o spolupráci na bázi podpor jednotlivých 

městských akcí, což jsou třeba městské slavnosti, kdy se podnikatelské subjekty podílejí 

finanční spoluúčastí a některé investice, které se týkají daných podniků, třeba tvorba 

chodníku ke Kovofiniši. Na těch se finančně podílel jak Kovofiniš, tak Sudex.“ Respondenti 

vyzdvihují především zásluhy místního podnikatele pana Zikmundy (majitel Kovofiniše). 

Bývalý místostarosta Drápela řekl: „Je potřeba vyzdvihnout pana Zikmundu z Kovofiniše, 

kterej prostě dává velký pomoci do města, ať už to byla tribuna na letním stadionu, 



69 

 

samozřejmě hrad, chodník ke Kovofiniši a pak třeba na městské slavnosti.“ Vedoucí 

odboru majetku a investic Hospodková dodává: „Jedinej užší vztah s podnikatelema máme 

společnej projekt Hrad s.r.o., tam je akcionářem město 75 % a pan Zikmunda. S ním se 

jedná v rámci této společnosti, což je největší kontakt s místním podnikatelem.“ 

 Komunikace s místními spolky také v Ledči nad Sázavou funguje. Z respondentů se 

k tomuto tématu nejvíce rozpovídal koaliční zastupitel Drápela: „Já i Tůma jsme razili to, 

že prostě společenskej život je to důležitý, co dělá město městem. Navštěvovali jsme schůze 

spolků, občas byli překvapeni, že tam přijdeme až tři z města. Zvýšila se i finanční podpora 

těm spolkům. Dneska se dává na činnost spolků až dva miliony korun, což je na Ledeč 

docela pěkný.“ Na závěr ke vztahu vedení města se spolky dodává: „Já vím, že i Tůma 

několikrát prohlašoval, že spolky je to nejdůležitější, co ve městě je, protože to ten 

společenskej život drží.“ K finanční podpoře spolků se vyjádřil i pan starosta: „Myslím si, 

že spolky si nemůžou stěžovat.“ Dotace města místním spolkům okomentovala vedoucí 

odboru majetku a investic Hospodková následujícími slovy: „Oproti minulým letům jsou 

teď štědrý ke spolkům.“ Naopak bývalý starosta Vaněk popisuje především situaci za jeho 

starostování: „Já jsem chodil na výroční schůze, třeba chovatelů, zahrádkářů, včelařů atd. 

Když s něčím přišli, tak se město snažilo nějakým způsobem vyhovět. Organizovaná 

komunikace to určitě nebyla. Vůbec netuším, jak to probíhá teď.“ 

Financování projektů 

V Ledči nad Sázavou při financování projektů převažují vlastní prostředky, jak zmiňují 

pan starosta i vedoucí odboru majetku a investic. Starosta Tůma popsal financování 

projektů následovně: „Snažíme se to nedělat jenom kvůli tomu, že je na to vypsaný dotační 

program. Většinu akcí jsme zatím dělali bez dotací, pokud jsme zjistili, že jsou potřeba. Ať 

se to týká šaten letního stadionu, ať se to týká šaten zimního stadionu, kde jsou obrovské 

problémy se získáním dotací, protože dotační tituly jsou často přesně specifikovaný pro 

jiné účely, a hlavně se jedná o školní sportovní zařízení.“ Vzápětí připomněl konkrétní 

negativní příklad při získávání dotací: „Žádali jsme o dotaci na výstavbu šaten na letním 

stadionu. Nakonec nám nebyla přidělena, protože šatny byly v majetku města, a ne 

v majetku spolku a ztratili jsme tam 5 bodů, o které nám ta dotace utekla, tzn. že stát 

preferoval majetek spolku oproti majetku města. Z mého pohledu je to diskriminační.“  

Přístup města k získávání dotací pan starosta popsal: „Dotací je možnost získat celá 

řada, ale je potřeba mít na mysli, že vždycky k tomu musíme mít tu vlastní část a o tom je 
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potřeba přemýšlet. Nejdůležitější je prostudovat důkladně ty materiály z hlediska 

udržitelnosti a podmínek dotace.“ Pan starosta poté připomíná příklad cyklostezky, který 

byl popsán výše. 

V posledních letech hodně dotací získávají z Fondu Vysočiny na drobné opravy 

kulturních památek, kde se výše dotace pohybuje maximálně do půl milionu Kč. Ze 

státního rozpočtu získali dotaci na hasičské auto od ministerstva vnitra (MV), dále 

v letošním roce vypadá nadějně dotace od MMR na zasíťování pozemků pro výstavbu 

rodinných domů. Evropské dotace z Operačního programu životního prostředí (OPŽP) 

byly využity k zateplení školních a předškolních zařízení, jak popsali pan starosta a 

vedoucí odboru majetku a investic. 

Shrnutí 

Ledeč nad Sázavou je město, které si nechalo vypracovat strategický plán v roce 2014 za 

minulého vedení města. Toto střídání má zřejmě za následek nepropojení tohoto 

strategického plánu s kapitálovými výdaji, jak zmiňuje Provazníková (2007). 

 V Ledči nad Sázavou se ze zkoumaných obcí za posledních 15 let nejčastěji 

střídala vládnoucí politická reprezentace, v současnosti je ve svém úřadu již 3. starosta. To 

bylo důvodem nižšího počtu realizovaných rozvojových projektů a nižších výdajů na tyto 

projekty než u ostatních sledovaných měst. Nejpovedenějším rozvojovým projektem od 

roku 2004 je bezpochyby výstavba zimního stadionu. Při financování projektů byly 

využívány spíše vlastní zdroje, které byly upřednostňovány před dotacemi. Pan starosta 

vnímá jako největší problém pro rozvoj Ledče nad Sázavou legislativní a institucionální 

faktory, které ve své práci popisuje Bernard (2011). 

Zatímco časté střídání vedení města mělo neblahý dopad na počet realizovaných 

projektů, pomohlo to naopak k výraznější otevřenosti radnice vůči občanům. Současné 

vedení města začalo využívat ankety o velkých projektech, on-line přenosy ze 

zastupitelstev a zveřejňování podkladů pro zastupitele, což umožňuje aktivním občanům se 

více zapojit do procesu řízení veřejné správy, což odpovídá bottom-up přístupu, jak popsal 

Pissourios (2014). Komunikace s podnikateli funguje na principu nahodilých schůzek, ale 

místní podnikatelé přispívají na nějaké drobné opravy ve městě či sponzorují kulturní akce 

pořádané městem. Komunikace se spolky v Ledči nad Sázavou se zdá být na velmi dobré 

úrovni. Vedení města se účastní výročních schůzí jednotlivých místních spolků a přispívá 
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nemalou finanční částkou na jejich činnost. Tento způsob komunikace, který se uplatňuje 

především s občany, odpovídá teoretickému přístupu New Public Governance, podle 

kterého jsou občané, místní politici a úředníci bráni jako partneři, jak popisuje Vigoda 

(2002).  

7.2.2 Rozhovory s aktéry města Světlé nad Sázavou 

Ve Světlé nad Sázavou proběhly rozhovory také ve dvou dnech, a to 13. a 30. května 2019. 

Prvním respondentkou byla koaliční zastupitelka PhDr. Jana Myslivcová, která zasedá 

v zastupitelstvu již od roku 2002. Poté proběhl rozhovor se starostou města Mgr. Janem 

Tourkem, který působí jako starosta Světlé nad Sázavou od roku 2010. Předtím zastával 

jedno volební období pozici místostarosty. Poslední rozhovor dne 13. května byl s vedoucí 

odboru majetku, investic a regionální rozvoje Ing. Vladimírou Krajanskou. Poslední ze 

všech rozhovorů proběhl 30. května s opozičním zastupitelem Ing. Josefem Adamem, který 

se stal zastupitelem v roce 2010. 

