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ABSTRAKT 

 

SECOND HOUSING IN THE SVITAVY REGION 

This work deals with the second housing which is typical for countryside in the Czech 

Republic. This phenomena has been researched at the Department of Social Geography 

and Regional Development, Faculty of  Science, Charles University in Prague since 90s. 

There were analysed many different areas in Czechia, some of them are exposed areas 

(neighbourhood of big cities), other areas are located in the periphery regions 

(mountainous region or internal periphery). This study attempts to contribute to the 

research of the second housing by the evaluating of the phenomena in the Svitavy 

region. This region is different from other regions – it is not located in neighbourhood 

of some big city but, on the other hand, it’s not situated in the mountains. There were 

used a slightly modified standardized questionnaire for field research in the Svitavy 

region. The results were compared with results from the Strakonice region and the 

Jeseník region (the representatives of the periphery region) and with the Ústí nad Labem 

region and the Brno region (the representatives of the exposes areas). The data were 

compared with other Czech regions. It was find out that the Svitavy region has more 

common attributes with peripheral regions. It’s the second youngest recreation area in 

Czechia and the region has specific owner strukture. 
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Kapitola 1 

  

ÚVOD 

 

1.1 Výběr tématu 

 

V současném světě, kde jsou na člověka kladeny čím dál větší nároky, hlavně               

po psychické stránce, hraje velkou roli jeho volný čas a rekreace. Dnešní doba je 

charakterizovaná  stále větším znečišťováním prostředí, zatěžováním okolí vzrůstající 

hlučností a rychlejším životním tempem. Proto hraje velkou roli, jakým způsobem 

člověk dokáže odpočívat, regenerovat své psychické a fyzické síly. Jako volný čas bývá 

označována doba, kdy si člověk sám mimo svou pracovní dobu vybírá aktivity                

a realizuje tak svou osobnost. Rekreace zahrnuje ty aktivity a druhy odpočinku, které 

přináší fyzické a psychické zotavení. Wokoun R. a Vystoupil J. (1987) mezi tyto 

činnosti zahrnují aktivity odlišné od těch v zaměstnání (domácí práce, chataření, 

chalupaření, zahrádkaření...), aktivity s vysokým efektem psychické rekreace 

(poznávání historických a kulturních památek, cizích zemí, měst...) a i rekreační aktivity 

chápané z geografického pohledu (pobyt ve volné, venkovské krajině). Dle autorů tedy 

platí, že tyto aktivity není nutné vykonávat mimo místo trvalého bydliště. Pokud se tak 

stane, dochází již k účasti na cestovním ruchu. Ten je chápán jako „cestování               

a dočasný pobyt mimo místo trvalého bydliště, zpravidla ve volném čase a to za účelem 

rekreace, rozvoje poznání a spojení mezi lidmi.“ (E. Kopša a kol. 1985 in Wokoun, 

Vystoupil 1987, s. 11) 

       Vzrůstající rekreační aktivita lidí spojená s opuštěním trvalého bydliště souvisí 

jednak se zvyšováním životní úrovně obyvatelstva a zvyšováním jeho mobility, jednak             

se růstem volného času (a jeho soustřeďováním na konec týdne). Jednou z typických 

forem rekreace naší společnosti je chataření a chalupaření, označované souhrnně jako 

druhé bydlení.     

       Druhé bydlení v České republice je významné jak pro strukturu a objem domácího 

cestovního ruchu, tak pro udržování venkova ze zcela „neturistických“ důvodů. Tato 

forma rekreace je doménou hlavně městského obyvatelstva. O její významnosti svědčí   

i fakt, že se ho účastní více jak jedna čtvrtina obyvatelstva. Ze Sčítání lidu, domů            
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a bytů 2001 vyplývá, že 11,3 % domácností přiznalo vlastnictví objektu druhého 

bydlení a že dalších cca 15 % využívá takovýto objekt, který vlastní jejich příbuzní 

nebo známí. Chaty a chalupy tvoří téměř 20 % domovního fondu, tedy cca 0,5 mil 

objektů.  

       Na téma druhého bydlení vznikala řada odborných prací již od 60. let 20. st. Větší 

pozornost začala být ale věnována v 90. letech. Sčítání lidu, domů a bytů 1991  přineslo 

data, která svou komplexností byla vhodná pro hlubší výzkum tohoto fenoménu. Projekt 

UK „Stav, vývoj a perspektivy druhého bydlení v ČR“ v letech 1997 a 1998                    

a meziuniverzitní projekt „Regionální diferenciace druhého bydlení a vztah k jiným 

formám cestovního ruchu“ v období 2001 až 2003 přinesly na základě terénních             

a dotazníkových šetřeních informace o regionálních specifikách či všeobecných 

trendech v různých oblastech Česka.  

       Tato práce se bude soustředit na území, které je svým charakterem odlišné              

od většiny (ne-li všech) dosud zpracovaných oblastí. Neleží u žádného velkého města, 

kterému by tvořilo rekreační zázemí, nenachází se zde žádný výrazný geomorfologický 

celek, jenž by výrazně působil jako dominanta pro koncentraci ODB. Svitavsko patří 

v rámci cestovního ruchu mezi ty méně úspěšné, co do atraktivity těžko soupeří se svým 

okolím.  

 

1.2 Cíle a struktura práce 

 

Hlavní cíl práce lze definovat takto: 

Na základě vlastního průzkumu v „periferní“ oblasti z hlediska druhého bydlení zjistit, 

zda již zveřejněné výsledky vycházejí z průzkumů v „exponovaných“ lokalitách a zda 

lze zobecnit trendy ve druhém bydlení na území celého státu.  

 

Ke splnění hlavního cíle je důležité si stanovit dílčí cíle. Těmi jsou: 

 Na základě statistických údajů vypočítat ukazatele druhého bydlení            

(a územní rozložení kartograficky znázornit). 

 Zhodnotit rozložení ukazatelů.  

 Vybrat území vhodná pro dotazníkové šetření a provést jej. 

 Zhodnotit výsledky dotazníkového šetření. 



 12 

 Porovnat výsledky vlastního dotazníkového šetření s již publikovanými 

výsledky:   a) za území podobná (periferní) 

b) za území odlišná (exponovaná) 

c) za všechna dosud šetřená území 

 Výsledky zobecnit. 

 

 

Se splněním hlavního cíle poslouží i hledání odpovědí na následující pracovní otázky: 

 Nachází se ve zkoumané oblasti město, které je svou velikostí schopné 

koncentrovat objekty druhého bydlení ve svém zázemí? 

 Koncentrují se ODB v zázemí měst či v blízkosti přírodních atraktivit? 

 Je ve využívání objektů jasná sezónnost, nebo jsou využívány po celý rok? 

 Pochází majitelé RO hlavně z měst okresu Svitavy? Převažují majitelé z obcí 

s rozšířenou působností (v okrese Svitavy)? 

 Odlišuje se Svitavsko od ostatních oblastí druhého bydlení v Česku? Pokud 

ano, tak čím? 

 

 

Práce je členěna do kapitol, které na sebe navazují. Kapitola literatura a terminologie        

se snaží podat přehled o dílech, která se tematikou druhého bydlení zabývají, obsahuje 

také část věnovanou literatuře o Svitavsku a problematice venkova. Součástí je 

objasnění základních pojmů, které se druhého bydlení týkají a s nimiž se pracuje.          

V další kapitole jsou přiblíženy metodické postupy, které byly využity: práce se 

statistickými daty s využitím běžně užívaných ukazatelů v sociální geografii i ukazatelů 

přímo vázaných na DB; dotazníkové a terénní šetření; porovnání výsledků vlastního 

výzkumu s již publikovanými poznatky týkajícími se DB v dalších dříve zkoumaných 

modelových oblastech. Kapitola Vývoj druhého bydlení v Česku podává stručný 

přehled o historii šíření tohoto jevu na našem území do současnosti, včetně 

transformace a nových forem, což jsou nynější trendy DB. Část se zaměřuje pouze na 

chalupaření, které je na studovaném území dominantní. Následující kapitola obsahuje 

charakteristiku modelové oblasti Svitavska, fyzickogeografickou i socioekonomickou. 

Na ni navazuje kapitola o druhém bydlení na studovaném území, která analyzuje 

Svitavsko z hlediska vývoje a rozmístění ODB, včetně zhodnocení ukazatelů vázaných 

na DB. Průběh a výsledky dotazníkové šetření na Svitavsku popisuje stejnojmenná 
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kapitola, jejíž součástí je též výběr lokalit pro šetření a jejich charakteristika. Následují 

výsledky dotazníkového šetření a především jejich porovnání s jinými dříve 

zkoumanými oblastmi Česka. Vše je následné shrnuto v závěru práce. 
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Kapitola 2 

 

LITERATURA A TERMINOLOGIE 

 

2.1 Literatura o druhém bydlení 

 

Druhé bydlení se jako předmět vědeckého zájmu dostalo do naší literatury                 

v 60. a 70. letech. Větší pozornost se mu začala věnovat až s jeho rostoucím škodlivým 

vlivem na životní prostředí (70. léta). Pokud má být nyní diskutována literatura týkající 

se tohoto fenoménu, je nezbytné si jej napřed definovat. Dříve byla velmi používaná 

definice Mariota (1983). Ten charakterizoval objekty individuální rekreace jako 

specifické druhy ubytovacích zařízení sloužících k rekreačním účelům, pro něž je 

charakteristická poměrně nízká ubytovací kapacita s omezeným okruhem uživatelů, 

jejich různorodost, častá vysoká koncentrace na malém místě. Tato práce se však bude 

vztahovat k definici, která tento fenomén vystihuje nejlépe: druhé bydlení (DB) je 

komplex jevů a procesů spojených s vlastněním a užíváním objektu (či jeho části), který 

je přechodným místem pobytu vlastníka(ů) či uživatele(ů) využívající(ch) tento objekt 

převážně k rekreačním účelům (Vágner, Fialová 2004, s. 20). 

 

V počátcích bylo druhé bydlení zmiňováno jako dlouhodobé nebo krátkodobé 

pobyty ve vlastních chatách, rekreačních domcích  nebo chalupách (Franke a kol. 

1980). Tento autor hodnotí i výhodu vlastnictví individuálního objektu zejména         

pro rodiny s dětmi a všímá si, že vysoká koncentrace těchto zařízení je v zázemí 

velkých měst, což přisuzuje nutnosti hlavně zdravotní rekreace.  

Druhého bydlení jako fenoménu v rámci cestovního ruchu si všímají například 

Wokoun, Vystoupil (1987). Ve svých skriptech popisují jak současný stav, tak i vývoj 

na našem území. Je potřeba ale zmínit, že termíny „druhé bydlení“ a „individuální 

chatová rekreace“, které ve svém hodnocení používají, zahrnují pouze chataření. 

Chalupaření zmiňují jenom okrajově. 

Za stěžejní jsou ovšem považovány dvě knížky, které vyšly na KSGRR PřF UK, 

Druhé bydlení v Česku (Bičík a kol. 2001) a Regionální diferenciace druhého bydlení 

v Česku (Vágner, Fialová 2004).  
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Publikace Druhé bydlení v Česku informuje o vývoji DB, jeho postavení („Fakt,      

že DB jako součást rekreačního CR není přímou součástí trhu na úseku CR je důvodem, 

že někteří autoři jej ponechávají zcela stranou zájmu.“ (Bičík 2001, s. 32)                        

a perspektivách. Chataření a chalupaření je zde chápáno jako specifický životní styl. 

Ten je spojen s „prostorovou schizofrenií“ (rodina, či její část, hospodařila ve dvou 

domácnostech, což se projevilo i na struktuře spotřebních výdajů), jiným způsobem 

života (více sportování a pobytu ve volné přírodě, jiný způsob sociálního soužití)            

a se šířením životního stylu a hodnot městské populace na venkov, s údržbou a renovací 

starých objektů. V publikaci se též nachází výsledky šetření druhého bydlení z několika 

regionů středních Čech. 

Regionální diferenciace druhého bydlení v Česku navazuje na předchozí publikaci. 

Hlavním těžištěm jsou výsledky výzkumů, které probíhaly v letech 2001-2003 v rámci 

meziuniverzitního projektu „Regionální diferenciace druhého bydlení v Česku a vztah 

k jiným formám cestovního ruchu“, který byl podpořen Grantovou agenturou ČR. Ten 

se soustředí na základní charakteristiky rozmístění objektů, na vývoj DB                      

ve sledovaných oblastech, na porovnání jednotlivých území mezi sebou a na 

zhodnocení regionálních specifik. 

 

Dalšími důležitými prameny jsou diplomové a disertační práce, které vznikaly        

na katedře sociální geografie a regionálního rozvoje PřF UK. Většina se zaměřuje         

na určité území. Mezi prvními byla kandidátská práce Gardavského (1968), který 

analyzoval zázemí Prahy. Vývojem druhého bydlení na území Československa v letech 

1970–1991 se zabývá práce J. Ježka (1992). Geografickým aspektům druhého bydlení 

se věnoval J. Vágner (1999).  

Velká část převážně diplomových prací je soustředěna na analýzu druhého bydlení       

na určitých území Česka. Nejčastěji zkoumané jsou oblasti v blízkém okolí Prahy.        

D. Fialová (1992) se zaměřila na současný stav a ve své disertační práci (2000) 

zkoumala přeměnu funkcí objektů druhého bydlení tamtéž. Centrem zájmu J. Vágnera 

(1994) bylo Berounsko. H. Simoníková (1998) se zabývala rekreačním zázemím Prahy. 

       Jedním z regionů mimo pražskou aglomeraci (Strakonicko) se zabývá                     

J. Bělohlavová (2002). A. Drahošová (2002) druhé bydlení ve své práci hodnotí jako 

jednu z hlavních forem cestovního ruchu na Jesenicku. Věnuje se ale také hlavně 

lázeňství a přeshraniční spolupráci. P. Domalewski (2003) zkoumal situaci v okolí 

Plzně, včetně zahrádkových osad. Oblastí zájmu K. Šulcové (2004) bylo Jablonecko. 
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Z posledních prací na téma druhého bydlení je třeba zmínit ročníkovou práci                

M. Nasavrcké (2005), jež hodnotila rozvoj cestovního ruchu Broumovského výběžku 

se zaměřením na druhé bydlení, a minulý rok obhájené práce L. Urbana (2007), který 

se zabýval druhým bydlením na Jihlavsku, a E. Pixové (2007) s podobnou tematikou   

na Písecku.  

       Významným příspěvkem do literatury týkající se problematiky cestovního ruchu,             

a tím pádem také jeho součásti druhého bydlení, je bezesporu Výkladový slovník 

cestovního ruchu, kde autoři M. Pásková a J. Zelenka (2002) jako první u nás shrnuli 

základní pojmy týkající se cestovního ruchu do jednoho pramene. Dalším dílem, které 

je velmi specifické a přínosné, je Atlas cestovního ruchu ČR  J. Vystoupila a kolektivu 

(2006). Velmi přehledně jsou zde kartograficky znázorněné lokality turistických 

atraktivit, potenciál a předpoklady cestovního ruchu jak pro celé území Česka, tak pro 

jednotlivé kraje. 

 

V zahraniční literatuře není terminologie používaná pro druhé bydlení jednotná. 

Proto jsou těžká porovnání mezi státy. Ale určité společné charakteristiky lze najít. Je to 

možné ukázat na příkladu  pojmu víkendový dům (weekend home). Jeho vlastnictví je 

díky pracovní vytíženosti majitele vázáno na jeho tzv. víkendovou cestovní  zónu, čímž 

je většinou myšleno blízké okolí trvalého bydliště majitele. Tyto domy mohou být 

navštěvovány často a na krátkou dobu. Naproti tomu druhé domy mimo víkendovou 

zónu jsou nazývány prázdninový dům (vacation home). Ten je využíván příležitostně, 

ale často po delší dobu. (Hall, Müller 2004)  

       Nejčastějším používaným termínem v zahraniční literatuře je druhý dům (second 

home). Ekvivalent pro naše druhé bydlení second housing neuspěl a používá se ve velmi 

malé míře. Müller (2004, in Hall, MÜller 2004) ve svém článku uvádí další příklady, 

které se v zahraničních pracích vztahují k second home tourism: částečná migrace            

(semi – migration), letní migrace (summer migration), sezónní suburbanizace (seasonal 

suburbanization).   

Ze zahraničních autorů stojí za zmínku Gallent (2000), který své dílo zaměřil na 

druhé domy ve venkovských oblastech Evropy. Nejvíce prostoru dostávají severské 

země – Francie, Španělsko a stěžejní část je věnovaná Velké Británii. Též je zde 

zmíněno Československo, poznatky o něm čerpá z díla Gardavského. Zaměřuje se 

hlavně na problematiku územního plánování a rozvoje druhého bydlení v 70. letech       

u nás.  
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       Johnston (2001) zdůrazňuje, že druhé bydlení může přinést ekonomickou výhodu         

do rurálních oblastí, ale zároveň je občas viděno jako symbol zapojení cizinců              

do kulturního a materiálního převzetí nadvlády nad venkovskou společností. Chováním 

majitelů rekreačních objektů se zabývají také C. Michael Hall a Dieter K. Müller 

(2004), kteří souhlasí s tím, že vlastníci druhých domů jsou turisté a tak dopad druhého 

bydlení jako formy cestovního ruchu je často stejný jako dopad jiných forem cestovního 

ruchu. Vlastníci ODB se odlišují v pohledu na budoucí rozvoj místní komunity od 

rezidentů. Jsou obvykle více konzervativní a staví se méně pozitivně ke změnám, 

hlavně těm, které jsou ovlivněny průmyslovým rozvojem v oblasti. Místo toho se starají 

o kvality životního prostředí v okolí ODB a upřednostňují kontrolovaný „land use“        

a zachovávání krajiny.  

 

2. 2 Literatura o Svitavsku a problematice venkova 

 

Získat informace o tomto regionu, není vůbec jednoduché. Důvodem je hlavně 

historické rozdělení okresu česko–moravskou zemskou hranicí (Litomyšlsko a Poličsko 

spadá do Čech, Svitavsko a Moravskotřebovsko na Moravu). První publikací, která se 

zabývala územím jako celkem, byl svazek Svitavsko v edici Východočeský kraj.            

J. Gloser (1980) v něm kromě barevných a černobílých fotografií představil informace 

jak o zdejší přírodě, historii, tak lidech. Podrobnější informace podává svazek 

Moravskotřebovsko a Svitavsko z edice Moravská vlastivěda (Nekuda 2002), která se 

ale zabývá, jak už z názvu vyplývá, pouze moravskou částí území. Obsahuje informace 

i o jednotlivých obcích regionu, jejich historii či původu názvů. Informace o historii 

regionu podala Kronika města Svitavy autorů J. Fikejze a V. Velešíka (2006), která 

byly vydaná k příležitosti 750. výročí založení města Svitavy. Nejkomplexnější 

informace o přírodních podmínkách území byly získány z díla H. Faltysové a F. Bárty 

(2002). 

 

       Druhé bydlení je nedělitelnou součástí našeho venkova a sídel. Je proto zajímavé, 

jak se na něj dívají autoři, kteří se chatařením a chalupařením nezabývají primárně,           

ale přesto je chápou jako důležitý element našich vsí. A. Slepička (1989) hodnotí 

venkov v celosvětovém měřítku, i venkov v našich zemích. Chápe jej jako rekreační 
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prostředí nejen pro městské, ale také pro venkovské obyvatelstvo. Všímá si též stále 

oblíbenějšího zahrádkaření, které je dostupnější pro širší skupinu obyvatelstva než 

chataření a chalupaření. Venkovské osídlení charakterizují Opplová a Hrůza (1996) 

z hlediska udržitelného rozvoje jako méně problematické (než městské). Atraktivitu 

venkova či jeho specifické vlastnosti staví proti městské anonymitě či způsobu života     

a vyzdvihují toto jako důležité pro rozvoj rekreace ve venkovských oblastech. Publikace 

A. Knoppa a kolektivu (1995) řeší snahy o obnovu a rozvoj vesnic postižených         

jak odsunem Němců, kolektivizací zemědělství, vylidňováním či zavedením střediskové 

soustavy. Zabývá se prostorovým uspořádáním, architekturou vesnických domů, 

využitím rekreačních ploch, nejen hřišť, ale také rekreačních chat a domků. Vzhledem 

k architektonické hodnotě vesnice autoři považují zcela za nevhodné umísťování chat 

do zastavěných území vsí či zakládání nových osad. Rozvoje rekreačního využití 

venkova v období vzniku střediskové sídelní struktury si všímá Perlín (2003). Ve své 

práci popisuje jak vývoj sídelní struktury v Česku, typologii venkovských oblastí           

i hlavními vlivy, které vývoj venkova ovlivňovaly. Rekreační chatové kolonie, které 

vznikaly v 60. a 70. letech, označuje za nový typ sídla, který je v celém evropském 

prostoru ojedinělý.  

 

2.3 Terminologie 

 

Pro porozumění pojmům, které se týkají druhého bydlení a jsou používány v této práci, 

je nutné si je nejdříve řádně vymezit, charakterizovat.  

 

Objekt individuální rekreace – rekreační objekt ve vlastnictví účastníka CR 

(respektive jeho přátel či příbuzných), který umožňuje realizaci rekreačních aktivit 

spadajících mimo veřejné formy CR. Jedná se o objekty DB, které byly vystavěny        

za účelem rekreace (zejména chaty - trvalé, dočasné, zahradní domky; zahrádkářské 

domky), nebo objekty, které změnily svou funkci (nejčastěji z bydlící funkce)                

na rekreační, a proto byly vyčleněny z bytového fondu (nevyužívané byty, rekreační 

domky, chalupy, vinařské domky, hausbóty, maringotky...). (Pásková, Zelenka 2002) 
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Objekty druhého bydlení, rekreační objekty – jsou tvořeny OIR a chalupami 

nevyčleněnými z bytového fondu. 

  

(Rekreační) chalupa – objekt původně sloužící k trvalému bydlení, u kterého došlo          

ke změně funkce využívání na funkci rekreační. Objekt je a nebo není vyčleněn 

z bytového fondu. Patří mezi OIR (Pásková, Zelenka 2002). Jako chalupy slouží 

zemědělská usedlosti, hájovny, mlýny, vinařské sklípky ... (Votrubec 1980) 

 

(Rekreační) chata – ubytovací zařízení s možností vlastního vaření obvykle postavené 

z cihel nebo dřeva a umístěné ve vlastní zahradě nebo v lesním prostředí. Na rozdíl               

od chalupy je chata postavené pro rekreaci svých vlastníků nejčastěji jako sezónní OIR. 

(Pásková, Zelenka 2002) 

 

Chalupaření – využívání vlastních chalup a jejich okolí k rekreaci. Chalupaření oživuje 

venkov, přispívá k udržování objektů a jejich okolí (zahrady, cesty). Vzhledem 

k organičtějšímu umístění chalup ve vztahu ke krajině a lidským sídlům má výrazně 

menší dopad na krajinu v porovnání s chatařením. (Pásková, Zelenka 2002)  

 

Chataření – druh CR, rekreace v rámci vybudovaných OIR, pobyty ve vlastních 

chatách, dříve v ČR často živelně stavěných. Významná součást domácího CR, 

realizovaná mimo veřejné formy CR. (Pásková, Zelenka 2002) 
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Kapitola 3 

 

METODIKA 

 

3.1 Statistické zdroje dat 

 

Základem pro tuto práci byla data získaná ze statistických zdrojů týkající se území 

České republiky. První skupinou jsou ta, která byla získána Českým statistickým 

úřadem, druhou skupinu tvoří data z katastru nemovitostí. 

 

Český statistický úřad (ČSÚ) 

       Ve Statistickém lexikonu obcí České republiky 1992 byly zveřejněny údaje ze 

Sčítání lidu, domů a bytů k 3. 3. 1991. Obsahuje základní informace o obcích, například 

počet obyvatel, jejich ekonomická aktivita, včetně počtu objektů individuální rekreace 

na úrovni obce. Pro zjištění počtu RO v průběhů sčítání vznikaly dva seznamy. Jeden 

obsahoval rekreační chaty, domky a rekreační chalupy vyčleněné z domovního fondu, 

druhý byl tvořen soupisem domů a bytů sloužících jen k rekreaci (nevyčleněné 

rekreační chalupy). Z těchto dvou seznamů byl následně vytvořen jeden údaj – počet 

rekreačních objektů.     

       Poslední Sčítání lidu, domů a bytů bylo provedeno k 1. 3. 2001 a tvoří podklad pro 

další pramen – Statistický lexikon obcí České republiky 2005. Tentokrát se ale počet 

rekreačních objektů nezjišťoval. Obyvatelé byli dotazování na to, zda je dům trvale 

obydlen. Pokud byl označen jako „neobydlený“ (není v něm žádný obydlený byt a ani 

jedna osoba s trvalým nebo dlouhodobým pobytem), zjišťoval se důvod této 

neobydlenosti a jednou z možností, nabídnutých při dotazování, byla „sloužící 

k rekreaci“. U mnoha neobydlených domů se ani nepodařilo důvod neobydlenosti zjistit. 

