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1.  ÚVOD 
 

 
1. Slovo starosty města Ledeč nad Sázavou  
 

Vážení spoluobčané, 

 

dovolte mi pár řádek, jako úvod k tomuto dokončenému a vydanému strategickému 

dokumentu, či strategickému plánu rozvoje našeho města. Na počátku všeho stála snaha radnice 

zpracovat strategický plán města Ledeč nad Sázavou pro budoucí roky.  

Město Ledeč nad Sázavou leží na pomezí Středočeského kraje a Kraje Vysočina a patří 

mezi větší sídla tohoto kraje. V porevoluční době od roku 1990 začalo město postupně měnit 

svou tvář a rádo by v těchto změnách i nadále pokračovalo, aby se z něj stalo moderní město 

s veškerou občanskou vybaveností a důstojná a neopominutelná součást kraje Vysočina. Ne 

všechno se daří tak, jak bychom si představovali a především v potřebných termínech.   

Je tedy dobré, či dokonce nutné zabývat se pohledem do budoucnosti. A právě strategický plán 

rozvoje takovým pohledem je.  

Důležitým milníkem pro nás pro všechny byl vstup České republiky do Evropské unie 

v roce 2004. Znamenalo to přijetí nových pravidel zajišťujících určitý standard a koordinaci 

plánování a širší uplatnění principů udržitelného rozvoje měst a obcí. Vznikla řada nových 

příležitostí, a to jak pro jednotlivce a podnikatelské subjekty tak pro města a obce. Jednou  

z nejvýznamnějších je možnost čerpat finanční podporu z fondů Evropské unie. Je výjimečná, 

avšak časově omezená a naše město jí chce v maximální možné míře využít. V současné době 

již vstupujeme do tzv. třetího programovacího období, které je plánováno na roky 2014 – 2020. 

Pro možnost čerpání evropských peněz je nezbytné, aby město mělo vypracovaný strategický 

dokument, díky kterému bude jasné, že jeho rozvoj je plánovaný a cílený.   

Dokument je plně orientován na zmapování projektových záměrů rozvoje města včetně 

zdrojů jejich financování ze strukturálních fondů EU, eventuálně dalších dotačních titulů. Je 

však určen také vám, ledečským občanům, abyste se mohli blíže seznámit se záměry, které 

město připravuje a na které se snaží získávat tzv. cizí zdroje.  

Určitě nejde o dokument dokonalý, ale byl tvořen se záměrem položit určitý základ, 

který bude pravidelně aktualizovaný na společném politickém a společenském konsenzu, 

charakteristickém pro dané období. Postupně se bude vytvářet jakási kronika, která ozřejmí 

náhled na rozhodování v určitém čase, což může být i částečnou praxí, či vodítkem pro 

rozhodování příští. Vytvářejí se tak možné mantinely pro rozhodování politických reprezentací, 

postupně přicházejících na radnici, které zaručí možnou kontinuitu a vyloučí nahodilost. 

Přeji si, aby tento dokument i nadále vyjadřoval a respektoval přání většiny našich 

občanů ve shodě s vůlí jejich představitelů, a tak zůstal stále aktuálním. 

 

  

    Ing. Zdeněk Tůma, starosta města Ledeč nad Sázavou   
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2.  O  STRATEGICKÉM  PLÁNOVÁNÍ 

 

2.1 Smysl a cíle strategického plánu 

Strategický plán města Ledeč nad Sázavou je nástrojem dlouhodobé koordinace aktivit na 

podporu ekonomického a sociálního rozvoje města. Zpracování dokumentu je z tohoto pohledu 

pouze přípravnou fází, která má iniciovat koncepční, a na dlouhodobé cíle zaměřenou, sociální, 

ekonomickou a ekologickou politiku města. V zásadě strategický plán odpovídá na následující 

sledované okruhy: 

 koncepce, strategie a rozvoj v oblasti ekonomického a sociálního rozvoje 

 způsoby realizace rozvoje 

 využitelné nástroje a zdroje. 

 

Metodický přístup při zpracování strategického plánu je založen na následujících principech: 

 územně komplexní pojetí plánu 

 zaměření budoucích intervencí pouze na vybrané rozvojové priority/klíčové problémy 

(princip koncentrace zdrojů) 

 navržená řešení musí vyváženě zohledňovat ekonomické, sociální a environmentální 

aspekty rozvoje města (princip udržitelného rozvoje) 

 orientace řešení na kvalitu a dlouhodobou udržitelnost (princip udržitelnosti výstupů) 

 aktivizace místních aktérů a zdrojů (komunitní přístup) 

 monitorování stavu a vývoje jednotlivých oblastí života a provádění hodnocení. 

 

Výsledný strategický plán města Ledeč nad Sázavou je nástrojem strategického řízení města  

a může dále sloužit jako podklad pro: 

 zpracování investičních záměrů na území města 

 změny územního plánu města  

 rozpracování navazujících programových dokumentů pro jednotlivé oblasti života města 

 sestavování žádostí o finanční podporu ze strukturálních fondů EU atd. 

 

S ohledem na polohu města na hranici Středočeského kraje a kraje Vysočina a územní rozvoj  

v budoucích letech, je jedním z významných cílů města navrhnout strategický plán, který bude 

podkladem pro zadání územního plánu města. Město leží v okrajové části kraje Vysočina a má 

své historické kořeny spjaté se Středočeským krajem. Dlouhodobá provázanost je prokazatelná 

s nedalekými městy, jako je Zruč nad Sázavou, Kutná Hora, ale také Vlašim.  

Spolupráce s krajem Vysočina, která se týká oblasti samosprávy, je historicky celkem dobrá  

a dlouhodobě funguje. Díky své poloze, na hranici kraje, dá se říci, že město je však na okraji 

zájmu v oblasti financování projektů, které se týkají infrastruktury.  

 

Je všeobecně přijímanou skutečností, že další rozvoj životní úrovně obyvatelstva, a to 

v celosvětovém měřítku, neznamená jen širší uspokojování materiálních potřeb, ale je  

nemyslitelný bez respektování ekologických zákonitostí a potřeb sociálních. Vyvážený rozvoj  

v ekonomické, sociální a environmentální oblasti, který uspokojuje potřeby přítomnosti, aniž 

by oslaboval možnosti budoucích generací, naplňovat jejich vlastní potřeby se nazývá 

udržitelný rozvoj. Jde o vyvážený rozvoj v ekonomické, sociální a environmentální oblasti. 
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Princip udržitelného rozvoje se stal zásadním a široce přijímaným principem moderní veřejné 

správy na globální, regionální i místní úrovni. Při jeho uplatňování se využívají moderní 

metody strategického plánování, které zohledňují názory a potřeby veřejnosti.  

 

Definice strategického plánování 

Strategické plánování je systematické řízení organizace zaměřené na to, aby tato organizace 

dlouhodobě naplňovala svůj hlavní účel a poslání. Tohoto cíle dosahuje tím, že mobilizuje  

a co nejefektivněji využívá všechny vlastní zdroje a včas a správně reaguje na změny  

v okolním prostředí. Strategické plánování se od ostatních druhů plánování liší tím, že řeší 

problémy dlouhodobě a komplexně, usiluje o dosažení konsensu v hlavních otázkách, které je 

potřeba řešit, umožňuje optimálně využívat lidské, finanční a další zdroje, zohledňuje budoucí 

vývoj vnějšího prostředí a neodvozuje dlouhodobé cíle od stávající podoby organizace, ale 

naopak od dlouhodobých cílů odvozuje její žádoucí podobu. 

Má-li moderní veřejná správa využívat plně rozvojového potenciálu spravovaného území a své 

aktivity vhodně začleňovat i do regionálních a nadregionálních souvislostí, musí přijímat 

metody řízení, které směřují ke koncepčnímu rozvoji daného územního celku. Jednou z metod 

efektivního řízení je využití strategického plánu. 

 

Co je strategický plán rozvoje města? 

Strategický plán rozvoje města (SPRM) je ucelený koncepční plán rozvoje města definující 

základní směry rozvoje území ve střednědobém časovém horizontu. Stanovuje reálné cíle, 

kterých je možné s materiálními, finančními a lidskými zdroji, které má město k dispozici, 

v daném období dosáhnout. Plán je zpracovaný v souladu a s ohledem na rozvojové dokumenty 

kraje Vysočina a na další související rozvojové dokumenty na všech úrovních. 

 

2.2 Metodika tvorby strategického plánu  
Hlavním smyslem strategického plánování je sladit jednotlivé aktivity a zájmy tak, aby bylo  

dosaženo maximálního synergického efektu a město prosperovalo jako celek. Nezbytným 

předpokladem jeho přijetí a uvádění do praxe je zapojení a dosažení širokého konsensu mezi 

veřejným, neziskovým a soukromým sektorem, se zapojením veřejnosti. Tento způsob 

plánování bývá označován jako komunitní a je uznáván jako nejvíce efektivní a zároveň 

spravedlivý způsob organizace rozvoje obcí, měst a regionů. 

Vzhledem k tomu, že neexistuje jediná všeobecně přijímaná metoda provádění strategického 

plánování obcí a měst, zpracovatel strategického plánu zvolil metodiku, která je doporučována 

MMR ČR a dle zkušeností se strategickým plánováním v jiných městech a obcích se plně 

osvědčila. Při zpracování plánu byla použita i další odborná literatura např. publikace vydaná 

Národní sítí Zdravých měst pod názvem Strategické plánování a řízení pro města, obce  

a regiony do autorů Milana Půčka a Davida Koppitze a další zdroje. 

Metodika analýzy využívá několik dílčích metodických postupů. Mezi ty podstatné patří: 

 práce se statistickými a dalšími daty (ze sčítání lidu, ročenek apod.) vč. jejich porovnání 

v čase a prostoru 

 porovnání existujících analýz, strategií, generelů a studií 

 vlastní průzkumy obyvatel (dotazníkový průzkum) a významných subjektů ve městě 

(řízené rozhovory) 

 klasifikační a syntetické metody (například SWOT). 

 

2.3 Základní členění dokumentu  

 Řízení, příprava a organizační zajištění (stanovení managementu, koncepce  

a harmonogramu, apod.) 

 Analytická část (situační analýza, z níž vychází podrobný popis profilu města) 
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 Návrhová část (stanovení rozvojové vize a klíčových oblastí, pro každou z nich pak 

určení strategických cílů) 

 Realizační část (stanovení jednotlivých opatření pro dosažení strategických cílů) 

 Monitorovací část (zpracování každoročního akčního plánu, která umožní kontrolu 

plnění plánu a upozorní na nutnost jeho korekcí) 

 

2.4 Management strategického plánu 

Pro řízení a podrobné rozpracování výstupů analytické části byl ustanoven řídící výbor.  

Implementace strategického plánu by měla vhodným způsobem využívat existující organizační 

strukturu a institucionální rámec. Pro řízení implementace je ale nezbytné ustanovit 

implementační řídící výbor, který většinou tvoří dosavadní členové řídícího výboru pro 

zpracování SPRM. Implementační řídící výbor má také zodpovědnost za soustavné 

vyhodnocování aktuálního stavu projektů, zajištění jejich udržitelnosti a za průběžné  

revidování jednotlivých opatření. Ve všech fázích přípravy a realizace SPRM je podmínkou 

kvalitní a otevřená komunikace všech zainteresovaných subjektů.  

 

2.5 Zdroje informací 

Analýza využívá různorodých primárních i sekundárních zdrojů informací.  

Mezi nejdůležitější primární zdroje patří: 

 dotazníkový průzkum obyvatel města  

 řízené rozhovory se zástupci významných subjektů ve městě 

 diskuse na platformě řídícího výboru, (vč. společné tvorby analýzy SWOT). 

Mezi hlavní sekundární zdroje patří: 

 obecně dostupné statistické informace 

 obecně dostupné odborné publikace a studie poskytující informace o městě 

 podkladové materiál a dokumenty, informace Úřadu města Ledeč nad Sázavou týkající  

se projektových záměrů a rozpočtu města. 

 

2.6  Komunikace a zapojení odborné a širší veřejnosti 

Jedním z významných cílů strategického plánování je zapojit do rozhodování o budoucnosti 

města klíčové aktéry a veřejnost (participativní přístup). V tomto kontextu probíhala 

komunikace při procesu zpracování plánu na třech úrovních: 

 

1. Zadavatel - zpracovatel 

2. Klíčoví aktéři (vč. odborné veřejnosti) 

3. Širší veřejnost (obyvatelé města) 

 

Pro každou úroveň jsou vhodné jiné nástroje a způsoby komunikace. V souladu se snahou  

o maximální otevřenost a transparentnost a současně efektivnost přípravy strategického plánu 

byly realizovány tyto způsoby komunikace se zadavatelem, odbornými skupinami, místními  

subjekty a veřejností: 

 přímá jednání mezi zpracovatelem a zadavatelem 

 jednání řídící skupiny strategického plánu, (tj. prezentace a projednání výstupů 

jednotlivých částí dokumentu se zástupci města) 

 dotazníkové šetření obyvatel (kvantitativní průzkum) 

 

Přímá jednání mezi zpracovatelem a zadavatelem 

Přímá komunikace mezi vedoucím týmu zpracovatele a zástupcem zadavatele zahrnovala 

operativní schůzky a telefonickou a e-mailovou komunikaci. Účelem této komunikace byla 
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zejména organizační příprava jednotlivých jednání, předání podkladů, výstupů atd. Kontaktní 

osobou na straně zpracovatele byl vedoucí týmu, na straně pořizovatele pak tajemník 

městského úřadu v Ledči nad Sázavou. 

 

Jednání řídicího výboru (prezentace a projednání výstupů jednotlivých částí dokumentu 

se zástupci města) 

Za účelem diskutování, připomínkování a schvalování dílčích výstupů strategického plánu ze 

strany města byl Radou města ustaven řídící výbor. Řídící výbor byl odpovědný za řízení 

celého procesu přípravy strategického plánu ze strany města, konzultoval a průběžně 

schvaloval jednotlivé výstupy. Zpracovatel na jednáních představoval nově dokončené nebo 

rozpracované výstupy, které byly diskutovány a připomínkovány členy řídicího výboru.  

 

Dotazníkové šetření obyvatel (kvantitativní průzkum) 

Specifickou metodou, která byla zpracovatelem v rámci analytické části použita, bylo 

dotazníkové šetření obyvatel. Průzkum názorů obyvatel na život ve městě a námětů pro její 

další rozvoj je jednou z nezbytných podmínek dobře zpracovaného strategického plánu. 

Podrobnější popis metodiky průzkumu je uveden v příslušné kapitole vyhodnocující výsledky 

průzkumu. 

 
2.7 Postup prací na přípravě strategického plánu rozvoje města 

 
Průběh zpracování strategického plánu rozvoje města 
Ve městě doposud nebyly uplatňovány moderní metody strategického plánování ve veřejné 

správě. Pracovníci úřadu města každoročně zpracovávají tzv. plány investičních akcí na 

nejbližší rok. Plán se skládá pouze z heslovitě vypsaných investičních cílů, předpokládaných 

potřebných finančních zdrojů a priorit.  

 

Rozvoj města Ledeč nad Sázavou vyvolal potřebu vytvoření koncepce dlouhodobého rozvoje 

zpracované na moderních principech. Představitelé města se seznámili s metodami rozvoje 

území založenými na strategickém plánování běžně uplatňovanými v oblasti veřejné správy 

České republiky dle doporučované metodiky Ministerstva pro místní rozvoj ČR.  

Rada města proto rozhodla o přípravě Strategického plánu rozvoje města Ledeč nad Sázavou 

(dále SPRM) na období 2014 – 2020. Strategické plánování vytváří také předpoklad získat při 

realizaci projektů finanční podporu z evropských strukturálních fondů, národních dotačních 

zdrojů a dalších finančních mechanismů. 

Byly zpracovány podmínky pro zadání veřejné zakázky: „Zpracování strategického plánu 

rozvoje Města Ledeč nad Sázavou“ a v srpnu 2013 bylo vyhlášeno výběrové řízení, ze kterého 

vzešel vítězný zpracovatel SPRM - společnost Finanční poradenství, s.r.o. Dalším krokem bylo 

jmenování 6 členného řídícího výboru složeného z radních města a zástupců odborů městského 

úřadu. Zároveň byl odsouhlasen harmonogram postupu prací na přípravě plánu.  

 

Bezprostředně po výběru zpracovatele byl zahájen sběr podkladových dat pro zpracování 

profilu města, který obsahuje základní informace o obyvatelstvu, místní ekonomice  

a podnikatelském prostředí, technické i sociální infrastruktuře, o stavu životního prostředí, 

podmínkách pro bydlení, vzdělávání, kultuře a sportu a další důležitá zjištění o městě.  

Jako součást sběru informací proběhl průzkum názorů občanů a místních organizací, ať již 

veřejných či soukromých, a to formou anonymního dotazníkového šetření. Dotazníky byly 

distribuovány do domácností a vybraným organizacím prostřednictvím Ledečského zpravodaje 

a následně sbírány na úřadu města v papírové, případně elektronické podobě. Dotazník byl 
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k dispozici též na webových stránkách města. Vyhodnocení dotazníkového šetření provedl 

zpracovatel SPRM. Výsledky šetření jsou uvedeny v příloze č. 1. 

 

Na základě shromážděných podkladů provedl zpracovatel ve spolupráci s řídícím výborem 

podrobnou analýzu vnitřních a vnějších vztahů města, která byla podkladem pro vypracování 

SWOT analýzy města
1
 a tzv. rozvojové vize města. Poté navázalo stanovení klíčových (tj. 

prioritních) oblastí rozvoje, byly provedeny SWOT analýzy klíčových oblastí, byly definovány 

specifické cíle klíčových oblastí a navržena opatření k naplnění specifických cílů spolu 

s určením zodpovědnosti a finančního krytí jednotlivých projektových záměrů.  

Součinnost řídícího výboru a zpracovatele plánu byla zabezpečena prostřednictvím 

koordinačních schůzek.  

Konečná verze SPRM byla po zapracování všech relevantních připomínek schválena Radou 

města a poté předložena na veřejné zasedání Zastupitelstva města Ledeč nad Sázavou, na 

kterém byla dne 20. 4. 2015 schválena. 

 

Postup zpracování s časovým harmonogramem 

Aktivita Termín 

Usnesení RM k návrhu přípravy SPRM města Ledeč nad 

Sázavou - schválení pořízení SPRM 

č. 06.2013/88ZM-s)  

ze dne 12. 8. 2013 

Usnesení RM k výběru uchazeče o veřejnou zakázku: 

„Zpracování strategického plánu rozvoje Města Ledeč nad 

Sázavou“ 

č. 20.2013/236RM-s) ze 

dne 9. 9. 2013 

Vyhlášení záměru na veřejnou zakázku „Zpracování 

strategického plánu rozvoje Města Ledeč nad Sázavou“ 
08/2013 

Podepsání smlouvy o dílo ke zpracování komplexního 

Strategického plánu rozvoje města Ledeč nad Sázavou, č. 

smlouva S1/2014 

1. 11. 2013   

Sběr informací, anketa 11/2013- 02/2014 

Zpracování analytické části SPRM 11/2013-02/2014 

Zpracování návrhové části SPRM 03-04/2014 

Vypracování konečné verze SPRM  04/2014 

Veřejné projednávání plánu s občany města  

Usnesení RM ke konečné verzi SPRM 
č. 04.2015/45ZM-s)   

ze dne  20.4.2015 

Finální verze SPRM a usnesení ZM 20.4.2015 

                                                           
1
 SWOT analýza je standardní metoda používaná k definování analytických poznatků o sledovaném jevu.  

V metodickém pojetí představuje silný nástroj pro celkovou analýzu vnitřních a vnějších činitelů a obsahuje 

základní techniky zpracování strategické analýzy. Jádro metody spočívá v klasifikaci a ohodnocení jednotlivých 

faktorů, které jsou rozděleny do čtyř základních skupin, na faktory vyjadřující silné nebo slabé vnitřní stránky 

posuzované oblasti a faktory vyjadřující příležitosti a hrozby jako vlastnosti vnějšího prostředí). 

Analýzou vzájemné interakce jednotlivých faktorů silných a slabých stránek na jedné straně vůči příležitostem  

a hrozbám na straně druhé lze získat nové kvalitativní informace, které charakterizují a hodnotí úroveň jejich 

vzájemného střetu. 

SWOT je zkratkou slov z angličtiny: Strengths (přednosti = silné stránky), Weaknesses (nedostatky = slabé 

stránky), Opportunities (příležitosti), Threats (hrozby). 

SWOT analýza tedy vychází z předpokladu, že organizace samotné realizace akce dosáhne strategického úspěchu 

maximalizací předností a příležitostí a minimalizací nedostatků a hrozeb. 
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Monitoring a aktualizace strategického plánu  

Monitoring naplňování cílů SPRM znamená, že ve stanovených obdobích bude probíhat 

vyhodnocení postupu realizace strategického plánu a přínosů dosažených pro rozvoj města. 

Každé dva roky bude zpracována monitorovací zpráva se zhodnocením postupu v realizaci 

SPRM (dodržení harmonogramu, změny v plánu apod.). Na základě těchto hodnocení  

s přihlédnutím k aktuální situaci města a k dalším vnějším i vnitřním faktorům bude strategický 

plán aktualizován. 

 

Zpracovatelé Strategického plánu rozvoje města Ledeč nad Sázavou 

 řídící výbor pro přípravu, zpracování a realizaci SPRM 

 zpracovatel plánu společnost Finanční poradenství, s.r.o.  

 pracovníci Městského úřadu Ledeč nad Sázavou (organizační schéma městského úřadu 

je uvedeno v kapitole 3.4 Veřejná správa) 

 partnerské organizace (podnikatelé, neziskové organizace, školy) 

 

 

Zpracovatel strategického plánu 

 

Jméno Funkce E-mail 

Mgr. Vladimíra  Jilečková ředitelka společnosti  

Finanční poradenství, s.r.o. 

jileckova@finpor.cz 

Ing. Ingrid Růžičková jednatelka společnosti 

Finanční poradenství, s.r.o. 

ruzickova@finpor.cz 

 

Zastoupené odbory Městského úřadu v Ledči nad Sázavou 

 

Jméno Odbor E-mail 

Ing. Július Barta tajemník julius.barta@ledecns.cz 

Ing. Jan Čepa vedoucí odboru samosprávy jan.cepa@ledecns.cz 

Ing. Břetislav Dvořák vedoucí odboru výstavby  

a životního prostředí 

bretislav.dvorak@ledecns.cz 

Ing. Bc. Milena 

Peroutková 

vedoucí odboru vnitřní správy milena.peroutkova@ledecns.cz 

 

Organizační struktura přípravy a realizace strategického plánu  

 Zastupitelstvo města  

 schvaluje návrh na zpracování strategického plánu rozvoje města, jeho 

obsahovou část a výsledný dokument 

 Rada města 

 schvaluje návrh na zpracování SPRM, jeho obsahovou část a výsledný dokument 

 schvaluje a předkládá SPRM k projednání zastupitelstvu města návrh obsahové 

části, koncept i finální verzi dokumentu 

 Řídící výbor  

 zajišťuje dodržování zvolené koncepce, koordinaci a realizaci dílčích kroků 

tvorby SPRM 

 dohlíží nad postupem prací na SPRM 

 stanovuje základní východiska, (vize, vymezení /klíčových/ prioritních oblastí)  

mailto:jileckova@finpor.cz
mailto:ruzickova@finpor.cz
http://www.ledecns.cz/redakce/pop.php?lanG=cs&clanek=50166&slozka=49494&__utma=109375896.2030348209.1366202080.1398276506.1399473535.28&__utmz=109375896.1399473535.28.22.utmcsr%3Dgoogle%7Cutmccn%3D%28organic%29%7Cutmcmd%3Dorganic%7Cutmctr%3D%28not&subject=2173918&akce=userdetajl&uid=20026
mailto:julius.barta@ledecns.cz
mailto:jan.cepa@ledecns.cz
http://www.ledecns.cz/redakce/pop.php?lanG=cs&clanek=50166&slozka=49494&__utma=109375896.2030348209.1366202080.1398276506.1399473535.28&__utmz=109375896.1399473535.28.22.utmcsr%3Dgoogle%7Cutmccn%3D%28organic%29%7Cutmcmd%3Dorganic%7Cutmctr%3D%28not&subject=2173918&akce=userdetajl&uid=20028
http://www.ledecns.cz/redakce/pop.php?lanG=cs&clanek=50166&slozka=49494&__utma=109375896.2030348209.1366202080.1398276506.1399473535.28&__utmz=109375896.1399473535.28.22.utmcsr%3Dgoogle%7Cutmccn%3D%28organic%29%7Cutmcmd%3Dorganic%7Cutmctr%3D%28not&subject=2173918&akce=userdetajl&uid=20028
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 projednává a schvaluje jednotlivé postupné kroky při vytváření SPRM 

 projednává návrhy dokumentů, stanovuje priority 

 zajišťuje vnitřní a vnější komunikaci 

 koordinuje spolupracující organizace 

 předkládá SPRM k projednání radě a zastupitelstvu města 

 zajišťuje soulad cílů a opatření mezi prioritními oblastmi navzájem 

 Veřejnost 

 dotazníkové šetření 

 Poradenská společnost, resp. zpracovatel plánu 

 navrhuje metodiku zpracování SPRM, sleduje postup tak, aby byly dodrženy 

zvolené principy 

 realizuje průzkumy, zapojení veřejnosti 

 účastní se jednání řídícího výboru, zpracovává výstupy z těchto jednání  

 zpracovává komunikační strategii 

 zajišťuje zohlednění principů udržitelného rozvoje 

 připravuje a moderuje pracovní jednání 

 zpracovává SPRM do konečné podoby dokumentu 
 

 

3. ANALYTICKÁ ČÁST  
 

Analytická část představuje souhrn základních informací o městě Ledeč nad Sázavou a je 

úvodní částí strategického plánu města. Cílem analýzy je shromáždit a interpretovat takové 

informace o městě, které jsou relevantní pro přípravu strategického plánu, resp. jeho návrhové 

části. Do analýzy jsou proto zařazeny jen ty informace, které mají relevanci ve vztahu k volbě 

strategie a rozvojových priorit města. Cílem analýzy není shromáždit veškeré informace a být 

tak samoúčelným výstupem. 

Analýza města se člení do několika kapitol, které se liší obsahově i metodicky a zahrnuje 

pohled na město jako na objekt (tedy sídlo) i pohled na subjekty, které ve městě existují (správa 

města, organizace působící ve městě, obyvatelé města). Kombinuje tedy (relativně) objektivní 

informace získané z publikací a statistických zdrojů s informacemi více či méně subjektivními, 

čerpajícími z průzkumů a anket mezi jednotlivými subjekty, které ve městě žijí a působí. 

Jednotlivé části analýzy jsou tedy v jistém smyslu autonomními výstupy, které poskytují různý 

úhel pohledu na jednotlivá témata a problémy. 

Postup zpracování analytické části 

 

 

 

 

 

 

Informační 

zdroje a 

podklady 

Analytický 

profil 

Identifikace 

hlavních 

problémů 

města 

 a návrhy na 

jejich řešení 

Analýza 

SWOT 

Definování 

rozvojové 

vize 

ANALYTICKÁ ČÁST NÁVRHOVÁ ČÁST 
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3.1 Celková charakteristika města 

 
3.1.1 Základní údaje 

 

Poloha, regionální souvislosti 

Ledeč nad Sázavou je obec s pověřeným obecním úřadem v kraji Vysočina. Nejbližším městem  

s rozšířenou působností je Světlá nad Sázavou. Město Ledeč nad Sázavou leží 50 kilometrů 

severozápadně od krajského města Jihlava a nachází se tak na okraji kraje Vysočina v těsné 

blízkosti s krajem Středočeským.  

Město se rozkládá na obou březích řeky Sázavy na místě, na kterém se již ve 12. století 

nacházela osada Ledeč. Celková výměra katastrálního území činí 56,9 km². Ledeč má sedm 

částí, a to Habrek, Horní Ledeč, Ledeč nad Sázavou, Obrvaň, Souboř, Sychrov a Vrbku. 

Sousedící katastrální území patří pod tyto správní obce: Kožlí, Bohumilice u Kožlí, Hradec u 

Ledče nad Sázavou, Ostrov u Ledče nad Sázavou, Vilémovice u Ledče nad Sázavou a Bojiště.  

Zeměpisná poloha je dána pásmem 49°41′46″s. š. a 15°16′30″v. d.  Území je tvořeno 

vrchovinou o průměrné výšce 353m n. m. Český masiv, jak se vrchovina nazývá, patří do 

moldanubické geologické oblasti a je tvořen především krystalinikem a prevariským 

paleozoikem, což je komplex krystalických, většinou metamorfovaných a magmatických 

hornin. 

Díky své poloze na řece Sázavě je území bohaté na vodu, bohužel však také náchylné  

k povodním, zvláště v příbřežních oblastech. Krom Sázavy protéká katastrálním územím Ledče 

nad Sázavou ještě Olešenský potok, Jestřebnický potok, Koželský potok a několik dalších 

drobných vodních toků. Na území převládá orná a zemědělská půda. Obec Ledeč nad Sázavou 

má dlouhou historii. První písemná zmínka je z 12. století, kdy se uvádí vladyka z Ledče. 

Město i kraj mají také bohatou husitskou tradici, o čemž svědčí řada dokladů, včetně nedaleké 

obce Bojiště. Za celá další století se na zdejším panství vystřídala řada významných i méně 

známých rodů. Z nich je třeba zvlášť připomenout rod Ledečských z Říčan, který se velkou 

měrou zasloužil o přidělení městského znaku, a rovněž o přidělení městských práv v polovině 

16. století. Významným počinem pro město byla stavba dráhy na počátku 20. století. 

Znamenala hospodářský i společenský rozvoj Ledče i jejího širokého okolí. Po roce 1918 

převzal moc stát a Ledeč nad Sázavou se v různých obměnách stala přirozeným správním 

centrem poměrně velkého území. Dalším významným mezníkem pro město byla stavba 

strojírenského podniku v roce 1949. V té době zažívá Ledeč největší rozmach, počet obyvatel 

přesahuje až číslo sedm tisíc, město se rozrůstá o nová sídliště bytových i rodinných domů. 

Tento vrchol nastal v devadesátých letech minulého století, kdy se nosný podnik Kovofiniš 

rozpadl na řadu menších, soukromých divizí a firem. Naštěstí tento přerod nebyl nijak 

dramatický a město se brzy stabilizovalo do dnešní podoby. 

 

V Ledči nad Sázavou, podle statistických údajů k 31. 12. 2012, žilo 5 482 obyvatel, z toho  

2 779 žen a 2 703 mužů v průměrném věku 44,3 let. Počet obyvatel již dvacet let mírně klesá  

a její umístění podle počtu obyvatel je 248. místo v ČR. Žije zde 650 dětí ve věku do 15 let.  

V Ledči nad Sázavou se nachází mateřská škola, základní škola, gymnázium, střední odborná 

škola s obory strojírenství a informační technologie a ekonomika, a učiliště s obory strojní 

mechanik – zámečník, nástrojář a logistik. Je zde také vyšší odborná škola s oborem ekonomika 

a management podniku. Ve volném čase mohou děti navštěvovat základní uměleckou školu, 

zájmové kroužky pořádané školou, středisko volného času a v neposlední řadě i sportovní halu 

s venkovním hřištěm.  

Ve městě se k 1. 7. 2013 nachází 1 523 budov s číslem popisným, přičemž ve městě neprobíhá 

intenzivní výstavba.  

http://vdb.czso.cz/vdbvo/mi/mi_hodnota.jsp?idhod=12807509&kodjaz=203&maska=%23%23%23%2C%23%23%23%2C%23%230#_blank
http://toolserver.org/~geohack/geohack.php?language=cs&params=49.6961111_N_15.275_E_type:city_region:CZ
http://cs.wikipedia.org/wiki/Metamorfovaná_hornina
http://cs.wikipedia.org/wiki/Magmatická_hornina
http://cs.wikipedia.org/wiki/Magmatická_hornina
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Kulturní vyžití v obci je odpovídající menším městům, působí zde veřejná knihovna a městské 

muzeum. Najdeme zde čtyři sakrální stavby, a to židovská synagoga, kostela sv. Petra a Pavla, 

kostel nejsvětější trojice a Husův sbor církve československé husitské, nedaleko kterého je také 

hřbitov a smuteční síň. V sokolovně se tradičně pořádají sportovní či kulturní akce. Ve městě se 

nachází sdružené ambulantní zařízení, léčebna pro dlouhodobě nemocné, několik ordinací 

praktických i speciálních lékařů jak pro děti a dorost tak pro dospělé. Jsou zde dvě lékárny  

a středisko záchranné služby a rychlé zdravotní pomoci. Působí tu příspěvková organizace 

Domov Háj určená pro osoby s mentálním nebo kombinovaným postižením.  

Na území Ledče se nachází i takzvaný Ledečský kras. Jde o vložku krystalických vápenců 

v pararulách. V roce 1940 došlo na západě města k objevu stometrové jeskyně s dvojicí klesajících 

chodeb s jezírky a krápníky. Výzdoba je však zničena. Další jeskyně se nachází přímo v centru 

města, v lokalitě zvané Hůrka, a je dlouhá přibližně 165 metrů. Součástí krasu jsou i jeskyně Čertovy 

díry a Šeptouchov. V roce 1948 došlo ve vchodu 12 metrů dlouhé jeskyně, nedaleko Habreku,  

k objevení střepů neolitické keramiky. Jeskyně jsou však veřejnosti nepřístupné. Jejich zpřístupnění 

by mohlo podpořit cestovní ruch ve městě. 

V obci se nachází také hrad, přičemž první zmínka o něm pochází z roku 1181. V současné 

době je na hradě od roku 1938 městské muzeum, ve kterém je vystavena regionální sbírka  

z počátku 20. století – výrobky a nástroje zdejších řemeslníků, archeologické nálezy, sbírka 

mincí a papírových platidel a sbírka zbraní.  

Dopravní spojení města s jeho okolím je dobré, přímo městem prochází železnice i autobusová 

linka. Vzhledem k velikosti sídla zde není provozována městská hromadná doprava.  

Poloha města Ledeč nad Sázavou je z pohledu České republiky centrální a s porovnáním kraje 

Vysočina je exponovaná v západní části. Je součástí středoevropské urbanizované osy (Berlín – 

Praha – Vídeň/Bratislava – Budapešť), v širším pojetí je tedy součástí komunikační spojnice 

severní a západní Evropy s jihovýchodní Evropou a západní Asií. Ledeč nad Sázavou leží na 

mezinárodním železničním koridoru (Berlín – Praha – Kolín – Havlíčkův Brod – Brno – 

Břeclav – Vídeň/ Bratislava). Dále město protínají silnice II. třídy, které spojují Ledeč nad 

Sázavou s okolními centry a obcemi. Silnice II. třídy č. 150 slouží jako dálniční přivaděč  

z dálnice D1 ze směru Praha – Brno (14 km) z dálničního exitu č. 66 – Loket, ze směru Brno – 

Praha slouží jako přivaděč z D1 silnice II. třídy č. 347 z dálničního exitu č. 90 – Koberovice 

(cca 18 km). Krajina okolo vrchu Melechov (715 m n. m.) je považována za geografický střed 

České republiky. 

Město Ledeč nad Sázavou leží na řece Sázavě. Území města se rozkládá podél toku řeky 

Sázavy na obou březích, které se směrem od řeky zdvíhají. Nadmořská výška je odvislá od 

geomorfologických znaků a pohybuje se v rozmezí 360 m n. m. až 600 m n. m. (ve správním 

obvodu města). Průměrná nadmořská výška samotného města kolísá okolo hranice 350 m n. m. 

Místní části města (celkem 7, které tvoří sídelní útvar), odděleně souvislým nezastavěným 

územím od samotného města, jsou situovány obvykle ve vyšší nadmořské výšce než území 

města (viz tab. č. 3). Mezi morfologické determinanty patří mimo jiné svažitost terénu, relativní 

výšková členitost apod. Tyto determinanty společně s hydrologickými, klimatickými, 

pedologickými a geologickými znaky podmiňují stávající strukturu ploch města a racionální 

výstavbu objektů či plánování využívání ploch k určitému účelu (ovlivňují tak výběr ploch pro 

jejich další využití). Např. plocha s funkčním využitím „městská zeleň“ má zcela jiné nároky na 

tyto geografické činitele než např. plocha určena k zastavění či pro průmyslovou výrobu.  

 

Město Ledeč nad Sázavou leží ve správním obvodu obce s rozšířenou působností (ORP) Světlá 

nad Sázavou. Obec je vzdálena od Světlé nad Sázavou 12 km severozápadně a od Jihlavy 53km 

na severozápad. Město je tvořeno 7 částmi obce (Ledeč nad Sázavou, Horní Ledeč, Habrek, 

Obrvaň, Souboř, Sychrov, Vrbka). 

http://cs.wikipedia.org/wiki/Krystalický_vápenec
http://cs.wikipedia.org/wiki/Krystalický_vápenec
http://cs.wikipedia.org/wiki/Pararula
http://cs.wikipedia.org/wiki/1940
http://cs.wikipedia.org/wiki/1948
http://cs.wikipedia.org/wiki/Habrek
http://cs.wikipedia.org/wiki/Neolit
http://cs.wikipedia.org/wiki/1938
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Celková plocha katastrálního území má rozlohu 2 224 ha. Území je pokryto z 37 % ornou 

půdou (821 ha), z 14 % trvalými travními porosty (303 ha), 33 % plochy obce tvoří lesy (733 

ha). Zastavěné plochy zaujímají 3 % rozlohy (62 ha) území obce. 

Území města Ledeč nad Sázavou leží na Českomoravské vrchovině v geomorfologickém celku 

Křemešnická vrchovina, v podcelku Želivská pahorkatina. Nadmořská výška se pohybuje od 530 

m n. m. v údolí po 620 m n. m. 

Z klimatického hlediska leží území v mírně teplé oblasti, mírně vlhké, vrchovinné. Průměrný 

roční úhrn srážek je 700 - 800 mm (průměrný úhrn srážek na jaře je 200 - 250 mm, v létě 200 - 

250 mm, na podzim 125 - 150 mm a v zimě 125 - 150 mm). Průměrný počet dní v roce se 

sněhovou pokrývkou je 80 - 100. Průměrná roční teplota vzduchu je 6 - 7 °C (průměrná teplota 

vzduchu na jaře je 7 - 8 °C, v létě 14 - 15 °C, na podzim 7 - 8 °C a v zimě -1 až -2 °C). 

 

Ve městě působí zařízení zdravotních služeb, léčebna dlouhodobě nemocných a ordinace lékařů 

a výjezdové stanoviště ZZS Kraje Vysočina (Rychlá zdravotnická pomoc). Nejbližší nemocnice 

jsou v Havlíčkově Brodě a v Jihlavě. 

Ve městě existuje mateřská škola, základní škola a střední škola. Ze sociálních zařízení je ve 

městě dům s pečovatelskou službou a domov pro osoby se zdravotním postižením. 

Správní území města protínají silnice II. třídy č. 339 (Ledeč nad Sázavou - Čáslav), č.  II/130 

(Golčův Jeníkov - Ledeč nad Sázavou - Křelovice) a č. 150 (Havlíčkův Brod - Světlá nad 

Sázavou - Ledeč nad Sázavou - Votice). Ostatní silniční komunikace jsou silnice III. třídy  

a místní komunikace. Městem prochází železniční trať č. 212 Čerčany - Světlá nad Sázavou. 

Pošta v Ledči nad Sázavou 

Adresa: Nádražní 461/0, 584 01 Ledeč nad Sázavou, telefon: (+420) 569 720 592 

 

Poloha kraje Vysočina v rámci České republiky 
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Kraj Vysočina - mapa 

 
 

Stručný popis kraje Vysočina 
 

Název kraje Vysočina souvisí se skutečností, že se tento správní celek rozkládá na podstatné 

části Českomoravské vrchoviny, vyvýšené zvlněné krajiny mezi oběma historickými zeměmi 

České republiky. Ta dosahuje nadmořské výšky přes osm set metrů ve dvou výrazných 

masivech, Žďárských vrších na severu kraje a Jihlavských vrších na jihozápadě. Hlavní 

evropské rozvodí táhnoucí se podél bývalé zemské hranice dělí kraj na dvě téměř stejné části. 

Kraj Vysočina se rozkládá na ploše 6 796 km
2
, celkový počet obyvatel je 513 195. 

Zvlněná vrchovina, rozčleněná táhlými kopci a údolími, byla původně pokryta neprostupným 

pralesem. Generace lidí tuto část země proměnily v harmonickou kulturní krajinu, v níž se 

nachází množství lesů a hájků ale i pole, louky a pastviny. Každý potok je přehrazen řadou 

rybníků, které plní funkce od hospodářských přes rekreační až po krajinotvorné.  

Přírodní podmínky rozptýlily obyvatele Vysočiny do více než tisíce sídel, která jsou propojena 

hustou sítí silnic. Pro Vysočinu jsou charakteristické malé vesnice nepříliš vzdálené od 

místního centra, jímž bývá klidné malé město se třemi až deseti tisíci obyvatel. Pouze ve 

čtyřech městech žije více než dvacet tisíc obyvatel. Krajské město Jihlava dosahuje počtu 

padesáti tisíc obyvatel. S rostoucí životní úrovní a mobilitou obyvatel lze čekat, že toto 

uspořádání bude výhodou. Umožňuje využívat pozitiva venkovského bydlení a přitom zaručuje 

dostupnost městského centra.  

Metropolí kraje je Jihlava, nejstarší horní město českých zemí, které patřilo ve středověku  

k nejbohatším městům českého království, a to především díky těžbě stříbra. Rozkládá se po 

http://www.google.com/url?sa=i&source=images&cd=&cad=rja&docid=nRSwRCtKcbV2rM&tbnid=fHZEorydGqGf6M:&ved=0CAgQjRwwAA&url=http://spravnimapa.topograf.cz/kraj-vysocina&ei=2ZhuUuSAGIzc4wT2jYDwAg&psig=AFQjCNHBN_a8tKcDxJX7WeNTr-b3EX84hQ&ust=1383066201429469
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obou stranách bývalé zemské hranice mezi Čechami a Moravou. 

Kraj je umístěn v dopravním i populačním středu země. Vysočinou prochází hlavní dopravní 

tepna České republiky dálnice D1. Ekonomika východní části kraje je ovlivněna sousedící 

brněnskou aglomerací, severozápadní část kraje je již spádovou oblastí hlavního města Prahy. 

Strategická poloha Vysočiny proto v posledních letech přilákala řadu zahraničních investorů, 

kteří sem soustřeďují nejen výrobní kapacity, ale rovněž výzkum a vývoj. 

Historie zanechala na Vysočině množství památek, z nichž tři – historické centrum Telče, 

poutní kostel sv. Jana Nepomuckého na Zelené Hoře u Žďáru nad Sázavou, Židovské město  

a bazilika sv. Prokopa v Třebíči – jsou zařazeny mezi světové kulturní dědictví UNESCO. 

Stopy dějin doplňují dílo člověka v krajině a dotvářejí její krásu. Přírodní bohatství kraje tvoří 

chráněné krajinné oblasti Žďárské vrchy, Železné hory, dále národní přírodní rezervace 

Mohelenská hadcová step, Velký Špičák a četné přírodní rezervace. Výhodou Vysočiny je 

zachované čisté životní prostředí. Lze říci, že kraj je zdravým ostrovem mezi třemi 

aglomeracemi – pražskou, brněnskou a vídeňskou. I díky tomu se kraj Vysočina jako první z 

krajů České republiky stal členem organizace Národní síť Zdravých měst a regionů České 

republiky. 

 

Příznivě lze hodnotit vývoj nezaměstnanosti, která se drží dlouhodobě pod celokrajským 

průměrem a je na úrovni celorepublikového průměru.  

Umístění veřejných institucí v Ledči nad Sázavou je na nižší úrovni. Lidé musejí často 

vyjíždět do okolních měst (především Světlá nad Sázavou a Havlíčkův Brod).  

 

Okolí města Ledeč nad Sázavou – mapa 

 

 
 

Tabulka: Vybrané veřejné instituce s působností pro město Ledeč nad Sázavou 
 

 

Název 

 

Umístění 

Úřad práce (dislokované pracoviště Ledeč nad Sázavou) Světla nad Sázavou 

Finanční úřad Ledeč nad Sázavou 

Hygienická správa Havlíčkův Brod 

Katastrální úřad Havlíčkův Brod 

Matrika Ledeč nad Sázavou 

http://www.google.com/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&docid=BiRQZ-v0S9_3aM&tbnid=Db3bgEi70uRNYM:&ved=0CAUQjRw&url=http://www.digitalnitelevize.cz/vysilace/lokalita-151606-494143-ledec-nad-sazavou.html&ei=yppuUtmlDYXYtQa8koHYBw&bvm=bv.55123115,d.bGE&psig=AFQjCNGgEEoDYXhMATNPMlZP7SYZnzsJjw&ust=1383066682006702
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Obvody středisek ZZS4 Ledeč nad Sázavou 

Okresní správa sociálního 

zabezpečení 

Havlíčkův Brod 

Policie ČR - obvodní 

oddělení 

Ledeč nad Sázavou – pouze služebna 

Obvodní oddělení Policie ČR – Světlá nad Sázavou 

Pozemkový úřad Havlíčkův Brod 

SSP5 - kontaktní místo Světla nad Sázavou 

Státní veterinární správa Havlíčkův Brod 

Stavební úřad Ledeč nad Sázavou 

Úřad práce Ledeč nad Sázavou, Havlíčkův Brod 

Územní odbor HZS Hasičský záchranný sbor kraje Vysočina má svoji stanici 

profesionálních hasičů ve městě Ledeč nad Sázavou. 

Krajské vojenské velitelství Jihlava 
Zdroj: www.e-pusa.cz 

 

Mikroregion Ledečsko – základní údaje 
 

IČO, právní forma: 70930902, svazek obcí (771) 

Sídlo: Městský úřad Ledeč nad Sázavou, Husovo náměstí 7, 584 01 Ledeč nad 

Sázavou 

Předseda: Ing. Zdeněk Tůma, starosta města Ledeč nad Sázavou 

místopředseda – Václav Husák, starosta obce Kožlí 

Jednou za 2 měsíce se uskuteční setkání mikroregionu, na kterém se řeší 

aktuální problémy jednotlivých obcí. 

Kontaktní osoba:  Ing. Zdeněk Tůma, starosta města Ledeč nad Sázavou 

Václav Husák, starosta obce Kožlí 

tajemnice, ekonom – Ludmila Štěpánková, vedoucí finančního oddělení 

města Ledeč nad Sázavou 

Telefon, fax: 569729511, 569721735, fax: 569726684 

E-mail: obeckozli@tiscali.cz, webové stránky mikroregion nemá 

Počet členů: 19 

Seznam členů:  Bělá, Bohdaneč (KH), Bojiště, Číhošť, Hněvkovice, Horní Paseka, 

Hradec, Chřenovice, Jedlá, Kamenná Lhota, Kouty, Kozlov, Kožlí, 

Ledeč nad Sázavou, Ostrov, Pavlov, Prosíčka, Vilémovice, Vlastějovice 

Počet obyvatel:  K 1. 1. 2010 měl mikroregion cca 10 520 obyvatel 

Rozloha (km²) 177 km² 

Rozvojová strategie Strategie rozvoje mikroregionu Ledečsko, zpracováno v roce 2003. 

 

Ve strategickém plánu jsou uvedeny údaje, které byly zjišťovány dle výsledků posledního 

Sčítání lidu, domů a bytů České republiky v roce 2011, které provedl Český statistický úřad.  

 

Základní údaje o městě Ledeč nad Sázavou 

 

   Obec Ledeč nad Sázavou 

Správní obvod (pověřený úřad) Ledeč nad Sázavou 

Obec s rozšířenou působností  Světlá nad Sázavou 

Katastrální výměra 56,9 km² 

Počet obyvatel 5 486 obyvatel (k 1. 1. 2012) 

http://www.e-pusa.cz/
mailto:obeckozli@tiscali.cz
http://cs.wikipedia.org/wiki/Praha#Spr.C3.A1vn.C3.AD_a_samospr.C3.A1vn.C3.A9_.C4.8Dlen.C4.9Bn.C3.AD
http://vdb.czso.cz/vdbvo/mi/mi_hodnota.jsp?idhod=12807509&kodjaz=203&maska=%23%23%23%2C%23%23%23%2C%23%230#_blank
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Hustota zalidnění 96 obyvatel/km² 

Kód obce 568988 

Celá katastrálních území 
Ledeč nad Sázavou, Habrek, Obrvaň, Souboř Vrbka  

u Ledče nad Sázavou, Sychrov u Ledče nad Sázavou 

Počet základních sídelních 

jednotek 
12 

Zeměpisná šířka 49° 41´ 46´´ severní šířky 

Zeměpisná délka 15° 16´30´´ východní délky 

Nadmořská výška 353 m. n. m. 