 Pan starosta popsal v úvodu rozhovoru přístup vedení města ke strategickému plánu 

města následující slovy: „Strategický plán je aktuální v okamžiku, než se vytvoří. Je to živý 

organismus. Priority se pozvolna mění.“ Později dodává: „Já se přiznám, já už ho neznám 

ten strategickej plán, ten je z roku 2008. V roce 2016 jsme ho aktualizovali.“ Vliv 

strategického plánu na rozpočet okomentovala vedoucí odboru majetku, investic 

a regionálního rozvoje Krajanská těmito slovy: „Přiznám se, že strategický plán nemá vliv 

na rozpočet. My musíme řešit aktuální stav. Tím, že jsme malé město, těch prostředků 

opravdu není mnoho.“ 

Realizované projekty 

Většina světelských respondentů zmínila jako první přebudování zimního stadionu na 

sportovní víceúčelové zařízení Pěšinky. O situaci před rekonstrukcí se rozpovídala koaliční 

zastupitelka Myslivcová: „Jsme se dostali do situace, kdy za nějakých 35 milionů ten zimní 

stadion zlikvidujeme, protože byl nevyhovující. Technologie byly v havarijním stavu, to byl 

čpavek. Likvidace by se dotkla několik desítek milionů, anebo si těch několik desítek 

milionů půjčit, pokusit se získat dotaci, což se nám povedlo.“ Poté dodává: „Hokejový svaz 

tady byl velmi aktivní, my tady máme šikovný hokejisty. Ten zimní stadion vzešel čistě ze 

sportovní veřejnosti.“ 
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 Dalším projektem, který zmínili všichni respondenti ve Světlé, bylo vybudování 

průmyslové zóny, o které už bylo napsáno několikrát výše. K současné situaci ohledně 

průmyslové zóny se pan starosta vyjádřil: „Teď jsme ji vlastně prodali, přijde sem nový 

investor.“ K obsazení průmyslové zóny řekl něco i opoziční zastupitel Adam: „Měla by 

být podepsána smlouva s novým investorem. To bych považoval za nutné k budoucímu 

rozvoji města, protože na sklárny se nedá spoléhat do budoucna. Sklo je zbytné v případě 

krize, a tím pádem mohou nastat problémy.“ 

 K často jmenovaným projektům patří vybudování sportovní haly a rekonstrukce 

fotbalového stadionu. Situaci ohledně důvodu realizace a stavu sportovišť ve městě 

popsala vedoucí odboru majetku, investic a regionálního rozvoje: „Ty sportovní projekty 

jsou určitě na popud sportovní veřejnosti. Dělala se i rekonstrukce zázemí fotbalového 

stadionu. Na to, jaké jsme městečko, máme sportoviště v úžasném stavu.“ Další projekty 

byly jmenované pouze jedním respondentem. Pan starosta mezi rozvojové projekty zařadil 

také rozšíření domova důchodců, regeneraci panelových sídlišť a zasíťování pozemků pro 

výstavbu rodinných domů. Podle vedoucí odboru majetku, investic a regionálního rozvoje 

Krajanské představuje podnikatelská zóna a cyklostezka významný rozvojový projekt. 

Cyklostezku okomentovala těmito slovy: „Tu občané přijali s velkou radostí.“ Koaliční 

zastupitelka Myslivcová mezi úspěšné projekty zařadila vytvoření KyTICe (vytvoření 

infocentra, knihovny a výstavní síně v jedné budově) a solární elektrárnu v místní části 

Lipnička. Opoziční zastupitel Adam jmenoval opravy místních ulic. Podle jeho názoru tyto 

akce místní občané velmi vítají. 

 Zbytečný projekt podle světelských respondentů ve městě za posledních 15 let 

nevznikl, pouze některá témata vyvolala vyostřenější veřejnou diskuzi. Nejvyostřenější 

diskuze byla zřejmě o prodeji zámku. Koaliční zastupitelka Myslivcová se k prodeji zámku 

vyjádřila podrobněji: „Řešili jsme prodej zámku, to je asi nejcitlivější věc ve Světlé. Tam to 

bylo až na dřeň, jako v zastupitelstvu. Tam by prostě chyběl jeden zastupitel a všechno bylo 

jinak.“ Poté dodává: „Postavili jsme radnici, postavili jsme infocentrum a zámek navíc 

není přímo na náměstí, tak co bychom do něj přestěhovali. Já si to neumím představit. 

Řekla bych, že je to taková sporná kapitola. Já osobně jsem přesvědčená, že je to dobře. 

Řada zastupitelů by se mnou nesouhlasila.“ Jedním ze zastupitelů, kteří vidí prodej zámků 

negativně, je opoziční zastupitel Adam. Jeho negativní postoj dokládají následující slova: 

„Negativně vidím ten prodej zámku, měl zůstat městu. Teprve čas ukáže, kdo měl pravdu.“ 
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Co se řeší v současné době? 

V současné době se ve Světlé nad Sázavou jeví jako poměrně ožehavé téma přemostění 

řeky Sázavy u skláren. Jednalo by se o propojení silnic II. třídy, tudíž případným 

investorem vybudování nového mostu by byl kraj. Výstavba mostu v této lokalitě by 

zredukovala počet nákladních automobilů projíždějících náměstím Trčků z Lípy, tím by 

most v podstatě sloužil jako obchvat města. Pan starosta vzpomíná na situaci kolem mostu: 

„Vyhledávací studii na propojení řeky Sázavy mezi sklárnami a nádražím se nám podařilo 

zařadit do rozpočtu kraje už v roce 2008. Pak přišly volby a ČSSD s náměstkem Jouklem to 

vyhodnotili jako zbytečné a že to není potřeba, protože jezdí málo aut a vyškrtli to 

z rozpočtu kraje.“ K aktuální situaci řekl: „Kraji se moc nedaří ve výkupu pozemků 

a v jednání s vlastníkama. My jsme pozvolna začali vykupovat pozemky pod touhle 

plánovanou lokalitou. Zaplatili jsme vyhledávací studii přemostění a zařadili jsme do 

rozpočtu na letošní rok dokumentaci pro územní rozhodnutí na výstavbu toho mostu.“ 

 Nejnákladnějším a nejzásadnějším projektem z hlediska financování samotným 

městem je bezesporu revitalizace náměstí Trčků z Lípy. Tento projekt by měl být 

realizován až po výstavbě mostu přes řeku Sázavu u skláren, jak bylo popsáno výše. 

Současný stav náměstí okomentoval opoziční zastupitel Adam: „O Světlé se říká, že má 

největší náves na okrese.“ Nejpodrobněji plánovanou revitalizaci náměstí popsala vedoucí 

odboru majetku, investic a regionálního rozvoje Krajanská: „Reálné je možnost zahájení 

v roce 2021, bude to probíhat na 4 etapy. První etapa by byla křižovatka ve spodní části 

náměstí, druhá etapa by byla část komunikace přes náměstí a přilehlé plochy. Pod opěrnou 

zdí má vzniknout infocentrum. Třetí bude úprava zahrady kostela a potom komunikace 

v Pěšinkách. Ono je to dost investičně náročné na to naše městečko, takže ta etapizace 

bude záviset na množství finančních prostředků, které budeme mít k dispozici.“ Později 

ještě říká: „Celkové náklady budou kolem 100 milionů.“ 

 V současnosti se ve Světlé nad Sázavou také hodně skloňuje projekt vybudování 

letního koupaliště. O potřebě letního koupaliště pohovořila koaliční zastupitelka 

Myslivcová: „Ze všech anket vyplývalo, že lidé chtějí koupání ve Světlé, a to se nám do teď 

nepodařilo. To nám tady pořád chybí, kvalitní a inteligentní koupání.“ Vedení města 

uvažuje o vybudování koupaliště v areálu bývalého plaveckého bazénu, který se pokouší 

opět získat do svého majetku. Zatím město zakoupilo pozemek a v blízké době bude 

následovat i samotná budova. Pořízení celého areálu kritizuje opoziční zastupitel Adam: 