Vzhledem k problémům, které při tomto sčítání probíhaly, lze označit tyto data jako 

neúplná, neboť obyvatelé se báli následného zneužití dat a neuváděli vždy pravdivé či 

úplné informace.    
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Katastr nemovitostí 

       Druhým zdrojem dat je katastr nemovitostí Českého úřadu zeměměřičského            

a katastrálního. Údaje o využití objektu jsou zde označeny jiným způsobem, jako RO 

jsou podchyceny pouze objekty vyčleněné z bytového fondu. Proto pokud je třeba získat 

představu o situaci ve využívání objektů z roku 2005, údaje z katastru nemovitostí 

(označeny jako „stavby pro individuální rekreaci“) musí být sečteny s daty ze 

Statistického lexikonu obcí ČR v roce 2005 („domy neobydlené – sloužící k rekreaci“). 

Při sčítání dat z obou zdrojů je nutné věnovat pozornost tomu, za jaké jednotky jsou 

k dispozici. Statistický lexikon podává informace na úrovni základní sídelní jednotky, 

ČÚZK na úrovni katastrálního území.  

 

       Získaná data byla využita nejen k výběru území pro dotazníkové šetření, ale také 

pro výpočty sekundárních ukazatelů, které jsou zmíněny a charakterizovány v kapitole 

3.3 Ukazatelé a koeficienty. 

 

3.2 Dotazníkové šetření 

 

Pro získání podrobnějších údajů o stavu druhého bydlení ve sledovaném území 

posloužilo dotazníkové šetření. Z důvodu následného porovnání s oblastmi, kde již 

zkoumání proběhlo, i s oblastmi, kde bude šetření teprve probíhat, byl použit dotazník, 

který byl vypracován na KSGRR PřF UK (Fialová 1992) a byl s drobnými změnami 

použit a ověřen  dalšími výzkumy. 

Dotazník je rozdělen na dvě části : 

1. údaje o objektu – zaměřuje se na informace o získání a využívání objektu, jeho 

lokalizaci vzhledem k bydlišti majitele, způsobu využívání času, spokojenosti 

s okolím a sousedy a zda a do jaké míry majitel cestuje po okolí či do zahraničí. 

2. údaje o bydlišti – zaměřuje se na vlastnosti a kvalitu trvalého bydlení majitele 

rekreačního objektu. 

       Tato verze dotazníku má 37 otázek (viz příloha I), které byly rozšířeny ještě            

o dalších pět, z nich poslední tři otázky spadají do čistě subjektivní oblasti hodnocení      

a neslouží ani tak ke kvantitativnímu posouzení, jako spíše ke zjišťování kvalitativních 

ukazatelů. 
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Přidané otázky jsou následující: 

 Používáte k nákupům místní prodejnu potravin (smíšeného zboží)? 

 Pravidelně 

 Příležitostně 

 Výjimečně 

 Dosud jsem nevyužil/a 

 Využíváte služeb místních řemeslníků? 

 Pravidelně 

 Příležitostně 

 Výjimečně 

 Dosud jsem nevyužil/a 

 Proč jste si vybrali toto místo? (u respondentů, kteří objekt nezdědili) 

 Kdyby jste dostal znovu možnost pořídit si OIR, využil byste ji? Proč (z jakého 

důvodu)? 

 Měl jste někdy konflikt se „starousedlíky“? 

 

      U některých otázek byly pozměněny nebo doplněny nabízené možnosti odpovědí: 

U otázky č. 3. („Způsob získání objektu:“) byla možnost pronajmutí změněna na 

dědictví a možnost ostatní na stavba. Jak se později ukázalo, žádné jiné způsoby získání             

se nevyskytly. U otázky č. 9 („Po jakou dobu v roce je objekt využíván“) byla možnost 

odpovědi méně jak jeden víkend v měsíci vynechána a doplněna o možnost více jak dva 

víkendy v měsíci. U otázky č.17 („Trávíte v lokalitě čas touto aktivitou?“) byla hra 

s dětmi nahrazena možností údržba objektu a okolí. Možnosti odpovědí byly u otázky   

č. 19 („Znáte se s vašimi sousedy?) doplněny o scházíte se? Tato varianta byla doplněna 

z toho důvodu, aby se zjistilo, zda existují i bližší vazby mezi rekreanty a jejich 

sousedy. Během šetření se ukázalo, že nevypovídající hodnotu má otázka č. 12 („Jak si 

ceníte vaší nemovitosti?“). Někteří respondenti cenu objektu výrazně nadhodnocovali 

(lze si vysvětlit citovou vazbou k nemovitosti), valná většina ale odmítla na tuto otázku 

odpovědět, proto nakonec nebude zahrnuta do celkového hodnocení dotazníkového 

šetření.      

 

       Samotný terénní výzkum a dotazníkové šetření se uskutečnily v období července       

a srpna 2007. Neprobíhal ve všech obcích modelového území, ale pouze v těch,              

kde množství objektů druhého bydlení tvořilo více jak 50 % domovního fondu. 
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Předcházely mu návštěvy  na obecních úřadech, kde byly poskytnuty informace o tom, 

který objekt slouží k rekreaci a který je obydlen trvale. Respondenti byli vybíráni zcela 

náhodně. Před návštěvou každé obce byl předem určen počet dotazníků, jaký by se měl 

na daném území získat. Za optimální se považoval cca 10% podíl z počtu rekreačních 

objektů s tím, že se bral zřetel na podíl počtu chat a chalup v právě prošetřovaném 

území.  

       Výsledky tohoto šetření následně posloužily pro porovnání Svitavska s již 

zkoumanými oblastmi Česka. Tato srovnání jsou trojí. První je s oblastmi, kterým         

se Svitavsko v údajích přibližuje, druhé s oblastmi, kde které mají hodnoty rozdílné        

a třetí je srovnání s většinou zkoumaných území republiky. Cílem těchto porovnání je 

najít jak specifika Svitavska, tak hodnoty, znaky, které jsou stejné na celém českém 

území. 

 

3.3 Ukazatelé a koeficienty 

 

Statistická data se mohou zpracovat dle různých ukazatelů, které se váží                       

na problematiku druhého bydlení, a mohou pomoci danou oblast zhodnotit.   

 

V této práci byly použity tyto ukazatelé, koeficienty: 

Celkový počet rekreačních objektů – je získán součtem objektů individuální rekreace          

a rekreačních chalup nevyčleněných z bytového fondu. 

Hustota rekreačních objektů na km2 – udává informaci o koncentraci RO v oblasti, 

počet OIR a nevyčleněných chalup na km2. 

Počet rekreačních objektů na 100 trvale obydlených domů – tento ukazatel 

dokumentuje, jaká funkce v území převládá, zda obytná či rekreační. Stejně poslouží 

také podíl rekreačních objektů z úhrnu všech staveb (podíl počtu rekreačních objektů 

na součtu trvale obydlených objektů a rekreačních objektů). 

Podíl chalup na 100 trvale obydlených objektů – dokumentuje, která území a v jak 

velké míře byla zasažena odlivem trvale bydlícího obyvatelstva. Počítají se chalupy 

vyčleněné i nevyčleněné.  

Podíl potenciálních rekreantů na celkovém počtu trvale bydlících obyvatel – 

informuje o poměru, v jakém se o víkendech a v době sezóny nachází uživatelé 
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rekreačních objektů a rezidenti. Je získán z podílu potenciálních rekreantů ku součtu 

trvale bydlících obyvatel a rekreantů. Každému objektu druhého bydlení byl přisouzen 

koeficient 5, což znamená 5 potenciálních uživatelů (dřívější  koeficient 4 byl nižší než 

skutečnost, která byla zjištěna dotazníkovými šetřeními – Fialová 2000a  a další). 

Celková zatíženost území – vypovídá o faktické hustotě zalidnění v době využívání 

rekreačních objektů. Hodnotu zatíženosti nám dává počet obyvatel a potenciálních 

rekreantů na km2.  

 

Autorkou dvou následujících koeficientů je Kuchařová (Fialová 2000a). 

Koeficient rekreační funkce území – ukazatel, který hodnotí současný stav hustoty 

zatížení území rekreačními objekty. Koeficient se obvykle používá při hodnocení stavu 

DB a individuální rekreace. Umožňuje mezi sebou porovnávat i území se značně 

rozdílnou rozlohou, je omezen nežádoucí vliv velkého počtu rezidentů.  

                                                            

 KRF = L*R / RP*PO 

 

L – počet lůžek v rekreačních objektech (na jeden objekt připadá 5 lůžek) 

R – rozloha území 

RP – rekreační plocha (součet lesních, vodních ploch, luk, pastvin a trvalých kultur) 

PO – počet rezidentů 

 

Výsledek nabývá hodnot od nuly do nekonečna. Čím je vyšší, tím je rekreační funkce 

intenzivnější. Hodnoty v tabulce č. 1 jsou rozděleny do intervalů, které jsou stanoveny 

podle specifik území. 

 

  Tab. 1: Současná rekreační funkce 

KRF Současná rekreační funkce 

0,0 – 1,9 Malá 

2,0 – 3,9 Střední 

4,0 – 5,9 Průměrná 

6,0 – 9,9 Nadprůměrná 

10,0 – 19,9 Silně nadprůměrná 

20,0 + Maximální 

     Zdroj: převzato z Fialová 2000a 
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Zbylý rekreační potenciál – umožňuje porovnávání jednotlivých územních jednotek 

z hlediska dalších možností rozvoje individuální rekrace a CR na daném území na 

základě dosavadního využitého rekreačního potenciálu. Obvykle se využívá při 

hodnocení stavu druhého bydlení a individuální rekreace. 

                                                             

ZRP=RP/L * R/PO 

(vysvětlení značek jako u koeficientu rekreační funkce území) 

 

Výsledné hodnoty jsou rozděleny do intervalů, jejichž význam je v tabulce 2. 

     

 Tab. 2: Možnosti dalšího rozvoje 

ZRP Možnosti dalšího rozvoje 

0,0 – 0,9 Nevyužitelnost 

1,0 – 1,9 Velmi malá 

2,0 – 2,9 Malá 

3,0 – 3,9 Střední 

4,0 – 9,9 Velká 

10,0 + Maximální 

 Zdroj: převzato z Fialová 2000a 
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Kapitola 4 

 

VÝVOJ DRUHÉHO BYDLENÍ V ČESKU 

 

4.1 Období do druhé světové války 

 

Ve světě je standardní rozvoj DB založený na existenci příměstských letních                   

a víkendových domů, které patřily nejbohatším vrstvám občanů. U nás začaly být 

takovéto objekty budovány na konci 19. st. v okolí zejména Prahy (Roztoky, Břevnov, 

Chuchle). Počátky chatové rekreace u českých zemích spadají do dvacátých a třicátých 

let minulého století, počet individuálních chatových objektů v Československu je ve   

30. letech odhadován na 12 až 16 tisíc, z toho na území České republiky je až 98 % 

(Wokoun, Vystoupil 1987). Jejich vlastníky byly ze 60 % Pražané, 8 % vlastnili 

obyvatelé Brna a 6 % obyvatelé Plzně. Výstavba se soustředila hlavně při březích toků 

(Vltava, Berounka, Sázava, Svitava) a vodních nádrží (Slapy, Brněnská přehrada) 

v blízkosti velkých měst, ale také podél železničních tratí a silnic. 

 

Za hlavní kořen pro vývoj druhého bydlení u nás je J. Vágnerem a P. Procházkou 

(Vágner, Fialová 2004) považován tramping („Je to forma cestovního ruchu a způsob 

trávení volného času, který je blízký chataření a chalupaření. Jeho hlavní filozofií           

a motivací je pobyt ve volné přírodě, inspirovaný romantikou života tuláků, zálesáků, 

lovců. Je charakteristický životem v úzké skupině kamarádů, sdílejících podobné 

hodnoty. Často aplikuje poznatky tzv. „lesní moudrosti – woodcraftu“. Je mu cizí řád    

a organizovanost. Je odvozen od životního stylu části obyvatel severní Ameriky a do 

Evropy byl přenesen prostřednictvím literatury, filmů a zkušeností emigrantů               

(J. London, K. May).“ Pásková, Zelenka, 2004, s. 292). Tramping je spojen hlavně          

s příslušníky nižších sociálních vrstev. Jako specifický český jev se začal rodit již těsně 

před první světovou válkou. Kulturní a sociální charakter se dotvořil ve 30. letech 

20. století. Jednalo se o alternativní životní styl kontrastní k měšťanské morálce              

a převládajícím konvencím. Trampové se nejdříve usazovali v okolí Prahy, poté šíření 

osad postupovalo s návazností na existenci železnic (v té době platily za nejdostupnější, 

nejlevnější dopravní prostředek). Později se z důvodu sílícího osídlení oblastí stěhovali 
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dále do vnitrozemí. Trampská osada původně znamenala jednu chatu nebo srub, kterou 

trampové sdíleli společně. Později se z nedostatku místa v ní (např. díky založení rodin) 

začaly stavět rodinné chaty v okolí společné osadní chaty. 

 

4.2 Období do roku 1989 

 

Proměna politických a sociálních podmínek po druhé světové válce přispěla k přerodu 

trampingu v chataření a rozvoj chalupaření. V této době, po stagnaci způsobené druhou 

světovou válkou, je možno opět hovořit o větším nárůstu tohoto způsobu individuální 

rekreace. Dopomohlo tomu hlavně uvolnění domovního fondu v pohraničí (2,5 miliónu 

Němců, kteří byli rozmístěni až na 95 % území republiky, byli odsunuti během a hlavně 

po válce) a v dalších venkovských oblastech (zde díky procesu industrializace a s tím 

související urbanizace, tedy rozvojem měst a stěhováním obyvatel venkova především 

za prací do měst). Dosídlení domů opuštěných Němci proběhlo jen z 62 % na Moravě    

a z 58 % v Čechách (Häufler, Korčák, Král 1960). Intenzita výstavby byla závislá          

na finanční situaci obyvatelstva. Význam měla i rostoucí automobilizace, díky čemuž   

se zpřístupnila místa železnicí nedosažitelná. Lepšící se ekonomická situace umožnila 

vyšší ubytovací standard a z chat, jež sloužily hlavně k letnímu pobytu, dochází 

k výstavbě rekreačních domků s vyšším standardem bydlení umožňující jejich celoroční 

využívání.   

       Nastal rozvoj tradičních center (Praha, Brno, Plzeň) a začínala se rozvíjet zástavba            

i dalších měst – Hradec Králové, Pardubice, České Budějovice, Jihlava, Olomouc. 

Moravská a pohraniční města stagnovala. K výstavbě docházelo hlavně v městských 

zázemích. Objevuje se také nový směr individuální rekreace – do vzdálenějších oblastí. 

A to převážně u obyvatel Prahy, Plzně, Hradce Králové a velkých severočeských měst, 

jejichž obyvatelé mířili zejména do pohraničních horských oblastí Krkonoš, Jizerských, 

Krušných a Orlických hor, kde zůstal dostatek volných stavení po odsunu Němců, čímž 

byl umožněn rozvoj chalupaření. Docházelo k rekonstrukcím obydlí, měnil se jak jejich 

vzhled, tak hlavně vnitřní vybavení, které mělo často blízko k vybavení městských bytů. 

Tyto zásahy často přispívaly k záchraně objektů a architektonického vzhledu nejen jich, 

ale mnohdy i celých sídel.  
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       O období druhé poloviny 60. let lze chápat jako období rozmachu domácího 

cestovního ruchu (Ježek 1992). S tím souvisí i výstavba objektů individuální rekreace. 

Ta se dostává i do oblastí kolem moravských měst, vznikají nová centra chatové 

rekreace. Dochází k výraznému využití Beskyd pro obyvatele Ostravské aglomerace. 

Většina měst v Čechách i na Moravě si buduje své rekreační zázemí. S rozvojem osobní 

automobilové dopravy, prodloužením doby dovolené, krácením pracovní doby                

a zavedením pět dní trvajícího pracovního týdne se výrazně zvýšila mobilita 

obyvatelstva. Důsledkem je i změna využití volného domovního fondu v pohraničních 

oblastech. Koncem 60. let je v osobním vlastnictví až 27 tisíc rekreačních chalup. 

V příměstských oblastech dochází ke transformaci využití venkovských obcí. Z dřívější 

čistě obytné na obytně rekreační a někde i hlavně rekreační funkci. 

       Největší rozvoj nastal v sedmdesátých letech. V roce 1971 bylo na území ČR      

156 tisíc rekreačních objektů, v 1980 byl počet 270 tisíc (Wokoun, Vystoupil 1987). 

Největší přírůstky zaznamenala střední a velká města. Další výstavba rekreačních 

objektů je spojena se záborem půdy mimo intravilány obcí. Dle šetření, které proběhlo 

v roce 1971 zároveň s prvním sčítání rekreačních objektů, jen 24,4 % jich bylo 

umístěno uvnitř obce! Proto vláda přijala přísná opatření k regulaci chatové výstavby a 

v souvislosti s touto problematikou se provedl v roce 1971 již zmíněný soupis těchto 

objektů. Důvody takového nárůstu je možno vidět v politických událostech konce 

60. let, kdy došlo k výraznému omezení cestování do zahraničí, kdy lidé vlastnictví 

rekreačního objektu brali jako možnost útěku do vlastního, soukromého prostředí, kde 

se mohli seberealizovat v kruhu svých nejbližších. Lidé také utíkali z měst, kde 

s rozvojem průmyslu docházelo ke zhoršování kvality životního prostředí, do prostředí 

zdravějšího. Počet rekreačních objektů od roku 1970 do 1990 vzrostl více než 2,5krát, 

chat a rekreačních domků o 62 %, počet chalup (vyčleněných i nevyčleněných) více než 

sedmkrát (Druhé bydlení v Česku 2007). Atraktivní oblasti již nestačily svou kapacitou 

poptávkám po OIR a nestačil ani počet objektů, které se uvolily odchodem trvalých 

obyvatel. Došlo tedy k tomu, že žadatelé se obracejí do oblastí, jenž tolik atraktivní 

nejsou (nedostatek vodních ploch, nižší stupeň zalesnění...) a kde neexistují jiné formy 

cestovního ruchu ani odpovídající infrastruktura. (Šprincová 1984 – autorka tyto oblasti 

spojuje hlavně s oblastmi vhodnými pro intenzivní zemědělskou výrobu). Tím se tedy 

dostává druhé bydlení i do periferních oblastí. 

 



 29 

4.3 Od pádu komunismu do současnosti 

 

Výraznou změnou ve vývoji druhého bydlení byl pád komunistického režimu v roce 

1989. Zásadní vliv měla demokratizace společnosti, která se odrazila jak v délce            

a četnosti využívání, tak na intenzitě výstavby objektů. Otevření hranic a nové možnosti 

cestování do zahraničí omezily čas, který majitel v objektu dříve trávil. Toto ale nebyla 

jediná změna. Mění se i vzorce trávení volného času a díky možnosti podnikání klesá 

podíl volného času majitele. Významné byly také nárůsty cen stavebních materiálů, 

služeb a řemeslných prací, vzrostly též náklady na dopravu jak osobní, tak veřejnou 

hromadnou, docházelo k jejímu omezování a nezřídka kdy i k likvidaci. Problém to byl 

hlavně pro obyvatele, kteří nevlastnili automobil. To vše ovlivnilo růst cen rekreačních 

objektů a pokles poptávky po nich i snížený růst počtu nově stavěných. D. Fialová          

a J. Vágner (2005a) na základě výzkumů usuzují, že současné období lze 

charakterizovat těmito jevy a procesy: stagnace počtu objektů druhého bydlení a jejich 

výstavby (s regionálními výjimkami), transformace funkcí objektů a šíření změn 

prostřednictvím prostorové a hierarchické difúze, snižující se rozdíly mezi vybaveností 

domácností ve velkoměstech a menších městech a pokračující prostorová difúze 

druhého bydlení do vzdálenějších perifernějších oblastí.   

 

4.4 Chalupaření 

 

Druhé bydlení, jak už z výše zmíněné definice vyplývá, je soubor jevů a procesů,              

které ovlivňují nejen samotný rekreační objekt či jeho majitele, ale také jeho okolí. 

Z tohoto pohledu (nejen) se od sebe liší chataření a chalupaření. Chataření, hlavně díky 

prudkému rozvoji v minulosti, ovlivňovalo své okolí negativně. Vysoká hustota chatové 

zástavby v přírodně cenných oblastech způsobovala (a místně způsobuje dodnes) 

problémy, jako je zábor lení půdy, estetické vnímání krajiny v místech vysoké 

koncentrace či hygienické problémy (kanalizace, svoz odpadu), ale hlavně se v sezóně 

vytváří v lokalitách hustě zalidněná „městečka“, před kterými paradoxně právě majitelé 

OIR utíkají z místa svého trvalého bydliště.   

       U chalupaření je situace jiná. K rekreaci jsou využívány objekty, které dříve 

sloužily k trvalému bydlení, jsou součástí původního osídlení. Jejich rekreační využití 

nevyžaduje další zábor půdy, pozemku pro stavbu nového objektu, ale naopak  dochází 
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k oživení domu, který často byl delší dobu neobývaný, o nějž se nikdo nestaral               

a docházelo k jeho chátrání. Tím byla zachráněna nejen tato stavení, ale často i celá 

sídla od zániku. Librová (1987 in Trojanová 2003) dokonce tvrdí, že chalupáři působí 

svou „konzervátorskou“ činností na estetiku venkovského prostředí pozitivněji než 

venkovští obyvatelé, kteří často inklinují k necitlivým modernizacím svých domů. 

Přesto ale některé (nebytové) části usedlostí, které jsou nadměrné či jinak nevhodné pro 

potřeby rodinné rekreace, není schopné zachránit ani chalupaření (Spurný 2006). 

       Na rozvoj chalupaření měly vliv změny, kterými prošel venkov po roce 1945:  

 Odsun německého obyvatelstva z pohraničí po druhé světové válce a následné 

doosidlování českým obyvatelstvem; některé dlouhodobě vylidněné vesnice 

byly srovnány se zemí, většina dodnes nese následky těchto změn. 

 Nadprůměrný odliv obyvatelstva z méně úrodných a hospodářsky slabších 

území byl příčinou toho, že ve vnitrozemí vznikají oblasti, které hospodářsky, 

sociálně a kulturně upadají,  což se mimo jiné projevuje v chátrání zástavby. 

 Kolektivizace a integrace zemědělské výroby rozvrátila ustálené společenské 

vztahy, ekologickou rovnováhu i estetickou kvalitu krajiny a narušila obraz 

většiny vesnic novými areály středisek zemědělské velkovýroby i zchátralosti 

objektů,  které se využívaly ve vesnici.  

 Nerovnoměrný rozvoj venkovského osídlení v důsledku zavedení střediskové 

soustavy osídlení. (Knopp 1995) 

        

       Tyto změny se odrazily ve dvou tzv. „vlnách zájmu o chalupaření“ na našem 

území. První proběhla po vysídlení německého obyvatelstva, kdy se uvolnil bytový fond 

hlavně v pohraničních oblastech. Ten nebyl dosídlen úplně a část zbylých stavení byla 

následně využita jako rekreační chalupy. Druhá vlna nastala v 60. letech, kdy docházelo 

k vysidlování venkova jak díky rozvoji těžkého průmyslu a s tím spojené stěhování 

obyvatelstva na městská sídliště (Druhé bydlení v Česku 2007), tak díky vzniku 

třístupňové střediskovosti obcí, kdy řízeně docházelo k omezování rozvoje malých sídel 

s cílem postupného zániku nestřediskových sídel „ostatních“ (vesnice a osady, které 

nebyly centrem zemědělské výroby, neměly předpoklady plnit ubytovací či rekreační 

funkci). V těchto obcích, které se nacházely nejen v pohraničních oblastech, ale po 

celém území republiky, byl dostatek volného bytového fondu, jehož následné využití 

pro druhé bydlení často tyto obce „předem odsouzené k zániku“ zachránilo. Díky tomu 

se chalupy vyskytují po celém území Česka. Počet rekreačních chalup v obci či jejich 
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podíl na celkovém množství RO lze považovat jako ukazatele perifernosti území, 

území, které bylo postiženo odlivem obyvatelstva (Fialová 2001; Fialová, 

Vágner 2005b). Tato území, s dominantním podílem chalup, jsou jak v periferních 

horských a podhorských oblastech s dobrými podmínkami i pro další využití 

v cestovním ruchu (Semilsko, Trutnovsko, Prachaticko, Jindřichohradecko, Hostýnské 

vrchy...), tak u některých okresů vnitřní periferie (Nymburk, Jablonec nad Nisou, 

Chrudim...) (Fialová 2001). 

 

4.5 Nové trendy a transformace druhého bydlení 

 

V posledních letech dochází ke změnám v druhém bydlení, k rozvoji jeho nových 

forem. V zázemí aglomerací nastává transformace objektů na trvalé bydlení, v turisticky 

atraktivních lokalitách se rozvíjí pronájem RO.  

 

 Transformace objektů na trvalé bydlení – probíhá různými formami – 

přestavbou objektu DB; jeho zbouráním a vybudováním rodinného domku                  

na původním místě; výstavbou objektu na parcelách rekreačních lokalit, které 

nebyly dříve rekreanty využívány, popřípadě sloužily například jako sportoviště; 

či se jedná o akt čistě formální, objekt je již delší dobu k trvalému bydlení 

využíván a není potřeba žádných zásadních změn (Fialová, Kadlecová, 

Nožičková, Vágner 2007).  