PSČ 584 01 

Adresa městského úřadu 

Husovo náměstí č. 7 

58401 Ledeč nad Sázavou 

podatelna@ledecns.cz 

Starosta  Ing. Zdeněk Tůma 

Oficiální web www.ledecns.cz 

Zdroj: ČSÚ  

 

Klasifikace územních statistických jednotek CZ-NUTS a LAU 

Od 1. ledna 2008 je systém statistické klasifikace územních struktur v České republice 

rozdělen, v souladu se systémem Eurostatu, na dvě části: klasifikace CZ-NUTS  

(La Nomenclature des Unités Territoriales Statistiques) a systém LAU (Local Administrative 

Units). Klasifikace CZ-NUTS popisuje územní struktury podle velikostní úrovně územního 

celku, k němuž je přiřazena. Je označována arabskou číslicí označující územní úroveň:  

 NUTS 1 (největší celek na úrovni státu)  

 NUTS 2 (oblast)  

 NUTS 3 (v rámci ČR přiřazovány ke krajům). 

 

Statistické jednotky NUTS 4 byly k 31. 12. 2007 zrušeny a od 1. 1. 2008 byly nahrazeny 

číselníkem LAU 1. Územní jednotky na úrovni LAU 1 přebírají kódy od dřívějších jednotek 

NUTS 4 s výjimkou hlavního města Prahy. V systému LAU se na úrovni LAU 1 (okresy) ani 

LAU 2 (obce) Praha nečlení. 

 

Kód oblasti (NUTS2) CZ06 Jihovýchod 

Kód kraje (NUTS3) CZ063 

Název kraje (NUTS3) Kraj Vysočina 

Kód LAU1 (NUTS 4) CZ0631 

Název LAU1 Havlíčkův Brod 

Kód NUTS 5 CZ0631568988 

Kód základní územní jednotky (ZÚJ) 568988 

Název městské části/základní územní jednotky (ZÚJ) Ledeč nad Sázavou 

Kód katastrálního území (KÚ) 679712  

Název katastrálního území (KÚ) Ledeč nad Sázavou 

 

http://cs.wikipedia.org/wiki/Katastr%C3%A1ln%C3%AD_%C3%BAzem%C3%AD
http://cs.wikipedia.org/wiki/Z%C3%A1kladn%C3%AD_s%C3%ADdeln%C3%AD_jednotka
http://cs.wikipedia.org/wiki/Z%C3%A1kladn%C3%AD_s%C3%ADdeln%C3%AD_jednotka
http://cs.wikipedia.org/wiki/Zem%C4%9Bpisn%C3%A1_%C5%A1%C3%AD%C5%99ka
http://cs.wikipedia.org/wiki/Zem%C4%9Bpisn%C3%A1_d%C3%A9lka
http://cs.wikipedia.org/wiki/Po%C5%A1tovn%C3%AD_sm%C4%9Brovac%C3%AD_%C4%8D%C3%ADslo
mailto:podatelna@ledecns.cz
http://cs.wikipedia.org/wiki/Starosta
http://www.ledecns.cz/
http://www.czso.cz/csu/klasifik.nsf/i/ciselnik_okresu_lau1_nuts_2008
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Číselník základních sídelních jednotek 

Celé území obcí je beze zbytku pokryto souborem základních sídelních jednotek (ZSJ).  

ZSJ jsou územním vymezením i názvem identické, mají však dvojí číselné označení - číselný 

kód. Kód ZSJ je neměnný a jedinečný v rámci ČR. 

 

Přehled základních sídelních jednotek města Ledeč nad Sázavou 

 

Základní sídelní jednotka 

Habrek 

Horní Ledeč 

Ledeč nad Sázavou – Podzámčí 

Na rámech 

Nad Trubačkou 

Obrvaň 

Pod Trubačkou 

Podolí 

Sídliště Stínadla 

Souboř 

Sychrov 

Velká Stráň 

Vrbka 
     Zdroj ČSÚ 

 

 
 

 

http://www.google.com/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&docid=bBHEBJyrAEY1-M&tbnid=n_kXzDyZ7dlYdM:&ved=0CAUQjRw&url=http://www.google.com/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&docid=bBHEBJyrAEY1-M&tbnid=n_kXzDyZ7dlYdM:&ved=&url=http://www.czso.cz/csu/2012edicniplan.nsf/publ/1302-12-r_2012&ei=spluUuGtGYSu4AT2y4Ag&bvm=bv.55123115,d.bGE&psig=AFQjCNHyXeACdZwsN0prVnQ1iO3zskJ15w&ust=1383066418655962&ei=7pluUveWG8XGtQaBsoCoDQ&bvm=bv.55123115,d.bGE&psig=AFQjCNHyXeACdZwsN0prVnQ1iO3zskJ15w&ust=1383066418655962
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3.2 Obyvatelstvo
2
 

Celkový úbytek obyvatel města Ledeč nad Sázavou v dlouhodobém horizontu klesá od roku 

2002 do roku 2012 o takřka 600 obyvatel, a to přirozeným způsobem (počet zemřelých 

obyvatel převyšuje počet živě narozených dětí) i díky zápornému migračnímu saldu. 

 

Název 
Kraj 

Vysočina 
% 

Ledeč 

nad 

Sázavou 

% 

Obyvatelstvo celkem s obvyklým pobytem 
505 565,0  

100 5381 100 

Obyvatelstvo: v tom muži 250 196,0 49,48 2645 49,15 

Obyvatelstvo: v tom ženy 250 369,0 50,52 2736 50,85 

Obyvatelstvo: v tom s pobytem – trvalým 507 864    

Obyvatelstvo: v tom s pobytem – dlouhodobým 4863    

Obyvatelstvo – cizinci 7607    

Narození v obci trvalého bydliště 269564    

Obyvatelstvo: z toho ve věku - 0-14 let 73798  601 11,17 

Obyvatelstvo: z toho ve věku - 0-14 let – muži 37877  297 5,52 

Obyvatelstvo: z toho ve věku - 0-14 let – ženy 35921  304 5,65 

Obyvatelstvo: z toho ve věku - 15 - 64 let 347663  3686 68,5 

Obyvatelstvo: z toho ve věku - 15 - 64 let – muži 177681  1895 35,22 

Obyvatelstvo: z toho ve věku - 15 - 64 let – ženy 169982  1791 33,28 

Obyvatelstvo: z toho ve věku - 65 a více let 82741  1087 20,2 

Obyvatelstvo: z toho ve věku - 65 a více let – muži 33839  450 8,36 

Obyvatelstvo: z toho ve věku - 65 a více let – ženy 48902  637 11,84 

Obyvatelstvo: v tom muži – svobodní 110579  1122  

Obyvatelstvo: v tom muži – ženatí 115083  1220  

Obyvatelstvo: v tom muži – rozvedení 17881  225  

Obyvatelstvo: v tom muži – vdovci 6193  78  

Obyvatelstvo: v tom ženy – svobodné 86951  816  

Obyvatelstvo: v tom ženy – vdané 11479  1232  

Obyvatelstvo: v tom ženy – rozvedené 21713  290  

Obyvatelstvo: v tom ženy – vdovy 31697  396  

Obyvatelstvo 15leté a starší 431767  4780  

Obyvatelstvo 15leté a starší  - nejvyšší ukončené 

vzdělání - základní včetně neukončeného 79912  780  

Obyvatelstvo 15leté a starší - nejvyšší ukončené vzdělání 

- střední vč. vyučení (bez maturity) 161731  1679  

Obyvatelstvo 15leté a starší - nejvyšší ukončené vzdělání 

- úplné střední (s maturitou) a vyšší odborné (včetně 

nástavbového) 134235  1704  

Obyvatelstvo 15leté a starší - nejvyšší ukončené vzdělání 

– vysokoškolské 41049  462  

Obyvatelstvo 15leté a starší -  

nejvyšší ukončené vzdělání - bez vzdělání 1819  56  

Obyvatelstvo ekonomicky aktivní  243720  2632  

                                                           
2 Není-li uvedeno jinak, vycházejí údaje ze statistik ČSÚ a MÚ Ledeč nad Sázavou. 
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Obyvatelstvo ekonomicky aktivní  - v tom zaměstnaní 220743  2377  

Obyvatelstvo ekonomicky aktivní - v tom zaměstnaní  

- z toho zaměstnanci 176727  1920  

Obyvatelstvo ekonomicky aktivní 

  - v tom zaměstnaní - z toho podnikatelé se zaměstnanci 7072  89  

Obyvatelstvo ekonomicky aktivní - v tom zaměstnaní 

 - z toho podnikatelé bez zaměstnanců 25693  275  

Obyvatelstvo ekonomicky aktivní - v tom nezaměstnaní 22977  255  

Obyvatelstvo - ekonomicky neaktivní 245515  2621  

Obyvatelstvo: z toho národnost česká 330890  3913  

Obyvatelstvo: z toho národnost moravská 35512  6  

Obyvatelstvo: z toho národnost slezská 30  0  

Obyvatelstvo: z toho národnost slovenská 2989  17  

Obyvatelstvo: z toho národnost polská 194  7  

Obyvatelstvo: z toho národnost německá 204  2  

Obyvatelstvo: z toho národnost romská 131  0  

Obyvatelstvo: z toho národnost neuvedeno 124158  1326  

Obyvatelstvo: v tom náboženská víra - věřící hlásící se  

k církvi, náboženské společnosti 115433  977  

Obyvatelstvo: v tom náboženská víra - věřící hlásící se  

k církvi, náboženské společnosti  - z toho Církev 

římskokatolická 97552  846  

Obyvatelstvo: v tom náboženská víra - věřící hlásící se  

k církvi, náboženské společnosti - z toho Církev 

československá husitská 1045  28  

Obyvatelstvo: v tom náboženská víra - věřící hlásící se  

k církvi, náboženské společnosti - z toho Českobratrská 

církev evangelická 4533  14  

Obyvatelstvo: v tom náboženská víra - věřící nehlásící se 

k církvi, náboženské společnosti 32712  334  

Obyvatelstvo: v tom náboženská víra - bez náboženské 

víry 129757  1487  

Obyvatelstvo: v tom náboženská víra - 

neuvedeno/nezjištěno 227634  2583  

Obyvatelstvo: z toho státní občanství Česká republika 502856    

Obyvatelstvo: z toho státní občanství Slovensko 1825    

Obyvatelstvo: z toho státní občanství Německo 191    

Obyvatelstvo: z toho státní občanství Polsko 188    

Obyvatelstvo: z toho státní občanství Ukrajina 2474    

Obyvatelstvo: z toho státní občanství Rusko 142    

Obyvatelstvo: z toho státní občanství Vietnam 1089    

 

Kraj Vysočina 

Ukazatel Počet osob 

Obyvatelstvo 
Celkem 512727 

Muži 254394 
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Ženy 258333 

věk  0-14 let 75006 

věk  15-64 let 354336 

věk 65 a více let 83385 

Ekonomicky aktivní 
Celkem  252540 

Zaměstnaní 229198 

Obydlené nemovitosti 
Domy 136766 

Byty 230025 

 

Územně analytické podklady pro Ledeč nad Sázavou (údaje z roku 2011) 

1 Počet obyvatel 5381 

1 Přirozený přírůstek -18 

1 Saldo migrace 14 

2 Podíl obyvatel ve věku 0 - 14 let na celkovém počtu obyvatel 

(%) 

12,07 

2 Počet obyvatel ve věku 0 - 14 let 650 

3 Podíl obyvatel ve věku 65 let a více na celkovém počtu 

obyvatel (%) 

21,26 

3 Počet obyvatel ve věku 65 let a více 1144 

6 Počet částí obce 7 

11 Počet dokončených bytů* 2198 

11 Počet dokončených bytů v rodinných domech* 996 

18 Počet lázeňských léčeben 0 

30 Celková výměra (ha) [2] 2225 

37 Živě narození 50 

37 Zemřelí 68 

37 Přistěhovalí  138 

37 Vystěhovalí 124 

37 Průměrný věk 44,2 

37 Počet obyvatel ve věku 15 - 64 let 3688 

* k 26.3.2011 

 

Rozdíl mezi údaji v roce 2001 a 2011  

Věkové složení obyvatelstva podrobnější  

 

Počet 

obyvatel 

k 31.12 

  

Věková struktura v % 
Průměrný 

věk 

  

Index stáří 

 

  

Index ek. 

zatížení 

   0-14 15-64 65+ 

Rok 2001 6127 14,92 71,13 14,44 38,7 96,78 41,27 
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Rok 2011 5381 11,17 68,5 20,2 44,1 180,68 45,79 

Zdroj: ČSÚ - SLDB (Sčítání lidu, domů a bytů) 

Index stáří skupin připadá na sto dětí. Konkrétně v tomto případě kolik obyvatel ve věku 65  

a více let připadá na 100 dětí do 15 let věku.  

 

 
 

Je-li výsledná velikost indexu nižší než sto, je podíl sledované dětské složky obyvatel vyšší než 

podíl starších osob, a naopak převyšuje-li výsledná hodnota indexu sto, je počet osob  

ve věku nad 65 let vyšší než počet dětí v populaci.  

Optimum: minimum 

 

Index ekonomického zatížení 
Zajímavou charakteristikou věkové struktury obyvatel je i index ekonomického zatížení. 

Vypovídá o poměru počtu seniorů a dětí k počtu obyvatel v ekonomicky aktivním věku. 

Speciálně v tomto případě vyjadřuje, kolik dětí ve věku 0 – 14 let a osob ve věku 65 a více let  

připadá na 100 osob ve věku 15 – 64 let. 

  

 

V souvislosti se způsobem výpočtu tohoto ukazatele můžeme konstatovat, že čím menší je 

výsledná hodnota indexu, tím příznivější je poměr mezi ekonomicky neaktivní a aktivní 

složkou obyvatel z pohledu věkové struktury obyvatel.  

Optimum: minimum 

 

Počet obyvatel správního obvodu Ledeč nad Sázavou k 30. 6. 2012 – 5381 obyvatel. 
V rámci evidence obyvatel není sledován počet obyvatel za jednotlivé části obce Ledeč nad 

Sázavou (Habrek, Horní Ledeč, Ledeč nad Sázavou, Obrvaň, Souboř, Sychrov a Vrbka). 

 

Struktura obyvatelstva 

K 1. 1. 2002 žilo v Ledči nad Sázavou 6086 obyvatel. Vývoj počtu obyvatelstva ve městě je 

dlouhodobě klesající.   

 

Dlouhodobý vývoj počtu obyvatel v Ledči nad Sázavou (období 2002 – 2012) 

Rok Počet obyvatel z toho mužů z toho žen 

2002 6086 3086 3000 

2003 6068 3003 3065 

2004 5987 2960 3027 

2005 5914 2932 2982 

2006 5870 2923 2947 

2007 5825 2889 2936 

2008 5792 2860 2932 

2009 5743 2830 2932 
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Rok Počet obyvatel z toho mužů z toho žen 

2010 5649 2787 2830 

2011 5490 2703 2787 

2012 5500 2718 2782 

 Zdroj: ČSÚ  

Přírůstky a úbytky obyvatelstva – specifikace 
 

Rok Narození Zemřelí Přihlášení Odhlášení 

2003 34 65 128 135 

2004 41 76 87 163 

2005 61 73 88 132 

2006 45 54 123 150 

2007 61 72 130 133 

2008 51 68 105 159 

2009 49 57 102 139 

2010 51 69 90 163 

2011 54 59 137 126 

2012 50 68 138 124 

 

Ze statistických údajů vyplývá, že počet obyvatel obce Ledeč nad Sázavou se od roku 2003 

snižuje přirozeným způsobem (počet zemřelých obyvatel převyšuje počet živě narozených dětí) 

i díky zápornému migračnímu saldu. 

 

Nejvyšší dosažené vzdělání u obyvatelstva staršího 15 let 

 

  

Základní vč. 

neukončeného 

Střední vč. 

vyučení (bez 

maturity) 

Úplné střední  

(s maturitou)  

a vyšší 

odborné (vč. 

nástavbového) 

Vysokoškolské Bez vzdělání 

ČR - počet 

osob 1 574 856 2 963 972 2 794 996 1 117 830 47 253 

ČR v % 19 35 33 13 1 

Kraj 

Vysočina - 

počet osob 79912 161731 134235 41049 1819 

Kraj 

Vysočina v % 18,50 37,45 31,08 9,5 0,42 

Ledeč nad 

Sázavou - 

počet osob 780 1679 1703 462 56 

Ledeč nad 

Sázavou v % 16,31 35,12 35,62 9,66 1,17 

 

Z tabulky je zřejmé, že mezi obyvateli Ledče nad Sázavou, je vyšší počet lidí, kteří dosáhli 

maturitního vzdělání než je celorepublikový průměr, naopak je tu méně lidí se vzděláním 

vysokoškolským. To je standardní pro obce s podobným počtem obyvatel a vzdáleností od 

velkých měst s vysokými školami, jako je právě Ledeč nad Sázavou.   
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Vysvětlivky pojmů: 

Počet obyvatel 

Udává počet obyvatel k určitému okamžiku (podle pohlaví, věkové skupiny, území apod.).  

Do počtu obyvatel jsou zahrnuty všechny osoby, s trvalým i dlouhodobým pobytem v daném  

území a to bez ohledu na státní občanství. 

 

Přirozený přírůstek obyvatel 
Přirozený přírůstek obyvatel je dán rozdílem počtu živě narozených dětí a počtu zemřelých 

obyvatel za stejné období a území. 

 

Migrační saldo 

Migrační saldo je dáno rozdílem počtu přistěhovalých a vystěhovalých osob za stejné období  

a území. 

 

Struktura obyvatel 

Jedná se o podíl obyvatel podle pohlaví, druhu pobytu, místa trvalého pobytu jeden rok před 

sčítáním, místa narození, státního občanství, druhu bydlení, národnosti, náboženského vyznání, 

věku, rodinného stavu, ukončeného vzdělání a ekonomické aktivity na celkovém  

počtu obyvatel. 

 

Počet částí obce 

Ukazatel udává počet prostorových jednotek 

 

Míra registrované nezaměstnanosti (Míra nezaměstnanosti - dosažitelní /%/) 

Míra registrované nezaměstnanosti vyjadřuje podíl počtu nezaměstnaných registrovaných úřady 

práce na disponibilní pracovní síle (v procentech), kde čitatel a jmenovatel jsou ukazatele 

konstruované podle následujících algoritmů: Čitatel: počet tzv. dosažitelných neumístěných 

uchazečů o zaměstnání (vč. občanů ČR a občanů EU (EHP), jsou to evidovaní nezaměstnaní ke 

konci období, kteří mohou ihned nastoupit do zaměstnání. 

Jmenovatel: pro větší územní jednotky (okresy, kraje, oblasti, atd.) je tvořen tzv. pracovní 

silou, tj. počtem zaměstnaných z VŠPS + počtem zaměstnaných občanů EU (EHP) + počtem 

pracujících cizinců ze třetích zemí s platným povolením k zaměstnání či živnostenským 

oprávněním + počtem dosažitelných neumístěných uchazečů o zaměstnání (vše klouzavý roční 

průměr). Pro menší územní jednotky (obce, správní obvody obcí s rozšířenou působností, atd.) 

je tvořen počtem ekonomicky aktivních osob odvozeným z výsledků posledního SLDB, tj. jsou 

zahrnuty všechny zaměstnané osoby, zaměstnavatelé, samostatně činní, pracující studenti  

a učni, ženy na mateřské dovolené v trvání 28 nebo 37 týdnů, osoby v základní, náhradní nebo 

civilní vojenské službě, ve vazbě a výkonu trestu a osoby nezaměstnané (podle okamžitého 

stavu k rozhodnému okamžiku sčítání, bez ohledu na formu vztahu k zaměstnavateli). 

 

Počet uchazečů o zaměstnání - dosažitelní 

Počet neumístěných uchazečů o zaměstnání - dosažitelní uchazeči 

Jedná se o uchazeče o zaměstnání, kteří mohou bezprostředně nastoupit do zaměstnání  

při nabídce vhodného pracovního místa, tj. evidovaní nezaměstnaní, kteří nemají žádnou 

objektivní překážku pro přijetí zaměstnání. Za dosažitelné se nepovažují uchazeči  

o zaměstnání ve vazbě, ve výkonu trestu, uchazeči v pracovní neschopnosti, uchazeči, kteří 

jsou zařazeni na rekvalifikační kurzy nebo uchazeči, kteří vykonávají krátkodobé zaměstnání,  

a dále uchazeči, kteří pobírají peněžitou pomoc v mateřství nebo kterým je poskytována 

podpora v nezaměstnanosti po dobu mateřské dovolené. 

http://vdb.czso.cz/vdbvo/mi/mi_ukazatel.jsp?kodukaz=5805&kodjaz=203&app=vdb#_blank
http://vdb.czso.cz/vdbvo/mi/mi_ukazatel.jsp?kodukaz=6245&kodjaz=203&app=vdb#_blank


26 

 

 

Počet uchazečů o zaměstnání = Počet neumístěných uchazečů o zaměstnání 

Uchazečem o zaměstnání může být osoba, která splňuje podmínky způsobilosti vystupovat  

v pracovně právních vztazích (§ 11 zákoníku práce) a která má trvalý pobyt na území České 

republiky (v případě cizinců ve smyslu tzv. pobytového zákona č. 326/99 z 30. 11. 1999,  

o pobytu cizinců na území ČR a o změně některých zákonů). 

 

Počet uchazečů - evidence nad 12 měsíců = Délka nezaměstnanosti 

Více než 12 měsíců. 

 

Počet dokončených bytů  

Počet bytů v budovách pro bydlení, nových i stávajících, jejichž výstavba byla ve sledovaném 

období dokončena, tj. na které vydaná kolaudační rozhodnutí nabyla právní moci. Jde o byty  

v nové výstavbě, nástavbě, přístavbě, resp. přestavbě, dokončené modernizací a rekonstrukcí. 

 

Počet ubytovacích zařízení  

Ubytovací zařízení (hromadná i individuální) jsou zařízení, která pravidelně nebo nepravidelně 

poskytují přechodné ubytování hostům. Mezi hromadná ubytovací zařízení patří hotely, motely, 

botely, penziony, turistické ubytovny, chatové osady, kempy a ostatní hromadná ubytovací 

zařízení. Mezi ostatní hromadná ubytovací zařízení patří např. rekreační zařízení podniků, 

školící střediska, kulturně-historické objekty, lázeňská zařízení a jiná ubytovací zařízení, která 

vyčleňují lůžkovou kapacitu pro cestovní ruch (např. domovy mládeže, vysokoškolské koleje, 

podnikové ubytovny apod.). Mezi individuální ubytování se zařazují pronajímané pokoje, byty, 

chaty, chalupy a ubytování na rodinných farmách sloužících agroturistice. 

 

Celková výměra  

Vyplňují se jednotlivé kategorie, a to půda vlastní i pronajatá, na které v daném roce podnik 

(majitel, nájemce) hospodaří, včetně pozemků dočasně odňatých a dočasně neobdělávaných dle 

kategorizace katastrálního úřadu. 

 

Živě narození 

Živě narozené dítě je plod, který se projevuje po vypuzení nebo vynětí z matčina těla (narození) 

jeví aspoň jednu známku života a má porodní hmotnost 500 gramů a vyšší, případně nižší než 

500 gramů, pokud přežije 24 hodin po porodu. Známkami života se rozumí dech, srdeční akce, 

pulsace pupečníku nebo aktivní pohyb svalstva. 

 

Počet zemřelých  
Ukazatel udává počet zemřelých osob, o jejichž úmrtí obdržel Český statistický úřad od 

zpravodajské jednotky (zdravotnického zařízení a matriky) statistické hlášení o úmrtí. 

 

Počet přistěhovalých  

Ukazatel vyjadřuje absolutní počet případů přistěhování na dané území. Přistěhováním se 

rozumí změna obce trvalého nebo dlouhodobého pobytu osoby na území ČR (vnitřní stěhování) 

nebo přes hranici ČR (zahraniční stěhování). U osob, které nejsou v ČR přihlášeny k trvalému 

pobytu (např. u cizinců s krátkodobým pobytem), se stěhování nesleduje. Do vykazovaných 

hodnot není zahrnuto stěhování uvnitř sledovaného území (okresu, kraje, republiky). Za 

přistěhovalou osobu je v demografické statistice považována osoba, za niž zpravodajská 

jednotka (ohlašovna pobytu nebo útvar cizinecké policie) zaslala Českému statistickému úřadu 

statistické hlášení o stěhování. 

 

http://vdb.czso.cz/vdbvo/mi/mi_ukazatel.jsp?kodukaz=1673&kodjaz=203&app=vdb#_blank
http://vdb.czso.cz/vdbvo/mi/mi_cishod.jsp?kodcis=1289&kodzaz=31299&kodjaz=203&app=vdb#_blank
http://vdb.czso.cz/vdbvo/mi/mi_ciside.jsp?kodcis=1289&kodjaz=203&show_back=1
http://vdb.czso.cz/vdbvo/mi/mi_cishod.jsp?kodcis=1270&kodzaz=1&kodjaz=203&app=vdb#_blank
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Počet vystěhovalých  
Ukazatel vyjadřuje absolutní počet případů vystěhování z daného území. Vystěhováním se 

rozumí změna obce trvalého nebo dlouhodobého pobytu osoby na území ČR (vnitřní stěhování) 

nebo přes hranici ČR (zahraniční stěhování). U osob, které nejsou v ČR přihlášeny k trvalému 

pobytu (např. u cizinců krátkodobým pobytem), se stěhování nesleduje.  

Do vykazovaných hodnot není zahrnuto stěhování uvnitř sledovaného území (okresu, kraje, 

republiky). Za vystěhovalou osobu je v demografické statistice považována osoba, za niž 

zpravodajská jednotka (ohlašovna pobytu nebo útvar cizinecké policie) zaslala Českému 

statistickému úřadu statistické hlášení o stěhování. 

 

Průměrný věk obyvatelstva 
Průměrný věk obyvatelstva je počítán jako aritmetický průměr věku všech žijících jedinců  

v dané populaci k okamžiku výpočtu. Sčítání lidu, domů a bytů počítá průměrný věk pouze za 

soubor osob se zjištěným věkem. 

 

Počet obyvatel ve věku 15 - 64 let 

Udává počet obyvatel k určitému okamžiku (podle pohlaví, věkové skupiny, území apod.).  

Do počtu obyvatel jsou zahrnuty všechny osoby, s trvalým i dlouhodobým pobytem v daném  

území a to bez ohledu na státní občanství. Do počtu obyvatel jsou tak podle zákona o pobytu 

cizinců (č. 326/1999 Sb.) zahrnuti cizinci s trvalým pobytem, cizinci s přechodným pobytem na 

základě víza nad 90 dnů a cizinci, kterým byl, přiznán azyl. 

Obsahové vymezení ukazatele je společné pro demografickou statistiku, sčítání lidu  

i Výběrové šetření pracovních sil (VŠPS). 

Poznámka k srovnatelnosti údajů demografické statistiky a VŠPS:  

Definitivní údaje o počtu obyvatel pro demografickou statistiku jsou k dispozici v předběžné  

a definitivní podobě, tj. vždy jsou bilancovány se zpětnou platností a nikdy se nejedná  

o odhad. Definitivní údaje jsou používány i pro zpětné převážení ročních údajů zjišťovaných v 

rámci VŠPS.  

Pro průběžná zjišťování VŠPS jsou používány tzv. "projektované údaje o počtu obyvatel". 

Projekce se provádí na základě dvou posledních známých ročních koncových (definitivních) 

stavů (tj. k 31. 12. za dva předchozí roky) podle jednotek věku a trvalého bydliště. Do výpočtu 

je promítnut přirozený i mechanický pohyb obyvatelstva v průběhu předchozího roku.  

V podstatě jde o vážený aritmetický průměr počátečního a odhadovaného konečného stavu, kde 

jsou jako váhy použity počty dnů daného období. 

 

Trvalý pobyt  
Trvalý pobyt je pobyt v místě stálého bydliště občana. Trvalý pobyt mohou mít občané jen  

v objektech, které jsou označeny číslem podle zvláštních předpisů. K trvalému pobytu musí být 

hlášen každý občan ČR, a to v téže době pouze v jednom místě. Trvalý pobyt mohou mít, 

kromě občanů ČR, i cizí státní příslušníci a osoby bez státní příslušnosti, pokud mají povolení k 

soužití, lektorská praxe, podnikání, sloučení rodiny. Do této skupiny osob patří i cizinci 

pobývající v uprchlických táborech, žádající o statut uprchlíka a běženci s dočasným útočištěm. 

 

Počet obyvatel správního obvodu Ledeč nad Sázavou k 30. 6. 2012 – 5381 obyvatel. 
V rámci evidence obyvatel není sledován počet obyvatel za jednotlivé části obce Ledeč nad 

Sázavou (Habrek, Horní Ledeč, Ledeč nad Sázavou, Obrvaň, Souboř, Sychrov a Vrbka). 

 

 

 

http://vdb.czso.cz/vdbvo/mi/mi_ukazatel.jsp?kodukaz=1658&kodjaz=203&app=vdb#_blank
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Výsledky SLDB 2011 – Domy a byty - srovnání Kraj Vysočina a Ledeč nad Sázavou  

 

Domy - obydlenost a forma vlastnictví 

 

Domy 
Kraj 

Vysočina 

Ledeč nad 

Sázavou 

Celkem 136766 1308 

O
b

y
d

le
n

é 
tr

v
a
le

 

 z toho obydlené   108062 1052 

 z toho obydlené rodinné    98411 911 

 z toho obydlené bytové   8036 122 

z toho obydlené - vlastník - fyzická osoba 93350 874 

 z toho obydlené - vlastník - obec, stát  2101 17 

z toho obydlené - vlastník - bytové družstvo  1325 17 

z toho obydlené - vlastník - spoluvlastnictví 

vlastníků bytů (jednotek)   7876 112 

z toho obydlené - vlastník - kombinace 

vlastníků   1137 – 

N
eo

b
y
d

le
n

é 

  Celkem 28 639 182 

 z toho rodinné   28 091  

z toho rodinné - z toho důvod neobydlenosti - 

slouží k rekreaci 7539 91 

 z toho rodinné - z toho důvod neobydlenosti 

- přestavba domu 1179  

z toho rodinné  - z toho důvod neobydlenosti 

- nezpůsobilé k bydlení 1790  

z toho bytové  119  

 

 

Obydlené byty – právní forma užívání a vybavenost 

 

Obydlené byty 
Kraj 

Vysočina 

Ledeč nad 

Sázavou 

Celkem   182539 2198 

z toho právní důvod užívání bytu - ve vlastním domě 90947 842 

z toho právní důvod užívání bytu - v osobním vlastnictví 43443 698 

z toho právní důvod užívání bytu – nájemní 19660 303 

z toho právní důvod užívání bytu – družstevní 14125 147 

z toho vybavenost osobním počítačem - s internetem 99452  

z toho vybavenost osobním počítačem - bez internetu 7343  

z toho koupelna, sprchový kout v bytě 178568  

z toho splachovací záchod v bytě 176785  

z toho převládající způsob vytápění – ústřední 131580  

z toho převládající způsob vytápění - etážové (s kotlem v bytě) 25979  

z toho převládající způsob vytápění – kamna 19601  

z toho energie používaná k vytápění - z kotelny mimo dům 35836  

z toho energie používaná k vytápění - uhlí, koks, uhelné brikety 28040  
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z toho energie používaná k vytápění – plyn 74988  

z toho energie používaná k vytápění – elektřina 12496  

z toho energie používaná k vytápění – dřevo 23889  

z toho plyn zaveden do bytu 108004  

 
 
 

Struktura obyvatelstva – závěry analýzy 

 

 Trvalý mírný pokles počtu obyvatel od roku 2002, a to díky většímu počtu zemřelých 

než počtu živě narozených dětí díky zápornému migračnímu saldu. 

 V nejbližší budoucnosti se zásadní nárůst počtu obyvatel neočekává. 

 

 

 

 

3.3 Urbanismus 

 

3.3.1 Prolog (urbanismus, územní plánování) 

 

Územní plánování je nástroj veřejné správy vytvářející takové předpoklady pro výstavbu, které 

respektují podmínky pro udržitelný rozvoj území. Obecně se rozlišují čtyři úrovně územního 

plánování, a sice úroveň celostátní, krajská, obecní a lokální s tím, že v hierarchii výše postavený 

dokument je závazný při pořizování či aktualizaci dokumentu nacházejícího se níže. Nejvýše 

stojí celostátní dokument politika územního rozvoje. Na ni navazují krajské územně plánovací 

dokumentace – zásady územního rozvoje, pod kterými stojí podrobnější územní plány a 

nejpodrobnější dokumentace -  regulační plány. 

Podkladem k pořízení všech těchto závazných dokumentů představují územně plánovací 

podklady sestávající z územně analytických podkladů, které zjišťují a vyhodnocují stav  

a vývoj území, a územní studie, které ověřují možnosti a podmínky změn v území.  

Nejvíce používaným druhem územně plánovací dokumentace je územní plán, který je 

základním nástrojem pro utváření a stanovení urbanistické koncepce (tedy plošného  

a prostorového uspořádání) města. Územní plán se zpracovává pro celé území města. Kraj 

Vysočina má zpracované pro své území Zásady územního rozvoje kraje Vysočiny ze září 2008 

a Aktualizaci Zásad územního rozvoje kraje Vysočina ze září 2012. Územní plán ve své 

textové části a grafických přílohách mimo jiné vymezuje veřejně prospěšné stavby, 

celoměstsky významnou zeleň, dopravní či technickou infrastrukturu.  

Sídelní útvar město Ledeč nad Sázavou má zpracovaný a schválený územní plán z roku 1996  

a dokument Změny I. Územního plánu sídelního útvaru Ledeč nad Sázavou z roku 2002. 

V tomto dokumentu byly zohledněny všechny potřebné změny, které umožňují další rozvoj 

města. (Odkaz: http://www.svetlans.cz/uzemne-analyticke-podklady/ds-1037/p1=1278). 

Územní plán města Ledeč nad Sázavou obecně respektuje platnou územně plánovací 

dokumentaci sousedních obcí. Z hlediska širších vztahů je řešena návaznost funkčních ploch  

a dalších prostorových a funkčních vazeb, zejména v oblasti dopravní a technické 

infrastruktury, ochrany přírody a navazujících prvků územního systému ekologické stability. 

Na území města Ledeč nad Sázavou jsou (v rámci kraje Vysočina, resp. České republiky) 

v současnosti pořízeny územně analytické podklady, politika územního rozvoje, zásady 

územního rozvoje a územní plán z roku 1996, změny byly zpracovány v roce 2002, platí do 
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roku 2020. V roce 2012 byla zahájena příprava na zadání zpracování nového územního plánu, 

ale zastupitelstvo v roce 2013 přerušilo projednávání nového územního plánu.  

Aktuálně vedení města zvažuje vypracování zadání pro vytvoření nového územního plánu, 

který bude vznikat v současném volebním období 2014 – 2018.  

 

Územní plán – pohled – Ledeč nad Sáza
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3.3.2 Současný stav 

Řešené území Katastrální území Habrek, Ledeč nad Sázavou, 

Obrvaň, Souboř, Sychrov u Ledče nad Sázavou, 

Vrbka u Ledče nad Sázavou 

Kód obce (NUTS 5) 568988 

Počet obyvatel 5388 (k 31. 12. 2011) 

Rozloha řešeného území 2225 ha (dle ČSÚ ke dni 31. 12. 2010) 

Kraj (NUTS3) Vysočina 

Okres (NUTS4) Havlíčkův Brod 



32 

 

Obec s rozšířenou působností  Světlá nad Sázavou  

Obec s pověřeným obecním úřadem Ledeč nad Sázavou 

Zastavěná území (intravilán) 

Zastavěným územím se rozumí území vymezené územním plánem, zahrnující zejména 

zastavěné stavební pozemky v intravilánu.  

Veškerá dílčí zastavěná území lze považovat za stabilizovaná a efektivně využívaná. 

Převažující formou bydlení jsou obytné stavby s hospodářskými objekty, novější samostatné 

rodinné domy, bytové domy i klasické městské bydlení. Samotné město je rozložena na obou 

březích hluboce zaříznutého koryta řeky Sázavy s přesahy na jižní a severní výše položené 

rovinné partie. Charakteristická je právě výrazná prostorová (geomorfologicky podmíněná) 

historická etapizace urbanistické podoby města.  

V územním plánu dochází k výraznějším urbanistickým zásahům: 

- Koridor rezervy jihovýchodního obchvatu města  

- Přemostění řeky Sázavy v centru města  

- Plocha veřejné infrastruktury v Horní Ledči  - týká se lokality Zoufalka, je třeba 

vybudovat infrastrukturu pro výstavbu rodinných domů. Prioritou města je v současné 

době rozvoj lokality proti firmě Galatek – nazývané - Na pláckách.  

- Rozsáhlé plochy bydlení v severní a jižní části města – lokalita není ve vlastnictví 

města, ale soukromých investorů, v současné době není území zainvestováno.  

- Plochy městských veřejných prostranství při obou březích řeky Sázavy – v roce 2014 

zde byla nově vybudovaná a otevřená cyklotrasa, uvažuje se o jejím pokračování až do 

Světlé nad Sázavou.  

 

Přírodní památky  

Dle zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů (dále jen 

zákon o ochraně přírody a krajiny), se v řešeném území nacházejí následující lokality: 

Evropsky významné lokality 

V řešeném území je evidována jedna lokalita, a to Evropsky významná lokalita Sázava  

(kód CZ0213067), katastrální území Ledeč nad Sázavou.  

Evidované lokality zvláště chráněných druhů s nadmístním významem 

V území jsou evidovány dvě lokality:  

LS001 Údolí Jestřebnice (katastrální území Obrvaň, Habrek, Souboř) 

LS004 Amerika (katastrální území Ledeč nad Sázavou, Obrvaň) 

Významné krajinné prvky (VKP) registrované/neregistrované 

V území jsou evidovány následující registrované VKP: 

Šeptouchov 

Ledečské vápence 

Háj za papírnou 

V území se dále nachází řada neregistrovaných významných krajinných prvků. Jde především  

o lesy, vodní toky a plochy, údolní nivy.  

Přírodní památky 

V území se nachází přírodní památka Rašovec (katastrální území Ledeč nad Sázavou, Obrvaň). 

Památné stromy 

Na  území nejsou evidovány žádné památné stromy.  

Významné lokality ochrany přírody 

V území jsou z hlediska ochrany přírody evidovány další dvě významné lokality, a to hradní 
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skála v Ledči nad Sázavou a údolí Olešenského potoka (katastrální území Ledeč nad Sázavou, 

Habrek). 

Kulturní památky  

Dle ústředního seznamu Národního památkového ústavu České republiky se na území Ledče 

nad Sázavou nachází celkem osmnáct nemovitých památek, z nichž deset je součástí městské 

památkové zóny.  

Přehled kulturních památek na území města Ledeč nad Sázavou 

Památka Umístění 

Pomník Mistra Jana Husa Husovo náměstí 

Husův sbor Koželská ulice 

Kostel Nejsvětější Trojice Ulice Z. M. Kuděje 

Kostel sv. Petra a Pavla Mlýnská ulice 

Sloup se sousoším – Mariánský sloup Husovo náměstí 

Pomník obětem I. a II. světové války V parčíku pod skalou Šeptouchov – Tyršovo nábřeží 

Letohrádek Thunovský Na návrší SV od zámku, ulice Hradní 

Hrad Hradní ulice 

Bývalý městský špitál Mlýnská ulice 

Stará škola Mlýnská ulice 

Sousoší sv. Jana Nepomuckého  Mlýnská ulice, u fary 

Kostel sv. Jana Křtitele Místní část Sačany, JZ od Vrbky 

Synagoga Na Potoce, J od historického jádra města 

Měšťanský dům Mlýnská ulice 

Měšťanský dům Husovo náměstí 

Boží muka Ulice U Stínadel 

Pivovar Husovo náměstí 

Židovský hřbitov Východně od křesťanského hřbitova 

 

Na území města a v blízkém okolí se nacházejí objekty architektonicky významné, které mohou 

být nazývány památkami místního významu. Jde o drobné sakrální objekty v krajině, plastiky  

a v jednom případě o konkrétní stavbu (nádražní budova stanice Ledeč nad Sázavou). 

 

Archeologické lokality na území města Ledeč nad Sázavou 

Název území s archeologickými nálezy Katastr 

Novověké jádro obce Sychrov u Ledče nad Sázavou 

Sačany – kostel sv. Jana Křtitele Vrbka u Ledče nad Sázavou 

Tvrziště Vrbka u Ledče nad Sázavou 

Novověké jádro obce Obrvaň 

Lacembok (jinak Zikev) – zřícenina hradu Souboř 

Středověké a novověké jádro obce Souboř 

Středověké a novověké jádro obce Habrek 

Polní trať K předním lukám Obrvaň 

Místní část Podolí – tvrz, zaniklá papírna Ledeč nad Sázavou 

Hrad, zámek Ledeč nad Sázavou 

Středověké a novověké jádro města Ledeč nad Sázavou 

Židovský hřbitov Ledeč nad Sázavou 
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Archeologické nálezy jsou pravděpodobné na značné části území obce.  

Stávající funkční využití - zastavěné území 

Funkční využití území 

Na území města jsou v územním plánu vymezeny konkrétní plochy s rozdílným způsobem 

využití, pro něž je stanoveno hlavní, přípustné, podmíněně přípustné a nepřípustné využití:  

 

Plochy bydlení 

BH - bydlení v bytových domech – plochy přiléhající ze severu i jihu k centru města, na nichž 

stojí budovy z první poloviny 20. století zapadající do historického rázu města. Druhá etapa 

výstavby bytových domů probíhala od 50. let minulého století. Jde zejména o sídliště Na 

Stínadlech, jehož výstavba výrazně narušila panorama severního svahu města. 

BI – bydlení v rodinných domech – městské a příměstské – tvoří rozhodující podíl ploch 

bydlení ve městě, a to jak stabilizovaných, tak navrhovaných.  

Plochy rekreace jsou vymezeny zejména za účelem zajištění podmínek pro rekreaci 

v kvalitním prostředí.  

RI – rekreace – plochy staveb pro rodinnou rekreaci – územní plán takto vymezuje několik 

ploch se stavbami pro rodinnou rekreaci v dolní části údolí Polního potoku. Cílem je v těchto 

plochách další výstavbu a lokalitu stabilizovat jako jednu ze „zelených diagonál“ propojující 

jádro města s okolní krajinou.  

RH – rekreace – plochy staveb pro hromadnou rekreaci – jsou vymezeny v rámci 

jihovýchodního výběžku řešeného území při ostrohu obtékaném řekou Sázavou. Jde o rekreační 

areál Sluneční zátoka a západněji položený areál Řízení letového provozu ČR.  

RZ – rekreace – zahrádkové osady – plochy soustředění zahrádkářských chat ve dvou 

rozsáhlých lokalitách. Zahrádkářská kolonie Břízky a bezejmenná kolonie na západním svahu 

při silnici II/339 při výjezdu z města. Třetí zahrádková osada se nachází nad novým hřbitovem, 

ale vzhledem k jejímu klesajícímu významu je zařazena mezi plochy smíšené nezastavěné – 

zemědělské a přírodní.  

Plochy občanského vybavení jsou vymezeny zejména za účelem ochrany základního 

občanského vybavení veřejného charakteru. Samostatně jsou vymezeny zvláště významnější 

objekty a areály pro veřejnou správu města, obchod, školství a vzdělávání, pro zdravotnictví  

a sociální péči, služby, záchranný bezpečnostní systém, sport a hřbitovy. 

OV – občanské vybavení – veřejná infrastruktura – územním plánem jsou samostatně 

vymezeny významné stabilizované plochy základního (např. MŠ, ZŠ, SŠ) i vyššího občanského 

vybavení (dům s pečovatelskou službou, poliklinika). V samotném městě nejsou zahrnuty 

plochy v centrální části, které patří do celku jádra města a náleží tak do smíšených městských 

funkcí. Z ostatních sídel sem patří kostel sv. Jana z Vrbce. Jako navrhovaná je vymezena 

plocha pro rozhlednu na vrchu Šeptouchov, plocha v rámci sídliště Stínadla, kde město plánuje 

vybudovat koupaliště, rozsáhlá plocha při východní hranici k. ú. Ledeč nad Sázavou a plochy 

při areálu léčebny dlouhodobě nemocných Háj, kde se jedná o uvedení do souladu se 

skutečným stavem v území.  

OM – občanské vybavení – komerční zařízení malá a střední – samostatně jsou vymezeny 

významnější plochy tohoto charakteru pouze v k. ú. Ledeč nad Sázavou, a to rovněž mimo 

jádro města. Jedná se zejména o prodejny se smíšeným zbožím, případně specializovanější 

obchody. Ostatní méně významné objekty a zařízení jsou součástí ostatních ploch (bydlení, 

výroby). 

OS – občanské vybavení – tělovýchovná a sportovní zařízení – ÚP vymezuje tři plochy, kde 

jsou výhradním využitím sportovní aktivity. Jedná se o fotbalový stadion s přilehlým zázemím, 

hokejový stadion a tenisové kurty u Thunovského letohrádku. 
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OH – občanské vybavení – hřbitovy – stabilizované plochy čtyř hřbitovů. Tři se nacházejí  

ve městě Ledče nad Sázavou (z toho jeden židovský, státem chráněný). Čtvrtý v k.ú. Vrbka  

u Ledče nad Sázavou při kostele sv. Jana.  

Plochy veřejných prostranství jsou vymezeny z důvodů významné prostorotvorné  

a komunikační funkce: 

PV – veřejné prostranství – na území obce se jedná o stabilizované plochy v jednotlivých 

sídlech plnících funkci centrálních shromažďovacích míst. V samostatném městě se jedná  

i o zastavitelné plochy dvou lávek přes řeku Sázavu. Vymezením ploch PV jsou vytvořeny 

podmínky pro jejich ochranu před zastavěním.    

Plochy smíšené obytné se vymezují v případech, kdy s ohledem na způsob jejich využití není 

účelné členění na plochy bydlení, občanského vybavení, případně dalších funkcí.  

SM – plochy smíšené obytné – městské – územní plán pomocí těchto ploch zdůrazňuje 

kompaktní, historicky tvořené jádro města, v němž se prolínají funkce bydlení, občanské 

vybavenosti, obchodu i drobné výroby. 

SV – plochy smíšené obytné – venkovské – reprezentujíc formu bydlení ve všech zbylých 

sídlech řešeného území (kromě jižní části k. ú. Habrek, která ale prostorově navazuje na 

městskou zástavbu). Jde o plochy, v nichž převládají rodinné domy s chovatelským a 

pěstitelským zázemím pro samozásobování. Umožněny jsou také doplňující nerušící obslužné 

funkce. 

Plochy dopravní infrastruktury zahrnují pozemky staveb a zařízení pozemních komunikací, 

druh, vodních cest, letišť a jiných druhů dopravy. Vymezují se samostatně v případech, kdy 

využití pozemků dopravních staveb a zařízení vylučuje jejich začlenění do ploch jiného 

způsobu využití a dále v případech, kde je vymezení ploch dopravy nezbytné k zajištění 

dopravní přístupnosti.  

DS – dopravní infrastruktura – silniční – zahrnují zejména stabilizované plochy silnic II. a III. 

třídy, místních a účelových komunikací, manipulačních a odstavných plocha a rozsáhlejších 

garáží. Dále je vymezena zastavitelná plocha parkoviště pro autobusy při silnici II/130 a ve 

formě koridoru územní rezervy je vymezena dopravní plocha pro obchvat města. 

DZ – dopravní infrastruktura – železniční – v řešeném území představují plochy železniční trati 

č. 212 včetně související zastávky a stanice. 

DL – dopravní infrastruktura – letecká – jedná se o návrhovou plochu pro přistávací dráhu 

v jihozápadní části řešeného území. 

Plochy technické infrastruktury zahrnují pozemky vedení, staveb a s nimi provozně 

související zařízení technického vybavení pro vodovody, kanalizace, elektrické vedení, 

plynovody, komunikační vedení apod. Vymezují se v případech, kdy využití pozemků pro tuto 

infrastrukturu vylučuje jejich začlenění do ploch jiného způsobu využití. 

TI – technická infrastruktura – inženýrské sítě – v řešeném území zahrnují stavby a zařízení na 

sítích technické infrastruktury (čerpací stanice, telekomunikační zařízení, transformační 

stanice). 