„Město koupilo zpátky to, co jednou trapně prodalo. Nejdřív ho KDU-ČSL za 2,8 milionů 
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prodalo a teď ho kupujeme za nějakých 13 milionů zpátky, daleko v horším stavu 

samozřejmě, rozpadlé, budovy zdevastované. Tam já spatřuju chybu, byli to samozřejmě 

jiní lidé, ale strana stejná. To vidím negativně, protože to se nikdy prodat nemělo, což 

samozřejmě nemůžu vyčítat Tourkovi, protože v té době tam nebyl jako starosta.“ 

 V posledních letech bylo velkým tématem i pokračování cyklostezky ze Smrčné 

přes Stvořidla do Ledče nad Sázavou. Tento projekt prozatím odmítá krajský úřad. To mrzí 

světelského pana starostu: „Teď nám to blokuje životní prostředí, protože tam je výskyt 

vydry a víra velkýho. Kraj Vysočina rozhodnutí životního prostředí je takový, že se obávají 

zvýšené návštěvnosti lokality, což samozřejmě je přesně to, proč to děláme. Tady jsme se 

úplně nepohodli, tak uvidíme, jak to bude pokračovat dál.“ 

Faktory rozvoje 

Podle pana starosty na rozvoj Světlé nad Sázavou mají také největší vliv vnější 

institucionální a legislativní faktory. Starosta Tourek toto zdůvodňuje následujícími slovy: 

„Tydle dvě považuji za ty, které nás štvou a významně ovlivňují, do čeho půjdeme. Dokážu 

si představit, že si řekneme, je to ztráta peněz a plýtvání časem.“ Populační velikost města, 

lidský a sociální kapitál vidí pan starosta na stejné úrovni v ovlivňování rozvoje Světlé nad 

Sázavou. Nejmenší problém je podle něho u faktoru geografické polohy, kde připomíná 

napojení na vnitrostátní rychlíkovou dopravu. 

Komunikace 

Informace o novinkách ve městě se nejvíce dávají do Světelského zpravodaje, kde každý 

odbor městského úřadu má prostor na svůj článek, jak popsala koaliční zastupitelka 

Myslivcová. Dále město informuje pomocí místního rozhlasu a Havlíčkobrodského deníku, 

neboť pan starosta po zastupitelstvu pořádá tiskovou konferenci pro novináře, jak vyznělo 

z rozhovorů. Na webových stránkách města trochu informovanost chyběla, říká úřednice 

Krajanská. Pan starosta k tomuto problému řekl: „Teď jsme přijmuli tiskovýho mluvčího, 

ten nastoupí za 14 dnů, abychom zpropagovali město, protože nám přijde, že se to dělá 

hodně, ale málo se o tom píše. Uvažujeme o nových webových stránkách nebo spíš 

facebookových stránkách města, na nějaký ty sociální sítě a vytvoříme nějakou platformu, 

na jejímž základě se těm lidem přiblížíme.“ Obecně ke komunikaci s veřejností pan starosta 

dodává: „Kdo přijde, tak to spolu řešíme.“ Ke komunikaci ještě řekl: „Máme 15 místních 

částí, o které se staráme jako o vesničky a tam samozřejmě máme osadní výbory. Tam se 
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dá říct, že to, co si oni vymyslí, to jim realizujeme.“ Občané mají možnost pokládat své 

dotazy na veřejných zastupitelstvech nebo pomocí schránky na městském úřadu, ale 

bohužel o veřejná zastupitelstva je nízký zájem ze strany obyvatel, jak popsala koaliční 

zastupitelka Myslivcová. Dále vedení radnice dělalo několik dotazníkových šetření, např. 

o přáních občanů či o výběru sochy do zámeckého parku, jak dodali oslovení světelští 

zastupitelé. Koaliční zastupitelka k informování občanů dodává: „V době dnešních 

možností, kdo chce informaci získat, tak ji prostě získá.“ 

 V posledních letech vedení města s občany řešilo nejvíce projekt revitalizace 

náměstí Trčků z Lípy. Pan starosta říká: „Hodně jsme s občany řešili tu revitalizaci 

náměstí. Seznamovali jsme s tím lidi, oni k tomu dávali spoustu připomínek, ze kterých 

potom nějaké rada města přijala.“ 

 V současné době se chystá další novinka ohledně přiblížení radnice občanům 

města. Tuto novinku navrhl opoziční zastupitel Adam a podrobně ji popsal: „Na 

předminulým zastupitelstvu jsem navrhl, abychom se otevřeli občanům tím, že 

zastupitelstva budou přenášený na internetu. Vedení města o to dvakrát nestálo, ale 

samozřejmě pod tíhou argumentů to budou muset zrealizovat, protože těžko zdůvodní 

občanům, že to nechtějí udělat, protože... To je neprůchozí. My to máme nakonec i ve 

volebním programu.“ Svůj názor na přímé přenosy z jednání zastupitelstva vyjádřila 

i koaliční zastupitelka Myslivcová: „Já s tím osobně nemám vůbec žádný problém. 

Nemyslím si, že by se na těch zastupitelstvech dělo něco jiného, než je v zápise. Ať občané 

vidí, že nemáme všichni stejný názor.“  

 Komunikaci města s podnikateli můžeme zhodnotit jako velmi nárazovou. Místní 

podnikatelé přispívají na chod sportovních klubů ve městě, řekl pan starosta. Dále popsal 

kontakt vedení města s podnikateli blíže: „My o sobě víme. Když je potřeba, tak se 

sejdeme. Vyřešíme problém a jde se dál. My nemáme tak silnou podnikatelskou rodinu jako 

v Ledči, tam jsou desítky firem. Máme veliký sklárny, pak už to jsou státní organizace, ať 

už věznice či školy.“ 

 Komunikace se spolky se zdá být na dobré úrovni. Vedení města většinou chodí na 

výroční schůze jednotlivých místních spolků. Tuto informaci potvrdil také opoziční 

zastupitel Adam: „Vedení města chodí na schůze jednotlivých zájmových organizací, jako 

jsou zahrádkáři, někdy rybáři. Chodí buď starosta nebo místostarosta. Jsem činný v těch 

spolkách i na jakoby vedoucích pozicích, tak to chodí pravidelně, u rybářů je to trošku 
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horší.“ Kontakt spolků s radnicí probíhá ve Světlé nad Sázavou přes městské komise, kde 

předsedou jednotlivých komisí je vždy někdo z místních zastupitelů. Podrobněji přínos 

komisí a také osadních výborů rozebrala koaliční zastupitelka Myslivcová: „Město má 

komise, každé volební období je má jinak. Všechny požadavky, dotazy a připomínky jdou 

přes komisi. Bývala i kulturní komise, která řešila aktivitu kulturních spolků. Řekla bych, 

že docela velký vliv na to mají i výbory jednotlivých osad. Komunikace s osadními výbory 

je důležitá pro tu spolkovou činnost, protože to jsou často hasiči támhle v Dolní Březince 

nebo Svaz žen v Dlužinách. Ta spolková činnost je mnohdy přes ty osadní výbory.“ 

Financování projektů 

V současné době město Světlá nad Sázavou využívá na investiční akce spíše vlastní 

prostředky než dotace, avšak podle vypsaných dotačních titulů občas mění své priority. 

Pan starosta to popsal slovy: „Máme nějakej balík představ, který bysme chtěli řešit. Proti 

tomu se potkávají nějaké možnosti dotací, který se někde tak jako properou a z toho vyleze 

právě to, co se nám zdá jako nejvýhodnější.“ Na tom, jaké prostředky převažují při 

investicích, se shodla s panem starostou i vedoucí odboru majetku, investic a regionálního 

rozvoje Krajanská: „Za naši oblast, která je určena na investice a opravy, tak tam dotace 

nečiní větší část.“ 

 Vlastní prostředky investuje město především do kultury, sportovišť a do údržby 

majetku města. Naopak dotace šly nejvíce do oblasti školství či dopravní infrastruktury, jak 

zmiňují starosta Tourek a paní úřednice Krajanská. V posledních letech získali dotace např. 

ze SFDI na dopravní infrastrukturu, z IROPu na opravu škol a školek či z Fondu Vysočiny 

na obnovu menších kulturních památek. K získávání dotaci se vyjádřil pan starosta: 

„Byrokracie je obrovská. To jsou ty věci, které nás dráždí a zrazují. Lidé, co jsou v těch 

fondech, jsou podle našeho názoru nekompetentní, protože tomu vůbec nerozumí a potom 

lpí na kravinách, protože mají strach, že je někdo vyhodí nebo je bude trestat.“ Složitost 

některých dotačních titulů zmiňuje paní úřednice Krajanská: „Pokud jsme to nezvládali, 

tak jsme si najmuli firmu, zejména šlo o dotace z OPŽP. Na to jsme měli firmu, protože to 

jsme našimi silami nedokázali zvládnout.“ Poté uvedla konkrétní příklad důvodu nezískání 

dotací pro sportoviště: „Co se týče sportu, tak tam dotace moc nejdou. Ministerstvo 

vymyslelo takový zajímavý limity. Tam nemáme šanci žádat. Tam je limit takový, že nové či 

zrekonstruované sportoviště nemůže provozovat s.r.o., my tady máme s.r.o. přímo na 

provozování sportovních zařízení, protože je to výhodnější kvůli dani.“ 
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Shrnutí 

Světlá nad Sázavou je město, které má strategický plán, ale neřídí se jím, a tudíž není 

propojen s kapitálovými výdaji rozpočtu města, jak popisuje Provazníková (2007). 