 

 Pronájem objektů druhého bydlení – ke střednědobému i dlouhodobému 

pronájmu se využívají jak ODB, tak rodinné domy v podstatě po celém území 

republiky. Zájem o pronájem objektů mají nejen klienti z Česka, kteří hledají 

kvalitní přírodní prostředí s možnostmi pro aktivní a pasivní rekreační využití, 

ale také zahraniční klientela, která má zájem navíc o dobrou dostupnost             

do kulturního centra. Pronájem probíhá přes specializované cestovní kanceláře, 

na našem území působí nejen české, ale též zahraniční, z nichž je zhruba dvacet 

nizozemských (Fialová, Marada, Nožičková, Vágner 2008). Toto využití má jak 

svá pozitiva, tak i negativa. Z pronájmu jdou majiteli objektu finance na jeho 

údržbu, dochází k prodlužení období využití objektu, na druhou stranu je zde 
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riziko zdevastování objektu návštěvníkem či problematika „cizího“ prvku pro 

majitele okolních objektů. (Fialová, Kadlecová, Nožičková, Vágner 2007) 

 

 Nově budované rekreační areály – v atraktivních horských a podhorských 

oblastech a významných destinacích cestovního ruchu (například obec Stupná    

na Jičínsku, Lipno nad Vltavou, Čistá na Turnovsku) vzniká typ druhého 

bydlení, který zatím není podchycen statisticky, a tím je výstavba rekreačních 

bytů a rozsáhlých rekreačních parků. Často jsou majetkem zahraničních 

investorů (hlavně z Nizozemska) (Fialová, Kadlecová 2007). V souvislosti 

s novou výstavbou vznikají nové pracovní příležitosti pro místní obyvatelstvo, 

ale na druhou stranu dochází k růstu cen (spojen se stoupajícím počtem turistův 

místě) či zvýšené zátěži na obec a okolí (zvýšený úklid, svoz odpadu). Velký 

rozvoj výstavby jak rekreačních bytů či celých areálů a vesnic je D. Fialovou     

a V. Kadlecovou (2007) přirovnáván k rozvoji chataření v 60. a 70. letech. Je 

tedy také zdůrazněna potřeba včasné regulace této výstavby, aby se předešlo 

obdobným škodám, jako dříve v chatových lokalitách.   
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Kapitola 5 

 

CHARAKTERISTIKA OKRESU SVITAVY 

 

Území Svitavska, které je v této práci zkoumáno, je totožné s územím okresu Svitavy 

(obr 1). Ten vznikl jako správní celek v roce 1960 sloučením čtyř bývalých okresů: 

Litomyšl, Moravská Třebová, Polička a Svitavy. Oblast se nachází na jihovýchodně 

Pardubického kraje. Svou rozlohou 1 378,5 km2 je největším okresem v kraji (zaujímá   

z něj 29,5 %). Počtem obyvatel 104 756 se řadí na třetí místo a hustotou zalidnění       

(76 obyv/km2) patří na místo poslední (pro porovnání – průměrná hustota zalidnění 

v kraji je 122 obyvatel na km2 a v ČR kolem 130 obyvatel na km2). Je vnitrozemským 

okresem, na západě a severu sousedí s dalšími okresy Pardubického kraje (Chrudim       

a Ústí nad Orlicí), na východě s Olomouckým krajem (okresy Olomouc a Šumperk), na 

jihu s krajem Jihomoravským (okres Blansko) a Vysočina (okres Žďár nad Sázavou). 

 

Obr. 1: Území okresu Svitavy 

 

Zdroj: Kartografie Praha, a.s (2001) 
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5.1 Fyzickogeografická charakteristika území 

 

Převážnou část okresu (střední, severní a západní část) zaplňuje Česká tabule, která      

na toto území zasahuje Svitavskou pahorkatinou a Loučenskou tabulí. Východní oblast, 

Moravská pahorkatina, spadá pod Podorlickou pahorkatinu. Jihozápadní a jižní oblasti 

okresu jsou tvořeny Českomoravskou vrchovinou, která sem zasahuje podcelky 

Žďárské vrchy a na malém území též Nedvědickou vrchovinou. Na jihovýchod zasahuje 

podcelek Boskovické brázdy – Malá Haná, jejíž centrum je v Jevíčku (Balatka, Kalvoda 

2006). Nejníže položené místo Svitavska se nachází na severozápadní hranici okresu 

(údolí říčky Loučná 270 m.n.m.), nejvýše položené místo je v katastru obce Pustá 

Rybná (Bubnovaný kopec 780 m.n.m.). 

       Klima okresu se v jednotlivých částech liší. Litomyšlsko a Moravskotřebovsko mají 

podnebí teplé a suché. Průměrná roční teplota je 7–8°C a srážkový úhrn kolem            

650–700 mm, nejčastěji však 400–450 mm. Sněhová pokrývka tu trvá 50 dní. Centrální 

část okresu (oblast kolem Svitav) je chladnější (6–7°C) a vlhčí (700–800 mm). 

Jihozápad (Poličsko) má díky vyšší nadmořské výšce klimatické podmínky více 

nepříznivé. Průměrná teplota je 4–6°C a srážky se pohybují kolem 800 mm (Faltysová, 

Bárta 2002). Sněhová pokrývka tu trvá v průměru 80 dní. Na území převažují 

kambizemě a hnědozemě. Poloha okresu na hlavním evropském rozvodí ovlivňuje 

zdejší hydrologické poměry. Území je chudé na větší vodní toky, ale je pramennou 

oblastí většího počtu říček. Jejich kapacita neumožňuje zakládání retenčních nádrží, ale 

vzhledem k tomu, se okres nachází z velké části na křídové tabuli, má dostatečné 

zásoby kvalitních podzemních vod. U Březové nad Svitavou se nachází jedno 

z největších pramenišť podzemní vody ve střední Evropě, odkud je dodávána voda pro 

město Brno, a dále jsou také významná chráněná prameniště u Cerekvice nad Loučnou 

(Pekla) a u obce Čistá. Jsou zde i léčivé prameny Balda (mezi obcemi Jedlová a Stašov). 

Centrální část okresu odvodňuje řeka Svitava, na jihozápadě pramení Svratka, východ je 

v povodí Třebůvky a severovýchod v povodí Moravské Sázavy. Tyto řeky se vlévají do 

Moravy. Severozápad odvodňuje říčka Loučná a sever Třebovka. Obě dvě náleží 

k povodí Labe. Větších vodních ploch je v okrese málo, největší je rybník Hvězda 

(82,4 ha) na severu v katastru obce Opatov. Jejich rekreační význam je nízký. Většina 

rybníků má hlavně rybochovný význam. Lesy zaujímají 31 % rozlohy okresu, 

rozsáhlejší celky jsou v oblasti Kozlovského a Hřebečského hřbetu (centrální část 



 35 

okresu, mezi Svitavami a Moravskou Třebovou) a na jihozápadě (Žďárské vrchy). 

Původní porost byl bukovo-jedlový, dnešní lesy jsou tvořené hlavně smrky, borovicemi, 

buky a břízami (Faltysová, Bárta 2002).  

 

5.2 Socioekonomická charakteristika území 

 

Okres dnes politicky patří celý k Čechám. Původní zemská hranice mezi Čechami         

a Moravou je stále platná, zrušením zemského řízení v roce 1949 ovšem ztratila svou 

politickou a územně správní funkci (Jeleček 2008), tudíž je dnes hranice mezi oběmi 

zeměmi v těchto místech obecně ztotožňována s hranicí mezi krajem Pardubickým        

a Olomouckým. Přesto k Moravě stále náleží města Svitavy, Moravská Třebová, 

Jevíčko a Březová nad Svitavou (kterou hranice prochází) se svým okolím (příloha II). 

       Jak české, tak moravské území mělo svůj odlišný vývoj. V první polovině             

19. století byla oblast Svitav a Moravské Třebové německá a byl zde rozvinut hlavně 

textilní průmysl (soukenictví, tkalcovství). Svitavy v tomto období patřily mezi 

nejprůmyslovější města Rakousko-uherské monarchie a říkalo se jim „západomoravský 

Manchester“ (Gloser 1980). Polička a Litomyšl byla města česká, kulturní. Hlavně 

Litomyšl se stala městem české inteligence. Po Mnichovské dohodě se z Poličky           

a Litomyšle stala pohraniční města a Svitavsko a Moravskotřebovsko, díky více           

jak padesáti procentnímu podílu německého obyvatelstva na území, spadalo do Sudet. 

Svitavy se po roce 1938 staly sídlem německých správních úřadů a na mnoha místech 

okresu vznikaly koncentrační a zajatecké tábory (Vendolí, Bělá nad Svitavou 

Brněnec...).   

 

5.2.1 Sídla, sídelní struktura a obyvatelstvo 

 

Sídelní struktura okresu Svitavy na česko-moravském pomezí je ovlivněna                  

jak přírodními podmínkami, tak ekonomickými a sociálními vlivy. Lze předpokládat,   

že významnou úlohu při slovanském osidlování měla obchodní komunikace               

tzv. Trstěnická stezka, která tímto územím procházela (Fikejz, Velešík 2006). Byla 

vytvořena menší střediska osídlení a jejich spádová území. Větší vlna kolonizace 

proběhla ve 13. století, kdy severní část spadala do působnosti litomyšlského 
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premonstrátského kláštera a centrální a východní část byla pod vlivem olomouckého 

biskupa ze Schauenbrunu, který do těchto míst zavedl převážně německé obyvatelstvo. 

Ústupem lesů v důsledku kolonizace v údolí řeky Svitavy vznikaly ostrůvky kulturní 

stepi, které se staly vhodnými pro zakládání osad. Nejstarší sídla se nachází                  

na severozápadě okresu (Trstěnice, Sebranice, Litomyšl), oblast je charakteristická 

hustší sítí menších obcí. Dalšími staršími obcemi jsou Bystré (11. století), Jevíčko, 

Polička (po roce 1200). Nejmladší je Rozhraní, které vzniklo v roce 1834.  

       Pro osídlení nejvýše položených oblastí je charakteristické přizpůsobení                

se přírodním podmínkám. Typické je uspořádání usedlostí do kompaktního 

čtyřstranného útvaru obklopujícího dvůr, což bylo výhodné hlavně v zimním období. 

Takováto stavba skýtala ochranu před větrem a sněhovými závějemi (Votrubec 1980). 

V níže položených oblastech jsou usedlosti uvolněnější. Pro Litomyšlsko a Poličsko je 

typický lánový údolní typ půdorysu vesnic, které na sebe volně a plynule navazují 

řetězci usedlostí (Škabrda 1999; Knopp 1995). Pochází hlavně ze 13. a 14. století. 

Stavení v těchto vsích byla umísťována kvůli pohodlnější a bližší vazbě na polnosti     

ve vyšších úrovních údolních svahů. Vnitřní oblast vsi pak byla osidlována chudšími 

obyvateli. Na obrázku 2 je zástupce takového typu vesnice (Vidlatá Seč) na 

severozápadě okresu.  

 

Obr. 2: Lánový údolní typ půdorysu vesnice – Vidlatá Seč 

 
Zdroj: Škabrada, 1999 

 

       Německé osídlení převažovalo hlavně na Svitavsku a Moravskotřebovsku. Němečtí 

obyvatelé zde byli až do odsunů v letech 1945. Poté se výrazně snížil počet zdejšího 

obyvatelstva a některé obce, tak jako v jiných místech Sudet, zanikly. V roce 1947 bylo 

v okrese 160 obcí, o tři roky později  již 152 a v roce 1985 jich bylo jen 81. Některé 

zanikly „samovolně“, jiné byly vysídleny a zrušeny kvůli například vyhlášení pásma 

hygienické ochrany vodního zdroje. Často však šlo o jejich běžné dobrovolné či násilné 
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slučování (vznik střediskové soustavy). Tento trend se později změnil a v letech      

1990–1992 se jich 32 osamostatnilo.  K 1. 1. 2001 byl okres administrativně rozdělen na 

113 obcí. V roce 2003 byly k ORP Litomyšl přičleněny z okresu Ústí nad Orlicí tři obce 

(Němčice, Sloupnice, Vlčkov).  

 

       Svitavsko se řadí mezi venkovské okresy republiky. V současné době existuje 

několik mezinárodních definic, které se vymezením venkovského prostoru zabývají 

(blíže viz například Majerová, 2001; Perlín, 2003). Evropská unie nejčastěji vymezuje 

venkovské regiony na základě hustoty osídlení územního celku, které je 

charakterizováno hodnotou nižší než 100 obyv/km2 (dle Statistického úřadu EU). 

Terplan za venkovskou oblast považuje region, kde více jak 50 % obyvatelstva (výrazně 

venkovské), respektive 37,5–50 % (převážně venkovské), žije ve venkovských obcích. 

Pro definici venkovské obce se v ČR běžně používá hranice nejvíce 2000 obyvatel 

v obci. Tabulka 3 porovnává tato vymezení jak na území okresu, tak na území obcí 

s rozšířenou působností. Nejvíce venkovského obyvatelstva se nachází ve správním 

obvodu obce Litomyšl. 

 

  Tab. 3: Počet venkovských obcí a jejich hustota zalidnění v okrese k 31. 12. 2007 

   Zdroj: Oficiální stránky Pardubického kraje, 15. 4. 2008 

 

       V okrese žije 50,5 % obyvatelstva v 7 městech (Svitavy, Moravská Třebová, 

Litomyšl, Polička, Jevíčko, v roce 1994 přibylo Bystré a v listopadu 1999 Březová      

nad Svitavou, obě města svou velikostí spadají do kategorie obcí do 2000 obyvatel). 

Zbývajících 49,5 % žije v obcích kategorií do 2000. Těch je celkově 111. Nejvíce (46) 

jich spadá do kategorie s 200–499 obyvateli. 

       Dochází k vylidňování venkovských obcí. V roce 1991 v nich žilo 52,5 % obyvatel 

okresu. Jak ukazuje tabulka 4, tyto obce ztratily mezi sčítáními v letech 1991 a 2001 

25 % svých obyvatel. Důvodem je hlavně stárnutí obyvatelstva a nižší možnost 

pracovního uplatnění v místě bydliště. Ekonomicky aktivní obyvatelstvo díky 

 Hustota zalidnění 

území 

(obyv/km2) 

Počet obcí do 

2000 obyv. 

Podíl počtu obyvatel žijících 

ve venkovských obcích (%) 

Litomyšl 77,7 34 61,6 

Moravská 

Třebová 
65,4 31 48,4 

Polička 71,2 19 45 

Svitavy 90,1 27 40,2 

okres celkem 76,1 111 49,5 
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zhoršujícím se podmínkám dojíždění (špatná dostupnost prostředky hromadné dopravy) 

se stěhuje za prací do měst, absolventi škol zůstávají ve městě a do bydliště se nevracejí.   

 

Tab. 4: Porovnání počtu obcí a jejich obyvatel v letech 1991 a 2001 v okrese Svitavy  

Velikostní 

kategorie 

Počet  

Obcí 

Počet obyvatel Počet 

obcí 

Počet obyvatel Změna 

1991-2001  

obcí (1991) (1991) (2001) (2001) v % 

do 199 33 4 295 30 3 485 -18,9 

200 – 499 42 14 615 44 14 523 -0,6 

500 – 999 20 15 148 21 15 770 4,1 

1000 – 1999 13 17 426 13 17 303 -0,7 

2000 – 4999 1 2 688 1 2 829 5,2 

5000 – 9 999 1 8 987 1 9 187 2,2 

10 000 – 19 999 3 39 296 3 39 570 0,7 

20 000 a více - - - - - 

Okres celkem 113 102 455 113 104 667 0,2 

Zdroj: ČSÚ 1992, 2005 

 

       

        Průměrně na jednu obec připadá 923 obyvatel. K venkovskému charakteru přispívá 

také absence města v kategorii obcí s více jak 20 tisíci obyvatel. 

 

      Obce vytváří mikroregiony a sdružení, které často i překračují hranice ORP i okresu 

Svitavy a kraje. Většinou jsou tvořeny na základě přirozených přírodních regionů. 

Důvody pro jejich zakládání lze hledat hlavně v řešení problémů týkajících se jejich 

území i území, které přesahuje jejich hranice (například revitalizace vodního toku, 

stavba vodovodu...) a snazším dosažení na dotace od státu i Evropské unie. V tabulce 5 

je přehled mikroregionů, které se nachází na území okresu Svitavy, jejich kartografické 

znázornění ukazuje příloha  III. 
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Tab. 5: Mikroregiony na území okresu Svitavy k 31. 12. 2006  

 

Mikroregion 

Počet obcí 

okresu Svitavy  

ve sdružení 

(počet obcí 

mimo okres) 

 

Rozloha 

(ha) 

 

Počet 

obyvatel 

 

 

Poznámka 

Mikroregion Brněnec 11 6881 3787 Obce ORP Svitavy 

Mikroregion 

Litomyšlsko 
42 40 974 29 864 

Obce ORP Litomyšl 

Mikroregion Poličsko 21 28 441 20 092 Obce ORP Polička 

Mikroregion Svitavsko 16 27 102 27 207 Obce ORP Svitavy 

Mikroregion 

Moravskotřebovska  

a Jevíčska 

 

33 

 

41 729 

 

27 293 

Obce ORP Moravská 

Třebová 

Sdružení obcí 

mikroregionů 

Litomyšlsko–Desinka 

 

11 

 

11 230 

 

7 514 

Obce ORP Litomyšl 

Sdružení obcí 

Toulovcovy Maštale 
3 (11) 9 641 4 741 

Obce okresu Svitavy  

a Chrudim 

Sdružení měst a obcí 

kraje Smetany a 

Martinů 

14 (15) 26 940 30 885 
Obce ORP Litomyšl  

a Polička 

Svratecko–křetinský 

trojúhelník 

 

8 (20) 

 

20 352 

 

11 421 

Obce ORP Polička, 

Jihomoravského kraje  

a kraje Vysočina 

Zdroj: ČSÚ Pardubice, 7. 4. 2008 

 

5.2.2 Ekonomická charakteristika 

 

Okres nebyl rozdělen pouze česko-moravskou zemskou hranicí mezi Čechy a Moravu. 

Tato hranice byla ve většině okresu totožná s hranicí Sudet (výjimku tvořilo ale  Jevíčko 

a jeho okolí, které do německé oblasti nespadalo). A právě rozdělení území na část 

českou a německou mělo vliv na jeho hospodářský vývoj. Německá města byla 

průmyslová, jejich základ tvořila hlavně textilní výroba. Toto zaměření jim zůstalo do 

současnosti, což v době silné asijské konkurence přináší velké problémy. V ostatních 

městech se průmysl rozvinul až po první (Polička), respektive po druhé světové válce 

(Litomyšl, Jevíčko). Současný výrobní charakter okresu je smíšený. Význam textilu 

poklesl, hlavně díky změně orientace na technické textilie a netextilní produkty. Roste 

podíl výroby skleněných vláken (Litomyšl), kovovýroby a polygrafie (Svitavy). 

       Zemědělství se podílí na okresní produkci více než průmysl. O jeho velkém 

významu svědčí i to, že mezi největší zaměstnavatele v okrese patří Zemědělské 

družstvo Dolní Újezd, Zemědělské družstvo Sloupnice, Školky Litomyšl s.r.o. a na ně 

navazující zaměstnavatelé v potravinářství – MACH DRŮBEŽ, a.s. (Litomyšl),     
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ZŘUD – Masokombinát Polička, Agricol s.r.o. (Polička), MILTRA B, s.r.o. (Městečko 

Trnávka). Zaměstnanost v priméru je několikanásobně větší ve všech správních 

obvodech ORP, než je republikový průměr (Litomyšl 16 %, Polička 10,4 %, Moravská 

Třebová 8,4 %, Svitavy 7,0 % ekonomicky aktivního obyvatelstva (k 31. 12. 2006, ČSÚ 

Pardubice, 7. 4. 2008). Takováto míra zaměstnanosti je jistě spojena  rozdrobeností 

sídelní struktury okresu a vysokým počtem malých obcí, v nich právě zemědělství tvoří 

podstatnou část ekonomické struktury. V průmyslu a dopravě je nejvíce ekonomicky 

aktivního obyvatelstva zaměstnaného na území ORP Moravská Třebová (52,9 %), 

nejméně v ORP Litomyšl (39,6 %).  

      Od roku 1992 se okres Svitavy řadí mezi okresy s nejvyšší nezaměstnaností             

v republice. Průměrná míra registrované nezaměstnanosti (počítané jako podíl počtu 

dosažitelných uchazečů a počtu ekonomicky aktivních obyvatel) k 29. 2. 2008 v okrese 

byla 8,6 %, což je nejvyšší hodnota kraje (průměr za Pardubický kraj byl 5,5 %) 

(Infolist ČSÚ Pardubice č. 3/2008). Nejvyšších hodnot dosahuje Moravskotřebovsko 

(11,9 %, dvakrát vyšší než je krajský průměr) a ORP Svitavy (9,7 %), které zároveň 

patří mezi regiony s největším podílem dlouhodobě nezaměstnaných, kteří jsou více jak 

rok zapsaní na Úřadu práce (jejich podíl mezi nezaměstnanými je až 48,5 %).   

       ORP Svitavy a Moravská Třebová dlouhodobě patří společně s Králickem               

v Pardubickém kraji mezi regiony s nejvyšší nezaměstnaností. A ta byla jedním 

z ukazatelů, na základě kterých byly všechny čtyři obvody ORP svitavského okresu 

vybrány jako hospodářsky problémové regiony pro soustředěnou podporu Pardubického 

kraje v období 2007–2010 (spolu s nimi byly také vybrány Králicko a Hlinecko). 

 

5.2.3 Doprava 

 

Poloha svitavského okresu v centrální části republiky na pomezí Čech a Moravy klade 

velké požadavky na jeho dopravní síť. Ta není zatížena pouze lokální dopravou, ale také 

větším transitem osob a nákladu. Okresem prochází síť silnic I., II. a III. třídy o celkové 

délce 886,9 km (25 % z kraje). K 31. 12. 2006 bylo na území okresu 115 km silnic 

I. třídy, 244 km silnic II. třídy a 527 km silnic III. třídy (pro porovnání: hodnoty za 

Pardubický kraj jsou následovné – silnic I. třídy je 454 km, II. tříd 906 km, III. tříd 

2222 km, celkem 3 580 km (Oficiální stránky Pardubického kraje, 15. 4. 2008). 

Souhrnná délka železničních tratí v okrese je 162 km. Vzhledem k absenci většího 
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vodního toku nelze používat vodní dopravu. Letiště se sice v okrese vyskytují, používají 

se ale pouze pro sportovní letectví (Staré Město), vyhlídkové lety, pro přepravu osob 

minimálně (Polička, Moravská Třebová...). Nejbližší letiště je v Pardubicích. Má 

smíšený vojensko-civilní provoz a v současnosti zajišťuje pravidelné linky do Moskvy. 

Nyní se uvažuje o jeho využití jako záložního letiště pro Prahu, Brno a Olomouc. Další 

blízké letiště, v Brně, slouží jak pro vnitrostátní lety, tak pro mezinárodní lety 

nízkonákladových leteckých společností. 

 

Silniční doprava 

Okresem nevede žádná dálnice, nejblíže jsou D1 (nájezd u Humpolce) a D11, která byla 

zprovozněna v roce 2006 a svým v současnosti konečným úsekem zasahuje i do kraje 

Pardubického (délkou cca 8km). Územím prochází dvě důležité silniční komunikace: 

E442 Hradec Králové–Olomouc: navazuje na nově otevřenou dálnici D11 a území 

okresu protíná  v jeho severní části 

E461 Brno–Svitavy: je významná pro dopravu severo-jižního směru, nad Svitavami se 

napojuje na E442.  

K významným silničním tahům patří také silnice I. třídy I/34 (České Budějovice–

Pelhřimov–Havlíčkův Brod–Hlinsko–Polička–Svitavy), I/35 (Liberec–Hradec Králové–

Litomyšl–Moravská Třebová–Olomouc–Valašské Meziříčí) a 1/43 (Králíky–                 

Lanškroun–Svitavy).  

 

       V prosinci 2006 schválilo zastupitelstvo Pardubického kraje návrh rychlostní 

silnice R35, která navazuje na komplexní systém celorepublikové koncepce silniční 

dopravy. Severně od Pardubic navazuje na dálnici D11, její trasa je Liberec–Hradec 

Králové–Moravská Třebová–Olomouc–Lipník nad Bečvou. Po dlouhých diskuzích        

o její trase na území Pardubického kraje a obzvláště okresu Svitavy, byla nakonec 

schválena tzv. jižní varianta. Komunikace povede severní částí okresu a z části využije 

stávající silnice I/35. Součástí bude stavba tunelu u Mladějova na Moravě a velmi 

očekávaný obchvat obce Opatov, kterou vede silnice I/43 a jejíž kapacita a stav jsou již 

neúnosné jak pro místní obyvatele, tak pro uživatele této komunikace. R35 povede dále 

severně od Moravské Třebové, kde je na ni naplánováno připojení navrhované silnice 

R43 z Brna. Momentálně je navrhnut pouze koridor, na základě podrobnějších výzkumů 

území bude navrhnuta vlastní trasa komunikace, včetně přivaděčů a dalších 

souvisejících staveb a úprav území.  
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Železniční doprava 

Svitavskem prochází hlavní železniční trať, která patří mezi nejvýznamnější v Česku – 

Praha–Pardubice–Česká Třebová–Brno, na území okresu má hlavní zastávku ve 

Svitavách. Je součástí I. tranzitního železničního koridoru Berlín–Praha–Brno–Vídeň. 