TO – plochy pro stavby a zařízení pro nakládání s odpady – plochy určené pro umísťování 

staveb a zařízení sloužících ke sběru, soustřední, třídění, ukládání, zpracování a likvidaci 

odpadu (stávající ČOV v západní části k. ú. Ledeč nad Sázavou a zastavitelná plocha pro 

potenciální kompostárnu na jihovýchodní Obrvaně). 

Plochy výroby a skladování jsou určené pro průmyslovou nebo zemědělskou výrobu, 

skladování, pro zařízení těžby a zpracování surovin prvovýroby, pro výrobní služby a pro 

činnosti spojené s provozováním sítí technické infrastruktury.  

VL – výroba a skladování – lehký průmysl – zahrnují především rozsáhlé průmyslové zóny 

v Podolí a při ulici Koželská. Dále menší plochy v k. ú. Ledeč nad Sázavou a další v k. ú. 

Habrek. Jedinými rozvojovými záměry výroby je plošné rozšíření navrhovaných ploch v jižní 

části města v bezprostřední návaznosti na koridor územní rezervy pro obchvat města. 
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VZ – výroba a skladování – zemědělská výroba – jedná se o zemědělský areál v Habreku, 

Souboři a Sychrově.  

Plochy zeleně jsou plochy s vysokým podílem zeleně, vodních ploch a toků v zastavěném 

území, zastavitelných plochách a plochách přestavby, případně v nezastavěném území. 

ZP – zeleň – přírodního charakteru – plochy zahrnují funkčně i prostorově izolované pozemky 

zahrad a sadů, dále pozemky v zastavěném území s potřebou omezení stavební činnosti  

a vytvoření vizuální ochrany. Specifikem je navržená výseč severně od města. Přechází do 

ploch zeleně hospodářské a společně tvoří bariéru další plošné expanzi zástavby do volné 

krajiny. Plní tak obdobnou funkci jako koridor územní rezervy obchvatu na opačném konci 

města. 

ZX – zeleň – hospodářská – plocha je specifickým využitím navržená jako přechod mezi zelení 

přírodního charakteru a plochami smíšenými nezastavěného území – zemědělskými, 

přírodními. V těchto plochách již lze zemědělsky hospodařit, ale preferovány jsou spíše 

extenzivní formy s funkční návazností na přilehlá sídla (např. louky a pastviny, sady, chov ovcí 

či koní včetně potřebného zázemí, dále arboreta, drobná posezení, pěší a cykloinfrastruktura 

apod.). Společně se zelení přírodního charakteru vytváří bariéru dalšího rozpínání zástavby  

a zároveň slouží jako plochy každodenní rekreace obyvatel.  

Plochy vodní a vodohospodářské se vymezují za účelem zajištění podmínek pro nakládání 

s vodami, ochranu před jejich škodlivými účinky a suchem a regulaci vodního režimu území.  

W – plochy vodní a vodohospodářské – v rámci řešeného území se jedná o vodoteče místního  

a nadregionálního významu a dále nádrže převážně umělého charakteru.  

Plochy lesní zahrnují veškeré pozemky určené k plnění funkce lesa. Patří sem také pozemky 

staveb, které vyhovují §18 odst. 5 stavebního zákona. 

NL – plochy lesní – tvoří rozhodující část severu řešeného území a dále se vyskytují téměř po 

celé jeho východní i západní hranici. Druhá nejvýraznější akumulace připadá na jihovýchod, 

místní část Háj. Lesní pozemky, které jsou součástí biocenter, jsou vymezeny jako plochy 

přírodní (NP) s převahou ekologicko-stabilizační funkce. 

Plochy přírodní se samostatně vymezují v nezastavěném území za účelem zajištění podmínek 

pro ochranu přírody a krajiny a ucelených území se zvýšenou ochranou krajinného rázu.NP – 

plochy přírodní – jako plochy přírodní jsou územním plánem vymezeny skladebné části ÚSES 

– biocentra. 

Plochy smíšené nezastavěného území jsou funkčně nejednoznačné. Vymezují se v případech, 

kdy s ohledem na charakter nezastavěného území nebo jeho ochranu není účelné jeho členění, 

například na plochy vodní, zemědělské a lesní. 

NSzp – plochy smíšené nezastavěného území – zemědělské, přírodní – jedná se o rozsáhlé 

plocha ZPF. Snahou územního plánu na těchto plochách je chránit kvalitní ornou půdu, 

podpořit na méně úrodných půdách extenzivní formy zemědělské činnosti a rovněž umožnit 

realizaci ochranných protierozních a revitalizačních opatření.  

NSs – plochy smíšené nezastavěného území – sportovní – jedná se o stabilizovanou plochu 

motokrosového areálu mezi Ledčí nad Sázavou a Obrvaní, včetně jejího drobného rozšíření a 

plošně rozsáhlý návrh golfového areálu v jihozápadním okraji území.  

 

3.3.3  Infrastruktura  

Technická infrastruktura  

Technická infrastruktura zahrnuje plochy pro stavby a zařízení podle druhu média včetně 

nakládání s odpady. 
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Kanalizace 

 

Stávající stav 

Město Ledeč nad Sázavou má vybudovanou jednotnou kanalizační síť. Odpadní vody jsou 

odváděny na čistírnu odpadních vod v severozápadní části města, postavenou v letech 1993 – 

1995. Systém funguje pomocí čtyř přečerpávacích stanic. Na okruh je napojena také nová 

zástavba v přilehlé části sídla Habrek. Dle Plánu rozvoje vodovodů a kanalizací kraje Vysočina 

budou postupně napojena sídla Habrek, Obrvaň a Souboř (dále samostatné obce), a to 

výstavbou oddílné kanalizace odvádějící pouze splaškové vody a ústící na stávající ČOV. Sídla 

Vrbka a Sychrov likvidují odpadní vody individuálně, odvodem splaškových vod do místních 

vodotečí po předčištění v biologických septicích. S touto formou je počítáno i do budoucna. 

Kanalizační řady ve městě patří společnosti Vodovody a kanalizace Havlíčkův Brod, a.s. Pokud 

město vybuduje nové větve kanalizace např. lokalita Na pláckách, následně je předá společnosti 

Vodovody a kanalizace Havlíčkův Brod, a.s., která ze převedení do majetku nic neplatí, ale 

navýší městu počet akcií.  Čistírna odpadních vod je také ve vlastnictví společnosti Vodovody  

a kanalizace Havlíčkův Brod, a.s. a její kapacita je dostatečná. 

Návrh koncepce kanalizace 

Koncepce odvádění a čištění odpadních vod je řešena v souladu s Plánem rozvoje vodovodů  

a kanalizací kraje Vysočina. Budoucí územní plán bude respektovat schválenou koncepci  

a bude vytvářet podmínky pro realizaci jednotlivých definovaných opatření. Do budoucna je 

předpoklad zachování stávající koncepce odkanalizování řešeného území, resp. postupné 

rozšíření oddílné kanalizace v sídlech Habrek, Obrvaň a Souboř. Z tohoto důvodu je 

v územním plánu vymezena plocha přestavby pro rozšíření (zkapacitnění) stávající ČOV.  

Zásobování vodou 

Území města je vzhledem ke svému plošnému rozsahu a geomorfologickým podmínkám 

zásobováno pitnou vodou třemi rozdílnými způsoby. 

Stávající stav  

Město Ledeč nad Sázavou a sídla Obrvaň, Habrek a Souboř jsou napojena na skupinový 

vodovod Želivka – Podmoklany. Hlavním zdrojem je vodárenská nádrž Želivka. Z ní vede 

přívodní řad DN 600 do VDJ Přemelovsko (2 x 650 m³). Z vodojemu se odpojuje samostatný 

řad napájející Ledeč nad Sázavou. Výše zmíněná sídla jsou dále zásobována z VDJ Malý Vrch 

(80 m³). Distribuce v jednotlivých částech funguje pomocí řady vodojemů a tlakové stanice. 

Sídlo Vrbka disponuje vlastní širokoprofilovou studnou a vodojemem, který sytí veřejný 

vodovod. V Sychrově používají obyvatelé ke svému zásobení pitnou vodou vlastní studny. 

V území je napojeno na veřejný vodovod cca 95% obyvatel. Majitelem vodovodu je město 

Ledeč nad Sázavou, provozovatelem VaK Havlíčkův Brod, a.s. 

Návrh koncepce zásobování vodou 

Koncepce zásobování pitnou vodou je řešena v souladu s Plánem rozvoje vodovodů  

a kanalizací kraje Vysočina, který předpokládá zachování stávající koncepce. Zdroje jsou 

kapacitně vyhovující. V budoucnu půjde pouze o postupné doplnění vodovodní sítě, zejména 

pak v nově navržených lokalitách pro výstavbu v souladu s územním plánem. Napojeno bude 

cca 97% trvale bydlících obyvatel.  

Zásobování požární vodou 

Skupinový vodovod ve městě slouží i jako požární vodovod. Požární ochrana je dále zajištěna 

zřízením odběrných míst na vodním toku nebo vodní nádrži, u kterých bude nutné zřídit 

vyhovující odběrné objekty.  
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Nouzové zásobování obyvatelstva pitnou vodou 

Nouzové zásobování pitnou vodou vychází ze schváleného Plánu rozvoje vodovodů  

a kanalizací kraje Vysočina. Bude zajišťováno dopravou pitné vody v množství 61,23m³/den 

cisternami ze zdroje vrt Suchá SU1. Zásobování pitnou vodou bude doplňováno vodou 

balenou. Nouzové zásobování užitkovou vodou bude zajišťováno z vodovodu pro veřejnou 

potřebu a domovních studní. Při využívání zdrojů pro zásobení užitkovou vodou se bude 

postupovat podle pokynů územně příslušného hygienika.  

Zásobování elektrickou energií 

Provozovatelé elektrické sítě je ČEZ Distribuce, a.s., provozní správa Havlíčkův Brod. 

Způsob napájení 

Území je napájeno linkami vn 22 kV vyvedených z TR 110/22 kV Světlá nad Sázavou. Na tyto 

linky jsou samostatnými vrchními přípojkami napojeny jednotlivé trafostanice. Severní částí 

řešeného území prochází nadzemní vedení V413 zvn 400kv Řeporyje – Prosenice bez přímého 

vlivu na zásobování obce. Sekundární rozvoj je proveden normalizovanou napěťovou 

soustavou, částečně vrchním vedením, v rámci městské zástavby podzemním vedením.  

Návrh koncepce zásobování elektrickou energií 

Do budoucna se předpokládá výstavba převážně individuálních rodinných domů (cca 50 

rodinných domů). Dále vymezuje plochy výroby průmyslového charakteru. Město je z velké 

části plynofikováno. Rozvojové plochy jsou v naprosté většině lokalizovány v dosahu 

plynovodní sítě. S ohledem na skutečnost, že vytápění navrhované zástavby bude zajišťováno 

převážně plynem (cca 90%) a využití elektrické energie pro vytápění bude pouze doplňkové, je 

bilance nárůstu uvažováno cca 2% ročně. V případě vzniku většího průmyslového odběru bude 

situace řešená realizací nové trafostanice s primární přípojkou. Výhledový požadovaný výkon 

(kvalifikovaný odhad 1 593 kW) pro distribuci bude zajištěn ze stávajících trafostanic, které se 

přezbrojí a osadí větším transformátorem, případně budou postaveny nové. Způsob napájení 

města zůstane i nadále nezměněn, tj. napětím 22 kV, stávajícím vrchním, resp. podzemním 

systémem 22 kV. Primární rozvodný systém 22 kV zůstane zachován.  

Zásobování plynem 

Do regulační stanice v jižní části katastru Habrek je přiveden dálkový VTL plynovod DN 200 

Bratčice – Ledeč nad Sázavou (provozovatel VČP Net). STL plynovody jsou rozvedeny do 

katastrů Ledeč nad Sázavou, Habrek, Obrvaň a Souboř. 

Návrh koncepce zásobování plynem 

Budoucí připravované řešení musí být v souladu s Územní energetickou koncepcí kraje 

Vysočina z roku 2008. Rozvoj plynofikace je v souladu se stanovenými zásadami užití 

jednotlivých druhů paliv a energie. 

Stávající plynovodní síť v obci je kapacitně dimenzována i pro potřeby rozvoje města. 

V budoucnu se počítá s plynofikací rozvojových lokalit prostřednictvím prodloužených 

plynovodních řadů, které je možno napojit na stávající síť.  

Objekty, které nebudou napojeny na rozvod zemního plynu, je vhodné vytápět jiným druhem 

ekologicky šetrnějšího paliva. Souběžně s výše uvedenými druhy energie je doporučeno 

využívat rovněž obnovitelné zdroje energie.  

 

Nakládání s odpady  

Nakládání s odpady vychází ze závazné části Plánu odpadového hospodářství kraje Vysočina, 

který byl schválen zastupitelstvem kraje dne 27. 7. 2004. Odstraňování tříděného domácího 

odpadu se v řešeném území provádí svozem a skládkováním (1x týdně), který zajišťují 

Technické služby Ledeč nad Sázavou, s.r.o. V území jsou instalovány kontejnery pro 
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separovaný odpad (plasty, sklo, papír), který sváží spolu s nebezpečným odpadem výše 

uvedená společnost.  

V současné době se na území nenachází žádná funkční skládka. Při ulici Koželská a v lokalitě 

Rašovec jsou pod číslo 7971001 a 7971002 evidována dvě kontaminovaná místa. Stávající 

koncepce nakládání s odpady je vyhovující, v budoucnu se předpokládá její zachování.  

Ve městě nebude vybudována žádná skládka.  V roce 2014 došlo k výraznému posílení 

kontejnerů na bioodpad v celkovém počtu 14 kusů x 1 100 litrů. 

 

Veřejné osvětlení 

Na území města a přilehlých obcí se nachází celkem 739 osvětlovacích bodů, osvětlení je 

v majetku společnosti Technické služby Ledeč, s.r.o., která je dceřinou společností města 

Ledeč nad Sázavou. Veřejné osvětlení se postupně obnovuje a v případě potřeby se investují 

další lokality. Zastupitelstvo města uvažuje, zda by bylo vhodné převést veřejné osvětlení do 

majetku města. V současné době provozování veřejného osvětlení vykazuje určité problémy,  

a ty by mohly být částečně vyřešeny majetkovým převedením pod město.   

V některých lokalitách zůstává nadzemní sdělovací vedení, které v prostoru města nepůsobí 

příliš vhodně. Příležitostí ke změně je provádění nových povrchů komunikací. 

Optická síť 

Středem města je položeno optické vedení. Postupně v souvislosti s rekonstrukcí chodníků se 

prodlužuje optická síť v dalších lokalitách města.  

 

Nákupní možnosti 

Město má dostatečnou vybavenost v oblasti nákupní vybavenosti. Fungují zde supermarkety 

obchodních řetězců Penny a Billa, Coop a další menší obchody.  

 

Hluk 

Hluk nepatří mezi největší problémy města. Hluková zátěž z dopravy na pozemních 

komunikacích se stanoví dle Nařízení vlády č.148/2006 Sb. o ochraně zdraví před nepříznivými 

účinky hluku a vibrací. Dle uvedeného nařízení jsou stanoveny limitní hodnoty hluku určené 

pro jednotlivé druhy chráněného venkovního prostoru.  

Nejzávažnějším problémem vznikající hlukové zátěže je nevyhovující přemostění Sázavy. Přes 

existující most projíždí 12 000 - 15 000 vozidel denně (jde o jediný most přes Sázavu). Dalším 

zdrojem hluku je doprava, která přejíždí přes náměstí a způsobuje hlukovou zátěž (velký podíl 

nákladní dopravy).  

 

Ohrožení města povodněmi 

Město má zpracovaný Povodňový plán od společnosti  Envipartner, s.r.o., který je zveřejněný 

na webových stránkách města. Pokud dojde ke krizové situaci, voda se do centra města 

nerozlévá. Ohrožení není pouze ze strany řeky Sázavy, ale také z Olešenského potoka  

a Pivovarského potoka.  

Město má ustavenu povodňovou komisi a existující funkční hlásný výstražný systém.  

Fungují tzv. hlásné profily (stanovené měřící body), které se automaticky zobrazují na 

webových stránkách, přístupných pro všechny občany města – regionální hydrologický 

informační servis se srážkoměrem. 

 

Rozvojové zóny 

Nejvýznamnější rozvojovou plochou pro bydlení na území města je lokalita Na Pláckách, která 

je ve vlastnictví města. Je zde připraveno 18 parcel. V roce 2014 je zatím prodaných 10 

pozemků (8 zůstává neobsazených). V roce 2010 bylo dokončeno zasíťování pozemků  

a celková příprava lokality. Cena za 1m² je 600 Kč (inženýrské sítě jsou na hranici každého 
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pozemku – elektřina, plyn, dešťová voda zvláště, splašková voda). Velký zájem o pozemky 

není, ale některé domy jsou již ve výstavbě a připravují se další.   

Průmyslová zóna na okraji města – v jedné části průmyslové zóny je umístěna fotovoltaická 

elektrárna a druhá část je zatím volná (neexistuje potencionální investor, část pozemků byla 

prodána soukromému vlastníkovi, ale ten doposud nezačal stavět). Zbývající část -  necelé 2 ha 

zatím nemají vhodného zájemce.  

 

Veřejně prospěšné stavby 

Město Ledeč nad Sázavou má stanoveny veřejně prospěšné stavby, za které se považují stavby 

určené pro veřejně prospěšné služby a pro veřejné technické vybavení, území podporující jeho 

rozvoj a ochranu životního prostředí, které vymezí schvalující orgán v závazné části územně 

plánovací dokumentace (stavby pro zneškodnění odpadů, pro zásobování vodou, odvádění 

odpadních vod a jejich čištění, pro veřejnou dopravu, pro veřejné školství, pro veřejnou správu 

apod.). Jde o následující stavby: 

1. Přeložka komunikace  II/150 

2. Mimoúrovňová křižovatka u železničního nádraží s novým přemostěním Sázavy 

3. Napojení Obrvaně místní komunikací 

4. Nově budované vodojemy – vodojem není pouze na nové průmyslové zóně v části II., 

která je zatím bez investora 

5. Pěší zóna v centru města – cyklotrasa, na druhé straně řeky – k zimnímu stadionu 

 

Některé z veřejně prospěšných staveb, které vymezuje územní plán v souladu se stavebním 

zákonem pro stavby veřejného významu, neodpovídají současnému stavu, jiné bude třeba např. 

v souvislosti s plánovanou dopravní infrastrukturou nově vymezit.  

 

Urbanismus – závěry analýzy 

 

 Potenciál rozvojových ploch určených pro bydlení i pro podnikatelské záměry  

 Potenciál rozšíření nerušících provozů v zastavitelných plochách k tomu určených 

mimo obytnou zástavbu.  

 V některých lokalitách dosud nerealizovaná potřebná infrastruktura.  

 Zkapacitnění technické infrastruktury (kanalizace, ČOV).  

 Nutnost zajištění bezpečnějšího pěšího propojení lokalit. 

3.4 Veřejná správa 

Město Ledeč nad Sázavou je dle § 1 a § 2 zákona č. 128/2000 Sb. v platném znění základní 

samosprávná jednotka s právní subjektivitou a vlastním majetkem. Je samostatnou účetní 

jednotkou, která vede podvojné účetnictví v souladu s Opatřením Ministerstva financí ČR, 

kterým se stanoví účtová osnova, a postupy účtování pro uzemní samosprávné celky. Příjmy  

a výdaje jsou sledovány odděleně v povinném členění podle platné rozpočtové skladby. 

Hospodaření s rozpočtovými prostředky města je zajišťováno v okruhu působnosti  

a odpovědností jednotlivých odborů Městského úřadu Ledeč nad Sázavou (členění dle 

rozpočtových oddílů). 

Z hlediska územně správního uspořádání leží město v severozápadní části kraje Vysočina, při 

hranicích se Středočeským krajem. Pověřeným obecním úřadem je samotná Ledeč nad 

Sázavou, obcí s rozšířenou působností Světlá nad Sázavou, vzdálená deset kilometrů východně. 

Krajské město Jihlava leží padesát kilometrů jihovýchodně. Jelikož Ledeč nad Sázavou  
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a Světlá nad Sázavou tvoří (vyjma administrativní role) dvě relativně rovnocenná jádra, je 

nejbližším nadřazeným centrem bývalé okresní město Havlíčkův Brod.  

V rámci systému osídlení se obec nachází v oblasti tzv. vnitřní periferie. Ta vyplývá především 

z polohy na administrativní hranici dvou krajů, absenci dopravního tahu nadregionálního 

významu i „odsávacího efektu“ patnáct kilometrů vzdálené dálnice D1. Sociogeografickým 

průmětem této situace je nepřítomnost Ledče nad Sázavou v rozvojových osách či oblastech 

celorepublikové i krajské úrovně. Město Ledeč nad Sázavou je zřizovatelem 4 příspěvkových 

organizací a 2 společností s ručením omezeným. 

 

 

Poloha města Ledeč nad Sázavou v kraji Vysočina a správní členění kraje Vysočina: 

 
Zdroj: https://www.kr-vysocina.cz/ 

 

Symboly města 

Symboly města jsou znak a prapor. 

 

 
 

 

Popis znaku 

Na přímluvu pánů Ledečských z Říčan, potvrdil císař Ferdinand 1. Habsburský městu Ledči  

v roce 1562 znak. 

http://www.google.com/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&docid=bBHEBJyrAEY1-M&tbnid=n_kXzDyZ7dlYdM:&ved=0CAUQjRw&url=http://www.google.com/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&docid=bBHEBJyrAEY1-M&tbnid=n_kXzDyZ7dlYdM:&ved=&url=http://www.czso.cz/csu/2012edicniplan.nsf/publ/1302-12-r_2012&ei=spluUuGtGYSu4AT2y4Ag&bvm=bv.55123115,d.bGE&psig=AFQjCNHyXeACdZwsN0prVnQ1iO3zskJ15w&ust=1383066418655962&ei=7pluUveWG8XGtQaBsoCoDQ&bvm=bv.55123115,d.bGE&psig=AFQjCNHyXeACdZwsN0prVnQ1iO3zskJ15w&ust=1383066418655962
http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Znak_m%C4%9Bsta_Lede%C4%8D_nad_S%C3%A1zavou.png
http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Vlajka_m%C4%9Bsta_Lede%C4%8D_nad_S%C3%A1zavou.gif
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V červeném štítu jsou tři stříbrné leknínové lístky uprostřed spojené, takže dva směřují  

k rohům a jeden k patě štítu. Nad štítem je turnajský helm se zlatou korunkou  

a s červenostříbrnými pokrývadly. Nad korunkou jsou dvě rozložená červená křídla a mezi 

nimi opět stříbrný leknínový trojlist. 

  

Nejstarší vyobrazení znaku města je v děkanském kostele sv. Petra a Pavla z roku 1554,  

i když je barevně odlišné. 

V roce 1995 byla zrekonstruována budova číslo 7 na Husově náměstí, pro potřeby městského 

úřadu, a bylo rozhodnuto, že v tympanonu budovy bude umístěn znak města. Vytvořil ho 

akademický sochař František Kovařík ze Svratky. Tento znak byl vytvořen podle grafických 

předloh, které se v průběhu času měnily, tvarově i barevně, až k dnešní podobě. Na základě 

těchto materiálů a požadavků architekta i investora na velikost, materiál i umístění byl 

vytvořen model znaku, ten pak byl odlitý do sklolaminátu a povrchově upraven akrylátovými 

laky a zlatem. 

Popis praporu 

Téměř pět století užívalo město Ledeč nad Sázavou jen svůj znak, časem upravený erb rodu 

pánů Ledečských z Říčan. Teprve na konci minulého století se stalo jakousi módou zdobit 

města i prapory. Tato potřeba zřejmě vznikla v souvislosti s otevřením hranic směrem na 

západ, kde je běžným zvykem zdobit radnice i městské události různými, bohatě zdobenými, 

městskými i zemskými prapory. I v Ledči vznikla tato potřeba a zřejmě důležitým 

„startovacím“ momentem byla návštěva prezidenta republiky Václava Havla 25. června 1997 

(historicky první prezidentská návštěva ve městě). Z iniciativy tehdejšího vedení radnice, 

pánů Jana Hálka a Karla Urbana, začala složitá jednání s odborníky-heraldiky i Parlamentem 

ČR. Úkolu se ujal PhDr. Zbyšek Svoboda, který společně s výtvarníky připravil celkem deset 

návrhů ledečského praporu. Anketou Ledečáků byl schválen prapor, který má následující 

popis: Využití obecné figury – leknínového trojlistu – na červeném poli, doplněném lomeným 

pruhem v podobě písmena „L“ – Ledeč. Tento lomený pruh je možné zároveň považovat za 

znázornění zákrutu řeky Sázavy ve městě. 

Prapor v této podobě byl Ledči nad Sázavou oficiálně schválen v Poslanecké sněmovně PČR 

19. května 1998. 4. června 1998 převzal zástupce starosty pan Karel Urban  z rukou předsedy 

Poslanecké sněmovny Miloše Zemana dekret, na jehož základě město Ledeč nad Sázavou smí 

užívat svůj prapor. Od té doby zdobí prapor radnici při státních svátcích i dalších slavnostních 

příležitostech, stejně tak je součástí stálé výzdoby zdejší obřadní místnosti. 

Orgány města 

Město Ledeč nad Sázavou představuje starosta a dva zástupci starosty, Rada města Ledeč nad 

Sázavou (RM) a Zastupitelstvo města Ledeč nad Sázavou (ZM). Město Ledeč nad Sázavou 

má 15 členné zastupitelstvo a 5 člennou radu.  

 

Rada města Ledeč nad Sázavou 

Rada města Ledeč nad Sázavou je výkonným orgánem města v oblasti samostatné působnosti. 

Je ze své činnosti odpovědná Zastupitelstvu města Ledeč nad Sázavou. Rozhoduje 

http://www.ledecns.cz/galerie/obrazky/image.php?img=207373&x=500&y=500
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v záležitostech patřících do samostatné působnosti města, (pokud nejsou ze zákona nebo  

z rozhodnutí ZM vyhrazeny Zastupitelstvu města Ledeč nad Sázavou). 

V oblasti přenesené působnosti rozhoduje Rada města Ledeč nad Sázavou jen, stanoví-li tak 

zvláštní zákon. Jednání RM se konají zpravidla každých 14 dní a jsou neveřejná. Zápisy jsou 

však zveřejňovány na webových stránkách města.  

 

Složení rady města (2010-2014) 

Mgr. Petr Vaněk, starosta, email: petr.vanek@ledecns.cz 

Jaroslav Doležal, místostarosta, email: jaroslav.dolezal@ledecns.cz 

Josef Nechvátal, email: coalsro@tiscali.cz 

Ing. Petr Stránský, email: malloc@ledec-net.cz 

Ing. Zdeněk Tůma, email: tuma@watek.cz 

 

Složení rady města (2014 – 2018) 

Ing. Zdeněk Tůma, starosta města, email: zdenek.tuma@ledecns.cz 

Ing. Hana Horáková, místostarostka, email: hhorakovva@ekol.cz 

Ing. Jan Drápela, místostarosta, email: honza.drapela@tiscali.cz 

Ing. Ladislav Ivan, email: 1ivan@galatek.cz 

MVDr. Pavel Vrbka, email: vrbka.pavel1@gmail.com 

 

Zastupitelstvo města Ledeč nad Sázavou  

Zastupitelstvo města Ledeč nad Sázavou rozhoduje ve věcech patřících do samostatné 

působnosti města. V otázkách přenesené působnosti rozhoduje jen, stanoví-li tak zákon. 

Zasedání se svolávají písemně a se sdělením navrhovaného programu, a to dle potřeby, 

nejméně však jednou za 3 měsíce (5-6x do roka). Jednání zastupitelstva jsou veřejně 

přístupná.  

 

Rada města zřídila jako své poradní orgány komise:  

Komise pro občanské záležitosti 

Komise veřejného pořádku 

 

Záležitosti města jsou spravovány prostřednictvím Městského úřadu Ledeč nad Sázavou. 

 

Odbory MÚ 

 Odbor samosprávy 

Organizační oddělení 

Oddělení finanční 

Oddělení majetku a investic 

 Odbor výstavby a životního prostředí 

Oddělení výstavby a územního plánování  

Oddělení životního prostředí  

 Odbor vnitřní správy 

Správa IT 

Školství, kultura a tělovýchova 

Sociální věci, byty, přestupky, VPP, VS, OPP, SPČ 

Personalistika a vzdělávání 

Administrativa a sekretariát 

mailto:petr.vanek@ledecns.cz
mailto:jaroslav.dolezal@ledecns.cz
mailto:coalsro@tiscali.cz
mailto:malloc@ledec-net.cz
mailto:tuma@watek.cz
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Organizační schéma řízení a struktury Městského úřadu Ledeč nad Sázavou  

 

    Starosta     

        

     
      

Místostarosta 

     
  

  

    Tajemník     

        

 
  

   
  

   
  

 
2.0 Odbor samosprávy 

 
3.0 Odbor výstavby  

a životního prostředí  
4.0 Odbor vnitřní správy 

  
2.0.1 vedoucí odboru 

  
3.0.1 vedoucí odboru  4.0.1 vedoucí odboru 

  
 

   
  

     
  

 
2.1 organizační oddělení 

  
3.1 oddělení výstavby  
a územního plánování 

 
4.1.2 správa IT 

  
 

2.1.1 vedoucí oddělení 
  

 
4.1.3 školství, kultura  

a tělovýchova   
3.1.1 vedoucí oddělení 

 
2.1.2 až 3 MP, pokladna  

a podatelna   

  
 

4.1.4 až 4.1.5 sociální věci, 
byty, přestupky, VPP, VS, 

OPP, SPČ   3.1.2 až 3.1.3 stavební úřad 
 2.1.4 až 5 matrika, evidence 

obyvatel, ověřování,  
Czech Point 

  
 

4.1.6 personalistika, 
vzdělávání 

  
    

2.1.6 až 2.1.8 uklízečka 
  

    
4.1.7 administrativa, 

sekretariát   3.2 oddělení životního 
prostředí  

   
  

 
  

      
 

3.2.1 až 3.2.2 životní prostředí 
 

2.2 oddělení finanční 
  

  

     
2.2.1 vedoucí oddělení 
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2.2.2 rozpočet 
        

        
2.2.3 účetní 

        

        

           2.3 oddělení majetku  
a investic         

        
2.3.1 vedoucí oddělení 

        

        
2.3.2 investice 

        

        
2.3.3 majetek 

        

        
2.3.4 údržbář 
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Městské organizace  

TS Ledeč nad Sázavou s.r.o. 

Hrad Ledeč nad Sázavou s.r.o. 
 

Příspěvkové organizace  

příspěvková organizace Základní škola Ledeč nad Sázavou 

příspěvková organizace Mateřská škola Ledeč nad Sázavou 

Základní umělecká škola Ledeč nad Sázavou 

Středisko volného času Ledeč nad Sázavou 

 

Organizační složky 
Městská knihovna 

Sbor dobrovolných hasičů 

Informační centrum 

Pečovatelská služba 

Veřejně prospěšné práce 

 

Systém krizového řízení 

Krizovým  řízením se rozumí  souhrn  řídících  činností věcně příslušných orgánů zaměřených 

na  analýzu  a  vyhodnocení bezpečnostních rizik, plánování,  organizování, realizaci  

a kontrolu činností prováděných v souvislosti s řešením krizové situace. Podle zákona  

č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení o změně některých zákonů ve znění pozdějších předpisů je 

koordinačním orgánem v přípravě na krizové stavy ministerstvo vnitra. Krizovou situací je dle 

zákona č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení a o změně některých zákonů (krizový zákon) ve 

znění pozdějších předpisů, mimořádná událost podle zákona o integrovaném záchranném 

systému, narušení kritické infrastruktury nebo jiné nebezpečí, při nichž je vyhlášen stav 

nebezpečí, nouzový stav nebo stav ohrožení státu. Krizová situace tedy nastává tehdy, kdy 

standardní opatření, která jsou k dispozici, již nepostačují a řešení vyžaduje využití dalších 

zdrojů, které lze získat právě při vyhlášení již zmíněných krizových stavů. Krizový plán města 

Ledeč nad Sázavou je součásti Krizového plánu kraje Vysočina. Je souhrnným plánovacím 

dokumentem, kterým orgány krizového řízení města (starosta, úřad města, bezpečnostní rada 

města a krizový štáb města) plánují ve své věcné a územní působnosti opatření a postupy 

řešení pro případ vzniku krizových situací na území města. Jedná se například o: 

 Systémy varování a vyrozumění obyvatel 

 Evakuační plány 

 Plány spojení 

 Přehled možných zdrojů rizik a analýzy ohrožení 

 Přehled krizových opatření a způsob zajištění jejich provedení 

 Plán nezbytných dodávek 

 Způsob plnění regulačních opatření 

 

Zóny havarijního plánování  

Území je zahrnuto do havarijního a krizového plánu kraje Vysočina. Ve městě Ledeč nad 

Sázavou se nachází objekt, který patří mezi tzv. krizově sledované objekty, a to je zimní 

stadion, na kterém se jako chladící médium používá NH3 – 1t (potenciální možnost úniku 

čpavku), který se nachází v lokalitě u nádraží (Nádražní ulice). 

V místní části Podolí (průmyslová zóna) se nachází firma Schäffer Sudex, s.r.o., která nakládá 

s nebezpečnou látkou – leštírna nerezových plechů.  Je dle zákona č. 59/2006 Sb. o prevenci 

závažných havárií zařazena do skupiny A. V oblasti dopravy není závažné ohrožení, protože 

dálnice D1 je daleko (12-14 km) a ohrožuje spíše Želivku.  
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K provádění úkolů ochrany obyvatelstva, které se týkají území, má město sestavený havarijní 

plán a existuje také krizový plán kraje Vysočina. 

 

Hospodaření města Ledeč nad Sázavou  

Přezkoumání hospodaření a audity 

Ve smyslu zákona č. 420/2004 Sb., o přezkoumávání hospodaření územních samosprávných 

celků a dobrovolných svazků obcí, ve znění pozdějších předpisů, je přezkoumání hospodaření 

města prováděno (dle § 4 odst. 1 citovaného zákona) každoročně krajem Vysočina.  

Ve zprávách o výsledcích přezkoumání hospodaření nebyly dosud zjištěny chyby  

a nedostatky ani závažná rizika, která by mohla mít negativní dopad na hospodaření města.  

Personální audit nebyl na Městském úřadě v Ledči nad Sázavou proveden.  

 

Strukturovaný vývoj příjmů a výdajů města Ledeč nad Sázavou v letech 2006-2012 (v tis. Kč)  

Rok Daňové 

příjmy 

Nedaňové  

Příjmy 

Kapitálové 

příjmy 

Přijaté 

dotace 

Příjmy 

celkem 

Běžné 

výdaje 

Kapitálové 

výdaje 

Výdaje 

celkem 

2006 46 159 8 983 883 39 332 95 357 61 373 25 713 87 086 

2007 49 866 12 627 6 216 22 083 90 791 60 105 23 069 83 174 

2008 52 373 12 176 2 058 10 535 77 142 67 227 5 815 73 042 

2009 49 360 15 023 13 648 25 594 103 625 76 082 8 462 84 544 

2010 51 747 14 755 23 423 12 903 102 828          83 285 16 070 99 356 

2011 51 467 16 109 1 027 14 490 83 093 70 056 16 158 86 214 

2012 48 191 12 214 2 686 11 045 74 137 65 582 6 542 72 124 

          

Město má vytvořené 2 fondy – sociální fond a fond rozvoje bydlení. Město realizovalo částečně 

prodej bytového fondu a získané prostředky ukládalo do fondu rozvoje bydlení a z těchto 

prostředků jsou poskytovány půjčky pro obyvatele města. Dvakrát za rok se vyhlašuje výběrové 

řízení a zastupitelstvo rozhoduje v jaké výši a komu se půjčka poskytne. Z finančních zdrojů 

fondu rozvoje bydlení by město mohlo uspokojit i více zájemců, ale ze strany obyvatel města 

nepřichází mnoho požadavků. Město poskytne finanční pomoc veškerým zájemcům a i samo 

město si vzalo půjčku na zateplení domu s pečovatelskou službou. Podmínky poskytovaných 

půjček jsou velmi dobré a pro všechny žadatele stejné.  

 

Grantová politika města 

Město Ledeč nad Sázavou poskytuje finanční příspěvky a dotace z rozpočtu města státním, 

nestátním, ziskovým i neziskovým organizacím, občanským sdružením, humanitárním 

organizacím a jiným fyzickým a právnickým osobám, které provozují veřejně prospěšnou 

činnost především pro občany města Ledeč nad Sázavou, na území města Ledeč nad Sázavou 

v následujících oblastech: 

a) sociální služby a humanitární pomoc 

b) prevence kriminality, sociální patologie a primární prevence drogových závislostí 

c) kultura 

d) zdravotnictví 

e) zájmová činnost 

f) sport a tělovýchova 

g) tvorba a ochrana životního prostředí. 

O celkové částce na poskytnutí příspěvku v dané oblasti a o jednotlivých příspěvcích zejména 

v částce nad 50 tis. Kč jednomu subjektu na 1 akci rozhoduje ZM města Ledeč nad Sázavou. 

Pro poskytování příspěvků a dotací z rozpočtu má město vytvořenou směrnici č. 01/2011. 

 

Přehled o půjčkách a úvěrech 

K 31. 12. 2013 měla město Ledeč nad Sázavou uzavřeno 2 úvěry. 



 

48 

 

1. Bankovní úvěr na nákup pozemků na výstavbu rodinných domů – poskytovatel úvěru 

Česká spořitelna, a.s. – výše úvěru - 3 297 950 Kč, doba splatnosti  2007 -  2017, 

nesplacený zůstatek k 31. 12. 2013 - 1 158 696 Kč, výše úroku 2,62% + Pribor 0,08. 

2. Bankovní úvěr na výstavbu zimního stadionu – poskytovatel úvěru Česká spořitelna, 

a.s., výše úvěru - 12 mil. Kč, doba splatnosti – 2004  2024, nesplacený zůstatek  

k 31. 12. 2013 - 6 885 000 Kč, úroková sazba 2,25% + Pribor 0,2%. 

3. Půjčka ze Státního fondu rozvoje bydlení (na rekonstrukci bytů a střechy v domě 

s pečovatelskou službou, poskytovatel úvěru – Státní fond rozvoje bydlení, první část - 

744 700 Kč – výměna oken a dveří DPS – doba splatnosti - 31. 7. 2018, druhá část - 

360 000 Kč – obnova střechy DPS – doba splatnosti - 31. 7. 2019. 

 

Město má také velmi nízký ukazatel tzv. dluhové služby – k 31. 12. 2013 – 1,41%. 

Majetek města a jeho inventarizace.  

K 31. 12. 2012 vykazuje město Ledeč nad Sázavou ve své rozvaze majetek účetní hodnoty: 

Položka Hodnota majetku 

Pozemky a trvalé porosty 63 744 374,50 Kč 

Budovy a stavby 453 464 139,40 Kč 

Software 2 442 407,96 Kč 

Drobný nehmotný majetek 1 001 973,68 Kč 

Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek 1 030 625,30 Kč 

Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek 435 600,00 Kč 

Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek 35 238 345,82 Kč 

Samostatné movité věci a soubory 24 777 402,25 Kč 

Ostatní dlouhodobý hmotný majetek  

Drobný dlouhodobý majetek 10 889 039,97 Kč 

Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek  

Ostatní dlouhodobý finanční majetek  

   Obchodní městské společnosti, příspěvkové organizace a organizační složky města 

Město Ledeč nad Sázavou má 2 obchodní městské společnosti (TS Ledeč nad Sázavou s.r.o.  

a Hrad Ledeč nad Sázavou s.r.o.) a 4 příspěvkové organizace (Základní škola Ledeč nad 

Sázavou, Mateřská škola Ledeč nad Sázavou, Základní umělecká škola Ledeč nad Sázavou  

a Středisko volného času Ledeč nad Sázavou) a 5 organizačních složek – městská knihovna, 

sbor dobrovolných hasičů, informační centrum, pečovatelská služba a veřejně prospěšné 

práce.  

Ve  městě působí vzdělávací instituce, jejímž zřizovatelem je kraj Vysočina: Gymnázium, 

Střední odborná škola a Vyšší odborná škola Ledeč nad Sázavou  

 

Péče o veřejné plochy a zeleň  

Úklid veřejných ploch ve městě zajišťují Technické služby Ledeč nad Sázavou, s.r.o.,včetně 

údržby a péče o chodníky a komunikace. 

Město má zpracované podpůrné dokumenty pro zajištění kvalitní údržby ve městě: 

Pasport komunikací a chodníků  

Pasport dopravních značek 

Pasport zimní údržby a pasport letní údržby – je součástí smlouvy o údržbě, jejíž přílohou je 

mapové vymezení ulic.  

Pasport městské zeleně 
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Zajištění komunikace mezi úřadem města a obyvateli 

Informovanost obyvatel je dobrá. Většina obyvatel získává informace z periodika „Ledečský 

zpravodaj“, který vydává město Ledeč nad Sázavou, (dle ankety upřednostňuje tento zdroj 

informací 82% respondentů). Zpravodaj vychází měsíčně v nákladu 1 200 kusů a je prodáván 

za symbolickou částku 10 Kč. Přináší občanům informace z radnice, jednotlivých odborů,  

z kultury, z činnosti spolků a organizací, z ledečských škol a z historie. Časopis nabízí také 

možnost inzerce. Na webových stránkách MČ je možné se seznámit s novými, ale i staršími 

čísly Ledečského zpravodaje. 

Druhým nejpreferovanějším zdrojem informací (76% respondentů) jsou webové stránky 

města www.ledecns.cz. 

Další nástroj, který je pravidelně využíván pro informovanost občanů je místní rozhlas. 

Pro informovanost občanů byly ve městě  vytvořeny vývěsky, na kterých městský úřad 

zveřejňuje důležité informace. Kromě úřední desky je občanům k dispozici 13 plakátovacích 

ploch a 20 informačních tabulí rozmístěných po celém městě. (Z ankety lze usuzovat, že je 

využívá 39% obyvatel.) 

Na městském úřadě není zatím vytvořena databáze e-mailových kontaktů, na které by město 

zasílalo zájemcům aktuální informace o dění ve městě. V současnosti jsou informace 

zveřejňovány v Ledečském zpravodaji a na webových stránkách www.ledecns.cz jsou 

všechny informace včetně aktualit. Dotazníkový průzkum ukázal, že by o tuto službu byl ze 

strany občanů zájem (službu by uvítalo 9% obyvatel). 

 

Místní agenda 21  

Město není zapojeno do aktivit Místní agendy 21 ani není členem Národní sítě Zdravých měst 

České republiky. Město Ledeč nad Sázavou je členem Svazu města a obcí ČR, Mikroregionu 

Ledečsko a v rámci Mikroregionu je členem Místní akční skupiny /MAS/ Královská stezka). 

 

Největší kapitálové výdaje (investice) v letech 2008 – 2012 

Rok  Akce 

2008 Investice Disková úložiště 

2009 Investice MÚ koupě SUS (Správa a údržba silnic) 

2010 Investice Rekonstrukce sálu gymnázia 

2011 Investice ZTV (základní technická vybavenost) Lokalita rodinných domů Plácky 

2012 Investice výměna oken – Dům s pečovatelskou službou 

 

V současné době je elektronizace úřadu v rozsahu – spisová služba, docházkový systém, 

přehled o zaměstnancích. Celý chod městského úřadu je kompletně napojen do počítačové sítě 

včetně organizačních složek. Do budoucna bude třeba dále rozšiřovat rozsah elektronizace  

a digitalizace úřadu, je nutné respektovat vývoj zákonů a postupy v zabezpečení a ochraně 

dat. Od roku 2013 chod úřadu funguje přes registry, které budou dále rozšiřovány  

a certifikovány. Město postupně zlepšuje možnosti zpracování a poskytování dat městské 

úřadu. Jeho cílem je zkvalitňování komunikace mezi úřadem a veřejností, zapojení se do 

celostátních a krajských projektů zlepšujících rozsah a vybavenost pro poskytování služeb 

veřejné a státní správy a vytvoření nového webového portálu města Ledeč nad Sázavou. 

 

Veřejná správa – závěry analýzy 

 

 Město je obcí s  pověřeným obecním úřadem a je zařazeno do systému výkonu 

samostatné působnosti a výkonu přenesené působnosti. 

 Organizační uspořádání města zajišťuje základní funkce města a pokrývá potřeby 

občanů. 

http://www.ledecns.cz/
http://www.ledecns.cz/
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 Míra zadluženosti města je velmi nízká, minimální dluhová služba. 

 Připravují se projekty pro zlepšení informovanosti občanů o dění ve městě. 

 Příjmy a výdaje města jsou vyrovnané, město má zkušenosti s čerpáním grantů  

a dotací, i dotací z evropských strukturálních fondů. 

 Město není zapojeno do Národní sítě zdravých měst ČR (možnost využívat 

metodickou pomoc, zkušenosti „dobré praxe“) – při uplatňování principů 

udržitelného rozvoje 

 Trvalá snaha o postupnou elektronizaci a digitalizaci městského úřadu  

3.5  Školství  

V oblasti školství působí ve městě Ledeč nad Sázavou čtyři příspěvkové organizace zřízené 

městem: základní škola, mateřská škola - sídlící ve třech budovách, základní umělecká škola  

a středisko volného času. Ve městě je také gymnázium, střední odborná škola a vyšší odborná 

škola, jejímž zřizovatelem je kraj Vysočina. 

Do konce roku ve městě existovala speciální škola, která byla od ledna 2014 začleněná pod 

základní školu. 

Dostupnost a úroveň vzdělávacích institucí odpovídá potřebám obyvatel. Naprostá většina 

respondentů, kteří se k oblasti vyjádřili, (cca 52% odpovědí bylo „Nevím, nezajímám se o tuto 

problematiku“), považuje kvalitu, dostupnost i vybavenost škol za dobrou. Nespokojených je 

pouze cca 9% dotázaných.  

Bezpečnost dětí při cestě do školy není hodnocena pozitivně. Škola stojí v blízkosti 

autobusového nádraží, u kterého chybí přechod pro chodce a příchod dětí do školy není 

bezpečný. Město tuto situaci řeší a připravuje vybudování přechodu a dalších bezpečnostních 

prvků, které zlepší celkový stav lokality. Problémem je také zatížení okolí základní  

a mateřské školy větším nárůstem aut, když rodiče své děti přivážejí a odvážejí. 

 

Vývoj počtu žáků základních škol v Ledči nad Sázavou 

 

Období 1. stupeň 2. stupeň Celkem 

K 1. 1. 2010 334 224 558 

K 1. 1. 2011 334 234 568 

K 1. 1. 2012 334 223 557 

K 1. 1. 2013 347 223 570 

K 1. 1. 2014 334 239 573 

 

Od školního roku 2013/2014 je součástí školy obor speciálního vzdělávání - 31 žáků.  
 

 

Počet dětí v mateřských školách v obci Ledeč nad Sázavou k 1. 9. 2013 

 

Mateřská škola Počet dětí k 1. 9. 2013 

MŠ Ledeč nad Sázavou 198 

 

Maximální kapacita předškolního zařízení ve městě je 200 dětí. 
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Počet studentů na středních školách a vyšších odborných školách v obci Ledeč nad 

Sázavou dle jednotlivých učebních oborů 

 

Střední škola 
Počet studentů 

k 1. 9. 2012 

Počet studentů 

k 1. 9. 2013 

Gymnázium 243 223 

Střední odborná škola – maturitní obory (denní) 102 77 

Střední odborná škola – učební obory 29 42 

Vyšší odborná škola 54 58 

Střední odborná škola – maturitní obory (dálkové nástavbové) 56 36 

Celkem  484 436 

 

 

Základní informace o školských zařízeních zřizovaných městem Ledeč nad Sázavou  

 

Základní škola Ledeč nad Sázavou, Nádražní 780, příspěvková organizace 
Adresa: Nádražní 780, 584 01 Ledeč nad Sázavou, PSČ 584 01 

Telefon: +420 569 726 420  

Web: http: zsledecns.cz  

Ředitel školy: Mgr. Petra Vágnerová 

Základní škola Ledeč nad Sázavou vznikla rozhodnutím zastupitelstva města 15. 8. 2002 

sloučením Základní školy Ledeč nad Sázavou Nádražní a Základní školy Ledeč nad Sázavou 

Komenského. Od 1. 1. 2003 je Základní škola Ledeč nad Sázavou školou státní s právní 

subjektivitou a je umístěna v pěti budovách. Ve třech budovách probíhá výuka jednotlivých 

předmětů, v dalších budovách je umístěna tělocvična a jídelna. V budově v Komenského ulici 

jsou třídy 1. stupně a je zde malá tělocvična, kterou kromě žáků školy navštěvují oddíly 

Střediska volného času (dále jen SVČ) a Tělovýchovné jednoty Ledeč. Ve dvou budovách  

v Nádražní ulici jsou třídy 2. stupně, odborné učebny, školní družina, ředitelství  

a ekonomické oddělení. Na 1. i 2. stupni jsou třídy s upravenými vzdělávacími programy. 