Hlavním důvodem pořízení strategického plánu byla nutnost ho mít při získávání 

některých dotací, stejně uvádí ve své práci Albrechts, Balducci (2013).  

Nejdůležitějším rozvojovým projektem ve Světlé nad Sázavou bylo vybudování 

sportovního centra Pěšinky na místě původního zimního stadionu. Pro budoucí rozvoj 

města je určitě výborné, že se konečně podařilo obsadit průmyslovou zónu u skláren. Dříve 

město využívalo hojněji dotace na investiční akce, naopak v současné době už spíše 

převažují vlastní finanční prostředky. Pro rozvoj Světlé nad Sázavou vidí největší problém 

v legislativních a institucionálních faktorech, stejně jako ledečský starosta. Tyto faktory 

jsou mají velký vliv na rozvoj měst i podle Bernarda (2011). 

Komunikaci s veřejností se snaží vedení města vylepšit až v současné době. 

K vylepšení komunikace by mělo pomoci přijmutí tiskové mluvčí. Jeden z kroků k větší 

otevřenosti radnice jsou bezpochyby přímé přenosy z jednání zastupitelstva. V současné 

době Světlá nad Sázavou spíše funguje dle top-down přístupu, po chystaných změnách se 

více přiblíží bottom-up přístupu. Aktivní občané budou mít větší šanci se podílet na řízení 

města, jak popsal Pissourios (2014). Komunikace s podnikateli zřejmě trošku pokulhává, 

což je nejspíše dáno menším počtem podnikatelských subjektů na úkor obrovských 

skláren. Komunikace se spolky je na dobré úrovni. Celkově vedení města ve Světlé nad 

Sázavou funguje spíše v režimu Old Public Administration, avšak snaží se radnici otevřít 

lidem (tisková mluvčí a přímé přenosy ze zastupitelstva), tudíž postupně přidávají prvky 

teoretického přístupu New Public Governance. Podle NPG se stávají občané postupně 

spíše partnery aktérů veřejné správy, jak popisuje Vigoda (2002).  

7.2.3 Rozhovory s aktéry města Zruče nad Sázavou 

Pro Zruč nad Sázavou byly provedeny pouze 3 rozhovory, neboť starosta zde působí již od 

roku 2002, a tak neprobíhaly zásadní změny ve vedení města. První rozhovor proběhl 

6. května 2019 se starostou města Mgr. Martinem Hujerem. O den později byl zpovídán 

v Praze na svém pracovišti opoziční zastupitel Ing. Leoš Fiala, který působí 

v zastupitelstvu od roku 2014. Dále je předsedou spolku Za Zruč veselejší a také místního 

tenisového klubu. Spolek Za Zruč veselejší současně funguje jako politické uskupení, za 

které byl zvolen do zastupitelstva. Poslední rozhovor proběhl dne 13. května 2019 ve Zruči 
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nad Sázavou s vedoucí finančního odboru Ing. Janou Jelínkovou, jelikož na zručském 

městském úřadu chybí odbor majetku a investic.  

 Na rozdíl od Ledče a Světlé není z volně dostupných zdrojů dohledatelný současný 

strategický plán města Zruče nad Sázavou. Otázkou po provedení sekundární analýzy zde 

zůstalo, zda Zruč strategický plán pouze nezveřejňuje nebo zda ho vůbec nemá. To později 

vysvětlil pan starosta: „Tenhle oficiální dokument jsme neměli. Měli jsme vždycky seznam 

záměrů, od kterých se odpíchávalo.“ Přestože město dosud strategický plán nepoužívalo, 

plánuje to do budoucna změnit. Tuto skutečnost dokládají slova pana starosty: „My jsme 

teď ve fázi, kdy jsme dojeli nějaké období. Teď začneme připravovat nový strategický plán 

města. Teď během asi roku a půl vznikne nová strategie města na to další období.“ 

Realizované projekty 

Jako největší rozvojový projekt se po sekundární analýze jevila rekonstrukce zručského 

zámku, což potvrdili ve svých výpovědích i tři dotazovaní respondenti. Nejpodrobněji se 

k tomuto tématu rozpovídal pan starosta Hujer: „Já si myslím, že asi největší projekt je 

vlastně ta rekonstrukce zámku a zámeckého areálu. Ten vyšel téměř i s nákupem na 200 

milionů. Netýkal se teda jenom samotnýho zámku, ale veškerýho okolí, celýho parku 

a Zručského dvora.“ Jeho další tvrzení jen dokládají důvod, proč se jedná za posledních 

15 let o největší rozvojový projekt města. Říká konkrétně: „Tohle je asi jednička na objem 

financí a na tu změnu tváře města.“ 

 Další často vzpomínaný projekt představuje vybudování spolkového domu z bývalé 

střední školy, kterou město získalo od Středočeského kraje. „Spolkový dům pomohl 

celkově spolkovému životu ve městě. Funguje za mě bezvadně,“ okomentoval pan starosta 

Hujer. I paní Jelínková považuje přestavbu střední školy na spolkový dům za potřebnou: 

„Celá budova se opravila, jinak by ta budova chátrala.“  

 Zatímco pan starosta Hujer a vedoucí ekonomického odboru Jelínková doplnili řadu 

tří nejvýznamnějších realizovaných projektů vybudováním sportovního areálu za základní 

školou, opoziční zastupitel Fiala neopomenul výstavbu cyklostezky. Důvod, proč si pan 

Fiala vzpomněl zrovna na cyklostezku, vysvětlují jeho slova: „Pro mě jako cyklistu je 

dobrá ta cyklostezka, i když je škoda, že na jedný, ani druhý straně nenavazuje na něco. 

Třeba bude někdy v budoucnu navazovat.“ 
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 Poněkud rozporuplným projektem se zdá být vybudování rozhledny Babky. Paní 

Jelínková zmiňuje rozhlednu Babku v souvislosti s podporou a rozvojem cestovního ruchu 

ve Zruči nad Sázavou. Jinak to však vidí opoziční zastupitel Fiala, který označuje Babku za 

úplně zbytečný projekt. Dále vysvětluje, že se mu nelíbí důvod, proč obce začaly budovat 

velké množství rozhleden. „Dneska je to těžký, protože dneska se ty projekty dělají na 

základě toho, na co se vypíše dotační titul, a proto to taky takhle vypadá v tomhle státě. 

Ministerstvo vypíše dotaci na rozhledny a všichni si postaví rozhlednu,“ vyjádřil svůj 

názor pan Fiala.  

Co se řeší v současné době? 

V současné době se ve Zruči nad Sázavou neřeší žádný významný projekt, přesto je často 

zmiňovaným tématem absence letního koupání pro občany. Na tento problém pravidelně 

upozorňují sami obyvatelé města. Paní Jelínková se k této záležitosti vyjádřila takto: „Co 

je tady taková bolest je, že tady není koupání, takže prostě možnost nějakého koupaliště 

nebo nějakýho přírodního koupání pro lidi. Tak to tady není a ten požadavek tady je od 

těch občanů a zatím se to nepodařilo vyřešit.“ I starostu Hujera mrzí skutečnost, že letní 

koupaliště ve městě je prozatím pouhým snem. Následně však vysvětluje důvod: „Kdyby 

prioritou bylo koupání ve Zruči a postavili jsme tady něco na koupání, tak bychom pak 

neměli na všecky desítky věcí jako spoluúčasti. Je za tím trošku prostě vždycky ta strategie 

a priority byly přizpůsobený těm dotacím, ale ne za každou cenu teda.“ Vedení Zruče se 

tento nedostatek snaží částečně vyřešit vytvořením rybníku u města. V současnosti je však 

tento plán ve fázi projektování. 