V minulosti sloužila jako osa rozvoje hlavně textilního průmyslu. V okrese jsou ještě 

další tři tratě, ale lokálního významu. Jedna vede z České Třebové přes Mladějov na 

Moravě, Moravskou Třebovou a Chornici. Další trať začíná ve Svitavách a vede přes 

Poličku do Žďárce u Skutče. Poslední lokální trať začíná v Chocni (na hlavním 

železničním tahu Praha–Česká Třebová) a končí v Litomyšli.  

 

5.3 Cestovní ruch okresu Svitavy 

 

Rajonizace cestovního ruchu z roku 1982 (Dohnal aj. 1985) okres Svitavy přidělila ke 

třem oblastem cestovního ruchu: 

Drahanská vysočina – z celkové rozlohy 1367 km2 na území okresu zaujímá 139 km2, 

spadají do ní obce při východní hranici okresu (Dětřichov u Moravské Třebové, 

Linhartice, Vranová Lhota, Biskupice, Jaroměřice, Chornice); oblast je z hlediska 

přírodních podmínek příznivá pro krátkodobou i dlouhodobou rekreaci; má vysokou 

lesnatost a též vysokou krajinářskou hodnotu; její rekreační potenciál je významný     

pro individuální rekreace v letním období; mimookresní atraktivity jsou jak kulturní 

(města – Náměšť na Hané, Mohelnice; hrady a zámky – Bouzov, Úsov), tak přírodní 

(krasové jevy – Javoříčské jeskyně); 

Povodí Orlice – na severozápadě okresu zabírá 62,5 km2 (celková rozloha je 950 km2), 

patří sem obce Litomyšl, Cerekvice nad Loučnou a další; má plochý, tabulovitý povrch 

sloužící převážně k zemědělství; přírodní podmínky předurčují využitelnost oblasti     

pro vázanou rekreaci v letním období, hlavní podíl má individuální rekreace pro sídelní 

aglomeraci Pardubice–Hradec Králové; nevyskytují se zde žádná výrazná střediska; 

atraktivitami jsou hlavně kulturní památky (městská jádra – Litomyšl, Česká Třebová...; 

zámky – Litomyšl, Častolovice, Doudleby...); 

Českomoravská vrchovina – svitavskému okresu patří 1132,3 km2 z celkové rozlohy         

7 589 km2; základním rysem reliéfu jsou rozdíly mezi centrálními (Jihlavské vrchy, 

Žďárské vrchy) a okrajovými částmi (pahorkatinný ráz s prořezanými údolími); oblast 
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je zalesněná i zemědělsky využívaná (v nižších polohách orná půda, ve vyšších louky); 

krajinářsky je velmi významná; v jejím rámci jsou vymezeny dva podcelky (Jihlavské 

vrchy a Žďárské vrchy), které mají předpoklady pro celoroční využití ke krátkodobé       

i dlouhodobé rekreaci (hlavně vázaná), mimo tyto podoblasti je území využíváno 

především pro individuální rekreaci v letním období; 

 

       Svitavsko nepatří mezi území, která jsou turisty a návštěvníky hojně vyhledávána. 

Přesto má co nabídnout i těm náročnějším. Pro cestovní ruch a jeho rozvoj jsou důležité 

jak přírodní předpoklady, tak kulturně-historické. Rozhodujícím lokalizačním faktorem 

cestovního ruchu okresu Svitavy jsou přírodní podmínky. Mezi nejatraktivnější oblasti 

patří území s vysokým podílem rekreačních ploch (lesy, louky a pastviny, trvalé kultury 

a vodní plochy). Okres jako celek má hodnotu podílu 46,5 %, což J. Vystoupil (2007) 

hodnotí jako venkovskou krajinu s průměrnými přírodními předpoklady pro cestovní 

ruch. Do stejné kategorie jsou zahrnuty také správní obvody ORP Svitav (45,5 %), 

Moravské Třebové (50,8 %) a Poličky, která má díky rozloze trvalých travních porostů 

podíl rekreačních ploch nejvyšší – 53,1%. Oblast Litomyšle spadá o skupinu níž, 

rekreační plochy zaujímají 36,6 % území ORP, což lze hodnotit jako málo vhodné 

přírodní podmínky pro cestovní ruch a rekreaci a řadí krajinu mezi většinou zemědělsky 

využívané  venkovské krajiny v nížinách a pahorkatinách.  

 

       Na území okresu najdeme místa, která byla díky svému významu zařazena            

do systému ochrany ze strany státu. Nachází se zde 1 chráněná krajinná oblast,            

13 maloplošných chráněných území, 5 evropsky významných lokalit a 34 chráněných 

stromů (tabulka 6). Celková „chráněná“ rozloha tvoří 6,3 % území okresu. V porovnání 

s Českem je tento podíl téměř třikrát menší. (jmenný seznam, důvod ochrany a mapové 

zobrazení rozmístění v příloze IV a V).  
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Tab. 6: Chráněná území okresu Svitavy k 31. 3. 2008 

Zdroj: Oficiální stránky Pardubického kraje 15. 4. 2008, Agentura ochrany přírody a krajiny České 

republiky 30. 4. 2008 

Pozn.: EVL – evropsky významná lokalita 

        

        Téměř všechny tyto atraktivity jsou zpřístupněny a protkány hustou sítí turistických 

a cyklistických tras a stezek.  

       Oblast má také své kulturně historické předpoklady pro rozvoj cestovního ruchu. 

Dědictví minulosti na území okresu je chráněno jak ve městech, tak na vesnicích. Jsou 

dokladem kulturních hodnot, tradic i slavných období, která se zdejších obyvatel týkala. 

Všechna města, kromě Březové nad Svitavou, mají chráněná svá historická jádra 

(tabulka 7). 

       Okres se může pyšnit i památkou zapsanou na seznamu UNESCO, tou je od roku 

1999 renesanční zámek a zámecké zahrady v Litomyšli. Dále se zde nachází středověký 

hrad Svojanov, zřícenina hradu Cimburk (z roku 1308, v katastru obce Městečko 

Trnávka), zámek v Moravské Třebové, na východě okresu (v Mladějově) je také jedna 

technická památka – v provozu tu je úzkorozchodná trať v místě bývalé oblasti těžby 

žáruvzdorných jílů. 

 
                     Tab. 7: Seznam městských chráněných zón v okrese Svitavy 

Městská památková rezervace Litomyšl 

Moravská Třebová 

Městská památková zóna Bystré 

Jevíčko 

Polička 

Svitavy 

Památka v seznamu UNESCO Renesanční zámek v Litomyšli 

                          Zdroj: Vystoupil 2006 

 

  

Národní 

 

Chráněná 

 

Maloplošná 

 

Z 

 

toho 

 

 

 Parky 

 

krajinná 

oblast 

Chráněná 

území 

(celkem) 

Přírodní 

památka 

Přírodní 

rezervace 

   EVL 

ČR (počet) 4 25 2 188 1193 779 836 

Rozloha (ha) 118 807 1 088 610 95 033 28 316 36 746  

Kraj PCE  

(počet) 
- 3 97 53 39 39 

Rozloha (ha) - 39 270 5 236 682 2 718  

Okres SY  

(počet) 
- 1 13 6 7 5 

Rozloha (ha) - 6 926 826 96,45 729,6 354,4 

Podíl na 

rozloze 

okresu (%) 

- 5,19 1,12 0,07 0,55 0,27 
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       Venkovský charakter území a minulost nabízí množství lidové architektury. V dolní 

části obce Telecí je soubor lidových staveb chráněn jako vesnická památková zóna. 

V seznamu chráněných památek lidové architektury je uvedeno celkem 93 chráněných 

venkovských usedlostí v okrese Svitavy, jejichž rozmístění přibližuje výřez mapy 

(obrázek 3). Hlavní koncentrace v oblasti Českomoravské vrchoviny volně navazuje na 

Soubor lidových staveb Vysočina a vesnickou památkovou rezervaci Betlém, známější 

jako Veselý kopec (Hlinecko) a poukazuje na jedinečnost zdejší lidové architektury. 

Kromě těchto usedlostí je chráněn velký počet kostelů, zvonic, hřbitovů, Božích muk.  

 
Obr. 3: Výskyt významných památek lidové architektury  

 
Zdroj. David, Soukup 2000 

 

       Se Svitavskem je spojeno velké množství osobností, které se na území narodily, 

nebo tu jen nějakou dobu pobývaly. Přesto jejich přítomnost zde zanechala stopy nejen 

v podobě pamětních desek, ale také se tato doba jejich života odrazila do děl, která 

vytvořily. Vyšší koncentrace osobností byla hlavně v Litomyšli, která, jak již bylo 

zmíněno výše, se stala významným centrem české vzdělanosti a sehrála velkou roli 

v době Národního obrození. Za zmínku stojí pobyt Jana Nerudy, Aloise Jiráska, Boženy 

Němcové, Václava Kaplického (Litomyšl), Jaroslava Vrchlického (Bystré), Terézy 

Novákové, kterou velmi zaujal život na venkově (Borová, Pustá Rybná, Telecí) a silně 

se promítl do jejich děl, která situovala právě do těchto oblastí. Ovšem z hlediska 

cestovního ruchu jsou nejdůležitější následující osobnosti: 

Oskar Schindler (rodák se Svitav, který za 2. světové války zachránil přes 1200 Židů 

před jistou smrtí v koncentračním táboře; jeho čin je sporný, existuje několik názorů      
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na tento skutek; každopádně ve Svitavách má pomník a v dubnu 2008 byla otevřena 

stálá expozice Oskara Schindlera v Městském muzeu ve Svitavách), Bedřich Smetana 

(rodák z Litomyšle) a Bohuslav Martinů (rodák z Poličky). Litomyšl a Polička spojily 

své síly a využily narození těchto věhlasných a mezinárodně uznávaných hudebních 

skladatelů k založení Sdružení měst a obcí kraje Smetany a Martinů, které vzniklo 

pouze za účelem propagace a rozvoje cestovního ruchu v oblasti, vyznačily síť 

turistických tras, cyklotras a cyklostezek a vytvořily propagační materiály.  

       Spoluprací měst Litomyšl, Polička a Svitavy a za podpory Pardubického kraje 

vznikl projekt Cyklobusem Českomoravským pomezím, v rámci něhož jsou některé 

atraktivity oblasti spojeny cyklobusem, který v období od 3.5. do 28.9. provozují dvě 

místní dopravní společnosti (Connex a Zlatovánek). Autobusy jezdí v pátek, sobotu        

a neděli po trasách, které jsou vyznačeny v příloze VI.   

 

       V rámci rozvoje cestovního ruchu byla republika rozdělena na 15 turistických 

regionů a 43 turistických oblastí. Svitavský okres byl zařazen do regionu Východní 

Čechy a na základě stejných přírodních či kulturně historických podmínek spolu 

s oblastí kolem Vysokého Mýta vytvořil oblast číslo 29 – Svitavsko. Jeho oficiální 

stránky lákají na „...naprostý klid, nejčistší vodu, v létě vůně trávy na pokosených 

loukách, v zimě neporušené třpytivé pláně; svěží vzduch a bezpočet dojmů, které 

návštěvníky unáší mimo tento čas...“ (Oficiální stránky turistické oblasti Svitavsko,    

20. 3. 2008) 

       Svitavsko leží na Českomoravském pomezí, v jeho blízkém okolí se nachází 

Moravský kras, chráněná krajinná oblast Litovelské Pomoraví, Jeseníky, Orlické hory. 

Dostupnost do těchto oblastí by mohly být výhodou pro další rozvoj CR Svitavska. 

S tím ovšem nutně souvisí kvalita komunikací, ubytovacích zařízení a náležitých služeb, 

což je ale v současné době velmi „bolavé místo“.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.svitavsko.tourism.cz/
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Kapitola 6 
 

DRUHÉ BYDLENÍ NA SVITAVSKU 

 

Svitavský okres nepatří k typickým oblastem pro hromadnou či individuální rekreaci.  

Krajina tu je převážně zemědělsky obdělávaná a města, pro něž by tu bylo rekreační 

zázemí, jsou poměrně vzdálená, tudíž využití okresu není tak intenzivní, jako bývají 

území v blízkosti velkých měst. Souvislost lze vidět i v populačních velikostech obcí 

okresu samotného, žádné nepřesahuje 20 tisíc (viz kapitola 5.2.1). Každé město sice má 

území, kam jeho obyvatelé za druhým bydlením směřují, přesto v porovnání s jinými 

oblastmi tu není žádné, o kterém by se mohlo říci, že patří „jenom svitavákům“ nebo 

„jenom poličákům“. Všechna velká města v okolí (krajská) jsou zhruba stejně vzdálená 

a ve svém zázemí mají „své“ rekreační oblasti. Jejich vliv (majitelé RO v trvalým 

bydlištěm v krajském městě) je znát hlavně při těch hranicích okresu, které jsou jim 

nejblíže. 

       Jak vyplynulo z Rajonizace cestovního ruchu ČSR, celé území okresu je vhodné 

hlavně pro individuální rekreaci. I když je k tomu „předurčen“, podíl objektů druhého 

bydlení na úhrnu všech staveb činí jen 17 %, což je pod celostátním průměrem 20 %. 

V rámci kraje to sice není nejméně, přesto je tento podíl téměř poloviční v porovnání 

s chrudimským okresem (se Sečskou přehradou a  Železnými horami) na prvním místě  

a o čtvrtinu menší než v okrese Ústí nad Orlicí (s Orlickými horami) na místě druhém.    

Na celkovém počtu rekreačních objektů kraje má podíl necelou jednu pětinu (tabulka 8).   

 

Tab. 8: Stav ODB v Pardubickém kraji v roce 2005 

Zdroj: ČSÚ 2005, ČÚZK 2005 

 

 

       O nízké rekreační atraktivitě okresu svědčí i počet rekreačních objektů, které jsou 

stavěny primárně pro potřeby rekreace – chat. V roce 1991 tvořily necelou třetinu 

  
OIR 

Domy neobydlené, 

sloužící k rekreaci 
ODB celkem Domy celkem 

podíl ODB na 

domech (%) 

Chrudim 4698 4191 8889 28801 30,86 

Pardubice 1747 1862 3609 30529 11,82 

Svitavy 1524 3018 4542 26579 17,09 

Ústí n. Orlicí 3819 3178 6997 32805 21,3 

Kraj 11788 12249 24037 118714 20,25 
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z celkového počtu rekreačních objektů, podíl na státní úrovni byl v této době 54 %. 

V roce 2001 tento podíl (OIR) stoupl o půl procenta. Chaty jsou rozmístěny hlavně při 

západní (nejvíce v obci Budislav – 108) a při východní hranici (obec Borušov – 84) 

okresu. U 31 obcí nebyla zjištěna žádná. Jsou tudíž 100 % chalupářské (příloha VII).    

O lokalizaci chatových oblastí bude pojednáváno níže. 

 

       Průměrná hustota ODB v okrese od roku 1991 stoupla z hodnoty 2,9 % na 3,98 %, 

přesto v porovnání se státním průměrem (6,3 %) je poloviční. Nejvyšší hustotu mají 

obce Budislav (22 RO/km2), Vysoká (18 RO/km2), Svojanov (14 RO/km2) a Nová ves  

u Jarošova (13,85 RO/km2). Rozmístění je nerovnoměrné (příloha VIII) a jak bude 

popsáno níže, souhlasí s výběrem lokalit pro dotazníkové šetření. Nerovnoměrnost je 

také v rozmístění obcí s nejmenší hustotou ODB – Benátky (0,21 RO/km2), Chornice 

(0,21 RO/km2), Linhartice (0,23 RO/km2), Nedvězí (O,25 RO/km2) Koclířov (0,43 

RO/km2)  a Víska u Jevíčka, na jejímž území se nenachází žádný rekreační objekt.  Není 

bez zajímavosti, ze se všechny tyto obce nachází  v sousedství měst. Došlo u nich mezi 

posledními sčítáními pouze k minimálnímu nárůstu nebo stagnaci počtu ODB,           

zato stoupl jak počet obyvatel, tak se zvýšil počet objektů užívaných k trvalému 

bydlení. Je zde tedy pravděpodobnost, že v těchto obcích dochází k transformaci 

rekreačních objektů na trvalé bydlení. Výjimku tvoří obec Nedvězí, kde došlo k úbytku 

jak rekreačních objektů, tak obyvatel a domů k trvalému bydlení.  

 

   Tab. 9: Obce s více jak 100 rekreačními objekty (mimo měst) 

    Zdroj: ČSÚ 2005, ČÚZK 2005 

 

        

       Nízká atraktivita území se projevovala již od počátku rozvoje druhého bydlení        

na území České republiky. V roce 1970 na 21 454 trvale obydlených domů připadalo 

1760 občas obydlených a neobydlených domů, z nichž k rekreaci sloužilo 217,           

což představuje 12,3% podíl na domech nesloužících k trvalému bydlení                        

 

Obec 

 

RO celkem 

Nevyčleněné 

chalupy 

 

OIR 

Podíl RO na celkovém 

úhrnu staveb (%) 

Svojanov 196 154 42 52,55 

Budislav 180 72 108 56,43 

Městečko Trnávka 147 140 7 25,3 

Pustá Rybná 133 75 58 70,4 

Borová 129 46 83 35,25 

Rohozná 120 76 44 30,53 

Borušov 107 23 84 69,48 
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a jednoprocentní podíl na trvale obydlených domech. Rekreačních chat bylo sečteno 

412, jejich hlavní koncentrace byly v oblasti obcí Budislav a Jarošov, Borová, Svojanov 

(u Bystrého) a Svojanov (část obce Borušov na Moravskotřebovsku). Celkově mělo 

chatu nebo chalupu k dispozici 2,4 % domácností. 

       Největší rozvoj byl v sedmdesátých letech, kdy se počet trvalých obydlí zvýšil jen     

o 1 % (o 227 domů). Zato počet nevyčleněných chalup sloužících k rekreaci vzrostl 

sedmkrát! Tudíž i jejich podíl na trvale obydlených domech, a tvořil 7,2 %. Zvýšil se        

i podíl domácností vlastnící objekt druhého bydlení, od posledního sčítání 2,4 x, tudíž 

vlastní chatu či chalupu mělo k dispozici 5,8 % domácností. Nejvyšší podíly byly         

ve městech (Svitavy, Polička, Litomyšl, Moravská Třebová), kde se zdvojnásobily 

(kolem 9 %). U ostatních obcí vzrostl podíl téměř čtyřikrát (z hodnoty 0,6 na 2,2). Je 

tedy jasně vidět, že s velikostí obce roste i vybavenost rekreačními objekty. Počet 

rekreačních chat nebyl při sčítání v roce 1980 zjišťován. 

       Během dalších deseti let se snížil počet trvale obydlených domů o 354,                

což představuje pokles o 1,7 %. Počet neobydlených bytů naopak vzrostl o 841            

(o 31,5 %), z nich k rekreaci sloužilo 1869 domů (53,2 %), jejichž nárůst byl oproti 

minulému sčítání mírný – 19,8 %. Přesto při nízkém nárůstu počtu trvale obydlených 

domů se podíl rekreačních nevyčleněných chalup zvýšil na 8,8 %. Počet chat vzrostl    

od roku 1970 třikrát, pokračovala koncentrace ve výše zmíněných oblastech.  

       Ze sčítání z let 1970 a 1991 jsou informace jak o počtu chat, tak o počtu chalup 

vyčleněných z domovního fondu i nevyčleněných. Tím lze získat představu                   

o poměrném zastoupení chat a chalup v počtu rekreačních objektů. Při sčítání v roce 

2001 se zjišťoval již jen počet chalup nevyčleněných z domovního fondu a počet 

individuálních rekreačních objektů, které zahrnovaly jak chaty, tak vyčleněné chalupy. 

Téměř ve všech obcích došlo k poklesu počtu OIR. Ve skupince těch, kde došlo 

k nárůstu, jsou zastoupeny hlavně města. Tento růst lze vysvětit existencí 

zahrádkářských koloniích na okrajích měst. Majitelé zahrádek si na svém pozemku 

postavili větší zahradní domek, který při sčítání nahlásili jako rekreační chatu. Většinou 

mají rozlohu do 15 m2 a jako takové se do sčítání nezahrnují a nejsou registrovány ani 

stavebním úřadem. Podíl chalup (nevyčleněných) na celkovém počtu rekreačních 

objektů se oproti roku 1991 o 1 % snížil na 66,6 % (tabulka 10). Přesto jejich počet 

vzrostl o 160 %. Depopulace obcí poskytla možnosti pro změnu využití domovního 

fondu pro rekreaci.  
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Tab. 10: Přehled vývoje počtu rekreačních objektů v okrese 

 

 

Rok 

 

Rekreačn

í chaty, 

domky 

 

Vyčleněné 

chalupy 

 

OIR 

(chaty, 

vyčleněné 

chalupy) 

 

Neobydlené 

domy 

sloužící k 

rekreaci 

 

RO  

celkem 

Podíl chalup 

(vyčleněné, 

nevyčleně- 

né) na RO 

(%) 

1971 412 118 530 217 747 44,9 

1980 - - - 1560 1560 - 

1991 1248 747 1995 1869 3864 67,7 

Rozdíl 

1970-

1991 

 

302,9 % 

 

633,1 % 

 

376,4 % 

 

861,3 % 

 

517,3 % 

 

151 % 

2001 - - 1512 3018 4530 66,6 

Rozdíl 

1991-

2001  

 

- 

 

- 

 

- 24 % 

 

161 % 

 

117 % 

 

- 1,6 % 

Zdroj: ČSÚ 1974,1981, 1992, 2001, ČÚZK 2005 

 

      

       Celkový podíl rekreačních objektů na celkovém počtu staveb byl v roce 1991 

15,5 %, v roce 2001 tato hodnota byla 17,1 % (tabulka 11). Tyto nízké (i když zvyšující 

se) hodnoty jsou jednoznačně způsobeny nízkým zastoupením rekreačních chat. Většina 

jich je koncentrovaná do několika málo lokalit s lesními plochami. Soustředění kolem 

vodních ploch je výjimečné. Většina rekreačních objektů je koncentrována hlavně na 

Poličsku a Litomyšlsku. Více jak 50% podíl RO na celkovém počtu domů měly při 

sčítání v roce 1991 obce Vysoká, Borušov, Březiny, Budislav a Pustá Rybná. V roce 

2001 k nim přibyly obce Hartinkov, Jarošov, Nová Ves u Jarošova, Svojanov a Telecí. 

Pokračuje růst počtu domácností, které  vlastní rekreační objekt, v roce 2001 to bylo 

13,5 %. Domácností, které objekt mohou využívat (včetně vlastnění) bylo 17,09 %.  

 

 Tab. 11: Porovnání počtu ODB v letech 1991 a 2001 v okrese Svitavy 

 Stavby   Z toho    

 celkem domy trvale   obydlené chalupy nevyčleněné    OIR  

  počet % počet % počet % 

1991 24869 21327 85,7 1869 7,5 1995 8 

2001 26579 21638 81,4 3018 11,4 1512 5,7 

Rozdíl 1991–2001 1710 311  1149  -483  

   Zdroj: ČSÚ 1991, 2005, ČÚZK 2005 

 

 

 

Rozmístění chat a chalup v okrese 

       Rozmístění rekreačních chat je v okrese nerovnoměrné. Jak bylo zmíněno výše, 

v 31 obcích se nevyskytují vůbec (jsou tedy 100 % chalupářské), v dalších 43 obcích 

mají chaty méně jak 20% podíl na ODB a pouze v 17 obcích mají podíl nadpoloviční. 
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Většina chat se nachází v chatových oblastech koncentrovaných na několika mále 

místech okresu. 

       Chatové oblasti (za oblast je považován shluk či řetězec alespoň pěti chat, které 

jsou rozloženy v určitém charakteristickém krajinném prostředí – Kubeš in Vágner, 

Fialová, 2004) se vyskytují hlavně v extravilánu obcí. V okrese Svitavy jsou situovány 

převážně při lesních lokalitách. Vzhledem k absenci větších vodních ploch v okrese je 

soustředění chat kolem nich výjimečné. Největší koncentrace vázaná na vodní nádrž je 

v katastru obce Opatov, kde se kolem rybníku Hvězda a Nový  rybník v roce 1991 

soustředilo 97 chat. V další oblasti, Budislavi, je také několik menších vodních nádrží, 

ale vzhledem k jejich velikosti a počtu chat, je lepší umístění RO charakterizovat 

umístěním mezi lesem a rybníky.  

       Další oblasti (ve Svojanově, v Telecím, Pusté Rybné, Březinách, ve Svojanově – 

osadě Borušova, Borové) jsou umístěny v extravilánu obce při vodním toku podél lesa. 

Osada v obci Vysoká je umístěna též v extravilánu pouze při okraji lesa. 