U obou budov v Nádražní ulici je velká tělocvična, která je využívána žáky, oddíly SVČ, TJ  

i sportovní veřejností. Školní jídelna se nachází v blízkosti školy v Nádražní ulici. V přízemí 

jídelny jsou umístěny dílny. Škola má první i druhý stupeň, vzdělávání probíhá podle 

školního vzdělávacího programu (ŠVP) „do života na vlastních nohou“. 

 

Vzdělávací program školy 

Důvodem inovace ŠVP byla úprava ŠVP v souvislosti s rozhodnutím ředitelky školy  

o zavedení anglického jazyka již od druhého ročníku. S tím souvisí i změna časové dotace  

ve výuce českého jazyka, která je ve druhém ročníku snížena o 2 hodiny z disponibilní časové 

dotace tak, aby hodinová dotace byla v souladu s pokynem Ministerstva školství, mládeže  

a tělovýchovy ČR (MŠMT ČR). Do ŠVP byly také doplněny dlouhodobé projekty, kterých se 

škola účastní. 

 

Jednotlivé součásti školy 

 Základní škola, Komenského ulice – první stupeň ZŠ, speciální škola, školní družina, 

divadelní sálek a malá tělocvična. 

 Základní škola, Nádražní ulice, dvě budovy - druhý stupeň ZŠ včetně odborných 

učeben. 

 Školní jídelna je umístěna blízko školních budov v Nádražní ulici. Jídelna vaří pro děti 

ze základní školy, ale také pro studenty střední školy – denně  500-600 obědů.  
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Cizí jazyky na škole 

Anglický jazyk – od 2. ročníku 

Německý jazyk – od 7. ročníku 

Ruský jazyk – od 7. ročníku 

 

Projekty školy 

Škola ke dni 20. 8. 2012 začala realizovat projekt „Moderní vyučování“, jehož cílem je 

podpora sedmi vytipovaných vzdělávacích oblastí - čtenářská a informační gramotnost, cizí 

jazyky, využívání informační a komunikační technologie, matematika a přírodní vědy. Tento 

projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České 

republiky.  Dalším projekt má název: „Učíme interaktivně“ a jeho hlavním cílem bylo vybavit 

školu novými technologiemi v oblasti pedagogiky a odborně proškolit pedagogy o jejich 

používání. Zajímavou aktivitou školy je také vytvoření arboreta, na jehož vzniku se aktivně 

podíleli žáci a učitelé školy.  

 

Projekty školy do budoucna 

Důslednější prosazení na veřejnosti jako škola, která má tradici v klasickém vzdělávání 

Jazykové a poznávací zájezdy do Anglie 

Zapojení rodičovské veřejnosti do projektů školy 

Získání sponzorů pro školní aktivity 

 

Mateřská škola 

Mateřská škola Ledeč nad Sázavou, Stínadla 1049, 584 01  Ledeč nad Sázavou, 

http://ms.ledecns.cz 

Mateřská škola je umístěná ve třech budovách rozmístěných po městě, a to na adresách 

Stínadla 1049, 28. října 498 a Družstevní 1060. Celkem je v mateřské škole 8 tříd. Škola je  

v provozu od roku 1992, kdy byla znovu otevřena a zařízena po rozsáhlé rekonstrukci  

a přístavbě. Je pětitřídní s kapacitou 130 dětí. 3 třídy se nacházejí v nové budově, v původní 

nově zrekonstruované budově jsou dvě třídy s vhodnými podmínkami pro děti se speciálními 

vzdělávacími potřebami. 

Střední škola 

Gymnázium, Střední odborná škola a Vyšší odborná škola Ledeč nad Sázavou 
Adresa: Husovo náměstí 1, Ledeč nad Sázavou, 584 01.  

Web: www.gvi.cz 

Telefon: 569 430 500  

E-mail: sekretariat@gvi.cz  

Ředitelka školy: Mgr. Ivana Vitisková 

Škola je zřízena krajem Vysočina a nabízí osmileté a čtyřleté denní studium zakončené 

maturitní zkouškou v oborech: 

Gymnázium 

Strojírenství 

Programování CNC 

Informační technologie 

Reklama a webdesign 

nebo výučním listem v oborech: 

Strojní mechanik 

Nástrojář 

Operátor skladování – logistika 

 

http://www.gvi.cz/
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Také nabízí vyšší odborné vzdělání v oboru: 

Ekonomika a management podniku 

Dálkové nástavbové studium zakončené maturitou v oborech: 

Provozní technika 

Podnikání 

Otevření gymnázia se konalo dne 8. září 1946 za účasti představitelů ministerstva školství, 

zemské školní rady, činitelů politické správy okresu a obce, za účasti učitelů a přijatých žáků  

i obyvatel Ledče nad Sázavou a okolí. Vyučování bylo zahájeno v pondělí dne 9. září 1946.   

Od 1. 1. 2004 se rozhodnutím Kraje Vysočina sloučilo Gymnázium Ledeč nad Sázavou  

a Vyšší odborná škola a Integrovaná střední škola Ledeč nad Sázavou. Vznikl nový subjekt 

pod názvem Gymnázium, SOŠ a VOŠ Ledeč nad Sázavou.  

Na gymnáziu ve školním roce 2013/2014 studuje 436 studentů (z toho 342 na denním studiu), 

a to celkem na gymnáziu, SOŠ i VOŠ včetně dálkového studia. Cílová kapacita školy je 850 

studentů. 

 

Obory vzdělání a vzdělávací programy  

 

Škola Kód 
Název oboru/vzdělávacího 

programu 
Poznámka 

Gymnázium, Střední 

odborná škola a Vyšší 

odborná škola Ledeč 

nad Sázavou 

79-41-K/41 Gymnázium  

79-41-K/81 Gymnázium  

23-41-M/001 Strojírenství  

23-41-M/01 Strojírenství  

63-41-M/040 Informatika v ekonomice  

23-43-L/506 Provozní technika Dálkové (nástavbové) 

18-20-M/01 Informační technologie  

23-51-H/01 Strojní mechanik  

23-52-H/01 Nástrojař  

64-41-L/524 Podnikání Dálkové (nástavbové) 

64-41-L/51 Podnikání Dálkové (nástavbové) 

63-41-N/12 
Ekonomika a management 

podniku 
 

 

Další vzdělávací instituce působící v obci Ledeč nad Sázavou 

 Základní umělecká škola, Nádražní 231 58401  Ledeč nad Sázavou, 

www.zusledec.cz 

 Středisko volného času, Mizerov 82, 584 01 Ledeč nad Sázavou, www.svcledec.cz 

 

 

Základní umělecká škola, Ledeč nad Sázavou 

Adresa: Nádražní 231 58401  Ledeč nad Sázavou 

tel.: 569 726 239 

ředitelka školy: Jana Laudátová 

mail: zus.ledec@tiscali.cz  

web: http://www.zusledec.cz 

Zřizovatelem je město Ledeč nad Sázavou. 
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Škola sídlí v příjemných prostorách v prvním patře školní budovy bývalého učiliště Kovofiniš 

v Nádražní ulici 231 v Ledči nad Sázavou. Přízemí budovy je připraveno k rekonstrukci, pro 

kterou je již zpracován stavební projekt. Vznikne zde koncertní sál a další školní učebny. 

Také školní nádvoří projde úpravami, bude zde vybudováno pódium pro školní představení či 

akce jiných kulturních organizací. Škola je členem Asociace ZUŠ ČR a poskytuje vzdělání 

v hudebním, výtvarném, tanečním a literárně dramatickém. V rámci hudebního oboru působí 

ve škole řada souborů a orchestrů, které úspěšně reprezentují nejen ZUŠ, ale i město Ledeč 

nad Sázavou (dechový, taneční, akordeonový a kytarový orchestr, rocková kapela F. I. P., 

klávesový a flétnový soubor, pěvecký sbor). Zajímavou novinkou ve vzdělávací nabídce je 

studijní zaměření, které vzniklo v rámci výtvarného oboru – multimediální tvorba. Žáci jsou 

vedeni k sebevyjádření v oblasti počítačové grafiky, grafického designu, digitální fotografie, 

animace a videa. Škola pořádá každoročně mnoho koncertů, divadelní a taneční představení, 

tradiční výstavy prací žáků výtvarného oboru. O vzdělávání v ZUŠ Ledeč nad Sázavou je 

velký zájem, škola má v posledních letech zcela naplněnou kapacitu – 350 žáků.  

 

Školství - závěry analýzy 

 Kapacita a kvalita stávajících školských zařízení je dostačující pro stávající počty 

žáků a má potenciál uspokojit eventuální nárůst počtu žáků.  

 Vzdělávání bylo rozšířeno o speciální školu, která sídlí ZŠ v ulici Komenského. 

 Výstavba sportovní haly pro školní i pro volnočasové aktivity (potřebné parametry pro 

provozování sportů na mezinárodní úrovni), protože ve městě jsou některé sporty 

provozovány na velmi dobré úrovni a chybí jim vhodné zázemí. 

 Vybudování bezbariérových přístupů do školských zařízení na území města.  

 Ze strany města bude docházet k další podpoře integrace žáků se zdravotním 

postižením a jejich přirozených kontaktů s žáky běžných základních škol. 

 

3.6 Zdravotnictví  

Zdravotnictví s 6% odpovědí v anketě ke SPRM se při stanovení priorit rozvoje řadí 

k oblastem, které obyvatelé nevnímají jako prioritní. Je to tím, že dostupnost zdravotnických 

služeb je hodnocena celkem pozitivně (91% odpovědí „Ano“ a „Spíše ano“).    

I přes velmi pozitivní hodnocení úrovně zdravotnických služeb poskytovaných na území 

města, které vyplývá z výsledků níže popsaného průzkumu, není možné se se současným 

stavem spokojit. Již nyní je třeba plánovat další rozvoj zdravotnických služeb, aby bylo 

možno současnou úroveň trvale udržet a nadále zlepšovat.  

Spektrum zdravotních a sociálních služeb odpovídá velikosti a významu města Ledeč 

nad Sázavou. Výčet zdravotních a sociálních zařízení a služeb ve městě je uveden dále. 

Spádová nemocnice se nachází v Havlíčkově Brodě (cca 30 km). Lékařská služba první 

pomoci je pro město zajišťována v Havlíčkově Brodě a v Ledči nad Sázavou. V blízkém okolí 

funguje Nemocnice Ledeč Háj. 

Město je majitelem objektu Nemocnice v Háji, který je využíván jako léčebna dlouhodobě 

nemocných a jeho provozovatelem je soukromý subjekt Vysočinské nemocnice, s.r.o. 

V nemocnici jsou umístěna také sociální lůžka a provozovatel částečně zastřešuje ambulantní 

lékaře na poliklinice, včetně rehabilitace. 

Město vlastní objekt polikliniky a pronajímá ho jednotlivým soukromým lékařům.  
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Přehled zdravotnických služeb na území města Ledeč nad Sázavou 

Podrobné údaje o poskytovaných zdravotnických službách je možno nalézt  

na http://www.ledecns.cz/cs/katalog-sluzeb/zdravotnictvi.html. Většina ordinací lékařů se 

nachází v objektu zdravotního střediska v Habrecké ulici č. 450, jehož vlastníkem je město 

Ledeč nad Sázavou.  

 

Přehled počtu ordinací/zařízení pro občany, vč. specifikace ordinaci lékařů specialistů  

Typ poskytované služby Počet poskytovatelů  

Ordinace praktických lékařů 4 lékaři 

Ordinace zubních lékařů 7 lékařů 

Ordinace praktických lékařů pro děti a dorost 3 lékaři 

Logopedie 1 lékař 

Gynekologie  1 lékař 

Ortopedie 1 lékař 

Kožní 1 lékař 

ORL 1 lékař 

Oční  1 lékařů 

Neurologie 1 lékař 

Endokrinologie 0 lékař 

Rehabilitace a fyzioterapie 2 lékaři 

Lékárny   2 lékárny  

Domácí zdravotní péče 1 poskytovatel 

 

Přednemocniční neodkladná péče  
V Ledči nad Sázavou je jedna výjezdová skupina rychlé zdravotnické pomoci, která je 

zajišťována Zdravotnickou záchrannou službou Kraje Vysočina (příspěvková organizace 

kraje Vysočina).  

Na území Ledče nad Sázavou schází některé ordinace odborných lékařů např: klinický 

psycholog, alergologie a imunologie. 

 

Nejbližší velká nemocnice je v Havlíčkově brodě, další ordinace specializovaných lékařů jsou 

ve Světlé nad Sázavou.  Ve městě jsou provozovány dvě lékárny. 

 

Veterinární zdravotnická péče  

Ve městě působí 1 zařízení, které poskytuje veterinární zdravotnickou péči.  

 

Závěr 
Zdravotnické služby jsou v městské části poskytovány na odpovídající úrovni, jsou zde 

zastoupeny základní potřebné lékařské specializace. Kvalitu péče je třeba držet na stávající 

úrovni a zlepšovat, zejména prostřednictvím neustálého monitoringu spokojenosti občanů  

a úzké spolupráci se stávajícími zdravotnickými zařízeními. 

 

Zdravotnictví – závěry analýzy 

 

 Zdravotnická péče je poskytována na odpovídající úrovni. 

 Dobrá dostupnost zdravotní péče včetně dvou lékáren. 

 Usilovat o rozšíření o lékařské obory, které ve městě dosud chybí.   

 Vybudovat bezbariérové přístupy do ordinací všech lékařů na území města. 
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3.7 Sociální služby 

 
Město Ledeč nad Sázavou se zapojilo do komunitního plánování sociálních služeb již od roku 

2005, kdy zahájil kraj Vysočina realizaci projektu „Komunitní plánování sociálních služeb 

v kraji Vysočina“ (KPSS) a oslovil všechny obce s rozšířenou působností ve svém správním 

obvodu, aby se do tohoto projektu zapojily. Na podzim roku 2008 sdělil odbor sociálních věcí 

města Světlá nad Sázavou, že z důvodu pracovní vytíženosti nebude nadále spolupracovat na 

vydání katalogu sociálních služeb a nebude pokračovat v aktualizaci KPSS. Na základě této 

informace Zastupitelstvo města Ledeč nad Sázavou svým usnesením č. 6.2008/16ZM-u) ze 

dne 10. 11. 2008 uložilo v souladu s § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, 

v platném znění, vedoucímu odboru samosprávy a vedoucímu odboru OMSS aktualizovat 

KPSS za region Ledečsko a předložit ZM jako samostatný KPSS ke schválení. 

Organizací procesu plánování byly pověřeny osoby stanovené zastupitelstvem města Ledeč 

nad Sázavou. Hlavní rozhodovací pravomoci v procesu však patřily pracovním skupinám. 

Pracovní skupiny, jsou v současné době rozděleny do dvou pracovních skupin. První skupina 

senioři a osoby s těžkým zdravotním postižením nebo sníženými duševními schopnostmi 

(plně invalidní občané nebo nezaopatřené děti s průkazem ZTP, ZTP/P) a osoby s omezujícím 

zdravotním postižením nebo sníženými duševními schopnostmi (např. částečně invalidní 

občané, osoby se změněnou pracovní schopností-zdravotně znevýhodněné). Druhá skupina 

zahrnuje oblast péče o rodinu, děti a mládež, osoby ohrožené závislostí, nezaměstnaní bez 

trvalého handicapu, osoby v přechodné krizi, společensky nepřizpůsobení občané.  

V pracovních skupinách byli zapojeni uživatelé sociálních služeb a poskytovatelé sociálních 

služeb, především zástupci Pečovatelské služby Ledeč nad Sázavou, Oblastní charity 

Havlíčkův Brod, OS Život 90´, Chráněné dílny p. Krajíčkové, Poskytování služeb pro rodinu 

a domácnost - Dagmar Urbanová, Sociálního centra města Světlá nad Sázavou (domova 

důchodců, pečovatelské služby), ÚSP Háj atd. Jednání se aktivně účastnili zástupci pedagogů, 

DDM, TJ, úředníci MěÚ (oblast sociální a školství) apod. 

V současné době ve Světlé nad Sázavou žádný takový projekt neprobíhá, dle informace od 

vedoucí OSV MÚ Světlá nad Sázavou, tento komunitní plán sociálních služeb byl začleněn 

do Strategie města Světlá nad Sázavou, který však od 31. 12. 2013 již není v platnosti  

a v současnosti žádnou novou Strategii nepřipravují. 

 

Nejbližší domov pro seniory je ve Světlé nad Sázavou. 

 

Ostatní subjekty zajišťující sociální služby 

Občané města a celého regionu mohou využívat sociální služby poskytované neziskovými 

organizacemi, např. Oblastní charita Havlíčkův Brod (ošetřovatelská služba, stacionář Petrklíč 

v Ledči nad Sázavou), Centrum pro zdravotně postižené Havlíčkův Brod (poradenství, 

půjčovna pomůcek), bit cz training,s.r.o. (rekvalifikační a motivační kurzy pro 

nezaměstnané), Fokus Vysočina (chráněné dílny, stacionář) a ÚSVIT (stacionář) atd.  

 

Mezi hlavní poskytovatele sociálních služeb na území města patří Pečovatelská služba Ledče 

nad Sázavou a Domov Háj. Obyvatelé Ledče nad Sázavou mohou také využívat další sociální 

služby se sídlem v Havlíčkově Brodě a kraji Vysočina vůbec.  

 

Seznam poskytovatelů sociálních služeb na území Ledče nad Sázavou 

 

Název: Organizační složka města Pečovatelská služba Ledeč nad Sázavou  

Organizační složka města Pečovatelská služba Ledeč nad Sázavou 

Zřizovatel: Město Ledeč nad Sázavou, Husovo náměstí 7, 584 01 Ledeč nad Sázavou 
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Kontakt: Pečovatelská služba, 5. května 473, 584 01 Ledeč nad Sázavou, 

Telefon: 569 726 631 

Email: dana.pospisilova@ledecns.cz, richard.holek@ledecns.cz 

IČO: 00267759 

Pečovatelská služba města Ledeč nad Sázavou je organizačně začleněna pod Městský úřad 

Ledeč nad Sázavou. V roce 2007 byla služba zaregistrovaná podle § 78 odst. 2 zákona  

č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů. Pečovatelská služba je 

terénní a ambulantní. Poskytuje pečovatelskou službu na území Ledče nad Sázavou a ve 

spádových obcích. 

Dům s pečovatelskou službou je ve vlastnictví města a byty (celkem 68 bytů). V současné 

době jsou všechny byty obsazené, a jsou evidovány žádosti o přidělení bytu v DPS. Posláním 

pečovatelské služby Ledeč nad Sázavou je nabídnout podporu a pomoc lidem, jejichž 

soběstačnost je snížena z důvodu věku, nebo zdravotního postižení, a dále rodinám s dětmi, 

jejichž situace vyžaduje pomoc jiné osoby. 

Služby jsou poskytovány v po-pá od 6.30 – 15.00, mimořádně i mimo vymezené 

termíny. Služby se poskytují na území města Ledče nad Sázavou a spádových obcí (Habrek, 

Souboř, Obrvaň, Sychrov, Sačany a Vrbka). 

Pečovatelská služba se poskytuje v bytech zvláštního určení a v domácnostech uživatelů. Péči 

zajišťují pečovatelky, vedoucí pracovník a sociální pracovník. 

Provozuje i středisko osobní hygieny, které má sídlo v ulici 5. května 473 (vila Pečovatelské 

služby). Celková kapacita uživatelů pro terénní i ambulantní formu poskytování služeb je 215 

(200 terénních + 15 ambulantních). 

 

Petrklíč - denní stacionář pro děti a mládež s mentálním a kombinovaným postižením, 

584 01 Ledeč nad Sázavou Barborka 1324 

Sociálně terapeutická dílna 

ul. Pivovarská 1223, 584 01 Ledeč nad Sázavou 
Tel: 569 731 557, mob: 777 736 067  

e-mail: stacionar.petrklic@seznam.cz  

Vedoucí: Mgr. Lenka Vencová 

Stacionář je sociální službou dle zákona č. 108/2006 Sb. o sociálních službách § 46.  

V denních stacionářích se poskytují ambulantní služby osobám, které mají sníženou 

soběstačnost z důvodu věku nebo zdravotního postižení, a osobám s chronickým duševním 

onemocněním, jejichž situace vyžaduje pravidelnou pomoc jiné fyzické osoby. Ve stacionáři 

Petrklíč personál vytváří s uživateli společenství v nejširším slova smyslu. Stacionář vznikl  

v červnu 2002. Impulzem pro vznik zařízení byla intervence a požadavek rodičů 

handicapovaných dětí. 

Poslání:  

Stacionář dává možnost dětem, mládeži a dospělým navázat sociální kontakty mimo domov. 

Poskytuje péči v oblasti sociální a výchovně vzdělávací, za účelem nalézt porozumění, 

podporu, zázemí a tím dosáhnout co největší míry nezávislosti handicapovaných na pomoci 

okolí v běžném životě. Poskytnout každému uživateli dle jeho přání a možností stacionáře (na 

základě písemné dohody) takové služby, které vedou ke zlepšení kvality života člověka s 

postižením a podpoře jeho rodiny. 

Cílem zařízení: 

Poskytnout každému uživateli dle jeho přání a možností stacionáře (na základě písemné 

dohody) takové služby, které vedou ke zlepšení kvality života člověka s postižením a podpoře 

jeho rodiny. 
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Cílové skupiny: 
Děti, mládež a dospělí s mentálním a kombinovaným postižením ve věku od 7 do 64 let.  

Uživatelé s mentálním postižením dle klasifikace WHO: 

- středně těžká mentální retardace, 

- těžká mentální retardace, 

- hluboká mentální retardace. 

Čas poskytované služby: v pracovních dnech od 6:30 - 15:30 hod, mimo 6 týdnů letních 

prázdnin. Služba je poskytovaná za úhradu dle míry potřebné podpory. 

Působnost: cca 40 km okolí Ledče nad Sázavou 

 

Domov Háj (Ústav sociální péče Ledeč nad Sázavou) 
Adresa/sídlo organizace: Háj 1253, Ledeč nad Sázavou   

Telefon/ Fax: 569 720 881    E-mail: sklenar@usphaj.cz 

www stránky: http://usphaj.cz 

Ředitelka organizace:  Ing. Dana Pajerová 

Domov pro osoby se zdravotním postižením dle § 48, odst. 1 zákona č.108/2006 Sb.,  

o sociálních službách v platném znění. V domovech pro osoby se zdravotním postižením se 

poskytují pobytové služby osobám, které mají sníženou soběstačnost z důvodu zdravotního 

postižení, jejichž situace vyžaduje pravidelnou pomoc jiné fyzické osoby.  

 

Terénní pečovatelská služba Ledečsko, z.ú. 

Na potoce 191, 584 01 Ledeč nad Sázavou 

Tel.: 737 728 330 

Kontaktní osoba: Dagmar Urbanová 

E-mail: Urbanova.Dasa@seznam.cz, web: http://iregistr.mpsv.cz/; info@psledecsko.cz 

  

Poskytování služeb pro rodinu a domácnost zahrnuje pečovatelskou službu, podporu a pomoc 

lidem, jejichž soběstačnost je snížena z důvodu věku, nebo zdravotního postižení. Dále 

rodinám s dětmi, jejichž situace vyžaduje pomoc jiné osoby, služby osobní asistence při 

zprostředkování kontaktu se společenským prostředím – pomoc při komunikaci vedoucí 

k uplatňování práv a oprávněných zájmů. 

 

Místní skupina Českého Červeného kříže  
Ledeč nad Sázavou - není stálé sídlo 

Telefon: 604 853 075 

Kontaktní osoba: Romana Sekotová 

Na přání škol, organizací a města zajišťujeme odborný zdravotní dozor kvalifikovaným 

instruktorem ČČK a odbornou první pomoc v okolí svého bydliště dle potřeb. Dále pak 

zdravotnický dozor při akcích, školení „Základy první pomoci“. 

  

Územní organizace svazu diabetiků ČR v Ledči nad Sázavou 
Občiny 28, Havlíčkův Brod 

Tel.: 569 739 246   

Kontaktní osoba: Anna Nováková. 

Přednášky o diabetu, jeho komplikacích, porady. 

  

CzECH humanitarian association for international help – taria  
Dobrnice 20, Ledeč nad Sázavou 

Tel.: 569 739 039  

Kontaktní osoba: Lenka Šmaková 

mailto:Urbanova.Dasa@seznam.cz
http://iregistr.mpsv.cz/
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E-mail:taria@taria.org   

web: www.tria.org 

Základním cílem a posláním sdružení je humanitární a vzdělávací činnost. Důležitou součástí 

sdružení je také vnitrostátní pomoc určená k závažným a neočekávaným situacím pro 

obyvatele, kteří se ocitnou v krizovém stavu. 

 

Nový stacionář pod vedením Mgr. Ivety Vrbové ze společnosti Háta 

Háta, o.p.s. – Centrum denních služeb Barborka v sociální oblasti 

Marie Majerové 1088, 584 01 Ledeč nad Sázavou 

Tel.: 730177740 

Kontaktní osoba: Mgr. Iveta Vrbová 

E-mail: hata.ops@seznam.cz 

Hlavní náplní Centra denních služeb v Barborce je integrovat uživatele do majoritní 

společnosti, učit je sebeobsluze, samostatnosti a návykům na práci 

 
Sociální služby - závěry analýzy  

 

 Různorodá nabídka sociálních služeb.  

 Zvyšující se poptávka a potřeba rozšířit služby pro seniory, zdravotně postižené –  

v souvislosti s narůstajícím počtem seniorů v populaci. 

 Trvalá snaha o zlepšování bezbariérovosti města – veřejné budovy, objekty 

poskytovatelů sociálních služeb, komunikace pro pěší a další. 

 Zkvalitňovat a rozvíjet sociální služby na základě výstupů v rámci komunitního 

plánování sociálních služeb na území města. 

 

 

3.8  Cestovní ruch a rekreace 

 
Cestovní ruch dle ankety považuje za rozvojovou prioritu pouze 12% respondentů, má tedy 

(spolu s podmínkami pro podnikání) nejmenší podporu ze všech sledovaných rozvojových 

oblastí. 

Cestovní ruch je v dnešní době především chápán jako zahraniční cestovní ruch. Ve městě jde 

však jednoznačně o orientaci a podporu domácího cestovního ruchu, zaměřeného na cílové 

skupiny: rodiny s dětmi, senioři, manželské páry, které mají dospělé děti tzv. prázdné hnízdo 

a další. Hlavní atraktivitou je řeka Sázava a díky tomu jde o zaměření na vodáckou turistiku, 

dále zajímavé pamětihodnosti a nabídku akcí pořádaných na hradě a v dalších prostorách 

města. Město nabízí i další možnosti využití volného času, a to především v oblasti kulturní  

a sportovní. Ve městě jsou vytvořeny relativně dobré podmínky pro krátkodobou rekreaci 

nejen obyvatel města, ale i jeho návštěvníků. To však neznamená, že by nebylo třeba tuto 

oblast dál rozvíjet. Oblast domácího cestovního ruchu má ve městě dobrý rozvojový 

potenciál, ať už jde především o řeku Sázavu, významné kulturní památky, zajímavá přírodní 

území, zařízení pro kulturu a sport, jenž však doposud není dostatečně využíván.   

Koncepční dokument pro rozvoj oblasti domácího cestovního ruchu ve městě neexistuje. Bylo 

by vhodné vytvořit odpovídající plán podpory rozvoje domácího cestovního ruchu.  

 

Město Ledeč nad Sázavou a okolí má velmi dobré předpoklady pro rozvoj cestovního 

ruchu. Je to dáno především přírodním bohatstvím krajiny, ale také existencí řady kulturních 

hodnot v území. 

 

mailto:hata.ops@seznam.cz
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Město leží v údolí řeky Sázavy, 33 km jižně od Kutné Hory a 30 km severozápadně od 

Havlíčkova Brodu. Je dobře dostupné buď autobusem, anebo „Posázavským pacifikem“, 

železniční tratí vedoucí z Čerčan do Světlé nad Sázavou, tratí, která téměř absolutně kopíruje 

romantický tok řeky Sázavy. 

 
První zmínka pochází z roku 1220. Od roku 1422 je Ledeč městem. V roce 1460 zde byly 

založeny malé lázně. V roku 1531 zahájil provoz místní městský pivovar. Rozvoji průmyslu 

napomohlo i napojení na železnici v roku 1903. Jádro města má víceméně neporušený ráz, 

navíc zde najdeme i významné pamětihodnosti. Na skále na pravém břehu Sázavy stojí zámek 

z 16. stol. V centru města najdeme kostel sv. Petra a Pavla, jež pochází ze 14. století, 

Mariánský sloup z roku 1770. Ledeč byla v roku 2003 vyhlášena městskou památkovou 

zónou. Město se může pochlubit bohatou a dlouhou historií. První písemné zprávy pocházejí  

z 12. století, kdy se v písemných dokumentech uvádí vladyka Zikmund z Ledče. V husitské 

době ledečtí vladykové stáli na straně tohoto hnutí. Vladykové Mikulášové Pešíkův  

a Václavův, podepsali v roce 1416 stížný list proti upálení Mistra Jana Husa. Majiteli panství 

byli Ledečtí z Říčan, Meziříčtí z Lomnice a Trčkové z Lípy. Pro účast Erdmana Trčky z Lípy 

na valdštejnském spiknutí v roce 1634, bylo panství zkonfiskováno a rozděleno. Ledeč nad 

Sázavou dostal nizozemský vojenský dobrodruh Adrian z Enkefurtu. Po něm se na panství 

vystřídali Thunové a Věžníkové. Až v roce 1753 koupila panství od Ignáce z Kochu císařovna 

Marie Terezie. Zřídila na místním hradě a panství nadační velkostatek pro řád zchudlých 

šlechtičen, který sama založila. Od roku 1918 převzal správu stát. Po roce 1945 se hrad, lesy  

a pozemky stávají majetkem státu. V 90. letech minulého století byl hrad prodán novým 

majitelům. Nynějšími vlastníky hradu je společnost Hrad Ledeč nad Sázavou s r. o., kterou 

vlastní Město Ledeč nad Sázavou  a společnost AquaComp Hard s r.o. 

 

Město Ledeč nad Sázavou se rozkládá na obou březích řeky Sázavy. Pravému břehu dominuje 

rozlehlý hrad z poloviny 13. století, který byl několikrát stavebně upravován. V blízkosti 

hradu stojí barokní Thunovský letohrádek, jejž pro svého bratra, salzburského arcibiskupa po-

stavil v 17. století majitel panství Jan Arnošt z Thunu jako letní sídlo. Historické jádro města  

s kostelem sv. Petra a Pavla se nachází na levém břehu řeky. Část domů kolem obdélníkového 

náměstí si uchovala původní pozdně gotickou a renesanční dispozici. Židovská synagoga  

a hřbitov poukazují na dějiny ledečské židovské komunity. Historické centrum města je 

městskou památkovou zónou. 

Hrad Ledeč nad Sázavou  

Hrad Ledeč nad Sázavou stojí na skalním ostrohu, pod nímž protéká řeka Sázava. Svým raně 

gotickým jádrem (věž bergfritového typu, východní palác, zbytky parkánu) patří k nejstarším 

šlechtickým sídlům, stavěný v polovině 13. století. Hrad byl postupně přestavován goticky, 

renesančně a barokně až do dnešní podoby. Vystřídala se zde řada majitelů, kteří svými 

stavebními záměry upravovali původně gotický hrad renesančně a barokně. Nejdéle zde 

působil rod pánů z Říčan, jejichž erb s drobnými úpravami převzalo město do svého znaku. 

Po tragické události r. 1509, kdy při zřícení stropu gotického paláce zahynula manželka 

Buriana Ledečského Žofka ze Sovince a jeho dva synové – poslední dědicové z rodu 

Říčanských, přešlo panství na čas pod vládu Meziříčských z Lomnice. V roce 1562 vymohl 

Zdeněk Meziříčský na císaři Ferdinandu I. Majestát povyšující Ledeč na město, včetně 

povolení magistrátu používat pečeť z červeného vosku – výsada královských měst. V roce 

1879 zachvátil hrad zhoubný požár trvající tři dny. Od té doby už nikdy nebyl uveden do 

původní podoby. Nejdéle z majitelů zde působil rod pánů z Říčan, jejichž erb s drobnými 

úpravami převzalo město do svého znaku.  



 

61 

 

Otevírací doba 
duben: sobota, neděle 9

00
 - 12

00
, 13

00
 - 16

00
 

květen - září: denně kromě pondělí 9
00

 - 12
00

, 13
00

 - 16
00

 

říjen: sobota, neděle 9
00

 - 12
00

, 13
00

 - 16
00

 

Webové stránky: www.ledecns.cz/ 

E-mail - is@ledec-net.cz 

Telefon - +420 569 721 128 

Adresa - Muzeum - hrad Ledeč nad Sázavou, Hradní 701, 58401  Ledeč nad Sázavou 

GPS souřadnice - Loc: 49°41'41.64"N, 15°16'39.72"E 

 

Rozsáhlý komplex ledečského hradu se majestátně vypíná na vápencovém ostrohu nad řekou 

Sázavou. K návštěvě hradu již zdálky zve nově zpřístupněná okrouhlá věž, která dominuje 

celému hradnímu areálu i městu samotnému. Po zdolání 111 schodů se návštěvníkovi otevírá 

krásný výhled do širého okolí. V prostorách hradu je umístěno městské muzeum. 

 

Městské muzeum - expozice na hradě 

Expozice městského muzea na hradě je ve stylu 30. let minulého století, včetně výstavních 

vitrín. Expozice se týká historie města – archeologie, etnografie, nářadí a výrobky, sbírka 

mincí a papírových platidel, atd.  

V galerii muzea se pořádají krátkodobé výstavy současných tvůrců.  

V sezoně je veřejnosti přístupná také 32 m vysoká věž bergriftového typu, ze které je vidět 

daleko do okolí. 

Ledečské muzeum se nachází v přízemí severního paláce na horním nádvoří ledečského 

hradu. Bylo založeno 28. září 1911 „muzejním spolkem“ pod vedením Jana Valchaře, řídícího 

učitele v Bojišti. Spolek sdružoval pokrokové učitele okresu. V místních školách postupně 

shromažďovali, a tím zachraňovali, mnohé, v dnešní době cenné exponáty, které se v té době 

staly nepotřebnými, a lidé se jich zbavovali. V roce 1931 byla sbírka pod záštitou „Muzea 

okresu ledečského“ převezena do karanténního domu v Ledči nad Sázavou a v roce 1938 

trvale umístěna na ledečském hradě.  

Muzeum má pět výstavních místností a galerii, kde se konají krátkodobé výstavy současných 

tvůrců. Nacházejí se zde převážně exponáty připomínající práci zdejších řemeslníků - zvláště 

hrnčířů, tkalců, barvířů, sklářů, kovářů atd. V jedné z místností je k vidění obdivuhodná 

sgrafitová výzdoba stropu, kde se nachází numismatická sbírka z darů a nálezů občanů 

Ledečska a také kolekce, převážně chladných zbraní rytíře Josefa Schtanglera ze zámečku  

v Horce nad Sázavou. V roce 1986 byly exponáty převedeny do majetku Okresního 

vlastivědného muzea v Havlíčkově Brodě (dnes Muzeum Vysočiny). Součástí prohlídky 

muzea je i možnost výstupu na hradní věž s vyhlídkou, nebo do půdních prostor odkud je 

zajímavý pohled do útrob severního a východního paláce. 

Thunovský letohrádek 
Letohrádek nechal postavit koncem 17. století majitel ledečského panství Michal Osvald 

hrabě z Thunu pro svého bratra arcibiskupa solnohradského, Jana Arnošta z Thunu, jako letní 

sídlo. Tato raně barokní stavba se skládá ze dvou přilehlých budov; hlavní čtvercové, 

s mansardovou střechou a později přistaveným úzkým křídlem, na které navazují hospodářské 

budovy. Ve velkém sále v patře hlavní budovy se nachází fresková výzdoba, znázorňující 

domy, statky a jednotlivá panství náležející rodu Thunů. Stavba byla na přelomu 

18. a 19. století upravena klasicistně. K letohrádku patřila rozsáhlá, terasovitě upravená 

zahrada s oranžérií, osázená vzácnými stromy a keři, s velkolepou kašnou s vodotryskem 

a žulovým schodištěm. Během 19. století docházelo k častému střídání majitelů. Od roku 

1900 do 1951 zde sídlil rod Nosakovičů, podle nichž se vžil název „Nosakovičova vila“. 

http://www.ledecns.cz/
mailto:is@ledec-net.cz
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Ve druhé polovině 20. století došlo ke značné devastaci jak samotné budovy, tak i zahrady. 

V roce 1956 byl letohrádek vykoupen státem a v roce 1984 prodám ZD Syrovice. 

V jihovýchodní části parku byly zbudovány tenisové kurty. V současnosti je Thunovský 

letohrádek v soukromém vlastnictví, což je patrno na jeho nynějším vzhledu. 

Letohrádek je pro veřejnost nepřístupný. 
http://www.cestykrajem.cz/katalog/dle-lokalit/objekty/hrad-ledec-nad-sazavou/ 

Kostel sv. Petra a Pavla 

Ledečský kostel ze 14. století je díky své dekorativní síťové klenbě evropským unikátem. Její 

síťové hliněné žebroví nemá nosný, ale pouze dekorativní účel a je dílem místních hrnčířů. 

Stavba je nádhernou ukázkou vrcholné gotiky a byla dokončena v 16. století za vlády Jana 

Buriana Ledečského z Říčan a Zdeňka Meziříčského z Lomnice. První doložený dokument 

o Ledči pochází z roku 1186. Kostel sv. Petra a Pavla byl založen počátkem 14. století, přesné 

datum není známo. Kostel je ale uváděn roku 1350 v seznamu církevních objektů pražského 

arcibiskupství. Kaplanství při kostele bylo zřízeno roku 1406. V roce 1509 byl na jižní straně 

hlavní lodi položen základ pro stavbu velké věže kostela a roku 1535 byla stavba věže 

dokončena. Věž je v současnosti i s křížem na špici střechy vysoká 64 m. V roce 1541 byly 

zavěšeny ve věži první tři zvony a další dva zvony byly umístěny ve věži nad presbytářem 

a malý zvon ve věžičce u hlavní věže. Okolo roku 1554 byla přestavěna chrámová loď. Roku 

1714 postihla kostel obrovská povodeň a v letech 1643, 1720, 1806 byl postižen požáry. Při 

posledním požáru byly zničeny čtyři zvony a nové zvony byly instalovány roku 1827. 

V letech 1930-1931 proběhla velká rekonstrukce kostela. Střecha byla pokryta novými prejzy. 

Roku 1942 byly německými okupanty zabaveny zvony. V letech 1968-1970 proběhla 

generální úprava interiéru. V roce 1973 bylo v kostele zavěšeno 23 nových obrazů Křížové 

cesty od akademického malíře profesora doktora Aloise Pittermanna. V roce 1977 byly 

instalovány nové varhany a v letech 1991-1994 probíhaly další velké opravy. Dva nové 

zvony, Petra a Pavel a Marie, byly zavěšeny v listopadu 1999. V letech 2004 – 2005 byla 

provedena rozsáhlá oprava varhan. 

 

Synagoga 

Původní synagoga byla dřevěná, postavená roku 1606 ve stylu venkovského baroka. Po jejím 

požáru byla vystavěna roku 1729 synagoga nová. I ta byla v roce 1806 poškozena požárem  

a při opravě dostala klasicistní podobu. Interiér je opatřen zajímavou výzdobou.  

Členy židovské komunity v Ledči nad Sázavou byli i staří rodiče světoznámého skladatele 

Gustava Mahlera. Dnes je objekt využíván k pořádání kulturních akcí.  

 

Židovský hřbitov 

Již od počátku 17. století (podle některých údajů od roku 1601) se na jihozápadním okraji 

města rozprostírá židovský hřbitov. Nejstarší náhrobek na hřbitově pochází z roku 1706.  

Mezi dvě stě náhrobky barokního i klasicistního typu je nejcennější kamenná tumba 

(náhrobek připomínající tvarem antický sarkofág) z roku 1799. 

 

Okolí města Ledeč nad Sázavou 

Chřenovice – kostel sv. Václava 

Kostel patří k nejstarším památkám v kraji Vysočina. Jeho stáří prozrazuje věž, jež se na 

všechny čtyři strany ve třech patrech otevírá sdruženými románskými okny se sloupy. 

Jednolodní románský kostel s obdélnou lodí a hranolovitou věží byl založen mezi lety 1134–

1139, pravděpodobně za účasti sázavské stavební hutě. Raně gotický presbytář vznikl 

přestavbou staršího románského jádra v letech 1226–1236. Na severní straně můžeme dodnes 

obdivovat románský půlkruhový portál. 

http://www.cestykrajem.cz/katalog/dle-lokalit/objekty/hrad-ledec-nad-sazavou/


 

63 

 

Zřícenina hradu Chřenovice 

Zřícenina raně gotického hradu pochází z konce 13. století. Jejím zakladatelem byl zřejmě 

Léva z Janovic. Z hradu, který se již v roce 1545 uvádí jako pustý, se do dnešních dnů 

dochovala výrazná válcová věž – bergfrit (obranná věž vystavěná na nejohroženějším místě, 

převážně u vstupu do hradu), předhradí, příkopy, valy a zbytky hradeb 

 

Hřbitov z napoleonských válek 
V době francouzsko-rakouské války byl v nedalekém zámku ve Světlé nad Sázavou zřízen 

vojenský lazaret. Mnoho vojáků všech národností podléhalo svým válečným zraněním a byli 

pohřbíváni na nedalekém pastvišti u obce Dolní Březinka do společných, nijak neoznačených 

šachet. V roce 1814 byla vojenská nemocnice zrušena a zbylo po ní jen neoznačené pohřební 

místo, kde odpočívalo údajně až 1200 mrtvých vojáků a ostatního vojenského personálu.  

Majitel panství starohrabě Jan ze Salm-Reifferscheidtu dal na tomto místě vztyčit v roce 1841 

žulový pomník v českém a německém jazyce. Roku 1921 zde nechala obec vysázet lipovou 

alej a Ministerstvo národní obrany nechalo na své náklady v roce 1926 následně celý areál 

oplotit, postaralo se o vyvýšení propadlých šachet a o výsadbu růží na každý hrob.  

Obec Dolní Březinka v roce 1958 nechala kolem hřbitova zbudovat taras a o hřbitov samotný 

se počaly starat členky ČSČK. 29. 3. 1995 byl tento hřbitov prohlášen Ministerstvem kultury 

České republiky za kulturní památku. 

 

Číhošť  

Geografický střed České republiky. V roce 2006 byl slavnostně odhalen pomník, který stojí 

na místě geografického středu ČR. Geometrickým středem republiky je těžiště plochy 

vymezené státními hranicemi, přičemž tato plocha se považuje za výškově stejnou, tj. neberou 

se v úvahu horstva a nížiny. Celé okolí pomníku je upraveno pro pohodlí návštěvníků. 

 

Tasice, sklářská huť Jakub 

Sklárny vznikaly v místech, ve kterých okolní lesy poskytovaly dostatek dřeva potřebného  

k topení a výrobě potaše. Nebylo tomu jinak ani u sklárny v Tasicích, která byla navíc 

postavena v místech s dostatkem kvalitního křemene nezbytného k výrobě. Sklárnu založil  

v roce 1796 huťmistr Ferdinand Čapek. Po 200 letech byla výroba ukončena. Dnes je možné 

se v rámci prohlídkové trasy seznámit s tímto jedinečným sklářským skanzenem. Sklárnu  

v Tasicích proslavil televizní seriál Jaroslava Dietla „Synové a dcery Jakuba skláře“. 

 

Vilémovice, vilémovický tis 

Tis červený, Taxus baccata L., výška 10 m, obvod 335 cm. Tento tis je pýchou Vilémovic, 

svou mohutností a vysokým věkem vzpomíná na život v zámečku, u kterého byl kdysi 

vysazen. Starý strom je již prořídlý a větve jsou proschlé, ale kmen je stále pevný. 

 

Hroznětínská louka, přírodní památka 

Jedním z biotopů, který má za cíl chránit soustava chráněných území známá jako Natura 

2000, je biotop smíšených jasanovo-olšových lužních lesů temperátní a boreální Evropy,  

u nás častěji označovaný jako potoční a prameništní olšiny a jaseniny. Na Havlíčkobrodsku je 

dobře vyvinut západně od obce Leština u Světlé, kde je již chráněn jako přírodní památka 

Hroznětínská louka. Ta a její podobně hodnotné navazující porosty byly vybrány do nově 

vznikající soustavy evropských chráněných území pod stejným názvem. 

 

Melechov 

Území přírodního parku je tvořeno dvěma masívy, mezi kterými protéká přirozeně 

meandrující Koutecký potok. Severní hranici území tvoří známá Stvořidla v údolí řeky 
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Sázavy. Ve střední části parku se zvedá vrch Melechov (708 m n. m.), který vytváří na 

všechny strany mírné svahy. Značná členitost reliéfu, charakter osídlení a způsob využívání  

v minulosti podmínily vznik typického krajinného rázu. 

Velice zachovalá je vegetace tvořená především vlhkými loukami, ostřicovými loukami  

a krátkostébelnými trávníky s výskytem řady chráněných druhů, jako např. prstnatce 

májového, vachty trojlisté, bařičky bahenní. 
 

 
 

 

Přírodní potenciál města 

Nedaleko města, v katastrálním území Leštinka, cca 8 km jihovýchodně od centra města 

Ledeč nad Sázavou se nalézá přírodní rezervace Stvořidla na řece Sázavě. 

Přírodní rezervace Stvořidla je nejstarší rezervací na Havlíčkobrodsku. Původně byla 

vyhlášena v roce 1948. V nově upravených hranicích byla vyhlášena v roce 1998. Rozkládá 

se na ploše 246,4 ha v katastrálním území obcí Dobrovítova Lhota, Leštinka, Koňkovice, 

Trpišovice a Vilémovice. 

Důvodem ochrany je zachování geomorfologicky významného úseku přirozeného toku řeky 

Sázavy a přilehlého okolí mezi vrchem Melechov (709 m) a hřebenem kopce Žebrákov  

(601 m). Vrch Melechov je označován za geograficky střed Evropy. 

Balvanité až skalnaté koryto zde má prudký spád 10,444 prom. a vytváří řadu peřejnatých 

prahů, na nichž dochází k intenzivnímu provzdušňování vody, které přispívá k zlepšení 

čistoty. Území rezervace tvoří 85% plochy lesní porosty. Z chráněných druhů rostlin zde 

můžete nalézt oměj pestrý, růži alpskou aj. Z chráněných druhů živočichů se v rezervaci 

vyskytuje vydra říční, skorec vodní, ledňáček říční a některé sovy a dravci. 

Dostupnost Stvořidel je prostřednictvím tzv. Posázavského pacifiku (železniční trať č. 212). 
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Záchranná stanice Pavlov 

Záchranná stanice Pavlov se nachází mezi Ledčí a Světlou nad Sázavou. V současné době 

nabízí výukové programy určené pro školní i předškolní děti. Jedná se o programy s 

ekologickou a environmentální tématikou, při nichž mají děti možnost se setkat s řadou našich 

původních druhů živočichů. 

 

Všeobecné informace o regionu – region Ledečsko 
Posázavský kraj ukrývá přírodní unikáty, mnohdy uznávané i významnými organizacemi 

a odborníky. Území patří mezi ekologicky nejčistší v České republice. Nabízejí se zde 

zejména výborné podmínky pro aktivní odpočinek a sportovní aktivity. Existují zde rozsáhlé 

lesy, louky, pole, malé vesničky, rybníky i řadu zajímavostí a památek. Může se zde houbařit 

i rybařit, nebo se vydat na túru po některé z mnoha značených cest. 