 Letní koupaliště ale není jediným problémem, který zůstává ve Zruči nad Sázavou 

nevyřešen. Město čeká delší dobu také na revitalizaci dvou náměstí, konkrétně náměstí 

MUDr. Svobody a sad Míru. „Je vyprojektovaný náměstí jak ve staré Zruči, tak i v nové se 

dokončuje projekt, takže to by určitě tu tvář města posunulo dál,“ vzpomněl na projekt 

starosta Hujer. Důvod, proč se s obnovou náměstí dosud nic většího nepodniklo, zůstává 

stejný jako v případě koupaliště. Jedná se také o vysokou finanční náročnost pro malé 

město. Tento důvod svými slovy potvrdila také úřednice Jelínková: „Je tu snaha 

revitalizovat jedno i druhé náměstí, ale na to ty dotační tituly nejsou. Je to nákladné, zatím 

se to nerealizovalo. Občané i zastupitelstvo mají představu, že je to potřeba změnit. Jsou 

na to projekty, ale finančně se to nedá. Bez dotace to nejde. Čeká se na dotační titul 

a dělají se jiné projekty.“ Názor paní Jelínkové sdílí i sám pan starosta: „Určitě na to 
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nemáme. Když nebudou nějaký dotační tituly, tak to zrealizovat nepůjde. Je to v desítkách 

milionech korun.“ 

 V současnosti se pracuje na druhé etapě obnovy veřejné zeleně. Starosta Hujer 

v rámci rozhovoru také vyjmenoval projekty, které se nyní projednávají. Jde konkrétně 

o tyto: rekonstrukce kulturního domu v Želivci, dokončení zateplení 90 městských bytů, 

oprava pláště biokotelny, opravy místních silnic a chodníků. 

Faktory rozvoje 

Rozvoj Zruče nad Sázavou nejvíce ovlivňuje lidský a sociální kapitál, jak uvedl pan 

starosta Hujer. Tím, že na rozvoj malých měst působí nejvíce lidský a sociální kapitál, se 

tedy pan starosta shoduje s většinou autorů odborné literatury, jako např. Bernard (2011). 

Faktory populační velikosti a geografické polohy města řadí pan starosta doprostřed. 

Nejmenší vliv na Zruč nad Sázavou mají podle jeho slov institucionální a legislativní 

faktory. K tomuto starosta Hujer dodává: „S tou legislativou a těma institucema se vždycky 

nějak vypořádáme.“ Zařazení institucionálních a legislativních faktorů panem starostou na 

konec zřejmě souvisí s velkou úspěšností Zruče nad Sázavou v získávání dotací. Oproti 

starostům Ledče a Světlé, kde nemají se získáváním dotací tak dobrou zkušenost. To je 

zřejmě důvodem, proč tito starostové zařadili naopak institucionální a legislativní faktory 

jako nejpodstatnější pro rozvoj svých měst.  

Komunikace 

Ke komunikaci s občany využívá vedení města především Zručské noviny a webové 

stránky města. V poslední době se začala využívat i sociální síť Facebook, kde má Zruč 

svou vlastní stránku. Občané se mohou také účastnit veřejných zasedání zastupitelstva, 

která se konají přibližně jednou za dva měsíce. Z pohledu opozičního zastupitele Fialy ale 

velký zájem občanů o účast na zasedáních není. Situaci komentuje slovy: „Vedení se 

docela snaží, to zas nemůžeme říct, že ne, ale občané jeví zájem jen v minimálním počtu.“ 

V tomto případě je pak i nelehkým úkolem občanům důkladně sdělit informace 

o projektech, které se budou ve městě realizovat. K tomu pan Fiala dodává: „Informování 

je na slušný úrovni. Starosta se snaží na zastupitelstvu vždycky tohle vysvětlit. A jestli 

i občanům? No, přijdou tam tři občani a když už, tak jim to vysvětlí.“ Pro větší zapojení 

občanů do místního dění jsou pořádána veřejná setkání občanů s vedením města. Tato 

setkání probíhají zhruba jednou nebo dvakrát ročně a vztahují se ke konkrétnímu tématu, 
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které je potřeba prodiskutovat s občany. Každoročně se řeší na těchto setkáních rozpočet 

na příští rok. Kromě celé této řady způsobů komunikace s občany využívalo v minulosti 

vedení radnice dotazníková šetření. Poslední z nich se však konalo asi před 5 lety, jak 

informovala úřednice Jelínková. Ta také podrobněji vysvětlila účel dotazníků: „Dotazovali 

jsme se občanů, jak to vidí, co se tady udělalo a jaký mají představy o dalším budování.“ 

K tématu dotazníkových šetření se vyjádřil i pan starosta: „V minulosti jsme dělali vždycky 

setkání k výsledkům dotazníkovýho šetření. Dělali jsme v minulosti 3 takový velký 

dotazníky.“ 

 Komunikace vedení města s podnikateli neprobíhá příliš plánovitě, ale spíše 

nahodile. Pouze s podnikateli sídlícími v areálu bývalého Sázavanu je komunikace 

hromadná, jelikož se jich zde nachází větší počet a mají podobné potřeby, řekl starosta 

Hujer. Pan starosta popsal podrobněji komunikaci i jednu zajímavost v kontaktu 

s podnikateli: „Pro podnikatele pořádáme akci Zručské firmy sportují. To je každoročně. 

Při této příležitosti se člověk potká se šéfama těch firem tady ve Zruči. Při městském plese 

se taky člověk hodně potká s nima. Samozřejmě jak jsme malý městečko, tak jsou 

podnikatelé v zastupitelstvu nebo byli.“ Dále hodnotí, že dříve podnikatelé přispívali více 

než v současné době. Momentálně podpoří maximálně nějakou kulturní akci pořádanou 

městem, jak popsal starosta Hujer.  

 Komunikace vedení radnice se spolky je ve Zruči nad Sázavou zřejmě na celkem 

dobré úrovni. Způsob, jak probíhá komunikace, popsal pan starosta následovně: 

„Pravidelně chodím na schůze různých spolků. Tam se to taky přetřásá, co se dělá a co se 

bude dělat. Člověk tam sbírá nějaké podněty. Teď nás teda čeká to kolečko ohledně 

strategického plánu.“ Názor pana starosty úplně nesdílí opoziční zastupitel Fiala: „Já sám 

vedu dva spolky a nekomunikují se mnou teda. To neznamená, že by je jako nepodporovali. 

To oni zase vypíšou nějaký granty a tam máme možnost zasáhnout my, co organizujeme 

nějaké akce. Na to dostáváme poměrně slušnou podporu.“ 

Financování projektů 

Ve Zruči nad Sázavou na financování investičních akcí převažují dotace. Bez nich by 

město udělalo naprosté minimum, jak uvedl pan starosta i vedoucí ekonomického odboru 

Jelínková. Město se orientuje na žádání o dotace všeho typu, tedy o dotace evropské, státní 

i krajské. Vedoucí ekonomického odboru Jelínková vysvětlila, že se v rámci dotací žádá 

v podstatě o všechno, co se nabízí. Starosta dodává: „Žádali jsme o vše, co šlo, a bylo to 
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pro nás rozumný.“ Jednoznačně nejvyšší finanční částka ze získaných dotací šla na opravu 

zámku a zámeckého areálu. To ovšem nebyl zdaleka jediný projekt, na který se využila 

nezanedbatelná částka. Mezi projekty financované převážně z evropských dotací lze tedy 

kromě opravy zámku dále zařadit tyto: dokončení hasičárny, obnova veřejné zeleně, 

přestavba střední školy na spolkový dům, vytvoření nízkoprahového centra pro mládež 

(Kotelna), vybudování sportovního areálu za ZŠ, opravy místních silnic a chodníků, 

modernizace veřejného osvětlení.  