        Chalupy jsou rozmístěny, na rozdíl od chat, po celém okrese (příloha VII). 31 obcí 

je 100 % chalupářských, většina je koncentrována v zázemí měst okresu, přesto to jsou               

ale oblasti, které nepatří k rekreačně vyhledávaným (o čemž vypovídá právě i absence 

chat). Řečí absolutních čísel jsou nejvíce zastoupeny v obcích Svojanov (154)                 

a Městečko Trnávka (140), dále v Rohozné, Pusté Rybné a Budislavi (po zhruba           

70 chalupách). Podíly na trvale obydlených domech jsou nejvyšší v obcích při hranicích 

okresu, v obcích, kde se současně nachází chatařské oblasti. Lze očekávat větší výskyt 

chalup v sudetské oblasti. Opak je však pravdou. Rozvoj druhého bydlení v okrese 

nastal později, uvolňování domovního fondu souvisí s odchodem vesnického 

obyvatelstva do měst za prací.    
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Kapitola 7 

 

DOTAZNÍKOVÉ ŠETŘENÍ NA SVITAVSKU 

 

Kritériem pro výběr obcí vhodných pro dotazníkové šetření se stal podíl rekreačních 

objektů  (tzn. jak nevyčleněné chalupy ze SLDB 2001, tak objekty individuální rekreace 

zjištěné z databáze ČÚZK) na úhrnu všech staveb v roce 2001. Dolní hranice byla 

stanovena na hodnotě 50 %. Tuto podmínku splnilo 10 obcí (tabulka 12). 

 

Tab. 12: Obce s více jak 50% podílem RO na úhrnu všech staveb v roce 2001 

Obec Hodnota podílu 

 (%) 

Borušov 69,5 

Březiny 68,2 

Budislav 56,4 

Hartinkov 55,4 

Jarošov 52,0 

Nová ves u Jarošova 54,1 

Pustá Rybná 70,7 

Svojanov 52,6 

Telecí 51,0 

Vysoká 74,3 

                                                Zdroj: ČSÚ 2005, ČÚZK 2005 

 

       Tyto obce nejsou po území okresu rozmístěny rovnoměrně, koncentrují se hlavně 

při jeho hranicích (příloha X). Všechny, až na obec Borušov, jsou umístěny na 

chráněném území, nebo alespoň na něj navazují. Dle toho také byly rozděleny (pro lepší 

orientaci) do pomocných mikroregionů. Toto členění je pouze na základě jejich polohy. 

I když jsou od sebe pracovní regiony vzdáleny, dotazníková šetření nezjistila mezi nimi 

žádné zásadní rozdíly. Jediné odlišnosti byly zjištěny ve směrech dojížďky do 

rekreačních objektů. Každý ze zvolených mikroregionů má skladbu majitelů 

rekreačních objektů z části odlišnou. O tom více v kapitole 8.1 Údaje o rekreačním 

objektu. 
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7.1 Mikroregion Borušov 

 

Obec leží v nadmořské výšce 380 m. K 1. 1. 2008 zde bylo trvale přihlášených 169 

obyvatel. Nachází se 7 km severovýchodně od Moravské Třebové na odbočce ze státní 

silnice směřující na Mohelnici (viz kapitola 5.2.3 Doprava). První zmínka o obci je 

z roku 1398. V době záboru pohraničí v roce 1938 spadala do Sudet, její obyvatelstvo 

bylo převážně německé. V roce 1949 byla k obci přičleněna osada Prklišov a v roce 

1960 osada Svojanov. Obec je napojena na veřejný vodovod, plánuje se plynofikace      

a vybudování čistírny odpadních vod. Dopravní spojení zajišťuje autobusová doprava, 

s lepší návazností na Mohelnici.  

                         
Tab. 13: Hodnoty vybraných ukazatelů pro obec Borušov v roce 2005 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                

 

 

                                Zdroj: ČSÚ 2005; ČÚZK 2005; vlastní výpočty 

        

       

        V části obce Borušov je dle obecního úřadu 14 rekreačních chalup na 39 trvale 

obydlených domů. Hodnoty se mírně liší od dat z ČSÚ a ČÚZK (tabulka 13). Obyvatelé 

a rekreanti mají k dispozici pohostinství a obchod se smíšeným zbožím.  

       Hlavní rekreační oblast tvoří část obce Svojanov (obrázek 4). Leží asi 1 km od 

Borušova na samých východních hranicích okresu. Na tři trvale obydlené domy tu 

připadají 102 chaty (údaj obecního úřadu). Oblast je lokalizovaná na hranici lesa u dvou 

menších vodních nádrží, které slouží jak k rybaření tak ke koupání. Díky jejich mělkosti 

ale v létě bývá problém se sinicemi, proto je využívané koupaliště v Moravské Třebové.   

       V provozu zde jsou dva hotely a dvě rekreační střediska. Jedno patří TJ Mohelnice 

a je využíváno převážně k dětským táborů. Druhým je rekreační areál Motýlek. Byl 

postaven v roce 2003 belgickým investorem. Jde o soubor čtyř a osmilůžkových chatek 

 Borušov 

Rozloha obce km2 11,07 

Počet obyvatel 163 

Trvale obydlené domy 44 

Počet ODB 107 

Nevyčleněné chalupy 23 

Hustota RO na km2 9,67 

Podíl chalup na RO 21 

Podíl RO z úhrnu všech staveb 69,5% 

Podíl potenciálních rekreantů na počtu  

trvale bydlících obyvatel 

76,7% 

Celková zatíženost území 63,05 

Koeficient rekreační funkce území 4,45 

Zbylý rekreační potenciál 10,35 
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(vzhledu roubených stavení) o celkové kapacitě 70 osob s možností stanování. Objekty 

nejsou od okolí ohraničeny plotem, v areálu je bazén a občerstvení. 

       Obec zatím nemá zpracovaný územní plán. Do budoucna plánuje stavbu dalších 

chat. V současnosti jich je několik ve výstavbě, ale další se i prodávají. Nedošlo zde 

k žádné transformaci na trvalé bydlení a dle výsledků dotazníkového šetření nikdo 

z oslovených o ní a ni neuvažuje. Co se týče trávení volného času, kromě již zmíněného 

koupání, lehké turistiky a návštěv v okolí hlavně v letním období, lze v zimě využít 

běžecké tratě. Za sjezdovým lyžováním je nutno dojíždět (Kladky 30 km, Čenkovice 

45 km).  

 
Obr. 4: Vyznačení chatových lokalit v obci Borušov 

 
Podklad: www. supermapy.cz , 9. 5. 2008 

Pozn.:             vymezená chatová oblast 

 

7.2 Mikroregion Toulovcovy maštale 

 

Budislav, Jarošov a Nová ves u Jarošova spolu s dalšími osmi obcemi z okresu Chrudim 

patří do tzv. Sdružení obcí Toulovcovi maštale. Jeho centrum je v sousední Proseči       

(leží v okrese Chrudim) a vzniklo v roce 2001. Cílem tohoto sdružení je rozvoj regionu 

s důrazem na zaměstnanost a životní prostředí. S tímto souvisí i plánovaný rozvoj 

cestovního ruchu v oblasti, který je v první fázi zaměřen na českého turistu a sportovce 

a na rozšíření hlavně letní turistické sezóny na co největší část roku. S postupem rozvoje 
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nabídky služeb je v plánu posun orientace i na zahraničního návštěvníka. Sdružení je 

soustředěno kolem přírodní rezervace Maštale (okres Svitavy), přírodního parku Údolí 

Krounky a Novohradky a přírodní památky Pivnice a Střítežská rokle (na území okresu 

Chrudim). Oblast má hlavní sezónu v létě, přesto pro zimní návštěvníky jsou k dispozici 

četné běžecké tratě. 

       Přírodní rezervace Maštale má rozlohu 1083,6 ha. Rezervací byla vyhlášena v roce 

1992 okresním úřadem Svitavy a v roce 1993 okresním úřadem Chrudim. Je tvořena 

pískovcovými skalními útvary, které vznikly při ústupu křídového moře, kdy odtékající 

voda, srážky a mráz modelovaly pukliny. Na nich potom větrná eroze vytvořila 

voštinové prohlubně, které se stále díky nízké odolnosti pískovce mění. Rokle a strže 

v minulosti sloužily jako úkryty místním obyvatelům i loupeživému rytíři Toulovcovi, 

který na sklonku svého života svůj majetek rozdal potřebným. Je pokryta převážně 

borovým lesem. Sdružení obcí Toulovcovy Maštale vyznačilo mezi skalami jak 

turistické, tak cyklistické trasy. 

 

       Tab. 14: Hodnoty vybraných ukazatelů v mikroregionu Toulovcovy maštale           

       v roce 2005 

       Zdroj: ČSÚ 2005, ČÚZK 2005, vlastní výpočty 

 

BUDISLAV 

Nachází se na jihozápadě okresu cca 15 km od Litomyšle. Obec vznikla nejspíše         

ve 13. století, první dochovaná písemná zmínka je z roku 1226. Obec má díky své 

poloze v blízkosti Toulovcových Maštalí velmi vhodné podmínky pro rekreaci               

a veškerý rozvoj obce je takto i směřován, proto zde není povoleno budování 

průmyslových podniků. Naopak stavby rodinných domů jsou vítané. Výstavba 

rekreačních chat je sice též povolena, ale již v daleko menší míře než dříve. Během 

 Budislav Jarošov Nová ves u Jarošova 

Rozloha obce km2 8,06 5,12 2,38 

Počet obyvatel 435 188 59 

Trvale obydlené domy 131 55 23 

Počet ODB 180 51 33 

Nevyčleněné chalupy 72 39 23 

Hustota RO na km2 22,24 9,95 13,85 

Podíl chalup na RO (%) 40 76,5 69,7 

Podíl RO z úhrnu všech staveb (%) 56,43 52,04 54,1 

Podíl potenciálních rekreantů na počtu  

Trvale bydlících obyvatel (%) 

67,42 57,56 73,66 

Celková zatíženost území 156,7 86,45 94 

Koeficient rekreační funkce území 7,07 3,01 8,01 

Zbylý rekreační potenciál 1,06 2,39 2,03 
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posledních deseti došlo k několika transformacím na trvalé bydlení a další chataři ji 

nevylučují. Dle slov starosty jsou chaty „velmi, ale velmi luxusně vybavené“ a po 

deregulaci nájemného u nich očekává vzrůst počtu trvale bydlících. Tato oblast má pro 

transformaci dobré předpoklady. Obec je plynofikována, napojena na veřejný vodovod, 

část obce je odkanalizována. Budislav je vybavena samoobsluhou, prodejnou potravin, 

dvěmi restauracemi s celoročním ubytováním, poštou, lékařskou stanicí, mateřskou 

školou, základní školou. Chatařská oblast plynule navazuje na obec (obrázek 5), na 

trvale obydlené domy. Možnost koupání je ve čtyřech menších rybnících. 

       V katastru obce jsou tři velké dětské tábory, 157 chat a 80 chalup (údaj obecního 

úřadu). Trvale obydlených domů je 257, což je hodnota téměř dvojnásobná oproti 

údajům z ČSÚ (tabulka 14). Velkým trendem zde v posledních letech stalo ubytování 

v soukromí, které zde mělo tradice již za dob první republiky. To ale platí u trvale 

bydlících. Z chatařů a chalupářů svůj rekreační objekt nepronajímá nikdo.    

 

JAROŠOV 

Obec vznikla někdy v letech 1350–1360. Je zde celkem 58 RO – 8 chat a 50 rekreačních 

chalup. Chaty jsou soustředěny ve chatové oblasti Vranice, jejíž část spadá pod Jarošov 

a část pod Novou ves u Jarošova. Chalupy jsou hlavně v západní části obce, kde 

převažuje původní zástavba s lidovou architekturou, ve východní oblasti jsou hlavně 

novostavby. V obci je prodejna smíšeného zboží, pošta, jednou týdně lékař a mateřská 

škola. Je napojena na vodovod a plně plynofikována. V době výzkumu se připravovalo 

vybudování kanalizace a čističky odpadních vod.  

       Dle zpracovávané územně plánovací dokumentace se nepočítá s další výstavbou 

chat. Naopak jsou v vyčleněny plochy pro stavbu „pseudochalup“, u nichž je požadavek 

na respektování původní zástavby a historického rázu obce. 

 

NOVÁ VE S U JAROŠOVA 

Obec Nová Ves se nachází 13 km od Litomyšle. První písemná zmínka je z roku 1535. 

Co se týče vybavení, funguje zde obchod se smíšeným zboží, pohostinství                       

a pečovatelská služba. Obec má autobusové spojení kromě sousedních obcí hlavně 

s Prosečí a Litomyšlí. V obci připadá na 18 trvale obydlených domů 28 rekreačních 

chalup. Katastrálně k ní náleží části rekreační oblasti Roudná (s koupalištěm                    

a občerstvením funkčními v letní sezóně) a Vranice, kde se nachází turistická ubytovna 

TJ Litomyšl (dětský tábor), 20 chat a v sezóně otevřená hospoda. Chaty tu jsou 
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obklopeny lesem, v Roudné byly některé z nedostatku místa posazeny do skály. S další 

výstavbou OIR se nepočítá.  

 

Obr. 5: Vyznačení chatových oblastí mikroregionu Toulovcovy maštale 

 
Podklad: www. supermapy.cz , 9. 5. 2008 

Pozn:             vymezená chatová oblast 

 

7.3 Mikroregion Žďárské vrchy 

 

Českomoravská vysočina je známá svou přírodou a kromě ní láká též architekturou      

na malebnost vesnických stavení a jejich roztroušenost po kopcích. Významné památky 

lidové architektury je možno nalézt téměř v každé obci – Telecí, Pustá Rybná, Rohozná 

(zemědělské usedlosti do čtverce), Korouhev, Sádek, Široký důl a další. Jejich výskyt 

nejlépe dokumentuje a přibližuje obrázek 3.  

       Vzhled chalup na Vysočině je spojován také s náboženským přesvědčením. 

Obyvatelstvo  východních Čech se hlásilo převážně k reformačním směrům (například   

k církvi podobojí, Jednotě bratrské a jiným). Po bitvě na Bílé hoře, kdy docházelo 

k rekatolizaci obyvatelstva, spousta rodin se uteklo schovat do kopců a lesů Vysočiny, 

kde znovu osidlovali dříve opuštěné statky. S tím byla spojena i přestavba sídel, 

vznikaly čtyřstranně uzavřené dvorce s okny vedoucími do vnitřního dvora. Rodiny       

si tak mohly uchovávat svoji víru, aniž by hrozilo prozrazení. Dalším typem, který je 

pro tuto oblast specifický, jsou chalupy tzv. poličského typu (Poličský dvorec) 
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s roubeným i zděným dvorcem. Typické jsou jejich dřevěné štíty lomenice sestavované 

do ozdobných vzorců. Zvláštností jsou také tzv. podlomení (krátké stříšky mezi štítem 

domu a okny), které chránily před nepřízní počasí. Stavení bývá dvoupodlažní a časté 

též je bílení spár mezi trámy. 

 

       Obce tohoto mikroregionu leží na území CHKO Žďárské vrchy (příloha XI). 

Atrakcí je jak příroda, tak lidová architektura. S lokalizací souvisí hlavní náplň trávení 

volného času majitelů rekreačních objektů a rekreantů. V letním sezóně jde hlavně o 

turistiku, cyklistiku, koupání (nejčastěji v rybnících na Milovech a Křižánkách v kraji 

Vysočina), horolezectví. Oblast je ideální pro rekreaci také v zimním období (viz 

kapitola 5.1 Fyzickogeografická charakteristika území), kdy jsou upravovány desítky 

kilometrů běžeckých tratí, které tu mají tradici díky ideálnímu terénu bez prudkých 

kopců a srázů (Jedličková 2007) a v provozu lyžařské vleky (Telecí, Pustá Rybná). 

Obce jsou dostupné autobusovou dopravou, nejbližší železniční stanice je v Borové. 

 
              Tab. 15: Hodnoty  vybraných ukazatelů pro obce mikroregionu Žďárské  

               vrchy  v roce 2005 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                    Zdroj: ČSÚ 2005, ČÚZK 2005, vlastní výpočty 

 

 

BŘEZINY 

Obec se rozkládá v údolí řeky Svratky na úpatí Žďárských vrchů. Její založení souvisí 

s vybudováním sklářské hutě, která tu vznikla roku 1696. V současném katastru obce    

se nacházela dříve jiná ves, ta ale byla vypálena Švédy a již se neobnovila. Její 

pozůstatky ukrývá les. Obec postihl v 50. a 60. letech velký odliv obyvatel, který byl 

způsoben hlavně stěhováním do měst.  

 Březiny Pustá Rybná Telecí 

Rozloha obce km2 7,21 13,97 12,62 

Počet obyvatel 148 167 311 

Trvale obydlené domy 36 54 84 

Počet ODB 88 133 75 

Nevyčleněné chalupy 46 75 65 

Hustota RO na km2 12,21 9,52 5,94 

Podíl chalup na RO (%) 52 56 86 

Podíl RO z úhrnu všech staveb (%) 68,22 70,74 51,02 

Podíl potenciálních rekreantů na počtu  

trvale bydlících obyvatel (%) 

74,8 79,9 54,7 

Celková zatíženost území 81,6 59,6 54,4 

Koeficient rekreační funkce území 3,49 4,75 1,92 

Zbylý rekreační potenciál 6,8 14,7 8,56 
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       V obci je vodovod, chybí plynofikace a veřejná kanalizace. Obec je vybavena  

prodejnou s potravinami, poštou, v létě je v provozu koupaliště. V současné době tu 

chybí jak ubytovací, tak stravovací zařízení. Nejbližší lékař je v Telecím a Borové. 

       Vypracovaný návrh územního plánu (březen 2008) nepočítá s další stavbou 

rekreačních objektů, pouze s převodem stavení na rekreační chalupu. V územním plánu 

je přímo řečeno, že hlavně kvůli záchraně architektonicky významných budov. Se 

stavbou trvalého obydlí se počítá, chystá se zasíťování části území k tomu určené 

(vodovod, elektřina). 

       Chaty jsou koncentrované jak na okraji lesa, tak při říčním údolí. Obec svou 

jihovýchodní částí navazuje na rekreační oblast Milovy (kraj Vysočina). 

 

TELECÍ 

Tato obec leží na úpatí Žďárských vrchů 10 km jihozápadně od Poličky. Vznikla          

ve 13. století, první dochovaný písemný záznam je ale z roku 1403. Její původ je, stejně 

jako obcí okolních (včetně Svojanova), spojen se založením královského věnného města 

Polička Přemyslem Otakarem II v roce 1265. Leží v nadmořské výšce 520 m.n.m.        

Jak se píše na oficiálních stránkách Poličského mikroregionu, Telecí je vyhledávaným 

místem pro chalupářskou rekreaci. Ministerstvo kultury vyhlásilo dolní část obce          

za památkovou zónu. Dochoval se zde soubor význačný památek lidové architektury, 

čtyřboká zvonice, roubené dvorce ze 17. a 18. století (č.p. 16 slouží jako skanzen)          

i gotický a evangelický kostel. V roce 2001 získala obec Zelenou stuhu za péči o krajinu 

a životní prostředí v soutěži Obec roku a v roce 2001 získala stříbrnou medaili 

v evropské krajinářské soutěži Entente Florale. 

       Obec je napojena na veřejný vodovod, je plynofikována. Je vybavena prodejnou 

smíšeného zboží, poštou, školou a zdravotním střediskem (obvodní a dětský lékař, 

zubař). 

       V obci je 66 chalup a 15 chat (údaj obecního úřadu), které jsou koncentrované 

kolem řeky Svratky (obrázek 6). K hromadné rekreaci slouží rekreační areál na Luckém 

vrchu, kde je možnost ubytování v hlavní budově, velké („horské“) chatě, chatkách, 

stanech či finských domcích.  

 

PUSTÁ RYBNÁ 

Obec byla založena pravděpodobně ve 13. století v údolí potoka Hlučál (opět 

v souvislosti se založením Poličky). První písemné zmínky jsou z let 1344 až 1350. 
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S nadmořskou výškou 650 m je nejvýše položenou obcí Svitavska. Je složena z 11 osad. 

Obec je význačná svou lidovou architekturou (zachovalá roubená stavení a vzácná 

osmiboká roubená stodola), klasicistním kostelem svatého Bartoloměje z poloviny      

19. století a evangelickým kostelem z konce 19.století. K využití je zde vodní nádrž 

v osadě Chalupy. 

       V katastru obce leží chráněná přírodní památka (od 1980) Rybenské Perničky. Je to 

skalní útvar (mrazové sruby, skalní mísy v lesním komplexu), na kterém je povolena 

horolezecká činnost (v období od 1.3. do 30.6. je ale kvůli hnízdění ptáků zakázána)            

a na severozápadním okraji přírodní rezervace Damašek. 

       Ze vsi po druhé světové válce odešla velká část obyvatel osidlovat pohraničí,       

což uvolnilo fond pro transformaci na rekreační využití. Součástí katastrálního území 

obce jsou i dětské tábory, díky čemuž obec naplno ožívá jen v létě. Je napojena             

na veřejný vodovod, obec je vybaveny prodejnou potravin a hostincem s ubytováním.   

 

Obr. 6: Vyznačení chatových oblastí mikroregionu Žďárské vrchy 

 
Podklad: www. supermapy.cz , 9. 5. 2008 

Pozn.:             vymezená chatová oblast 
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7.4 Mikroregion Svojanov 

 

Obec leží v přírodním parku údolí řeky Křetinky na pomezí Čech a Moravy. První 

zmínka o ní je z roku 1287. Historie obce je těsně spojena s její výraznou dominantou – 

hradem Svojanov. Ten nechal na konci 13. století postavit český král Přemysl Otakar II. 

Obec se nachází na místě, kudy dříve procházela jedna z nejvýznamnějších obchodních 

stezek – tzv. Trstěnická. Hrad proto sloužil díky svému umístění jako její ochrana.        

Od roku 2006 byl obci vrácen status městyse. 

       Je členem mikroregionů Poličsko a Svratecko-křetínský trojúhelník. Toto sdružení 

zahrnuje obce ze tří okresů – blanenského, žďárského a svitavského (spadají sem obce 

Bystré, Jedlová, Nedvězí, Korouhev, Hartmanice, Trpín, Rohozná a Svojanov). 

Z počátku se zaměřovalo hlavně na propagaci oblasti (vydávání map a průvodců). Nyní 

se soustředí také na projekt Kultura evropského venkova, jenž zahrnuje venkovské 

regiony z 11 evropských zemí.     

       V obci je pošta, zdravotní středisko (obvodní, dětský a zubní lékař), mateřská škola, 

dvě prodejny smíšeného zboží. Ke stravování a ubytování slouží Hotel Svojanov, 

Penzion Iveta, hrad Svojanov. Obec je s okolím spojena hlavně autobusovou dopravou, 

nejbližší vlaková stanice v Brněnci (cca 12 km). 

 
Tab. 16: Hodnoty  vybraných ukazatelů pro obec Svojanov v roce 2005 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                 Zdroj: ČSÚ 2005, ČÚZK 2005, vlastní výpočty 

 

      

       Obec se skládá ze šesti částí, nejstarší je Starý Svojanov, který byl založen ještě před 

vznikem hradu. Významný je svými roubenými horáckými chalupami a původně 

gotickým kostelem svatého Mikuláše krytým šindelem, kde jsou dochovány fresky 

 Svojanov 

Rozloha obce km2 13,9 

Počet obyvatel 365 

Trvale obydlené domy 159 

Počet ODB 196 

Nevyčleněné chalupy 154 

Hustota RO na km2 14,11 

Podíl chalup na RO 78 % 

Podíl RO z úhrnu všech staveb 52,55 % 

Podíl potenciálních rekreantů na počtu  

trvale bydlících obyvatel 

72,8 % 

Celková zatíženost území 96,8 

Koeficient rekreační funkce území 3,7 

Zbylý rekreační potenciál 3,9 
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z doby Karla IV. Ve všech částech (Dolní Lhota, Hutě, Předměstí, Starý Svojanov, 

Studenec) převládá rekreační funkce nad obytnou, více jak polovina objektů slouží  jako 

rekreační chalupa (tabulka 16). K obci patří též chatová osada Babky, kde se nachází 49 

chat (obrázek 7), se stavbou dalších se nepočítá.    

       Okolí je v létě ideální pro pěší turistiku, cyklistiku a koupání (Křetinka a vodní 

nádrž Vír za hranicemi okresu), v zimě slouží upravované běžecké tratě a lyžařský vlek 

v Hamrech.  

 
Obr. 7: Vyznačení chatové oblasti v obci Svojanov 

 
Podklad: www. supermapy.cz , 9. 5. 2008 

Pozn.:             vymezená chatová oblast 

 

 
7.5 Mikroregion Malá Haná 

 

Obce Vysoká a Hartinkov leží cca 8 km severovýchodně od Jevíčka a 15 km 

jihovýchodně od Moravské Třebové ve výběžku Českomoravské vrchoviny. V počtu 

obyvatel patří mezi nejmenší obce okresu a také jsou postiženy nejvyšším úbytkem 

obyvatel v okrese. V minulosti nepatřily mezi německé obce, odliv obyvatel byl tudíž 

spojen s doosidlováním okolních oblastí po německém odsunu.  
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       Leží na území přírodní rezervace Bohdalov-Hartinkov, za hranicemi okresu            

se nachází hrad Bouzov (vzdálen cca 10 km), Javořičské jeskyně, CHKO Litovelské 

Pomoraví. Přes obce vedou značené turistické trasy do jeskyní a na hrad. 