 

Oficiální název: Region Ledečsko 

Poloha: ČR 

Kraj: Vysočina 

Okres: Havlíčkův Brod 

Počet obyvatel: 9 249 obyvatel k 1. 1. 2012 

Kontakt: 
Turistické informační centrum 

Husovo náměstí 60 

584 01 Ledeč nad Sázavou 

Email: info@ledecsko.cz 

Tel.: 569 721 471, 731 612 459  

Oficiální web: www.ledecsko.cz 

  

  

 

 

 
  

 

mailto:info@ledecsko.cz
http://www.ledecsko.cz/
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Cyklistické trasy 
Městem přímo prochází dvě cykloturistické trasy. Jde o cyklotrasu č. 19 (tzv. Posázavská 

cyklotrasa), která sleduje tok řeky Sázavy z obce Lísek u Bystřice nad Pernštejnem až do 

Davle při soutoku řeky Sázavy s Vltavou. Další cyklotrasou, jež se území města dotýká pouze 

okrajově (cyklotrasa vede: Ledeč nad Sázavou-Habry-Chotěboř-Havlíčkův Brod-Sázava), je 

cyklotrasa č. 4156 vedoucí z Ledče nad Sázavou do Sázavy u Žďáru nad Sázavou. 

 

Cyklotrasy procházející městem (místními částmi) 

Cyklotrasa č. 19 Zruč nad Sázavou - Davle 

Úsek Posázavské stezky 

Obtížnost: lehká, místy střední až těžká 

Značení: silniční 

Komunikace: silnice II. a III tř., místní a účelové komunikace 

Povrch: asfalt, panely, zpevněný povrch 

Vhodné pro všechny typy bicyklů. 

 

Cyklotrasa č. 4156 Sázava - Ledeč nad Sázavou 

Obtížnost: těžká 

Značení: silniční 

Komunikace: silnice II. a III. třídy místní a účelové komunikace.  

Povrch: asfalt, zpevněný i nezpevněný povrch. 

Vhodné pro MTB a trekingové bicykly 

 
 

Pěší turistika  

Zajímavosti města jsou přístupné i pro pěší turisty. Procházejí zde tři značené turistické trasy. 

Pěší turistické trasy značí a pravidelnou údržbu provádí Klub českých turistů. Pěší trasy jsou 

značeny pásovými značkami, které se skládají ze tří vodorovných pásů. Prostřední pás, který 

určuje barvu značené trasy, je červený, modrý, zelený nebo žlutý. V současné době městem 

Ledeč nad Sázavou procházejí tři značené pěší turistické trasy (červená, zelená a žlutá). 

 

 

Lyžařské vleky a lyžařské trasy 
Necelých 10 km od města se nachází lyžařské středisko Kadlečák (www.kadlecak.zde.cz) ve 

městě Světlá nad Sázavou v místní části Horní Březinka. Jeho nadmořská výška je 585 m n.m. 

Vlastníkem areálu je Lyžařsky klub "Kadlečák". Pro běžkaře jsou připraveny přírodní 

běžecké okruhy různých náročností. 

Délka základního svahu: 520 m 

Délka vleku: 480 m 

Přepravených osob: 500/hod 

Nadmořská výška: 460 – 527 m n. m. 

Ostatní: sněhové dělo, sněhová rolba, automaticky odbavovací systém, večerní osvětlení 

Na Melechově je rovněž sjezdovka, která je podporována z dotací města.  

Provozovatel Ing. Šrůtka – mobil: 732941449 – mail: vsrutka@email.cz 
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Vodní plochy  

Rybník Kouty 

Rybník je položen několik kilometrů jižně od 

Ledče nad Sázavou nad vesnicí Kouty.  

Charakter vody 

Jedná se o průtočný rybník ležící v chráněné 

oblasti vrch Melechov (709 mnm)  

v nadmořské výšce okolo 600 m. Rybník je 

napájen kvalitní vodou, nezatíženou 

zemědělskou činností ani obydlenou 

aglomerací. I v letních měsících je zde zcela 

čistá a kvalitní voda. Hloubka rybníka  

u výpusti je cca 4m, dno od břehů je 

pozvolna svažité ke stoce, okraje písčité, 

zhruba do 2 m od břehu jsou vodní trávy, 

možnost brodění dobrá. Vysazuje se pstruh 

duhový, siven, candát a občas se dá ulovit i 

potočák. 

 

Ubytování 

Kvalitní nabídka ubytovacích a stravovacích kapacit je nedílnou součástí a základním 

předpokladem pro rozvoj cestovního ruchu v území. V současné době existuje jednotná 

klasifikace ubytovacích zařízení pro kategorii hotel, hotel garni, pension a motel, dále pro 

ubytování v soukromí, kempy a chatové osady a pro ubytovny. Certifikace ubytovacích 

zařízení byla zahrnuta do Státní koncepce politiky cestovního ruchu se záštitou MMR ČR. 

Certifikace vede k nárůstu kvality poskytovaných služeb, ke zvýšení transparentnosti trhu  

a k větší ochraně spotřebitele. 

Nabídka ubytovacích kapacit ve městě je na nižší úrovni a v období zvýšené návštěvnosti 

města nestačí pokrýt poptávku po přechodném ubytování. Mezi největší hotely patří hotel 

Kaskáda (37 lůžek) a hotel Sázava (10 lůžek). Další ubytovací kapacity jsou v menších 

privátních zařízeních – apartmány, penziony. Potřebu ubytování částečně doplňuje kemp 

Stvořidla a kemp Sluneční zátoka a další rekreační zařízení ve městě.  

V současné době v Ledči nad Sázavou neexistuje databáze certifikovaných ubytovatelů  

a nelze tedy provést rozdělení dle klasifikace ubytovacích zařízení. 

 

Kongresová a konferenční turistika 

Ve městě ani v dostupném okolí není zařízení, které by splňovalo, v základních parametrech, 

podmínky pro kongresovou či konferenční turistiku. Zařízení ve městě umožňují pořádání 

pouze drobnějších akcí či akcí větších, avšak bez návazných ubytovacích kapacit. 

 

Stravování 

V oblasti stravovacích zařízení je nabídka poměrně bohatá, koncentrovaná zejména v oblasti 

centra města. Je zde provozováno dostatečné množství restaurací, pizzerie, kavárna, cukrárna.  

 

Cestovní kanceláře, agentury 

Ve městě působí 3 cestovní kanceláře. 
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Propagace města 

Informační centrum 

Město má samostatné informační centrum, ve kterém jsou poskytovány informace včetně 

propagačních materiálů. Informační centrum má velmi dobré umístění, leží přímo na Husově 

náměstí č. 60 (budova ve vlastnictví města). Bohužel nemá vlastní webové stránky. 

V informačním centru jsou poskytovány informace o městě, o významných památkách  

i přírodních lokalitách, o aktuálním kulturním a společenském dění v Ledči nad Sázavou  

a blízkém okolí. Dále je zde možné zakoupit knihy, pohlednice, propagační  

a upomínkové předměty. K dostání je zde i program divadel a kin v okrese Havlíčkův Brod. 

Na dvou počítačích je umožněn přístup na internet. 

 

Informační centrum působící ve městě je na velmi dobré úrovni, dostává pravidelně i dobré 

hodnocení od Asociace informačních center České republiky. Poskytuje služby v kategorii C 

– celoroční provoz, 6 dní v týdnu. 

Husovo náměstí 60, 584 01 Ledeč nad Sázavou 

Provozní doba: celoročně Po-Pá: 8:00-17:00, So: 8:30-11:30 

tel.:  569 721 471, fax: 569 721 507 

email: info@ledecsko.cz, web: www.ledecsko.cz 

 

IC poskytuje: 

 běžný turistický servis pro návštěvníky a občany města včetně vyhledávání autobusových  

a vlakových spojů 

 informace o památkách, přírodních i jiných zajímavostech ve městě i v regionu Ledečsko 

 tipy na výlety v okolí Ledče nad v Ledči nad Sázavou 

 informace o kulturních, společenských a sportovních akcích ve městě a okolí 

 informace o ubytování a stravování v Ledči nad Sázavou a okolí 

 předprodej vstupenek na akce pořádané ve městě a okolí 

 prodej propagačních materiálů 

 průvodcovskou službu  

 bezplatné WiFi, faxové služby, kopírování, laminování, počítače s připojením na internet, 

prodej poštovních cenin, prodej turistických známek 

 prodej upomínkových předmětů, map a průvodců 

 přepis textu, skenování, tisk fotografií z datových médií, vazba do kroužkové vazby 

 WC  

 zálohování dat z digitálních fotoaparátů na CD-ROM 

 

Internetové prezentace, propagační materiály 

Internetová turistická propagace města je zajišťována především prostřednictvím 

internetových stránek městského úřadu www.ledecns.cz. Jde pouze o stručné informace  

o turistické nabídce města. Stránky, které by lákaly potencionální návštěvníky a komplexně 

informovaly o turistické nabídce města a okolí, zatím chybí. Stručné a neúplné turistické 

informace jsou součástí i jiných stránek věnovaných městu. (např. www.ledecsko.cz). 

 

Propagační materiály 

Jde především o propagační materiály mapující historii a zajímavosti města, kulturní  

a společenské akce, tipy na výlet do okolí (pěší, cyklo) apod. Mezi chybějící propagační 

materiály patří např. širší turistický průvodce o městě a okolí (ubytování, stravování, služby, 

sportoviště, zajímavé cíle, důležitá telefonní čísla apod.), komplexní nabídka pro návštěvníky 

v oblasti aktivního volnočasového vyžití, programových „balíčků“ apod. 

mailto:info@ledecsko.cz
http://www.ledecsko.cz/
http://www.ledecsko.cz/
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Partnerská města městské části 

Město Ledeč nad Sázavou v současné době nemá partnerské město v zahraničí. 

Informační systém 
Město má instalovaný informační systém značení ulic a významných budov a institucí a 

veřejných cílů, který je průběžně aktualizován. Systém je dostačující pro potřeby občanů 

města, ale pro návštěvníky by bylo dobré informační systém města rozšířit o cíle, které 

zajímají návštěvníky města. V souvislosti s propagací města by bylo dobré doplnit informační 

systém o informační tabule, resp. mapy s vyznačením významných cílů, pamětihodností a 

přírodních lokalit. 

 

Tradiční a příležitostné akce 

V městě Ledeč nad Sázavou je již tradičně pořádána řada akcí, zejména pro děti. Mezi 

nejoblíbenější patří Den dětí pořádaný Střediskem volného času ve spolupráci a za finanční 

podpory města. 

 

Mezi tradiční akce, které již dávno přesáhly hranice města a staly se součástí společenského 

života celého okolí, patří: Staročeská pouť, Jízda králů (Tři králové), Lampionový průvod, 

Drakiáda, Běh Šeptouchovem, Posázavský Drsoň, Bitva o Notorburg a řada dalších.  

 

Pro zvýšení návštěvnosti pořádaných akcí by bylo vhodné zajistit jejich lepší propagaci  

i mimo území města. Navázat spolupráci s webovými servery zaměřenými na oblast 

domácího cestovního ruchu, dále s okolními městy a obcemi (prostřednictvím jejich 

informačních center) a blízkými obcemi Středočeského kraje a kraje Vysočina.  

 

V Ledči nad Sázavou působí Klub seniorů, který má celoročně bohatý program. Mezi 

oblíbené patří setkávání seniorů s vedením města.  

 

Cestovní ruch a rekreace - závěry analýzy 

 

 Domácí cestovní ruch má potenciál být rozvojovou prioritou města Ledeč nad 

Sázavou, která není doposud dostatečně využíván. 

 Město má na svém katastrálním území atraktivní kulturní a přírodní památky.  

 Zpracování koncepčního dokumentu pro podporu domácího cestovního ruchu.  

 Městu chybí účinná propagace jeho potenciálu pro cestovní ruch i propagace 

jednotlivých akcí. 

 Postupné zavádění nových akcí – vznik nových „tradic“- např. různé festivaly, 

přehlídky, kulturní a společenské aktivity, které by zatraktivnily město a jeho význam 

oslovil co nejširší spektrum návštěvníků z nejrůznějších oblastí ČR. 

 

 

 

3.9 Doprava   

 
Jako největší problém označilo 27% respondentů ankety průjezdnost města a dále enormní 

zatížení hlavní průjezdové komunikace městem. 

Dopravní infrastruktura  

Dopravní infrastruktura zahrnuje veškeré plochy pro dopravní infrastrukturu a člení se na 

podskupiny znázorňující jednotlivé dopravní systémy:  
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 komunikační systémy 

 železniční doprava 

 letecká doprava  

 ostatní dopravní infrastruktura zahrnuje zařízení pro veřejnou hromadnou dopravu, 

vodní dopravu a záchytná parkoviště,  

 dopravní vybavení zahrnuje prvky dopravní infrastruktury, které nejsou součástí 

celoměstských systémů (garáže, ČSPH, parkoviště, lávky, mostní propojení, vybraná 

veřejná prostranství, apod.).  

 

Komunikační systémy 

Území města Ledeč nad Sázavou je ovlivněno existencí významných dopravních radiálních 

tras, v nichž lze vidět současně klad (svedení místních komunikací na sítě nadmístního 

významu) i zápor (dopad na životní prostředí, hluk).  

V současné době město z pohledu širších dopravních vazeb ovlivňuje dálnice D1, resp. dvě 

mimoúrovňové křižovatky, které jsou od města vzdálená cca 15 km, tj. silnice II/150 a II/130 

(sjezdy z D1 č. 66 a 81), které tvoří hlavní dopravní systém řešeného území. Dalším 

relevantním nadregionálním tahem je silnice I/38, diagonále spojující sever Čech 

(Českolipsko) s jihem Moravy (Znojemsko). Silnice I/38 prochází Havlíčkovým Brodem,  

25 km východně od Ledče a tvoří v tomto úseku páteř rozvojové osy celorepublikového 

významu OS5. Tyto dopravní koridory významně ovlivňují a i do budoucna budou významně 

ovlivňovat urbanistický vývoj ve městě i v navazujících územích.  

 

Městem procházejí 4 silnice II. třídy, z nichž nejvýznamnější je křížení silnic II/130 a II/150 

v samotné Ledči nad Sázavou. Tyto komunikace slouží jako spojnice s dálnicí D1, II/130 

směrem na Brno (sjezd na 81. kilometru), II/150 směrem na Prahu (sjezd na 66. kilometru). 

D1 zjišťuje spojení jak s krajským městem, Jihlavou, tak s hlavní městem Prahou. Druhým 

celostátně důležitým tahem, který je pro řešené území podstatný, je silnice I/38 (Jestřebí – 

Hatě). I na tuto komunikaci je Ledeč nad Sázavou napojená silnicemi II/150 (v Havlíčkově 

Brodě) a II/130 (u Golčova Jeníkova). Všechny lokality města lze napojit na stávající 

komunikační síť. Silnice II/150 je silnice II. tř., vedoucí ze Středočeského kraje přes 

Vysočinu, Jihomoravský kraj a Olomoucký kraj až do kraje Zlínského. Celá vede v trase 

patřící dříve silnici I/18, značnou část cesty sdílí se silnicí I/19. Celkem měří 301 km, z toho 

86 km v peáži s I/19. 

Do přečíslování silnic roku 1997 vedla silnice č. 150 v trase dnešní silnice I/24 z Veselí nad 

Lužnicí přes Třeboň na hraniční přechod Halámky. 

Silnice II/130 je silnice II. třídy v trase: Křelovice - Nečice - Senožaty - Miletín - přejezd nad 

dálnicí D1 - Koberovice - Hojanovice - Dolní Paseka - Kamenná Lhota - se silnicí II/150 v 

Ledči nad Sázavou - Leština u Světlé - Golčův Jeníkov. 

Silnice II/339 je silnice II. třídy v trase: oddělení od silnice I/38 - Čáslav - Krchleby - Chedrbí 

- Lány - Červené Janovice - Štipoklasy - Radvančice - Prostřední Ves - Bohdaneč - Třebětín - 

Vrbka - Habrek - Ledeč nad Sázavou (napojení na silnici II/150). 

Ve starém územním plánu je navržen obchvat, který vede středem města a pokračuje na most, 

který je za Husovým náměstím. V minulosti vznikly návrhy, že by mohlo dojít k rozdvojení 

obchvatu. Jedna větev by vedla na čáslavskou stranu (kolem stávajícího nákupního střediska 

Billa) a druhá větev by vedla nad jezem, směrem na Havlíčkův Brod, přes řeku Sázavu. 

V současné době se uvažuje o jiné variantě – vybudování jednoho mostu (v návrhu ÚP 

http://cs.wikipedia.org/wiki/Silnice
http://cs.wikipedia.org/wiki/St%C5%99edo%C4%8Desk%C3%BD_kraj
http://cs.wikipedia.org/wiki/Kraj_Vyso%C4%8Dina
http://cs.wikipedia.org/wiki/Jihomoravsk%C3%BD_kraj
http://cs.wikipedia.org/wiki/Olomouck%C3%BD_kraj
http://cs.wikipedia.org/wiki/Zl%C3%ADnsk%C3%BD_kraj
http://cs.wikipedia.org/wiki/I/18
http://cs.wikipedia.org/wiki/I/19
http://cs.wikipedia.org/wiki/Pe%C3%A1%C5%BE
http://cs.wikipedia.org/wiki/1997
http://cs.wikipedia.org/wiki/Silnice_I/24
http://cs.wikipedia.org/wiki/Vesel%C3%AD_nad_Lu%C5%BEnic%C3%AD
http://cs.wikipedia.org/wiki/Vesel%C3%AD_nad_Lu%C5%BEnic%C3%AD
http://cs.wikipedia.org/wiki/T%C5%99ebo%C5%88
http://cs.wikipedia.org/wiki/Hrani%C4%8Dn%C3%AD_p%C5%99echod
http://cs.wikipedia.org/wiki/Hal%C3%A1mky
http://cs.wikipedia.org/wiki/K%C5%99elovice_(okres_Pelh%C5%99imov)
http://cs.wikipedia.org/wiki/Ne%C4%8Dice
http://cs.wikipedia.org/wiki/Seno%C5%BEaty
http://cs.wikipedia.org/wiki/Milet%C3%ADn_(%C5%BDeliv)
http://cs.wikipedia.org/wiki/D%C3%A1lnice_D1
http://cs.wikipedia.org/wiki/Koberovice
http://cs.wikipedia.org/wiki/Hojanovice
http://cs.wikipedia.org/wiki/Doln%C3%AD_Paseka
http://cs.wikipedia.org/wiki/Kamenn%C3%A1_Lhota
http://cs.wikipedia.org/wiki/Silnice_II/150
http://cs.wikipedia.org/wiki/Lede%C4%8D_nad_S%C3%A1zavou
http://cs.wikipedia.org/wiki/Le%C5%A1tina_u_Sv%C4%9Btl%C3%A9
http://cs.wikipedia.org/wiki/Gol%C4%8D%C5%AFv_Jen%C3%ADkov
http://cs.wikipedia.org/wiki/Silnice_I/38
http://cs.wikipedia.org/wiki/%C4%8C%C3%A1slav
http://cs.wikipedia.org/wiki/Krchleby_(okres_Kutn%C3%A1_Hora)
http://cs.wikipedia.org/wiki/Chedrb%C3%AD
http://cs.wikipedia.org/wiki/L%C3%A1ny_(%C4%8Cerven%C3%A9_Janovice)
http://cs.wikipedia.org/wiki/%C4%8Cerven%C3%A9_Janovice
http://cs.wikipedia.org/wiki/%C5%A0tipoklasy_(okres_Kutn%C3%A1_Hora)
http://cs.wikipedia.org/wiki/Radvan%C4%8Dice
http://cs.wikipedia.org/wiki/Prost%C5%99edn%C3%AD_Ves
http://cs.wikipedia.org/wiki/Bohdane%C4%8D
http://cs.wikipedia.org/wiki/T%C5%99eb%C4%9Bt%C3%ADn
http://cs.wikipedia.org/wiki/Vrbka_(Lede%C4%8D_nad_S%C3%A1zavou)
http://cs.wikipedia.org/wiki/Habrek
http://cs.wikipedia.org/wiki/Lede%C4%8D_nad_S%C3%A1zavou
http://cs.wikipedia.org/wiki/Silnice_II/150


 

71 

 

z křižovatky u sjezdu z dálnice – v prostoru bývalého lomu Velká stráň). Navrhovaná varianta 

je však nereálná a velmi obtížně realizovatelná, a to především díky značné finanční 

náročnosti navrhovaného řešení (výška mostu by byla jako u Nuselského mostu v Praze).  

 

Hluková zátěž z dopravy  

Hluková zátěž z dopravy na pozemcích komunikací se stanoví dle Nařízení vlády č. 148/2006 

Sb. o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací. Dle uvedeného nařízení jsou 

stanoveny limitní hodnoty hluku určené pro jednotlivé druhy chráněného venkovního 

prostoru. 

Ohrožená území ve městě Ledeč nad Sázavou 

Zastavitelná území v blízkosti silnic II/130, II/150, II/339 a železniční trať. 

 

Železniční doprava 

V oblasti železniční dopravy je pro obec důležitá regionální jednokolejná (trakce motorová) 

neelektrifikovaná železniční trať č. 212 Čerčany – Světlá nad Sázavou (jedna ze dvou tratí 

tzv. Posázavského pacifiku). Na ni se v řešeném území nachází železniční stanice Ledeč nad 

Sázavou a železniční zastávka Horní Ledeč. Ve Světlé nad Sázavou trať navazuje na 

celostátně významnou železnici č. 230 Kolín – Havlíčkův Brod.  

Železniční doprava je bohužel v posledních letech utlumovaná, poslední vlak odjíždí z města 

ve 22:00 a první ve 4:00 ráno.  

 

Hromadná doprava osob 

Na území kraje Vysočina nebyl dosud zaveden integrovaný dopravní systém. Hromadná 

doprava osob je v území zajišťována prostředky železniční (České dráhy, a.s.) i silniční 

dopravy (soukromí dopravci). 

 

Autobusová doprava 
Pravidelné linky jsou zajišťovány několika dopravci (ČSAD Benešov, a.s., Veolia transport 

Východní Čechy a.s., Veolia transport Praha a.s., ICOM transport a.s.). Spojení je 

provozováno na linkách: 

160570  Ledeč nad Sázavou – Praha – Roztyly 

200032  Ledeč nad Sázavou – Křivsoudov 

350310  Ledeč nad Sázavou – Humpolec 

600120  Chotěboř – Praha, ÚAN Florenc 

600560  Ledeč nad Sázavou – Golčův Jeníkov 

600570  Ledeč nad Sázavou – Havlíčkův Brod 

600580  Ledeč nad Sázavou – Čáslav 

600590  Ledeč nad Sázavou – Bohdaneč 

600600  Ledeč nad Sázavou – Zruč nad Sázavou 

600620  Ledeč nad Sázavou – Světlá nad Sázavou 

600650  Ledeč nad Sázavou – Havlíčkův Brod 

600660  Ledeč nad Sázavou – Pardubice 

600670  Ledeč nad Sázavou – Světlá nad Sázavou 

 

Docházkové vzdálenosti k jednotlivým autobusovým zastávkám ve městě jsou vyhovující. 

Své zastávky mají i další sídla vyjma Sychrova. Taktéž počet spojů je odpovídající. 

Na autobusovou dopravu přispívá město i přilehlé obce. Město zaplatí za všechny dotčené 

municipality a pak rozúčtovává podíly jednotlivých obcí.  
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Letecká doprava 

Letecká doprava není na území města provozována.  

 

Cyklistická doprava 
Dle ankety není většina obyvatel města spokojena s podmínkami pro chodce (61%) i pro 

cyklisty (42%). S počtem cyklostezek je nespokojeno 42% a s podmínkami pro cyklisty také 

42% dotázaných. 

V území je množství komunikací s nízkou intenzitou automobilové dopravy, které lze pro 

účely cykloturistiky využívat. Několik z nich je zahrnuto přímo do cykloturistické sítě. 

K intenzivnějšímu využití se nabízí rovněž některá veřejná prostranství. Cyklistické trasy 

(cyklotrasy) jsou rozděleny do čtyř tříd, metodickým garantem jejich značení je Klub českých 

turistů. Cyklistická trasa je trasa pro cyklisty vedená po pozemních komunikacích vhodných 

pro cyklistický provoz a je označena orientačním dopravním nebo turistickým značením. Pro 

cyklistické trasy s převažujícím turistickým účelem se používá označení cykloturistická trasa. 

Stezka pro cyklisty je pozemní komunikace nebo její jízdní pás vyhrazené pro jízdu na 

jízdním kole. Územím prochází cyklotrasy č. 19 a 4156. 

Cyklotrasa č. 19 (Lísek u Žďáru nad Sázavou – Davle) tzv. Posázavská trasa, je páteřní 

cykloturistický spoj celého Posázaví. Začíná poblíž pramenů řeky Sázavy v Lísku u Žďáru  

a končí na soutoku Sázavy s Vltavou v Davli. Trasa využívá především silnice II. a III. třídy  

a postupně prochází městy Nové Město na Moravě, Žďár nad Sázavou, Přibyslav, Havlíčkův 

Brod, Světlá nad Sázavou, Ledeč nad Sázavou, Zruč nad Sázavou, Týnec nad Sázavou, Jílové 

u Prahy. Celková délka činí 245 km.  

Do Ledče nad Sázavou vstupuje cyklotrasa po silnici III/34740. Prochází přímo Husovým 

náměstím a pokračuje po silnici III/01830, v rámci které řešené území opouští. Cyklotrasa je 

v celém území vedena po plochách dopravní infrastruktury – silniční, v rámci kterých jsou 

komunikace pro pěší a cyklisty umožněny. 

Cyklotrasa č. 4156 (Ledeč nad Sázavou – Sázava u Žďáru nad Sázavou) spojuje řešené území 

s obcí Sázava a tvoří severní alternativu právě k Posázavské cyklotrase č. 19. Je vyznačena 

převážně po stávajících silničních komunikacích II. a III. třídy a po místních zpevněných  

i nezpevněných cestách. Celková délka této trasy je 66 km.  

Trasa se odpojuje od trasy č. 19 na Husově náměstí a překračuje silniční most přes řeku. 

Celou dobu kopíruje průběh silnice II/150, ze které se odpojuje až na území obce Ostrov. 

Mobiliář pro cyklisty – stojany, odpočinková místa 

Stojany pro kola jsou umístěny pouze na náměstí, odpočinkové místo (stojany, stůl s lavičkami) je 

instalováno na konci ulice Z. M. Kuděje, bohužel místo nenavazuje na žádnou cyklotrasu. 

 

Pěší doprava – komunikace pro pěší 

Souvislá síť chodníků je realizována pouze v samotném městě. Pro účely pěší dopravy jsou dále 

využívány průtahy silnic II. a III. třídy a místních komunikací. Zásadní význam má přemostění 

Sázavy. Celkem se ve městě nachází jeden silniční most (na peáži silnic II/130 a II/150) a tři lávky 

pro pěší (dvě mezi městskou částí Mizerov a Tyršovým nábřežím a jedna ve Sluneční zátoce.  

V budoucnu v rámci koncepce rozvoje veřejné infrastruktury, rekreace a cestovního ruchu by bylo 

vhodné vybudovat naučně-rekreační trasu „Ledečská stezka“, která by propojovala exponované 

městské prostory a umožňovala by jejich kvalitnější využití. Příhodná místa na trase by bylo vhodné 

doplnit o drobný městský mobiliář nebo informační tabule, které zvýší povědomí o potenciálních 



 

73 

 

dostupných atraktivitách jak na samotné trase, tak mimo ni.  

Územím města procházejí tři značené pěší turistické trasy. 

 

Je třeba realizovat koncepční bezpečné řešení přechodů pro chodce. U většiny přechodů pro chodce 

chybí důležité bezpečnostní prvky (signální a varovné pásy pro nevidomé, bezpečnostní přisvětlení 

přechodů přes hlavní komunikace, světelná signalizace, akustické signály pro nevidomé apod.). 

Veškeré toto vybavení je nutné postupně doplňovat v rámci rekonstrukcí dotčených komunikací. 

Ve městě chybí potřebné bezpečnější pěší propojení jednotlivých funkčních celků. 

 

Kvalita silniční sítě 
Kvalitu komunikací nepovažuje za dobrou až 82% respondentů, 9% je s kvalitou spíše 

nespokojeno. 

Město zajišťuje letní i zimní údržbu na místních motoristických i nemotoristických 

komunikacích ve vlastnictví města, tzn. na 29,6 km komunikací II. a III. třídy a 23,2 km 

chodníků. Údržbu komunikací, údržbu zeleně, zajištění veřejného osvětlení, obnov 

a provozování hřbitovů provádí Technické služby Ledeč nad Sázavou, s.r.o.  

Nadstandardní údržbu zeleně provádí specializovaná společnost vzešlá z výběrového řízení, 

které je vypisováno na období 1-2 roky. 

 

Doprava v klidu  

Pro parkování a odstavování vozidel slouží především soukromé pozemky a profily místních 

komunikací, v případě samotného města i několik veřejných parkovišť. Kapacitnější mimo 

uliční parkovací plochy pro osobní vozidla se nacházejí přímo na Husově náměstí (i zde je 

stále nedostatečný počet parkovacích míst), dále potom při průmyslovém areálu v Podolí,  

u bývalého pivovaru a u supermarketu v jižní části města. 

Bohužel ve městě chybí prostory pro nová parkovací místa, na lukrativním místě v centru 

města bylo postaveno nákupní středisko Billa, a tím byla omezena možnost vybudování 

nových parkovacích míst v centru města. Parkovací a odstavné plochy jsou součástí ploch 

dopravní infrastruktury, případě veřejných prostranství. Parkovací stání převážně soukromého 

charakteru jsou součástí ostatních ploch s rozdílným způsobem využití (plochy bydlení, 

občanského vybavení, ploch výroby).  

Po dohodě s odborem výstavby a životního prostředí v Ledči nad Sázavou a na základě podnětu 

územně analytických podkladů obce s rozšířenou působností Světlá nad Sázavou je vymezena 

zastavitelná plocha silniční dopravy na východě katastrálního území Ledeč nad Sázavou, při 

silnici II/130. Plocha je primárně určena jako odstavné parkoviště pro zájezdové autobusy.  

I přes nutný zábor lesa byla zvolena jako nejpříhodnější, a to především pro blízkost 

k turisticky atraktivnímu hradu a zároveň návaznost na komunikaci II/130. Parkoviště je 

zároveň zahrnuto v plánované trase tzv. „Ledečské stezky“, která propojuje exponované 

veřejné prostory.  

 

Dopravní značení 
Dopravní značení je obyvateli MČ hodnoceno i negativně (45% respondentů pozitivně  

a negativně 42% respondentů). 

Dopravní značení však není v některých lokalitách zcela vyhovující a je nutná jeho 

aktualizace. Ve městě je třeba dobudovat informační systém značení ulic, významných budov 

a komunálních a turistických cílů.  

Dopravní značky se průběžně doplňují každý rok a po dohodě s dopravním odborem 

Městského úřadu ve Světlé nad Sázavou se umísťují nové.  
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Bezbariérovost města  

Většina veřejných budov má bezbariérové přístupy. V roce 2014 byl vyřešen bezbariérový 

přístup i do polikliniky (instalace výtahu, který ale bohužel nejezdí do mezipater). Dále je 

připravována výměna vchodových dveří a vybudování rampy pro volný pohyb 

handicapovaných osob. V bezbariérových přístupech i zajištění pohybu tělesně postižených 

občanů po městě existují ještě nedostatky a město bude v budoucím období usilovat o jejich 

postupné odstraňování. Bezpečnostní přechody jsou také nedostačující, připravuje se 

vytvoření bezpečného přechodu u nákupního centra Billa, další bude vybudován u polikliniky, 

kde přecházejí hlavní silnici školáci a je tam umístěna zastávka autobusu a parkoviště. Město 

má zpracovaný pasport silnic II. a III. třídy.  

 

Doprava  

 

 Největším problémem je neexistence obchvatu města, navržená řešení v územním 

plánu i nově připravované řešení jsou obě, vzhledem ke geografickému uspořádání, 

města, finančně velmi náročná, a proto v blízkém horizontu nereálná.  

 Velké zatížení města automobilovou dopravou, chybí parkovací plochy, druhé 

přemostění Sázavy, chybí kvalitní napojení na nadřazené komunikace.  

 Potřeba realizovat zásadní dopravní stavby ve městě – nyní se realizuje zkapacitnění 

viaduktu komunikace II/150 směrem na Havlíčkův Brod tj. vybudování železničního 

podjezdu – investor kraj Vysočina, zahájení stavby v roce 2014. 

 Potřeba zlepšení podmínek pro cyklistickou a pěší dopravu. 

 Potřeba zvýšení počtu parkovacích míst. 

 Důsledně prosazovat bezpečnost a bezbariérovost komunikací města (přechody pro 

chodce, chodníky a další). 

 Větší podpora využití železniční dopravy, a to realizací projektů např. využívání 

železniční dopravy k rekreačním účelům, spojnice s bývalým okresním městem 

Havlíčkův Brod, obcí s rozšířenou působností Světlá nad Sázavou. Důvodem je 

snaha, aby si lidé více zvykli využívat vlak pro dopravu do zaměstnání i při rekreaci. 

 Veřejná hromadná doprava zajišťována autobusy dostatečně funguje.  

 Potřeba doplnění mobiliáře pro cyklisty v rámci města (např. u nádraží, v průmyslové 

zóně, poliklinika, u větších obchodů apod.). 

 

 

3.10 Společenský život a volnočasové aktivity (spolky, sport, kultura)  

 
Společenský život, kultura 

Důležitým zdrojem informací o dění ve městě je Ledečský zpravodaj, který přináší mimo jiné 

také informace z kultury, sportu, z činnosti spolků a organizací. 

Kulturní a společenský život má v Ledči nad Sázavou bohatou tradici (viz. kapitola 3.1.  

a kapitola 3.8 Cestovní ruch). Na ni navazují nové spolky a aktivity, které svou činností 

obohacují kulturní a společenské dění ve městě. Ve městě se konají plesy, společenská 

setkání, sportovní akce pro děti i dospělé, turistické akce pro seniory, koncerty a divadelní 

představení. Město Ledeč nad Sázavou začalo v roce 2013 používat aplikaci In city – 

moderního průvodce městem. Tato aplikace umožňuje jak návštěvníkům města tak jeho 

stálým obyvatelům snadnou orientaci městem, pomoc při vyhledávání úřadů, ubytování atd.  

 

Středisko volného času Ledeč nad Sázavou 
Středisko volného času (SVČ) Ledeč nad Sázavou, příspěvková organizace zřízená městem 
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Ledeč nad Sázavou je školským zařízením pro aktivity ve volném čase všech věkových 

a sociálních skupin. Vzdělávací zařízení zahájilo činnost v září roku 1975 a zajišťuje 

výchovnou, vzdělávací a rekreační činnost dětí, mladých lidí i dospělých - vytváří podmínky 

pro uspokojení zájmů v nejrůznějších oborech, od sportu po umělecké aktivity, od techniky  

a přírodních věd po společenskovědní obory. 

SVČ Ledeč v současné době působí na adrese Mizerov 82 v Ledči nad Sázavou. 

Ředitel SVČ Ledeč je Miroslav Hánečka.  

SVČ Ledeč je každoročně pověřeno krajem Vysočina organizací postupových soutěží, 

přehlídek a předmětových olympiád vyhlášených MŠMT ČR. 

V zájmových kroužcích a kurzech každoročně nalezne svůj program téměř 700 účastníků 

pravidelného zájmového vzdělávání. Soutěží, běhů  táborů a další příležitostné činnosti se 

každoročně zúčastňuje cca 6 000 návštěvníků. 

 

Prostory pro pořádání společenských akcí 
Společenský dům ve městě není. Na místním gymnáziu existuje malý sál s kapacitou 139 míst 

k sezení, ve kterém mohou být pořádány akce menšího charakteru. Další prostory jsou 

v sokolovně s kapacitou 464 míst, ve které se mohou pořádat plesy a menší akce.   

 

Kulturní akce konané ve městě  

Městské slavnosti, dříve Pivní slavnosti – každoroční pravidelná akce s 20 letou tradicí. 

7. ročník staročeské pouti na hradě – akce je věnovaná starým řemeslům, kejklířům, 

pouličním hercům apod..  

Pravidelná letní sezóna – přehlídka her – divadlo Mimochodem – divadlo pozve další 

amatérské divadelní soubory.  

Rockový festival na hradě  
TJ Sokol Tyršova – diskotéky a zábavy – 2x do měsíce. 

V hotelu Sázava se v posledním roce také pořádají diskotéky.   

 

Městská knihovna – Ledeč nad Sázavou, příspěvková organizace 
Místní veřejná knihovna – Ledeč nad Sázavou je kulturním a vzdělávacím zařízením, které 

slouží především občanům Ledče. Je veřejnou knihovnou, která shromažďuje, udržuje  

a půjčuje knihy, časopisy a hudebniny. Je zde také metodické oddělení. Knihovnické služby 

jsou poskytovány v budově umístěné na Husově náměstí 7, 584 01 Ledeč nad Sázavou. 

Knihovna nabízí publikace pro děti i dospělé nebo zvukové dokumenty a časopisy. 

Počet knih k dispozici čtenářům: 20 333 

Počet zvukových dokumentů pro uživatele hudebního oddělení: 1049 

Počet titulů odebíraných časopisů: 43 

 

Otevírací doba 

Den oddělení pro dospělé oddělení pro děti hudební oddělení 

Pondělí Zavřeno zavřeno Zavřeno 

Úterý 8:00 - 12:00, 13:00 - 17:00  13:00 - 16:00 

Středa  7:30 - 12:00,13:00 -16:00  

Čtvrtek 8:00 - 12:00, 13:00 - 17:00  13:00 - 16:00 

Pátek 8:00 - 12:00, 13:00 - 16:00 7:30 – 12:00, 13:00 – 

16:00 

7:30 - 12:00 

 

Ve třech odděleních (dětské, hudební a pro dospělé) poskytuje knihovnické služby občanům 

města, studentům a žakům místních škol a plní funkci veřejné knihovny.  

Místní veřejná knihovna je příspěvkovou organizací Města Ledeč nad Sázavou.  
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Vedoucí příspěvkové organizace je paní Pavlína Nulíčková, (tel. 569 496 674, e-mail: 

knihovna@ledecns.cz). 
Jako nevýdělečná, obecně prospěšná organizace, která je závislá na dotacích od zřizovatele, 

kraje a darech, dostává každoročně finanční prostředky na provoz a činnosti. 

 

Knihovna průběžně zvyšuje úroveň služeb, zejména v určitých oblastech pružně reaguje na 

„poptávku“ návštěvníků. Knihovna nabízí připojení k internetu, kopírovací služby  

a také se účastní kulturních akcí jako je např. Týden knihoven, kdy pořádá lekce pro děti  

a mládež, soutěžní hry pro děti a to i pro mentálně postižené. Také se podílí na mezinárodní 

akci Noc s Andersenem, nebo pořádá pasování prvňáčků na čtenáře. Dále se zabývá propagací 

svých akcí v městském tisku. Knihovna v Ledči nad Sázavou půjčuje výměnné soubory 

místní knihovně ve Vilémovicích.   

Knihovna má k dispozici on-line katalog (pracující pod serverem CLAVIUS který používá 

celá knihovna) který umožňuje vyhledávat dokumenty, rezervovat si je, sledovat novinky  

a svoje čtenářské konto. 

 

Hrad Ledeč nad Sázavou 
Hrad Ledeč nad Sázavou je nejvýznamnější památka ve městě. Podrobnosti o jeho historii je 

možné nalézt na webových stránkách http://hrad.ledecns.cz. 

Nynějším vlastníkem hradu je společnost Hrad Ledeč nad Sázavou s r. o., kterou vlastní 

město Ledeč nad Sázavou (75%)  a společnost AquaComp Hard s r.o. Byla ustanovena funkce 

celoročně placeného kastelán a osvědčilo se to jako dobré. V současné době se pracuje na 

rekonstrukci hradu. Ta však nijak nenarušuje jeho přístupnost pro turisty. Omítky hradního 

nádvoří jsou obnovovány pomocí tradičních technologií, a návštěvníci tak mohou přímo na 

místě sledovat restaurátorské práce. Největším lákadlem však stále zůstává dvaatřicet metrů 

vysoká vyhlídková věž umožňující výhled na řeku Sázavu a okolí. Mezi významné objekty 

hradu patří i půdní lávky, ze kterých je možno nahlížet do útrob hradu a pozorovat jednotlivé 

etapy jeho výstavby. Podařilo se vybudovat WC, které zde doposud nikdy nebylo. 

Přebudovala se řada místností pro výstavní a jinou kulturní činnost. Připravují se další 

prostory k rekonstrukci.  

Nachází se zde také městské muzeum s regionálními sbírkami. Ledečský hrad navštíví ročně 

8 000 – 9000 turistů. Přes léto se na hradě pravidelně pořádají divadelní představení  

a vystupují zde středověcí šermíři a kejklíři. V současné době se rekonstruuje hradní nádvoří, 

takže není možné podobné akce pořádat, ale od roku 2015 se počítá s pořádáním kulturních  

a společenských akcí (velikonoční a vánoční trhy, divadelní a hudební představení)  

a připravuje se také rozšíření průvodcovských okruhů. Většinu klientely tvoří základní školy, 

rodiny s dětmi tzn., tuzemští turisté. Zahraniční návštěvníci hradu jsou spíše výjimkou. 

V přízemí Malého paláce Ledečského hradu sídlí od roku 1938 městské muzeum s expozicí 

ve stylu 30. let minulého století, včetně výstavních vitrín. Jsou zde soustředěny exponáty 

připomínající historii města – archeologie, etnografie, nářadí a výrobky, sbírka mincí 

a papírových platidel, atd. Město platí sezóně průvodkyni městským muzeem.  

 

Divadelní soubor Mimochodem 

Velmi dobře a úspěšně funguje mladé divadlo, které se jmenuje Mimochodem. Soubor se 

zúčastňuje různých amatérských divadelních soutěží a pro svoji činnost využívá prostor 

zdejšího sálku v ledečském gymnáziu. Sálek se podařilo vytvořit díky získaným dotačním 

prostředkům, ale bohužel nemá zázemí, chybí šatny a sociální zařízení. Divadlo Mimochodem 

hodně využívá také prostor hradu a hraje svá představení v hradních prostorách, což je pro 

obyvatele i návštěvníky velmi atraktivní. Divadelní sdružení Mimochodem už od svého 

založení v roce 2005 na své domovské scéně v Ledči nad Sázavou častuje své diváky svými 

mailto:knihovna@ledecns.cz
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netradičními adaptacemi jak světoznámých klasiků, tak her moderních autorů. Vedle 

divadelní produkce se spolek věnuje i dalším kulturně-osvětovým aktivitám, mezi které patří 

pohádková pásma pro děti a pořádání komorních koncertů i velkých hudebních festivalů. 
Lístky do divadla lze nakupovat přes internet a divadlo také poskytuje službu půjčování 

kostýmů. Divadlo hraje většinou jednou za měsíc, ale pořádá také další akce jako je 

Multimediální workshop - MAS a Mimochodem nebo Divadelní workshop - MAS Královská 

stezka a Mimochodem.  

 
Občanské sdružení Molekul 
http://www.molekul.cz/, adresa: Hůrka 217, Ledeč nad Sázavou 584 01  

Občanské sdružení pečující o architektonické, kulturní a přírodní dědictví Ledče nad Sázavou 

a okolí. Zabývá se především pořádáním koncertů, divadelních představení, autorských čtení 

a výstav. Je pořadatelem Staročeské poutě, srazů historických vozidel, filmových projekcemi, 

dnů památek, lidskoprávního festivalu Jeden svět, a dalších komponovaných pořadů. Ke své 

činnosti využívá multifunkční sál gymnázia Ledeč nad Sázavou, Parkán a obě nádvoří hradu  

v Ledči nad Sázavou ale i venkovních prostor ve spolupráci s dalšími občanskými sdruženími. 

Významným sponzorem občanského sdružení je město Ledeč nad Sázavou.  

 

Sport 

Sport má ve městě Ledeč nad Sázavou dlouholetou a bohatou tradici. Je zde značná 

vybavenost pro řadu sportů a většina sportovišť je veřejně přístupná. V lednu roku 2005 byl 

slavnostně otevřen zimní stadion ATOS aréna, ve které má svou základnu jak hokejový klub, 

tak i oddíl krasobruslení. V roce 2009 byla při sokolovně vybudována umělá lezecká stěna. 

Ve městě působí řada neziskových i soukromých organizací, které se zabývají organizací 

sportovní činnosti v nejrůznějších oblastech – podrobný popis viz níže. Město převzalo 

fotbalový stadion do své péče a postupně provádí drobné investice. Stadion byl vybudován 

v 50. letech minulého století a potřebuje zásadní rekonstrukci, která však vyžaduje značnou 

investici.  

V městě funguje řada zajímavých aktivit, které podporují aktivní využívání volného času:  

Zimní stadion ATOS aréna - 10 let fungující krytý zimní stadion je hodně využívaný (školy  

i veřejnost). V areálu působí několik mužstev, která jsou aktivně zapojená do hobby ligy 

(Posázavská hokejová liga).  Stadion byl postaven kvalitně, dá se ledovat od časného podzimu 

do časného jara, a proto může být sezóna dlouhá. Bohužel nenaplňuje požadavky na prostory, 

které by mohly být využívány také pro jiné účely – festivaly, koncerty, apod. Vlastníkem 

objektu je město Ledeč nad Sázavou. Do budoucna se uvažuje o projektu, který by zimní 

stadion propojil s krytým bazénem, aby se spojilo chlazení s ohřevem vody. Prostory pro 

koupání ve městě chybí, ať už přírodní nebo kryté. Řeka Sázava se vyčistila, ale lidé se do 

řeky nechodí koupat, nejbližší koupání je v 10 km vzdálených Koutech. Místo je romantické, 

hezké, ale nenaplňuje současná kritéria a požadavky veřejnosti. Nejbližší krytý bazén je 

v Kutné Hoře a v Havlíčkově Brodě (obě místa jsou od města vzdálena cca 30 km). 

 

„Hřiště pro všechny“ – lokalita zahrnuje i prostor pro skatování, dále je zde hřiště s umělým 

povrchem, které je hodně využívané. Provoz areálu platí město a má své zaměstnance, které 

se o jeho dobrý stav starají. Areál je umístěný centru, je chráněný a dobře udržovaný  

a veřejnost ho hodně využívá, především školy. Multifunkčnost hřiště pro všechny je velká 

výhoda, je možné zda provozovat basketbal, házená, malá kopaná, odbíjená, tenis. 

 

Tenisový areál – lokalita nad hradem – provozuje soukromá společnost a město podporuje 

část sportovní činnosti.  Místo je hojně využívané, v krásném atraktivním místě jsou 4 kurty. 

Pro návštěvníky města je využívání kurtu placenou službou.  

http://www.molekul.cz/#_blank
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Fotbalový stadion s házenkářským hřištěm. 

 

Nově vybudovaná cyklotrasa, slavnostní otevření se konalo 7. 4. 2014. Vede v rovině řeky 

proti proudu řeky a začíná právě v Ledči nad Sázavou – Podhájí a vede až do Sluneční zátoky 

(stávající rozsah 2 km). Je hojně využívaná i jako inline dráha. Předpokládá se, že se 

cyklotrasa bude prodlužovat (vše závisí na získání dalších finančních prostředků). Terén pro 

další pokračování cyklotrasy je velmi náročný a řešení bude technicky složité, je třeba 

překonat terén kolem Stvořidel. Ze Světlé nad Sázavou také budují svojí cyklotrasu  

a v budoucnu by se měly obě propojit. Pro pokračování projektu je připravena projektová 

dokumentace. 

 

Lezecká stěna při místní sokolovně funguje 4 roky, je malá, ale je zde aktivně provozována 

sportovní činnost za dohledu kvalifikovaných trenérů. Stěnu spravuje TJ Sokol, při kterém 

funguje lezecký oddíl, trenéři jsou členové TJ Sokol Ledeč nad Sázavou.  

 

Sportovní hala 

 

Fitcentrum zde existuje v areálu bývalého domova mládeže, není součástí sportovní haly 

v Koželské ulici. Soukromě provozované.  

 

Sokolovna – TJ Sokol Ledeč nad Sázavou, spadá přímo pod Sokol, Havlíčkova župa Čáslav.  

Budova je stará asi 90 let a je udržována za podpory města. 

Další tělocvična funguje při základní škole (1x přímo v ZŠ Komenského ul., 1x u ZŠ 

Nádražní ul.) a je využívána především pro hodiny tělocviku a v odpoledních a večerních 

hodinách pro halové sporty. Bohužel nesplňuje parametry pro vyšší úrovně soutěží pro 

některé sporty např. házená.  

Ve městě je dostatek sportovních zařízení, resp. tělocvičen určených pro potřeby školských 

zařízení a provozování mimoškolní sportovní činnosti. 
 