Přestože dotace byly primárním zdrojem financí pro investiční akce ve městě, 

existují také projekty, do kterých město vložilo pouze vlastní finanční prostředky. Akce, 

které si město financovalo samo, byly spojeny především s údržbou. Z vlastního rozpočtu 

investovalo město do obnovy městského bytového fondu a zlepšení stavu místních 

komunikací a chodníků. V posledních 10 letech také hodně investovalo do rozšíření počtu 

parkovacích míst, jak popsal starosta Hujer. 

Získávání dotací není snadné a je s ním spojena řada administrativních problémů. 

O tom pohovořila paní Jelínková: „Problémy jsou pořád. Získat dotaci je pracné, nákladné 

a zdlouhavé. Pro menší města je náročné to zadministrovat celé.“ Ve Zruči se s vysokou 

administrativní náročností žádání o evropské dotace snaží vypořádat specialistka Jitka 

Trojanová, jak uvedl opoziční zastupitel Fiala. 

Shrnutí 

Zruč je město, které dosud nemělo oficiální strategický plán, avšak v současné době vedení 

města silně začíná uvažovat o vytvoření tohoto rozvojového dokumentu. Jednoznačným 

králem mezi realizovanými projekty je rozsáhlá oprava zámku a zámeckého areálu. 

Z dalších větších projektů je velmi úspěšný nový spolkový dům, který má sídlo v budově 

bývalé střední školy. Na financování rozvojových projektů ve Zruči nad Sázavou 

převažovaly dotace nad prostředky města. Zruč nad Sázavou je velice úspěšná v získávání 

evropských dotací, které se v rozpočtu města často označují jako transfery, jak zmiňují 

Provazníková (2007), Černý, Kypetová, Souček (2010) a Kruntorádová (2015). 

 Komunikace s veřejností se dá hodnotit kladně, jelikož jsou pořádaná každoroční 

veřejná setkání o rozpočtu na další rok. Vedení města využilo i dotazníková šetření, aby 

zjistilo přání místních občanů. Ve Zruči chybí otevřenost a transparentnost radnice 

občanům. Z tohoto důvodu se nachází má i prvky top-down přístupu, ale veřejná setkání 
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zase naopak příklad bottom-up přístupu, který zmiňuje Pissourios (2014). Město 

komunikuje s podnikateli dostatečně, jelikož radnice pořádá každoročně akci Zručské 

firmy sportují, kde se setkávají ředitelé místních firem s vedením města. Vedení radnice by 

zřejmě mohlo vylepšit komunikaci se spolky, ale finanční podpora místních zájmových 

organizací ze strany města je na slušné úrovni. Komunikace vedení radnice s aktéry města 

má prvky přístupu Old Public Administration i New Public Governance. Prvky Old Public 

Administration dokládá absence větší otevřenosti radnice občanům, jako např. chybějící 

on-line přenosy z jednání zastupitelstva či zveřejňování podkladů pro zastupitele. Najdeme 

zde i prvky New Public Governance, jako jsou např. veřejná setkání o rozpočtu či 

dotazníková šetření opakující se s periodou cca 5 let. 

7.2.4 Porovnání sledovaných měst 

Na základě obou analýz bylo zjištěno, že sledovaná města se mezi sebou významně neliší. 

Žádné z těchto měst nemá strategický plán propojen s rozpočtem, a to bez ohledu na 

metodu zpracování SP (komunitní či expertní). Zruč nad Sázavou v současnosti strategický 

nemá, ostatní dvě města ho mají, ale neřídí se jím. Priority města většinou řeší v užším 

kruhu starosty a jeho okolí, převážně bez komunikace s veřejností. Pouze při investičně 

nákladných projektech dochází ke komunikaci s občany. V Ledči pomocí anket, ve Zruči 

a Světlé spíše pořádají veřejná setkání. U Zruče nad Sázavou mají na priority města velký 

vliv vypsané dotační tituly. Naopak Ledeč se Světlou používají spíše na investice vlastní 

finanční prostředky.  

Co se týká realizovaných rozvojových projektů, tak Ledeč nad Sázavou se Světlou 

nad Sázavou se zaměřují na podobné typy projektů. Více se od obou měst liší Zruč nad 

Sázavou, která v posledních letech dává důraz na cestovní ruch. Město opravilo za pomoci 

evropských dotací své největší kulturní dědictví, a to místní zámek s přilehlým parkem. 

K podpoře cestovního ruchu v okolí města byla vybudována pěší stezka s rozhlednou 

Babkou taktéž s finanční spoluúčastí EU. Největší investice za posledních 15 let byla 

v Ledči i Světlé do sportovního zařízení. V Ledči se jednalo o výstavbu zimního stadionu, 

ve Světlé o vybudování sportovního centra. Obě města opravila významně téměř všechny 

sportoviště ve svém majetku. Vedení města Ledče nad Sázavou se více zaměřuje na 

podporu společenského a kulturního života ve městě. Naopak ve Světlé investují do 

městského prostředí, jako je školství, cyklodoprava včetně cyklostezek a sociální péče, 

město investuje do objektů pro seniory (domov důchodců, dům s pečovatelskou službou). 
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Rozdíly mezi sledovanými městy jsou dobře sledovatelné při hodnocení vztahu 

k nejvýznamnější kulturní památce ve městě. Zruč nad Sázavou opravila zámek se 

zámeckým areálem, navíc v těchto reprezentativních prostorech sídli městský úřad 

a knihovna. V Ledči nad Sázavou vznikla obchodní společnost Hrad Ledeč s.r.o., kterou 

vlastní z 75 % město a zbytek největší místní podnikatel. Postupně se město s ledečským 

podnikatelem snaží o postupné opravy hradu. Naopak Světlá nad Sázavou zámek před 

několika lety prodala do soukromého vlastnictví. Ve Světlé je to do současnosti velmi 

horké téma, jelikož někteří zastupitelé i občané to vidí jako chybu současného vedení 

města. Důležité je, že ve všech třech městech zůstala nejvýznamnější kulturní památka 

přístupná veřejnosti. Z pohledu občana to nejlépe vyřešili ve Zruči nad Sázavou, neboť 

umístěním městského úřadu a knihovny na zámek se občané města podívají do prostoru 

zámku během vyřizování úředních povinností. Ve Světlé nad Sázavou je zámek spíše 

zaměřen na turisty, jelikož ceny jsou tu poněkud nadsazené na průměrnou cenovou hladinu 

ve Světlé. Hrad se zámkem nedá úplně srovnávat, ale i v Ledči postupné opravy hradu se 

určitě vydařily. Obecně lze zhodnotit, že mírně lepší je většinové vlastnictví majetku města 

než v soukromém vlastnictví. 

V komunikaci s širokou veřejností jsou mezi posázavskými městy určité rozdíly, 

které přehledně zobrazuje tabulka 13. Nejvíce otevřenou a transparentní radnici mají 

v Ledči nad Sázavou, kde občané mohou sledovat přímé přenosy z jednání zastupitelstva 

na internetu či z webových stránek si mohou stáhnout podklady zastupitele k jednotlivým 

zasedání zastupitelstva. V současné době z pohledu komunikace je na tom nejhůře Světlá, 

avšak chystá svoje oficiální facebookové stránky i přímé přenosy z jednání zastupitelstva. 

Komunikace s podnikateli je zřejmě také nejlepší v Ledči nad Sázavou, kde místní 

podnikatelé přispívají na opravy chodníků či pravidelně na městské kulturní akce. V této 

komunikaci opět pokulhává nejvíce Světlá nad Sázavou. V tomto městě je to zřejmě také 

způsobené velkými sklárnami a absencí středních a menších firem. Město Zruč nad 

Sázavou jednou za rok pořádá neformální akci, kde se vedení města setká s řediteli 

místních firem. 