 

                        Tab. 17: Hodnoty vybraných ukazatelů pro obce mikroregionu Malá   

                          Haná v roce 2005 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                             Zdroj: ČSÚ 2005, ČÚZK 2005, vlastní výpočty 

 

VYSOKÁ 

Vysoká patří mezi nejmladší obce okresu Svitavy. Byla založená roku 1720. Patřila 

mezi české obce. Půda je zde kamenitá, převážným živobytím bylo tkalcovství               

a námezdní práce. Současný nedostatek pracovních příležitostí je hlavním důvodem 

velkého odlivu obyvatel. K 31.12. 2006 zde trvale bydlelo 23 obyvatel (tabulka 17), 

v produktivním věku jich je 13. V roce 2001 bylo rezidentů 39. Nejbližší železniční 

zastávka jsou Březinky (cca 2 km) na lokální trati z České Třebové. Obec je vybavena 

prodejnou smíšeného zboží a je zaveden vodovod. Patří k ní chatová oblast, která se 

nachází v jejím extravilánu (obrázek 8). Je zde 39 chat, které jsou lokalizovány na 

okraji lesa. 

 

HARTINKOV 

První písemná zmínka o obci je z roku 1258. Taky tato obec byla česká. I zde byl 

v letech 1991–2001 velký úbytek obyvatel. Cca 50 % obyvatel je v produktivním věku. 

Obec je napojena na veřejný vodovod. Je zde prodejna potravin. Chat je  v obci málo, 

výstavba byla od začátku soustředěna do chatové oblasti, která patří k Vysoké. 

                    

 

 Hartinkov Vysoká 

Rozloha obce km2 5,15 2,88 

Počet obyvatel 54 23 

Trvale obydlené domy 24 18 

Počet ODB 36 52 

Nevyčleněné chalupy 32 12 

Hustota RO na km2 7 18,05 

Podíl chalup na RO (%) 88 23 

Podíl RO z úhrnu všech staveb (%) 55,38 74,29 

Podíl potenciálních rekreantů na počtu  

trvale bydlících obyvatel (%) 

76,92 91,9 

Celková zatíženost území 45,47 98,22 

Koeficient rekreační funkce území 4,15 16,7 

Zbylý rekreační potenciál 21,9 9,4 
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Obr. 8: Vyznačení chatové oblasti v obcích mikroregionu Malá Haná 

 
Podklad: www. supermapy.cz , 9. 5. 2008 

Pozn.:             vymezená chatová oblast 
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Kapitola 8 
 

VÝSLEDKY DOTAZNÍKOVÉHO ŠETŘENÍ 

 

Tato kapitola má za úkol shrnout a zhodnotit nejdůležitější závěry vyplývající 

z dotazníkového šetření. V okrese Svitavy bylo získáno celkem 103 dotazníků v poměru 

32 % chatařů ku 68 % chalupářů. Vzhledem k tomu, že mezi jednotlivými zvolenými 

lokalitami (mikroregiony) nebyly shledány žádné rozdíly (kromě místa trvalého bydliště 

majitelů), bude následné shrnutí provedeno hromadně pouze s rozdělením na informace 

o chatách a chalupách. Podrobnější výsledky v tabulkové podobě jsou uvedeny      

v příloze XII. 

Výsledky šetření lze rozdělit do dvou skupin. První se týká informací o objektu, 

jeho využívání, druhá se zaměřuje na majitele (respondenta) a jeho současné bydliště.  

 

8.1 Údaje o rekreačním objektu 

 

U 41 % ODB již došlo ke generační obměně majitelů. 46 % chalupářů svůj objekt 

zdědilo, z nich polovina změnila jeho původní obytnou funkci na funkci rekreační, 

druhá polovina je již tedy druhou generací, která objekt využívá k rekreačním účelům. 

Také ze zbývajících 54 % respondentů, kteří objekt koupili, jsou dvě třetiny majitelů 

spojeny s lokalitou, kde vlastní chalupu, rodinnou vazbou. Většinou jde o místo, kam 

dotazovaní jezdili k prarodičům či jiným příbuzným na prázdniny.  

Mezi chataři je 45 % objektů zakoupených, což značí velkou obměnu majitelů.       

Ke koupi došlo hlavně po roce 1990. To může vysvětlovat otevření hranic po revoluci,       

s tím související nové možnosti pro rekreaci obyvatelstva. Někteří vlastníci chat            

se rozhodli k jejich prodeji, nabídka převýšila poptávku, čímž došlo k snížení jejich 

ceny na trhu a snadnější dostupnosti. 36 % majitelů objekt zdědilo a pouze 9 % 

dotazovaných si chatu postavilo (v letech 1979 až 1996). Průměrný počátek rekreačního 

využívání objektu (stavba chaty a změna obytné funkce chalupy na rekreační) je rok 

1984. 

Průměrná zastavěná plocha pozemku, tudíž plocha rekreačního objektu, se značně 

liší (tabulka 18). Průměrná rozloha chat je 52 m², nevyskytovaly se žádné velké 
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extrémy. Jedna nejmenší měla plochu 30 m². Rozloha chalup je větší, plocha činí 

v průměru 90 m². Celková zastavěná plocha bývá větší, při šetření byla však snaha 

zjišťovat pouze plochu obyvatelnou a obývanou, bez stodol, chlévů a jiných 

hospodářských příslušenství. S rozlohou objektu zákonitě souvisí i počet místností, 

které se v něm nachází. Chalupáři uváděli nejčastěji počet tří (33 %), čtyř (29 %) a dvou 

(22 %) místností. Zbylých 16 % chalupářů uvedlo, že jejich objekt má 5 a více 

místností, pouze jednu místnost neměla žádná ze zjišťovaných chalup. U chat je tento 

poměr jiný. Celkově převažoval nižší počet místností. 36 % objektů má dvě místnosti, 

30 % tři a 21 % jednu a zbylých 13 % čtyři místnosti.         

       Průměrný počet lůžek v objektu je 5,6. V chalupách je jejich více (6 lůžek),          

než v chatách (5,2 lůžek). Tyto hodnoty potvrzují výsledky z 90. let, kdy byl zjištěn 

průměrný počet 5 lůžek na rekreační objekt, a vhodnost změny této hodnoty                  

ze 4 (Gardavský 1968, Kuchařová 1984 aj.) pro výpočty indexů (Vágner, Fialová 2004). 

U chalup může být toto množství způsobeno i větším počtem rodin, které objekt sdílí, 

jejich průměr je 2,2, zatímco chatu využívá průměrně 1,9 rodin. Tyto hodnoty svědčí     

o vícegeneračním soužití. Pouze v jedné pětině rodin se vyskytuje dítě do 15 let. To 

může znamenat nízký zájem mladých rodin o druhé bydlení, ale i větší podíl  rodin s již 

staršími dětmi (čemuž odpovídá i věkové složení uživatelů, viz příloha XII). 

 

                       Tab. 18: Základní údaje o objektu zjištěné dotazníkovým šetřením 

  

Chaty 

 

Chalupy 

Průměrná 

hodnota 

Způsob získání objektu (v %): 

koupě 

  dědictví 

stavba 

 

45 

36 

18 

 

54 

46 

 

 

49,5 

41 

 

Zastavěná plocha (m2) 52 95 73,5 

Počet místností 2,3 3,4 2,9 

Počet stálých lůžek 5,2 6 5,6 

Počet rodin 1,9 2,2 2,1 

Počet osob 5 6 5,5 

                            Zdroj: Vlastní dotazníkové šetření 

 

 

Další skupina otázek se zabývala hlavně dobou a budoucností využívání objektu      

a způsobem trávení času v lokalitě. Pouze jeden dotázaný chatař odpověděl,                  

že v objektu tráví jeden víkend v měsíci. To je způsobeno místem trvalého bydliště 

(Karlovy Vary) a jeho pracovními podmínkami (soukromý podnikatel). Dva víkendy     

v měsíci ve svém objektu tráví až 43 % chalupářů a jen 18 % chatařů. Zato pobyt delší 
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dvou víkendů v měsíci přiznalo 57 % chalupářů a 78 % chatařů (graf 1). Vyšší podíl 

chatařů trávící v RO více jak dva víkendy lze vysvětlit kratší vzdáleností od trvalého 

bydliště (graf 3). Pouze v letní sezóně navštěvuje svůj objekt 37 % chalupářů a 45,5 % 

chatařů (graf 2). Tuto sezónnost odůvodňovali hlavně horší dostupností lokality 

v zimním období, ztíženými podmínkami pobytu (náročné vytápění objektu) či netuší, 

co by zde podnikali (například nelyžují či neběžkaří). Zbývající podíl majitelů využívají 

RO celoročně. I když hlavně v oblasti Žďárských vrchů bývá problém s vyšší sněhovou 

pokrývkou způsobující zhoršenou dostupnost, přitažlivost zasněžené krajiny a její 

využitelnost pro zimní sporty je přece jenom větší. Hojně jsou využívané běžkařské 

tratě či lyžařské vleky nejen na Vysočině (Telecí, viz Jedličková 2007), ale i jinde 

v okrese (například Polička, Radiměř) či v sousedním regionu. Vyšší podíl chalupářů, 

kteří využívají RO celoročně, je možné vysvětlit i tím, že chalupy jsou lokalizovány 

v intravilánech obcí, přístup k nim je tudíž v zimě jednodušší, snadnější,                      

než do chatařských osad ležících v extravilánech obcí.  

 

       
           Graf 1: Doba v roce, po kterou je objekt využíván 
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          Graf 2: Sezóna využití rekreačního objektu 
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             Zdroj: Vlastní dotazníkové šetření 

 

Informace o budoucím využití RO vždy patří mezi očekávané. Ukazují, v jaké míře 

slouží či předchází rekreační využití objektu transformaci na bydlení trvalé, či do jaké 

míry jsou majitelé ochotni chatu či chalupu použít ke komerčním účelům. Tímto lze 

získat i informace o kvalitě obce, její vybavenosti. Pokud se v obci nachází prodejna 

potravin, škola či lékař, je rozhodnutí o transformaci či pronájmu objektu snazší.     

21 % chalupářů a 18 % chatařů reálně uvažuje a počítá do budoucna s trvalým 

bydlením v RO. Největší zájem je u majitelů, jejichž věk se pohybuje kolem 50ti let. 

Tuto skupinu D. Fialová charakterizovala „jako manželské páry patřící do nejvyšší 

příjmové skupiny a mající děti s ukončenou povinnou školní docházkou“ a již 

zabezpečené (Bičík 2001, s. 79). Finanční zajištěnost a s tím související vybavenost 

domácnosti autem (auty), výrazně usnadňuje takovéto rozhodnutí. Na druhou stranu 

zvyšování cen pohonných hmot a energií mohou působit opačně a lze u této skupiny 

očekávat, že část časem, hlavně s narůstajícími zdravotními problémy, změní názor.  

U většiny veřejnosti přetrvává představa, že v ODB bude trvale bydlet hlavně 

věková kategorie nad 60 let (Fialová 2000b). Šetření ovšem nic takového nedokázalo. 

Většina z dotázaných starších 60 let již sice v objektu ve své podstatě bydlí, dochází 

však ke střídání s pobytem v trvalém bydlišti ve víceméně pravidelných intervalech 4–5 

dnů. Takto jim to vyhovuje, nechtějí se vzdát ani jednoho ze svých domů s tím, že ví,           

že tento způsob života skončí se vzrůstajícími zdravotními problémy. Také jistou úlohu 
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bude hrát blízkost dětí ve městě, které se při zhoršování zdravotního stavu o ně mohou 

starat.  

O pouze rekreačním využití uvažuje 40 % chalupářů a 45 % chatařů, s tím, že trvalé 

bydlení úplně vylučuje 28 % chalupářů a 36 % chatařům. Překážkou je hlavně dopravní 

dostupnost a vybavenost obce. Zbytek majitelů možnost trvalého bydlení nevylučuje. 

Největším problémem podle dotazovaných je hlavně málo pracovních příležitostí (což 

ukazuje i na nemožnost či neochotu dojíždět do svého současného zaměstnání z místa 

RO), dopravní napojení obce (myšleno spíše pro další rodinné příslušníky), ale hlavně 

zásobování a služby. Stavební úpravy objektu ve velké většině případů nejsou nutné, jen 

málo dotazovaných (10 %) je nespokojeno se stávajícím stavem a považuje za nutné 

nějaké změny. Což potvrdila i slova jednoho pana starosty, který zdůrazňoval, že chaty 

jsou „velmi, ale velmi luxusně vybavené“ (a tudíž nevidí problém v transformaci          

na bydlení trvalé, zvláště po zrušení regulace nájemného, které, dle jeho názoru, může 

tuto přeměnu ještě uspíšit).  

S tímto souvisely též další dvě otázky, které zjišťovaly, za jakých podmínek jsou 

majitelé ochotni svůj objekt pronajmout či prodat (tabulka 19). Komerční využití 

objektu je dalším významným současným trendem. 87 % majitelů jej ale odmítá, tudíž 

tento způsob využití je otázkou spíše budoucnosti, kdy dojde jak ke generační obměně 

majitelů (u nichž se dá předpokládat menší citová vazba na druhý domov), tak se 

očekává změna v poptávce po určitém typu rekreace. Ochota objekt prodat je ještě 

menší, tuto možnost odmítá 88,6 % chalupářů a všichni dotazovaní chataři.  

 
                   Tab. 19: Budoucí využití rekreačního objektu 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                

                                       

                            

 

 

                      Zdroj. Vlastní dotazníkové šetření 

                                                

  

chaty 

 

chalupy 

průměrná  

hodnota 

Využití objektu v budoucnosti (v %) 

           k trvalému bydlení 

           k rekreaci 

           neví 

           nevylučuje trvalé bydlení 

 

18 

45,5 

36,5 

39 

 

21,4 

40 

28,6 

45 

 

19,7 

42,8 

32,5 

42 

Podmínky pronájmu RO (v %) 

           za žádných podmínek 

           výměnou za jiný objekt 

           za úplatu v Kč 

 

91 

x 

9 

 

83 

5,6 

11,4 

 

87 

 

10,2 

Podmínky prodeje RO (v %) 

           za žádných podmínek 

           výměnou za jiný objekt 

           za úplatu v Kč 

 

100 

x 

x 

 

88,6 

6,7 

6,7 

 

94,3 
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 Následující hodnocení je provedeno na základě kombinace dat z obecních úřadů 

a z katastru nemovitostí. Ve sledovaném okrese je patrné, že žádná ze zkoumaných 

oblastí netvoří rekreační zázemí bývalému okresnímu městu. Jak je vidět v grafu 3, 

v každém sledovaném pracovním regionu obyvatelé Svitav rekreační objekty vlastní, 

jejich zastoupení je však nízké. Projevuje se však vliv blízké obce s rozšířenou 

působností. Ve východních lokalitách (z důvodu téměř shodné struktury vlastníků RO 

byly mikroregiony Malá Haná a obec Borušov spojeny dohromady) je významný podíl 

vlastníků z Moravské Třebové, v mikroregionu Žďárské vrchy je (v rámci celého 

okresu) nejvyšší podíl obyvatel Poličky, v lokalitě Toulovcovy maštale je 40 % majitelů 

z Litomyšle. Významné je zastoupení brněnských majitelů RO, které potvrzuje to,        

že okres Svitavy tvoří (vzdálené) rekreační zázemí obyvatel Brna (Ježek 1992).          

Co se týče skladby  vlastníků objektů druhého bydlení, v každém mikroregionu patrna 

blízkost velkého, hlavně mimookresního města. Ve východních oblastech je znatelný 

vliv blízkostí Olomouce, Prostějova, ale také jsou zde majitelé z dalších, hlavně 

moravských měst. Na západě okresu je znát vyšší podíl majitelů z českých měst. Kromě 

krajského města a Vysokého Mýta vlastníci pochází například z Chrudimi, Chocně, 

Skutče či Hradce Králové. Mezi majiteli jsou také dva ze Slovenské republiky.             

Ze struktury majitelů je také pozorovatelná vzdálenost od „zdrojového“ místa majitelů. 

Příkladem je absence obyvatel Brna v oblasti Toulovcových Maštalí, či obyvatel 

Pardubic na východě či jihu okresu. Z okresu Svitavy pochází pouze 32 % majitelů, 

z Brna 15 % a z Pardubic 9 %.   

 To, že území okresu netvoří rekreační zázemí pro velkou aglomeraci a struktura 

majitelů je rozmanitá, se odráží v tom, že pouze 34 % objektů DB leží do 30 km           

od trvalého bydliště majitele a stejný podíl potřebuje méně jak 30 minut na dopravu      

do místa chaty či chalupy. Naopak 54 % vlastníků potřebuje na dopravu více jak hodinu 

času. Důvod je možno hledat i v dopravní infrastruktuře či napojení jednotlivých obcí 

na hlavní taky. Proto vlastník, jehož trvalé bydliště je od RO vzdáleno cca 40 až 50 km, 

potřebuje na jízdu více než 60 min. Nejkratší vzdálenost mezi RO a trvalým bydlištěm 

má 22 % majitelů v Borušově, jejichž trvalé bydliště je v cca 6 km vzdálené Moravské 

Třebové. Nejdále to naopak mají majitelé z Děčína, Bratislavy a slovenské Seredě        

(u Trnavy).   
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   Graf 3: Trvalé bydliště majitelů RO v okrese dle šetřených mikroregionů 
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    Zdroj: Obecní úřady,  internetová databáze katastru nemovitostí,  20. 5. 2008 

 

 

Trávením volného času v lokalitě se zabývala další část dotazníku. Graf 4 ukazuje 

rozdíly mezi chataři a chalupáři. Hlavní náplň času je u obou skupin stejná, odpočinek  

a turistika. Do ní jsou započítány též procházky po okolí či v lese. Turistika je oblíbená 

jistě díky charakteru oblasti, krajině a jejím přírodním krásám. Obecně se má za to,       

že chalupáři se více věnují údržbě objektu. Šetření sice tuto tezi potvrdilo, ale hodnoty   

u chatařů nejsou o moc nižší. Češi jsou „národ kutilů“, což se promítlo i do vyššího 

procenta chatařů zabývajícího se opravářskými či stavitelskými pracemi. Z dalších 

hodnot jistě stojí za povšimnutí nízký podíl koupání ve volném čase rekreantů. Ten je 

dán jednak absencí větších a kvalitnějších vodní nádrží v okrese, ale i podílem majitelů 

starších 60ti let, kteří dávají přednost jiným možnostem v trávení času. Zajímavý je též  

rozdíl ve sportovních aktivitách obou skupin. Vyšší podíl u dotazovaných chalupářů lze 

vysvětlit tím, že jsou lokalizováni hlavně v oblastech Vysočiny, jejich sportovní vyžití 

je tudíž obohaceno o lepší a bližší možnosti běžkového a sjezdového lyžování   
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Graf 4: Způsob trávení času v místě rekreačního objektu 

Zdroj: Vlastní dotazníkové šetření 

 

 

Celkově je s okolím RO velmi spokojeno 63 % chalupářů a 45,5 % chatařů              

a spokojeno zbylých 37 % chalupářů a 54,5 % chatařů. Mezi nejčastější zmiňované 

problémy, kterých si majitelé RO všímají, je stav silnic a jejich úprava v zimě a velmi 

špatné dopravní spojení. To ovšem vadí pouze majitelům, jejichž trvalé bydliště je 

v blízkém městě. Dalším významným problémem je vybavení obce obchodem.            

Ve šech obcích se sice prodejna potravin či smíšeného zboží nachází, ovšem příčina 

nespokojenosti respondentů je v jejím nedostatečném vybavení a vyšších cenách. 

Otázka ovšem je, jak velký sortiment zboží by rekreanty uspokojil a zda by je „přinutil“ 

zde nakupovat. Z výzkumu vyplývá, že pouze 11 % chalupářů využívá místní prodejnu 

pravidelně, z dotázaných chatařů ovšem nikdo. 37 % chalupářů zde nakupuje 

příležitostně, 45,5 % výjimečně a jen 5,5 % zde nikdy nenakoupilo. U chatařů je situace 

trochu jiná. Pouze 18 % v prodejně nakupuje příležitostně, 36 % výjimečně a 45,5 % 

zde nikdy nenakoupilo! Pokud se nebude počítat s jejich (ne)vybaveností, může být 

tento stav způsoben lokalizací prodejen uvnitř obcí a jejich dostupností z chatových 

lokalit v extravilánu. Co se týče jiných zařízení, které dotázaní v okolí nejvíce 

postrádají, mezi nejvíce zmiňované patří koupaliště, multifunkční hřiště, restaurační 

zařízení a bližší lyžařský vlek. Ovšem nejčastěji dotázaní reagovali tak, že v okolí RO 
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nepostrádají nic. Což odpovídá vysoké spokojenosti, která se projevila již v odpovědích 

na otázku č. 20. 

S využíváním místní prodejny souvisí i to, zda dotazovaní při úpravách svých RO 

spolupracují s místními řemeslníky. 31 % chalupářů a 91 % chatařů odpovědělo,           

že jejich služeb nikdy nevyužilo, 43 % chalupářů pouze výjimečně. Dle těchto čísel     

se nezdá, že by residenti obcí nějak významně ekonomicky pociťovali přítomnost 

chatařů a chalupářů. Většina si drobné opravy provede sama a pokud potřebuje 

odborníka, nejčastěji si doveze nějakého známého či příbuzného.   

 

Sousedské vztahy majitelů RO s trvale bydlícími bývají často považovány              

za problematické. Hlavně díky nahlížení residentů na „ty odjinud“. Přesto na otázku, 

zda dotazovaný zažil někdy problém se sousedem (jak místním obyvatelem, tak jiným 

majitelem RO), se chalupáři i chataři v 90 % případů shodli na tom, že jejich soužití je 

bezproblémové. Své sousedy pouze od vidění zná 17 % chalupářů a 24 % chatařů, 

zbytek ale má se svým sousedy bližší kontakty. Z nich se 57 % chalupářů a 60 % 

chatařů schází. Kromě posezení u kávy či večerního grilování spolu i několik málo 

rodin vyráží na výlety. Sousedské vztahy jsou důležité pro celkovou atmosféru místa, 

pro to, aby se zde majitelé RO a jejich rodinní příslušníci cítili dobře. Pouze jeden 

z dotazovaných na otázku, zda by si znovu pořídil ODB, kdyby dostal tu možnost, 

odpověděl, že právě díky problémům, které se sousedy má, by do vlastnictví RO již 

nešel. Další tři respondenti odpověděli též záporně, jako důvod uvedli omezenou 

možnost (časovou i finanční) cestovat. Zbylých 96 % by si objekt znovu pořídilo. 

Zdůvodnění byla postavená hlavně na zdejším způsobu trávení času, na pobytu               

v přírodě a na nemožnosti adekvátní náhrady těchto aktivit v místě bydliště. 

Otázky týkající se míst, která dotazovaní navštěvují v okolí RO či mimo něj, měly 

za úkol zjistit nejen to, do jaké míry a z jakého důvodu, ale také to, zda je vlastnictví 

ODB opravdu překážkou v trávení dovolené v zahraničí. Z okolí uživatelé navštěvují 

hlavně nejbližší města (Polička, Litomyšl, Vysoké Mýto, Jevíčko a Moravská Třebová). 

Ani ne tak kvůli nákupům, ale spíše kvůli koupání. Nedostatek vhodných vodních ploch 

(pokud jsou, brzy jsou nepoužitelné kvůli přemnožení sinic) nutí uživatele dojíždět jak 

do měst na koupaliště, tak za hranice okresu (vodní nádrž Letovice, Křetinka                 

či Milovy). Dále okolí využívají k procházkám, cyklovýletům, či pro běžky. Vůbec       

se nepotvrdilo, že by vlastnictví RO nějak své uživatele omezovalo v tom, že nemohou 

trávit dovolenou mimo něj. Až 60 % dotázaných jezdí na i více jak týdenní dovolenou 
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ať po Česku (hlavně na hory a do lázní) nebo do zahraničí. Je ovšem rozdíl                   

ve zkoumaných skupinách. Z chalupářů jezdí 70 %, u chatařů je to polovina 

dotázaných. Zdá se, že tento rozdíl může vysvětlit lepší finanční situace majitelů chalup, 

ale  ze zbylých 40 % jen malá část  nejezdí na dovolenou  kvůli financím. Ostatním to 

nedovoluje zdravotní stav, či jednoduše nemají potřebu někam jezdit.    

 

8.2 Údaje o dotazovaných 

 

Tato  část dotazníku se zabývala poměry, ve kterých majitelé rekreačních objektů bydlí, 

a jaké je jejich sociální postavení. Obecně převažuje názor, že si chatu či chalupu 

pořizovali hlavně lidé, kteří bydlí v rušných, přelidněných částech měst (hlavně 

z panelákových sídlišť), jejich centrech a vlastnictvím rekreačního objektu řeší únik 

z neuspokojivých podmínek trvalého bydlení či od vícegeneračního soužití. Proto jsou 

důležité informace o lokalitě bydliště v rámci města a jeho vlastnostech. Jako městské 

sídliště jej ale popsala pouze necelá třetina (31 % chalupářů a 27 % chatařů), další 

čtvrtina bydlí v rušné městské ulici a necelá polovina na tišší postraní ulici. 37 % 

vlastníků objektů bydlí v rodinných domech, zbylá část bydlí v družstevních, státních 

bytech či v bytech v osobním vlastnictví. 