Přehled sportovních organizací a spolků ve městě Ledeč nad Sázavou 

 

Sportovní organizace a spolky Webové stránky 

Atos aréna - Zimní stadion 

Nádražní 1292, Ledeč nad Sázavou 584 01 

Činnost: zimní sporty, aktivně oddíl hokeje a oddíl 

krasobruslení  

Web:http://www.hcledec.cz/Zimni_st

adion.html 

 

Kaskáda – restaurace. Víceúčelové. (soukromé 

vlastnictví)  

Husovo náměstí 17, Ledeč nad Sázavou S Činnost: 

squash, bowling 

Web: http://www.kaskadaledec.cz  

  

 

Sportcentrum Ledeč n. S., v.o.s. 

Koželská 552 (Domov mládeže),  

Ledeč nad Sázavou 584 01 

Web: http://www.kolaledec.cz 

http://www.kaskadaledec.cz/
http://www.kolaledec.cz/
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Sportovní hala 

Koželská 551 (Domov mládeže),  

Ledeč nad Sázavou 584 01 

Web: http://www.gvi.cz odkaz 

sportovní hala 

Tenisový klub Ledeč nad Sázavou Web: http://www.tkl.ic.cz  

TJ Sokol Ledeč nad Sázavou 

Tyršovo nábřeží 433, Ledeč nad Sázavou  

Web: http://www.sokolledec.cz 

Víceúčelové sportoviště 

Nádražní, Ledeč nad Sázavou 

Web: http://www.ledecns.cz 

Fotbalový klub Kovofiniš Ledeč nad Sázavou 

Činnost: fotbal, házená a základní rekreační tělesná 

výchova – pro ženy.  

Web: 

http://www.fkledecns.banda.cz/ 

 

Neziskové organizace zaměřené na trávení volného času  
   

Zájmové organizace a spolky Webové stránky 

Automotoklub ČR 

Pod Šeptouchovem 260, Ledeč nad Sázavou  

       http://amk.ledecns.cz  

 

Český rybářský svaz 
Barborka 1000, Ledeč nad Sázavou 584 01 

 http://www.rybari-

ledec.estranky.cz 

Český svaz chovatelů ZO Ledeč nad Sázavou 

Čechova 248, Ledeč nad Sázavou 584 01  

 

Český svaz včelařů ZO ČSV o.s.  

Havlíčkova 157, Ledeč nad Sázavou 584 01 

 

Český zahrádkářský svaz ZO  

Fučíkova 886, Ledeč nad Sázavou 584 01 

 

DS Mimochodem 

J. Haška 646, Ledeč nad Sázavou 584 01 

http://www.mimochodem.com  

Junák - svaz skautů a skautek ČR 

Ledeč nad Sázavou 

http://skaut.ledecns.cz  

Mateřské centrum Ledňáček 

Nádražní 231 (budova ZUŠ), Ledeč nad Sázavou 

584 01 

http://www.pohlidani-

deti.cz/havlickuv-brod/ta.cz  
 

Molekul Občanské sdružení 

Hůrka 217, Ledeč nad Sázavou 584 01 

http://www.molekul.cz  

Středisko volného času 

Mizerov 82, Ledeč nad Sázavou 584 01 

http://www.svcledec.cz  

Sbor dobrovolných hasičů Ledeč nad Sázavou 

Pivovarská 258, Ledeč nad Sázavou 584 01  

http://hasici.ledecns.cz/  

Stanice Pavlov, o. p. s. 

Pavlov 54, Ledeč nad Sázavou 584 01 

http://www.stanicepavlov.eu  

 

 

Přehled církevních organizací působících ve městě Ledeč nad Sázavou   

Církevní organizace Webové stránky 

Římskokatolická farnost u kostela svatého Petra  

a Pavla, Mlýnská 148, 584 01 Ledeč nad Sázavou 

http://ledecns.farnost.cz/kontakt.htm 

Církev československá husitská 

Koželská 1308, 584 01 Ledeč nad Sázavou 

http://www.ccsh.cz/no.php?obec=121 

Sbor Církve adventistů sedmého dne Ledeč nad 

Sázavou, 28. října 427, 58401 Ledeč nad Sázavou 

 

http://www.tkl.ic.cz/
http://www.sokolledec.cz/
http://www.ledecns.cz/
http://zajmove.praha22.cz/
http://amk.ledecns.cz/
http://www.rybari-ledec.estranky.cz/
http://www.rybari-ledec.estranky.cz/
http://www.mimochodem.com/
http://skaut.ledecns.cz/
http://www.pohlidani-deti.cz/havlickuv-brod/ta.cz
http://www.pohlidani-deti.cz/havlickuv-brod/ta.cz
http://www.molekul.cz/
http://www.svcledec.cz/
http://hasici.ledecns.cz/
http://www.stanicepavlov.eu/
http://ledecns.farnost.cz/kontakt.htm
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Grantová politika  

Město každoročně vyhlašuje grantový program pro oblast sociálních služeb a humanitární 

pomoci, prevence kriminality, sociální patologie a primární prevence drogových závislostí, 

zdravotnictví, kultury, zájmové činnosti, sportu a tělovýchovy. Podmínky pro podání žádosti 

má město definováno ve směrnici č. 01/2011. 

 

O grant mohou se svým projektem žádat fyzické i právnické osoby, které mají sídlo nebo 

působí na území města Ledeč nad Sázavou a jsou registrovány v souladu s právním řádem ČR 

a splňují všechny předepsané podmínky pro příslušnou činnost. 

 

Společenský život a volnočasové aktivity - závěry analýzy 

 

 Občany pozitivně hodnocená nabídka kulturních a společenských aktivit.  

 Kulturní a společenská nabídka ve městě by se mohla trochu rozšířit a zpestřit, včetně 

zlepšení prostorového zázemí pro pořádání kulturních akcí. 

 Velmi dobře vedená městská knihovna – velká návštěvnost, rekonstruované prostory. 

 Středisko volného času s dostatečnou nabídkou volnočasových aktivit. 

 Pravidelně vydávané místní periodikum - Ledečský zpravodaj – 22 ročníků. 

 Dostatečná nabídka volnočasových aktivit pro různé věkové i zájmové skupiny. 

 Zázemí pro kulturní, sportovní a společenské aktivity. 

 Zavedený grantový systém v oblasti kultury, sportu, zdravotnictví a sociální oblasti. 

 Zpracovaná projektová dokumentace na víceúčelovou sportovní halu. 

 Potřeba vybudovat multifunkční společenský sál. 

 

 

3.11 Životní prostředí  
 

Oblast životního prostředí se těší velkému zájmu obyvatel. Velký zájem mají obyvatelé 

především na údržbě veřejné zeleně (mezi respondenty ankety tato oblast zaznamenala 

největší podporu) a na řešení zhoršené kvality životního prostředí (znečištěné ovzduší, hluk). 

 

Životní prostředí v kraji Vysočina 

Ovzduší 

Přestože je kraj Vysočina velmi bohatý na zemědělství, došlo zde od roku 2009 k celkovému 

výraznému poklesu emisí, a to zejména amoniaku, u kterého byl zaznamenán pokles větší než 

6%. Došlo však k nepatrnému vzrůstu emisí z mobilních (dopravní prostředky) a velkých 

zdrojů (továrny, výrobní závody aj.). Dlouhodobě je kvalita ovzduší zhoršována nejvíce právě 

mobilními zdroji a malými topeništi v domácnostech, ve kterých se používají nekvalitní 

paliva, a i parametry topenišť nebývají příliš dobré. Navíc zde dochází k vypouštění emisí 

v přízemní vrstvě atmosféry, takže vliv na obyvatelstvo je tu velmi patrný. Snížení ekologické 

zátěže by se dalo řešit výměnou starých kotlů a zvýšením kvality paliva. V současné době je 

zde navíc možnost získat dotaci na ekologické vytápění v programu Zelená úsporám. 

 

Radiační zátěž  

Kraj Vysočina leží na geologickém podloží s poměrně vysokým radonovým indexem, je zde 

tedy zvýšená pravděpodobnost výskytu radioaktivního radonu v obydlí a veřejných budovách. 

V nedávné době se ale podařilo ozdravit šest veřejných vodovodů, a i některé rodinné domky 

již provedly, nebo získaly dotaci na protiradonová opatření. 
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Voda 

V současné době jsou sledovány hlavně obecné, fyzikální a chemické ukazatele a poté 

mikrobiologické a biologické ukazatele. Z tohoto pohledu patří mezi nejvíce znečištěné řeky 

horní tok Jihlavy, Rokytná  

a Želetavka, které jsou výrazně 

znečištěny hlavně dusičnanovým 

dusíkem. V poslední době je ale 

zaznamenán nárůst obyvatel 

napojených na vodovod  

a kanalizaci, což je podstatné 

zvýšení kvality života obyvatel a je 

jen žádoucí v započatém trendu 

pokračovat. 

 

Lesy, krajina, zemědělství, ochrana 

přírody 

Dnešním trendem v kraji Vysočina 

je zvyšování počtu lesních ploch na 

území orné půdy. Přesto patří kraj 

Vysočina k tradičním zemědělským 

oblastem v ČR a je zde podíl 

zemědělské půdy stále nadprůměrný. 

Stav lesů – indikovaný především 

defoliací je dobrý. Významný je též 

neustále se zvyšující podíl ekofarem, 

i když zde, stejně jako na zbytku území  

ČR má stále jen minoritní podíl.  

Vzhledem k podílu zemědělské půdy, 

jsou na území kraje jen dvě větší 

chráněné krajinné oblasti, a to Žďárské 

vrchy a Železné hory. Maloplošných 

zvláště chráněných území je zde 

evidováno 171. Z chráněných živočichů 

se na území vyskytuje zejména vydra 

říční a kormorán velký. V kraji je i 

stanice pro zraněné či handicapované 

živočichy.  

 

Energetika a průmysl 

Ačkoli spotřeba elektrické energie od 

roku 2006 mírně klesá, je to zásluhou 

především velkých průmyslových 

sektorů. Spotřeba v domácnostech 

oproti tomu mírně roste. Také 

znečištění emisemi z topení 

v domácnostech je v přepočtu na 

domácnost republikově nadprůměrné. 

Je to způsobeno jak malým počtem 

činžovních a panelových domů, které 

jsou vytápěny dálkově, tak  

Obrázek Zdroj: Stav životního prostředí v jednotlivých krajích ČR - Kraj 

Vysočina 2009 - Cenia, kraj Vysočina 

Obrázek Zdroj: Stav životního prostředí v jednotlivých krajích ČR - 

Kraj Vysočina 2009 - Cenia, Kraj Vysočina 
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i používáním nekvalitních paliv v rodinných domech. Situace by se ale mohla zlepšit větší 

informovaností obyvatel  

o škodlivinách způsobených spalováním nevhodného materiálu a zavedením zemního plynu  

i do menších sídel. V kraji se těží stavební kámen a radioaktivní suroviny včetně uranu, který 

se používá jako palivo do jaderných elektráren. Jeho produkce ale každoročně klesá.  

 

Doprava 

Dopravní síť je v kraji poměrně nerovnoměrně rozložená. Nejvýznamnějším znečišťujícím 

prvkem je dálnice D1. Vzhledem k nižší hustotě železniční sítě a nepřítomnosti integrovaného 

dopravního systému je zde nejnižší počet obyvatel přepravených MHD v ČR. Na Vysočině je 

také mírně podprůměrná automobilizace. Převážnou část komunikací tvoří silnice druhé  

a nižší třídy.  

 

Odpady 

Kraj se řadí na území ČR  

na poslední místo 

v produkci  

odpadů, je to ale dáno 

především nízkým počtem 

obyvatel. Ačkoli se snižuje 

produkce nebezpečného 

odpadu a kraj se pokouší 

z dostupných prostředků 

rekultivovat bývalé 

skládky, nedaří se 

významně snížit produkci 

komunálního odpadu. 

Množství odpadu 

ukládaného na skládky se  

tak snižuje především  

vytříděním papíru, skla, 

kovů a plastů.  

 

 

Morfologické podmínky území města Ledeč nad Sázavou  

Území města se rozkládá v severozápadní části významné geomorfologické oblasti 

Českomoravská vrchovina, při středním toku řeky Sázavy. Vodoteč tvoří hluboce zařízlé 

koryto, od něhož se zvedají relativně příkré svahy. Vyšší členitost i nadmořské výšky 

determinují také kvalitu zemědělských půd, které mají nižší bonitu. Lesy na území města  

i v širším okolí tvoří zhruba třetinu plochy a jde o naprosté většině o kategorii hospodářskou.  

 

Geologické podmínky 

Geologicky je oblast součástí Moldanubika, které zahrnuje téměř celou jižní část České 

Vysočiny. V Ledči nad Sázavou se projevují dvě hlavní geologické vrstvy, a to starohorní  

a třetihorní. V prvním případě se jedná o přeměněné horniny, tzn. svorové ruly, pararuly až 

migmatity. Třetihorní horniny jsou ve výrazné menšině a vyskytují se v podobě sedimentů 

(písky, štěrky).  

 

Hydrologické podmínky 
Hlavním tokem širšího území je samotná Sázava protékající přímo městem Ledeč nad 

Obrázek Zdroj: Stav životního prostředí v jednotlivých krajích ČR - Kraj 

Vysočina 2009 - Cenia, Kraj Vysočina 
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Sázavou, které leží zhruba na polovině z celkové délky 225 kilometrů. Dané území náleží do 

povodí Labe (na nižším stupni Vltavy), tedy do úmoří Severního moře. 

 

Fytogeografie a fytocenologie 

Fytogeograficky (Botanický ústav ČSAV 1987) jde o oblast Českomoravské mezofytikum, 

okrsek Hornosázavská pahorkatina a Střední Povltaví.  

 

Z hlediska přirozených lesních vegetačních stupňů by měly být nejvýznamněji zastoupeny 

buk, dub a borovice. Tomuto složení však skutečná skladba neodpovídá, převažují jehličnany, 

zejména smrk. 

 

Závěry: 

- Eliminace negativních vlivů intenzivního zemědělského i lesnického využívání krajiny 

- Obnova mimoprodukčních funkcí v krajině 

- Koordinace využití rekreačního potenciálu krajiny s její ochranou 

- Zvýšení biologické rozmanitosti, a tím mimo jiné i retenčních schopnosti území 

- Omezení plošného rozpínání sídel do otevřené krajiny a jejich funkční propojení 

 

Koncepce rozvoje se promítá do následujících řešení v oblasti uspořádání krajiny: 

- Obnova a rozvoj systému mimo sídelních komunikací 

- Vymezení a upřesnění prvků územního systému ekologické stability 

- Účelné členění krajiny na jednotlivé plochy s rozdílným způsobem využívání a jejich 

funkční návaznost 

- Podpora zakládání prvků liniové zeleně 

- Umožnění transformace zemědělských půd s nízkou bonitou na trvalé travní porosty 

 

Správní území města je dotčeno následujícími významnými přírodními prvky nadmístního 

významu: 

- Územní systém ekologické stability regionálního významu (RBK 400, 1309, 1310  

RBC 929, 1621) 

- Natura 2000 (EVL Sázava) 

- Evidované lokality zvláště chráněných druhů s nadmístním významem (Údolí 

Jestřebnice, Amerika) 

- Registrované VKP (Šeptouchov, Ledečská vápence, Háj za papírnou) 

- Přírodní památka Rašovec 

Dle zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů (dále 

jen „zákon o ochraně přírody a krajiny) se na území města Ledeč nad Sázavou nacházejí 

následující lokality: 

 

Evropsky významné lokality 

- Evropsky významná lokalita Sázava, kód CZ0213067 (k. ú. Ledeč nad Sázavou) 

 

Evidované lokality zvláště chráněných druhů s nadmístním významem 

- LS001 Údolí Jestřebnice (k.ú. Obrvaň, Habrek, Souboř) 

- LS004 Amerika (k. ú. Ledeč nad Sázavou, Obrvaň) 

 

VKP /významné krajinné prvky/ registrované 

- Šeptouchov (vyhlášen dokumentem MěÚ Ledeč nad Sázavou, OŽP č. j. ŽP/94/115 

DV ze dne 25. 3. 1994, k. ú. Ledeč nad Sázavou) 
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- Ledečské vápence (vyhlášen dokumentem MěÚ Ledeč nad Sázavou,  

OŽP č. j. ŽP/97/133 Fo ze dne 26. 5. 1997, 9/2001, k. ú. Ledeč nad Sázavou, Obrvaň) 

- Háj za papírnou (vyhlášen dokumentem MěÚ Ledeč nad Sázavou,  

OŽP č. j. OVŽP/2001/292/ŽP/Bo ze dne 25. 9. 2001, k. ú. Ledeč nad Sázavou) 

 

Na území se nachází řada neregistrovaných významných krajinných prvků dle § 3 zákona  

o ochraně přírod a krajiny. Jde především o lesy, vodní toky a plochy, údolní nivy. 

 

Přírodní památky 

V území se nachází přírodní památka Rašovec (k. ú. Ledeč nad Sázavou, Obrvaň). 

 

Významné lokality ochrany přírody 

V území jsou z hlediska ochrany přírody evidovány další dvě významné lokality, a to hradní 

skála v Ledči nad Sázavou a údolí Olešenského potoka (k. ú. Ledeč nad Sázavou, Habrek). 

 

Ochrana vodních zdrojů  

V souladu s ustanovením §30 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů 

(vodní zákon), v platném znění se v jižní části území nachází zóna III. a II. stupně ochrany 

vodního zdroje Želivka (vyhlášených 19. 2. 1997 pod číslem 800/1211/80111/96). 

 

Záplavové území Sázavy  

Územní plán respektuje stanovené záplavové území řeky Sázavy, ve kterém je výstavba 

prakticky vyloučena. Výjimku tvoří zastavitelná plocha pro rozšíření stávající čistírny 

odpadních vod a severozápadní cíp plochy pro hromadnou rekreaci. Dále jsou v územním 

plánu vymezeny plochy, které umožňuji realizovat opatření zvyšující retenční schopnosti 

území a omezující rizika vodní a větrné eroze (plochy zeleně, plochy přírodní, plochy smíšené 

a jednotlivé prvky ÚSES). V zastavitelných plochách je vytvořena rezerva pro eventuální 

přemístění zástavby z území s vysokou mírou rizika vzniku povodňových škod.  

 

Druhy pozemků ve městě - struktura využití pozemků 

 

Druh pozemku Rozloha (ha) Podíl na celku (%) 

Orná půda 820 36,8 

Zahrada 74 3,3 

Ovocné sady 3 0,1 

Trvalé travní porosty 302 13,6 

Lesní půda 733 33 

Vodní plochy 35 1,6 

Zastavěné plochy 61 2,8 

Ostatní plochy 196 8,8 

Celková výměra pozemků 2224 100 

 

Z výše uvedené tabulky je patrné, že v území převažuje intenzivně obhospodařovaná orná 

půda a lesní pozemky. V rámci zemědělského půdního fondu (ZPF) ještě vyšších hodnot 

dosahují trvalé travní porosty. Zbylé části ZPF (zahrady a sady) jsou zastoupeny jednotkami, 

resp. desetinami procent. Vodní plochy přesahují jedno procento, zejména díky řece Sázavě. 

Vzhledem k velké rozloze je řešené území relativně málo zastavěné. Zbylá část pozemků je 

zahrnuta do kategorie „ostatní plochy“. Ta slučuje různé pozemky od antropogenně 

přeměněných až po zcela přírodní. Zaujímá necelou desetinu celkové rozlohy. 
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Pedologie, bonitované půdně ekologické jednotky 

Z hlediska půdních poměrů je ZPF v řešeném území charakteristický kambizemi, méně 

podzoly. Tyto typy půd jsou typické pro celou oblast Vysočiny a hospodaření na nich 

vyžaduje méně náročné zemědělské plodiny. 

 

Klimatické podmínky 

Podle Atlasu podnebí Česka (2007) spadá území města Ledeč nad Sázavou do mírně teplých 

oblastí MT7 a MT10. Charakteristiky obou regionů jsou obdobné. Jde o dlouhé, teplé  

a relativně suché léto, krátké, mírné teplé jaro i podzim a krátkou, mírně teplou, suchou zimu, 

s krátkým trváním sněhové pokrývky. 
 

Nadmořská výška na území města kolísá zhruba mezi 344 m n. m. při hladině řeky Sázavy na 

západní hranici obce do 556 m n. m. v nejsevernějším výběžku území. Hodnota převýšení 

tedy činí 212 m, což je i přes velkou rozlohu území vysoké číslo.   

 

Bonita klimatu   

V urbanizovaném území kvalita ovzduší významnou měrou ovlivňuje i vlastnosti jednotlivých 

lokalit. Nejvýznamnější klimatické charakteristiky, které je pro tyto účely třeba vzít při 

výběru území v úvahu, jsou sluneční záření, teplota vzduchu, vítr, srážky, vlhkost vzduchu  

a znečištění ovzduší. Znečištění ovzduší není v pravém slova smyslu klimatologickou 

charakteristikou, ale v urbanizovaném území kvalita ovzduší významnou měrou ovlivňuje  

i vlastnosti jednotlivých lokalit. 

 

Okolí města Ledeč nad Sázavou patří mezi jedno z nejčistších prostředí v rámci kraje 

Vysočina.  

 

Ovzduší 

Kvalita ovzduší 

Kvalitu ovzduší ve městě hodnotili respondenti z 67% jako dobrou, 33% dotázaných 

spokojeno není. 

Informace o stavu ovzduší ve městě Ledeč nad Sázavou lze nalézt v dokumentu Stav životní 

prostředí v jednotlivých krajích České republiky – kraj Vysočina, který je zpracován 

v podrobnosti jednotlivých krajů naposledy v roce 2009.  

Konkrétní podklady pro kvalitu ovzduší ve městě Ledeč nad Sázavou zpracované nejsou. 

Nejbližší měřící stanice v rámci staniční sítě sledování kvality ovzduší je stanice v Ledči nad 

Sázavou. 

 

Zdroje znečišťování ovzduší 

Významné velké zdroje znečišťování ovzduší ve městě neexistují, město je plynofikováno, 

obyvatelstvo využívá plyn jako topné médium. Dominantní zůstávají pevná paliva cca 80%. 

Zdroje emitující do ovzduší znečišťující látky jsou celostátně sledovány v rámci tzv. Registru 

emisí a zdrojů znečišťování ovzduší (REZZO). Zdroje jsou členěny do jednotlivých kategorií 

podle míry svého vlivu na kvalitu ovzduší. Stacionární zdroje znečišťování ovzduší jsou 

vedeny v databázích. Další kategorie zahrnuje mobilní zdroje (automobilová doprava). 

Na celkové bilanci emisí ze stacionárních zdrojů se ve městě Ledeč nad Sázavou  podílejí 

především malé tepelné zdroje. Hlavním zdrojem znečištění ovzduší ve městě jsou mobilní 

zdroje, tedy silniční doprava (element znečišťující a obtěžující město). Dalším problémem je 

nedostatek parkovacích míst, průjezd městem včetně tranzitní dopravy, a to především  

v období letních měsíců.  
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Povrchová voda  

Na území města můžeme nalézt 2 významné vodní toky. 

 

Sázava 

Sázava pramení v nadmořské výšce 757 m n. m. jako Stružný potok 1 km SZ od Šindelného 

vrchu. Je pravým přítokem Vltavy, do které se vlévá u Davle. Až k Ledči nad Sázavou má 

řeka peřejnatý charakter. Po několika dalších kilometrech tok přechází do své střední až dolní 

části charakteristické mírnějším proudem regulovaným množstvím jezů. V samotné Ledči 

řeka tvoří výrazné údolí ohraničené dvěma zakleslými meandry. Při vstupu do území 

z jihovýchodu se jedná o levotočivý meandr kolem tzv. Sluneční zátoky. Dále postupuje 

k severozápadu, překonává tři jezy a je překlenuta čtyřmi mosty. Území opouští na západě po 

dokončení esovitého meandru. V okrajových částech řeka tvoří obecní hranici. Do Vltavy se 

vlévá v nadmořské výšce 200 m n. m. 

 

Olešenský potok 

Potok pramení v nadmořské výšce 555 m v obci Třebětín (Středočeský kraj). Je pravým 

přítokem Sázavy, do níž se vlévá těsně před hlavním ledečským mostem, v nadmořské výšce 

348 m n. m. Jde o menší tok severojižního směru, který vytváří významné, do okolní krajiny 

zaříznuté, údolí charakteristické pro všechny větší vodoteče na území města. Jde o největší 

(délkou i povodím) přítok Sázavy v řešeném území, napojující se navíc v jádrové části města. 

Z toho pramení problémy týkající se povodní letních (bouřkových) i zimních a jarních, kdy 

dojde k ucpání hrdla ledovými krami. 

 

V blízkosti města se nacházejí tyto vodní plochy:   

Rybník Kouty 
Rybník Kouty (rozloha 3 ha) se nachází na Českomoravské vysočině, poblíž stejnojmenné 

obce na úpatí vrchu Melechov (709 m n. m), necelých 6 km od města Ledeč nad Sázavou. 

Rybník je obklopen lesy a loukami v krajině ideální pro odpočinek a výlety do přírody.  

 

Koupaliště Kožlí 
Koupaliště leží nedaleko obce Kožlí (3,5 km od Ledče), ve směru na Kamennou Lhotu. Okolí 

je vhodné pro pěší výlety a cykloturistiku. Je zde možnost stanování. Jde o vybetonovanou 

vodní nádrž. Obecně zde bývá velmi dobrá kvalita vody.  

 

Ohrožení města před povodněmi  

 

Záplavová území a protipovodňová ochrana v řešeném území  

Dle zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších 

předpisů (dále jen vodní zákon) je limitem využití území stanovené záplavové území, které je 

vymezeno pro řeku Sázavu včetně aktivní zóny. Podél vodních toků je ponechán volný 

manipulační prostor o šíři 6 m pro potřeby údržby a správy vodního toku a břehových 

porostů. 

 

Hluk 
Hluk ve městě obtěžuje 55% obyvatel a 39% obyvatel je spokojeno. 

Hluk není významným zatěžujícím faktorem pro obyvatele města. Neexistují konkrétní 

podkladové materiály z měření hluku ve městě.   

Významným nástrojem popisu hlukové zátěže měst jsou hlukové mapy, které prezentují 

úrovně hluku (porovnání hodnot indikátorů s limitními hodnotami) a vyjadřují zátěž 
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obyvatelstva (tzn. počet obydlí, resp. osob zasažených v dané oblasti hlukem) jak v denních 

hodinách, tak v noci. Město Ledeč nad Sázavou bohužel nemá zpracovanou hlukovou mapu.  

Hlavním zdrojem hluku ve městě Ledeč nad Sázavou je automobilová doprava. V centrální 

zastavěné části obce jde především o průjezd centrem města v dopravních špičkách.  

 

Dalším významným zdrojem hluku je železniční doprava. Odhlučnění trati č. 212 Čerčany - 

Světlá nad Sázavou v úseku Ledeč nad Sázavou není provedeno. 

 

Příroda a krajina 

Tento systém nazývaný též zelená (přírodní) infrastruktura je tvořen prvky – biokoridory, 

biocentra, interakční prvky.  

  

Územní systém ekologické stability 

Územní systém ekologické stability (ÚSES) je krajinotvorný program, jehož úkolem je 

zvýšení ekologické stability.  

Podle §4 zákona o ochraně přírody a krajiny zajišťuje vymezení systému ekologické stability 

uchování a reprodukci přírodního bohatství, příznivé působení na okolní méně stabilní části 

krajiny a vytváření základů pro mnohostranné využívání krajiny. Ochrana ÚSES je povinností 

všech vlastníků a uživatelů pozemků tvořících jeho základ. Jeho vytváření je veřejným 

zájmem, na kterém se podílejí vlastníci pozemků, obce i stát. 

 

Pro zachování (popřípadě obnovu), ekologické stability je nutné vymezení ekostabilizačních 

prvků a jejich vzájemné propojení. Kostra ekologické stability je navržena na základě 

srovnání aktuálního a potenciálního přírodního stavu ekosystémů v krajině. Pro skladebné 

prvky ÚSES jsou vymezovány zbytky přírodních a přirozených společenstev s nejvyšší 

ekologickou stabilitou.  

 

Převážná část prvků ÚSES v území má zajištěny prostorové parametry a jejich funkčnost 

spočívá ve vhodném způsobu hospodaření (na PUPFL obnova přirozené dřevinné skladby dle 

stanoviště, na ZPF obnova květnatých luk, doplnění břehových porostů vodotečí a rozptýlené 

zeleně, obnova malých vodních nádrží či poldrů, revitalizace vodních toků apod.). 

 

Na území města se nachází tyto prvky systému ekologické stability regionálního a lokálního 

významu.  

Prvky regionálního významu 

RBC 1621 Sechrov 

RBC 929 Jestřebnice 

RBK 400, RBK 1310, RBK 1309 

RBC 1621 esovitý meandr řeky Sázavy včetně břehových partií v západním cípu území. 

RBC 929 kopíruje část pravostranného přítoku řeky Sázavy Jestřebnice a částečně se překrývá 

s vymezenou evidovanou lokalitou zvláště chráněného druhu s nadmístním významem. 

RBK 400 kopíruje tok Sázavy, přičemž za Sluneční zátokou se rozdvojuje a jižní část obchází 

město po souši. 

RBK 1310a 1309 tvoří spojnice mezi jednotlivými biocentry v rámci Jestřebnického údolí.  

 

Památné stromy 

V území byl evidován jeden památný strom dle zákona o ochraně přírody a krajiny. Jde o lípu 

„Lípa v Horní Ledči“, kterou zničila vichřice, (k.ú. Ledeč nad Sázavou). 
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Veřejná zeleň, parky 

Jak již bylo uvedeno dříve na anketní otázku „Kterým oblastem by se měla ve městě věnovat 

přednostně pozornost?“ odpovědělo nejvíc obyvatel, že prioritou by měla být péče o zeleň.  

S rozlohou zelených ploch je spokojeno 33% a se stavem a údržbou zeleně pouze 24% 

dotázaných.  

 

Největší plochy vegetace ve městě jsou tvořeny zemědělskou půdou, lesem a travními 

porosty.  

Město má v současnosti na svém území celkem 32,7 ha ploch s veřejnou zelení. 9,2 ha ploch 

parkového charakteru, 2 ha menších ploch zeleně a 0,13ha zelených pásů podél místních 

komunikací. Pravidelně pečuje město prostřednictvím Technických služeb Ledeč nad 

Sázavou, s.r.o. o 31,5 ha veřejných ploch zeleně.  

Operativní zásahy a údržba jsou zajišťovány vlastními pracovníky TS Ledeč nad Sázavou, 

s.r.o., pouze odborné prořezy a výškové práce jsou prováděny odbornou firmou vzešlou 

z výběrového řízení. Náklady na tuto péči dosáhly v roce 2013 částku 1 900 000 Kč.  

 

Inventarizace ploch zeleně  

Město nemá zpracovanou komplexní inventarizaci zeleně (pasport zeleně, včetně hodnocení 

jejího zdravotního stavu a návrhu péče), což je základním předpokladem k zajištění 

kvalitní péče o zeleň. Na jejím základě je možno snadněji stanovit priority v péči o zeleň,  

a tím pádem i mnohem efektivněji využívat prostředky určené na péči o zeleň.  

 

Parkové plochy ve městě 

Lesopark Šeptouchov 

Přírodní lesopark o rozloze 15 ha. Pozemky v roce 1900 zakoupila ledečská obec a postupně 

zalesnila. V lesoparku byly zřízeny lavičky a altány, vysázeny okrasné keře. Východní část 

kopce je stále udržována jako park se statnými kleny, jírovci a jasany. Vyskytují se zde  

i vzácné hájové rostliny. Na Šeptouchov se dá nejsnadněji vystoupit z Hrnčířské ulice po 

schodišti. Parkově upraveným chodníkem se dá přijít k výraznému skalisku, na jehož 

nejvyšším bodě je pěkná vyhlídka. Na vrcholu kopce byla v roce 1937 zbudována stavební 

firmou Václava Samce z Ledče dřevěná rozhledna, jejíž výška byla 21 m. Z ní byl 

panoramatický výhled na město a okolí. V roce 1959 byla zbourána. 

 

Park Josefa Toufara – plocha – 200 - 300m² 

Přírodní zahrada u cyklotrasy v ulici Z. M. Kuděje – naučná stezka, plocha – 1 ha. 

 

Hřbitovy 

Ve městě se nacházejí tři hřbitovy – Starý hřbitov, Nový hřbitov a hřbitov Sačany. 

Starý hřbitov byl založen roku 1580. K rozšíření hřbitova došlo po roce 1898. V současné 

době je zde 1005 hrobových míst. Nový hřbitov byl založen v  letech 1973 – 1975 a v letech 

1979 - 1983 byla postavena obřadní síň. V současné době je zde 300 hrobových míst a 52 

kolumbárií. V roce 2002 byl hřbitov rozšířen a byla zde vybudována rozptylová loučka. 

Hřbitov Sačany u Vrbky – první písemná zmínka o kostelu a hřbitově v Sačanech je  

z 2. poloviny 15. století. Jedná se o malý vesnický hřbitůvek a je zde 128 hrobových míst. 

Židovský hřbitov se nachází v západní části města v sousedství nového hřbitova. Byl založen 

v roce 1601. Pochováno je tu na tisíc občanů židovského vyznání.  Od roku 1942 se na 

hřbitově nepochovává. Je chráněn jako kulturní památka České republiky. 

 

http://www.turistika.cz/mista/lavicky
http://www.turistika.cz/turisticke-cile/detail/ledec-nad-sazavou-skaly-pod-septouchovem
http://cs.wikipedia.org/wiki/Kulturn%C3%AD_pam%C3%A1tka_%C4%8Cesk%C3%A9_republiky
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Stromořadí 
Ve městě se nalézají významná stromořadí v péči města ulice Koželská (duby), areál Rašovec 

(lípy). Město /nemá zpracovaný dokument – prosím doplnit název, ve kterém jsou popsána 

jednotlivá stromořadí a jejich složení, na jehož základě dochází k postupné revitalizaci  

a obnově stromořadí.  

Péči o stromy zajišťují Technické služby Ledeč nad Sázavou, s.r.o. 

 

Údržba veřejných dětských a sportovních hřišť  

Město provozuje a udržuje 7 dětských hřišť (z toho 3 u mateřských škol) a 5 velkých 

sportovních hřišť (1 u nové školy – umělý povrch, přístupné veřejnosti, za budovou gymnázia 

není umělý povrch, přístupné veřejnosti, tréninkové hřiště Plácky, letní stadion /fotbalové  

a házenkářské/a jedno se bude nově budovat). Připravuje se vybudování nového hřiště  

a rozšíření jednoho stávajícího. Počet dětských a sportovních hřišť je dostatečný. Pracovníci 

Technických služeb Ledeč nad Sázavou, s.r.o. provádějí pravidelný úklid kontroly a údržbu 

hřišť. Kontrola dětských hřišť a sportovních hřišť je prováděna oprávněnou osobou. Zjištěné 

závady jsou operativně odstraňovány. Drobnou údržbu provádí město samo prostřednictvím 

svých pracovníků. Město každoročně provádí výměnu písku v pískovištích. 

 

Obnovitelné zdroje energie (OZE) 

Na okraji města jsou umístěné dvě elektrárny fotovoltaické elektrárny, kterou provozuje 

soukromý právní subjekt. Město nemá na tomto projektu žádný podíl. OZE doposud nejsou na 

budovách v majetku města užívány. Aplikace jednotlivých obnovitelných zdrojů energie 

(tepelná čerpadla, fotovoltaické články, solární panely, apod.) bude zvažována na základě 

zpracování tepelných auditů na jednotlivé objekty. Např. budovy některých vzdělávacích 

zařízení mají předpoklady pro využití fotovoltaiky nebo solárních panelů. OZE jsou 

využívány při výstavbě soukromých rodinných domů.  

 

Odpadové hospodářství  
Plán odpadového hospodářství (POH) je zpracován na úrovni města a kraje. Stanoví konkrétní 

cíle a opatření k jejich dosažení na úseku nakládání s komunálním odpadem, předcházení 

vzniku odpadů a omezování množství odpadů a jejich nebezpečnosti. Součástí plánu jsou  

i pravidla pro nakládání s vybranými druhy odpadů (např. odpadní oleje, baterie  

a akumulátory, odpady z asbestu, autovraky atd.) a podpora přednostního využívání  

a recyklace odpadů. Výše jmenované cíle Plánu odpadového hospodářství se staly základem 

pro provozování komplexního systému nakládání s komunálními odpady na území celého 

města. Komplexní systém svozu, shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a 

odstraňování komunálního odpadu vznikajícího na území města je stanoven obecně závaznou 

vyhláškou města Ledeč nad Sázavou, o odpadech.   

V současné době se komunální odpad vzniklý na území města třídí na tyto složky: 

 Papír, lepenka  

 Sklo, bíle a barevné 

 Plasty 

 Nebezpečné odpady 

 Objemný odpad 

 Oděvy 

 Směsný odpad 

 Biologicky rozložitelný odpad (v roce 2014 přibylo 14 kontejnerů, dohromady tedy 24 

kusů) 

 Elektrozařízení 

 Ostatní využitelné složky (kovy, stavební suť) 
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Tříděný odpad 

Občané města se aktivně zapojují do třídění odpadů, zejména využíváním nádob na tříděný 

odpad, které poskytuje město občanům s trvalým pobytem v Ledči nad Sázavou zdarma. 

Těchto stanovišť na tříděný odpad bylo do konce roku 2013 rozmístěno po území města 

celkem 44. Na každém stanovišti jsou k dispozici 1 100 l kontejner na plasty 53, 1 240 l 

popelnice na plasty 28, 240 l popelnice na papír 25, 1 100 l kontejner na papír 32, 1 100 l 

kontejner 2 ks, 240 l popelnice na 87 na oddělený sběr čirého a barevného skla. Nádoby jsou 

vyváženy s následující minimální frekvencí: plasty a papír 1 x týdně, sklo 1x za týden. Je zde 

také umístěno 7 kusu kontejnerů na oděvy, 87 kontejnerů na sklo 1300 l, 24  ks kontejnerů na 

bioodpad 1.100 l. Kapacita stanovišť a frekvence jejich vyvážení je v současné době 

dostatečná.  

 

Nebezpečný odpad 
Občané mohou nebezpečné odpady odevzdávat do sběrného dvora v ulici Pivovarská 1204, 

Ledeč nad Sázavou. Nepoužité léky a teploměry mohou občané odevzdávat v lékárnách. 

Doplňkový sběr použitých baterií a akumulátorů probíhá ve školách, prodejnách a v budově 

radnice. 

 

Objemný odpad 
Objemným odpadem se rozumí komunální odpad, který se pro své rozměry nevejde  

do popelnice či kontejneru na směsný odpad. Je to např. nábytek, podlahové krytiny, odpad  

ze zeleně a v omezeném množství i stavební suť. Tento odpad mohou občané odkládat  

do sběrného dvora v ulici Pivovarská 1204, Ledeč nad Sázavou. 

 

Bioodpad 
Odpad ze zeleně byl ve městě s převahou zástavby rodinnými domky, velkým problémem. 

Z tohoto důvodu město rozšířilo možnosti sběru odpadu o nádoby na bioodpad (trvale 

umístěné kontejnery) – 24 kontejnerů na bioodpad.  

 

Elektroodpad 

Elektrozařízení jako jsou chladící zařízení, výpočetní technika, elektronika či domácí 

spotřebiče lze v rámci zpětného odběru odkládat na místa určená prodejcem. Velké spotřebiče 

lze odevzdat i ve sběrném dvoře.  

 

Sběrný dvůr 

Občané s trvalým pobytem ve městě Ledeč nad Sázavou mohou odkládat bezplatně objemný 

odpad včetně elektrošrotu a nebezpečných odpadů ve sběrném dvoře v Pivovarské ulici. 

Provozovatel: A.S.A. Dačice s.r.o. – sběrné dvory 

 

Směsný odpad 
Směsný odpad je odpad, který zůstane po vytřídění využitelných složek komunálního odpadu, 

je na území města svážen společností Technické služby Ledeč nad Sázavou, s.r.o. na základě 

jednotlivých smluv s fyzickými nebo právnickými osobami.  

 

Nepovolené skládky  

V okolí města se občas objevují divoké černé skládky. Zřízením sběrného dvora a trvale 

umístěnými kontejnery na bioodpad došlo k zásadnímu úbytku vzniku černých skládek na 

území města. I přes to, že mají občané možnost odpad takto odložit, dochází v okrajových 

lokalitách k občasným černým skládkám. MÚ spolupracuje s Policií ČR při monitorování 
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vzniku takových skládek, které jsou pravidelně likvidovány. Na sběrném dvoře mohou občané 

města vše zadarmo odložit. Město ročně na likvidaci černých skládek vydá 100 000 Kč. 

 

Ekologické zátěže   
Na území města se nenachází lokality, které by byly vyhodnoceny jako potencionální 

nebezpečí pro životní prostředí.  

 

Radonové riziko 

Úroveň radonového rizika je ve městě, dle databáze České geologické služby, na úrovni 

středního radonového rizika. Tyto hodnoty radonového indexu jsou v ČR běžné a bez vlivu na 

zdraví. 

 

EVVO (environmentální vzdělávání, výchova a osvěta)  

Environmentální vzdělávání je poskytováno pouze v rámci vzdělávacích institucí. 

Městský úřad informuje občany o aktuálním dění v oblasti životního prostředí prostřednictvím 

místního periodika Ledečský zpravodaj a prostřednictvím webových stránek města.  

 

Likvidace odpadních vod  

Ve městě existuje jedna čistírna odpadních vod. Provozovatel Vodovody a kanalizace 

Havlíčkův Brod, a.s. 

 

Kanalizace ve městě Ledeč nad Sázavou 
Koncepce odvádění a čištění odpadních vod je řešena v souladu s PRVK kraje Vysočina. 

Budoucí územní plán bude respektovat schválenou koncepci a bude vytvářet podmínky pro 

realizaci jednotlivých definovaných opatření.  

Do budoucna je předpoklad zachování stávající koncepce odkanalizování území, resp. 

postupné rozšíření oddílné kanalizace v sídlech Habrek, Obrvaň a Souboř. Z tohoto důvodu je 

v územním plánu vymezena plocha přestavby pro rozšíření (zkapacitnění) stávající ČOV.  

 

Životní prostředí - závěry analýzy 

 

 Zlepšení životního prostředí a městské zeleně v posledních letech (infrastruktura, 

péče o zeleň). 

 Dobrá úroveň třídění odpadů, výrazně posílena vznikem sběrného dvora a umístěním 

velkoobjemových kontejnerů na bioodpad. 

 Průměrná aktivita města v oblasti environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty. 

 Existence pasportu zeleně jako podkladového dokumentu pro komplexní 

inventarizaci zeleně. 

 Negativní dopady automobilové dopravy na prostředí města. 

 Zatížení životního prostředí hlukem a emisemi. 

 Nedostatečná technická infrastruktura v některých částech města (kanalizace). 

 Nedostatečně široké uplatnění obnovitelných zdrojů energie. 

 Potřeba revize stanoveného záplavového území aktivní zóny na Sázavě. 
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3.12 Podnikání a zaměstnanost  

Hospodářství 

Hospodářství, jako velice důležitá součást socioekonomické sféry, můžeme rozdělit do tří 

sektorů. Největší podíl z celkového počtu zaměstnaných se soustředí do sekundéru, tzn. 

do průmyslové výroby a zpracovatelského průmyslu. Jedná se o 50 % ekonomicky aktivních 

obyvatel (EAO). Jde převážně o podniky malé velikosti. Odhaduje se, že 10 % EAO pracuje  

v priméru, tedy v zemědělství. Toto číslo dokládá skutečnost, že se jedná o venkovskou 

oblast. Podíl obyvatel v terciéru, jinak řečeno ve službách, představuje 40 %. Avšak trendem 

je zvyšování počtu osob zaměstnaných ve službách a naopak pokles počtu EAO v zemědělství 

a průmyslu.  

 

Zemědělská výroba ve městě 

Zemědělská výroba je zde zastoupena jen zlomkem obyvatel, jelikož se jedná o město, ve 

kterém je tradice orientována na zpracovatelský průmysl – kovozpracovatelský průmysl.  

V zemědělské výrobě působí jen drobní podnikatelé, tzn. podnikatelské subjekty 

zaměstnávající maximálně 9 zaměstnanců.  

 

Lesnictví 
Na správním území města se nalézá 163 ha lesní půdy. Mezi největší vlastníky patří město 

Ledeč nad Sázavou (154 ha, smlouva s Lesní společností, a.s.), Lesy České republiky, s. p., 

katolická církev, soukromí vlastníci.  

 

Průmyslová výroba ve městě 

V průmyslové výrobě, jakožto v dominantním sektoru národního hospodářství, je zaměstnána 

velká část obyvatel. Je to dáno hlavně velkou tradicí průmyslové výroby v regionu, a to 

hlavně díky sklářskému a také kovodělnému průmyslu. V současné době je nejvýznamnějším 

průmyslovým odvětvím stále kovodělný průmysl, který má v tomto regionu značnou tradici,  

i když je v poslední době značně omezován.  

 

Stavebnictví 

Tato část národního hospodářství je ve městě nejméně zastoupena, alespoň co do počtu 

ekonomických subjektů. Bohužel vzestupný trend „boom“ stavitelství je již několik let za 

námi a ve městě ani jeho okolí nejsou realizovány velké investice. Největším investorem je 

město Ledeč nad Sázavou. 

 

Služby 

Sektor služeb je nejrozsáhlejším sektorem hospodářství nejen na území města, ale v celé 

České republice. V tomto sektoru působí nejvíce ekonomických jednotek, subjektů sídlících  

v městě. Pro sektor služeb, stejně jako v průmyslové výrobě, platí, že i zde jde hlavně o malé 

podniky, kdy většina subjektů je bez zaměstnance. Druhou nejpočetnější skupinou je 

velikostní kategorie 1 až 5 zaměstnanců (většinou jde o činnosti spojené s obchodem).  

V městě je dále alokována řada základních služeb, které využívají i občané okolních obci. 

Mezi největší zaměstnavatele v sektoru služeb patři školská a zdravotnická zařízení a úřady 

veřejné správy např. Městský úřad v Ledči nad Sázavou.  

 

Ve městě Ledeč nad Sázavou bohužel neexistuje dostatečný počet zaměstnavatelů, kteří by 

vytvořili tolik potřebná pracovní místa. Některé větší podniky (např. Kovofiniš) velmi 

omezily svoji míst a z řádů tisíců pracovní míst se bohužel staly stovky. Podnik Kovofiniš 

vytvářel v minulosti až 2500 pracovních míst, v současné době má 600 zaměstnanců, kteří 
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však pracují i v provozovnách mimo Ledeč nad Sázavou. Z velkého podniku vzniklo asi  

5 menších soukromých podniků, kteří zachovávají svojí činnost v povrchové úpravě kovů.  

U bývalého podniku Kovofiniš existovalo velké učiliště, které se postupem času přeměnilo  

a sloučilo se s gymnáziem. Toto spojení dvou nesourodých vzdělávacích institucí se nejeví 

jako výhodné. Ve městě také neprobíhá žádná rozsáhlejší bytová výstavba, naposledy se zde 

uskutečnila velká výstavba bytů v roce 1980 – sídliště Stínadla II. Cílem bylo vystavět pro 

zaměstnance podniku Kovofiniš nové byty a podpora pro nové pracovní příležitosti. 

V současné době se spíš staví rodinné domy. Mladí lidé zůstávají často v jiných městech, ve 

kterých studují nebo obyvatelé musí za prací dojíždět. Ve městě je dostatečné množství 

volných bytů, je problém sehnat někoho na pronájem i prodej bytu. 

Další příležitosti jsou v Dolních Kralovicích, ve kterých sídlí závod na ruční výrobu doplňků 

do aut – autopotahy. Bylo zde zaměstnáno poměrně hodně lidí (150 lidí), ale v létě 2014 tento 

provoz skončil. Další pracovní příležitosti jsou v blízkých městech Humpolec, Havlíčkův 

Brod, ale také Jihlava (např. Bosch). V blízkém okolí funguje společnosti Asmo CZECH,s.r.o. 

Zruč nad Sázavou, jeden z největších světových výrobců malých elektromotorových zařízení 

pro automobilový průmysl. 

Zájem o podnikání ve městě není moc velký. Statistické údaje jasně ukazují, že počet 

obyvatel dlouhodobě klesá a nezaměstnanost se pohybuje na celorepublikovém průměru. 

Komerční zóna je využitá pouze částečně a o další využití zatím žádní investoři nejeví zájem.  

Město má dva větší nebytové prostory (bývalá škola a bývalý internát), které nabízí k prodeji 

nebo pronájmu, ale zatím se nenašel vhodný zájemce.  V části bývalé školy sídlí Policie ČR, 

zbytek budovy je prázdný.  