Komunikace se spolky nejvíce funguje v Ledči nad Sázavou, vedení města 

pravidelně chodí na výroční schůze zájmových organizací. Představitelé Světlé a Zruče se 

snaží také navštěvovat tyto schůze, avšak nedaří se jim to v hojném počtu jako v Ledči nad 

Sázavou. 
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Přesto lze komunikaci s veřejností, podnikatelským sektorem i neziskovými 

organizacemi ve sledovaných městech označit jako přenášení informací ze strany vedení 

měst (veřejné správy) vůči dalším subjektům. Skutečné partnerství, spolupráce a vzájemná 

výměna zkušeností, znalostí nebo i informací mezi sektory navzájem nebo veřejnou 

správou a zástupci jmenovaných sektorů prakticky neprobíhá.  

7.3 Přehled provedených analýz 

V následující podkapitole jsou přehledně uvedeny výsledky primární i sekundární analýzy. 

Některé z těchto výsledků byly potvrzeny v obou analýzách. Výsledky analýz jsou 

rozděleny do 4 podskupin (viz tabulka 13). Na závěr této tabulky je uvedeno zhodnocení 

jednotlivých měst, které vzešlo z obou analýz.  

Tabulka 13: Přehled výsledků provedených analýz 

  Ledeč nad 

Sázavou 

Světlá nad 

Sázavou 

Zruč nad 

Sázavou 

Strategický plán 

Má SP? ano ano ne 

Řídí se současným SP? neřídí neřídí nemá 

Plánuje SP do budoucna? neplánuje neřeší, současný 

až do roku 2026 

plánuje 

Realizované projekty 

Nejúspěšnější rozvojový 

projekt 

zimní stadion sportovní 

centrum Pěšinky 

oprava zámku 

Počet rozvojových projektů 13 15 15 

Finanční nákladnost 

rozvojových projektů 

176 milionů Kč 408 milionů Kč 332 milionů Kč 

Komunikace 

Nejvyužívanější informační 

kanál 

webové stránky 

města 

Světelský 

zpravodaj 

Zručské noviny 

On-line přenosy ze 

zastupitelstva 

ano chystá ne 

Pořádají se veřejná setkání 

s občany? 

ne spíše ne ano 

Mohou občané ovlivnit, co 

se bude realizovat z větších 

projektů? 

ano spíše ano spíše ne 

Zájem občanů malý nízký velmi nízký 

Komunikace s podnikateli nahodilá nárazová 1x ročně 

pravidelně, 

jinak nahodile 

Na čem se podnikatelé 

podílí finančně? 

opravy majetku 

města, kultura 

bez podpory kultura 
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  Ledeč nad 

Sázavou 

Světlá nad 

Sázavou 

Zruč nad 

Sázavou 

Chodí vedení města na 

schůze spolků? 

ano ano spíše ano 

Financování projektů 

Vlastní prostředky vs. 

dotace 

vlastní spíše vlastní dotace 

Získané evropské dotace 

v programovacím období 

2007-13 

20 milionů Kč 90 milionů Kč 228 milionů Kč 

Na objem financí 

nejvyužívanější typ dotace 

státní spíše evropské evropské 

Podíl dotace na financování 

3 nejnákladnějších 

rozvojových projektů 

64 % 43 % 82 % 

Typ dotace na financování 

nejnákladnějšího 

rozvojového projektu 

státní většina evropská, 

částečně státní 

evropská 

Shrnutí 

Celkové hodnocení město, které 

využívá vlastní 

finanční 

prostředky 

s otevřenou 

radnicí pro 

veřejnost 

město, které 

spíše využívá 

vlastní 

prostředky 

s horší 

komunikací 

s občany, ale 

s nadějí na 

zlepšení v blízké 

době 

město, které 

využívá 

jednoznačně 

více dotací 

s relativně 

dobrou 

komunikací s 

veřejností 

Zdroj: vlastní zpracování dle dotace EU (2019), místních periodik (Ledečský a Světelský 

zpravodaj, Zručské noviny), uskutečněných rozhovorů s aktéry města. 

 

 Většina informací zahrnutých do tabulky 13 byla popsána výše. Pouze 

v podskupině Financování projektů se vyskytují některé informace v této práci poprvé. 

Jedná se o získané dotace z fondů EU, finančně nejvyužívanější typ dotace, podíl dotace 

3 nejnákladnějších rozvojových projektů a typ dotace na nejnákladnější rozvojový projekt. 

 Tyto ukazatelé opět potvrzují informace, které byly zřejmé již z provedení 

sekundární analýzy. Zatímco Zruč nad Sázavou se orientuje především na získávání 

evropských dotací a Ledeč nad Sázavou na dotace ze státního rozpočtu, Světlá nad 

Sázavou se snaží najít kompromis mezi těmito dvěma typy dotací. Úspěšnost Zruče nad 

Sázavou v získávání dotačních prostředků dokládá i vyšší podíl dotací, které byly 

investovány do tří finančně nejnáročnějších rozvojových projektů. Příčinou vysokého 
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podílu dotací je skutečnost, že Zruč žádá především o dotace evropské, kde zpravidla 

bývají poskytnuté finanční prostředky procentuálně vyšší než u ostatních typů dotací.  

8 Závěr 

Od roku 2004 se Zruč nad Sázavou vzhledem k populační velikosti města rozvíjela nejvíce 

ze zkoumaných měst, jelikož uskutečnila nejvíce rozvojových projektů společně se Světlou 

nad Sázavou (má větší počet obyvatel). Důvody, proč tomu tak bylo, jsou dva a jedná se 

konkrétně o tyto: stejný starosta ve svém úřadu po celé sledované období, místní 

specialistka na žádosti o evropské dotace. Právě díky evropským dotacím se ve Zruči nad 

Sázavou vybudovala nebo opravila celá řada objektů. Na potenciálním druhém místě se 

umístila Světlá nad Sázavou, jelikož si díky mírně větší populační velikosti než Ledeč 

a Zruč může dovolit více investičních akcí z vlastních prostředků. Nejméně se za 

posledních 15 let rozvíjela Ledeč nad Sázavou. Hlavním důvodem je častější střídání 

vedoucí politické reprezentace a neúspěšnost v získávání evropských dotací. Pro 

předkládanou práci byly nejdůležitější realizované rozvojové projekty. Někteří lidé mohou 

za úspěšný rozvoj považovat naopak dobrou komunikaci vedení města s širokou veřejností. 

Z pohledu komunikace se určitě nejvíce posunula Ledeč nad Sázavou. Naopak Světlá nad 

Sázavou má v tomto ohledu, co dohánět. Pokud se podaří chystané změny, tak se Světlá 

dostane komunikací s občany na úroveň Zruče a výrazně se v tomto ohledu přiblíží i Ledči. 

 Z výsledků obou analýz je možné potvrdit či vyvrátit stanovené hypotézy. 

Hypotéza H1 zněla takto: U malých měst je počet realizovaných rozvojových projektů 

ovlivněn mírou kvality lidského a sociálního kapitálu jejich klíčových aktérů. Druhá 

hypotéza H2 byla stanovena následovně: V počtu realizovaných rozvojových projektů jsou 

úspěšnější města s bottom-up přístupem a typem vládnutí v duchu New Public Governance 

v porovnání s městy s opačnými charakteristikami, tj. s top-down přístupem a typem 

vládnutí Old Public Administration. 

Hypotéza H1 je zamítnuta. Tuto hypotézu potvrzuje pouze Zruč nad Sázavou. 

Světlá realizovala stejný počet rozvojových projektů jako Zruč nad Sázavou, avšak kvalita 

sociálního kapitálu klíčových aktérů je poněkud slabší. Kontakty mezi vedením města 

s občany, podnikateli či neziskovými organizacemi mají stále velký prostor ke zlepšení. 

Ledeč nad Sázavou sice disponuje kvalitním lidským i sociálním kapitálem aktérů města, 

ale i přesto realizovala menší počet rozvojových projektů. Z těchto tvrzení je jasné, že 
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kvalitní lidský a sociální kapitál klíčových aktérů ještě nezaručuje automaticky větší počet 

realizovaných rozvojových projektů. 