Všichni respondenti označili, že bydlí v bytě první kategorie, jehož velikost je     

v 54 % u  chalupářů a u 82 % chatařů 3+1 a nejčastěji jej obývají osoby čtyři (ve 34 % 

případů u chalupářů) či tři (u 36 % chatařů). Své bytové poměry jako vynikající 

zhodnotilo 34 % chalupářů a 45,5 % chatařů. Zbylí dotazovaní své stávající bytové 

poměry hodnotí jako vyhovující. Pokud šlo o to, jak se jim líbí okolí jejich trvalého 

bydliště, nadpoloviční většina je spokojená, stupněm „velmi se mi líbí“ jej označili 

pouze chalupáři (tabulka 20).  
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                    Tab. 20: Údaje o trvalém bydlišti majitele 

 Podíl odpovědí (v %) 

 Chataři Chalupáři 

 Prostředí bydliště 

      typické městské sídliště 

      rušná městská ulice 

      postraní městská ulice 

 

27 

27 

46 

 

31 

26 

43 

Hodnocení bytových poměrů 

      výborné 

      vyhovující 

 

45,5 

54,5 

 

34 

66 

Spokojenost s okolím trvalého bydliště 

      velmi se líbí 

      spokojen 

      částečně spokojen 

 

0 

64 

36 

 

20 

57 

23 

                         Zdroj: Vlastní dotazníkové šetření 

 

 

43,5 %  dotazovaných je zaměstnaných, 22 % je soukromými podnikateli  a 34,5 % 

uživatelů je v důchodu. Co se týče vzdělání, vysoké procento má střední školu 

s maturitou či vyšší. U chalupářů je jejich podíl 83 %, u chatařů téměř stejný – 82 %. 

Vyšší podíl majitelů chalup s vysokoškolským vzděláním může být způsoben onou 

změnou obytné funkce na rekreační po úmrtí rodičů, kdy děti, které odešly do města za 

studiem v něm zůstaly a nadále využívají chalupu k rekreaci. Toto se týká poloviny 

vysokoškolsky vzdělaných dotazovaných majitelů. Co se týče věkové struktury, i zde 

jsou poměry v zastoupení v podstatě vyrovnané. Největší podíl uživatelů spadá do 

věkové kategorie od 51 do 60 let (30 % chatařů a 29 % chalupářů), následuje převážně 

důchodová kategorie od 61 let výše (27 % chatařů a 28 % chalupářů) a kategorie od     

41 do 50 let (25 % chatařů a 26 % chalupářů). Nejméně zastoupení jsou uživatelé ve 

věku do 30 let (po 3 % u obou skupin) a ve věku od 31 do 40 let (15 % chatařů a 14 % 

chalupářů).  

                

 Na závěr hodnocení dotazníkového šetření může být představen typický majitel 

rekreačního objektu v okrese Svitavy. Je to muž ve věku kolem 60 let, který má 

středoškolské či vysokoškolské vzdělání a je stále ještě v zaměstnaneckém poměru. 

Objekt, který koupil, má rozlohu 73,5 m2, tři místnosti s v průměru 5,6 lůžky                 

a využívají jej 2 rodiny. Majitel není nějak zásadně proti transformaci na trvalé bydlení 

a odmítá jak jeho prodej, tak komerční využití. 
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Kapitola 9 

 

POROVNÁNÍ MODELOVÝCH OBLASTÍ 

 

Jedním z cílů práce je porovnání výsledků za okres Svitavy s lokalitami, ve kterých 

proběhlo šetření již dříve. Což je možné díky standardizovanému dotazníku, na základě 

kterého bylo šetření provedeno jak na Svitavsku, tak i v ostatních zkoumaných 

oblastech. Je důležité zdůraznit, že výzkumy neprobíhaly v jednotném čase, proto je 

nutné přihlédnout k tomu, že se v získaných hodnotách mohlo dojít ke změně.  

Okres Svitavy je podílem chalup objektech druhého bydlení periferní oblastí Česka 

(dle Fialová 2001). Aby se zjistilo, zda mohou být data, která byla získána v ostatních 

modelových lokalitách, zobecněny i na tuto oblast, je za potřebí porovnat výsledky ze 

Svitavska jak s lokalitami podobnými, periferními, tak s lokalitami exponovanými, 

které tvoří zázemí velkých měst.  

Hromadné porovnání se všemi oblastmi Česka poskytne jak pohled na postavení 

okresu v rámci republiky, tak též informace o tom, zda zde existují nějaká místní 

specifika či se naopak objevují všeobecné trendy.  

 

9.1 Porovnání s lokalitami periferními 

 

Jako lokality, které jsou se Svitavskem podobné, byly vybrány oblasti Strakonicka         

a Jeseníků.  

 Stejně jako Svitavsko, netvoří významné rekreační zázemí jedné aglomerace, 

zdrojové oblasti vlastníků jsou rozmanité.  

 Soustředění objektů druhého bydlení není pouze do jednoho místa, ale bývá 

rozprostřeno v území víceméně rovnoměrně.   

 Významný je vysoký podíl chalup na ODB. 
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10.1.1 Charakteristika Strakonicka 

 

Okres Strakonice neleží v zázemí žádné aglomerace, patří k venkovským periferním 

regionům. Má spíše průmyslově-zemědělský charakter, který přispěl k zachování 

dobrého životního prostředí a zároveň typické jihočeské krajiny (Bělohlavová 2002). 

DB zde navazuje na tradici trampingu, který se rozvíjel kolem dvou hlavních řek – 

Otavy a Volyňky. Ve struktuře rekreačních objektů silně převažují rekreační chalupy 

(v 1991 3946 RO, z toho 74,5 % chalup). Z dotazovaných bylo 57 % chatařů. Polovina 

vlastníků objektů pochází z obcí vlastního okresu, zbylá část z Prahy, Českých Budějic, 

Písku a Plzně. Okres má transitní polohu, leží na hlavních dopravních tazích ve směrech 

Plzeň – České Budějovice, Praha – Strakonice a ve směru na hraniční přechod 

s Německem. K celoročnímu využívání objektu dochází hlavně u chalupářů (80 %),      

u chatařů pouze ve 30 % (Bělohlavová 2002).  

 

9.1.2 Charakteristika oblasti Jeseníků a Javornického výběžku 

 

Sledované území tvoří jádro CHKO Jeseníky, jehož součástí je i Javornický 

výběžek. Region má pro cestovní ruch vysoký přírodní potenciál, kulturní naopak 

nízký. Nejvíce jsou využívány oblasti Hrubého Jeseníku s výbornými podmínkami pro 

zimní sporty a turistiku, nejméně naopak místa ležící v severní nížinaté části regionu. 

Dominuje zde chalupaření. Většina objektů je využívána celoročně, výrazná je ovšem 

zimní sezónnost. Oblast neleží v blízkém zázemí žádné aglomerace, neexistuje tedy 

jedno hlavní jádro koncentrace ODB. Majitelé pochází hlavně ze středomoravských      

a blízkých regionálních měst (Olomouc, Šumperk, Bruntál) (Drahošová 2002). 

 

9.1.3 Výsledky porovnání lokalit 

 

 Porovnávané oblasti jsou charakteristické většími rozlohami pozemků 

(tabulka 21). To souvisí s vyšším podílem chalup, které dříve sloužily jako 

hospodářská stavení, jejich součástí byly rozsáhlejší pozemky. Zastavěná plocha 

pozemku je vyšší na Jesenicku, vysvětlení lze hledat v šetření, které v oblastech 

Svitavska a Strakonicka postihlo též majitele chat, jejichž rozlohy dosahují 

nižších hodnot. S tím může být spojen též počet místností, lůžek a osob 

připadajících na jeden rekreační objekt, který je na Jesenicku taktéž vyšší.  
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 Svitavsko má v porovnávané skupině nejpozdější počátek rekreačního využívání 

objektu. To souvisí s pozdějším rozvojem okresu jako vzdálenějšího rekreačního 

zázemí pro obyvatele Brna a Pardubic, které nastalo zhruba na přelomu            

70. a 80. let 20. století.  

 Pětina majitelů na Svitavsku a Jesenicku uvažuje o přeměně na trvalé bydlení. 

Obecně počítá s tím, že k transformaci na trvalé bydlení budou víc nakloněni 

chalupáři, díky tomu, že chalupy bývají lépe vybaveny a nachází se v intravilánu 

obcí, tudíž jsou napojeny na veškerou infrastrukturu jako residenti. V tomto 

vysvětlení lze hledat rozdíl, který je mezi těmito dvěmi oblastmi                         

a Strakonickem, kde polovinu dotazovaných tvořili chataři. Ale jak bylo 

zmíněno výše, lze očekávat, že ne všichni, kteří transformaci plánují, ji 

uskuteční. Svitavsko má nejnižší podíl majitelů, kteří plánují do budoucna 

rekreační využití. Odůvodnění je třeba hledat hlavně ve vyšším podílu těch, kteří 

ještě přesně neví, jak s objektem naloží.  

 Citové vazby k RO a regionu jsou patrné. Ve všech třech oblastech je vysoká 

neochota k prodeji objektu i k jeho komerčnímu vyžití. Nižší hodnoty                  

u Jesenicka jsou dané polohou na hranicích, kde probíhal a probíhá sezónní 

pronájem (nejen) polským občanům.  

 Podíl vlastníků, kteří mají RO do 30 km od bydliště je nejvyšší na Strakonicku. 

To je dáno jak tranzitní polohou okresu, tak také strukturou majitelů, kteří          

ve zhruba polovině případů pochází přímo z okresu. Svitavsko a Jesenicko mají 

strukturu vlastníků rozmanitější a převažují majitelé z měst mimo vlastní okres.  

 Vysoký podíl majitelů se středoškolským a vyšším vzděláním opět může být 

vysvětlen oním zastoupením chalup v oblastech. Majitelé chalup jsou                

ze vzdálenějších měst, dopravují se hlavně automobily (vzhledem k dostupnosti 

oblastí hromadnou dopravou) a udržování chalupy je finančně náročnější. Je 

možné tedy vyvodit závěr, že majitelé chalup jsou lépe finančně situováni, 

s čímž souvisí i jejich dosažené vzdělání.  

 Podíl majitelů nad 60 let je na Strakonicku a Jesenicku podobný, na Svitavsku je 

nižší. Vysvětlení lze hledat v pozdějším nástupu rekreačního využívání oblasti. 

 Pro vhodnost celoročního využívání všech tří oblastí hovoří jejich poloha. 

Strakonicko leží v zázemí Šumavy, Svitavsko se nachází v podhůří Orlických 

hor a navazuje na Žďárské vrchy a Jesenicko se nachází v centrální části 

Hrubého Jeseníku. Přesto převaha celoročního využívání není výrazná. Nejnižší 
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podíl na Jesenicku lze přičíst horskému klimatu, které svými nižšími teplotami 

v letních měsících ovlivňuje právě hlavně nižší návštěvnost v letní sezóně           

a naopak je zde výraznější zimní sezóna.  

  

Tab. 21: Vybrané výsledky dotazníkových šetření v porovnávaných periferních lokalitách 

  Svitavsko Jesenicko Strakonicko 

Plocha parcely (m2)  1265 1368 1404 

Zastavěná plocha (m2) 73,5 125 68 

Počátek rekreačního využívání 1984 1977 1983 

Počet místností 2,9 3,8 2 

Počet lůžek 5,6 6,9 5 

Počet osob využívajících RO 5,5 6 5 

Počet rodin využívající RO  2,1 2 2 

O trvalém bydlení uvažuje (%) 20,4 20 11 

Trvalé bydlení nevylučuje (%) 42 70 40 

V budoucnu předpokládá rekreační využití (%) 40 71 87 

Objekt nehodlá nikdy prodat (%) 94 88 83 

Odmítá komerční využití (%) 87 81 90 

Objekt do 30 km od místa bydliště (%)  34 37 80 

Objekt nad 60 km od místa bydliště (%)  34 45 27 

Čas potřebný na dopravu do 30 minut (%)  34 27 66 

Nejvyšší dosažené vzdělání SŠ s maturitou + VŠ (%) 82,5 74 74 

Majitelé nad 60 let (%)  27,5 33 32,4 

Celoroční využívání RO (%) 58 39 53 

Zdroj: Vlastní dotazníkové šetření; Bělohlavová 2002, Drahošová 2002 

 

 

9.2 Porovnání s lokalitami exponovanými 

 

 Oblasti tvoří rekreační zázemí dvou krajských měst – Brna a Ústí nad Labem. 

Jsou hlavně chatařské, na rozdíl od Svitavska. 

 Lokality mají vysokou hustotu objektů druhého bydlení na svém území. 

Hodnota Ústecka je 47 ODB/km2, Brněnska 71 ODB/km2 (pro porovnání: 

hustota ODB na Svitavsku je 3,8 na km2). 

 

9.2.1 Charakteristika Ústecka  

 

Sledované území je totožné s vymezením okresu Ústí nad Labem a zároveň se kryje 

s oblastí hlavního rekreačního zázemí pro obyvatele bývalého okresního města. Ti zde 

v roce 1991 vlastnili 85,5 % OIR. Severní hranice území spadá do Děčínské vrchoviny 
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a Labských pískovců, které jsou chráněnou krajinnou oblastí. Díky členitému terénu tu 

vznikla rekreační střediska, která jsou využívaná hlavně v zimní sezóně. Vývoj druhého 

bydlení byl silně ovlivněn polohou na česko-německém pohraničí. Němečtí obyvatelé 

upřednostňovali pěší turistiku, takže k rozvoji druhého bydlení došlo později než           

ve středních Čechách. Podíl chalup tvoří necelých 20 % ze všech RO a 60 % objektů je 

do 15 km od trvalého bydliště majitele (Anděl 2004).  

 

9.2.2 Charakteristika Brněnska 

 

Zázemí druhého největšího města Česka tvoří po Středočeském kraji nejvýznamnější 

oblast soustředění objektů druhého bydlení. Pro Brno je typické, že se OIR nachází jak 

na lemu souvislého osídlení města, tak místy přímo v rámci této zástavby (Hynek, 

Sedláček 2004). Významným koncentračním bodem je Brněnská přehrada (téměř 25 % 

OIR na území města Brna), jejímuž rozvoji jako rekreační oblasti pomohla a pomáhá 

dostupnost městskou hromadnou dopravou. 97,5 % vlastníků OIR z okresu Brno-město 

jej má v rámci okresu Brna-města. 82,2 % objektů individuální rekreace v okrese Brno-

venkov vlastní také majitelé z Brna-města. Rekreační zázemí zasahuje na jižní část 

Moravského krasu, povodí Svratky a na okraj Vysočiny (Hynek, Sedláček 2004). 

 

9.2.3 Výsledky porovnání lokalit 

 

 Průměrná rozloha parcel a jejich zastavěných ploch u rekreačních objektů je     

na Svitavsku téměř dvakrát vyšší než v zázemí měst. To je dáno strukturou RO, 

na Brněnsku a Ústecku tvoří většinu chaty. Velikost chat a jejich pozemků byla 

omezena zákonem (Zákon o ochraně zemědělského půdního fondu z roku 1966, 

jeho novela z roku 1976 a Usnesení vlády z roku 1971 zavádějící střediskovou 

sídelní soustavu, blíže viz Fialová 2001), maximální povolená plocha chaty byla 

50 m2, rozloha jejího pozemku 400 m2. Na Svitavsku tvoří většinu chalupy, 

k nimž patří rozlehlejší pozemky díky jejich původní, převážně 

samozásobitelské zemědělské funkci. Rozloha objektu ovlivnila i počet lůžek 

v něm. Jejich množství na Svitavsku je taktéž dvojnásobné (tabulka 22).  

 Počátek rekreačního využívání objektu je nejmladší na Svitavsku, rozvoj 

druhého bydlení zde probíhal hlavně na přelomu 70. a 80. let. Brněnsko patří 

mezi oblasti, kde docházelo k rozvoji trampingu hlavně mezi světovými 
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válkami, proto je průměrný rok počátečního využití nejnižší. Vysoká hodnota     

u Ústecka, která by spíše odpovídala periferním oblastem a ne zázemí 

aglomerace, je dána, jak je zmíněno v charakteristice území, polohou při 

hranicích s Německem a jiném vzorci trávení volného času jeho obyvateli.  

 Nejvíce majitelů uvažujících o transformaci objektu na trvalé bydlení je            

na Svitavsku, hlavně díky podílu chalup na šetření, v oblastech v zázemí měst 

jsou dominantní chaty, které mají malou rozlohu a i vybavení často neodpovídá 

požadavkům na stálé bydlení. Otázkou také zůstává, zda vzhledem k blízkostí od 

trvalého bydliště majitele (jak již bylo zmíněno, v Brně se téměř všechny chaty 

nachází na území města) není tato otázka bezvýznamná.  

 Problematika komerčního využívání je dalším porovnávaným výsledkem 

šetření. Nejvyšší podíl majitelů odmítajících pronájem objektů je na Svitavsku, 

kde citové vazby na objekt jsou vyšší (díky navracení se do míst, kde majitelé 

vyrůstali). Tyto hodnoty se ale mohou změnit s další generační obměnou 

vlastníků, jejichž rodinné a citové vazby budou slabší. Množství majitelů 

ochotných ke komerčnímu využití své chaty je nejvyšší na Ústecku, což opět 

může být dáno polohou na česko-německých hranicích a vyššími možnostmi pro 

pronájmy objektů německým turistům. Což navazuje na vyslovenou hypotézu, 

že ochota k pronájmu může souviset se snahou o „vylepšení ekonomické situace 

obyvatelstva“ (Vágner, Fialová, 2004, s. 229).  

 Vzdálenost RO od místa trvalého bydliště je úměrná tomu, zda je oblast 

rekreačním zázemím jednoho města či nikoliv. Svitavsko nemá jednu zdrojovou 

oblast majitelů, jak je popsáno v kapitole Výsledky dotazníkového šetření, 

pouze 32 % majitelů je přímo z okresu Svitavy a více jak polovina jich potřebuje 

na dopravu přes hodinu času. V zázemí Brna a Ústí nad Labem je situace jiná. 

Ústecko je specifické, 45 % objektů leží do 10 km od bydliště majitele a časté je 

spojení městskou hromadnou dopravou (Anděl 2004). U Brněnska je číslo 

překvapivě nižší, než by se vzhledem ke struktuře majitelů očekávalo (viz 

charakteristika Brněnska). Důvodem může být hlavně koncentrace OIR na 

severu a severozápadě oblasti.  

 Nejvíce majitelů s vyšším dosaženým vzděláním je na Svitavsku. Již výše bylo 

zmíněno, že vzdělanost v této oblasti může souviset s návratem potomků do míst 

svého původu z města, kde zůstali i po dokončení studia na vysoké škole. Další 

důvod lze hledat též věkové struktuře, na Svitavsku je nejméně dotazovaných       
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v poproduktivním věku, tudíž je možné uvést paralelu mezi mladší věkovou 

strukturou a vyšší vzdělaností. Možné je též ale i jiné vysvětlení. Vlastnictví 

chalupy vyžaduje vyšší finanční nároky (na dojížďku, opravy i nákup 

nemovitosti), lze tedy u jejich majitelů očekávat vyšší ekonomické postavení 

související s vyšším vzděláním. Zázemí Brna a Ústí nad Labem je chatařské, 

vlastnictví chat je méně finančně i časově náročné (oblasti jsou dostupné              

i městskou hromadnou dopravou), chaty jsou tedy dostupné pro širší strukturu 

obyvatel, což se mohlo projevit na vzdělanostní struktuře majitelů (chatu si 

mohou dovolit i méně majetní, vzdělaní vlastníci).     

 Podíl majitelů v poproduktivním věku je v každé oblasti jiný. Nejnižší je na 

Svitavsku, zde by hodnota mohla souviset s pozdějším nástupem rekreačního 

využívání území, či již částečné generační obměně majitelů. Přesto je rozdíl ve 

srovnání s Ústeckem, kde je průměrný rok počátku rekreačního využívání pouze 

o dva roky dříve, více jak desetiprocentní.  

 

Tab. 22: Vybrané výsledky dotazníkových šetření v porovnávaných exponovaných lokalitách 

  Svitavsko Brněnsko Ústecko 

Plocha parcely (m2) 1265 793 695 

Zastavěná plocha (m2) 73,5 32 45 

Počátek rekreačního využívání 1984 1938 1982 

Počet lůžek 5,6 2 3 

Počet osob využívajících RO 5,5 5 4 

Počet rodin využívající RO  2,1 1 2 

O trvalém bydlení uvažuje (%) 20,4 12 8 

Trvalé bydlení nevylučuje (%) 42 48 77 

Odmítá komerční využití (%) 87 74 67 

Objekt do 30km od místa bydliště (%) 34 64 92 

Nejvyšší dosažené vzdělání SŠ s maturitou + VŠ (%) 82,5 50 59 

Majitelé nad 60 let (%) 27,5 32 39 

Zdroj: Vlastní dotazníkové šetření; Vágner, Fialová 2004 

 

9.3 Srovnání výsledků šetření na Svitavsku s ostatními oblastmi 

Česka 

 

K porovnání s ostatními zkoumanými oblastmi poslouží 17 modelových lokalit, z nichž 

většina byla šetřena v rámci projektu Grantové agentury CŘ „Regionální diferenciace 

druhého bydlení v ČR a vztah k jiným formám cestovního ruchu“ v letech 2001–2003. 
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Následující hodnocení se vztahuje k podrobnější výsledkové tabulce, jenž je přílohou 

XIII.  

  Z daných výsledků jsou patrné shodné znaky Svitavska a již zkoumaných 

periferních oblastí. Nejbližší výsledky byly zjištěny na Kutnohorsku, Strakonicku          

a Vsetínsku, což jsou periferie jak pohraniční, tak vnitřní (Fialová, Vágner 2005). 

Průměrná rozloha parcel na Svitavsku je 1265 m2. Nejbližší podobné hodnoty má 

Liberecko, Jeseníky a Beskydy. Kromě posledně jmenované, jsou tyto oblasti hlavně 

chalupářské. (Beskydsko je specifické – je hlavně chatařské, ale díky lokalizaci 

v horské oblasti se k objektům váží rozsáhlejší pozemky). K chalupám, jako bývalým 

hospodářským stavením, patřily kvůli samozásobitelství větší pozemky (i jako 

pastviny). Rozlohy pozemků v zázemí měst jsou menší hlavně díky vysokým 

koncentracím chat. Průměrná rozloha samotných objektů druhého bydlení na Svitavsku 

je nejblíže Strakonicku, Liberecku a Písecku. V těchto oblastech docházelo k šetření jak 

chalup, tak rekreačních chat, které průměrnou rozlohu objektu snížily (na Písecku byl 

poměr zkoumaných RO půl na půl, v ostatních oblastech chalupy převažovaly zhruba    

ze dvou třetin). Z výsledků je patrný rozdíl mezi nízkými hodnotami rozloh jak 

pozemků, tak samotných objektů týkajících se čistě chatařských oblastí (Brněnsko, 

Ústecko, Jihlavsko) a vysokých hodnot oblastí chalupářských (Kutnohorsko, 

Vsetínsko). Výsledky o počtu lůžek, osob a rodin využívající rekreační objekt               

na Svitavsku se nijak zásadně neliší od jiných lokalit a potvrzují tak vhodnost změny 

průměrného počtu lůžek na jeden objekt pro výpočet indexů s druhým bydlením 

spojených.  

  

       Svitavsko je po Vsetínsku druhou nejmladší rekreační oblastí v Česku. Pozdější 

nástup individuální rekreace v oblasti je způsoben hlavně rozšířením rekreačních 

zázemí Brna a Pardubic koncem 70. let.   

  

       O možnosti transformace rekreační funkce objektu na trvalé bydlení v okrese 

Svitavy uvažuje pětina majitelů, což je v rámci republiky zcela průměrná hodnota.       

Ty nejnižší mají hlavně chatařské oblasti v zázemí měst (Ústecko, Brněnsko, Jihlavsko), 

ale i Vsetínsko. Nejvyšší naopak hlavně tradiční chalupářské oblasti, kde jsou objekty 

lépe vybaveny k trvalému bydlení (Kutnohorsko, Kokořínsko). Podíl vlastníků             

na Svitavsku, kteří možnost této transformace nevylučují patří mezi nejnižší. Vysvětlení 

lze ovšem hledat ve větším podílu těch, kteří ještě nejsou o budoucím využití zcela 



 84 

rozhodnuti. Ovšem vzhledem tomu, že 95 % jich není ochotno svůj objekt prodat, lze 

usoudit, že v budoucnu množství těch, kteří nebudou vylučovat trvalé bydlení v RO, 

poroste.   