 

Spolupráce s místními podnikateli 

Město má navázanou dobrou spolupráci se společností  ATOS, spol. s.r.o. Ledeč nad Sázavou 

(stavební a obchodní společnost), která je sponzorem provozu zimní sportovní haly -  Atos 

aréna. Dalšími významnými podnikatelskými subjekty jsou společnosti Kovofiniš, s.r.o. 

(sponzor aktivit a některých akcí města), dále společnost  AQUACOMP HARD s.r.o. (výroba 

a montáž lakoven a příslušenství), SUDEX s.r.o (výroba nerezových sudu a zařízení)  

a Galatek, a.s. (výroba a montáž lakoven a příslušenství). 

 

Další rozvoj podnikatelských aktivit ve městě 

V oblasti průmyslové zóny je umístěná fotovoltaická elektrárna, která omezuje rozvoj dalších 

podnikatelských aktivit v lokalitě, protože zde nemůže být umístěná žádná prašná výroba. 

Pokud zde bude existovat elektrárna, je další využití plochy velmi omezené. Dalšímu rozvoji 

brání i vzdálenost města od hlavní dopravní komunikace D1 (cca 16 km). Investoři mají 

zájem jen o lokality, které jsou přímo napojené na dálnici. Např. město Světlá nad Sázavou 

před dvěma roky otvíralo novou průmyslovou zónu a zájem podnikatelů o umístění svých 

aktivit je minimální.   

Vedení města se snaží maximálně vycházet vstříc stávajícím podnikatelům a podporovat 

jejich činnost, především dobrými vztahy. Možnosti měst jsou v tomto směru velmi omezené. 

Město má potenciál rozvoje podnikatelských aktivit v oblasti cestovního ruchu a souvisejících 

služeb. Bylo by vhodné vytvořit kvalifikovanou marketingovou studii pro podporu této oblasti 

s vyhledáním vhodných produktů, aktivit a akcí a s konkrétními návrhy a projekty pro rozvoj 

oblasti.    
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Zaměstnanost 

 
Podíl nezaměstnaných v okresech Kraje Vysočina k 31. 3. 2014 

 

 

 

 

Havlíčkův Brod 
7,1 % 

Pelhřimov 
5,8 % 

Jihlava 
7,5 % 

Žďár nad Sázavou 
8,3 % 

Třebíč 
10,3 % 
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GRAFY 

Graf 1 - Podíl nezaměstnaných osob v okresech Kraje Vysočina a v ČR k 31. 3. 2014 

 

Graf 2 - Vývoj podílu nezaměstnaných osob v Kraji Vysočina v letech 2010 - 2014  
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Graf 3 - Vývoj počtu uchazečů a VPM v Kraji Vysočina v letech 2010 - 2014 

 

Graf 4 - Podíl nezaměstnaných osob v jednotlivých krajích ČR k 31.3.2014 v %  
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Přehled nezaměstnanosti podle jednotlivých regionů Kraje Vysočina 

Porovnání podílu nezaměstnaných osob v Kraji Vysočina k 31. 3. 2014: 

 
počet obyvatel 

ve věku 15-64 

let 

uchazeči 

celkem 

z nich 

dosažitelní 

uchazeči ve 

věku 15-64 let  

PNO v %  

Havlíčkův Brod     63 657     4 650     4 546   7,1 

Jihlava     75 768     5 903     5 713   7,5 

Pelhřimov     47 993     2 820     2 782   5,8 

Třebíč     76 613     8 058     7 909 10,3 

Žďár nad Sázavou     79 750     6 821     6 623   8,3 

kraj Vysočina    343 781   28 252   27 573   8,0 

Česká republika 7 110 338 608 315 592 705   8,3 

 

Přehled nezaměstnanosti v okrese Havlíčkův Brod k 31. 3. 2014: 

 Havlíčkův Brod 

březen 2013 únor 2014 březen 2014 

podíl nezaměstnaných osob  7,4 % 7,7 % 7,1 % 

uchazečů celkem 4 745 4 943 4 650 

dosažitelní uchazeči 15-64 let 4 734 4 891 4 546 

ženy 2 284 2 355 2 296 

absolventi škol 333 322 287 

osoby se ZP 727 718 722 

volná pracovní místa 95 261 341 

počet uchazečů na 1 VPM 49,9 18,9 13,6 

 

Přehled nezaměstnanosti v Kraji Vysočina k 31. 3. 2014: 

 kraj Vysočina 

březen 2013 únor 2014 březen 2014 

podíl nezaměstnaných osob 8,1 % 8,5 % 8,0 % 

uchazečů celkem 28 558 29 681 28 252 

dosažitelní uchazeči 15-64 let 28 281 29 197 27 573 

ženy 13 414 13 855 13 587 

absolventi škol 2 293 2 324 1 889 

osoby se ZP 3 785 3 792 3 774 

volná pracovní místa 1 215 1 284 1 636 

počet uchazečů na 1 VPM 23,5 23,1 17,3 

 

Nezaměstnanost 

Kraj Vysočina dlouhodobě patří mezi méně problematické kraje. V roce 2002 se hodnota 

nezaměstnanosti pohybovala na úrovni 7,4 %. Po tomto roce došlo k mírnému nárůstu míry 

nezaměstnanosti, která byla ve třech po sobě jdoucích letech podobná (mírně nad 8 %). Od 

roku 2006 byl zaznamenán pokles úrovně nezaměstnanosti, který trval ještě v roce 2008, kdy 

hodnota nezaměstnanosti dosáhla svého minima (5,2 %). Příznivý trend ale nebyl udržen  

a v roce 2009 došlo k prudkému růstu nezaměstnanosti, především z důvodu pokračující 

finanční a ekonomické krize, který trval i v roce 2010. Kraj Vysočina má vzhledem k ČR 

pozoruhodnou bilanci, kdy pouze dvakrát za sledované období (2009, 2010) přesáhly hodnoty 

měr nezaměstnanosti úroveň ČR. Největší rozdíl ve prospěch kraje Vysočina byl zaznamenán 

v roce 2002 (rozdíl 1,8 procentních bodů). 
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Z výše uvedených tabulek a grafů můžeme vysledovat, že v rámci kraje Vysočina je bývalý 

okres Havlíčkův Brod v podílu nezaměstnaných osob pod krajským průměrem, ale s mírně 

rostoucím trendem v posledním období. Grafy č. 2 a č. 3 vyjadřují počet nezaměstnaných 

v rámci ročního vývoje, ve kterém je počet nezaměstnaných osob klasicky nejkritičtější 

v zimních měsících (dopad sezónních prací a tomu přizpůsobených pracovních poměrů).  

Graf č. 4 potvrzuje skutečnost, že průměrná míra nezaměstnanosti v kraji Vysočina, je mírně 

pod celostátním průměrem, přesně uprostřed všech krajů České republiky.   

Tabulka č. 1 porovnává podíl nezaměstnaných v jednotlivých okresech kraje Vysočina a okres 

Havlíčkův Brod, do které patří také město Ledeč nad Sázavou, se řadí mezi okresy s nižším 

podílem nezaměstnaných v rámci kraje. 

 

Podnikání a zaměstnanost - závěry analýzy 

 

 Nejproblematičtější oblast sledovaná v rámci strategického plánu. 

 Nedostatečný počet pracovních příležitostí. 

 Neexistence velkých podnikatelských zón s rozvojovým potenciálem. 

 Dobrá spolupráce mezi městem a místními podnikateli. 

 Průměrná míra nezaměstnanosti. 

 Dostatečná síť služeb pro občany. 

 

 

 

 

4. NÁVRHOVÁ ČÁST 
 

4.1 Návrh vize, priorit, opatření a akčního plánu 
Návrhová část strategického plánu vychází z části analytické, která je první částí dokumentu. 

Jejím cílem je stanovit žádoucí směr dalšího rozvoje města, definovat její rozvojové priority – 

klíčové oblasti a blíže specifikovaná opatření, s jejichž pomocí budou jednotlivé priority 

plněny. Konkrétní kroky potřebné k naplnění strategie jsou pak obsaženy v podobě akčního 

plánu – seznamu projektů a dalších aktivit s přesnějším finančním a časovým vymezením. 

Návrhová část strategického plánu představuje hlavní koncepční dokument města a jsou 

nadřazeny ostatním koncepčním dokumentům města. 

 

Struktura návrhové části 

Pro návrhovou část strategického plánu je příznačné její hierarchické členění a vzájemná 

logická provázanost jednotlivých kroků. Návrh Strategického plánu rozvoje města Ledeč nad 

Sázavou se skládá z následujících částí: 

 vize rozvoje města 

 rozvojové priority (klíčové oblasti) a opatření 

 akční plán 

 návrh realizace strategického plánu. 
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Vize rozvoje města  

Strategická vize popisuje stav města, jehož by mělo být v budoucnosti dosaženo, a v tomto 

smyslu zastřešuje celou návrhovou část. Vize je zpracována jako stručné vyjádření budoucího 

stavu včetně nástinu klíčových témat, na která je třeba se, při řízení rozvoje města zaměřit. 

 

Rozvojové priority (klíčové oblasti) a opatření  
Priority rozvoje města jsou definovány pro stejná témata jako klíčové oblasti. Strategický 

princip rozhodování předpokládá, že priority nemohou postihnout veškerou problematiku, 

témata a formy možných intervencí města – je-li něco rozvojovou prioritou, pak logicky musí 

existovat také témata, která prioritami nejsou. Každou prioritu naplňuje sada opatření, která 

představují soubor konkrétních aktivit a projektů, jež reagují na dílčí problémy.  

Popis všech opatření je zpracován v jednotné struktuře a obsahuje: 

 název opatření 

 popis opatření 

 zainteresované subjekty 

 finanční náročnost opatření z hlediska města (odhad nákladů)   

 doba realizace 

 zdroje financování. 

 

Akční plán 

Součástí návrhové části Strategického plánu rozvoje města Ledeč nad Sázavou je zpracování 

akčního plánu. Akční plán představuje souhrn vybraných projektů, jež budou realizovány 

v letech 2014 – 2015, přičemž následně se předpokládá průběžná aktualizace akčního plánu 

jednou za 2 roky. Akční plán obsahuje následující prvky: 

 název projektu (stručná obsahová specifikace) 

 příslušnost projektu k opatřením návrhové části  

 časový harmonogram realizace projektu 

 finanční náročnost projektu 

 možnosti získání dotací na realizaci projektu. 

 

Návrh realizace strategického plánu 

Návrh realizace strategického plánu definuje potřebné kroky v procesu přípravy, předkládání 

a schvalování jednotlivých projektů (tzv. projektový cyklus) a vymezuje úkoly a kompetence 

orgánů města při realizaci a monitoringu strategického plánu. Současně navrhuje formy 

komunikace s dalšími subjekty a jejich zapojení do rozvojových aktivit města. Výsledkem 

tohoto postupu je hierarchické uspořádání návrhové části, kdy se postupuje od relativně široce 

a obecně formulované rozvojové vize až ke konkrétním opatřením a projektům.  

4.2 Rozvojová vize 
Pojetí vize 

Město Ledeč nad Sázavou formuluje svou strategickou rozvojovou vizi, která vymezuje 

celkovou orientaci města, tedy to, čím chce město pro své obyvatele, pro návštěvníky  

i pro místní podnikatelské subjekty, neziskové a zájmové organizace do budoucna být.  

Vize představuje pozitivní formulaci žádoucího cílového stavu pro období realizace 

strategického plánu, tj. pro střednědobý horizont do roku 2020. Popisuje základní přístup  

k tomu, jak aktivně uchopit svou vlastní budoucnost. Proto je také svorníkem i inspirací  

pro celý strategicky plán s jeho rozvojovými prioritami, opatřeními a konkrétními projekty. 

Rozvojová vize je formulována se znalostí historie i současnosti tak, aby reflektovala tradice  
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a specifika města. Současně zahrnuje reálné, ale dostatečně ambiciózní představy, jak  

s tradicemi a současným stavem věcí nakládat, případně, jak ho změnit.  

Vize vyjadřuje úctu k historii a tradicím města s cílem na ně důstojnou formou navázat, bere 

v úvahu polohu a význam města jako strategického sídla v rámci kraji Vysočiny, respektuje 

současnou sociální strukturu a lidský potenciál občanů města. Je formulována se znalostí 

kompetencí a podmínek práce místní správy, ale dotýká se i témat, která mají význam na 

úrovni kraje a státu. 

Vize je zpracována jako motto a následně rozvedena v doplňujícím textu. 

 

Motto 
 

 

Město Ledeč nad Sázavou je v roce 2020 významným, plnohodnotným a dynamicky  

se rozvíjejícím městem kraje Vysočina se všemi potřebnými funkcemi. Má všechny 

atributy samostatného města s dostatečným a podněcujícím prostorem pro kvalitní život 

a práci. Vytváří podmínky pro stabilizaci a nárůst populace a vyvážený rozvoj ve všech 

oblastech přirozených potřeb obyvatel. Posiluje své postavení jako nedílná součást kraje 

Vysočina a České republiky s důrazem na trvalé úsilí o zlepšení stavu životních 

podmínek všemi dostupnými prostředky. Je jedním z hlavních turistických center 

návštěvnicky atraktivního středního Posázaví. 

 

 

Ledeč nad Sázavou jako důležité sociogeografické jádro s významovým přesahem do 

širšího regionu, s progresivními demografickými ukazateli a jedno z hlavních center 

cestovního ruchu v rámci turisticky atraktivního středního Posázaví. 

 

Podrobná specifikace vize 

 

Město Ledeč nad Sázavou je v roce 2020: 

 moderním, bezpečným, klidným a příjemným sídlem, které svým charakterem vytváří 

obytné i rekreační zázemí s rozsáhlým kulturním a sportovním potenciálem. Nabízí 

kvalitní bydlení, doprovodné služby a infrastrukturu atraktivní pro obyvatele, 

investory a návštěvníky odpovídající kulturnímu a přírodnímu potenciálu území. 

 organismus se vstřícnou veřejnou správou, vytvářející prostor pro podnětné a příznivé 

podnikatelské záměry vhodné pro rozvoj města. Místo bezpečné, usilující o naplnění 

potřeb co nejširšího spektra obyvatel ve všech základních oblastech života. 

 významnou součástí kraje Vysočina se standardní životní úrovní, stabilizovanou 

ekonomikou a rozvinutou sítí veřejných i komerčních služeb. Vytvářející kvalitní 

podnikatelskou infrastrukturu a příznivé podnikatelské prostředí. 

 municipalitou, která dbá o kvalitní urbanistický rozvoj, zajišťující podmínky pro 

vyvážený rozvoj města s dostatečnou občanskou, technickou a dopravní 

infrastrukturou.  

 bezpečným místem se stabilizovanou sociální skladbou obyvatel eliminující sociálně-

patologické jevy, kterým čelí jako jiná města České republiky.  

  kvalitně spravovanou municipalitou usilující o postavení regionálního centra jako     

 iniciátora spolupráce a komunikace s okolními městy a obcemi kraje Vysočina, ale  

 i Středočeského kraje, s privátními subjekty i s veřejností.  
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Cíle k dosažení vize 

- usilovat o populační růst stabilizací stávajících a podporou nových podnikatelských 

aktivit a podporou rozvoje bydlení  

- posilovat význam obce jako regionálního socioekonomického centra a střediska 

cestovního ruchu, především rozvojem služeb a veřejné infrastruktury 

- podporovat cestovní ruch jako hlavní pilíř rozvojového potenciálu města 

- chránit zemědělsky a lesnicky cenné plochy a zároveň posílit ekologicko-stabilizační  

a estetické funkce krajiny – lesy, zemědělský půdní fond, vodní a přírodní plochy – 

nezastavitelná součást území – historicky vytvořený lesozemědělský charakter.  

- doplnit chybějící a kvalitativně rozvíjet stávající systém infrastruktury – nárůst 

významu veřejné infrastruktury – poskytování potřebných služeb v území, ale 

především zkvalitněním a rozšířením exponovaných veřejných prostor, které se 

výrazným způsobem podílejí na výsledném estetickém dojmu a funkčnosti města.  

- využít, doposud nevyužívané plochy v centru města, které umožní prostorovou  

a funkční rekultivaci jako součást celkového zatraktivnění města Ledeč nad Sázavou, 

jak pro místní obyvatele, tak pro návštěvníky  

- podporovat mezikrajskou spolupráci, vazby na sousední Středočeský kraj 

- upřednostňovat využití stávajících stabilizovaných ploch před plochami 

zastavitelnými, stávající výstavbu oproti nové výstavbě, revitalizovat opuštěné areály 

s původní nebo novou koncepcí využití.  

 

Principy a zásady vize 

Rozvojová vize města byla formulována tak, aby se město Ledeč nad Sázavou rozvíjelo 

v souladu s principy udržitelného rozvoje. Ten spočívá ve vyváženosti ekonomického rozvoje, 

sociální soudržnosti obyvatel a životního prostředí. Žádný z těchto tří rozvojových pilířů tedy 

není upřednostňován před zbývajícími dvěma tématy.  

4.3 SWOT analýza města 

 

SWOT analýza definuje slabé a silné stránky stavu města, rozvojové příležitosti  

a možné hrozby vývoje města Ledeč nad Sázavou. Obsahuje souhrnné analytické poznatky, 

identifikuje vazby a tím navazuje na situační analýzu, která byla, vedle dalších dokumentů, 

jejím hlavním podkladem.  

Cílem SWOT analýzy je uspořádat a zhodnotit získané poznatky pro formulaci rozvojové vize 

města a hlavních strategických cílů podle stanovených prioritních oblastí. 

 

Silné stránky Současná charakteristika města, konkurenční výhody města. 

Slabé stránky Současná charakteristika města, faktory, které město limitují nebo ohrožují. 

Příležitosti Vnější vlivy, které na město působí kladně. 

Ohrožení Vnější vlivy, které by mohly v budoucnu nastat, působící na město záporně. 
 

Metoda SWOT 

                Pozitiva Negativa 

vnitřní faktory, přítomnost, výchozí stav                silné stránky (S) slabé stránky (W) 

vnější faktory, budoucnost, potřeba intervencí                příležitosti (O) hrozby (T) 

 

Zpracování analýzy SWOT bylo provedeno expertní metodou, tj. vyhodnocením názorů 

jednotlivých osob, které byly do zpracování SWOT zapojeny. Cílem analýzy SWOT je 
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identifikace klíčových, průřezových a souhrnných parametrů města a zejména pak jejich 

klasifikace z hlediska významu. Zpracovatelem plánu byl vytvořen návrh položek SWOT 

analýzy, který poskytl vnější pohled na město, který byl diskutován a konzultován s členy 

řídícího výboru (poskytující relativně vyvážený pohled zevnitř města). 

 

Návrhy formulací byly projednány na společném jednání řídícího výboru, vedení města  

a zpracovatele strategického plánu rozvoje tzn. zástupců všech skupin, které se podílejí na 

tvorbě Strategického plánu rozvoje města Ledeč nad Sázavou.  

 

 

 

SWOT analýza města Ledeč nad Sázavou 

 

 

Silné stránky 

 město má potřebnou vybavenost, jsou zde dobré podmínky pro kulturní a sportovní vyžití 

 dobrá dopravní dostupnost v rámci kraje Vysočina i Středočeského kraje - exponovaná 

poloha vůči dopravním osám 

 přítomnost železniční dopravy - železniční trať č. 212 Čerčany - Světlá nad Sázavou 

 kvalitní možnosti bydlení – dostatek bytů, zainvestované pozemky připravené pro stavbu 

rodinných domů  

 dostatek ploch pro bytovou zástavbu 

 probíhající aktivity v oblasti revitalizace panelových sídlišť  

 existence městského fondu rozvoje bydlení 

 ucelený systém v oblasti vzdělávání (na všech stupních vzdělávacího procesu, vyjma 

vysokého školství) 

 vyhovující nabídka v oblasti sportu a volnočasových aktivit 

 kvalitní systém sběru, svozu a likvidace odpadu (sběrný dvůr otevřený občanům města) 

 dobrá úroveň a nabídka sociální a zdravotní péče  

 dlouhodobě zdravé městské finance  

 přívětivost prostředí a veřejných prostranství, péče o zeleň, čistota města 

 kvalitní rekreační zázemí města pro obyvatele - snadno dosažitelná krátkodobá rekreace 

 rozšiřující se nabídka tradičních i jednorázových kulturních a společenských akcí, vč. akcí 

pod širým nebem – areál hradu  

 vyhovující zázemí pro pořádání společenských a kulturních akcí 

 podpora neziskových organizací ze strany města 

 dobrá spolupráce veřejného, neziskového a podnikatelského sektoru vč. sponzoringu akcí  

 dostatečná kapacita infrastruktury pro elektrickou energii, vodu, kanalizaci  

 existence rozvojových lokalit pro bydlení i podnikání 

 existence informačního centra 

 dlouhodobé fungování Ledečského zpravodaje - periodika MÚ Ledeč nad Sázavou  

 dobrá spolupráce města se školskými zařízeními a provozovateli sociálních služeb 

 dostatečné portfolio obchodních služeb 

 realizace opatření ke zvýšení bezpečnosti obyvatel 

 nízká úroveň kriminality a vandalismu ve městě 

 dostatečné napojení na síť stezek pro pěší a cyklisty 

 získání prostředků ze strukturálních fondů EU na zásadní projekty uskutečněné ve městě  
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Slabé stránky 

 dlouhodobý přirozený úbytek obyvatel, větší než v kraji a ČR 

 vysoký úbytek obyvatel v důsledku migrace 

 stárnutí populace 

 nízká porodnost 

 nedostatek pracovních příležitostí 

 nezájem investorů o umístění větších podnikatelských záměrů 

 nepříznivá geografická poloha v rámci kraje Vysočiny, přirozeně a historicky inklinující 

do Středočeského kraje 

 slabá ekonomická základna 

 dlouhodobě vyšší míra nezaměstnanosti a nedostatečná nabídka pracovních míst 

 nižší životní (příjmová) úroveň obyvatel v rámci České republiky 

 dopravní zátěž území – hlavní tah prochází centrem města  

 ekonomická závislost na jiných městech vč. hlavního města Praha 

 nedořešený silniční obchvat města 

 chybějící kamerové systémy pro prevenci kriminality a vandalismu ve městě 

 málo strážníků Policie ČR v terénu 

 vyjížďka kvalifikovaných obyvatel do jiných center vč. Prahy 

 průjezd tranzitní dopravy nevyhovující trasou – napříč centrem města  

 nedostatečná propagace a využití významných památek a atraktivit pro podporu 

cestovního ruchu  

 

 

Příležitosti 

 příprava koncepčně zcela nového územního plánu města 

 vytvoření příležitostí pro vstup větších i menších investičních záměrů 

 vybudování silničního obchvatu města 

 příprava stavebních pozemků, oživení bytové výstavby 

 prostřednictvím startovních bytů přilákání mladých lidí do města 

 pokračování fondu rozvoje bydlení 

 zvýšení atraktivity volnočasových aktivit ve městě pro obyvatele a návštěvníky  

 zlepšení ochrany a bezpečnosti občanů 

 posílení významu udržitelných druhů dopravy (autobusové, cyklistické, pěší) 

 rozvoj cestovního ruchu ve vazbě na nedostatečně využívané atraktivity města   

 revitalizace budov v majetku města 

 efektivnější využití informačních elektronických systémů 

 vypracování projektových dokumentací pro záměry, které je možné podpořit z fondů EU, 

angažovanost města při čerpání finančních podpor z různých dotačních titulů, 

 podpora a rozvoj zdravého patriotismu (hrdost a sounáležitost s místem, kde žiji) 

 nárůst počtu obyvatel v důsledku nových podnikatelských záměrů – nová pracovní místa 

 zapojení města do programů zvyšování kvality řízení a rozvoje (program Místní agenda 

21, strategické a komunitní plánování, komunitní způsob rozhodování) 

 vzájemné předávání zkušeností s ostatními městy a obcemi  

 rozvoj partnerství soukromého, neziskového a veřejného sektoru, užší spolupráce  

města s podnikateli  

 pořádání kulturních, sportovních a společenských akcí regionálního významu 
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 rozvoj neziskových organizací a stimulace k dobrovolné práci v sociální, kulturní  

a charitativní oblasti 

 rozvoj EVVO jako nástroje pro řešení některých problémů v oblasti životního prostředí 

 

Hrozby 

 dlouhodobě trvající trend odlivu obyvatel z města  

 depopulační vývoj 

 migrace mladých a perspektivních občanů 

 odchod stávajících podnikatelských subjektů z města 

 pasivita občanů při účasti na správě města 

 trvalý nárůst automobilové dopravy ve městě, zvyšování emisí a hluku z dopravy  

 dlouhodobé neřešení dopravní situace včetně obchvatu města  

 zhoršení bezpečnostní situace, sociálního napětí a zvýšení kriminality, nedostatečná 

integrace problémových skupin do společnosti, nárůst sociálně patologických jevů  

 zadlužování města, příp. veřejných rozpočtů celkově 

 změny v rozpočtovém určení daní nevýhodné pro město 

 zhoršování životního prostředí v souvislosti s rozvojem dopravy a průmyslové výroby 

 zhoršování technického stavu zařízení pro kulturu, školství, sport a volný čas 

 vznik havarijních stavů sítí technické infrastruktury 

 přechod cestujících hromadné dopravy na individuální automobilovou dopravu 

 

4.4  Rozvojové priority (klíčové oblasti)  
 

Stanovení klíčových oblastí 

 

Od počátku vzniku strategického plánu se řídící výbor zabýval definováním a určením tzv. 

klíčových oblastí. Na základě zpracování analytické části plánu a výsledků veřejné ankety 

byly původní návrhy potvrzeny a konečná definice klíčových oblastí byla schválena na 

pracovním jednání řídícího výboru. 

Klíčových oblastí bylo navrženo 7, protože se ukázalo jako nutné a potřebné, aby některé 

oblasti byly zpracovány samostatně, i když se prolínají dalšími oblastmi (např. životní 

prostředí, doprava, bezpečnost apod.). 

 

Klíčová oblast A – Územní rozvoj, prostor a kvalita života místa, ve kterém žiji 

Klíčová oblast B – Životní prostředí  

Klíčová oblast C – Bezpečnost – Klidné místo pro život 

Klíčová oblast D – Školství, vzdělávání a výchova  

Klíčová oblast E – Zdravotnictví, sociální oblast  

Klíčová oblast F – Volnočasové aktivity (spolky, sport, kultura, cestovní ruch, turistika) 

Klíčová oblast G – Veřejná správa, vnější vztahy, informatika  

 

Definováním oblastí na základě analytických poznatků získaných při zpracování první části 

plánu byl učiněn důležitý krok, který plán posunul z obecné části do konkrétních cílů,  

od poznatků a vizí ke stanovení jednotlivých problémů, návrhů řešení a projektových záměrů.  

Zvolený metodický postup určuje nejprve zpracovat SWOT analýzu a zformulovat strategické 

cíle a dále navrhnout jednotlivá opatření.  
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Vymezení klíčových oblastí 

Pro snazší orientaci v dokumentu, byla každé klíčové skupině přiřazena zvláštní barva, kterou 

jsou v dalším textu jednotlivé oblasti rozlišeny. Intenzita barvy klesá v hierarchii „Klíčová 

oblast → Strategický cíl → Opatření“. 

Klíčová oblast A - Územní rozvoj, prostor a kvalita života místa, ve kterém žiji 

Územní a prostorový rozvoj města, rozvoj a vyváženost jednotlivých funkcí. Rozvoj a péče  

o veřejný prostor. Bydlení (stávající bytový fond, nová bytová výstavba, infrastruktura pro 

výstavbu, vliv budov na životní prostředí a kvalita bydlení, občanská vybavenost). 

Infrastruktura - koncepce sítí a zařízení, rekonstrukce a údržba infrastruktury ve městě 

(elektřina, plyn, teplo, vodovody a kanalizace - zdroje, distribuce, spotřeba).  

Vytvoření nového územního plánu města. 

Bezpečnost a plynulost silničního provozu (rekonstrukce a výstavba nových komunikací, 

přechody, bezpečnostní prvky), koordinace dopravních řešení s územním rozvojem, postupné 

snižování dopravní zátěže.  

Rozvoj cyklistické a pěší dopravy (cyklotrasy, stezky pro pěší). 

Rozvoj hromadné dopravy a dopravní obslužnosti. 

Doprava v klidu (parkovací místa). 

 

Klíčová oblast B - Životní prostředí  

Zlepšování parametrů životního prostředí – ovzduší, voda, krajina a zeleň, odpady, hluk. 

Zdravé město (čistota, zdravý životní styl, hluk, vztah životního prostředí a urbanismu). 

Ochrana přírody a krajiny (ochrana živočichů a rostlin, městská zeleň a okolní příroda, vodní 

toky a plochy) a systémy řízení péče o životní prostředí (soulad s platnou legislativou, 

prevence havárií, krizové řízení), informace, vzdělávání, osvěta, komunikace.  

 

Klíčová oblast C – Bezpečnost  

Bezpečnost (kriminalita, doprava, integrace, bariéry, práce s nepřizpůsobivými skupinami). 

Prevence kriminality a vandalismu, protidrogová prevence. 

Bezpečnostní systém města, bezbariérovost, dopravní značení. 

Ochrana před katastrofami a v krizových situacích. 

 

Klíčová oblast D - Školství, vzdělávání a výchova  

Infrastruktura pro rozvoj školství a mimoškolních aktivit (revitalizace budov a zařízení).  

Vybavenost školských zařízení a vytváření dobrých podmínek pro poskytování kvalitního 

vzdělávání na všech stupních vzdělávacího procesu. 

Začleněnost procesu vzdělávání do života města. 

 

Klíčová oblast E - Zdravotnictví, sociální oblast  

Vytváření podmínek pro péči o zdraví obyvatel a rozšiřování zdravotnických služeb.  

Infrastruktura pro rozvoj sociální oblasti.  

Vytváření podmínek pro rozšiřování sociálních služeb ve městě. 

Poskytování základních sociálních služeb jako pevná součást života města. 

Podpora a spolupráce s neziskovými organizacemi zaměřenými na sociální služby.  

Sociální bydlení, integrace, bariéry, specifické sociální skupiny. 

 

Klíčová oblast F – Volnočasové aktivity (spolky, sport, kultura, cestovní ruch, turistika)  

Infrastruktura pro volnočasové aktivity obyvatel města se zaměřením na prostory  

pro trávení volného času občanů, ale i návštěvníků. 
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Podpora cestovního ruchu, propagace atraktivit, komunikace s návštěvníky, informační 

systém, vizuální komunikace, zpracování jednotné grafické identity města.  

Kultura nedílná součást života, využívání památek jako míst kulturního života.   

Zapojení soukromého i neziskového sektoru do rozvoje volnočasových aktivit, grantový 

systém, vícezdrojové financování volnočasových aktivit.  

Podpora nových iniciativ v oblasti kvalitního trávení volného času pro všechny generace. 

 

Klíčová oblast G - Veřejná správa, vnější vztahy, informatika  

Efektivní a výkonná veřejná správa a podpora zavádění nových metod ve veřejné správě. 

Posílení spolupráce s okolními obcemi a městy kraje Vysočina i Středočeského kraje.  

Aktivní účast na činnosti vyššího správního celku – kraj Vysočina. 

Aktivní zapojení do Místní agendy 21, Svazu měst a obcí ČR a dalších organizací. 

Získávání finančních podpor z cizích zdrojů – SF EU, národní a krajské zdroje. 

Zlepšení dostupnosti služeb veřejné správy pro občana (např. moderní způsoby komunikace 

– webové stránky, email, SMS apod.). 

4.5 SWOT analýzy klíčových oblastí 

 

SWOT analýza - Klíčová oblast A 

Územní rozvoj, prostor a kvalita života místa, ve kterém žiji 

 

Silné stránky 

 geografické umístění  

 dobrá dopravní dostupnost 

 přítomnost železniční trati železniční trať č. 212 Čerčany - Světlá nad Sázavou a dobrá 

poloha nádraží ve vztahu k centru města 

 dostatek příležitostí pro kvalitní bydlení – byty, cenově dostupné pozemky 

 existence rozvojových zón – pro bydlení i podnikání 

 dostatečné pokrytí takřka celého území města kvalitní technickou infrastrukturou 

(vodovodní a kanalizační síť, ČOV, elektrické sítě, plyn, telekomunikační sítě) 

 příhodné geografické podmínky pro cyklistickou dopravu 

 dostupnost nákupních možností  

 

Slabé stránky 

 nedostatek pracovních příležitostí 

 vysoká dopravní zátěž území – emise a hluk z dopravy 

 automobilová doprava včetně tranzitní dopravy centrem města (hlukové a prachové 

zatížení, malá bezpečnost pohybu chodců a cyklistů) 

 neexistence silničního obchvatu města vč. návazného přemostění řeky Sázavy 

 nevyhovující technický stav vybraných místních komunikací 

 nedostatek parkovacích ploch pro obyvatele a návštěvníky města 

 nedokončená technická infrastruktura v některých částech města 

 nedokončená infrastruktura pro cyklistickou dopravu 

 nedostatek ploch pro vybudování parkovacích ploch  
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 město nemůže řešit dopravu pouze z vlastních finančních zdrojů 

 

Příležitosti 

 nový územní plán 

 vybudování silničního obchvatu a souvisejících komunikací vč. přemostění Sázavy 

 vstup nových investičních záměrů na území města 

 dokončení revitalizace Husova náměstí 

 snížení emisí a hluku z dopravy dobudováním funkčního dopravního systému 

 rozšíření komunikací pro rozvoj cykloturistiky 

 potenciál doposud nevyužívaných ploch a území 

 rozvoj rekreačních a sportovních ploch 

 podpora nové bytové výstavby 

 možnost využití financí (dotací) z rozvojových programů, strukturálních fondů 

pro investice do rozvoje města 

 podpora a využití alternativních zdrojů energie 

 dobudování sítě cyklotras a lepší napojení města na systém cyklistických tras  

 

Hrozby 

 odkládání dostavby významných dopravních staveb   

 zhoršování životního prostředí v souvislosti s rozvojem dopravy  

 nárůst automobilového provozu vč. tranzitní dopravy při neřešení problémů 

 přechod cestujících hromadné dopravy na individuální automobilovou dopravu 

 nedodržení termínu zpracování nového územního plánu  

 růst znečištění ovzduší a hladiny hluku dopravou 

 nedostatečná péče o stav technické infrastruktury  

 nedostatek financí/kapitálu (i na dofinancování projektů) 

 

 

SWOT analýza - Klíčová oblast B 

Životní prostředí  

 

Silné stránky 

 atraktivní a zachovalé životní prostředí regionu 

 dostatek ploch pro zeleň, vhodné podmínky pro městskou rekreaci 

 kvalitně řešené odpadové hospodářství  

 existence vlastního sběrného dvora  

 blízkost zajímavých přírodních oblastí v blízkosti města 

 zavedený a fungující systém sběru a svozu komunálních odpadů 

 existence povodňového plánu města 

 realizace záměrů šetrných k životnímu prostředí (zateplování objektů, kvalitní údržba 

zeleně apod.) 
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Slabé stránky 

 vysoké zatížení prostředí města emisemi a hlukem z dopravy 

 malá možnost ovlivnit zdroje znečištění 

 nedostatečné využívání obnovitelných zdrojů energie  

 

Příležitosti 

 snížení emisí a hluku z dopravy dobudováním dopravního systému 

 snížení rizik spojených s automobilovým provozem 

 výstavba vyhovující obchvatové komunikace a přemostění Sázavy  

 další zkvalitňování třídění odpadu 

 snižování spotřeby energie při provozu objektů v majetku města 

 podpora ekologicky šetrných způsobů dopravy (např. pěší, cyklistika) 

 zajištění protipovodňové ochrany města 

 další environmentální vzdělávání úředníků, obyvatel, dětí a mládeže  

 aktivní člen Národní sítě zdravých měst ČR a uplatňování principů Místní agendy 21 

 ochrana tradičních funkcí krajiny a posílení ekostabilizující funkce  

 revitalizace zeleně a vodních toků a ploch  

 možnost čerpání finančních prostředků z evropských a národních zdrojů 

 rozvoj EVVO (environmentální vzdělávání, výchova a osvěta) jako nástroje pro řešení 

některých problémů v oblasti životního prostředí 

 

Hrozby 

 nárůst automobilového provozu při dlouhodobém neřešení problémů, zhoršování 

životního prostředí v souvislosti s rozvojem dopravy 

 vznik havarijních stavů sítí technické infrastruktury 

 trvalá existence divokých skládek v okolí města  

 zvýšená produkce komunálních odpadů bez současného růstu tříděných složek odpadů 

 

 

SWOT analýza - Klíčová oblast C  

Bezpečnost  

 

Silné stránky 

 dobrý pravidelný kontakt vedení města s vedením Policie ČR  

 umístění služebny Policie ČR v objektu patřícímu městu 

 relativně malá kriminalita na území města 

 zpracovaný krizový plán 

 osvěta v oblasti prevence na potřebných cílových skupinách – děti a mládež a senioři 

 propracovaný bezpečnostní a záchranný systém v rámci kraje Vysočina 

Slabé stránky 

 nedořešené dopravní značení ve městě 

 nedostatečná bezpečnost přechodů pro chodce (přisvícení, aktivní prvky ochrany) 
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 vandalismu na veřejném i soukromém majetku 

 nedostatečně rozvinutý kamerový systém 

 chybějící osvětlení některých ulic 

 

Příležitosti 

 snížení rizik spojených s automobilovým provozem (centrum města) 

 zvýšení bezpečnosti a komfortu pěší a cyklistické dopravy 

 osvěta a vzdělávání v oblasti bezpečnosti ve školských zařízeních, ale i u dospělé 

populace včetně seniorů 

 

Hrozby 

 nedodržení principů a opatření prevence kriminality  

 nedostatečný zájem rodiny a školy na výchově mládeže 

 nepružnost zákonodárných orgánů v oblasti bezpečnosti obyvatel 

 opakující se neukázněnost řidičů, ohrožujících svým počínáním bezpečnost obyvatel 

 

 

SWOT analýza - Klíčová oblast D  

Školství, vzdělávání a výchova  

 

Silné stránky 

 existující dobrá spolupráce mezi vedením města a školskými zařízeními 

 zastoupení všech typů školských zařízení (vyjma vysokého školství) 

 volnočasové aktivity nabízené školami a dalšími organizacemi 

 kvalifikace pedagogů 

 tradice školních akcí nad rámec výuky 

 

Slabé stránky 

 nedostatek veřejných hřišť pro starší děti a mládež 

 nedostatečná dopravní bezpečnost v blízkosti škol 

 neuspokojivý technický stav a vybavenost některých školských zařízení 

 neexistence multifunkční sportovní haly 

 nedostatečná kapacita stávajících tělocvičen 

 

Příležitosti 

 podpora kulturních, společenských a volnočasových akcí, založení nových tradic 

 rozšíření spolupráce s NNO (nestátní neziskové organizace) 

 rozvoj specifických sportovišť pro mládež, např. typu dobrodružná hřiště 

 využití OZE (obnovitelných zdrojů energie) na školních budovách 

 rozšíření EVVO na základních školách  
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Hrozby 

 omezený rozpočet města na uskutečnění potřebných záměrů v oblasti školství  

 zastarávání ICT v místních školách  

 nedostatečné finanční zdroje pro mimoškolní aktivity 

 směrování k pasivnímu způsobu života – nevyužívání možností aktivního trávení volného 

času 

 

 

SWOT Klíčové oblasti E –  

Zdravotnictví, sociální oblast  

 

Silné stránky 

 dobrá spolupráce města s provozovateli sociálních a zdravotnických služeb  

 zdravotnické a sociální služby pokrývající potřeby obyvatel města 

 různorodá nabídka zdravotnických a sociální služeb 

 

Slabé stránky 

 absence některých zdravotnických služeb 

 nedostatek finančních zdrojů na řešení oblasti zdravotnictví a sociální péče 

 bariérovost některých zařízení v oblasti zdravotnictví a sociální péče 

 

Příležitosti 

 rozšíření a zkvalitnění informovanosti obyvatel o zdravotnictví a sociálních službách 

 rozšíření nabídky kvalitních sociálních služeb 

 udržení kvalifikovaných pracovních sil 

 zavedení chybějících zdravotních služeb, podpora lékařů a sociálních pracovníků  

 zapojení neziskového sektoru do poskytování sociálních služeb 

 podpora mladých rodin ze strany státu i městské části 

 

Hrozby 

 zvyšování nezaměstnanosti 

 stárnutí populace 

 růst podílu sociálně problémových skupin a jejich nedostatečná integrace do společnosti 

 možný příliv problémových skupin 

 

  

SWOT analýza - Klíčová oblast F  

Volnočasové aktivity (spolky, sport, kultura, cestovní ruch, turistika)  
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Silné stránky 

 dochované historické centrum města a existence významných památek 

 přírodní i kulturní potenciál pro rozvoj cestovního ruchu 

 poloha města v rámci ČR, dopravní poloha města 

 existence a kvalitní činnost informačního centra 

 zajímavé atraktivity využitelné v oblasti cestovního ruchu 

 částečná infrastruktura pro oblast cestovního ruchu 

 zajímavé kulturní a společenské akce přesahující rámec města 

 podpora volnočasových aktivit ze strany města, škol, NNO 

 informovanost obyvatel i návštěvníků města o volnočasových aktivitách prostřednictvím 

místního zpravodaje a webových stránek 

 podpora sportovních a neziskových organizací ze strany města 

 dobrá péče o historické památky ve městě 

 existence ledečského hradu a zajímavých spolků 

 

Slabé stránky 

 nedostatečné využití atraktivit města pro podporu cestovního ruchu 

 chybějící komplexní pobytová nabídka pro návštěvníky (produkty CR) 

 neexistence vhodného zařízení pro kongresovou či konferenční turistiku (dostatečný počet 

lůžek, přednáškové sály, doprovodné aktivity…) 

 neúplná nabídka propagačních materiálů 

 neúplná síť cykloturistických tras s vazbou na větší města v okolí 

 nedostatečná propagace města - marketing, zapojení do propagačních struktur v oblasti 

cestovního ruchu, webové stránky 

 nedostatečná spolupráce s podnikatelskými subjekty v oblasti cestovního ruchu  

 absence koncepce rozvoje cestovního ruchu města  

 nedostatek vhodných prostor pro některé kulturní a sportovní aktivity 

 nedostatečnost městského informačního systému v ulicích (hnědé orientační tabulky) 

 

Příležitosti 

 budování aktivní spolupráce se subjekty v oblasti CR, společná realizace aktivit 

 pokračující kvalitní a cílená propagace města, účast na veletrzích cestovního ruchu 

 tvorba produktů (kompletních „balíčků“ služeb - doprava, ubytování, stravování, 

pobytový program) pro různé cílové skupiny 

 vytvoření internetového portálu zaměřeného na kulturu, sport a cestovní ruch ve městě 

 pokračování a udržení tradičních akcí, vytváření nových zajímavých a netradičních 

programů pro návštěvníky města 

 využití potenciálu města pro rozvoj konferenční turistiky  

 zakládání nových tradic 

 zpracování koncepce rozvoje cestovního ruchu města  

 podpora aktivity místních obyvatel 

 vzájemná podpora organizací působících v oblasti volnočasových aktivit  

 možnost využití systému grantů v oblasti kultury a sportu 

 podpora volnočasových aktivit ze strany soukromého sektoru včetně sponzoringu 

 rozšíření nabídky volnočasových aktivit v rámci partnerské spolupráce 
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 podpora budování kvalitních ubytovacích stravovacích kapacit 

 vybudování chybějících ubytovacích zařízení pro náročnější klientelu v okolí města 

 budování cyklotras ve městě v návaznosti na turistické cíle v okolí, zvýšení bezpečnosti a 

průjezdnosti městem pro cyklisty 

 vybudování nových objektů pro volnočasové aktivity  

 

Hrozby 

 

 nedostatečně flexibilní prezentace a propagace města 

 nekompletnost vybavenosti z pohledu cestovního ruchu – ztráta atraktivity území 

 nedostatek financí na údržbu a další rozvoj infrastruktury pro volnočasové aktivity 

 dlouhodobě nevyužití potenciálu města v oblasti cestovního ruchu 

 vliv životního stylu - pasivní trávení volného času 

 nedostatek sponzorů  

 nedostatečně pružná reakce na nové oblasti zájmu v rámci volnočasových aktivit 

 růst vandalismu 

 

 

 

SWOT analýza - Klíčová oblast G  

Veřejná správa, vnější vztahy, informatika  

 

Silné stránky 

 strategický a komunitní přístup ve správě věcí veřejných 

 aktivní spolupráce s vyšším správním celkem – kraj Vysočina 

 iniciátor spolupráce s okolními městy a obcemi – region Ledečsko 

 veřejný internet v knihovně  

 vydávání měsíčníku Ledečský zpravodaj 

 využití dalších zdrojů informování veřejnosti (místní rozhlas)  

 městský úřad je pro občany otevřen každý pracovní den, včetně přepážky Czech Point  

 

Slabé stránky 

 malý zájem občanů o věci veřejné 

 nedostatek finančních zdrojů na rozvojové projekty města 

 omezené možnosti získávání finančních podpor z cizích zdrojů – SF EU, ČR, kraj  

vysoká finanční náročnost zavádění nových elektronických systémů do řízení úřadu 

 nedostatečná kvalita webových stránek 

 

Příležitosti 

 optimalizace správy veřejných věcí 

 zvyšování kvalifikace úředníků 

 aktivní spolupráce s okolními městy a obcemi a koordinace společných záměrů  

 zapojení veřejnosti do rozhodování o veřejných otázkách 
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 vytvoření funkčního systému komunikace veřejného a soukromého sektoru resp. databáze 

emailových adres občanů, kteří projeví zájem o zasílání informací z MÚ elektronicky  

(pomocí „info kanalů“ e-mail nebo sms zpráv) 

 rozšíření služeb informačního centra  

 rozšíření propagace města na internetu v cizojazyčné verzi 

 lepší komunikace mezi obyvateli a městem, podpora rozvoje informační společnosti 

 využívání internetu pro úřední komunikaci s občany (v návaznosti na rozvoj legislativy) 

 zvyšování kvality správních a samosprávních činností, seznamování veřejnosti s jejími 

výsledky 

 oceňování a uznávání obecně prospěšné práce 

 zajištění finančních zdrojů pro realizaci strategických záměrů města z evropských fondů a 

dalších dotačních titulů 

 

Hrozby 

 pasivní přístup občanů k řešení rozvojových projektů a veřejného života 

 nekoncepční přístup k využívání možností financování z cizích zdrojů pro projektové 

záměry města 

 zastarávání informačních technologií 

 nedostatek vlastních finančních zdrojů na činnost veřejné správy ve městě 

 

4.6 Strategické cíle klíčových oblastí 
Strategické cíle jsou v tomto dokumentu chápány jako prioritní cíle. Vyjadřují, čeho chce 

město Ledeč nad Sázavou ve spolupráci s dalšími subjekty a institucemi ve vztahu k dané 

klíčové oblasti dosáhnout. Pro potřeby plánu byl v každé klíčové oblasti definován různý 

počet strategických cílů, které jsou považovány za rovnocenné co do důležitosti (číslování 

neukazuje pořadí důležitosti). Bylo definováno 7 klíčových oblastí a navrženo celkem 28 

strategických cílů, které navazují na poznatky analytické části. Jejich smyslem je určit 

projektové záměry města, vč. možností získání finančních prostředků z cizích zdrojů. 

 

Návrh strategických cílů dle definovaných klíčových oblastí 

Klíčová oblast A Územní rozvoj, prostor a kvalita života místa, ve kterém žiji 

Globální cíl: Vytvořit předpoklady pro udržitelný rozvoj území spočívající ve 

vyváženém vztahu podmínek pro příznivé životní prostředí, 

hospodářský rozvoj a potřeby obyvatel. Podporovat rozvoj města 

a zvyšovat standard životních podmínek tak, aby město bylo 

dobrým místem pro práci i bydlení. Snížit negativní vlivy 

dopravy, zvýšit dopravní bezpečnost, podpořit ekologicky šetrné 

způsoby dopravy. Zvýšit potenciál pro vznik kvalifikovaných 

pracovních příležitostí na území města. 