Ani hypotézu H2 se prokázat nepodařilo. Všechna sledovaná města mají prvky 

přístupu New Public Governance i Old Public Administration. Ovšem teoretickému 

přístupu New Public Governance se blíží nejvíce Ledeč nad Sázavou. Současné vedení 

města před několika lety zavedlo ankety, on-line přenosy z jednání zastupitelstva či 

zveřejňování podkladů pro zastupitele na webových stránkách města. I přesto se v Ledči 

realizoval menší počet rozvojových projektů. Naopak u Světlé a Zruče převažují prvky Old 

Public Administratiton, přesto tato města realizovala větší počet rozvojových projektů. 

Nelze tedy říci, že botom-up přístup a typ vládnutí v duchu New Public Governance 

zaručuje realizaci většího počtu rozvojových projektů. 

 Závěry této práce platí pouze pro tři sledovaná města. Na základě tohoto výzkumu 

nelze výsledky zobecnit za všechna podobně populačně velká města na území Česka. 

Obecné zobecnění by bylo možné po analýze rozvoje v mnohem větším počtu malých měst 

nacházejících se v oblasti vnitřní periferie Česka. 

 Dalším limitem práce jsou polostrukturované rozhovory, jelikož každý respondent 

je jedinečný. Každý člověk může stejnou realitu vnímat trochu jinak, tedy pohled každého 

respondenta je subjektivní. I přesto tyto rozhovory byly velice nápomocné k proniknutí do 

problematiky a fungování jednotlivých zkoumaných měst. Pro ideálnější výsledky by bylo 

dobré vyzpovídat respondenty z dalších oblastí, jako jsou místní podnikatelé, zástupci 

různých spolků či aktivní občané, avšak takováto početná a časová rozsáhlost rozhovorů je 

nad rámec diplomové práce. 

 Předkládanou práci by zajisté šlo rozšířit. Zajímavé by mohlo být sledovat tato tři 

města v příštích letech a znovu zopakovat i rozhovory s místními představiteli měst. To by 

pomohlo ke zjištění, jakým způsobem se města rozvinou v budoucnu, a k ověření realizace 

vyřčených priorit vedení měst uvedených v této práci. Dalším rozšířením by mohlo být 

provedení stejné analýzy na větším vzorku podobných měst, které se nachází ve vnitřní 

periferii Česka. Ze širšího okolí by připadala v úvahu především města Pacov a Uhlířské 

Janovice. Na příkladu Uhlířských Janovic by bylo zajímavé zjistit, jestli se zde projevuje 

efekt působení Prahy v některých ohledech. Naopak Pacov má velice periferní polohu na 

hranici tří krajů, ale přitom působí jako přirozené centrum pro širší okolí. 
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Přílohy 

Příloha 1: Struktura rozhovoru se starostou města 

Úvod Jaké jsou hlavní priority SP či strategie města? 

Realizované 

projekty 

Které projekty pomohly k rozvoji města? 

Probíhalo hodnocení úspěšnosti realizovaných projektů? Pokud 

ano, jak? 

Byl nějaký iniciovaný projekt občany města? 

Jaké priority SP se realizovaly? 

Jaké projekty se nejvíce řeší v současné době? 

Co se zatím nepodařilo zrealizovat? 

Komunikace Setkáváte se s občany o dalším rozvoji města? V jaké formě? 

Setkáváte se s dalšími aktéry (podnikatelé, neziskovky atd.), 

případně jak často a co je tématem?  

Jak informujete občany o projektech, které se budou realizovat?  

Jak informujete občany o projektech, které jsou v přípravné fázi? 

Faktory rozvoje Jaké faktory kromě financí nejvíce ovlivňují, co se bude realizovat 

ve Vašem městě? (seřazení faktorů z nabídky: lidský kapitál, 

sociální kapitál, geografická poloha města, populační velikost 

města, institucionální faktory, legislativní faktory) 

Jak byste zhodnotil vztahy koalice-opozice, radnice-spolky, 

radnice-podnikatelé, radnice-veřejnost ve Vašem městě?  

Financování 

projektů 

Převažují při financování projektů spíše vlastní prostředky nebo 

dotace? 

Do jakých oblastí z rozpočtu nejvíce investujete vlastní finanční 

prostředky? 

Do jakých oblastí z rozpočtu nejvíce investujete dotace? 

Dotace O jaký typ dotace jste v poslední době nejčastěji žádali? Proč? 

Lze podle Vás v některých oblastech získat dotaci jednodušeji? 

Pokud ano, ve kterých oblastech? Reagovali jste na to změnou 

priorit? 

Narazili jste na nějaké problémy při získávání dotací? Pokud ano, 

jaké to byly? 

Závěr V čem je lepší Vaše město než ostatní dvě města?  

V čem je horší Vaše město než ostatní dvě města? 
Zdroj: vlastní zpracování. 

 

 

 

 

 

 



 

 

Příloha 2: Struktura rozhovoru s vedoucí příslušného odboru 

Realizované 

projekty 

Které projekty pomohly k rozvoji města? 

Probíhalo hodnocení úspěšnosti realizovaných projektů? Pokud 

ano, jak? 

Byl nějaký iniciovaný projekt občany města? 

Jaké priority SP se realizovaly? 

Jaké projekty se nejvíce řeší v současné době? 

Co se zatím nepodařilo zrealizovat? 

Komunikace Setkává se vedení města s občany o dalším rozvoji města? V jaké 

formě? 

Setkává se vedení města s dalšími aktéry (podnikatelé, neziskovky 

atd.), případně jak často a co je tématem?  

Jak informujete občany o projektech, které se budou realizovat?  

Jak informujete občany o projektech, které jsou v přípravné fázi? 

Faktory rozvoje Podle čeho se rozhodujete, co se bude realizovat? 

Jak byste zhodnotil vztahy koalice-opozice, radnice-spolky, 

radnice-podnikatelé, radnice-veřejnost ve Vašem městě?  

Financování 

projektů 

Převažují při financování projektů spíše vlastní prostředky nebo 

dotace? 

Do jakých oblastí z rozpočtu nejvíce investujete vlastní finanční 

prostředky? 

Do jakých oblastí z rozpočtu nejvíce investujete dotace? 

Dotace O jaký typ dotace jste v poslední době nejčastěji žádali? Proč? 

Lze podle Vás v některých oblastech získat dotaci jednodušeji? 

Pokud ano, ve kterých oblastech? Reagovali jste na to změnou 

priorit? 

Narazili jste na nějaké problémy při získávání dotací? Pokud ano, 

jaké to byly? 

Závěr V čem je lepší Vaše město než ostatní dvě města?  

V čem je horší Vaše město než ostatní dvě města? 
Zdroj: vlastní zpracování. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Příloha 3: Struktura rozhovoru se zastupiteli 

Realizované 

projekty 

Které projekty pomohly k rozvoji města? 

Probíhalo hodnocení úspěšnosti realizovaných projektů? Pokud 

ano, jak? 

Byl nějaký iniciovaný projekt občany města? 

Které z uskutečněných či připravovaných projektů je podle Vás 

zbytečný pro Vaše město? Proč? 

Jaké projekty se nejvíce řeší v současné době?  

Komunikace Komunikuje vedení města s občany (veřejností), spolky, 

podnikateli? Jakým způsobem? 

Komunikuje vedení města s opozicí? 

Jsou organizována veřejná setkání o dalším rozvoji města? V jaké 

formě? 

Jak byste zhodnotil informování o projektech, které se budou 

realizovat? 

Jak byste zhodnotil informování o projektech, které jsou 

v přípravné fází? 

Závěr V čem je lepší Vaše město než ostatní dvě města?  

V čem je horší Vaše město než ostatní dvě města? 
Zdroj: vlastní zpracování. 

Příloha 4: Vybrané rozvojové projekty v Ledči nad Sázavou mezi lety 2004-2018 

      

Zdroj: vlastní zpracování dle fotografií autora. 



 

 

Příloha 5:  Vybrané rozvojové projekty ve Světlé nad Sázavou mezi lety 2004-2018 

                        

Zdroj: vlastní zpracování dle fotografií autora. 

Příloha 6: Vybrané rozvojové projekty ve Zruči nad Sázavou mezi lety 2004-2018 

       

Zdroj: vlastní zpracování dle fotografií autora. 