  

       Pronájem objektu, jako další trend v jeho využití, na Svitavsku neodmítá 13 % 

majitelů. Ve srovnání s ostatními oblastmi republiky jde o hodnotu průměrnou. Značí 

jak  vyšší citovou vazbu na objekt, tak i nižší poptávku turistů po pronájmu RO. Vyšší 

ochota k pronájmu je právě v oblastech, které jsou turisticky atraktivní (Beskydsko       

se Vsetínskem, Chrudimsko) či leží při hranicích a funguje zde i sezónní pronájem 

zahraničním žadatelům (Jesenicko, Ústecko). 

  

       Vzdálenost objektu od trvalého bydliště do 30 km je na Svitavsku podobná jako 

v jiných periferních chalupářských oblastech. Nejblíže jsou hodnoty na Kutnohorsku, 

Vsetínsku, Jesenicku a ve Středních Čechách (zde, i když převažují v rekreačních 

objektech chaty, je větší vzdálenost od zdrojového centra daná rozlehlostí rekreačního 

zázemí Prahy). Největší rozdíly jsou v porovnání s chatařskými oblastmi v zázemí 

velkých měst (Olomoucko, Ústecko, Jihlavsko) a se Strakonickem, kde tvoří velkou 

část majitelé z vlastního okresu.  

  

       Podíl majitelů se středoškolským vzděláním s maturitou a vysokoškolským je 

nejvyšší ze všech sledovaných oblastí. Opět zde jako pokus o objasnění je možno 

předložit tvrzení, které tento podíl vysvětluje množstvím majitelů, kteří se jako 

chalupáři či chataři vrátili do míst svého původu po té, co se nevrátili do rodiště           

po skončení studií. Vysoké hodnoty jsou také na Vsetínsku a Kutnohorsku. V publikaci 

Regionální diferenciace druhého bydlení v Česku (Vágner, Fialová 2004) její autoři 

vyslovili domněnku, že v rekreačních, převážně chalupářských oblastech, které vznikly 

později, se chalupaření stává sociálně selektivním jevem. S tím lze souhlasit. Vlastnictví 

chalupy, jak bylo již několikrát výše zmíněno, je finančně náročnější jak na její 

zakoupení, údržbu či dopravu do místa (více jak polovina majitelů ODB na Svitavsku 

stráví na cestě do RO více jak hodinu času), tudíž se předpokládá vyšší finanční 

zajištěnost majitelů, která bývá dávána do souvislosti s vyšším vzděláním. Nižší podíl 

středoškolsky a vysokoškolsky vzdělaných majitelů v chatařských oblastech tedy může 

být ovlivněn snadnější dostupností chat pro širší skupinu obyvatelstva. Ovšem vyšší 
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vzdělanost může souviset též mladší věkovou strukturou majitelů, jak tomu také 

napovídají výsledky nejen Svitavska, ale i Vsetínska a Kutnohorska.  

       Vysoký podíl obyvatelstva se SŠ a VŠ vzděláním může souviset i s nízkým 

podílem majitelů v poproduktivním věku. Ten je dán hlavně pozdním začátkem 

rekreačního využívání oblasti. Podobné hodnoty byly zjištěny na Vsetínsku                    

a Kutnohorsku, kde může být věková struktura ovlivněna, kromě již zmíněného počátku 

rekreačního využití, také možností například sportovních aktivit, které jsou atraktivnější 

pro mladší generace (Vágner, Fialová 2004). 
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Kapitola 10 

 

ZÁVĚR 

 

Hlavním cílem  diplomové práce bylo zjistit, zda lze na základě vlastního průzkumu 

v periferní oblasti (Svitavsko)  výsledky a trendy zjištěné z předcházejících výzkumů 

zobecnit na území celého státu. Dle předem daných kritérií bylo pomocí dat ze 

statistických zdrojů vybráno pět pracovních mikroregionů nacházejících se v různých 

částech okresu (převážně při jeho hranicích). Na jejich územích bylo provedeno terénní 

a dotazníkové šetření, jehož výsledky byly zhodnoceny a porovnány s vybranými 

regiony Česka. K tomu byl použit standardizovaný dotazník, jež byl využit při šetření    

v rámci meziuniverzitního projektu  „ Regionální diferenciace druhého bydlení v Česku 

a jeho vztah k jiným formám cestovního ruchu“. Na základě vlastního výzkumu je 

možno zodpovědět pracovní otázky:   

 

 „Nachází se ve zkoumané oblasti město, které je svou velikostí schopné 

koncentrovat objekty druhého bydlení ve svém zázemí?“ 

Tato otázka byla položena na základě výzkumů exponovaných lokalit, kde v zázemí 

měst dochází k vysokým koncentracím ODB (především chat). Populační velikost 

největšího města okresu nedosahuje ani 20 tisíc (Svitavy mají 17 626 – Statistický 

lexikon obcí ČR 2005) a jeho obyvatelé vlastní objekty po celém území okresu. 

Ukázalo se naopak, že v těsném zázemí měst je počet ODB nízký. 

 „Koncentrují se ODB v zázemí měst či v blízkosti přírodních atraktivit?“ 

Výše bylo zmíněno, že v zázemí měst je koncentrace RO nízká. ODB  jsou rozmístěny 

po celém okrese (kromě Vísky u Jevíčka, kde nebyla zjištěna žádna rekreační chata či 

chalupa), k jejich většímu soustředí dochází hlavně v několika lokalitách na hranici 

okresu. Jedna se nachází na území CHKO Žďárské vrchy, druhá navazuje na přírodní 

rezervaci Toulovcovy Maštale. Na východní hranici okresu se jedna oblast vyskytuje na 

území přírodní rezervace Bohdalov-Hartinkov a spolu s obcí Borušov se nachází 

v zázemí CHKO Litovelské Pomoraví. Lze tedy říci, že RO na území okresu Svitavy se 

soustředí hlavně do blízkosti přírodních atraktivit. 

 Je ve využívání objektů jasná sezónnost, nebo jsou využívány po celý rok? 
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Sezónnost se ve využívání objektů se vyskytuje u cca 41 % dotazovaných, kteří svůj 

objekt navštěvují hlavně v teplé polovině roku. Důvodem je horší dostupnost lokality 

v zimních měsících (hlavně u chatařů, jejichž objekty leží v extravilánu obce), ztížené 

podmínky pobytu (náročné vytápění objektu) či respondenti netuší, co by zde podnikali 

(neprovozují zimní sporty). Zbývajících 59 % dotazovaných využívá RO celoročně.        

I když hlavně v oblasti Žďárských vrchů bývá problém s vyšší sněhovou pokrývkou 

způsobující zhoršenou dostupnost, přitažlivost zasněžené krajiny a její využitelnost pro 

zimní sporty je silnější.  

 Pochází majitelé RO hlavně z měst okresu Svitavy? Převažují majitelé z obcí 

s rozšířenou působností (v okrese Svitavy)? 

Zkoumaná oblast netvoří rekreační zázemí bývalému okresnímu městu. Struktura 

majitelů je rozmanitá, pouze jedna třetina jich pochází přímo z obcí okresu Svitavy, na 

východě okresu je znát vliv měst Olomouckého kraje, na západě zase měst ze zbylých 

okresů kraje Pardubice. V jednotlivých pracovních mikroregionech mají vyšší 

zastoupení majitelé z blízkých obcí s rozšířenou působností, přesto ale v nich nemají 

převahu. Vysoký podíl majitelů RO z Brna (15%) a o něco málo menší z Pardubic (9%) 

potvrzuje, že okres Svitavy tvoří jejich (vzdálené) rekreační zázemí. Co se týče majitelů 

z ORP, jejich podíl je výraznější v lokalitě, které se jim nachází nejblíže. Nejvíce to je 

znát v mikroregionu Toulovcovy Maštale, kde majitelé z Litomyšle vlastní 40 % RO a 

v Borušově, kde převažují vlastníci z Moravské Třebové (38 %). Ve struktuře majitelů 

je též ale znát opačný vliv vzdálenosti od „zdrojového“ místa. Příkladem je absence 

obyvatel Brna v oblasti Toulovcových Maštalí, či obyvatel Pardubic na východě a jihu 

okresu.  

 Odlišuje se Svitavsko od ostatních oblastí druhého bydlení v Česku? Pokud 

ano, tak čím? 

Výsledky provedeného dotazníkového šetření při porovnání s vybranými lokalitami 

ukázaly, že Svitavsko má shodné znaky s periferními oblastmi: v objektech druhého 

bydlení zde převažují chalupy (66,6 %), což ovlivňuje průměrnou rozlohu parcely, která 

je vyšší (1265 m2) než v oblastech s převažujícím podílech chat, i samotnou průměrnou 

rozlohu objektu. Také dojezdová vzdálenost majitelů je vyšší než v chatových oblastech 

v zázemí měst, protože mezi majiteli převažují obyvatelé žijící mimo okres Svitavy. 

Dalším znakem shodným s ostatními periferními oblastmi je vyšší podíl majitelů se 

středoškolským vzděláním a vyšším. Vlastnictví chalupy je finančně náročnější (jak na 

její pořízení, tak na údržbu či dopravu do místa pobytu), tudíž se předpokládá vyšší 
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finanční zajištěnost majitelů, která bývá dávána do souvislosti s vyšším vzděláním 

(například Vágner, Fialová 2004).  

 

Specifika druhého bydlení na Svitavsku 

Specifika zkoumaného území vychází z jeho polohy. Pouze jedna třetina majitelů RO 

pochází z okresu, tudíž oblast slouží k rekreaci i obyvatelům okolních oblastí. Bylo 

potvrzeno, že území je stále součástí rekreačního zázemí Brna a Pardubic. S tím též 

souvisí vývoj druhého bydlení v okrese. To se zde rozvinulo později než v jiných 

oblastech Česka, hlavně v souvislosti s rozvojem chalupaření na přelomu 70. a 80. let, 

kdy došlo k uvolnění domovního fondu odchodem obyvatel z venkova do měst. Ve 

stejné době nastává též rozvoj chataření. Jeho boom ale nedosahuje takových rozměrů 

jako v jiných oblastech Česka. Zkoumané chatové lokality se koncentrují v přírodně 

hodnotných oblastech převážně na hranici okresu a patří mezi nejstarší rekreační oblasti 

okresu. V současné době ve většině z nich již není povolena výstavba dalších 

rekreačních objektů (dává se spíše přednost stavbám rodinných domů), lze tedy 

očekávat renovace stávajících objektů a zvyšování jejich vybavenosti. Díky tomu se 

nedá očekávat rostoucí podíl chat na celkovém počtu RO. 

 

Nové trendy ve druhém bydlení 

Pozdější nástup rekreačního využívání území se projevilo i v rozvoji nových trendů 

druhého bydlení na Svitavsku, které se zatím moc neprojevily.  

 K transformaci na trvalé bydlení dochází pozvolna, a to převážně na západní 

hranici okresu. Vysvětlení lze hledat v tom, že chaty jsou zde lépe napojeny na 

obec (Budislav, Březiny) a transformace je tudíž jednodušší. Takovýchto změn 

je ale málo. Přesto pětina dotázaných uvažuje o transformaci objektu na trvalé 

bydlení. Je tedy možné, že po zhruba 10 letech, kdy dojde ke generační 

obměně majitelů, bude množství objektů se změněnou funkcí vyšší.  

 Na území okresu vnikl rekreační areál Motýlek, který byl postaven na zakázku 

belgického investora v chatové oblasti obce Borušov – Svojanov. Neslouží ale, 

jako v jiných podobných areálech v Česku, pro rekreaci zahraničních 

návštěvníků. Jeho klientela je z ČR a díky rostoucímu zájmu dochází ke 

stavbám dalších objektů.   

 O komerčním využití svého rekreačního objektu uvažuje velmi malý podíl 

majitelů a změnu do budoucna nelze očekávat. Citová vazba majitelů na objekt 
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je silná a zároveň z v této oblasti není tradice a v podstatě ani zájem                  

o pronájem chat či chalup. Téměř ve všech studovaných mikroregionech 

 

Možnosti výzkumu do budoucna 

Předložená práce je pouze základem pro další výzkum DB v oblasti. Bylo dokázáno, že 

výsledky zjištěné z minulých výzkumů v modelových lokalitách na území Česka lze 

zobecnit na celé území republiky. Vlivem prostorové a hierarchické difúze (Hägerstrand 

1967, in Fialová, Vágner 2005b) dochází na Svitavsku ke všem procesům a trendům 

v druhém bydlení, které byly zjištěny v modelových lokalitách, s jistým zpožděním 

zhruba 8 až 10 let. Bude tedy do budoucna zajímavé pozorovat, zda dochází ke změnám 

ve využívání objektů. Zda současná averze vůči komerčnímu využití je pouze dočasná   

a s možným rostoucím vlivem cestovního ruchu v oblasti poroste i ochota majitelů své 

objekty pronajímat. Zajisté bude též zajímavé, jak se s generační obměnou změní postoj 

majitelů ke změne funkce objektu z rekreační na obytnou. Nejvíce je očekáváno na 

západě okresu, kde jsou podmínky (z hlediska vybavení obcí) nejpříznivější. Druhé 

bydlení je pro náš venkov důležité, proto si jistě zaslouží pozornost. 
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Příloha I: Dotazník pro majitele rekreačního objektu 
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Příloha II: Historická zemská hranice mezi Čechami a Moravou 

 
Zdroj: Křížek 2008 
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Příloha III: Mikroregiony a svazky obcí okresu Svitavy 

 
Zdroj: ČSÚ Pardubice, 7.4.2008 
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Příloha IV: Přehled chráněných území okresu Svitavy 

 

Zdroj: Agentura ochrany přírody a krajiny v ČR, 30. 4. 2008 
 

 

Kategorie 

chráněného 

území 

Název Rozloha 

(ha) 

 

 

Předmět ochrany 

Chráněná 

krajinná oblast 
Žďárské vrchy 71 500  

 Čtyři palice 37, 25 Rulová skaliska s kamenným mořem        

a reliktním porostem borovice 

Přírodní 

rezervace 
Damašek 4,44 Ploché údolí Hlučálu s povrchovým 

zrašeliněním a typickou květenou 

 Dlouholoučenské 

stráně 

60 Opukové stráně s výskytem 

chráněných druhů rostlin a živočichů. 

 Králova zahrada 17,36 Zbytek smrkové a jasanové olšiny            

s bohatým výskytem bledule jarní 

 Maštale 1040,56 Rozlehlé skalní město budované 

kvádrovými pískovci 

 Psí kuchyně 116,53 Zachovalý ekotop jedlových bučin 

 Rohová 296,9 Rozsáhlé přirozené květnaté bučiny         

a suťové porosty 

 Hradisko 26,4 Přestárlý bor s vitálním bukem                

a bohatou květenou 

Přírodní památky Nedošínský háj 30,7 Parkově upravený smíšený porost, 

ptačí hnízdiště 

 Pod skálou 21,1 Svahová bučina s hojným tisem 

 Rybenské 

perničky 

14,05 Rulové skalní výchozy s balvanitými 

sutěmi 

 Sněženky ve 

Vysokém lese 

2,21 Lesní údolíčko s občasným potůčkem, 

lokalita sněženek 

 V bukách 2 Přirozená bučina s bohatým podrostem 

 Borová u Poličky 0,0378 Regionálně významná letní kolonie 

vrápence malého (ekotopem kostel ze   

17. století) 

Evropsky 

významné 

lokality 

Jeskyně u 

Horního Újezdu 

0,0245 Výskyt deseti druhů zimujících 

netopýrů, nejpočetnější vrápenec malý 

 Rychnovský 

vrch 

353,3297 Dominantní porosty květnatých bučin      

a zachovalá společenství svahových 

luk 

 U Banínského 

viaduktu 

0,9452 Vitální populace kvetoucích jedinců 

(střevíčník pantoflíček) 

 Vranová Lhota 0,0316 Nejpočetnější mateřská kolonie 

netopýra velkého ve východních 

Čechách (ekotopem je půda kostela) 
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Příloha V: Chráněná území okresu Svitavy 
 

 
 

 

 

Zdroj: Faltysová, Bárta a kol. 2002 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 104 

Příloha VI: Trasy cyklobusů Českomoravským pomezím 

 
Zdroj: NAŠE MĚSTO 
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Příloha VII: Podíl chalup na ODB (%) 

 
Zdroj dat: ČSÚ 2005, ČÚZK 2005 
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Příloha  VIII: Hustota RO na km2 

 
 

Zdroj dat: ČSÚ 2005, ČÚZK 2005 
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Příloha IX: Počet RO na 100 trvale obydlených domů 

 
 

Zdroj dat: ČSÚ 2005, ČÚZK 2005



Příloha  X: Vyznačení obcí vybraných pro dotazníkové šetření 

 
Podklad: ČSÚ  



Příloha XI: Území CHKO Žďárské vrchy zasahující do okresu Svitavy 

 
Zdroj: Agentura pro ochranu přírody, 29. 4. 2008 
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Příloha XII: Výsledky dotazníkového šetření 

  Chaty chalupy 

průměrná 

hodnota 

Počet dotazníků 33 70 X 

dotazovaný je (%)    

       vlastník objektu 85 83 84 

       manžel(ka) 15 17 16 

způsob získání objektu (%)    

       koupě 45 54 49,5 

       dědictví 36 46 41 

       stavba 18 0 9 

Objekt je využíván od roku 1986 1982 1984 

Obytná plocha RO (m2) 52 90 73 

průměrný počet místností v RO 2,3 3,4 2,9 

       čtyři 13 29 21 

        tři 30 33 31,5 

       dvě 36 22 29 

       jedna 21 0 10,5 

Průměrný počet stálých lůžek 5,2 6 5,6 

RO využívá (průměrně)    

       rodin 1,9 2,2 2,1 

       obyvatel 5,5 6 5,5 

Z toho je dětí do 15let (%) 17 23 20 

Doba, po kterou je objekt dotazovaným využíván (%)    

       více jak 2 víkendy v měsíci 72,2 57 64,6 

       2 víkendy v měsíci 18,2 43 30,6 

       1 víkend v měsíci 9,6 0 4,8 

Převažující sezóna využití objektu (%)    

      obě sezóny 54,5 63 58,7 

      letní sezóna 45,5 37 41,3 

Využití objektu v budoucnosti (%)    

       k trvalému bydlení 18 21,4 19,7 

       k rekreaci 45,5 40 42,8 

       neví 36,5 38,6 37,5 

Nevylučuje trvalé bydlení (%) 39 45 42 

Ochoten k pronájmu RO (%)    

       za žádných podmínek 91 83 87 

       výměnou za jiný objekt 0 5,6 2,8 

       za úplatu v Kč 9 11,4 10,2 
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Příloha XII: Výsledky dotazníkového šetření – pokračování 

Ochoten k prodeji RO (%)    

       za žádných podmínek 100 88,6 94,3 

       výměnou za jiný objekt 0 6,7 6,7 

       za úplatu v Kč 0 0 0 

Se sousedy se dotazovaný zná (%)    

       vůbec 6 0 3 

       od vidění 24 17 20,5 

       poměrně dobře 30 29 29,5 

       hodně 40 54 47 

schází se (%) 60 57 58,5 

Spokojen s okolím RO (%)    

       velmi spokojen 45,5 63 54,3 

       spokojen 54,5 37 45,7 

Dotazovaný místní prodejnu potravin využívá (%)    

       pravidelně 0 11,5 5,7 

       příležitostně  18 37 27,5 

       výjimečně 36 46 41 

       dosud nikdy 46 5,5 25,8 

Dotazovaný služeb místních řemeslníků využívá (%)    

       pravidelně 0 0 0 

       příležitostně  0 24 12 

       výjimečně 9 43 26 

       dosud nikdy 91 31 61 

Znovu by si objekt pořídil (%) 94 98 96 

Dotazovaný bydlí v (%)    

       rodinný dům 36,4 38,6 37,5 

       družstevní byt 27,3 28,5 27,9 

       státní byt 21,2 10 15,6 

       byt v osobním vlastnictví 15,1 22,9 19 

Průměrný počet místností 3,8 4,5 4,2 

Byt první kategorie (%) 100 100 100 

Hodnocení bytových poměrů (%)    

       výborné 45,5 34 39,8 

       vyhovující 54,5 66 60,2 

Spokojenost s okolím trvalého bydliště (%)    

       velmi se mi líbí 0 20 10 

       spokojen 64 57 60,5 

       částečně spokojen 36 23 29,5 
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Příloha XII: Výsledky dotazníkového šetření – pokračování 

Dotazovaný bydlí (%)    

       na typickém městském sídlišti 27 31 29 

       na rušné městské ulici 27 26 26,5 

       v postranní městské ulici 46 43 44,5 

Ukončené vzdělání (%)    

       základní 6 7 6,5 

       vyučení 12 10 11 

       střední škola s maturitou 42,5 40 41,3 

       vyšší odborné 9 14,4 11,7 

       vysokoškolské 30,5 28,6 29,5 

Dotazovaný je (%)    

       zaměstnanec 45,5 41,4 43,5 

       soukromý podnikatel 21,2 22,9 22 

       důchodce 33,3 35,7 34,5 

Věková kategorie (%)    

       do 30 3 3 3 

       31-40 15 14 14,5 

       41-50 25 26 25,5 

       51-60 30 29 29,5 

       61 a více 27 28 27,5 

Rodinný stav (%)    

       svobodný 0 0 0 

       rozvedený 3 0 1,5 

       ženatý/vdaná 91 94 92,5 

       vdovec 6 6 6 

Pohlaví dotazovaného    

       muž 30 62  

       žena 3 8  

Zdroj: Vlastní dotazníkové šetření 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Příloha XIII: Srovnání vybraných výsledků zkoumaných oblastí Česka 

Zdroje: Vágner, Fialová 2004, Pixová 2007, Urban 2007, vlastní dotazníkové šetření 

 

 

Region 

 

Období 

výzkumu 

 

Plocha 

parcely 

(m2) 

 

    Prům. 

zastavěná 

plocha 

(m2) 

 

Počátek 

rekr. 

využívání 

 

Prům. 

počet 

lůžek 

 

Počet 

osob 

 

Počet 

rodin 

 

Uvažuje 

o TB 

(%) 

 

Nevylu-

čuje TB 

(%) 

 

Odmítá 

komerční 

využití 

(%) 

 

RO do 30 

km od TB 

 

Vzdělání SŠ 

s maturitou 

 a VŠ 

(%) 

 

Majitelé 

nad 60 let 

(%) 

Střední Čechy 1991-1999 737 52 1965 5 5 2 14 53 90 35 56 44 

Olomoucko 2001 706 53 1975 5 6 2 17 65 91 97 71 32 

Prostějovsko 2001 583 56 1969 5 5,7 2 9 49 80 85 64 36 

Vsetínsko 2002 2295 103 1985 6 6 2 12 40 73 33 80 25 

Jičínsko 2002 - 55 1972 - - - 25 65 80 - 65 30 

Chrudimsko 2002 575 62 1973 5,6 6,4 2,3 24 66 76 - 59 48 

Kutnohorsko 2002 2126 135 1976 5,7 5,3 1,6 33 71 88 35 81 26 

Kokořínsko 2002 1740 59 1975 6 5,5 1,7 28 66 89 19 58 32 

Strakonice  1404 68 1983 5 5 2 11 40 90 80 74 32,4 

Jeseníky 2001-2002 1368 125 1977 7 6 2 20 70 81 37 72 34 

Plzeňsko 2001-2002 720 55 1977 5,6 5,3 1,9 26 46 74 45 61 41 

Ústecko 2001-2002 695 45 1982 3 4 2 8 77 68 92 59 39 

Beskydy 2001-2002 1047 45 - 5 5 2 16 59 62 20 70 31 

Brněnsko 2002-2003 793 32 1938 2 5 1 12 48 74 64 50 32 

Liberecko 2002-2003 1230 65 1980 - -  - 24 62 -  60 - - 

Jihlavsko 2005-2006 400 51 1963 5,9 6 - 10 80 94 93 42 - 

Písecko 2006 - 64 1982 5,7 5,8 2 23 45 87 40* 72 37 

Svitavsko 2007 1265 73,5 1984 5,6 5,5 2,1 20 42 87 34 82,5 27,5 



Příloha XIV: Fotografická dokumentace 

 

Vzhled většiny rekreačních lokalit Svitavska – chaty lokalizovány na okraji lesa či na 

jeho území (obec Borušov) 

 
Foto: Autorka 

 

Některé chaty jsou díky nedostatku místa stavěny na skále (Roudná, obec Nová Ves u 

Jarošova) 

 
Foto: Autorka 
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Usedlost postavená do čtyřstranného útvaru chránícího před nepříznivým počasím (obec 

Březiny) 

 
Foto: Autorka 

 

Stavení umístěna kvůli bližší vazbě na polnosti ve vyšších úrovních svahu (pouze 

stavení nejblíže slouží k trvalému bydlení; obec Telecí) 

 
Foto: Autorka 
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Příklad zdobeného štítu na rekreační chalupě v obci Pustá Rybná (typ tzv. Poličský 

dvorec s podlomením) 

 
Foto: Autorka 

 

Seskupení rekreačních chalup v obci Svojanov 

 
Foto: Autorka 
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Příklad objektu postaveného v rekreačním areálu Motýlek v obci Borušov 

 
Foto: Autorka 

 

 

 

Chatová osada Vrané 

 
Foto: Autorka 