 

 

Strategický cíl: A.1 

                     

 

Vytvoření nového Územního plánu města Ledeč nad Sázavou 
 

 

 

Strategický cíl: A.2 

 

 

Realizace projektů v oblasti dopravy a technické infrastruktury  
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Strategický cíl: A.3 

 

 

Zlepšování vybavenosti a vzhledu města  

 

 

Strategický cíl: A.4 

 

 

Snížení dopravního zatížení města 

 

 

Strategický cíl: A.5 

 

 

Podpora alternativních způsobů dopravy  

 

 

Strategický cíl: A.6 

 

 

Zvýšit dopravní bezpečnost 

 

Klíčová oblast B Životní prostředí  

Globální cíl: V rozhodovacím procesu důsledně dbát na trvale udržitelnou 

kvalitu životního prostředí. Chránit a rozvíjet přírodní lokality 

v okolí města Ledeč nad Sázavou 

 

 

Strategický cíl: B.1 

 

 

Projekty omezující negativní dopady zatíženého životního prostředí  

 

 

 

Strategický cíl: B.2 

 

 

Rekonstrukce, úprava a rozšiřování ploch veřejné zeleně  

 

 

Strategický cíl: B.3 

 

 

Zlepšit stav nakládání s odpady 

 

 

Strategický cíl: B.4 

 

 

Zlepšit stav mobiliáře ve městě   

 

 

Strategický cíl: B.5 

 

 

Péče o vodní toky a plochy včetně jejich okolí 

 

 

Strategický cíl: B.6 

 

 

Realizace projektů na snížení energetické náročnosti provozu budov  

v majetku města, zvýšení podílu OZE na energetické potřebě města 

 

 

Strategický cíl: B.7 

 

 

Podpora projektům propagujícím EVVO na různých úrovních 

vzdělávacího procesu  
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Klíčová oblast C Bezpečnost  

Globální cíl: Trvale usilovat o zlepšení bezpečnosti (kriminalita, doprava, 

integrace, bariéry, práce s nepřizpůsobivými skupinami)  

a postupné budování města jako klidného místa pro život 

 

 

Strategický cíl: C.1 

 

 

Bezpečnostní systém města  

 

 

Strategický cíl: C.2 

 

 

Protidrogová prevence 

 

 

 

Strategický cíl: C.3 

 

 

Bezpečnost obyvatelstva v krizových situacích 

 

 

Strategický cíl: C.4 

 

 

Město bez bariér 

 

 

Klíčová oblast D Školství, vzdělávání a výchova  

Globální cíl: Vytvořit podmínky, které zajistí dobrou dostupnost kvalitního 

vzdělání a všestranný rozvoj dětí a mládeže. Podpořit stabilitu 

rodin a zvládání výchovného procesu. 

 

 

Strategický cíl: D.1 

 

Zajistit dostatečnou kapacitu a kvalitu školských zařízení  

 

 

 

Strategický cíl: D.2 

 

 

Poskytovat podporu projektům zaměřeným na problematiku rodin, 

dětí a mládeže  

 

 

Klíčová oblast E Zdravotnictví, sociální oblast  

Globální cíl: Zajistit obyvatelům dostupnou zdravotní a sociální péči v kvalitě 

odpovídající současným požadavkům 

 

 

Strategický cíl: E.1 

 

 

Zlepšení kvality zdravotní péče 

 

 

Strategický cíl: E.2 

 

 

Zlepšení infrastruktury pro poskytování sociálních služeb 

 

 

Strategický cíl: E.3 

 

Zlepšení podmínek pro zdravý rozvoj dětí a mládeže  
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Klíčová oblast F 

 
Volnočasové aktivity (spolky, sport, kultura, cestovní ruch, 

turistika)  

Globální cíl: Zajistit pro obyvatele a návštěvníky dostatek možností pro 

kvalitní trávení volného času  

 

 

Strategický cíl: F.1 

 

 

Rozšířit a zkvalitnit infrastrukturu pro volnočasové aktivity 

 

 

 

Strategický cíl: F.2 

 

 

Cestovní ruch jako jedna z priorit rozvoje města  

 

 

Strategický cíl: F.3 

 

 

Podpora kultury jako neodmyslitelné součásti života  

 

 

Klíčová oblast G 

 
Veřejná správa, vnější vztahy, informatika (ve vztahu k veřejné 

správě)  

Globální cíl: Podpořit vztahy obyvatel s místem svého bydliště. Vybudovat 

efektivně fungující městský úřad vstřícný k občanům. Zapojit  

se do regionálních i nadregionálních struktur  

 

 

Strategický cíl: G.1 

 

 

Podpořit vztahy obyvatel k městu i mezi sebou navzájem 

 

 

Strategický cíl: G.2 

 

 

Zajistit dobrou komunikaci města s občany, okolními městy a obcemi 

a dalšími subjekty  

 

 

 

Strategický cíl: G.3 

 

 

Zkvalitnit výkon činností státní správy a místní samosprávy 

 

 

 

4.7  Přehled opatření pro jednotlivé strategické cíle 

 
Návrh opatření představuje přehled kroků, které je třeba provést pro další rozvoj města a pro 

naplnění vize. Jsou uspořádána dle jednotlivých klíčových oblastí a strategických cílů, které 

byly vytipovány a v nichž se soustřeďuje největší počet problémů. Některá opatření však 

mohou reagovat na větší počet zjištěných problémů, na některé problémy naopak může 

reagovat více opatření. Některá opatření obsahují také aktivity, které nejsou úkolem či 

kompetencí města, a představují tak spíše formulaci pozice města vůči partnerským 

subjektům (developeři, investoři, kraj Vysočina apod.). 
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Priority budou uspořádány podle stanovených klíčových oblastí: 

 

Klíčová oblast Název, popis 

Klíčová oblast A Prostor, kvalita života, identita s místem, ve kterém žiji 

Klíčová oblast B Životní prostředí  

Klíčová oblast C Bezpečnost  

Klíčová oblast D Školství, vzdělávání a výchova  

Klíčová oblast E Zdravotnictví, sociální oblast  

Klíčová oblast F Volnočasové aktivity (spolky, sport, kultura, cestovní ruch, turistika)  

Klíčová oblast G Veřejná správa, vnější vztahy, informatika (ve vztahu k veřejné správě)  

 

 

 

Klíčová oblast A 

 

Územní rozvoj, prostor a kvalita života místa, ve kterém žiji 

Globální cíl: Vytvořit předpoklady pro udržitelný rozvoj území spočívající ve 

vyváženém vztahu podmínek pro příznivé životní prostředí, 

hospodářský rozvoj a potřeby obyvatel. Podporovat rozvoj města 

a zvyšovat standard životních podmínek tak, aby město bylo 

dobrým místem pro práci i bydlení. Snížit negativní vlivy 

dopravy, zvýšit bezpečnost, podpořit ekologicky šetrné způsoby 

dopravy. Zvýšit potenciál pro vznik kvalifikovaných pracovních 

příležitostí na území města 

 

 

Strategický cíl: A.1 

 

 

Vytvoření nového Územního plánu města Ledeč nad Sázavou 

 

 

Opatření A.1.1 Územní plán města Ledeč nad Sázavou  

Popis opatření: Vytvořit nový Územní plán města Ledeč nad Sázavou.  

Zainteresované subjekty: město Ledeč nad Sázavou 

Odhad nákladů: 1 600 000 Kč 

Doba realizace: 2016 – 2020 

Zdroje financování: rozpočet města 

 

 

Strategický cíl: A.2 

 

 

Realizace projektů v oblasti dopravy a technické infrastruktury  

 

 

Opatření A.2.1 Zlepšení propojení města na nadřazené komunikace a snížení 

dopravního zatížení města 

Popis opatření: Vybudovat obchvat města včetně přemostění Sázavy, zajistit 

převedení tranzitní dopravy mimo centrum města.  

Zainteresované subjekty: kraj Vysočina, město Ledeč nad Sázavou 

Odhad nákladů: v současné době nelze odhadnout – až dle PD a aktuálního 

výběrového řízení 

Doba realizace: 2014 – 2020 

Zdroje financování: rozpočet města, možnosti dotací: kraj Vysočina, SF EU, SR ČR 
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Opatření A.2.2 Zlepšení stavu městské infrastruktury   

Popis opatření: Dokončení kanalizace v městských částech, tj. napojení 

kanalizace v Habreku – zpracovaná PD, realizace je závislá na 

získání finančního prostředků.  Napojení kanalizace v Obrvani – 

zpracovaná PD, realizace je závislá na získání finančních zdrojů. 

Vrbka, Souboř – chybí kanalizace, není zpracována PD 

Zainteresované subjekty: město Ledeč nad Sázavou 

Odhad nákladů: Habrek – 30 000 000 Kč 

Doba realizace: 2014 – 2020 

Zdroje financování: rozpočet města 

 

Opatření A.2.3 Rekonstrukce a opravy komunikací  

Popis opatření: Rekonstrukce komunikace Hradní, připravenost – zpracovaná 

PD – již realizováno. 

Zainteresované subjekty: město Ledeč nad Sázavou 

Odhad nákladů: Hradní - 7 mil. Kč, „Stará Habrecká“ - skutečnost - 116 tis. Kč, 

komunikace Z. M. Kuděje –  skutečnost - 2, 6 mil. Kč  

Doba realizace: 2014 – 2020 

Zdroje financování: rozpočet města 

 

Opatření A.2.4 Zlepšení stavu místních komunikací 

Popis opatření: Zpracovat a následně schválit harmonogram postupné 

rekonstrukce a obnovy místních komunikací ve vazbě na 

rozpočet kraje Vysočina a na rozpočet města.  

Zajištění zpracování dokumentace a následná realizace projektů.  

Zainteresované subjekty: město Ledeč nad Sázavou  

Odhad nákladů: bude stanoven dle PD a aktuálních výběrových řízení 

Doba realizace: 2014 – 2020 

Zdroje financování: rozpočet města, možnost dotací: kraj Vysočina, SF EU, SR ČR 

 

Opatření A.2.5 Dokončení rekonstrukce Husova náměstí 

Popis opatření: Dokončení rekonstrukce Husova náměstí, severní strana náměstí.  

Zainteresované subjekty: Město Ledeč nad Sázavou  

Odhad nákladů: bude stanoven dle PD a aktuálních výběrových řízení 

Doba realizace: 2014 – 2020 

Zdroje financování: rozpočet města, možnost dotací: kraj Vysočina, SF EU, SR ČR 

 

 

Strategický cíl: A.3 

 

 

Zlepšování vybavenosti a vzhledu města 

 

Opatření A.3.1 Zlepšení stavu historicky cenných objektů   

Popis opatření: Zajištění projektové dokumentace a následné realizace 

rekonstrukce objektů v areálu hradu: 

Rekonstrukce východní části hradu (konferenční, divadelní, 

společenský sál) 

Rekonstrukce hradního mostu 

Zajištění údržby areálu hradu  

Rekonstrukce drobných sakrálních staveb – kapličky  
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Zainteresované subjekty: město Ledeč nad Sázavou, Aquacomp Hard s. r. o.  

Odhad nákladů: 30 mil. Kč  

Doba realizace: 2014 – 2016 

Zdroje financování: rozpočet města, strukturální fondy 

 

Opatření A.3.2 Zlepšení stavu bytového fondu na území města   

Popis opatření: Regenerace panelových sídlišť – regenerace sídliště Stínadla vč. 

oprav komunikací a chodníků a vytvoření nových parkovacích 

ploch. Program na podporu regenerace panelových sídlišť MMR 

ČR - jde o podporu např. na opravu komunikací, chodníků, 

parkovacích ploch, dětských hřišť atd. nikoliv však o podporu 

opravy domů či bytů. Zpracovaná urbanistická studie regenerace 

panelového sídliště Stínadla, po jejím schválení ZM bude zadáno 

zpracování projektu a poté podána žádost o dotaci MMR – na 

počátku roku 2015, realizace 2015, pokud by nebylo vydáno 

stavební povolení atd. na počátku roku 2016, realizace 2016. Je 

nutné zpracovat PD a žádost o finanční podporu projektu do 

Státního fondu rozvoje bydlení nebo Státního fondu dopravní 

infrastruktury ČR. Byty jsou ve vlastnictví soukromých 

vlastníků. SFRB - finanční podpora z rozpočtu města vlastníkům 

nemovitostí, které se nacházejí na území města a jeho místních 

částí za splnění stanovených podmínek.   

Městský bytový fond – jeden objekt – tzv. chudobinec je ve 

velmi špatném stavu. Město se musí rozhodnout, zda bude 

realizovat zcela zásadní rekonstrukci nebo zda stávající objekt 

zbourá a vystaví nový dům s malometrážními byty. Investorem 

by bylo město nebo soukromý developer. 

Zainteresované subjekty: město Ledeč nad Sázavou 

Odhad nákladů: 30 mil. Kč 

Doba realizace: 2014 – 2016 

Zdroje financování: rozpočet města, SF EU, Státní fond rozvoje bydlení ČR, Státní 

fond dopravní infrastruktury ČR, MMR ČR 

 

Opatření A.3.3 Doplnění mobiliáře města (opravy stávajícího mobiliáře) 

Popis opatření: Zlepšení stavu městského mobiliáře dle potřeb města. 

Zainteresované subjekty: město Ledeč nad Sázavou 

Odhad nákladů: nyní nelze odhadnout – dle aktuálních cen 

Doba realizace: 2013 – 2016 

Zdroje financování: rozpočet města 

 

 

Strategický cíl: A.4 

 

 

Snížení dopravního zatížení města 

 

Opatření A.4.1 Snížit dopravní zatížení města a zlepšit plynulost dopravy 

realizací dopravních staveb v rámci města 

Popis opatření: Vybudování obchvatu města 

Přemostění Sázavy 

Napojení města na nadřazené komunikace 
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Zainteresované subjekty: Česká republika, město Ledeč nad Sázavou, kraj Vysočina 

Odhad nákladů: bude stanoven dle PD a aktuálních výběrových řízení 

Doba realizace: 2014 – 2020 

Zdroje financování: rozpočet města, možnost dotací: kraj Vysočina, SF EU, SR ČR 

 

 

Strategický cíl: A.5 

 

 

Podpora alternativních způsobů dopravy  

 

Opatření A.5.1 Podpora rozvoje cyklistické a pěší dopravy  

Popis opatření: Dobudovat síť cyklotras, které zajistí propojenost v rámci města 

i s okolními obcemi kraje Vysočina. Zajistit bezpečné pěší 

propojení jednotlivých funkčních území.  

Vybudovat chodník mezi dvěma lávkami, pod zimním 

stadionem dobudovat chodník – vznikla by podle řeky pěší zóna.  

Zainteresované subjekty: kraj Vysočina, město Ledeč nad Sázavou 

Odhad nákladů: bude stanoven dle PD a aktuálních výběrových řízení 

Doba realizace: 2014 – 2020 

Zdroje financování: rozpočet města, možnost dotací: kraj Vysočina, SF EU, SR ČR 

 

 

Strategický cíl: A.6 

 

 

Zvýšit dopravní bezpečnost  

 

Opatření A.6.1 Zvýšení bezpečnosti pro pěší ve městě 

Popis opatření: U většiny přechodů pro chodce ve městě chybí důležité 

bezpečnostní prvky (signální a varovné pásy pro nevidomé, 

světelné signály, akustické signály pro nevidomé, přisvětlení 

přechodů pro chodce apod.). Vybavení je nutné postupně 

doplňovat nejen v rámci rekonstrukcí dotčených komunikací. 

Zainteresované subjekty: město Ledeč nad Sázavou 

Odhad nákladů: bude stanoven dle PD a aktuálních výběrových řízení 

Doba realizace: 2014 – 2016 

Zdroje financování: rozpočet města, možnost dotací: kraj Vysočina, SF EU, SR ČR  

 

Opatření A.6.2 Zvýšení bezpečnosti a plynulosti automobilové a cyklistické 

dopravy  

Popis opatření: Segregace jednotlivých druhů dopravy – pěší, cyklisté  

a automobilové dopravy v rizikových úsecích. Odstranění 

dopravních závad na komunikacích, zklidnění komunikací. 

Zainteresované subjekty: město Ledeč nad Sázavou 

Odhad nákladů: bude stanoven dle PD a aktuálních výběrových řízení 

Doba realizace: 2015 – 2020 

Zdroje financování: rozpočet města, možnost dotací: kraj Vysočina, SF EU, SR ČR 
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Klíčová oblast B 

 

 

Životní prostředí  

 

Globální cíl: 

 

Důsledně dbát na trvale udržitelnou kvalitu životního prostředí. 

Chránit a rozvíjet přírodní lokality v okolí města Ledeč nad 

Sázavou 

 

 

 

Strategický cíl: B.1 

 

 

Projekty omezující negativní dopady zatíženého životního prostředí 

ve městě  

 

 

Opatření B.1.1 Omezení negativních dopadů dopravy (hluk a emise)  

Popis opatření: Zpracovat návrh opatření ke snížení negativních dopadů emisí 

z dopravy uvnitř města (realizace izolační zeleně, regulace 

individuální dopravy a preference veřejné dopravy). 

Zainteresované subjekty: město Ledeč nad Sázavou 

Odhad nákladů: bude stanoven dle PD a aktuálních výběrových řízení 

Doba realizace:  2015 – 2020 

Zdroje financování: rozpočet města, rozpočet kraj Vysočina 

 

 

Strategický cíl: B.2 

 

 

Rekonstrukce, úprava a rozšiřování ploch veřejné zeleně 

 

Opatření B.2.1 Pasport zeleně včetně plánu péče o stromy (doplnění)  

a dopracování komplexní inventarizace zeleně  

Popis opatření: Město nechá zpracovat pasport zeleně (kompletní inventarizace 

zelených ploch ve městě) s plánem péče o veřejnou zeleň.  

Zainteresované subjekty: město Ledeč nad Sázavou 

Odhad nákladů: bude stanoven dle PD a aktuálních výběrových řízení 

Doba realizace:  2013-2015 

Zdroje financování: rozpočet města, rozpočet kraje Vysočina 

 

Opatření B.2.2 Rozvoj hřbitovů ve městě  

Popis opatření: Hřbitov v Sačanech – oprava a údržba zdi. 

Starý hřbitov – oprava a údržba zdi, oprava hřbitovního zařízení.  

Zainteresované subjekty: město Ledeč nad Sázavou 

Odhad nákladů: dle aktuální potřeby 

Doba realizace:  2014-2017 

Zdroje financování: rozpočet města 

 

 

Strategický cíl: B.3 

 

 

Zlepšit stav nakládání s odpady  
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Opatření B.3.1 Odstraňování černých skládek ve městě 

Popis opatření: Odstraňování černých skládek na území města a jeho okolí.  

Skládky jsou zakládány zejména na okrajích města na méně 

frekventovaných komunikacích, na vjezdech na pole  

a odpočívadlech při komunikacích. Realizovat opatření, která 

omezí možnosti vzniku černých skládek a zvýšit ve spolupráci 

s Policií ČR ostrahu nejvíce ohrožených lokalit.  

Zainteresované subjekty: město Ledeč nad Sázavou 

Doba realizace: průběžně 

Odhad nákladů: dle aktuální potřeby 

Zdroje financování: rozpočet města 

 

 

Strategický cíl: B.4 

 

 

Zlepšit stav mobiliáře ve městě 

 

Opatření B.4.1 Zlepšení stavu mobiliáře ve městě 

Popis opatření: Instalace laviček, cyklistických stojanů a odpadkových košů  

Péče o městský mobiliář  

Doplnění mobiliáře - koše na psí exkrementy 

Zainteresované subjekty: město Ledeč nad Sázavou 

Doba realizace: 2014 – 2015 

Odhad nákladů: dle aktuální potřeby 

Zdroje financování: rozpočet města 

 

 

Strategický cíl: B.5 

 

 

Péče o vodní toky a plochy včetně jejich okolí  

 

Opatření B.5.1 Problematika záplavových území - Pivovarský potok, Sázava, 

potok V Hutích (území není v majetku města). 

Popis opatření: Potřeba revize stanoveného záplavového území aktivní zóny na 

Sázavě a Pivovarském potoce. 

Zainteresované subjekty: město Ledeč nad Sázavou, správci vodních toků  

Odhad nákladů: bude stanoven dle PD a aktuálních výběrových řízení 

Doba realizace:  2014 – 2015  

Zdroje financování: rozpočet města 

 

Opatření B.5.2 Obnova a rekreační účely rybníků v Habreku jako oblasti pro 

sport a oddych k přírodě blízkou péči  

Popis opatření: Rybníky jsou v majetku města. Chybí geometrické zaměření 

území a je třeba udělat pasport území, aby lokalita byla zapsána 

do katastru nemovitostí. 

Zpracování PD pro revitalizaci území a rybníků. 

Zainteresované subjekty: město Ledeč nad Sázavou 

Odhad nákladů: bude stanoven dle PD a aktuálních výběrových řízení 

Doba realizace:  2015 – 2017  

Zdroje financování: rozpočet města 
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Strategický cíl: B.6 

 

 

Realizace projektů na snížení energetické náročnosti provozu budov  

a zařízení v majetku města, zvýšení podílu OZE na energetické 

potřebě města 

 

 

Opatření B.6.1 Snížení energetické náročnosti provozu budov a zařízení 

v majetku města  

Popis opatření: Na dvou budovách mateřské školy bylo provedeno zateplení  

a výměna oken. V současné době se připravuje zateplení ZŠ. 

Zainteresované subjekty: město Ledeč nad Sázavou, dotčené instituce (ZŠ, MŠ) 

Odhad nákladů: bude stanoven dle PD a aktuálních výběrových řízení 

Doba realizace:  2014 – 2017 

Zdroje financování: rozpočet města, strukturální fondy EU  

 

 

Strategický cíl: B.7 

 

 

Podpora projektům propagujícím EVVO na různých úrovních 

vzdělávacího procesu 

 

Opatření B.7.1 Údržba a obnova dětských hřišť  

Popis opatření: Zajištění kvalitní údržby a obnovy dětských hřišť, rozšíření  

1 hřiště a vybudování 1 nového dětského hřiště na území města. 

Zainteresované subjekty: město Ledeč nad Sázavou 

Odhad nákladů: dle aktuální potřeby 

Doba realizace:  průběžně 

Zdroje financování: rozpočet města, strukturální fondy EU a další dotační tituly, 

soukromé zdroje 

 

Opatření B.7.2 Environmentální výchova dětí 

Popis opatření: Na vhodných úrovních se zaměřovat na zlepšování 

environmentální výchovy dětí různých věkových kategorií.  

Zainteresované subjekty: město Ledeč nad Sázavou, kraj Vysočina 

Odhad nákladů: dle aktuální potřeby 

Doba realizace:  průběžně 

Zdroje financování: rozpočet města, rozpočet kraje Vysočina, strukturální fondy EU, 

soukromé zdroje 

 

 

Klíčová oblast C 

 

 

Bezpečnost  

 

Globální cíl: 

Trvale usilovat o zlepšení bezpečnosti (kriminalita, doprava, 

integrace, bariéry, práce s nepřizpůsobivými skupinami)  

a postupné budování města jako klidného místa pro život 

 

 

 

Strategický cíl: C.1 

 

 

Bezpečnostní systém města 
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Opatření C.1.1 Podpora systémových projektů bezpečnostního systému města  

Popis opatření: Postupné budování městského kamerového systému ve 

vybraných lokalitách: Husovo náměstí  - přidat další kamery. 

Rozšiřování poplachového monitorovacího systému města 

sloužícího k preventivnímu zabezpečení objektů a jejich majetku 

před pachateli trestné činnosti. 

Zainteresované subjekty: město Ledeč nad Sázavou  

Odhad nákladů: průběžně  

Doba realizace:  2014 – 2015 

Zdroje financování: rozpočet města, rozpočet kraje Vysočina, strukturální fondy EU, 

jiné dotační tituly 

 

 

Strategický cíl: C.2 

 

 

Řešení problematiky drog 

 

 

Opatření C.2.1 Protidrogová prevence  

Popis opatření: Ve spolupráci se vzdělávacími institucemi, NNO a Policií ČR 

realizovat programy na podporu protidrogové prevence.   

Zainteresované subjekty: město Ledeč nad Sázavou, vzdělávací instituce, Policie ČR,  

kraj Vysočina 

Doba realizace: průběžně 

Odhad nákladů: nestanoveno 

Zdroje financování: rozpočet města, rozpočet kraje Vysočina, Policie ČR  

 

 

Strategický cíl: C.3 

 

 

Bezpečnost obyvatelstva v krizových situacích  

 

Opatření C.3.1 Posílení bezpečnosti obyvatelstva v krizových situacích  

Popis opatření: Realizace projektů zaměřených: 

 na podporu bezpečnosti obyvatelstva v krizových 

situacích 

 na zvyšování bezpečnosti obyvatel i prevence kriminality  

ve vytipovaných oblastech (předpoklad možnosti vzniku 

kriminálních činů, zvýšený pohyb osob bez domova, 

osob závislých na návykových látkách apod.) 

 instalace bezpečnostních kamer, případně intenzivnější 

nasvětlení rizikových míst, včetně přechodů pro chodce  

Zainteresované subjekty: město Ledeč nad Sázavou, kraj Vysočina -  oblast bezpečnosti  

a prevence kriminality, Policie ČR 

Doba realizace: 2014 – 2017 

Odhad nákladů: nestanoveno 

Zdroje financování: rozpočet města, rozpočet kraje Vysočina, Policie ČR 
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Strategický cíl: C.4 

 

 

Město bez bariér 

 

 

Opatření C.4.1 Zlepšení bezbariérovosti ve městě 

Popis opatření: Město bude plánovitě a koncepčně pracovat na odstraňování 

bariér pro pohyb tělesně handicapovaných občanů a trvale 

usilovat o zlepšování bezbariérovosti města. Mezi dalšími 

postupnými kroky bude zřízení akustické signalizace veřejných 

budov pro slepce, dovybavení budov prvky, které pomohou 

občanům s omezenou pohyblivostí k přivolání pomoci, 

dobudování bezbariérových přístupů na některých veřejných 

budovách.  Bezbariérové prvky by dle jednotlivých objektů měly 

být instalovány v tomto rozsahu: 

 a) na komunikacích a veřejných plochách (úprava povrchu, 

výškové rozdíly, šikmé rampy, chodníky, obrubníky, přechody, 

vstupy do budov, plošiny apod.)  

b) ve vnitřních prostorách veřejných budov (schody, výtahy, 

podlaha, dveře, WC, informační zařízení apod.) 

c) oblast dopravy (nástupiště, odstavné plochy, nevhodná 

parkoviště, jiné překážky apod.) 

Zainteresované subjekty: město Ledeč nad Sázavou, soukromé instituce, spolupracující 

subjekty (příspěvkové organizace, NNO a další) 

Doba realizace: průběžně 

Odhad nákladů: průběžně, nyní nelze odhadnout 

Zdroje financování: rozpočet města, spolupracující subjekty, soukromé instituce, 

další dotační tituly 

 

 

Klíčová oblast D 

 

 

Školství, vzdělávání a výchova  

 

Globální cíl: 

Vytvořit podmínky, které zajistí dobrou dostupnost kvalitního 

vzdělání a všestranný rozvoj dětí a mládeže. Podpořit stabilitu 

rodin a zvládání výchovného procesu. 

 

 

 

Strategický cíl: D.1 

 

Zajistit dostatečnou kapacitu a kvalitu školských zařízení  

 

 

Opatření D.1.1 Revitalizace a zlepšení vybavenosti budov vzdělávacích institucí  

Popis opatření: Realizovat investiční projekty vedoucí ke snížení energetické 

náročnosti budov – v současné době probíhá zateplení MŠ 

Stínadla (cena 4, 3 mil. Kč vč. DPH) a MŠ Družstevní (cena 2,4 

mil. Kč) s příspěvkem ze SFŽP, dále byla akceptována SFŽP 

žádost o podporu na podporu projektu zateplení ZŠ Nádražní, 

pokud bude příspěvek na podporu schválen – realizace 2015 – 

náklady projektu dle PD 27 mil. Kč. 

Realizovat projekty revitalizace vzdělávacích institucí včetně 

střediska volného času. 
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Provedení oprav sociálního vybavení školy, vybudování 

venkovních učebních prostor a jejich vybavení. 

Postupná výměna vnitřního zařízení budov. 

Řešení bezbariérovosti budov.   

Zainteresované subjekty: město Ledeč nad Sázavou, školy působící ve městě 

Odhad nákladů: bude stanoven dle PD a aktuálních výběrových řízení 

Doba realizace:  2014 – 2017 

Zdroje financování: rozpočet města, rozpočet kraje Vysočina, SF EU, SR ČR 

 

Opatření D.1.2 Řešení problematiky Základní umělecké školy  

Popis opatření: Návrh řešení rozšíření výukových prostor pro ZUŠ.  

Budova je pro současný provoz a potřeby ZUŠ nedostačující. 

Nejvíce chybí koncertní sál (pro 150 posluchačů) a odborné třídy 

pro komorní hru, orchestry a pěvecké sbory.  

Zainteresované subjekty: město Ledeč nad Sázavou 

Odhad nákladů: bude stanoven dle PD a aktuálních výběrových řízení 

Doba realizace:  2014 – 20 

Zdroje financování: rozpočet města, rozpočet kraje Vysočina, SF EU, SR ČR 

 

Opatření D.1.3 Výstavba nových, obnova a rekonstrukce stávajících sportovních 

zařízení pro školní i mimoškolní činnost  

Popis opatření: Obnova a rekonstrukce stávajících sportovních zařízení, která 

jsou v nevyhovujícím stavu. 

Rekonstrukce celého sportovního areálu letního stadionu 

Zainteresované subjekty: město Ledeč nad Sázavou 

Odhad nákladů: bude stanoven dle PD a aktuálních výběrových řízení 

Doba realizace:  2015 – 2020 

Zdroje financování: rozpočet města, rozpočet kraje Vysočina, SF EU, SR ČR 

 

 

Strategický cíl: D.2 

 

 

Poskytovat podporu projektům zaměřeným na problematiku rodin, 

dětí a mládeže  

 

 

Opatření D.2.1 Udržení a rozšíření grantového systému města – kultura, sport, 

sociální a zdravotní oblast  

Popis opatření: Udržení a rozšíření grantového systému, který funguje  

a podporuje mimo sociální a zdravotní oblasti, také aktivity 

zaměřené na trávení volného času nejen dětí a mládeže. Město 

každoročně vyčlení finanční prostředky, které budou určeny pro 

podporu projektů předložených v rámci grantového systému.  

Zainteresované subjekty: město Ledeč nad Sázavou 

Odhad nákladů: průběžně, dle možností rozpočtu města 

Doba realizace:  průběžně  

Zdroje financování: rozpočet města 
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Klíčová oblast E 

 

 

Zdravotnictví, sociální oblast  

 

Globální cíl: 

 

Zajistit obyvatelům dostupnou zdravotní a sociální péči v kvalitě 

odpovídající současným požadavkům 

 

 

 

Strategický cíl: E.1 

 

 

Zlepšení kvality zdravotní péče 

 

Opatření E.1.1 Zajištění potřebného rozsahu zdravotnické péče   

Popis opatření: Zajištění provozu specializovaných lékařů, kteří ve městě 

doposud nepůsobí. 

Zainteresované subjekty: město Ledeč nad Sázavou, soukromí lékaři 

Odhad nákladů: nelze odhadnout 

Doba realizace: průběžně  

Zdroje financování: rozpočet města, soukromí lékaři  

 

 

Strategický cíl: E.2 

 

 

Zlepšení infrastruktury pro poskytování sociálních služeb 

 

Opatření E.2.1 Podpora zlepšování kvality sociálních služeb formou grantů 

Popis opatření: Město podpoří (např. formou grantu) zlepšení kvality 

současných zařízení poskytující sociální péči s cílem zajistit 

kompletní sociální služby nejen pro obyvatele města, ale i 

ostatních obcí. Podpora úprav bezbariérových přístupů do 

zařízení poskytujících sociální služby. 

Zainteresované subjekty: město Ledeč nad Sázavou, 

subjekty působící v oblasti poskytování sociálních služeb  

Odhad nákladů: nelze odhadnout 

Doba realizace: průběžně 

Zdroje financování: rozpočet města, soukromé zdroje, MPSV ČR 

 

 

Strategický cíl: E.3 

 

 

Zlepšení podmínek pro zdravý rozvoj dětí a mládeže  

 

Opatření E.3.1 Zlepšení podmínek pro zdravý rozvoj dětí a mládeže 

Popis opatření: Vytvářet podmínky pro zdravý rozvoj dětí a mládeže a iniciovat 

volnočasové aktivity dětí a mládeže.  

Podpora činnosti neziskových organizací zaměřujících svoji 

činnost na cílovou skupinu děti a mládež. 

Zainteresované subjekty: město Ledeč nad Sázavou, neziskové organizace, Policie ČR 

Odhad nákladů: nelze odhadnout 

Doba realizace: průběžně 

Zdroje financování: rozpočet města, MV ČR 
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Klíčová oblast F 

 

 

Volnočasové aktivity (spolky, sport, kultura, cestovní ruch, 

turistika)  

 

Globální cíl: 

 

Zajistit pro obyvatele a návštěvníky dostatek možností pro 

kvalitní trávení volného času  

 

 

 

Strategický cíl: F.1 

 

 

Rozšířit a zkvalitnit infrastrukturu pro volnočasové aktivity 

 

 

Opatření F.1.1 Úpravy stávajících objektů a jejich vybavení 

Popis opatření: Středisko volného času má nevyhovující a malé prostory.  

Rekonstrukce stávajících sportovišť ve správě města 

(rekonstrukce a modernizace venkovních sportovních ploch) 

Zásadní rekonstrukce letního stadionu – ve vlastnictví města. 

Zainteresované subjekty: město Ledeč nad Sázavou, neziskové organizace 

Odhad nákladů: bude stanoven dle PD a aktuálních výběrových řízení 

Doba realizace:  2014-2016 

Zdroje financování: rozpočet města, možnost dotací: kraj Vysočina, SF EU, SR ČR 

 

Opatření F.1.2 Výstavba nových objektů pro volnočasové aktivity 

Popis opatření: Výstavba kulturního domu s víceúčelovým sálem. Možností je 

převod sokolovny do majetku města, aby město mohlo 

financovat její rekonstrukci.  

Zainteresované subjekty: město Ledeč nad Sázavou  

Odhad nákladů: dle rozhodnutí, zda půjde o novou výstavbu nebo rekonstrukci 

Sokolovny, poté v návaznosti na PD a konkrétní výběrová řízení 

Doba realizace:  2013-2020 

Zdroje financování: rozpočet města, možnost dotací: kraj Vysočina, SF EU, SR ČR 

 

 

Strategický cíl: F.2 

 

 

Cestovní ruch jako jedna z priorit rozvoje města 

 

 

Opatření F.2.1 Zpracování marketingové koncepce cestovního ruchu ve městě  

a její naplnění 

Popis opatření: Zpracovat podrobnou analýzu stávající situace v oblasti CR  

a z ní vyplývající marketingovou koncepci, která v sobě zahrne 

základní atributy rozvoje odvětví na území města, mimo jiné: 

 fungující a přehledný turistický místní informační 

systém, tzn. nasměrování k zajímavým turistickým cílům 

 vznik samostatných webových stránek IC 

 vytvoření nových produktů cestovního ruchu  

 sjednocení existujících turistických, naučných stezek  

a cyklotras, spolupráce s Klubem českých turistů  

a zajištění značení turistických stezek 

 provázanost s dalšími okolními městy a obcemi 
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Středočeského kraje i kraje Vysočina 

 využití nových trendů v cestovním ruchu  

Zainteresované subjekty: město Ledeč nad Sázavou 

Doba realizace: 2015-2016 

Odhad nákladů: 100 000 Kč 

Zdroje financování: rozpočet města 

 

Opatření F.2.2 Realizace projektů pro zlepšení dostupnosti turistických cílů  

a volnočasových aktivit města pro všechny návštěvníky  

Popis opatření: Na základě analýzy stávající situace v oblasti CR postupně 

realizovat projekty pro zajištění bezbariérového přístupu a pro 

zlepšení dostupnosti turisticky zajímavých objektů. Spolupráce 

s KČT a zavedení turistických značených cest. 

Zainteresované subjekty: město Ledeč nad Sázavou, Klub českých turistů ČR 

Odhad nákladů: bude stanoven dle PD a aktuálních výběrových řízení 

Doba realizace:  2014 – 2017 

Zdroje financování: rozpočet města, Národní program podpory cestovního ruchu  

MMR ČR „Cestování dostupné všem“ – dle aktuálních výzev 

 

 

Strategický cíl: F.3 

 

 

Podpora kultury jako neodmyslitelné součásti života  

 

Opatření F.3.1 Rozvoj kulturních aktivit ve městě  

Popis opatření: Město bude prostřednictvím příspěvkových organizací a 

společností (místní knihovna, Hrad, Středisko volného času) ve 

spolupráci s NNO i místními podnikateli podporovat konání 

tradičních kulturních a společenských akcí a iniciovat nové akce. 

Zainteresované subjekty: město Ledeč nad Sázavou 

Odhad nákladů: průběžně, dle možností města 

Doba realizace:  průběžně 

Zdroje financování: rozpočet města  

 

 

Klíčová oblast G 

 

 

Veřejná správa, vnější vztahy, informatika (ve vztahu k veřejné 

správě)  

 

Globální cíl: 

 

Podpořit vztahy obyvatel s místem svého bydliště. Vybudovat 

efektivně fungující městský úřad vstřícný k občanům. Zapojit se 

do regionálních i nadregionálních struktur  

 

 

Strategický cíl: G.1 

 

 

Podpořit vztahy obyvatel k městu i mezi sebou navzájem 

 

 

Opatření G.1.1 Podpora vzniku nových tradic a spoluúčast místních organizací  

i veřejnosti při jejich přípravě a realizaci 

Popis opatření: Podpora vzniku nových tradic a podpora spoluúčasti místních 

organizací i veřejnosti při jejich přípravě a realizaci. 
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Podpora pořádání společenských, kulturních a sportovních akcí 

podporujících aktivní využití volného času a zapojení do 

veřejného života místních obyvatel i návštěvníků města. 

Zainteresované subjekty: město Ledeč nad Sázavou 

Odhad nákladů: průběžně, dle možností města 

Doba realizace:  průběžně  

Zdroje financování: rozpočet města 

 

 

Strategický cíl: G.2 

 

 

Zajistit dobrou komunikaci města s občany, okolními městy a obcemi 

a dalšími subjekty  

 

 

Opatření G.2.1 Zlepšení systému informovanosti občanů o dění ve městě  

a činnosti úřadu  

Popis opatření: Pravidelná aktualizace webových stránek a rozšiřování jejich 

obsahu, vydávání informačního periodika Ledečský zpravodaj. 

Zavedení emailové databáze a databáze telefonních čísel občanů 

(zasílání SMS zpráv), kteří mají zájem o zasílání aktualit ze 

života města, informace o mimořádné situaci vzniklou na území 

města, kterou může být např. požár, vážná dopravní nehoda, 

živelní pohroma a technologická havárie. 

Rozšiřování systému služeb Czech Point a podobných služeb. 

Zainteresované subjekty: město Ledeč nad Sázavou 

Odhad nákladů: průběžně, dle zvolených projektů 

Doba realizace:  průběžně 2014 – 2020 

Zdroje financování: rozpočet města, strukturální fondy EU 

 

Opatření G.2.2 Rozšíření a posilování institutu partnerství  

Popis opatření: Město bude zkvalitňovat partnerskou spolupráci v rámci města 

(veřejný, neziskový a podnikatelský sektor) i s okolními sídly.  

Zainteresované subjekty: město Ledeč nad Sázavou 

Odhad nákladů: nelze odhadnout 

Doba realizace:  průběžně 

Zdroje financování: rozpočet města 

 

 

Strategický cíl: G.3 

 

 

Zkvalitnit výkon činností státní správy a místní samosprávy 

 

 

Opatření G.3.1 Optimalizace činnosti městského úřadu  

Popis opatření: Zkvalitnění komunikace mezi úřadem a veřejností  

Zapojení do celostátních projektů zlepšujících rozsah  

a vybavenost pro poskytování služeb veřejné a státní správy. 

Nový webový portál města Ledeč nad Sázavou  

Zainteresované subjekty: město Ledeč nad Sázavou 

Odhad nákladů: průběžně, dle potřeb města 

Doba realizace:  2014 – 2017 

Zdroje financování: rozpočet města, strukturální fondy EU 
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Opatření G.3.2 Zapojení města do regionálních i nadregionálních struktur 

Popis opatření: Město Ledeč nad Sázavou se bude postupně zapojovat do 

regionálních i nadregionálních struktur a bude pro svůj rozvoj 

uplatňovat poznatky získané vzájemným předáváním zkušeností 

(Místní Agenda 21, NSZM ČR, Svaz měst a obcí ČR). 

Zainteresované subjekty: město Ledeč nad Sázavou 

Odhad nákladů: nelze odhadnout 

Doba realizace:  průběžně 

Zdroje financování: rozpočet města 

 

Opatření G.3.3 Aktualizace strategického plánu rozvoje 

Popis opatření: Pravidelná aktualizace 1x za 2 roky strategického plánu rozvoje.  

Zainteresované subjekty: město Ledeč nad Sázavou 

Odhad nákladů: 50 000 Kč 

Doba realizace:  1x za 2 roky  

Zdroje financování: rozpočet města 

 

 

 

 

 

5.  NÁVRH REALIZACE STRATEGICKÉHO PLÁNU  

 

 

 

5.1 Akční plán 

Akční plán představuje soubor projektových záměrů, které jsou vybrány k realizaci v letech 

2014-2015, tedy v nejbližších dvou letech po datu dokončení strategického plánu, v nichž je 

možné zahrnout projekty do rozpočtu města. Do akčního plánu jsou zařazeny ty záměry, které 

budou v letech 2015-2016 alespoň zahájeny s tím, že realizace části z nich může pokračovat 

v letech dalších. Každý projektový záměr naplňuje z větší či menší části některé opatření. 

Akční plán tedy představuje nejkonkrétnější hierarchickou úroveň návrhové části 

strategického plánu. 

Do akčního plánu jsou zařazeny ty projektové záměry, které jsou: 

 naléhavé (tj. mají nejvyšší časovou prioritu), 

 připravené (například z hlediska technicko - ekonomické přípravy, vyřešení 

majetkových vztahů apod.), 

 financovatelné (tj. jsou jasně identifikované zdroje, z nichž bude projekt financován). 

Akční plán je zpracován v podobě tabulky obsahující podstatné informace o jednotlivých 

projektových záměrech, tedy: 

 název projektu, 

 příslušnost k opatřením návrhové části, 

 časový harmonogram, 

 finanční náročnost (přibližné náklady), 

 možnosti získání dotací. 
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5.2  Návrh realizace strategického plánu 

Zvolené priority a opatření strategického plánu města Ledeč nad Sázavou vychází  

z definovaných klíčových oblastí a strategických cílů. Na 7 klíčových oblastí tak navazuje 28 

strategických cílů a k nim se váže 45 opatření.  

 

Práce se strategickým plánem 

Město se vyznačuje snahou o využití nástrojů strategického plánování. Doposud město 

nemělo zpracovaný zásadní rozvojový dokument.  

Aktualizace akčního plánu1x za dva roky, přičemž dílčí úpravy je možné provádět i průběžně.  

Zásadní přepracování strategického plánu se předpokládá pouze na základě zásadní změny 

prostředí nebo rozhodnutí o změně priorit. Potřeba aktualizace samotného strategického plánu 

vyvstává v okamžiku, kdy je splněna většina opatření navržených v jeho současné verzi a kdy 

je třeba modifikovat cíle a priority rozvoje města. Taková situace může nastat přibližně za 

dobu 5-8 let. 

Projektový cyklus 

Projektový cyklus je rozdělen do několika základních kroků, přičemž některé z nich již byly 

uskutečněny během zpracování strategického plánu: 
1. Výběr projektu do akčního plánu 

2. Technicko-ekonomická příprava projektu (vč. případné žádosti o dotaci) 

3. Realizace projektu 

4. Monitoring projektu 

Výběr projektu do akčního plánu 

V prvním kroku je identifikován projekt. Součástí je především identifikace finanční  

a organizační náročnosti, obsahového zaměření, určení zainteresovaných osob a předkladatele 

projektu, a zejména pak časové priority a naléhavosti realizace projektu. Vybrané projekty 

jsou zařazeny do akčního plánu (pro roky 2015-2016 zajištěno již v rámci zpracování 

strategického plánu). 

Následně je zpracován koncept projektu, který obsahuje základní informace o projektovém 

záměru přibližně v rozsahu projektové fiche. Vybraný odpovědný orgán města (zpravidla rada 

města ve spolupráci s řídícím výborem) posoudí koncept projektu a na základě tohoto 

hodnocení pověří výkonný subjekt (zpravidla příslušný odbor městského úřadu) k přípravě 

projektu.  

Technicko-ekonomická příprava projektu (vč. případné žádosti o podporu) 
Tento krok je relevantní pouze u větších investičních projektů nebo projektů, na něž městská 

část chce žádat o finanční podporu např. ze strukturálních fondů EU. Tyto projekty zpravidla 

vyžadují zpracování relativně rozsáhlé technicko - ekonomické dokumentace či podkladů 

k žádosti o dotaci s nezanedbatelnými finančními náklady (studie proveditelnosti, analýza 

nákladů a přínosů, posouzení dopadu projektu na životní prostředí, energetický audit atp.). 

Investiční projekty malého rozsahu, neinvestiční akce a organizační změny zpravidla v této 

fázi vyžadují pouze zpracovat obsahovou specifikaci projektu a uskutečnit příslušná jednání 

se subjekty, které mají být do realizace projektu zahrnuty. 

 

Realizace projektů 

Schválené projekty jsou realizovány v souladu s projektovou dokumentací či obsahovou 

specifikací. Za realizaci odpovídá předem určená zodpovědná osoba (garant), zpravidla 

pracovník odboru, do jehož kompetence projekt spadá. Výstupem je realizovaný projekt. 

 



 

133 

 

Monitoring projektu 

Zodpovědná osoba předkládá vedení městské části zprávy o průběhu realizace projektu, 

včetně informací o nápravných či preventivních opatření. V případě spolufinancování 

projektů z externích zdrojů je třeba ze strany žadatele rovněž průběžně zpracovávat 

monitorovací zprávy dle podmínek příslušného poskytovatele zdrojů. 

 

 

5.3 Seznam zkratek použitých v dokumentu 

BD – bytové družstvo 

BJ – bytové jednotky 

ČHMÚ – Český hydrometeorologický úřad 

ČNR – Česká národní rada 

ČOV – čistírna odpadních vod 

ČR – Česká republika 

ČSAV – Československá akademie věd 

ČSÚ – Český statistický úřad  

DSP – dokumentace pro stavební povolení 

DUR – dokumentace pro územní rozhodnutí 

EAO – ekonomicky aktivní obyvatelé 

EHP – Evropský hospodářský prostor 

ES – Evropské společenství 

ESF – Evropský sociální fond 

EU – Evropská unie 

EVVO – environmentální vzdělávání, výzkum a osvěta 

FM – finanční mechanismus 

GS – grantový systém 

ICT – informační a komunikační technologie 

IČ – identifikační číslo 

KČT – Klub českých turistů 

KMČ – Klub mladých čtenářů 

KMD – Klub mladých divadelníků 

KPPS – Komunitní plánování sociálních služeb 

LSPP – Lékařská služba první pomoci 

MA21 – Místní agenda 21 

MAS – Místní akční skupina 

MHD – městská hromadná doprava 

MŠ – mateřská škola 

MMR ČR - Ministerstvo pro místní rozvoj České republiky 

MPSV ČR – Ministerstvo práce a sociální věcí České republiky 

MŠMT ČR – Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy České republiky 

MV ČR – Ministerstvo vnitra České republiky 

MŽP ČR – Ministerstvo životního prostředí České republiky 

NNO - nevládní neziskové organizace 

NSZM ČR – Národní síť Zdravých měst České republiky 

OPŽP – Operační program Životní prostředí 

OZE – obnovitelné zdroje energie 

OŽP – odbor životního prostředí 

PD – projektová dokumentace 

POH – Plán odpadového hospodářství 

RD – rodinné domy 
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RM – rada města 

ŘSD – Ředitelství silnic a dálnic ČR 

SF EU – Strukturální fondy Evropské unie 

SLDB – Sčítání lidí, domů a bytů  

SPRM – Strategický plán rozvoje města 

SR ČR – Státní rozpočet České republiky 

SV – severovýchodní 

SVČ – Středisko volného času 

SVJ – společenství vlastníků jednotek 

SW – software 

SWOT analýza – standardní metoda používaná k definování analytických poznatků  

o sledovaném jevu 

ŠD – školní družina 

ŠVP – školský vzdělávací program  

TJ – tělovýchovná jednota 

ÚP – územní plán 

ÚSES – Územní systém ekologické stability 

VŠPS – Výběrové šetření pracovních sil 

ZCHÚ – zvlášť chráněné území 

ZM – zastupitelstvo města 

ZPF – zemědělský půdní fond 

ZÚR – zásady územního rozvoje  

ZSJ – základní sídelní jednotky 

ZŠ – základní škola 

ZUŠ – základní umělecká škola 


